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 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

  :مدنی دادرسی آیین
 با تواند می علیه( )محکوم مالک صورت، کدام در مزایده، انجام از پس شود. می گذاشته مزایده به مدنی احکام اجرای واحد در مالی. 30

 شود؟ مال انتقال مانع اجرایی، هایهزینه و بدهی کلیه پرداخت

 باشد. شده اعالم مزایده برنده بها، بیشترین قبول با یا و باشد کرده قبول خود طلب مقابل در را آن له محکوم و باشد منقول غیر مال، (1

 باشد. کرده قبول خود طلب مقابل در را آن له محکوم و باشد غیرمنقول یا و منقول (مال،2

 باشد. شده اعالم مزایده ،برنده بها بیشترین قبول با له محکوم و باشد منقول غیر (مال،5

 باشد. کرده قبول خود طلب مقابل در را آن له محکوم و باشد منقول غیر مال، (۴

 پاسخ است ۴نه .گزی30

 یخمالک ظرف دو ماه از تار یندرا در مقابل طلب خود قبول نما م له آنوکنداشته و مح یدارکه ملک خر یدر موارد یمدن یدادرس یینقانون آ 1۴۴ماده 

 شده استن بینییشمنقول پ موالدر ا یبیترت ینرا پرداخته و مانع انتقال ملک و محکوم له گردد چن ییاجراینه هزوخساراتیبدهیهکلتواندیمیدهمزاانجام

 است؟ صحیح مورد کدام باشد، دسترس قابل غیر و معین عین به محکوم اگر .33

 ماند.می مفتوح مال به دسترسی تا اجرایی پرونده و نداشته تاثیری به محکوم معین عین به دسترسی قابلیت عدم (1

 شود. می وصول علیه محکوم از و تعیین دادگاه توسط تراضی، عدم صورت در و تعیین طرفین تراضی با آن قیمت (2

 شود. می وصول علیه محکوم از و تعیین طرفین تراضی با صرفاً آن قیمت (5

 می شود. دریافت علیه محکوم از و تعیین دادگاه توسط صرفاً آن قیمت (۴

 پاسخ است 3.گزینه 33

به  یو در صورت عدم تراض ینطرف یآن با تراض یمتنباشد ق یبه آن دسترس یابوده و تلف شده  ینمع یناگر به ع یمدن یدادرس یینقانون آ ۴۴ماده 

 شودیوصول م یهقانون از محکوم عل ینو طبق مقررات ا ییندادگاه تع یلهوس

 است؟ صحیح مورد کدام کند، استناد قانونی موانع به اداری عدالت دیوان قطعی حکم اجرای مقام در علیه، محکوم چنانچه.32

 رای صادرکننده شعبه به رسیدگی جهت پرونده و شودمی تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن دیوان احکام اجرای دادرس چنانچه (1

 گردد. می ارجاع قطعی

 شعبه به رسیدگی برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن اداری عدالت دیوان قطعی رای صادرکننده شعبه (چنانچه2

 می شود. ارجاع دیوان نظر تجدید

 هیئت به رسیدگی برای پرونده و شده تلقی دادرسی اعاده موارد از دهد، تشخیص موجه را آن اداری عدالت دیوان قطعی رای صادرکننده شعبه (چنانچه5

 شود.می ارجاع دیوان عمومی

 کند. اجرا را حکم و برداشته را قانونی موانع باید علیه محکوم و شود نمی محسوب موجه عذر جهت این(۴

 پاسخ است0 ینهگز .32

 دیاستناد نما یبه موانع قانون یواند یاحکام قطع یاجرا مدر مقاحکوم علیه که م یدر موارد یعدالت ادار یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک 113ماده 

 یموارد اعاده دادرس ازداده شود  یصموجه تشخ یواناحکام د یدادرس اجرا یصجهات به تشخ این و نباشد ممکن حکم یاجرا یامکان عمل یبه جهت یاو 

