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شـود  فروشـد. قبـل از تسـليم بـه دليـل زلزلـه انبـار خـراب مـي          شخصي به ديگري يك منزل و يا انبار مجـزا را بـا هـم مـي    1 .
 رسد. تكليف عقد بيع چيست؟ولي به منزل آسيب نمي

 شودبيع نسبت به منزل و انباري باطل مي الف.  

 شودبيع نسبت به منزل و انباري هر دو منفسخ ميب.  

 شود و نسبت به منزل بيع باطل استسبت به انباري حق فسخ براي مشتري پيدا مينج.  

 د. شوبيع نسبت به انباري منفسخ و نسبت به منزل صحيح است ولي مشتري مسلّط به فسخ ميد.  

كنـد چـه   فروشـد و زلزلـه انبـاري را قبـل از تسـليم خـراب       يـك منـزل و انبـاري را بـاهم مـي     » ب«به » الف«در موردي كه 2 . 
 كسي ضامن تلف انباري است؟

 گيرند. عهده ميبالمناصفه بايع و مشتري مسئوليت را به الف.  

 مشتري زيرا بدليل عقد بيع مشتري مالك انباري شده است. ب.  

 تلف از مال بايع است زيرا تلف مبيع قبل از قبض است.ج.  

 المال استهيچكدام ضامن نيستند و تلف از بيتد.  

 ؟ شودنميشامل كداميك از انواع بيع » تمليك عين به عوض معلوم«عريف بيع به ت3 . 

 شامل جزء مشاع از عين معين الف.   

 شامل عين معين ب.   

كنـد و قبـل از تعيـين مصـداق تمليـك غيـر ممكـن         شامل همه انواع كلي زيرا تمليك بـر فـرد خـارجي مصـداق پيـدا مـي      ج.   
 است.

 ذمه نمي شود بخالف مال كلي در معين كه وجود خارجي پيدا كردهفقط شامل مال كلي في الد.   

   كدام گزينه در مورد ماليت ميوة درخت صادق است؟4 . 

 قبل از بروز آن منفعت و بعد ازآن، عين خارجي است. الف.   

 شود  هميشه منفعت محسوب ميب.   

 گردد  هميشه عين تلقي ميج.   

 ن عين خارجي است.قبل از بروز، مال كلي و بعد از آد.   

 توان مال موقوفه را فروخت؟ در كدام گزينه نمي5 . 

 كه موقوف عليهم اتفاق نظر بر اين امر داشته باشند در صورتي الف.   

 كه عين موقوفه در اثر عوامل قهري خراب شوددر صورتيب.   

 كه بين موقوف عليهم اختالف منجر به درگيري شوددر صورتيج.   

 كه اختالف بين موقوف عليهم منجر به خرابي عين موقوفه شود در صورتيد.   
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 اگر بعد از عقد بيع بايع قدرت بر تسليم مبيع را نداشته باشد تكليف عقد بيع چيست؟6 . 

 .غير استبيع غيرقابل استناد به الف.   

 ض شود، بيع باطل استاگر از اول قدرت بر تسليم وجود نداشته باشد، بيع قابل فسخ ولي اگر بعدا عارب.   

 اگر از اول قدرت بر تسليم وجود نداشته باشد، بيع باطل ولي اگر بعدا عارض شود، بيع منفسخ استج.   

  د. بيع باطل است مطلقاً چه از اول قدرت بر تسليم نداشته باشد چه بعدا قدرت بر تسليم غيرممكن شود.   
         دارد؟ چه تفاوتهايي بين عقد معاوضه و عقد بيع وجود7 . 

  تفاوت بيع و معاوضه فقط در قصد طرفين است از اين جهت كه يكي از عوضين به عنوان ثمن و ديگري به الف.   
 عنوان مثمن باشد   

  شوند به خالف  عالوه بر قصد طرفين در عنوان ثمن و مثمن بودن عوضين، در بيع خيارات مختص اعمال ميب.   
 معاوضه.   

 باشد عقد بيع و اگر مال ديگري باشد معاوضه خواهد بود اگر ثمن وجه رايج ج.   

شـوند، ولـي در بيـع همـة خيـارات بـه خصـوص خيـار حيـوان و تـأخير            در معاوضه هيچكدام از خيـارات اعمـال نمـي   د. 
 شوند جاري مي ثمن

 در بارة خيار غبن كدام تعريف طبق قانون مدني فعلي صادق است؟8 . 

