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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مفهومی مهارتی داداستان یهاآزمونبا  99آزمون وکالت ( آیین دادرسی مدنی)تطبیق مستند 

 سهمی مطالبه برای چنانچه.است مجنون وی وارث دو از یكی. کندمی فوت و است طلبكار ریال میلیارد یك خانمی.0

 است؟ صحیح مورد کدام دادخواست، تنظیم خصوص در شود، الزم دعوی اقامه مجنون،
 جنون متصل به زمان صغر نباشد.   کهآن)خواهان( در دادخواست قید شود، مگر  عنوانبه، نام و مشخصات مجنون باید درهرحال( 1

 جنون متصل به زمان صغر باشد.   کهآن)خواهان( در دادخواست قید شود، مگر  عنوانبه، نام و مشخصات مجنون باید درهرحال( 2

 )خواهان( در دادخواست قید شود.   عنوانبهجنون باید ، نام و مشخصات مدرهرحال( 5

 )خواهان( در دادخواست قید شود.   عنوانبه، نام و مشخصات ولی خاص یا قیم، بسته به مورد، باید درهرحال( 4

 قانون آ.د.م  00ماده 0بندموضوع ماده )مشخصات خواهان(تنظیم دادخواستشكلی شرایط موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب التسؤامربوط:  سؤاالت

 )تشابه، ارتباط مفهومی((30/00/0291آزمون  00 سؤال)...؟ نباشد خواهان معلوم  محل اقامت یا چنانچه نام الف(

   رفع نقص نماید. شودمیدفتر دادگاه به او اخطار  یرقرار مد موجببهظرف دو روز  (1

  .شودمی یرتغ یدعوا، دادگاه رقرا موجببهظرف دو روز  (2

      .شودمیرد  یدادخواست و ،دفتر دادگاه یرقرار مد موجببهظرف دو روز  (5

 .شودمیرد  یو یدعوا،دفتر دادگاه یرقرار مد موجببهظرف دو روز  (4

 ومی(مفهارتباط ،  ()تشابه33/0/0299آزمون  31 سؤال)دلیل خواهان شهادت شهود باشد.... کهدرصورتی ب(

 درخواست ندارد.  هاآن( خواهان الزامی به معرفی شهود و مشخصات 1

 ( به دلیل سکوت قانون در این خصوص، موجبی برای توقیف یا رد دادخواست به جهت عدم درج مشخصات و شهود وجود ندارد.2

 توانمیتحت شرایطی  این صورتقید شود در غیر  محل اقامت آنان نیز در دادخواست بایستمی( عالوه بر قید نمودن اسامی و مشخصات شهود 5

 دادخواست را رد نمود.

 باشدمیاسامی و مشخصات شهود در دادخواست قید نشده باشد ،صرفًا از موارد توقیف دادخواست  کهدرصورتی(4

 

 نیست؟ نامهوکالت در آن تصریح مستلزم زیر، موارد از یكکدام در دادگستری وکیل اقدام .3
 رد سوگند – کاهش خواسته – تغییر خواسته – ( افزایش خواسته2  تعیین جاعل – افزایش خواسته – یر خواسته( تغی1

 تغییر خواسته   – تأمین خواسته  – ( دستور موقت 4      افزایش خواسته  – تعیین داور  – ( تأمین خواسته 5

 آدم 20در دعاوی موضوع ماده وکالت -نامهوکالتموارد الزامی تصریح وکیل در  موضوع پرسش:

 تطبیق کامل دارند شدهانتخاب سؤاالتمرتبط: سؤاالت

اب گزینه صحیح را انتخ ذیل هایگزاره ترتیب با توجه به نامهوکالتاختیارات وکیل در یا نداشتن  داشتن تصریح امكان در خصوص الف(

 (00/0/0299آزمون 2 سؤال()سؤال)تطبیق متن . کنید

 رد وکالت ت: داور  تعیین در  وکالت ت: صلح   در وکالت پ:  وکالت در افزایش خواسته ب:  خواسته تأمین قراربهاعتراض وکالت در الف: 

 سوگند تقاضای در وکالت ث: اضافی  دعوای

 دارد- ندارد -دارد  –دارد  –ندارد  –( ندارد 2    ندارد  –ندارد  -ندارد –دارد  -ندارد –( دارد 1

 ندارد –ندارد  -دارد –دارد  -ندارد –( دارد 4     دارد – دارد -ندارد –دارد  –ندارد  –( ندارد 5

متن  )تطبیقرا انجام دهد؟ یاقدامات قانون هاآنبتواند نسبت به  لیدارد تا وک لیوک نامهوکالتدر  تصریحبه ازین ریاز موارد ز یكکدام ج(

 (03/00/0299آزمون  30سؤال() سؤال

 ،وکالت در صلح و سازش لیارجاع به کارشناس ،وکالت در توک وکالت در( 1

 اعسار یطرف مقابل ، وکالت در ادعا یجعل نسبت به سند عاد یادعا ،رأیوکالت در اعتراض به ( 2

 دادخواست ایخسارت  ،وکالت در استرداد دعوا  یوکالت در دعوا ،یطار یدعاو یوکالت در تمام( 5

 طرف مقابل یجعل نسبت به سند رسم یادعاوکالت در درخواست سوگند ،( 4

 نیز وجود دارد. 00/9/0299آزمون  20 سؤالو  01/6/0299آزمون  33 سؤالهمچنین تطبیق موضوعی با  
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. به کندمیدر دادگاه عمومی اقامه « ب»، دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال علیه شخص «الف»وکیلِ شخص  .2

 0/2/0000صادر و در تاریخ  0/2/0000ن خواسته نسبت به تمام خواسته در تاریخ درخواست وکیل خواهان، قرار تأمی

