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  . كدام گزينه صحيح است؟1

  گيرد. الف. وضعيت سياسي اشخاص در حقوق مورد بحث قرار نمي

  شود. ب. شغل اشخاص براي تعيين حقوق فردي آنان در نظر گرفته نمي

  شود. ايجاد مي ج. اهليت تمتع با داشتن عقل و بلوغ و رشد

  شود. د. در متون فقهي احوال شخصيه مورد بحث واقع مي

  . مراد از احوال عينيه چيست؟ 2

  الف. همان احوال شخصيه است.  

  ب. اموري كه مربوط به شغل و مقام خاص شخص در اجتماع مي باشد.  

  ج. حقوق ارثيه و فرزند خواندگي را گويند.  

  بط است.د. اوصافي كه با مسائل مالي مرت  

  . طبق نظريه كالسيك، مراد از اصل وحدت و تجزيه ناپذيري دارايي چيست؟3

  الف. يك شخص فقط داراي يك دارايي است.  

  ب. دارايي وابسته به شخصيت انسان نيست.  

  ج. در زمان حيات كل دارايي قابل انتقال است.  

  د. دارايي بدون شخص متصور است.  

  العمر در قانون منع شده است؟  . چرا تعهد خدمت مادام4

  الف. زيرا آزادي انتخاب شغل الزمه شخصيت انسان است.  

  شود. ب. زيرا شخصيت مادي انسان مورد خدشه واقع مي  

  ج. اين تعهد با قانون اساسي منافات دارد.  

  د. چنين تعهدي با حقوق سياسي تعارض دارد.  

  قانون مدني سلب حق مالكيت يا ازدواج بطور كلي چگونه است؟  959. با توجه به ماده 5

      الف. چون مخالف قانون نيست صحيح و نافذ است.  

  ب. اگر مخالف اخالق حسنه نباشد صحيح است.  

      ج. در مورد مالكيت صحيح و در مورد ازدواج باطل است.  

  د. فاقد ارزش حقوقي بوده و باطل است.  

كند كه از تجارت دست بكشد و به كار ديگري بپردازد، اين قرارداد  بندد، تعهد مي . تاجري به موجب قراردادي كه با رقيب خود مي6

  چگونه است؟ 

  ب. باطل است.    الف. صحيح است.  

  د. اگر تبديل به عمل حقوقي يك جانبه شود صحيح است.  ج. در صورت قبول طرف مقابل صحيح است.  
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  صورت ترديد در وجود جنين، اصل كدام است؟ .  در 7

    الف. اصل، وجود جنين است.  

  ب. صرف احتمال وجود حمل، كافي است.   

    ج. اصل، عدم وجود جنين است.  

  شود. د. حتي با اقرار مادر وجود جنين ثابت نمي  

  . كدام گزينه صحيح است؟ 8

  الف. تحقق ارث فقط با موت حقيقي مورث است.  

  شود. حقيقي يا فرضي مورث، ارث محقق ميب. با موت   

  ج. در حقوق جديد موت حكمي شناخته شده است.  

  د. در حقوق جديد موت مدني شناخته شده است.  

  ت؟ . در خصوص خسارت وارد شده بر جنيني كه ناقص متولد شده است، كدام گزينه صحيح اس9

  مطالبه كند.تواند جبران خسارت را  الف. نماينده قانوني جنين نمي  

  تواند جبران خسارت را مطالبه كند. ب. خود طفل پس از رسيدن به سن قانوني مي  

  ج. مطالبه خسارت فقط در صورت شدت نقص قابل مطالبه است.  

  د. خسارت وارده در دوران جنيني قابل مطالبه نيست.  

  با كيست؟ االثر  يب مفقود. معيار تعيين انقضاي مدت نسبتاً طوالني در تشخيص غا10

  د. قانون  كارشناسان رسمي ج.  دادگاه ب.  عرف الف.  

