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 درجة لكل فرع درجة واحدة( 30...................................................................)...أختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي 1س

 لتحقق الوعد بجعل يجب ان ... .1

 (توجه االرادة الى شخص املعنوي  -دتوجه االرادة إلى الجمهور  -توجه االرادة إلى شخص معين ج -توجه اإلرادة بطريق غير علني ب-أ)

 أذا كان ......... هاإلكرايتحقق  .2

الوسيلة مشروعة لتحقيق غرض  -الوسيلة غير مشروعة لتحقق غرض مشروع ج -الوسيلة التهديد لتحقيق غرض غير املشروع ب-أ)

 (الوسيلة غير مشروعة لتحقيق غرض غير املشروع -املشروع د

 الوالية على القاصر يعتبر ............. .3

 (نيابة اتفاقية-نيابة قضائية د -غير القانونية جنيابة  -بنيابة القانونية -أ)

 العقد .............. ال تلحقه األجازة. .4

 الصحيح غير الزم( -الصحيح الزم د -جالباطل  -املوقوف ب -أ)

 .فسخهالعقد ......... هو العقد الذي يستطيع أحد طرفيه أو كالهما  .5

 املوقوف( -الصحيح الالزم د -العقد الفاسد ج -بالصحيح غير الزم   -أ)

 .في .............. العقد بالغبن الفاحش بال تغرير يبطل .6

 (جميع ما ذكر -أموال الدولة د -مال الوقف ج-مال املحجور عليه ب-)أ

 املشرع العراقي في التعاقد بين الغائبين بنظرية . أخذ .7

 نظرية االعالن( -نظرية الوصول د -نظرية القبول ج -بنظرية العلم  -أ)

 يترتب على اجازة العقد املوقوف.  .8

نفاذ العقد   -اريخ ابرامه دبطالن العقد من ت -جنفاذ العقد باثر رجعي يعود إلى تاريخ ابرامه  -بالغاء العقد باثر رجعي يعود الى تاريخ ابرامه   -أ)

 (منذ تاريخ اجازة العاقد

 الضرر موقوفة على إجازة  وليه.كون تصرفاته الدائرة بين النفع و ت...........................  .9

 البالغ سن الشد( -الصغير املأذون د-الصغير غير املميز  ج -بالصغير املميز  -أ)

 الحكم بالسجن املؤبد أو املؤقت يعتبر من ...........  .10

 جميع ما ذكر( -عيوب الرضاء د -جموانع األهلية  -عوارض األهلية  ب -) أ

 الغلط في القانون.....  .11

 (يعتبر من موانع االهلية -من عوارض األهلية ديعتبر  -يعتبر من عيوب اإلرادة ج -بيعتبر من عيوب اإلرادة ال  -أ)

 الغبن الفاحش ال يقع إال في عقود  .12

 (املعاوضة -العيني  د -الشكلي ج -التبرع ب -) أ      

 دفع العربون  حسب موقف املشرع العراقي يعتبر.  .13

 ال ش يء مما ذكر( -ان العقد عقد الزم د -جان العقد اصبح باتا ال يجوز الرجوع فيه  -ان للمتعاقدان حق في العدول عن العقد ب -أ)

 شخص عديم األهلية رغم بلوغه سن الرشد.   .14

 ذو الغفلة( -داملجنون  -جالسفيه  -املعتوه ب -أ)

 عرض بضاعة للبيع مع بيان ثمنها وتحديد مدة للقبول.   .15



 تعبير ضمني عن اإلرادة( -دعوة إلى التفاوض د -جايجاب ملزم -بايجاب   -أ)

 الالزم هو العقد الذي. العقد الصحيح    .16

 باعتبار ذاته د -ج العقد الذي ال يستطيع أحد طرفيه فسخه -ب يستطيع أحد طرفيه أو كالهما فسخه -أ)
ً
العقد املوقوف  -ما ال يصح أصال

 على إجازة أحد طرفيه(

رفع الغبن عنه إلى  ان يطلب من القاض ي   خالل سنة من وقت العقدو  يجوز للعاقد املغبون انه ان جزاء االستغالل في عقود .............. هو   .17

 و الحق له نقض العقد: حد املعقول ال

 فوري( -ملزم للجانبين  د  -جاملعاوضات  -التبرع  ب -أ)

 باعتبار بعض أوصافه  .18
ً
 باعتبار ذاته أو وصفا

ً
 الخارجية العقد  ............ هو ما ال يصح أصال

 العقد الصحيح غير الالزم( -العقد الصحيح الالزم د –العقد املوقوف ج  -بالعقد الباطل  -أ)

 ..بل تطبيق لها.....استثناء على قاعدة ليس  التعهد عن الغير يعتبر   .19

عدم سريان اثر العقد في حق  -د عدم سريان اثر العقد في حق الغير  -ج سريان اثر العقد في حق الغير -ب اشتراط ملصلحة الغير  -)أ

 (املتعاقدين

 

 تصرفات الصغير املميز اذا كانت دائرة بين النفع و الضرر فإنها تكون...

 (موقوفة على  االجازة الولي -فاسدة د -باطلة ج -صحيحة ب -أ)
                                        ؟ )الغلط . الغبن والتغرير, , االكراه(؟جزاء عيوب اإلرادةما هو : 1س 

 (هوكارى جوتى وراستى ئه م ده سته وازانه دياربكةجب بنعم اوال مع التعليل : :ا2س 

 ؟ية منه على وجه يعتد به شرعا  القانونهي صالحية الشخص لمباشرة التصرفات  أهلية الوجوب: .1

 ؟ دروسيت مرؤظة بؤ كردني تةصةروفاتي ياساي بة شيَوةيةك كة شةرع داني ثيَدانيَت :اهلية وجوب

 

ئةو كةسةية كة  مةفقود؟والمفقود هو الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره .2
 عيَراقي جيَهيَشتووة و شويَين ديارني ية بؤ ماوةي ساَليَك وة هةواَلي دةطات؟

 
يخلف سلفة في  خاصيخلف سلفة في في شيء معين بالذات. في حين ان الخلف ال لعامالخلف ا, يختلف الخلف العام عن الخلف الخاص .3

لة  بذاتخةلةيف عام و خةلةيف خاص جياوازن,خةلةيف عام بةدواي سةلةفةكةي ديَت لة شتيَكي معني ؟ذمته المالية كلها او في جزء شائع منها
 مالي؟ ذمةيكاتيَكدا خةلةيف خاص بة دواي سةلةفةكةي ديَت لة هةموو يا بةشيَكي دياري 

 
 ؟يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا .4

 

 ؟النيابة التي حددها االصيل يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود .5

 

                .؟ما هو العربون وما هوموقف المشرع العراقي منه. 3س

 

 س4: هل يعتبر السكوت تعبير عن اإلرادة؟                                          
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