 گرددیارجاع م یقطع یبه شعبه صادرکننده رات جها ینبه ا یدگیرس و پرونده به منظور یتلق

 

 

 

 رای عمومی دادگاه چنانچه شود، می نظر تجدید درخواست عمومی دادگاه در آن به نسبت و شودمی صادر اختالف حل شورای از رایی. 3۴

 است؟ صحیح مورد کدام نباشد، خارج دادگستری صالحیت از دعوی و کند فسخ شورا صالحیت رد علت به شورا

 کند. می ارسال صالح مرجع به را پرونده (1

 است. قطعی صادره رای و نموده ماهوی (رسیدگی2

 نماید. می اعاده اختالف حل شورای به صالحیت قواعد اعمال جهت را (پرونده5

 باشد. نظر تجدید قابل خواسته بهای به توجه با تواند می دادگاه رای و نموده ماهوی (رسیدگی۴

 21/22/79مورخ  آرادآزمون :تطبیق مستند
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 پاسخ است ۴ ینهگز .3۴

به عنوان  یراخ یاو رانجام  یماهو یدگیرس ،شورا باشد یتنظر در مقام رد صالح یدمرجع تجدرای حل اختالف هرگاه  یقانون شورا 27ماده  2تبصره 

ابل توان ق میخواسته  یرا یباشد پس بر مبنا ینظر م یدقابل تجد یفریو ک یمدن یدادرس یینآ یتو مورد مطابق مقررات رعا یتلق یشعبه بدورای 

 نظر باشد یدتجد

 

 

 

 کدام قرار، مفاد اجرای جهت در شود می صادر حقوقی عمومی دادگاه از ریال میلیارد یک بازداشت موضوع با خواسته ای تامین قرار .30

 است؟ صحیح مورد

 کند. تسلیم مذکور مرجع به توقیف برای را...  و بانک ها در علیه محکوم حساب هایکلیهفهرستکهدستوردهدمرکزیبانکبهراسابایدرایاجراکنندهمرجع (1

 محکوم حساب های فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به تواند نمی رای کننده اجرا مرجع است، نشده صادر خوانده علیه حکمی اینکه به توجه با (2

 نماید. اعالم را علیه

 برای را... و بانک ها در علیه محکوم حساب های کلیه فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به له،محکوم درخواست به باید رای کننده اجرا مرجع (5

 کند. تسلیم مذکور مرجع به توقیف

 وردست مرکزی بانک به تواند می رای کننده اجرا مرجع باشد، شده واخواست تجاری اسناد یا و رسمی اسناد خواسته تامین قرار مستند چنانچه فقط (۴

 نماید. اعالم را علیه محکوم حساب های فهرست که دهد

 پاسخ است 2 ینهگز. 30

دستور دهد که  یبه بانک مرکزله  به درخواست محکوم یدبا یمرجع اجرا کننده را یمال یها یتمحکوم یاجرا قانون نحوه 1۱ماده  2و تبصره  1۱ماده 

 ایمورد اجرن ماده دریو مفاد ا یندنما یمبه مرجع مذکور تسل یفتوق یرا برا یو اعتبار ات مالیها و موسس در بانک یهمحکوم عل یحسابها یهفهرست کل

 است یز مجرین یمفاد اسناد رسم یخواسته و اجرا ینتام یقرارها

 است؟ صحیح مورد کدام متوفی، طلبکار سوی از ترکه موم و مهر درخواست پذیرش خصوص در. 37

 لبط مقدار ،به نباشد دیگری تامین یا و رهن طلب، مقابل در که صورتی در یا و باشد قطعی حکم یا و رسمی سند به مستند وی طلب چنانچه (فقط1

 شود. می پذیرفته

 باشد. داشته دیگری تامین یا و رهن اگر حتی شود، می پذیرفته طلب مقدار به باشد، دادگاه قطعی حکم به مستند وی طلب چنانچه (فقط2