 د. ع ادعاي وجود يك صفت كمالي شده باشد و اين صفت مفقود باشدر موردي است كه در مبي الف.   

  در موردي است كه تفاوت قيمت به ميزاني كه عرفاً قابل مسامحه نباشد، بوده و براي هر دوي خريدار و ب.   
  .فروشنده ثابت است  
  .اي خريدار ثابت استكه تفاوت قيمت به اندازه اي باشد كه عرفاً قابل مسامحه نبوده و فقط بردر مورديج.   
  .كه تفاوت قيمت به بيش از يك پنجم قيمت عادله باشد و اين خيار فقط براي فروشنده ثابت استدر مورديد.   
     كدام تعريف درمورد بيع كالي به كالي صادق است؟9 . 

يـن خصـوص نظــر   داننـد قــانون مـدني در ا   بيعـي اسـت كـه ثمــن و مـثمن هـر دو مؤجلنـد و فقهــا آنـرا باطـل مـي          الـف.  
 توان به بطالن آن قائل شد صريح ندارد هر چند تلويحاً مي

 بيعي است كه در آن ثمن و مثمن هر دو مؤجلند و از نظر قانون مدني صحيح استب.   

 بيعي است كه ثمن نقد و مثمن، مؤجل است و از نظر قانون مدني صحيح استج.   

 گردد به طرف مقابل تسليم مي بيعي است كه در آن هم ثمن و هم مثمن نقداًد.   
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در چــه صــورت فروشــندة مــال غيــر اگــر مالــك بيــع را تنفيــذ نكنــد عــالوه بــر اســترداد ثمــن ضــامن غرامــات وارده بــر  .10

 مشتري است؟

 در صورت جهل مشتري و فروشنده هر دو الف.   

 السويه است. جهل و علم فروشنده عليب.   

 ق غير. در صورت جهل فروشنده به استحقاق حج.   

 در صورت جهل مشتري به استحقاق حق غير. د.   

 ضمان درك از نظر صاحب كتاب:11 . 

 شود  اثر عقد بيع است و از طبيعت معاوضي بودن عقد ناشي مي الف.   

 مقتضاي اطالق عقد بيع است و شرط خالف آن (اسقاط) ممكن است. ب.   

ــ ج.  ه باطــل قابــل توجيــه اســت و درج هــر گونــه شــرطي در  ناشــي از بطــالن بيــع اســت و بــا قاعــدة منــع اكــل مــال ب
 خصوص تخفيف و يا تشديد آن به دليل درج شرط در ضمن عقد باطل، باطل است

 شرط تخفيف و يا تشديد ضمان درك ايرادي نداردد.   

 در كدام گزينه در خيار عيب مطالبة ارش تنها ضمانت اجراي خيار عيب نيست؟12 . 

 نزد مشتريدر صورت تلف مبيع  الف.   

 چنانچه عين مبيع بدون تغيير و انتقال به غير در نزد مشتري موجود باشدب.   

 در صورت انتقال مبيع به غير ج.   

 در صورت ايجاد تغيير در مبيع اعم از اينكه به فعل مشتري باشد يا خير. د.   

 ني است؟ اگر در بيعي كه قبض شرط صحت آنست خيار شرط درج شود مالكيت از چه  زما13 . 

 از حين تسليم مبيعب.     از حين انقضاي خيار الف.   

 از حين قبضد.     از حين انعقاد عقدج.   

 كدام گزينه در خصوص عقد قرض صحيح نيست؟14 . 

 تواند موضوع عقد قرض قرار گيرد مورد عقد قرض فقط از اموال عيني است و عمل نمي الف.   

 مال مرغوبتر باطل و مبطل عقد است. در عقد قرض شرط پرداخت اضافي و ياب.   

 در عقد قرض قبض شرط صحت نيست. ج.   

 صرف دادن مبلغ اضافي توسط مقرض به مقترض ربا محسوب نشده و ممنوع نيست.د.   
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 كدام گزينه در مورد عقد قرض صحيح است؟15 . 

ـ              الف.  رده باشـند بـراي طـرفين    عقدي است قابل فسـخ زيـرا حتـي اگـر در خـود عقـد هـم شـرط مـدت بـه هـر عنـوان ك
 آور نيست.الزام

 عقد قرض عقدي است الزم زيرا مهمترين اثر آن انتقال ملكيت مال مورد قرض است. ب.   

