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أن هذه األسئلة هي مجرد نماذج قد تكون اسئلة االمتحان النهائي وهي  مالحظة مهمة:

المدني ليست محصورة في هذه األسئلة عليه فالمادة العلمية للقانون من ضمنها وقد ال تكون، 

االستفادة من هذه االسئلة من حيث صيغة السؤال أساسا، أما من حيث المضمون فمن فيمكن 

 كتاب الكورس.الضروري مراجعة مفردات 

 

 فيما يأتي نماذج من األسئلة المتوقعة لمادة القانون المدني:

 أجب عن ما يأتي: /1س 
 العقد يعد المصدر األول لاللتزام عرفه و بين أركانه  /1

 و ما هي التصرفات القانونية التي تستوجب ذلك؟ ما المقصود بالعقود الشكلية /2

 العقد الصحيحعرف  /3

 ؟العقد الموقوفما هي الخيارات المتاحة للمتعاقد في  /4

 ؟تبة عليهوما هي اآلثار القانونية المتر تصرف الفضوليما هو التكييف القانوني ل /5

 و بين حاالته العقد الباطلعرف  /6

 ما هي اآلثار المترتبة على العقد البطل؟ /7



  ؟ وما هو الحكم القانوني بشأنها؟ظرية انتقاص العقدما هي ن /8

 ؟ و ما هو الحكم القانوني بشأنها؟نظرية تحول العقدما هي  /9

 المدعي في التمسك بالعقد الباطل؟من هو  /10

 وبين الفرق بينه و بين القانون بمعناه العام العام القانونعرف  /11

 ما هي العالقة بين اإلرادة المنفردة و الجعالة في الفقه االسالمي؟ /12

 بين أحكام االرادة المنفردة في القانون المدني العراقي؟ /13

 التي تدل عليهعرف العمل غير المشروع و بين المصطلحات األخرى  /14

 أركان المسؤولية التقصيريةبين  /15

 الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيريةما هي أوجه  /16

 أنواع المسؤولية التقصيريةحدد  /17

  عرف الكسب دون سبب و بين المصطلحات األخرى التي تدل عليه /18 

 بين أحوال الكسب دون سبب في القانون المدني العراقي /19

 سبب وفق القانون المدني العراقي شروط الكسب دون  بين /20

 تحدث عن القانون كمصدر لاللتزام في القانون المدني العراقي /21

 بينه و بين القانون بمعناه الخاص عرف القانون الخاص و بين الفرق /22

 العراقي؟ بين الموضوعات التي تتضمنها أحكام االلتزام في القانون المدني   /23

 عرف العقود المسماة بين تصنيفاتها الرئيسية في القانون المدني العراقي /24

 .بالتفصيل الخاص القانون اقسامبين  /25

 عدد أقسام القانون الخاص و اشرح واحدة منها. /26 

 وبين مضمونه القانون المدنيعرف  /27

 ؟القانون المدني النافذ في العراقما هي مصادر استمداد  /28

 عرف الحق الشخصي وبين العالقة بينه وبين االلتزام  ومن ثم عدد مصادر االلتزام  /29

 المذهب الشخصي و المذهب المادي في االلتزامتحدث عن نظرية  /30

 عدد أقسام القانون العام و اشرح واحدة منها. /31

 

 

 امأل الفراغات اآلتية بالعبارات المناسبة:        /2س
 

 .من تاريخ اعالن العدول ستة اشهرسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خالل ت -1

 .ال ينعقد وال يفيد الحكم اصالا  العقد الباطل -2

ا او وصف باعتبار ذاتههو ما ال يصح اصالا  العقد الباطل  -3  .باعتبار بعض اوصافه الخارجيةا

ا العقد الصحيح هو العقد المشروع  -4 ا ووصفا وله  محل قابل لحكمهبان يكون صادراا من اهله الى  ذاتا

 .صحيحة سالمة من الخللواوصافه  سبب مشروع

 .ضع تنظيم لها فيهوو  سميت في القانونالعقود المسماة هي العقود التي  -5

 على يحتوي إجرائي قانون أسمه، من واضح هو كما فهو :الجزائية المحاكمات اصول قانون -6

 والتحقيق الجاني، لضبط معينة جريمة وقوع عند اتخاذها، يجب التي اإلجراءات تبين التي القواعد

 .األحكام في الطعن إجراءات بيان يتضمن كما العقوبة تنفيذ حتى ومحاكمته معه

 وتنظيم أهليته و الفرد شخصية تحكم التي القانونية القواعد من مجموعة :الشخصية االحوال نونقا -7

 .باسرته روابطه



 في التنفيذية السلطة مباشرة كيفية تنظم التي القانونية القواعد مجموعة وهو: اإلداري القانون -8

  اإلدارية لوظيفتها الدولة

 بسبب األفراد بين تنشأ التي العالقات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو: التجــاري القانون -9

 .تجارية بأعمال قيامهم بسبب أو التجارة احترافهم

 أم جمهوري  )الدولة في الحكم نظام شكل تحدد التي القواعد مجوعة هو: الدستوري القانون -10

