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 ؟نیستکدام گزینه از شرایط اقامه دعوا   .8
  اهلیت (د ذیحق بودن (ج سمت (ب منجز بودن (الف 

 ء کدامیک از دعاوی است؟ به ترتیب جز« خسارت وارده بر مال غیر منقول»و دعوای « تخلیه ید»دعوای   .0
  غیر منقول ـ منقول (د منقول ـ غیر منقول  (ج غیر منقول ـ غیر منقول (ب منقول ـ منقول (الف 

 ؟«دعوای مطالبه حق دینی»این تعریف مربوط به کدام نوع از دعاوی است:   .0
  دعوای شخصی (د دعوای منقول (ج دعوای عینی (ب دعوای مالی (الف 

 در صورتی که قاضی مجتهد باشد و قانون را بر خالف نظر شرعی خود تشخیص دهد ..... .  .4
 پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. (الف 

 باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر کند و رای قطعی است. (ب
 است.باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر کند و رای قابل تجدید نظر  (ج
  پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد تا حل اختالف کند. (د

 حکم چیست؟  .7
 تصمیمی از سوی دادگاه است که راجع به ماهیت دعوا باشد. (الف 

 تصمیمی از سوی دادگاه است که قاطع بین طرفین دعوا باشد (ب
 تصمیمی از سوی دادگاه است جنبه اداری دارد. (ج (ج
  های الف و ب را داراست. تصمیمی از سوی دادگاه است که شرایط گزینه (د

 شده با ...... است. تشخیص صالحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوای ارجاع  .6
  دیوان عالی کشور (د دادگاه شعبه اول (ج همان دادگاه (ب دادگاه تجدید نظر (الف 

دگواه بور این تعریف از صالحیت، مربوط به کدام نوع از صالحیت است و قواعد آن از نووع آموره اسوت یوا تکمیلوی: صوالحیتی اسوت کوه شایسوتای و اقتودار دا  .9
 شود. اساس نوع، صنف و درجه تعیین می

  ـ تکمیلیصالحیت ذاتی  (د صالحیت ذاتی ـ آمره (ج صالحیت محلی ـ تکمیلی (ب صالحیت محلی ـ آمره (الف 
 حکمی است که به هر دلیل قابل تجدید نظر خواهی نباشد.  .1
  حکم نهایی (د حکم قطعی (ج حکم غیابی (ب حکم حضوری (الف 

 کند؟ دادرس در صورت نیاز به انجام تحقیقات محلی، اقدام به صدور چه نوع قراری می  .3
  اعدادی (د قرینه تامینی (ج ساده (ب قاطع (الف 

 از نظر صالحیت محلی، دعاوی منقول و غیر منقول به ترتیب باید در کدام دادگاه اقامه شود؟  .83
 محل مال منقول ـ محل اقامت خوانده (ب محل مال منقول ـ محل مال غیر منقول (الف 

  محل اقامت خوانده ـ محل مال غیر منقول (د محل اقامت خوانده ـ محل اقامت خوانده (ج
 های عمومی، انقالب و نظامی یک استان، مرجع حل اختالف کدام است؟ در صورت اختالف در صالحیت میان دادگاه  .88

 دادگاه تجدید نظر همان استان (ب دیوان عدالت اداری (الف 
  تر دادگاه انقالب، به عنوان دادگاه مهم (د دیوان عالی کشور (ج
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 توانند حداکثر چند وکیل داشته باشند؟ می در امور مدنی، هر یک از متداعیین  .80
  چهار وکیل (د سه وکیل (ج یک وکیل (ب دو وکیل (الف 

کنوود امووا شووروع مهلووت  اگوور وکیوول بعوود از صوودور رای اسووتعفا دهوود و از روی اراده از دریافووت دادنامووه خووودداری کنوود، دادگوواه رای را بووه ..... ابووال  می  .80
 شود. از تاریخ ابال  به .... محاسبه می تجدیدنظرخواهی

  وکیل ـ موکل (د موکل ـ وکیل (ج موکل ـ موکل (ب وکیل ـ وکیل (الف 
 باشد؟ رعایت نشدن کدامیک از شرایط دادخواست که در زیر آمده، دارای ضمانت اجرای رد فوری دادخواست می  .84

 مشخصات خواهان در دادخواستقید نام و  (ب نگارش دادخواست به زبان فارسی (الف 
  تعیین خواسته (د امضای دادخواست (ج

 اگر خواندگان غیرمحصور باشند، مانند اهالی یک روستا، تعیین خوانده در دادخواست باید به چه صورت انجام شود؟  .87
 .قید شود« اهالی روستا»باید عبارت  (الف 

 ذکر شود.باید نام یک یا چند نفر از خواندگان  (ب
 چون خواندگان غیر محصور و زیاد هستند، نیازی به تکمیل قسمت خواندگان در دادخواست نیست. (ج
    .داند ذکر شود نام یک یا چند شخص که خواهان آنها را معارض خود می« اهالی روستا»باید عالوه بر قید   (د

