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  ادله اثبات دعوي در دادرسي اسالمي، مشمول كدام گزينه مي باشند؟ -1

  طريقيت دارند .ب    موضوعيت دارند .الف  

  موضوعيت قانوني دارند .د  طريقيت و موضوعيت دارند .ج  

  مندي از وكيل بر اساس قانون، مجاز است؟در كدام امر، امكان بهره  -2

  توكيل .د  ايالء .ج  لعان .ب  اقرار .الف  

  آراي صادره از سوي دادگاه ها تنها توسط كدام مراجع، قابل تغييراند؟ -3

  مراجع قضايي يا مراجع دولتي .ب  دادگاه صادر كننده يا مرجع باالتر .الف  

  قاضي يا دادستان .د  طرفين دعوي يا مراجع قضايي .ج  

  در صورتيكه اختالف در صالحيت دادگاه ها، بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي باشد، مرجع حل اختالف كجاست؟ -4

  رئيس دادگستري حوزه قضايي .ب    ديوان عدالت اداري .الف  

  ديوان عالي كشور .د    دادگاه تجديد نظر .ج  

  م پدر خواهان باشد، چه نتيجه اي در رسيدگي خواهد داشت؟اگر دادخواست تنظيم شده توسط خواهان، فاقد نا -5

  ابطال دادخواست .ب    توقيف دادخواست .الف  

  اثري در رسيدگي ندارد .د    رد دادخواست .ج  

  در دعاوي راجع به ادارات دولتي، ابالغ قضايي، به چه كسي انجام مي گيرد؟ -6

  قائم مقام اوبه رئيس دفتر مرجع يا  .ب    به دبير خانه اداره .الف  

  به رئيس يا معاونين اداره .د    به شخص رئيس اداره .ج  

در صورتيكه شخصي دعواي تسليم مال موهوبه را اقامه نمايد و ثابت شود كه در عقد هبه كه قبض شرط صحت است، در اين  -7

  خواهد بود؟ پرونده خاص، طرفين تنها با تراضي، عقد را منعقد كرده اند، تكليف دادگاه در صدور حكم چه

  جريمه خوانده .د  ابطال دعوي .ج  جريمه خواهان .ب  رد دعوي .الف  

  اثر صدور قرار توقيف دادرسي از سوي دادگاه، بر دعواي طرفين، چيست؟ -8

  پايان دعوي .د  معلق شدن دعوي .ج  اناطه مدني .ب  زوال حق خواهان .الف  

  توسط چه كساني از دادگاه به عمل مي آيد؟ با وجود شرايط مقرر در قانون، تقاضاي تبديل تامين، -9

  هريك از خواهان و خوانده .د  خوانده .ج  دادستان .ب  خواهان .الف  

  حق اقامه دعواي متقابل در آيين دادرسي مدني براي كدام يك از طرفين دعوي ايجاد شده است؟ -10

  اشخاص ثالث .د  مدعي و مدعي عليه .ج  مدعي عليه .ب  مدعي .الف  

  مرجع، صالحيت ارسال اظهارنامه را در اختيار ندارد؟كدام  -11

  دفاتر اسناد رسمي .د  وكيل .ج  اداره ثبت اسناد .ب  دادگستري .الف  
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  ارسال اظهارنامه قبل از طرح  دعواي تصرف عدواني توسط خواهان، از نظر قانون، چه حكمي دارد؟ -12

  اختياري است .ب  قاعده آمره و الزامي است .الف  

  قاعده تكميلي و مورد توصيه است .د    ممنوع است .ج  

  در كدام مراحل از يك دادرسي قضايي ، طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند؟ -13

  بدوي و تجديدنظر .ب    تمام مراحل دادرسي .الف  

  بدوي و فرجام .د    تجديدنظر و فرجام .ج  

يدگي، بتوانند دفاعيات و ايرادات خود را نسبت به ادله ارائه شده بيان نمايند، در آئين اين مفهوم كه طرفين دعوي هنگام رس -14

  دادرسي به كدام اصل حقوقي شهرت يافته است؟

  اصل دفاع متقابل .ب    اصل مساوات .الف  

  اصل تناظر .د    اصل مقابله .ج  

  مطابق قانون، اسناد رسمي، در برابر چه كساني معتبر نمي باشد؟ -15

  وراث و قائم مقام طرفين سند .ب    طرفين سند .فال  

  كليه اشخاص ثالث .د  اشخاص ثالث، مشروط به تصريح قانون .ج  

تغيير دادن موضوع يا مضمون قراردادهايي كه هريك از كاركنان ادارات دولتي در محدوده وظايفشان تنظيم نموده اند،  -16