 باشند. کرده قبول را ترکه صریحاً وراث که شودمی پذیرفته صورتی در (فقط5

 شود. نمی پذیرفته صورت هیچ (در۴

 پاسخ است0.گزینه 37

رهن  مقابل طلب ی درباشد به مقدار طلب در صورت یحکم قطع یا یطلب مستند به سند رسم ی که طلبکار مادر متوف یقانون امور حسب 1۴7ماده  5بند 

 یانیقسمت پادر ، ایو  ،عبارت 1 ینهالبته در گز ید)درخواست مهر و موم ترکه را نما تواندیطلب نشده باشد م ینتام یهم برا یگرید یببوده و ترتن

 (باشد یسطر اول اضافه م

 

 

 

 است؟ صحیح مورد کدام وکال، کانون رئیس تجدیدنظرخواهی خصوص در شود. می صادر وکال انتظامی دادگاه از رأیی. 36

 است. قضات انتظامی دادگاه در نظر تجدید قابل روز 2۲ ظرف باال، به چهارم درجه مجازات رأی (1

 است. قضات انتظامی دادگاه در نظر تجدید قابل روز ده 1۲ ظرف باال، به چهارم درجه مجازات ( رأی2

 است. وکال انتظامی تجدیدنظر دادگاه در نظر تجدید قابل قانونی، مهلت ظرف مجازات ( رأی5

 است. قضات انتظامی دادگاه در نظر تجدید قابل قانونی، مهلت در حال هر در مجازات ( رأی۴

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه آن بیان شده است 21/21/79آزمون 53سوال  :تطبیق مستند
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه آن بیان شده است 12/2/72 مورخ  12سوال :تطبیق مستند
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 پاسخ است ۴ ینهگز .36

مذکور در  اتمقام سایر اشخاص ودادستان و ،کانون یسو رئ وکال  امیکانون وکال نسبت به احکام دادگاه انتظ استقالل یحهال یینامه اجرا یینآ 73ماده 

قضات  یانتظام یابالغ از دادگاه عال یخدر ظرف ده روز از تار یهمحکوم عل ،به باال ۴نسبت به احکام مجازات از درجه  یحه استقاللی وال 1۴و  13ماده 

د و نباش یقاعدتاً قابل اعتراض م آراء  یهکانون کل یاستبه باال وجود دارد در خصوص ر ۴درجه  یدق یهدر مورد محکوم عل یدنظر نما یدتجد استدرخو

 وجود ندارد یدیق

 

 

 

 

 است؟ صحیح مورد کدام دادرسی، جلسه اولین در وکیل دفاعیات استماع خصوص در باشد، کرده معرفی وکیل دو خوانده چنانچه. 31

 شود. می توجه وکیل دفاعیات به وکیل، دو هر همزمان حضور صورت در فقط (1

 نماید. توجه وکیل دفاعیات به دادگاه تا دهد الیحه یا و شده حاضر وکال از یکی است کافی (2

 شود. می توجه وکیل دفاعیات به غایب، وکیل موجه عذر احراز و وکیل یک توسط الیحه ارسال صورت در (5

 شود. می توجه آنها دفاعیات به غایب، وکیل توسط الیحه دادن و یکی حضور یا و وکیل دو هر توسط الیحه دادن یا و وکیل دو هر حضور با فقط (۴

 پاسخ است ۴.گزینه 31

از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال  یک یچو به ه یمعرف یلدو نفر وک یاب دعوا در دادرسصحاز ا یکیکه  یدر صورتق.آ.د.م  ۴۴ماده  نص 

 .است یدادگاه کاف رسیدگی یبرا یگرد یلاز وک یحهصول الواز آنها با  یکیتوسط هر دو با حضور  یحهال

 

 

 

 رسیدگی برای دادگاه چنانچه نماید. می جعل ادعای آن به نسبت مقرر مهلت در خوانده کند. می دعوا اقامه سندی استناد به خواهان. 33