  ، كدام گزينه صحيح است؟ . در خصوص اداره اموال غايب مفقوداألثر بوسيله نماينده قراردادي11

  الف. نماينده قراردادي همان نماينده قانوني است.  

  كنند. ب. دادستان و دادگاه در امور نماينده قراردادي دخالت نمي  

  شود. ج. براي اداره اموال سريعاً امين نصب مي  

  شود. آيد و نماينده قراردادي عزل مي د. اموال به تصرف موقت ورثه در مي  

  شد، وظيفه امين چيست؟ . اگر وجوه نقد غايب مفقوداألثر براي پرداخت ديون كافي نبا12

  الف. بايد به اطالع دادگاه برساند تا ورثه پرداخت كنند.  

  تواند اموال منقول ضايع شدني را بفروشد. ميب. فقط   

  فروشد. ج. ابتدا اموال منقول و درصورت كافي نبودن اموال غيرمنقول را مي  

  ماند تا تكليف غايب مشخص شود. د. ديون بالوصول باقي مي  

به تصرف آنها داده  غايب توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارايي . بعد از گذشت چند سال از آخرين خبر غايب، ورثه مي13

  شود؟ 

  د. چهار    ج. سه  دو ب.  يك الف.  
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. اگر بعد از صدور حكم موت فرضي و دادن اموال غايب به تصرف قطعي ورثه، غايب پيدا شود، مسئوليت اموالي كه از بين 14

  يز موجود نيست، با كيست؟ ها ن رفته و عوض آن

    نماينده قانوني ب.    امين الف.  

  . كسي مسئول نيست.د    ج. ورثه  

  تواند زن را طالق دهد؟  ي. اگر زوجه شخصي غايب مفقوداالثر شود، آن مرد چگونه م15

  تواند طالق دهد. الف. بعد از گذشت چهار سال مي  

  كند. ب. با مراجعه به دادگاه و تحصيل گواهي عدم امكان سازش براي طالق اقدام مي  

  ازدواج مجدد كند.تواند  تواند طالق دهد ولي مي ج. نمي  

  كند. د. چون حق طالق با مرد است بدون مراجعه به دادگاه، شخصاً طالق را جاري مي  

  شود؟  چگونه تعيين مي. اگر فقط پدر طفل نامعلوم باشد، نام خانوادگي طفل 16

  شود. الف. نام خانوادگي آزاد به طفل داده مي  

  شود. مي ب. هر نام خانوادگي كه مادر بپسندد به طفل داده  

  شود. ج. نام خانوادگي مادر به طفل داده مي  

  كند. د. دادگاه صالحه نام خانوادگي طفل را مشخص مي  

  شود؟ تخاب مي. نام خانوادگي فرزند نامشروع چگونه ان17

  شود. الف. نام خانوادگي آزاد به او داده مي  

  شود. ب. نام خانوادگي مادر طبيعي به او داده مي  

  شود. دگي پدر طبيعي به او داده ميج. نام خانوا  

  كنند. د. زن ومرد زناكار با موافقت خود نام خانوادگي غير از خودشان انتخاب مي  

  خانوادگي زن چگونه است؟ . استفاده شوهر از نام 18

  تواند نام خانوادگي زن را اختيار كند. الف. با گرفتن اجازه از دارنده حق تقدم، مي  

  ه اين كار را ندارد.ب. به هيچ وجه اجاز  

  تواند نام خانوادگي زن را اختيار كند. ج. بدون اجازه مي  

  د. بايد از دادگاه اجازه اين كار را بگيرد.  

  نام خانوادگي وي چيست؟  . اگر زن نام خانوادگي شوهر را انتخاب كند و نكاح فسخ شود وضعيت19

  شود. الف. عدم اعتراض زوج اجازه ضمني تلقي مي  

  شود. م خانوادگي قبلي به زن داده ميب. نا  

  ج. حتماً بايد زن اجازه دارنده حق تقدم را كسب كند.  