تـوان اسـتنباط كـرد كـه لـزوم بايـد از       (ق.م.) مـي  561در مـاده  » بـه وجـه ملزمـي   «عقدي است جـايز زيـرا از عبـارت    ج. 
 باشدناحية عقد الزم ديگري غير از خود عقد قرض 

 مدت در عقد قرض الزام آور نيستد.   

 ؟نيستدر مورد فرق بين عقد جعاله و عقد اجاره كدام گزينه درست 16 . 
 مورد عقد اجاره بايد بطور تفصيلي و معلوم باشد به خالف عقد جعاله الف.   

خـالف جعالـه كـه    رد بـه به دليل تمليكي بودن عقـد اجـاره اجيـر اسـتحقاق اجـرت را بالفاصـله پـس از انعقـاد عقـد دا         ب. 
 تا انجام عمل اين استحقاق را ندارد

 گردند اين دو عقد فرقي با هم ندارند زيرا هر دو بر منفعت انسان منعقد ميج.   

 در عقد اجاره مدت انجام بايد معلوم باشد بخالف عقد جعاله كه مدت ركن عقد نيستد.   

 ؟نيستصلح صحيح  كدام گزينه در مورد اشتباه در موضوع عقد بيع و17 . 
 گردد اگر مربوط به اوصاف فرعي مربوط به موضوع باشد، موجب بطالن نمي الف.   

 اگر مربوط به اوصاف اساسي مثل جنس موضوع آنها باشد، موجب بطالن است.ب.   

 اگر مربوط به خود موضوع آنها باشد، موجب بطالن استج.   

  اف فرعي موجب پيدايش حق فسخ براي طرف عقد مياشتباه چه در مورد اوصاف اساسي و چه در اوصد.   
 د. گرد  

 ؟نمي شودكدام خيار در عقد صلح جاري 18 . 
 خيار شرطب.   خيار غبن در صلح مبتني بر مسامحه  الف.   

 خيار تخلف از شرطد.     خيار تدليسج.   

 دهند دو شريك تمامي دعاوي فرضيه و واقعيه را به صلح خاتمه مي19 . 

  اوي داخل در صلح محسوبند اگر منشأ آنها قبل از عقد موجود باشد و علم و جهل به وجود منشأ كل دع الف.   
 دعوي قبل از عقد يكسان است  

 د. باشن صلح خاتمه داد و فقط دعاوي واقعيه قابل مصالحه ميتوان دعاوي فرضيه را به اصوالً نميب.   

  د. وجود منشأ دعوي قبل از صلح باشنطرفين عالم بهكل دعاوي داخل در صلح محسوبند مشروط بر اينكه ج.   
 كل دعاوي كه منشأ آن قبل يا بعد از عقد باشند، داخل در صلح محسوبندد.   
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شـود امـا بخـاطر عيـب ماشــين،     مـدعي وجــود عيـب در ماشـين مـي    » ب«فروشـد متعاقبـاً   مـي » ب«ماشـيني بـه   » الـف «20 . 

ـ  قسمتي از ثمن را بـر مـي  » الف« بعـد از صـلح معلـوم     د. گـرد دين ترتيـب قـرارداد صـلحي بـين اينـدو منعقـد مـي       گردانـد و ب
حـق واگـذاري آنـرا نداشـته اسـت      » الـف «دليـل حمـل مـواد مخـدر در توقيـف نيـروي انتظـامي اسـت و         شـود ماشـين بـه   مي

 تكليف صلح چيست؟

  فسخ است نه مربوط به صلح باطل است زيرا اختالفي كه با صلح خاتمه پيداكرده مربوط به اعمال خيار الف.   
 فرض بطالن  

 صلح صحيح است زيرا همه دعاوي مربوط به بيع به صلح خاتمه يافته استب.   

  صلح باطل است زيرا توقيف ماشين مربوط به قبل از فروش آن بوده است هر چند طرفين نسبت به اين امر ج.   
 اندآگاهي نداشته  

 نگام صلح شده استصلح صحيح است زيرا فرض بطالن بيع در هد.   

 اثرتقاضاي ختم دعوا به صلح در مورد اختالف مالكيت نسبت به يك مال چيست؟21 . 