  مشمول كدام عنوان از انواع دعواي جعل خواهد بود؟

  جعل با تعيين جاعل .د  جعل ساده .ج  جعل مادي .ب  جعل معنوي .الف  

و يكي از اصحاب دعوي رابطه خويشاوندي يا خادم و مخدومي وجود داشته باشد، به ترتيب ) شاهد(در صورتيكه بين گواه  -17

  چه تاثيري در اداي شهادت خواهد داشت؟

  اثر ندارد -باعث جرح است .ب  باعث جرح است -اثر ندارد .الف  

  در هر دو فرض باعث جرح شاهد است .د  در هر دو فرض اثر ندارد .ج  

  دادگاه چه تصميمي براي حل اين تعارض اتخاذ خواهد كرد؟  در تعارض دو اماره قانوني و قضايي، -18

  هر دو اماره ساقط مي گردند .ب  اماره قانوني مقدم مي گردد .الف  

  اماره قضايي مقدم مي گردد .د    اب دارداختيار در انتخ .ج  

  از ميان ادله اثبات دعوي، سوگند، در اثبات كدام ادعا فاقد تاثير حقوقي است؟  -19

  طالق .د  دعاوي مالي .ج  مالكيت .ب  جرم .الف  

الزم باشد  ،)حوزه اي غير از حوزه قضايي قاضي پرونده(چنانچه در رسيدگي به يك دعوي، اقدامي در حوزه قضايي ديگر  -20

  قاضي موظف به اتخاذ كدام تصميم قضايي است؟

  صدور قرار عدم صالحيت .ب    اناطه مدني .الف  

  نيابت قضايي .د  كسب تكليف از رئيس حوزه قضايي   .ج  
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  راه هاي عادي شكايت از راي در نظام آئين دادرسي مدني ايران كدام اند؟ -21

  اعاده دادرسي/ اعتراض ثالث .ب  فرجام -تجديدنظر - واخواهي .الف  

  فرجام خواهي/ تجديدنظر .د  تجديد نظر خواهي -واخواهي .ج  

در صورتيكه خواهان، قبل از اقامه دعوي اصلي، از دادگاه در خواست دستور موقت كرده باشد، مكلف است ظرف چند روز از  -22

  تاريخ صدور دستور موقت، گواهي تقديم اصل دعوي را ارائه دهد؟

  روز 15 .د  يك هفته .ج  روز 20 .ب  روز10 .الف  

  كدام گزينه از مصاديق متفرعات دعوي به شمار نمي رود؟ -23

  اعتراض ثالث .ب    هزينه اخذ وكيل .الف  

  خسارت تاخير تاديه دين .د    هزينه دادرسي .ج  

  خواهد داشت؟ تجديد نظر خواهي از احكام قطعي قابل تجديد نظر خواهي، چه اثر حقوقي در احكام صادره -24

  باعث بي اعتباري حكم خواهد شد .ب  مانع اجراي حكم خواهد شد .الف

  اثري در اجراي حكم ندارد .د  باعث تقسيم حكم خواهد شد .ج

  شروع فرجام خواهي، چه اثري در مورد احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه، خواهد گذاشت؟ -25

  اثر اقرار را لغو خواهد كرد .ب  اجراي آنرا متوقف مي كند .الف  

  اين دعاوي غير قابل فرجام خواهي هستند .د  موجب رسيدگي مجدد مي گردد .ج  

  فرجام خواهي با واسطه، به كدام شكل از فرجام خواهي اطالق مي گردد؟ -26

  فرجام خواهي از طريق رئيس قوه قضاييه .ب  فرجام خواهي از طريق وكيل دادگستري .الف  

  فرجام خواهي از طريق اعتراض ثالث .د  فرجام خواهي از طريق دادستان كل كشور .ج  

  مهلت قانوني براي اعتراض شخص ثالث در قوانين ايران، چه مقدار است؟ -27

  روز 10 .د  دو ماه .ج  روز 20 .ب  مهلت ندارد .الف  

  اعتراض به راي را ايجاد خواهد كرد؟ صدور احكام متضاد از يك دادگاه، سبب استفاده از كدام يك از انواع حق -28

  اعتراض ثالث .د  فرجام خواهي .ج  تجديد نظر .ب  اعاده دادرسي .الف  

  در صورت قبول تقاضاي استمهال از سوي دادگاه، مهلت جديد حداكثر تا چه مقدار تعيين خواهد شد؟ -29

  از مهلت قانوني بيشتر نخواهد بود .ب    تا يك ماه .الف  

  تا شش ماه .د  ليل استمهال تعيين مي گرددمتناسب با د .ج  

  سال باشد، در چه صورت مي توانند از سوي دادگاه به عنوان داور تعيين شوند؟ 25اشخاصي كه سن آنها كمتر از  -30

  داشتن تحصيالت حقوقي .ب  داشتن سابقه كار قضايي .الف  

  به طور مطلق نمي توانند .د    تراضي طرفين .ج  
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