 . در خصوص حق تقدم خواهان مزبور بر سایر بستانكاران خوانده، کدام مورد صحیح است؟شودمیبه خوانده ابالغ 
 .  دیآینموجود  ( هیچ حق تقدمی به2     . دیآیم( حق تقدم از تاریخ ابالغ قرار تأمین خواسته به وجود 1

 .  دیآیم( حق تقدم از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته به وجود 4      که خوانده، تاجر باشد.  دیآیم( فقط در صورتی حق تقدم به وجود 5

 آدم 031و  001تأمین خواسته و حق تقدم آن موضوع ماده :موضوع پرسش

 وضوع و مفهوم دارندتنها شباهت در م شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
خواسته  تأمینعلیه متصرف ملك اقامه و درخواست  المثلاجرتاگر مالكی به استناد سند رسمی مالكیت، دعوای الف(

 (00/0/0000آزمون  20 سؤال)تشابه()نماید،....

 خواسته اقدام نماید.  تأمین( دادگاه مکلف است بدون گرفتن خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار 1

 خواسته اقدام نماید.  تأمینبدون گرفتن خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار  تواندمیدادگاه ( 2

 خواسته اقدام نماید.  تأمین( دادگاه مکلف است با گرفتن خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار 5

 خواسته وجود ندارد. تأمین( امکان صدور قرار 4

خواسته ، در موارد ذیل مشخص نمایید.) صدور قرار  تأمیناه را ، در مواجهه با درخواست بودن یا نبودن تصمیم دادگ اعتراضقابل ج(

خواسته /تعیین میزان خسارت احتمالی که باید سپرده  تأمینخواسته/ قرار قبول درخواست  تأمینخواسته/ قرار رد درخواست  تأمین

 (32/03/0291آزمون  27 سؤال)تشابه()شود(

 اعتراضرقابلیغ/  اعتراضرقابلیغ/ اعتراضرقابلغی/ اعتراضرقابلیغ( 1

 اعتراضرقابلیغ/ اعتراضرقابلیغ/ اعتراضرقابلیغ/ اعتراضقابل( 2

 اعتراضقابل/ اعتراضقابل/ اعتراضقابل/ اعتراضقابل( 5

 اعتراضقابل/ اعتراضرقابلیغ/ اعتراضرقابلیغ/ اعتراضقابل( 4

 سؤال، 00/9/0299آزمون  20 سؤال، 30/9/0299آزمون 27 سؤال، 30/9/0299آزمون 20 سؤال)همچنین تشابه موضوعی و مفهومی با 

 نیز وجود دارد.( 00/0/0299آزمون  31 سؤالو  00/0/0299آزمون  31 سؤال، 20/1/0299آزمون  27

. علیرغم کندمیمردی علیه خانمی با ادعای رابطه زوجیت شرعی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج اقامه  .0

. نمایدمیانكار رابطه زوجیت توسط خوانده، نهایتاً دادگاه تجدیدنظر اصل نكاح را احراز و حكم شایسته صادر 

، اما دادگاه تجدیدنظر، قرار کندمیدر مهلت مقرر نسبت به این حكم، دادخواست اعاده دادرسی مطرح  علیهمحكوم

 ، کدام مورد صحیح است؟قرارنیازا علیهمحكوم. در خصوص شكایت نمایدمیرد دادخواست اعاده دادرسی را صادر 
 ( فقط چنانچه نکاح دائم باشد، قابل فرجام است.1

 ( فقط چنانچه جهت اعاده دادرسی، جعلیت مستند حکم باشد، قابل فرجام است.  2

 ( قابل فرجام است. 5

 ( قابل هیچ نوع شکایتی نیست.  4

 دیوان عالی کشور 629آدم و موضوع رأی وحدت رویه شماره  271ضوع ماده آرا قابل فرجام موموضوع پرسش:

 در موضوع و مفهوم دارند تطابق کامل شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت

 31 سؤال()تطبیق) دارد؟ نیز را خواهیفرجام قابلیت باشد، صادرشده تجدیدنظر دادگاه از کهدرصورتی زیر احكام از یكکدام (الف

 (09/3/0299 آزمون

    ( احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ،کلیه دعاوی طالق، نسب ،حجر و وقف0

 ( احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن حبس ، ثلث و تولیت3

 و حجر ( احكام راجع به نكاح و فسخ آن طالق ،نسب 2
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 (احكام راجع به حبس، ثلث و تولیت0

 30 سؤال()تطبیق)؟ قراردادبه نحو فرجامی مورد رسیدگی  تواننمیرا  یكکدامل است. حا صادرشده تجدیدنظردر محكمه  رأیی ب(

 (6/7/0299 آزمون

   ( حكم به عدم حق خواهان در دعوای تولیت3   (  ابطال دادخواست تقاضای وقف بودن0

 کدامهیچ( 0   ( حكم به نسب2

 نیز وجود دارد. 3/1/0299 آزمون 30 و33 ؤاالتس و 30/2/0000آزمون  20سؤالهمچنین تطبیق موضوعی و مفهومی با 

 

. در خصوص حق مالك، شودمی لهمحكوم. در مزایده، مال نصیب شودمیمالی در اجرای حكم، به مزایده گذاشته  .0

 کدام مورد صحیح است؟
اجرایی،  یهانهیهزرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و ظ تواندیمآن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالك  لهمحکوم( اگر مال غیرمنقول باشد و 1

 شود.  لهمحکوممانع  انتقال ملك به 

 یهانهیهزظرف دو ماه،با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و  تواندیمبا دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالك  لهمحکوم( اگر مال غیرمنقول باشد و 2