 شوداثر خاصي ندارد و هيچ استنباطي از اين تقاضا نمي الف.   

  اين تقاضا اقرار به حقانيت طرف ديگر نيست ولي اگر يكي از دو طرف از ديگري بخواهد كه مال مورد ب.   
  د. گرد ه وي تمليك كند، اين امر اقرار به حقانيت طرف ديگر است و نوعي انكار دعوي تلقّي مياختالف را ب  
  د. شوتقاضاي تمليك مال مورد اختالف منافاتي با طرح دعوي ندارد و انكار دعوا محسوب نميج.   
  د. شواين تقاضا اقرار ضمني به حقانيت طرف ديگر است و به نوعي انكار دعوي محسوب ميد.   
 كدام عقد صلح جايز است؟22 . 

 هيچكدام صلح هميشه الزم است. الف.   

 صلحي كه در آن حق فسخ قرارداده شده باشدب.   

 كه در مورد تنازع يا مبني بر تَسامح باشد وجود غبن در صلحيج.   

 لح در مقامِ عقود جايزص د.   

بـه دليـل تخلـف     77منعقـد و متعاقبـاً در سـال     58سـال در سـال    20اي نسـبت بـه ملـك تجـاري بـه مـدت        قرارداد اجـاره 23 . 
 گردد قانون حاكم بر تخليه كدام است؟ مستاجر از شرايط مندرج در قرارداد فسخ مي

 1339قانون روابط موجر و مستأجر سال  الف.   

 يقانون مدنب.   
 1356قانون روابط موجر و مستأجر سال  ج.   

 1376قانون روابط موجر و مستأجر سال د.   
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منفعـت عـين مسـتأجره بـه ميـزان نصـف        82سـال منعقـد شـده و در سـال      10بـراي مـدت   77اي در سـال  قرارداد اجـاره 24 . 

 تواند بكند؟ نميدر مهلت باقيمانده از قرارداد مستأجر چكار  د. ياب كاهش مي

  د. قرارداد اجاره را براي مدت باقيمانده فسخ كن الف.   
 اجاره را باطل كرده و تقاضاي استرداد كل اجاره بهايي را كه داده بنمايد ب.   

 كاهش منفعت باشداقدامي انجام ندهد و راضي بهج.   

 د. بنمايميزان نصف در مهلت باقيمانده االجاره را به از مستأجر تقاضاي كاهش تقليل مال  .د.   

سـرقفلي بـه مالـك نپرداختـه باشـد حتـي       اگـر مسـتاجر    1376قـانون روابـط مـوجر و مسـتاجر سـال       9.مطابق مفهوم ماده 25
اگرمدت اجـاره بـه پايـان نرسـيده باشـد مالـك مـي توانـد تخليـه يـد او را از عـين مسـتاجر درخواسـت كنـد كـدام گزينـه در                 

  توضيح اين ماده صحيح است؟
  نبايد حمل بر موارد جواز فسخ به علل مندرج در قانون كرد مگر اينكه اين قانون اجاره را عقدي اين ماده را الف.   
 جايز نموده باشد   

  اين ماده به صراحت مطابق شرايط مندرج در آن عقد اجاره را عقدي جايز نموده استب.   
  ير به نظر مي رسد و بايد آن را اين حكم با نصوص و قواعد عقد اجاره كه آن را الزم توصيف كرده است مغاج.   
 حمل بر موارد جواز فسخ به علل مندرج در قانون كرد  

 گزينه هاي الف و ج صحيح  است. د.   

 از نظر قانون مدني كدام گزينه درست است؟26 . 

 تواند و در صورتي بدون اذن موجر اينكار را بكند، موجر حق فسخ خواهد داشت.  اساساً نمي الف.   

  تواند در مدت اجاره عين مستأجره را به ديگري اجاره دهد مگر اينكه مصرحاً از اين كار  اً مستأجر مياساسب.   
 د. شده باش منع  

  حتي اگر توسط موجر منع هم شده باشد مستأجر مي تواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد زيرا منع وي ج.   
 منافات با حق مالكيت مستاجر بر منافع دارد  

 تواند مگر اينكه اين حق مصرحاً به او داده شده باشد اساساً نمي د.  