 است؟ صحیح مورد کدام دارد، وجود دیگری پرونده در که باشد داشته دلیلی به نیاز سند، اصالت به

 کند. می مطالبه را پرونده راسا دادگاه باشد، موجود کیفری دادگاه در دلیل حاوی پرونده اگر (1

 ود.ش داده وی به استنادی موارد رونوشت تا داده ای تقاضانامه نفعذی به تواندمی دادگاه باشد، موجود حقوقی یا و کیفری دادگاه دردلیلحاوی(اگرپرونده2

 و گرفته را استنادی موارد رونوشت که نماید مأمور را البدل علی دادرس تواندمی فقط دادگاه باشد، موجود کیفری دادگاه در دلیل حاوی پرونده (اگر5

 دهد. دادگاه تحویل

 که کند مأمور را دادگاه دفتر مدیر یا و البدل علی دادرس تواند می فقط دادگاه باشد، موجود کیفری یا و مدنی دادگاه در دلیل حاوی پرونده اگر (۴

 دهد. دادگاه تحویل و گرفته را استنادی موارد رونوشت

 پاسخ است. 0 ینهگز. 33

 یدانم طالبهتواند پرونده را م یم گاهکه رجوع به آن پرونده الزم باشد داد یندنما ییادعا یفریاب دعوا به استناد پرونده کصحاز ا یکیهرگاه  21۴ماده  

 یفریآن اگر در پرونده کشد که مستند ی بام لجع یناز طرف یکی یادعاسوال  در فرض یدا ارسال نمار یمکلف است پرونده درخواست ی ربطمرجع ذ

 توسط دادگاه وجود داردساکن  ییباشد امکان مطالبه ابتدا

 

 

 

 در کند. می صادر اعسار حکم دادگاه و شود می اقامه دادرسی هزینه ریال میلیارد یک میزان به دادرسی، هزینه از اعسار دعوای. 20

 است؟ صحیح مورد کدام حکم این از شکایت خصوص

 بود. خواهد واخواهی قابل اعسار حکم نباشد، واقعی نیز ابالغ و باشد نکرده تقدیم نیز الیحه و نشده حاضر دادرسی جلسات از یک هیچ در خوانده(چنانچه1

 بود. خواهد واخواهی قابل اعسار حکم باشد، نکرده تقدیم نیز الیحه و نشده حاضر دادرسی جلسات از یک هیچ در خوانده (چنانچه2

مفهوما ارتباطی در سوال و  21/5/72مورخ آراد آزمون و  22/3/72مورخ آزمون 17سوال  :تطبیق مستند

 درسنامه آن بیان شده است
 

  52/5/72مورخ   از آزمون 12و سوال 12/21/79مورخ آزمون 12سوال  :تطبیق مستند
 

 22/2/72مورخ  آزمون 13تعیین سطح و سوال  12سوال  :تطبیق مستند
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 است. نظر تجدید قابل حال هر در صادره حکم (5

 است. قطعی صادره حکم (۴

 پاسخ است . 2ینهگز. 20

باشد حکم اعسار در هر صورت  ینظر م یدقابل تجد لیما یرغ ویدعا یهاست کل یرمالیاعسار غ یدعوامالی  هاییتمحکوم یقانون نحوه اجرا 1۴ماده 

 گردد یمحسوب م یحضور

 

 

 

 چیست؟ سند به نسبت دادگاه کند.تکلیف می جعل ادعای مذکور، سند به نسبت خوانده و شودمی اقامه سندی استناد به دعوایی. 20

 کند. تکلیف تعیین سند به نسبت داد، تشخیص اصیل را سند اگر فقط دعوی، ماهیت به راجع حکم صدور ضمن است مکلف دادگاه (1

 کند. تکلیف تعیین سند به نسبت داد، تشخیص مجعول را سند اگر فقط دعوی، ماهیت به راجع حکم صدور ضمن است مکلف دادگاه (2