 شود.   لهمحکومنتقال ملك به اجرایی،مانع ا

ظرف سه ماه، با پرداخت کلیه بدهی و  تواندیمبا دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالك  لهمحکوممال منقول یا غیرمنقول باشد و  هکآن( اعم از 5

 شود.   لهمحکوماجرایی، مانع انتقال ملك به  یهانهیهزخسارات و  

ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و   تواندیمآن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالك  لهمحکوممال منقول یا غیرمنقول باشد و  کهنیا( اعم از 4

 شود.   لهمحکوممانع انتقال ملك به  هییاجرا یهانهیهز

 مالی  هایمحكومیتقانون اجرا  000موضوع ماده  موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت ط:مرتب سؤاالت
 (07/2/0299 آزمون 20 سؤال()تشابه)؟آیدمیبه عمل  بیحكم به چه ترت اجرامال جهت  فیتوقالف(

 .                        ردیصورت گ علیهمحکومو  لهمحکومبا حضور  دیبا (1

 .ستیالزم ن علیهمحکومر اما حضو ردیصورت گ لهمحکومبا حضور  دیبا (2

      اعالم گردد. شانیبه ا دیاما با ستیالزم ن نیحضور طرف (5

 .باشدمیالزم ن زین شانیو اعالم به ا ستیالزم ن نیحضور طرف (4

 (07/2/0299 آزمون 23 سؤال())تشابه ؟شودمیآن چگونه محاسبه  متیباشد ق شدهتلفباشد و  نیمع نیع بهمحكوماگر ب(

 .گرددمیشده است محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر  میدر دادخواست تقو آنچه ساسا بر (1

 .گرددمی نییتوسط دادگاه تع یو در صورت عدم تراض نیطرف یبا تراض (2

 .دینما نییشده است تع میکه در دادخواست تقو یمتیاز ق شیب تواندنمیاما دادگاه  گرددمی نییتوسط دادگاه تع (5

 .گرددمی نییاحکام تع اجرا مأمورتوسط  (4

 نیز وجود دارد. 07/2/0299 آزمون 26و  22 سؤالتشابه همچنین با 

 

 ت؟اس حاکم ترتیب به قانون کدام القاعدهعلی غصب، دعوای در دلیل «کارگیریبه آیین» و «اثباتی ارزش» مورد در .6
 دلیل   یریکارگبهقانون زمان  – قانون زمان طرح دعوی ( 2      قانون زمان طرح دعوی  – ( قانون زمان طرح دعوی 1

  قانون زمان غصب  – ( قانون زمان غصب 5

 قانون زمان طرح دعوی   – ( قانون زمان غصب 4
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 1911وکالتآیین دادرسی مدنی تطبیق مستند 

 آدم 097رسیدگی به دالیل موضوع ماده  موضوع پرسش:

 تطبیق کامل دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 (30/0/0299 آزمون 23 سؤال()تطبیق) ؟کنیدالف(گزینه صحیح را انتخاب 

 .باشدمی، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری شودمی(دالیلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب اقامه 1

دی که قانون طریق دیگری معین کرده مگر در موار آیدمی(رسیدگی به دالیلی که صحت آن بین طرفین مورد اختالف است در جلسه دادرسی به عمل 2

 باشد.

 .شودمی(اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته 5

 و دفاتر را به یکی از دادرسان یا مدیر دفتر محول نماید. هاحسابرسیدگی به  تواندمیدادگاه  درهرصورت(4

تابع  شودمیتابع قانون............. و دالیلی که برای اثبات اعمال حقوقی اقامه  شودمیدالیلی که برای اثبات وقایع حقوقی اقامه  ب(

 (00/00/0299 آزمون 30 سؤال()تطبیق)؟باشدمیقانون........

 قوقیباشد /زمان انعقاد اعمال ح شدهحیتصرزمان طرح دعوا مگر دلیل مذکور از ادله شرعی باشد که مجرا نبوده یا خالف آن در قانون ( 0

 باشد شدهحیتصرزمان طرح دعوا/ زمان انعقاد اعمال حقوقی مگر اینکه دالیل مذکور از ادله شرعی باشد که مجرا نبوده یا خالف آن در قانون ( 2

 زمان طرح دعوا/ زمان انعقاد اعمال حقوقی( 5

 زمان طرح دعوا/ زمان طرح دعوا( 4

 

 است؟ صحیح مورد کدام شود، دارا کیفری مؤثر محكومیت ت،وکال پروانه اخذ از پس دادگستری وکیل چنانچه .6
، اما پروانه وکالت کندیمو این دادگاه رأی مقتضی صادر  شودیم( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی قضات اعالم و درخواست رسیدگی 1

 وکیل  تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.  

اما پروانه وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد  شودیمآن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی کانون وکال اعالم و درخواست رسیدگی ( موضوع و دالیل 2

 بود.  

 ، اما پروانه وکالتکندیمقتضی صادر و این دادگاه رأی م دشویم( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال یا شاکی به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی 5

 وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود.  

