
 

 

 72/30/8031: یختار باسمه تعالی

 83:03ساعت:    32 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 831کد آزمون:  یرشته: فقه و حقوق اسالم (1) یدرس: حقوق مدن

 یقهدق 23مدت زمان:  یاستاد: عباس بنائ ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 0 / 8 صفحه: نمره 73بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 72 یآزمون دارا
 

 

1 

 

 اصطالح شخص به چه معناست؟  .8
 شود. ب( موقعیت فرد نسبت به حقوق و تعهداتی که بر او بار می وصف و شایستگی  برای صاحب حق و تکلیف شدن (الف 

  از انسان که در روابط حقوقی  منشاء اثر است.  اوصافی د( موجودی که دارای حق و تکلیف است. ج(
 تابعیت جزء کدامیک از مفاهیم زیر است؟  .7
  دارایی (د اهلیت (ج شخصیت (ب وضعیت (الف 

 ؟شود عمل نمیاحوال شخصیه است اما مطابق مقررات محجور  کدام مورد زیر با اینکه جزء  .0
  طالق (د نسب (ج حجر (ب الف ـ ازدواج (الف 

 وصیت به انتقال اعضای بدن بعد از مرگ مغزی ....... و واکسیناسیون ....... است.  .4
  غیر مجاز ـ مجاز (د مجاز ـ غیر مجاز (ج غیر مجاز ـ غیر مجاز (ب مجاز ـ مجاز (الف 

 ؟نیستهای حقوق مربوط به شخصیت   کدام گزینه از ویژگی  .1
 غیر قابل اسقاط بودن ب( غیر قابل نقل و انتقال (الف 

  قابلیت خرید و فروش د( از بین رفتن این حقوق با مرگ ج(
 از نظر حقوقی جنین نیز از حقوق مدنی متمتع است ....... .   .6
 مگر اینکه زنده متولد شود. (ب حتی اگر زنده متولد نشود. (الف 

  متولد نشود.به شرط آنکه زنده  (د به شرط آنکه زنده متولد شود. (ج
 شود پس .... برای حمل هم وصیت کرد. شخصیت به .... از تولد هم تسری داده می  .2
  توان بعد ـ نمی (د توان قبل ـ نمی (ج توان بعد ـ می (ب توان قبل ـ می (الف 

 اگر کسی حق خرید خانه  را از خود سلب کند، حکم این نوع سلب حق چیست؟  .1
 باطل است، چون سلب بخشی از حقوق مدنی، به طور کلی است. (ب چون سلب تمام حقوق مدنی است.باطل است،  (الف 

  صحیح است، چون سلب تمام حقوق مدنی، به طور جزئی است. (د صحیح است، چون سلب بخشی از حقوق مدنی است. (ج
 تواند حق ازدواج با فرد معین را از خود سلب کند؟ آیا انسان می  .3
 بله، چون  سلب حق به طور جزئی است. (الف 

 بله، چون ازدواج از امور مالی نیست و سلب آن اشکالی ندارد. (ب
 خیر، چون سلب حق به طور کلی است. (ج
  خیر، چون ازدواج از امور مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه است. (د
 توانند امور مالی غایب را اداره کنند؟ چه کسانی می  .83

 وکیلی که شخص قبل از غایب شدن برای اداره امور مالی خود تعیین کرده است. (الف 
 قیم یا ولی غایب محجور  (ب
 کند. امینی که دادگاه برای اداره اموال غایب تعیین می (ج
  هر سه گزینه صحیح است. (د

 چه کسانی حق دارند از دادگاه تقاضای امین برای غایب کنند؟  .88
  گزینه ب و ج  (د اشخاص ذینفع (ج دادستان (ب آشنایان (الف 
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 در صورتی که غایب پس از تقسیم اموالش بازگردد، تکلیف اموال او چیست؟  .87
 او داده شود.همه اموال موجود باید به او برگردد و عوض اموال تلف شده هم به  (الف 

 گردد. فقط اگر تمامی اموال باقی است به او بر می (ب
  گردد اما دیگر تکلیفی نسبت به اموال تلف شده وجود ندارد.  همه اموال موجود به او بر می (ج
  گردد جز اموالی که به مال دیگر تبدیل شده است.  همه اموال موجود بر می (د

 زوج باید چند سال غیبت داشته باشد تا زن بتواند از دادگاه تقاضای طالق کند؟  .80
  یک سال (د دو سال (ج پنج سال (ب چهار سال (الف 