 است. رأی شدن قطعی مستلزم سند به نسبت تکلیف تعیین اما کند، صادر را دعوی ماهیت به راجع حکم است مکلف دادگاه (5

 کند. تکلیف تعیین سند به نسبت حال هر در دعوی، ماهیت به راجع حکم صدور ضمن است مکلف دادگاه (۴

 پاسخ است. ۴ ینهگز. 20

 یندنما یفتکل یینشده تع جعل یکه در مورد آن ادعا یندسدعوا نسبت به  یتم دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم مراجع به ماه.د.آ 221ماده 

 مراجعه با و میشود صادر شیراز شعبه صادرات بانک عهده شیراز شهر در ریال میلیارد یک مبلغ به نفر سه مشترک حساب از چکی. 23

 صادرکنندگان از یکی چنانچه کند. می صادر پرداخت عدم گواهی موجودی، فقدان علت به مذکور بانک علیه، محال بانک به چک دارنده

 دادگاه از یک کدام به چک وجه مطالبه و دعوی اقامه برای خواهان باشد، تهران مقیم سومی و اصفهان مقیم دیگری و شیراز مقیم چک

 کند؟ مراجعه باید مزبور نقاط های

 کند. مراجعه اصفهان یا شیراز های دادگاه به تواند می فقط (2  کند. مراجعه تهران یا و اصفهان شیراز، های دادگاه از یک هر به تواند می (1

 کند. مراجعه شیراز دادگاه به تواند می فقط (۴        کند. مراجعه تهران یا شیراز های دادگاه به تواند می فقط (5

 پاسخ است. 0 ینهگز. 23

 ،در محل اقامت خوانده 11تعهد و طبق ماده  یاجرا یاقاد عقد عدر محل ان 15طبق ماده لذا باشد  یقول منم یدعوا یکم مطالعه چک .د.آ 1۴و  15مواد 

 است ،دادگاه یناز ا یکبه هر  هدر مراجع مختار خواهانمتعدد، در صورت  خواندگان  1۴و طبق ماده 

 

 

 

 می صادر محل معاینه و تحقیق قرار دادرسی، جلسه اولین پایان ،در شود می اقامه ملکی از ید خلع خواسته به که دعوایی در دادگاه .22

 است؟ صحیح مورد کدام شده، یاد قرارهای اجرای از پس دادرسی، جلسه تشکیل به دادگاه تکلیف خصوص در شود.می اجرا قرار کند واین

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه نیست مکلف دادگاه (1

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه است ،مکلف قرار دو هر اجرای از پس دادگاه (2

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه است مکلف محل، معاینه قرار اجرای از پس فقط دادگاه (5

 دهد. تشکیل دادرسی جلسه است مکلف محلی، تحقیق قرار اجرای از پس فقط (دادگاه۴

 پاسخ است.0 ینهگز. 22

امارات  له ازحاص اطالعاتم که .د.آ 233ماده توجه مزبور و  یو صدور قرار ها ینرات طرفظهااو استماع جلسه  یناول یلپس از تشک تام قاعد.د.آ 233 

 .ندارد جلسه  یلبه تشک یفیدادگاه تکل ،شود دادگاه یقاض یناناطم علم و به موجب دتوان یم و است ییقضا

 

 

 

 12/2/72مورخ  2آزمون جامع  52سوال  :تطبیق مستند
 

 تعیین سطح  11سوال  :تطبیق مستند
 

 22/2/72مورخ آزمون  12وسوال  19درسنامه سوال  :تطبیق مستند
 



 «          cدفترچه» (با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان 89آزمون وکالت  آیین دادرسی مدنی)تطبیق مستند 
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 

 است؟ صحیح مورد داور،کدام رأی به اعتراض مهلت پایان از پیش و داوریمدتازپایانپس داورواحد،رأیتصحیحدرخواستدرخصوص .2۴