، اما پروانه وکالت وکیل تا  کندیمو این دادگاه رأی مقتضی صادر  شودیم( موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی 4

 د.  بو معتبر خواهدصدور حکم قطعی 

نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی انتظامی وکال موضوع آیین هایمجازاتتخلفات و موضوع پرسش: 

 دادگستری

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 درجه هاآنکه مجازات  یو احكام باشدمیوکال  یامبه تخلفات وکال بر عهده دادگاه انتظ یدگیاستقالل کانون وکال رس حهیطبق ال الف(

 یاست و حكم................ توسط دادسرا اعتراضقابل یخصوص یاست و.................. توسط شاک اعتراضبلقا......................از طرف وکال 

 (03/0/0299آزمون 00 سؤال)تشابه()است اعتراضقابلکانون  سیوکال و رئ یامانتظ

   تیبه باال و محکوم 3/ مجازات درجه  تمام آراا به باال / 4( 1

                 به باال و برائت 4مجازات درجه  اتمام آرا / /به باال 4( 5 به باال و برائت 4مجازات درجه  به باال / 4به باال / 2( 2

 به باال و برائت 2به باال/  مجازات درجه  5به باال / 2( 4

 

. چنانچه سپس مأمور اجرا مال را مطالبه نماید و ثالث از تسلیم آن شودمیمالی در اجرای حكم، نزد ثالث بازداشت  .1

 ؟خودداری کند، کدام مورد صحیح است
به   با ارائه دلیل تواندیم، شدهتلفط او ، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریشودیم( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت 1

 مأمور اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوقف کند.  

به  با ارائه دلیل تواندیم، شدهتلف، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او شودیم( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت 2

 مأمور  اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوف کند.  
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نی با اقدام قانو تواندیم، شدهتلف، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او شودیم( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت 5

 در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد.  

ی با اقدام قانون تواندیم، شدهتلف، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او شودیم( معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت 4

 جرایی بگیرد.  در دادگاه، قرار توقیف عملیات ا

 قانون اجرای احكام مدنی  92موضوع ماده  موضوع پرسش:

 در موضوع و مفهوم دارند.شباهت یا تطبیق کامل  شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 (00/0/0000 آزمون 32 سؤال()تطبیق)؟ آیدمی عمل به صورتی چه به باشدمی ثالث شخص نزد که علیهمحكوم منقول اموال الف(توقیف

 . بدهد  علیهمحکوم به استفاده جهت را شدهفیتوق  طلب  یا  مال اجرا  مدیر اطالع از پس  تواندمی  توقیف اخطار ابالغ از پس ثالث شخص( 1

 حویلت  یا  دین  یا  وجه  تأدیه سند  یمنزلهبه  رسید  این شود  دریافت  رسیدی  ثالث شخص توسط دادورز به نقد وجه  تحویل از پس کهدرصورتی( 2 

 .  بود خواهد  علیهمحکوم به ثالث شخص طرف 2  از  معین  عین

  نیز هدادگا و دهد دادخواست دادگاه به  باید رفته  بین از او  تفریط و  تعدی بدون اجرا قسمت مطالبه از قبل مال باشد  مدعی ثالث شخص کهدرصورتی( 5

 .  نمایدمی صادر را  اجرایی  عملیات  توقیف قرار باشد گشته  تنظیم صحیحی نحو به 5  دادخواست اگر

 را نآ تواندمی اجرا قسمت و  نماید  تسلیم اجرا قسمت به را مزبور مال بخواهد زمان هر تواندنمی شدهفیتوق او نزد  علیهمحکوم مال که  ثالثی شخص( 4

 نکند قبول

 از شخص ثالث دارد: علیهمحكومباشد که  یطلب فیمورد درخواست توق ایاشد نزد شخص ثالث ب علیهمحكومهرگاه مال متعلق به   . ب(

 (01/0/0000 آزمون 26 سؤال()تشابه)؟

  علیهمحکومو مراتب فوراٌ به  شودمی افتیدر دیبه شخص ثالث ابالغ و رس هیرونوشت اجرائ وستیآن به پ زانیطلب و م ایمال  فیدر باب توق ی( اخطار1

 .گرددمیابالغ  زین

 .شودمیابالغ  لهمحکومبه  فوراًبه شخص ثالث ابالغ و مراتب   رأیرونوشت  وستیبه پ زانیطلب و م ایمال  فیدر باب توق ی( اخطار2

 لهوممحکفوراٌ به  مراتب و شودمی افتیبه شخص ثالث ابالغ و مال از او در هیرونوشت اجرائ وستیآن به پ زانیطلب و م ایمال  فیدر باب توق ی( اخطار5

 .شودمیابالغ  زین

را مال به قسمت اج لیمکلف به تحو خیتار نیو شخص ثالث از ا شودمی افتیدر دیو شخص ثالث ابالغ و رس علیهمحکومنامه شخص ثالث به  فی(توق4

 .شودمی

 نیز وجود دارد. 07/1/0299 آزمون 33 سؤالو همچنین تشابه موضوعی با 

 

. چنانچه گرددمی، اجرائیه نیز صادر و ابالغ لهمحكوم. به درخواست شودمیابالغ  علیهمحكومرأی داوری صادر و به  .9

 ؟به رأی داوری اعتراض کند، کدام مورد صحیح است علیهمحكوم
 معترض، الزامی است.  دالیل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. گرفتن تأمین از  کهآن( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر 1

 .  شودیمدالیل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. در صورت اقتضا، تأمین مناسب از معترض اخذ  کهآن( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر 2

 دادگاه قرار قبولی اعتراض را صادر کند.   کهآن( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر 5

 ، دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند. لهمحکومدادگاه با اخذ تأمین مناسب از  کهآنتراض مانع اجرای رأی داور است، مگر ( اع4

 آدم  092داور موضوع ماده  رأی اعتراض بهموضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 آزمون 21 سؤال()تشابه)؟؟ستیچ فیتكل ندینما یارجاع امر به داور یبا توافق تقاضا نیو طرف باشد فرجامیه در مرحل یاگر دعوالف( 

07/2/0299) 

 .دهدمیارجاع  یکشور پرونده را به داور یعال وانید (1

 .فرستدمی خواستهفرجام رأی صادرکنندهبه دادگاه  یارجاع به داور یکشور پرونده را برا یعال وانید (2