  د. تصميم با دادگاه صادر كننده گواهي عدم امكان سازش است.  
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  شد، اقامتگاه زن كجاست؟ . اگر زني صغير و تحت واليت باشد و شوهر او بعد از عقد نكاح ديوانه شود و قيم داشته با20

  ب. اقامتگاه شوهر    اقامتگاه قيم شوهر الف.  

  د. اقامتگاه ولي زن    اقامتگاه پدر شوهر ج.  

  احوال محل تحويل دهند؟  اند وقايع ثبت شده را حداكثر ظرف چه مدتي به ثبت . دفاتر رسمي ازدواج و طالق موظف21

  د. يك سال    ج. شش ماه  يك ماه ب.  پانزده روز الف.  

  شوند؟  يت حقوقي كامل ميچه زماني داراي شخصهاي تجارتي  . شركت22

      از حين ايجاد الف.  

  ب. پس از ثبت طبق مقررات   

  ج. بالفاصله پس از تشكيل مجمع عمومي شركت.  

  د. پس از تصويب تشكيل شركت در هيئت مديره.  

  گذار است؟  د توجه قانون. در حجر سوء ظنّي چه چيزي مور23

  ان يا ضعف اراده محجورب. فقد    حمايت از محجور الف.  

  د. منع از تصرفات غيرمالي    ايت از منافع ديگرانج. حم  

  داراي حجر سوء ظني است؟. كدام مورد 24

  د. تاجر ورشكسته    ج. مجنون  سفيه ب.  صغير الف.  

  ير تشخيص آن چگونه است؟ . در صورت بروز اختالف درخصوص مميز يا غيرمميز بودن صغ25

    هفت سال تمام سن تميز است. الف.  

  ب. نه سال تمام سن تميز است.  

    طفل است. ج. تشخيص آن با ولي  

  د. تشخيص آن با دادگاه است.  

  كدام گزينه صحيح است؟  .26

  الف. غيررشيدي كه عدم رشد او به زمان صغر متصل باشد، حكم حجر نياز نيست.  

  ب. مقصود از سفيه همان صغير غيرمميز است.  

  حجر سفيه مربوط به امور مالي و غير مالي است. ج.  

  د. جنون در حاالت خطرناك موجب حجر است و به هر درجه كه باشد موجب حجر نيست.  

  ر اختالف شود اصل چيست؟ . اگر در وصف داشتن تميز در صغي27

    غ نرسيده باشد اصل بر تميز است.الف. اگر به سن بلو  

  اورد.ب. مدعي عدم تميز بايد دليل بي  

            ج. اصل بر عدم تميز است.  

  د. اگر سفيه نباشد اصل بر تميز است.  
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  كدام گزينه صحيح است؟  .28

  تواند تملك بالعوض كند. الف. صغير غيرمميز مي  

  ب. اگر قيم بدون موافقت ناظر اطالعي، اعمال حقوقي انجام دهد، آن اعمال غير نافذ است.  

  تواند قيم غيرمسلمان نصب كند. ميج. حاكم براي محجور مسلمان   

  د. صغير مميز داراي قوه درك و تميز نسبي است.  

  مت قيمومت را قبول كند؟ تواند س . زن شوهردار در چه صورتي مي29

  تواند قيم شود. الف. در هر صورتي به صرف قبول كردن، مي  

  ب. بايد با رضايت شوهر باشد.  

  زن باشد، نيازي به رضايت شوهر نيست.ج. اگر محجور از اقوام درجه اول   

  تواند قيم شود. د. در هيچ صورتي نمي  

  جر خارج شده، صحيح است؟ (صف. كدام گزينه در خصوص قيمي كه به سبب حجر عزل گشته و مجدداً از ح30

  گردد. الف. پس از رفع حجر، خود بخود سمت قيمومت باز مي  

  دادگاه نياز دارد.ب. نصب مجدد او به سمت قيمومت، به حكم   

  تواند دوباره قيم شود. ج. پس از رفع حجر به هيچ عنوان نمي  

  تواند دوباره قيم شود. د. در صورت ضم ناظر مي  
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