 کند. می رسیدگی نیز داور رای تصحیح درخواست به همزماندادگاهونیست داوررایبهاعتراضبهرسیدگیمانع امر،اینامااست دادگاهبادرخواستبه(رسیدگی1

 به اعتراض به داور رای تصحیح درخواست به توجه بدون دادگاه، نماید. ابالغ و گیریتصمیم روز2۲ ظرف باید که است داور با درخواست به (رسیدگی2

 کند. می رسیدگی داور رای

 گیری تصمیم تا داور رای به اعتراض به رسیدگی صورت، این در نماید. ابالغ و گیریتصمیم روز 2۲ ظرف باید که  است داور با درخواست به (رسیدگی5

 ماند. می متوقف یادشده مهلت پایان یا داور

 تصمیم تا داور رای به اعتراض به رسیدگی صورت، این در نماید. ابالغ و گیریتصمیم روز 2۲ ظرف باید که است دادگاه عهده به درخواست به (رسیدگی۴

 ماند. می متوقف شده یاد مهلت پایان یا و دادگاه گیری

 پاسخ است .2.گزینه 2۴

خواست ربه د، داور یمهلت اعتراض به را یانآن تا پا یاست و پس از انقضا یا داوراناور با دا سرا یداور قبل از انقضا مدت داور یرا یحتصح ۴87ماده 

 یندنما میماتخاذ تص یرا یحتصح یتقاضا یخروز از تار 2۲ کلفند ظرفم یا داورانداور  .خواهد بود یصادرکننده را یا داوران با داور  از آنان یکی یا ینطرف

 ماندیم وقفشده مت یادانقضا مدت  یا داور یماتخاذ تصمدادگاه تا به اعتراض در  رسیدگیصورت  ینارجاع خواهد شد در ا ینبه طرف یحیتصح یرا

 

 

 هبه از که خوانده کند. می درخواست هبه مورد مال تحویل به را خوانده محکومیت و نموده دعوی اقامه سندی استناد به خواهان .20

 چه خوانده، دفاعیات به توجه با دادگاه و دهد انجام تواند می را زیر اقدامات از یک کدام دعوی، ماهیت در دفاع ضمن است شده منصرف

 نماید؟ اتخاذ باید تصمیمی

 کند.می صادر دعوی رد قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند اینکه مگر قانونی، اثر فقد (ایراد1

 کند.می صادر دعوی رد قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند اگر حتی قانونی، اثر فقد (ایراد2

 کند. می صادر دعوی استماع عدم قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند اگر حتی جزمیت، عدم (ایراد5

 کند. می صادر دعوی استماع عدم قرار ایراد، پذیرش صورت در دادگاه باشد؛ رسمی سند دعوی مستند که این مگر جزمیت، عدم (ایراد۴

 پاسخ است.  3.گزینه 20

 (چون مطالبه مال شده لذا در قبض خواهان نبوده)صورت نگرفته  مسئله مشخص می گردد.که قبضم از فرض .د.آ 8۱و ماده  8۴ماده  7و بند  8۴مواد 

 ی گرددروبرو م 8۱به موجب ماده  یدعورد لذا با قرار  یستمترتب ن هبه ای ینبر چن یپس از آثار قانون

 اعالم حضوری را آن و نموده حکم صدور به اقدام رسیدگی، پی در دادگاه شود. می اقامه حقوقی عمومی دادگاه در مالی دعوایی.27

 ،بی علیه محکوم واخواهی از پس دادگاه نماید. می واخواهی آن به نسبت مقرر مهلت در و دانسته غیابی را حکم علیه محکوم اما کند،می

 بودن شکایت قابل خصوص در میکند. صادر را حکم بودن حضوری علت به واخواهی استماع عدم قرار دهد، تشکیل دادرسی جلسه که آن

 است؟ صحیح مورد ،کدام قرار این

 است. واخواهی قابل حال هر (در2        است. قطعی حال هر در (1

 باشد. نظر تجدید قابل یا و قطعی تواند مورد،می(حسب۴     است. نظر تجدید قابل حال هر (در5