 .فرستدمیصالح  یبه دادگاه بدو یارجاع به داور یرابکشور پرونده را  یعال وانید (5

 .ستین ریپذامکانمقطع  نیدر ا یداور (4
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 آزمون 20 سؤال()تشابه)؟؟ندینسبت به رد داور اقدام نما توانندمیتا چند روز  نیاز طرف كیداور توسط دادگاه هر  نییدر صورت تعب(

29/2/0299) 

   ابالغ خیروز از تار 11تا  (1

   داور نییتع خیروز از تار 11(تا 2

   یشروع به داور خیروز از تار 3تا  (5

 رداو نییتع خیروز از تار 3(تا 4

 

قطعی دادگاه، ایراد امر قضاوت شده  حكمبه. خوانده با استناد نمایدمیخواهان، دعوایی در دادگاه عمومی اقامه .00

خواهان، . چنانچه وارثشودمیو قرار قطعی  نمایدمیایراد را پذیرفته و قرار رد دعوی صادر و دادگاه  کندمیمطرح 

 ؟همان خوانده مطرح کند، کدام مورد صحیح است هیبرعلهمان دعوی را با همان موضوع و همان سبب، 
 د.  ( دادگاه باید قرار رد دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده صادر کن1

 ( دادگاه باید به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده، قرار سقوط دعوی صادر کند.  2

 .  کندیم( اگر همان دادگاه نباشد، به ماهیت دعوی رسیدگی 5

 ( دادگاه باید به استناد قرار رد دعوی پیشین، قرار رد دعوی صادر کند.4

 17ماده  7 بندموضوعایراد امر قضاوت شده موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت

 سؤال()تشابه)؟ ......................و چنانچه ایراد عدم اهلیت نماید..........................اگر خوانده ایراد امر مطروحه نماید  الف(

 (9/03/0291 آزمون 20

 .شودقرار عدم اهلیت صادر می/نمایدمیقرار رد دعوا صادر و خواهان را برای پیگیری دعوای قبلی ارشاد ( 1

مجاز  االصولعلیقرار رد دعوا صادر و طرح مجدد دعوا / شودمیپرونده به شعبه مربوطه ارسال  شودمیقرار عدم صالحیت صادر ( 2

 .نیست 

و  قرار رد دعوا صادر/شودمیاالصول پرونده با تعیین رئیس شعبه اول به شعبه مربوطه ارسال علی قرار امتناع از رسیدگی صادر و( 5

  .مجاز است االصولعلیطرح مجدد دعوا 

 . فوق به نحوی غلط است  هایگزینههر یك از ( 4

 قانون موضوع  مالیاتی تالفاخ حل مراجع  آرای  آیا  مدنی  دادرسی  آیین قانون در مختومه امر  ایراد به  عنایت باب( 

 (00/03/0299 آزمون 33 سؤال()تشابه)  ؟ گیرد قرار ایراد این بروز مبنای  تواندمی  نیز  مستقیم؛  هایمالیات

 .  باشد مختومه امر  ایراد  مبنای  تواندمی مراجع  این سابق  رأی (0

 .  ندارد  ایراد  این در  اثری  مستقیم؛  هایمالیات قانون موضوع  مالیاتی اختالف حل مراجع سابق  آرای(  2

 .  دارند اثر  ایراد  این در باشد قرارگرفته  شکایت مورد هاآن سابق  ای آر اگر تنها(  5

 . دارند اثر  ایراد  این ،در  تجدیدنظر مرجع  در دعوا طرح صورت در تنها(  4

از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نكرده  كیچیه. خوانده در شودمیدعوایی در دادگاه عمومی اقامه .00

، در مهلت علیهمحكوم، اما نمایدمیو ذیلِ رأی، آن را قطعی اعالم  کندمیخواهان صادر  حقی بیاست. دادگاه حكم به 

 ؟. در خصوص تكلیف دادگاه نخستین، کدام مورد صحیح استکندمیمقرر، از آن تجدیدنظرخواهی 
 قرار رد دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند.   تواندینم( 1

 ( باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قطعی است.  2

 ( فقط اگر دعوی غیرمالی باشد، باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است.5

 قرار قابل تجدیدنظر است.  ( باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و  4
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 آدم 222تجدیدنظرخواهی موضوع ماده موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
..کندمی تجدیدنظرخواهی حكم این از علیهمحكوم ولی نموده اعالم قطعی را صادره حكم بدوی رأی صادرکننده دادگاه که فرضی درالف( 

 (32/03/0299آزمون 32 سؤالارتباط مفهومی( ))تشابه و ...

 .نمایدمی صادر را تجدیدنظرخواهی دادخواست رد قرار بدوی دادگاه (1

 .نمایدمی صادر دعوا استماع عدم قرار نداند تجدیدنظرخواهی قابل را رأی، تجدیدنظر دادگاه اگر (2

  .نمایدمی صادر را دنظرخواهیتجدی دادخواست رد قرار بدوی دادگاه دفتر مدیر (5

 .نمایدمی صادر را تجدیدنظرخواهی دادخواست رد قرار تجدیدنظر دادگاه( 4

 

از حكم  علیهمحكوم، اما شودمی، حكم تصحیح لهمحكوم. به درخواست شودمیحكمی از دادگاه نخستین صادر .03

 . در خصوص آثار فسخ رأی موردشودمیدنظر فسخ و این حكم، در دادگاه تجدی کندمیتصحیح، تجدیدنظرخواهی  مورد

 تصحیح بر رأی تصحیحی، کدام مورد صحیح است؟
 وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر دارد. بهمحکوم( فقط چنانچه 1

 وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر ندارد.   بهمحکوم( فقط چنانچه 2