كه عين مستاجره بعـد از انقضـاي عقـد اجـاره مـدتي در تصـرف مسـتأجر بـاقي بمانـد و مراضـات بـر ادامـه             در صورتي27 . 
 عقد وفق شرايط سابق وجود داشته باشد،

  مدت اجاره تمام شده و تخليه عين را مطالبه دانسته كه  مستأجر ضامن چيزي نيست زيرا خود موجر مي الف.   
 نكرده است.   

 المثل است.  مستاجر ضامن اجرتب.   

 مستأجر بايد بالفاصله از عين مستاجره رفع يد نمايدج.   

 المسماي قرارداد سابق است. مستأجر ضامن اجرتد.   
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 ر قيد مدت الزم است؟در قراردادهاي عادي اجاره عالوه ب 1376كدام شرايط وفق قانون سال28 . 

  تنظيم در دو نسخه، امضاي مستأجر، توسط دو شاهد مورد اعتماد طرفين گواهي و توسط دفتر اطالعات  الف.   
 .امالك تنظيم شوند  

ــرا امضــاء    ���� تنظــيم در دو نســخه، ب.  ــز آن ــاد طــرفين ني ــورد اعتم ــوجر و مســتأجر رســيده و دو شــاهد م امضــاي م
 نمايند

  و به امضاي موجر و مستأجر رسيده و دو نفر شاهد مورد اعتماد طرفين گواهي و در  در دو نسخه تنظيمج.   
 خانه نيز به ثبت برسد     دفتر  

  در سه نسخه تنظيم و به امضاي موجر و مستاجر رسيده و يك نفر به عنوان شاهد و توسط دفتر اطالعات د.   
 .امالك گواهي شود  
 يط در عين مستأجره توسط مستأجر كدام گزينه درست است؟ در صورت گذاشتن بناي تعدي و تفر29 . 

 .وفق قانون مدني موجر بالفاصله حق فسخ دارد الف.   
 موجر بالفاصله حق فسخ دارد 56فقط وفق قانون روابط موجر ومستاجر سال ب.   

 موجر بالفاصله حق فسخ دارد 62فقط وفق قوانين موجر و مستأجر سال ج.   

 تواند عقد اجاره را فسخ نمايد مدني چنانچه قدرت بر منع مستاجر نداشته باشد، ميموجر وفق قانون د.   

       شود؟كدام عيب موجب انفساخ عقد اجاره مي30 . 

 عيبي كه موجب سلب قابليت انتفاع از عين مستأجره شود الف.   

 عيبي است كه موجب صعوبت در انتفاع باشدب.   

 عيبي كه موجب نقصان منفعت باشد ج.   

 هر گونه عيبي است كه در عين مستأجره ايجاد گردد د.   

 اجارة مال مشاع چه حكمي دارد؟31 . 

 اساساً اجاره مال مشاع جايز نيست.   الف.   

 جايز است و نياز به اذن شريك ندارد ولي تسليم عين مستأجره نيازمند به اذن شريك استب.   

 مشروط به اذن شريك، جايز استج.   

 و نياز به اذن شريك ندارد  جايز استد.   

 .كلي قابليت انتفاع را از دست بدهد يا تلف شوداگر در اثناي اجاره عين مستأجره به32 . 

 شود مستأجر مسلط به فسخ عقد اجاره مي الف.   

 شود ولي اثر بطالن نسبت به آينده است عقد اجاره باطل(منفسخ) ميب.   

 عقد اجاره به تراضي قابل فسخ است. ج.   

 شود  ماسبق ميگردد و اثر بطالن عطف به عقد اجاره باطل ميد.   
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 در چه صورت شخص نابينا مي تواند خريد و فروش كند؟33 . 

 تواند معامله كند و بايد حتماً از طريق وكيل مبادرت به معامله نمايدنابينا اساساً نمي الف.   

ــ   مــي نابينـا فقـط در صـورتي   ب.  اي غيـر از مشـاهده جهـل خــود را    د كـه شخصـاً بـه وســيله   توانـد خريـد و فـروش نماي
  د. برطرف كن

 تواند خريد و فروش نمايدكه به وسيلة كس ديگر جهل خود را بر طرف نمايد   نابينا فقط در صورتي ميج.   

تواند خريد و فـروش نمايـد چنانچـه بـه هـر طريقـي شخصـاً يـا توسـط شـخص ديگـر ولـو طـرف معاملـه،               نابينا ميد. 
لِجد. خود را مرتفع نماي ه 

 عقد اجاره به واسطه تخلف از شرايطي كه در ضمن آن شده چيست؟تكليف 34 . 