  کدام گزینه دربارٔه اقامتگاه زن شوهردار صحیح است؟  .84
  سه گزینه صحیح است.هر  (د اقامتگاه شوهر (ج اقامتگاه ولی یا قیم زن (ب اقامتگاه جداگانه زن (الف 

 درباره اقامتگاه شخص حقوقی این دو ماده متعارض وجود دارد. بهترین راه حل رفع تعارض کدام است؟   .81
تجارت: اقامتگااه اشاخاص حقاوقی، محلای اسات کاه اداره  قانوت 090ها خواهد بود. ماده  اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آن قانون مدنی: 1007ماده 

 شود. جا انجام می شخص حقوقی آن
 درباره اشخاص حقوقی مدنی باشد. ۲۵۵۱درباره اشخاص حقوقی تجاری و حکم ماده  ۰۹۵حکم ماده  الف( 

 الزم االجراست. ۲۵۵۱چون قوانین مربوط به اقامتگاه قانون مدنی متاخر از قانون تجارت است بنابراین حکم ماده  (ب
 را باید ناظر به همان مرکز تصمیم گیری شخص حقوقی بدانیم. ۲۵۵۱منظور از مرکز عملیات در ماده  (ج
  را باید ناظر به عملیات مادی و فیزیکی بدانیم. ۲۵۵۱منظور از مرکز عملیات در ماده  (د

 حجر تاجر ورشکسته، چه نوع حجری است؟  .86
  عام (د قانونی (ج سوء ظنی (ب حمایتی (الف 

 کند؟ چه کسی اهلیت را به انسان عطا می  .82
  قیم (د دادگاه (ج گذار قانون (ب ولی (الف 

 صغیر ممیز چیست؟ (حکم اعمال غیر مالی )ازدواج و ...  .81
 غیر نافذ است و امکان تنفیذ و تصحیح آن وجود ندارد. (ب شود. غیر نافذ است و با تنفیذ و تصحیح ولی، نافذ می (الف 

  نافذ است اما نیاز به تنفیذ و تصحیح ولی دارد. (د نافذ است و نیازی به تنفیذ و تصحیح ولی ندارد. (ج
 عمل حقوقی مالی سفیه که از نوع معوض است، چه حکمی دارد؟  .83

  صحیح (د باطل (ج غیر نافذ (ب نافذ (الف 
 ندارد  و تعیین وضعیت اموال او، کیست؟ (مسئول مواظبت از صغیری که ولی خاص )پدر و ...  .73

  وکیل (د قیم (ج بستگان (ب دولت (الف 
 اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد گردد ..... .  .78

 شود. تا رسیدن به رشد از اداره اموال ممنوع می (ب شود. امینی به او ضم می (الف 
  شود. منعزل می (د تواند به قیمومت خود ادامه دهد. در امور غیر مالی می (ج

 کدام است؟ رابطه میان مال و ملکیت  .77
  تباین (د عموم و خصوص مطلق (ج عموم و خصوص من وجه (ب تساوی (الف 
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 حق ارتفاق چیست؟  .70
 حقی است برای شخص در ملک دیگری، مثل حق عبور  (الف 

 حقی است برای شخص در ملک دیگری، مثل حق استفاده از خانه دیگری در یک زمان مشخص (ب
 که عین آن متعلق به دیگری است، مثل حق عبورحق استفاده از مالی  (ج
  حق استفاده از مالی که عین آن متعلق به دیگری است، مثل حق استفاده از خانه دیگری در یک زمان مشخص (د

 حبس مطلق از انواع ..... است.  .74
  حق انتفاع (د حق ارتفاق (ج الزامات خارج قرارداد (ب مالکیت (الف 

 تواند بدون اجازه ناظر کاری انجام دهد؟ همچنین انجام کارهای وقف برعهده کیست؟ در کدام نوع از نظارت بر وقف، متولی نمی  .71
  استصوابی ـ  متولی (د استصوابی ـ ناظر (ج استطالعی ـ  ناظر (ب استطالعی ـ متولی (الف 

 ؟نیستکدام گزینه از ویژگی های مالکیت   .76
  انحصاری بودن (د مطلق بودن (ج غیر قابل واگذاری به غیر (ب بودن دائمی (الف 

 نتاج حیوانات در ملکیت، تابع ....... است.  .72
  هیچکدام (د هر دو (ج مادر (ب پدر (الف 
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