 های مطالبه رسمی حق کدام است؟ یا راه راه  .86
  هیچکدام (د هر دو (ج فقط دادخواست (ب فقط اظهارنامه  )الف 

کند و در جریان دادرسی دیار، با آوردن گوواه و ارائوه سوند، ادعوای خواهوان را  الف به عنوان خوانده، در جریان یک دادرسی، به صالحیت دادگاه اعتراض می  .89
 کند. عنوان این دو دفاع خوانده به ترتیب کدام است؟ رد می

  دفاع ماهوی ـ دفاع ماهوی  (د دفاع شکلی ـ دفاع شکلی (ج دفاع ماهوی ـ دفاع شکلی (ب دفاع شکلی ـ دفاع ماهوی (الف 
 در صورت وجود موجبات رد دادرس، دادگاه باید قرار ..... صادر کند.  .81

  عدم اهلیت قرار (د قرار عدم صالحیت (ج قرار سقوط دعوا (ب قرار امتناع از رسیدگی (الف 
 کدام گزینه درباره تفاوت میان تجدید جلسه دادرسی به معنای اخص و تاخیر جلسه دادرسی صحیح است؟  .83

 شود، همان آثار جلسه اول مترتب است. ای که مجددا تشکیل می  در تجدید جلسه  برخالف تاخیر جلسه، به جلسه (الف 
 موجبات رسیدگی فراهم نشده است.در تجدید جلسه بر خالف تاخیر جلسه،  (ب
 در تاخیر جلسه برخالف تجدید جلسه، به دستور جلسه کال یا بعضا رسیدگی شده است. (ج
  شود، همان آثار جلسه اول مترتب است. ای که مجددا تشکیل می  در تاخیر جلسه بر خالف تجدید جلسه، به جلسه (د

بووده و طورف  اگر در جلسه دادرسی، با وجود درخواست طرف مقابل، استنادکننده به سوند، اصوول اسوناد خوود را ارائوه نکنود، در صوورتی کوه سوند از نووع .....  .03
 کننده خوانده باشد ....... . مقابل نسبت به آن ادعای ...... کند، اگر امتناع

 شود. دادخواست صادر میرسمی ـ انکار یا تردید ـ قرار ابطال  (الف 
 شود. رسمی ـ جعل ـ سند از عداد دالیل او خارج می (ب
 شود. عادی ـ انکار یا تردید ـ سند از عداد دالیل او خارج می (ج
  شود. عادی ـ انکار یا تردید ـ قرار ابطال دادخواست صادر می (د
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که پرونده در پی اقدامی مورد دستور قرار گرفته و باید زیر نظر دادگاه قورار گیورد توا دادگواه بوا توجوه بوه نتیجوه اقودام موورد  شود این جلسه در مواردی تعیین می  .08
 دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده رسیدگی کند.

  جلسه خارج از نوبت (د العاده جلسه فوق (ج وقت احتیاطی (ب جلسه عادی (الف 
 کدام گزینه درباره درخواست تامین خواسته نسبت به دیون موجل صحیح است؟  .00

 پذیر است. فقط در صورتی که خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد، امکان (الف 
 پذیر است. در صورتی که خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و دعوا راجع به اسناد تجاری واخواست شده باشد، امکان (ب
 پذیر است. در صورتی که خواسته مستند به سند رسمی باشد و همچنین در معرض تضییع و تفریط باشد، امکان (ج
  پذیر نیست. تامین خواسته نسبت به دیون موجل امکان (د

 کدام گزینه درباره زمان درخواست تامین خواسته صحیح است؟  .00
 تقدیم دادخواست اصلی امکان دارد.در هر سه زمان قبل، بعد و همزمان با  (الف 

 فقط همزمان با تقدیم دادخواست اصلی امکان دارد. (ب
 فقط بعد از اقامه دعوای اصلی امکان دارد. (ج
  فقط قبل و همزمان با تقدیم دادخواست اصلی امکان دارد.  (د

 است برای غیر بر ضرر خود.تعریف زیر مربوط به کدامیک از ادله اثبات دعواست: اخبار به حقی   .04
  اقرار (د سوگند (ج گواهی (ب سند (الف 

رود بوه ترتیوب چوه  کند و سوگندی که در دادگاه  و در دعاوی علیه متوفوا بوه کوار موی  سوگندی که رئیس جمهور پیش از شروع دوره ریاست جمهوری خود ادا می  .07
 نام دارند؟

  عهدی ـ استظهاری  (د بتی ـ عهدی  (ج استظهاریبتی ـ  (ب تکمیلی ـ بتی  (الف 
 کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر ..... و کلیه قرارهای اعدادی مستقال قابل تجدید نظر ..... .  .06

  هستند ـ هستند (د یستند ـ نیستندن (ج ب( هستند _ نیستند نیستند ـ هستند (الف 
 ؟نیستکدام مورد از موانع تجدید نظرخواهی   .09

 احکام مستند به اقرار در دادگاه   (الف 
 احکام مستند به رای یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند.  (ب
 احکام مستند به سند رسمی  (ج
  کتبی حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند.در صورتی که طرفین دعوا با توافق   (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