 ( هیچ اثری بر رأی تصحیحی ندارد.5

 از اعتبار خواهد افتاد.( رأی تصحیحی 4

 مالی هایمحكومیتقانون نحوه اجرای  33موضوع ماده موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 (0/3/0299آزمون 0 سؤال()تشابه)؟ چنانچه در قسمتی از دادنامه صادره از دادگاه سهو قلم رخ دهد :الف( 

        در اجرای حکم ندارد.  تأثیری این موضوع (1

 قابلیت اجرا ندارد.  وجهچیهبه( در این صورت حکم دادگاه 2

  ( حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. 5

 خواهد بود. اجراقابل( حکم دادگاه صرفاً پس از اصالح و قطعیت 4

 

با رعایت سایر شرایط،  علیهمحكومنسبت به درخواست حبس  لهمحكوم. در خصوص حق شودمی االجراالزم حكمی از دادگاه صادر و .02

 صحیح است؟ بهمحكومکدام مورد درباره 
      ( فقط دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و وجه هر نوع سند 1

 ( دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چك 2

 پولی تمام احکام حقوقی      بهمحکومناشی از جرم، رد مال و ( فقط ضرر و زیان 5

 ( فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و وجه هر نوع سند  4

 مالی  هایمحكومیتقانون نحوه اجرای  33موضوع ماده  موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت

 (30/2/0000آزمون 22 سؤال()تشابه()مالی هایمحكومیت)منطبق با نص قانون و با عنایت به قانون جدید باشدمیه صحیح کدام گزینالف (

مالی، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع  هایمحکومیت(نحوه صدور قرارهای تأمینی مندرج در قانون 0

 درسی کیفری و مدنی است.قانون آیین دا

که ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعی نسبت به تسلیم  شودمیحکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابالغ  موجببه اعسار دعوای ردّ صورت در(2

 اقدام کند. علیهمحکوم

         2و1(گزینه 5

 کدامهیچ(4
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ه قضائیه آن را خالف شرع بین تشخیص داده و اعاده دادرسی . رئیس قوشودمیحكمی از دادگاه تجدیدنظر صادر  .00

 ؟. در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، کدام مورد صحیح استشودمیتجویز 
 که باید پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند.   شودیم( به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال 1

 و در صورت لزوم، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند.   عمل آوردهکه باید رسیدگی شکلی و ماهوی به  شودیمشعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال ( به 2

 صادر کند.   لهمحکومکه باید حکم قبلی را نقض و حکم علیه  شودیم( به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال 5

 که باید حکم را نقض و پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، رأی مقتضی صادر کند.   شودیمن عالی کشور ارسال ( به شعبه خاص دیوا4

 آدم 037آدک و  066اعاده دادرسی موضوع ماده موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
وکیل خواهان نموده  الوکالهحقپرداخت  بهمحكومبی حقی نموده خوانده را نیز  بهمحكوما الف( دادگاه ضمن اینكه خواهان را در اصل دعو

 (30/9/0299 آزمون 20 سؤال()تشابه)؟جهات اعاده دادرسی باید مطرح شوداز  كیکدامبه نظر شما  شدهانیببه مطلب  توجه بااست. 

 ( صدور احکام متضاد.4  ( تضاد در مفاد حکم.5  ور حکم به بیشتر از خواسته.( صد2 ( صدور حکم در موضعی که در صالحیت دادگاه نبوده است.0

 (07/2/0299 آزمون 30 سؤال()تشابه)؟نمود یاعاده دادرس توانمیدر کدام حالت ب( 

 دادگاه مختلف. دو ایباشند  صادرشدهدادگاه  كیباشند چه از  ریمغا یاصحاب واحد بدون سبب قانون نیاحکام صادره در موضوع واحد و ب (0

 باشند. صادرشدهدادگاه  كیکه از  یباشند به شرط ریمغا یاصحاب واحد بدون سبب قانون نیاحکام صادره در موضوع واحد و ب (2

 دو دادگاه مختلف. ایباشند  صادرشدهدادگاه  كیباشند چه از  ریمغا یاصحاب واحد بدون سبب قانون نیآراء صادره در موضوع واحد و ب (5

 باشند. صادرشدهدادگاه  كیکه از  یباشند به شرط ریمغا یاصحاب واحد بدون سبب قانون نیآراء صادره در موضوع واحد و ب (4

 آزمون 30 سؤال()تشابه) ؟نسبت به آن چگونه است یکشور مطرح باشد درخواست اعاده دادرس یعال وانیدر د ییاگر دعوات( 

07/2/0299) 

 کشور است. یعال وانیگردد و قبول درخواست با د میکشور تقد یعال وانیبه د دیبا یدرخواست اعاده دادرس (0

 گردد و قبول درخواست با دادگاه صادرکننده حکم است. میکشور تقد یعال وانیبه د دیبا یدرخواست اعاده دادرس (2

 گردد. میبه دادگاه صادرکننده حکم تقد دیبا یدرخواست اعاده دادرس (5

 .ستین طرحقابلکشور  یعال وانیپرونده در د جهیتا قبل از روشن شدن نت یدادرسدرخواست اعاده  (4

 00/0/0000 آزمون 39 سؤالو  07/2/0299 آزمون 33 سؤالهمچنین تشابه موضوعی و مفهومی با 
 نیز وجود دارد.