 پاسخ است ۴ ینهگز. 27

باشد و  یدنظرکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجد یباشد به شرط ینظر م یدقابل تجد یهاقراردعوا جزء عدم استماع م قرار .د.آ 552ماده  وفق بند د

گردد  نعنوا ینظر باشد اما قطع یدواقعا قابل تجد یو چنانچه راجهت ندارد حکم توسط دادگاه  ناعالم نمود غیر قطعی یا یقطع 55۱ماده  5طبق تبصره 

 یه مقرار صادر ه،خواست اصل یبر مبنا مسئلهبودن قابل قبول بوده لذا در فرض  یابیغ یا یمالک در بحث حضور ینخواهد داشت همنظر  یدتجد یتقابل

 .نظر باشد یدقابل تجد یتواند قطع

 

 

 

 3/9/72آزمون مورخ  21سوال  :تطبیق مستند
 

 12/2/72مورخ  2آزمون جامع 51درسنامه سوال مفهوما  :تطبیق مستند
 



 «          cدفترچه»  با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان( 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند
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 خصوص .در شود می حاصل سازش مقررات، برابر دادرسی جریان شده،در مطرح حقوقی عمومی دادگاه در که دعوایی طرفین میان .26

 است؟ صحیح مورد کدام سازشنامه، مفاد اجرای درخواست مرجع

 است. االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامه آیین مطابق باشد، شده واقع رسمی اسناد دفتر در اگر و دادگاه باشد، شده تنظیم دادگاه در اگر (1

 است. «ثبت اجرای »رسمی، اسناد دفتر یا باشد شده تنظیم دادگاه در خواه (2

 است. دادگاه رسمی، اسناد دفتر یا باشد شده تنظیم دادگاه در خواه (5

 است. مختار «ثبت اجرای» یا و دادگاه انتخاب در ذی نفع (۴

 پاسخ است . 0 گزینه 26

 یو اجرا یدنما یم قیددر پرونده مربوط  یواقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نام یرسم م هرگاه سازش در دفتر اسناد.د.آ 181ماده 

مانند  شودیم یاصالح زارشسازش در دادگاه که مجهز به صدور گ 18۴ماده  وفق مفاد اسناد الزم االجرا خواهد بود و یآن تابع مقررات راجع به اجرا

 شود یاحکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته م

 

 

 

 یکس تصرف به آنکه بی را مزبور زمین پنج ساله،   دولتی ماموریت انجام برای نموده می زراعت آن بر که مزروعی زمینی رسمی مالک .21

 خصوص در کند.می تصرف را زمین وی، رضایت و اجازه بدون شخصی سال، دو گذشت از پس شود. می مأموریت الزم و نموده ترک دهد،

 است؟ صحیح مورد زمین،کدام گیریبازپس برای مزبور شخص قانونی اقدام

 کند.« ثبت اجرای» از رسمی سند مفاد اجرای درخواست مالکیت رسمی سند استناد به یا و نموده اقامه عدوانی تصرف یا ید خلع ،دعوای مورد حسب (1

 کند. اقامه عدوانی تصرف یا ید خلع ،دعوای مورد (حسب2

 کند. اقامه عدوانی تصرف دعوای تواند می فقط (5

 کند. اقامه ید خلع دعوای تواند می فقط (۴

 پاسخ است. 3 ینهگز. 21

به  یزن یدوانع ی تصرفبه بعد آدم دعوا 138باشد و طبق مواد  یقابل طرح م یدخلع  یدعوا یتمالک یقواعد مقررات حاکم نظر به وجود سند رسمفق و

مفاد اسناد  رایاج یقباشد اما اجرا از طر یمممکن  خوانده تصرفبودن  ینعدواخوانده و  ، لحوق تصرفخواهانسبق تصرف سه گانه  یطشراتحقق واسطه 