 تخلف از شرايط ضمن عقد، موجب انفساخ عقد اجاره است. الف.   

 شود الزام به رعايت شروط الزم نيست. از تاريخ تخلف فسخ ميب.   

  لزام طرف مقابل به رعايت شروط را بخواهند و در صورتي كه توانند ا از تاريخ تخلف، موجر يا مستأجر ميج.   
 آيد  الخيار بوجود مي الزام غيرممكن شد، حق فسخ براي ذي  

 تخلف، موجب بطالن عقد اجاره است.د.   

 گر مستأجر بدون اذن موجر در عين مستأجره بنايي را احداث و يا درختي بكارد، ا35 . 

 شناخته شده است. حق تخريب فقط براي مستأجر الف.   

 تواند او را به قلع درخت يا تخريب بنا مجبور نمايد  مستأجر مالك بنا و درخت خواهد بود و موجر نميب.   

  د. تواند تخريب بنا و قلع درخت را بخواه فقط موجر ميج.   
 هر يك از موجر و مستأجر حق دارند هر وقت كه بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايدد.   

 نيست؟صحيح  1376كدام گزينه در خصوص حق سرقفلي بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 36 . 

 كند  حقي است كه مستأجر ملك تجاري بتدريج در طول زمان بر مشتريان تجاري خود پيدا مي الف.   

براســاس آن مســتاجر حقــي اســت كــه در ازاي پرداخــت مبلغــي در ابتــداي ايجــاد رابطــه اســتيجاري بوجــود آمــده و ب. 
 آورد  حق تمديد مهلت اجاره در پايان مهلت اجاره را بدست مي

 يك نوع حق اولويت در واگذاري منافع به مستاجر است.   ج.   

 آوردحقي است كه بر اساس آن مستاجر حق تمديد قرارداد سابق را بدون افزايش اجاره بها بدست ميد.   

 ي از موجر به مستأجر چه اثري را خواهد داشت؟انتقال به صورت شرعي حق سرقفل37 . 

   د. شود هنگام تخليه، مستأجر حق مطالبة سرقفلي به قيمت عادله روز را داشته باشموجب مي الف.   

  شود هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي را نداشته باشد زيرا حق در قالب زمان مستهلك موجب ميب.   
     د. شو مي  

 فلي اصال قابل انتقال به غير نيستحق سر قج.   

 گردد هنگام تخليه مستأجر حق مطالبة همان مبلغي را كه پرداخته داردموجب ميد.   
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 است؟تعهد به نفع شخص است در صلح تاميني به چه صورت ممكن 38. 

 دنفع ثالث مي تواند مستقيماً يكي از دو مورد عقد را تشكيل ده الف.   
  من عقد ممكن است و نمي تواند مستقيماً يكي از دو مورد عقد را تشكيل دهدفقط به صورت شرط ضب.   
 نيست تعهد به نفع ثالث در عقد صلح ممكن ج.   

 ابتدا بايد تعهد به نفع يكي از طرفين عقد  صورت گيرد و سپس اين شخص آن حق را به ثالث منتقل نمايدد.   

 داشت؟  نخواهد نكند، بايع چه حقي رااگر مشتري ثَمن را در موعد مقرّر تأديه 39 . 

 اينكه از طريق مصالحه با بايع وقت ديگري را با توافق همديگر براي پرداخت ثمن مقرر نمايند الف.   

 اينكه حق داشته باشد از حاكم اجبار مشتري را به تأديه ثمن بخواهدب.   

 اينكه حق فسخ بطور مطلق پيدا شودج.   

  ير ثمن محقق باشد حق خواهد داشت كه بر طبق مقرّرات راجعه به اين خيارِ معامله چنانچه شرائط خيار تاخد.   
 را فسخ كند   

 در بيع خياري ملكيت چه وقت ايجاد مي گردد؟ 40 . 

 آيددر بيع خياري اصال ملكيت به وجود نمي الف.   

 شود مثل بيع غير خياري ملكيت از زمان انعقاد عقد حاصل ميب.   

 گردد  و مثمن پس از انقضاي مدت خيار حاصل مي ملكيت ثمنج.   

  شود  ملكيت ثمن و مثمن پس از قبض و اقباض آن دو حاصل ميد.   
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