 

 . درشودمییت علیه یكی از وکالی دادگستری در دادسرای انتظامی وکال نسبت به تخلفات انتسابی وی شكا .00

خصوص تصمیم دادسرای انتظامی چنانچه عقیده بر تخلف نداشته باشد و شكایت نسبت به آن، کدام مورد صحیح 

 است؟
 و این قرار، ظرف مهلت مقرر از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است. کندیم(قرار منع تعقیب صادر 1

 و این قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است.   کندیم ( قرار منع تعقیب صادر2

 و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است.   کندیم( دستور بایگانی شدن پرونده را صادر 5

 و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است.   کندیمانی شدن پرونده را صادر ( دستور بایگ4

 الیحه استقالل کانون وکال 70موضوع ماده موضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 (01/0/0000آزمون  20سؤال)تشابه()....وکال یانتظام 2و3و0درجه  هایمجازات ب(

 .باشدمیقضات  یانتظام یدر دادگاه عال تجدیدنظر( قابل 1

 است. یقطع یطورکلبه( 2

 است. یقطع بیمورد تعق لی( نسبت به وک5

 است. یقطع یخصوص ی( نسبت به شاک4



  
 

 

 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 (خط 7) 000-27000063: تلفن 573

 

1 
 دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان

 WWW.DADEST

AN.COM    



مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
ت را سواالمجاز نیستند برداری یا همخوانی شرعاً جایز نیست و شرکت کنندگان شرعاً 

   د و یاحتی امانت دهندواگذار کنن افراد یا موسسات دیگربه 
 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 

 

000-20700070 
 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 1911وکالتآیین دادرسی مدنی تطبیق مستند 

 

است. رابطه خویشاوندی و یا خادم و مخدومی  شدهمطرحچنانچه وکیل خوانده با دادرس دادگاهی که دعوی در آن  .07

 .داشته باشد، کدام مورد صحیح است؟
 ( فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه دوم از طبقه سوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.  1

 رابطه خادم و مخدومی وجود داشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.  ( چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد یا 2

 ( فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است.  5

 رس باید از رسیدگی امتناع کند.  ( فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، داد4

 الیحه استقالل کانون وکال  03ع ماده موضوموضوع پرسش:

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 (1/0/0299 آزمون 32 سؤال()تشابه)؟باشدمیاز موارد ذیل از جهات رد دادرس  یكکدامالف(

 داشته باشد وجود دعوااز هر درجه بین دادرس با یکی از اصحاب (قرابت سببی تا طبقه سوم 0

  . ( دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد2

 (بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شود.5

 کدامهیچ(همه موارد یا 4

 (1/0/0299 آزمون 30 سؤال()تشابه)؟ رد دادرس.................با فرض احراز وارد بودن ایراد ب(

جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر  ذکر صدور قرار امتناع از رسیدگی با با (چنانچه دادگاه دارای دادرس به تعداد کافی باشد0

 .نمایدمیدادگاه محول 

فی باشد بدون نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادرس به تعداد کا دارای دادگاه چنانچه(2

 .نمایدمیدادگاه محول 

درس اد را به د( چنانچه دادگاه دارای دادرس به تعداد کافی باشد بدون نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی ، با دستور شعبه اول رسیدگی نسبت به مور5

 .نمایدمییا دادرسان دیگر دادگاه محول 

 .داردمیبا صدور قرار امتناع از رسیدگی جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال  (4

 

شخصی در دیوان عدالت اداری، علیه شهرداری شهری در مورد صدور پروانه ساختمانی برای ملك خود شكایت .06

لت اداری با صدور حكم به ورود شكایت، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی . شعبه بدوی دیوان عداکندمی

و در مهلت مقرر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به شعبه  شودمی. این حكم به شهرداری ابالغ نمایدمی

 که حكم را کندمیظر اعالم ، قاضی صادرکننده حكم بدوی به شعبه تجدیدنازآنپس. شودمیتجدیدنظر دیوان ارسال 

اشتباهاً به استناد قانون منسوخ صادر کرده است. در این صورت، در مورد تكلیف شعبه تجدیدنظر، کدام مورد صحیح 

  است؟
 .کندیم( با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی و رأی صادر 1

 ( باید اعالم اشتباه قاضی را به رئیس دیوان اعالم کند.  2

 ی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به همان شعبه بدوی اعاده نماید.  ( باید رأ5

 بدوی ارسال نماید.   عرضهم( باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به شعبه 4

 دیوان عدالت اداری  60ماده  چگونگی رسیدگی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوعموضوع پرسش: 

 تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
باشد، تعیین  واردشدهپس از رسیدگی به شكایت در شعبه دیوان عدالت اداری و احراز تخلف واحد دولتی، چنانچه به ذینفع خسارت الف(

 (9/03/0291آزمون  26 سؤال)تشابه()ست؟خسارت و الزام به پرداخت آن ،با کدام مرجع ا

  تبا دادگاه عمومی اس( 1

  .را صادر نموده است رأیدیوان عدالت اداری که  شعبه خودبا ( 2
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 .شودمیزیر نظرش اجرا  رأیبا اجرای احکام دیوان عدالت اداری که ( 5

  دهدمیات های تخصصی ارجاع با درخواست ذینفع، رئیس دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت را به هی( 4

 (9/03/0291 آزمون 29 سؤال()تشابه)؟ .گزینه صحیح را انتخاب نمایید . ب(

 .نیست  اعتراضقابل مستقالًاست مگر دستور موقت مضافاً اینکه قرار عدم صالحیت  اعتراضقابلکلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری ( 1

 .نیست  اعتراضقابل مستقالًاست حتی دستور موقت ولیکن قرار عدم صالحیت  اعتراضقابلداری کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت ا( 2

 .است  اعتراضقابل مستقالًاست مگر دستور موقت و قرار عدم صالحیت نیز  اعتراضقابلکلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری ( 5

  .است  اعتراضقابل الًمستقت حتی دستور موقت مضافاً اینکه قرار عدم صالحیت نیز اس اعتراضقابلکلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری ( 4