 نمی باشدممکن  ییو احراز قضا یدگیضرورت رس یلبه دل یرسم

 

 

 

 

 مرضی کارشناس معرفی به طرفین تمایل خصوص در کند. می انتخاب را کارشناس و صادر کارشناسی قرار حقوقی عمومی دادگاه .23

 است؟ صحیح مورد کدام الطرفین،

 کنند. انتخاب الطرفین مرضی کارشناس دادگاه، توسط منتخب کارشناس انتخاب از پس توانندنمی طرفین (1

 باشد. رسمی کارشناسان از باید که کنند انتخاب کارشناس به تراضی منتخب، کارشناس اقدام از قبل توانند می طرفین (2

 باشد. رسمی کارشناسان از باید که کنند انتخاب ،کارشناس تراضی به منتخب، کارشناس اقدام از قبل توانند می مالی دعاوی در فقط (طرفین5

 نباشد. رسمی کارشناسان از می تواند که کنند انتخاب کارشناس تراضی، ،به منتخب کارشناس اقدام از قبل توانند می طرفین (۴

 پاسخ است. ۴ ینهگز.23

 .نباشد یکارشناس رسم دتوان یدارند که م را مرضی الطرفین یا یحق انتخاب کارشناس عمل توافق ینبه کارشناس طرفقدام م قبل از ا.د.آ 2۴8ماده 

 

 

 

 12/21/79مورخ آزمون 17مفهوما با سوال :تطبیق مستند
 

 51و سوال 12/2/72آزمون  57درسنامه سوال  27/2/72مورخ آزمون  12مفهوما با سوال :ندتطبیق مست

 12/21/79مورخ 
 

  22/2/72مورخ آزمون  17سوال  :تطبیق مستند
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 به امر ارجاع درخواست کشور عالی دیوان از طرفین شود. می مطرح خواهی فرجام به رسیدگی برای کشور عالی دیوان در ای پرونده .۴0

 است؟ صحیح مورد کدام باره، این در کشور عالی دیوان اقدام خصوص در نمایند. می را داوری

 شود. نمی پذیرفته درخواست دیوان، صالحیت به توجه (با1

 د.باش نظر تجدید ،دادگاه رأی کننده صادر دادگاه اگر البته کند، ارسال خواسته فرجام رای کننده صادر دادگاه به داوری به ارجاع برای را پرونده (باید 2

 باشد نخستین ،دادگاه رأی صادرکننده دادگاه اگر حتی کند، ارسال خواسته فرجام رای صادرکننده دادگاه به داوری به ارجاع برای را پرونده (باید5

 نندهصادرک دادگاه اگر ،البته کند ارسال خواسته فرجام رای کننده صادر دادگاه به داوری به ارجاع برای را پرونده و نقض را خواسته فرجام رای ابتدا (باید۴

 باشد. نظر تجدید دادگاه رأی

 پاسخ است 2 ینهگز. ۴0

داده شود  یصتشخ یبه داورع جارمورد از موارد ا یا یدنما یارجاع به داور یتقاضا ین با توافقباشد و طرف یدعوا در مرحله فرجام آ.د.م اگر ۴۱۴ ماده  

 شدبا تجدیدنظرو  یکه ممکن است دادگاه بدو نمایدیارسال م هفرجام خواست یبه دادگاه صادرکننده را یبه داور عجارا یکشور پرونده را برا یعال یواند
 

 

 

 
 

 ستان را هم به دقت بخوانید. مهارتی داداِتطبیق مستند سایر دروس آزمون های مفهومی 
 

 د باشید.و مویموفق 
 واحد کارشناسی و برنامه ریزی آزمون 

 

 گزیده ای از سخنان استاد قاضی زاده در آمایش نظام نوین آموزشی:

 .ز  استال تسلطهم کافی نیست،  فهمیدن کافی نیست،خواندن،برای موفقیت 
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