 تكوينها حيث من ( والقضائية والتنفيذية التشريعية وهي) بها المختلفة والسلطات ( ملكي

 التملك كحرية) الدولة قبل األفراد حقوق تحدد كما ببعض، بعضها وعالقاتها واختصاصاتها،

 في األفراد بين والمساواة الشخصية والحرية التنقل، وحرية العقيدة، وحرية الرأي وحرية

  .والواجبات الحقوق

 تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو الخاص الدولي القانون: الخاص الدولي لقانونا -11

 والمحكمة عليها التطبيق الواجب القانون فيحدد األجنبي العنصر ذات الخاص القانون عالقات

 .بنظرها المختصة

 الدولة تكون التي العالقات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو: العام القانون -12

 وبين الدولة بين العالقات هذه أكانت وسواء وسلطان سيادة صاحبة باعتبارها فيها طرفا

  .العاديين األشخاص وبين الدولة بين أم الدول من غيرها

 يعاقب كجرائم المعتبرة األفعال تحدد التي القانونية القواعد من مجموعة هو: العقوبات قانون -13

  .موضوعي قانون فهو لها، المقررة والعقوبات قانونا عليها

 ومصروفاتها مواردها فتبين الدولة مالية تنظم التي القواعد مجموعة وهو: المالي القانون -14

  .بينهما التوازن وإجراءات

 .األخرى القوانين عنه تفرعت و الخاص القانون أصل هوالقانون المدني  -15

 االشخاص بين المالية الروابط تحكم التي القانونية القواعد من مجموعة وهو :المدني القانون -16

 .عاديا شخصا باعتبارها الدولة وبين بينهم او العاديين

 المحاكم أنواع ببيان القضائية السلطة تنظم التي القواعد مجموعة هو: المدنية المرافعات قانون -17

 بمسائل المتعلقة الدعاوى رفع عند اإلتباع الواجبة القواعد تبين وكذا واختصاصاتها، وتشكيلها

 ا.بشأنه الصادرة األحكام وتنفيذ فيها والفصل الخاص القانون

وهو واقعة مادية تؤدي الى  بالفعل النافعو يسمى أيضا في بعض القوانين  الكسب دون سبب -18

اغتناء شخص نتيجة افتقار شخص آخر ويترتب على ذلك دفع أقل القيمتين الى المفتقر في حالة 

 :أخرىأحوال و  قضاء دين الغيرو  المدفوع دون حقحدوثها و من أمثلته 

وهي مسؤولية اآلباء واألجداد عن رقابة األوالد الذين تحت واليتهم عن  المسؤولية عن الغير -19

  .األضرار التي يحدثونها للغير

اال ما تعلق منها بضرورة  العقد من االحكامما يسري على على االرادة المنفردة يسري  -20

 النشاء االلتزام. ارادتين متطابقتينوجود 

 

 

 صحح األخطاء الواردة فيما يأتي:                         /3س

 

واقعة مادية تؤدي الى اغتناء شخص نتيجة افتقار شخص آخر ويترتب على ذلك  الجعالة وهي -1

 الكسب دون سبب. هياالجابة الصحيحة . دفع أقل القيمتين الى المفتقر في حالة حدوثها 



 حقوق و التخصيص حق و الحيازي الرهن و الرسمي الرهن وهي صليةاأل العينية الحقوق -2

 الحقوق العينية التبعية هياالجابة الصحيحة  .الرابع الكتاب لها فخصص االمتياز

 العقد الباطل هياالجابة الصحيحة  ا ال ينعقد وال يفيد الحكم اصالا. الموقوف العقد  -3

الواردة على العقود عقد البيع من  هياالجابة الصحيحة . العقود االحتماليةعقد البيع من  -4

 .الملكية

االجابة الصحيحة مزج بين األحكام المأخوذة من الفقه االسالمي و الفقه الغربي،  الجنائيالقانون  -5

 القانون المدني. هي

 فيها طرفا الدولة تكون التي العالقات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو: الخاص القانون -6

 أم الدول من غيرها وبين الدولة بين العالقات هذه أكانت وسواء وسلطان سيادة صاحبة باعتبارها

 العام.القانون  هياالجابة الصحيحة   .العاديين األشخاص وبين الدولة بين

 وأرباب العمال بين العالقات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو :لمرافعت المدنيةا قانون -7

  قانون العمل هياالجابة الصحيحة ا. مأجور تابعا العمل كان متى العمل

التي اال في األحوال  هياالجابة الصحيحة . في جميع األحوالال تلزم االرادة المنفردة صاحبه  -8

 ذلك.ينص فيها القانون على 

موقوفا على  هياالجابة الصحيحة  .باطالمن تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه  -9

 .اجازة المالك

 هياالجابة الصحيحة   .العينية باألحوال المتعلقة القواعد أساسا االداري القانون يتضمن -10

 .القانون المدني
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