 نیز وجود دارد. 00/9/0299 آزمون 29 سؤالو  3/1/0299 آزمون 27 سؤالهمچنین تشابه موضوعی و مفهومی با 

 

 ؟مورد صحیح است از کشور در پرونده اجرایی مدنی، کدام علیهمحكوم الخروجیممنوعدر خصوص صدور قرار  .01
 .  ماندیم، تا زمان اجرای رأی معتبر القاعدهیعلو  شودیم( فقط پس از سپری شدن یك ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، رأساً از سوی دادگاه صادر 1

 باید تمدید شود.   باركی، اما هر شش ماه شودیم( حتی پیش از سپری شدن یك ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه صادر 2

 .  ماندیم، تا زمان اجرای رأی معتبر القاعدهیعلو این قرار  شودیمصادر  لهمحکوم( فقط پس از سپری شدن یك ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به درخواست 5

 . ماندیمزمان اجرای رأی معتبر  ، تاقاعدهالیعلو این قرار  شودیمصادر  لهمحکوم( حتی پیش از سپری شدن یك ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به درخواست 4

 مالی  هایمحكومیتقانون نحوه اجرای  32موضوع ماده  الخروجیممنوعقرار  موضوع پرسش:

 تطبیق کامل دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت

آزمون  20 سؤال)تطبیق()؟شودمیدر چه صورت برطرف  یحكم مال كی علیهمحكوم الخروجیممنوعقرار الف(

07/2/0299) 

 صورت در (4 یقرارداد ای ییتحقق کفالت قضا صورت در (5 یتحقق کفالت قرارداد صورت در (2 ییدر صورت تحقق کفالت قضا (1

 یتحقق کفالت قانون

شود  علیهمحكوممانع از جلب  هک قانون محكومیت مالی مهلت مقرر جهت طرح دعوای اعسار ها توجه ب. بب(

 (00/00/0299آزمون 29سؤال)تشابه()باشدمی...........

 روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی                11 (0

 روز از تاریخ ابالغ اجرائیه 51 (2

 روز از تاریخ ابالغ اجراییه                       21 (5

 قطعی  رأیروز از تاریخ ابالغ 21 (4

 

و در قرارداد، شرط  نمایدمیقرارداد تنظیم  یندهتولیدکنبرای تأمین ماشین ا آالت کارگاه خود، با  یکارصنعت .09

و  ایجاد شده، اما قبل از انجام تعهد، بینِ طرفین اختالف کندمی. متعهد انجام قرارداد را آغاز شودمیداوری نیز درج 

 . مرجع صالح برای رسیدگی به اختالف، کدام است؟ شودمیقبل از هر اقدام قانونی، متعهد محجور 
 در قرارداد داور معین شده باشد، داوری( چنانچه 1

 ( چنانچه در قرارداد داور معین نشده باشد، انتخاب مرجع رسیدگی، با خواهان است.  2

 ( داوری5

 ( دادگاه  4

 آدم 010موارد زایل شدن قرارداد داوری موضوع ماده موضوع پرسش:

 تطبیق کامل دارند شدهانتخاب سؤاالت مرتبط: سؤاالت
 (30/7/0299آزمون  27 سؤال)تطبیق()؟شودمیاز موارد ذیل داوری زایل  یكکدامدر الف(

  داوری داوران تعیین نشده باشند و طرفین نتوانند در انتخاب داور با یکدیگر تراضی نمایند. نامهموافقتدر  کهدرصورتی( 0



  
 

 

 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 (خط 7) 000-27000063: تلفن 573
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مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
ت را سواالمجاز نیستند برداری یا همخوانی شرعاً جایز نیست و شرکت کنندگان شرعاً 

   د و یاحتی امانت دهندواگذار کنن افراد یا موسسات دیگربه 
 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 

 

000-20700070 
 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 1911وکالتآیین دادرسی مدنی تطبیق مستند 

 ( در صورت محجور شدن یکی از طرفین 2

 اید.داور یکی از طرفین فوت نم کهدرصورتی( 5

 ( همه موارد4

 (30/00/0299آزمون  20سؤال:)تشابه()گزینه صحیح را انتخاب کنید ب(

 همین مورد برای اصحاب دعوا نیز وجود دارد شودمی( فوت داور برعکس حجر او باعث از بین رفتن عقد داوری 1

 شودمیاصحاب دعوا  باعث از بین رفتن عقد داوری  ولی این مورد برای شودمی( حجر داور برعکس فوت او باعث از بین رفتن عقد داوری ن2

  شودمیداور هیچ تأثیری در عقد داوری ندارد ولی فوت و حجر اصحاب دعوا باعث از بین رفتن عقد داوری  حجر( فوت  و 5

 همانند فوت و حجر اصحاب دعوا شودمیوری ا( فوت و حجر داور باعث از بین رفتن عقد د4

 

 وکالت، در دوران کارآموزی حسن اخالق و رفتار نداشته باشد، کدام مورد صحیح است؟ کارآموزچنانچه . 30
 .  شودیمدادگاه انتظامی قضات، پروانه کارآموزی ابطال  یبارأکانون تأیید کند،  رهیمدئتیه( تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه 1

 .  شودیمورت تأیید دادسرا انتظامی کانون با تأیید دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال ( تشخیص این امر با رئیس کانون است و در ص2

 .  شودیمدادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال  یبارأ( تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکال تأیید کند، 5

 .  شودیمدادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال  یبارأکانون تأیید کند،  رهیمدئتیهیون کارآموزی است و چنانچه ( تشخیص این امر با کمیس4

 قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری 7ماده  2حسن اخالق و رفتار کارآموز وکالت موضوع تبصره   موضوع پرسش:


