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 مور ترافعي چيست؟ ا. 1

  اموري كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بين اشخاص مي باشد .الف  

  ن تراضي نمايندآاموري كه طرفين نسبت به  .ب  

  انتخاب مي كنند دو طرف براي صلح دعاوي خويش در اموري كه تراضي .ج  

  دعوت نمايد اموري كه دادگاه طرفين را به تراضي و مصالحه .د  

 قاعده وحدت قاضي يعني چه؟ . 2

  ويا دادرس علي البدل ئيس شعبهاري دادگاه با حضور رزبرگ .الف  

  صدور حكم بر اساس وحدت نظر بين قضات .ب  

  اجراي حكم بر اساس وحدت نظر بين قضات .ج  

  در خواهد كردقاضي ديگر نيز بررسي نمايد همان حكم را صا ،آنچه كه حكم در خصوص آن صادر شده .د  

  رئيس شعبه اول تجديد نظر در هر استان كيست؟  .3

  رئيس كل دادگستري استان .الف  

  رئيس كل دادگاههاي شهرستان. ب  

  سرپرست حوزه قضايي .ج  

  رئيس دادگاههاي عمومي استان. د  

   كدام گزينه خارج از صالحيت دادگاه خانواده است؟  .4

  حكم رشد.د  ر همسرحج. ج  مالقات طفل. ب  عزل امين .الف  

  كدام گزينه صحيح است؟ .5

  مرجعي غير دادگستري است دادگاه خانواده .الف  

  اي از دادگاه عمومي نيست دادگاه خانواده شعبه  .ب  

  دادگاه خانواده يك مرجع  شرعي است .ج  

  اي از دادگاه عمومي است دادگاه خانواده شعبه .د  

    گردد؟ سه قاضي تشكيل ميدادگاه كيفري استان در چه مواردي با . 6

  جرائم سياسي. ب    رجم .الف  

  حبس دائم باشد جرمي كه مجازات آن.  د  جرمي كه مجازات آن قصاص نفس باشد. ج  

  دادگاه تجديد نظر استان با چند قاضي تشكيل مي شود؟   .7

  سه قاضي .د  يك قاضي .ج  دو قاضي. ب  پنج قاضي .الف  
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  هاي اختصاصي كيفري چيست؟دليل مخالفان تشكيل دادگاه .8

  آنها ترس از تحت نفوذ حكومت در آمدن .الف  

  عدم كارايي و بازده مناسب نداشتن .ب  

  عدم وجود ضرورت واقعي براي تاسيس آنها .ج  

  تمام گزينه ها .د  

    سي انتخاب مي شود؟ كرئيس ديوان عالي توسط چه  .9

  رئيس قوه قضايي با مشورت قضات  ديوان عالي .الف  

  رئيس قوه قضايي با مشورت معاونين خود .ب  

  رئيس قوه قضايي با مشورت دادستان كل كشور رئيس دادگاههاي تجديد نظر .ج  

  رئيس قوه قضايي با مشورت دادستان كل كشور .د  

    قضات هيئت عمومي وحدت رويه ديوان عالي از چه شعبي مي باشند؟   .10

  ان مي باشدبه انتخاب رئيس ديو. ب    تمام شعب .الف  

  در خصوص دعاوي كيفري، قضات شعب كيفري. د  در خصوص دعاوي حقوقي، قضات شعب حقوقي  .ج  

   شعب تشخيص، متعلق به كدام گزينه است؟  .11

  رسيدگي به اختالفات كارگر و كار فرما.ب    دادسرا .الف  

  ديوان عدالت اداري. د    ديوان عالي كشور  .ج  

             داري با چه تعداد قضات تشكيل مي شود؟هيئت عمومي ديوان عدالت ا .12

  چهار پنجم .د  تمام ايشان .ج  سه چهارم .ب  دو سومدست كم  .الف  

  است؟  ميزانهزينه رسيدگي در ديوان عدالت اداري چه  .13

  ر ريال در بعضي موارد يكصد هزار ريالاپنجاه هز .الف  

  ر ريالاپنجاه هز .ب  

  جدول دادگستري تعيين مي گردد به نسبت خواسته ؛ مطابق .ج  

  عدالت تعيين مي گرددديوان  به نسبت خواسته ؛ مطابق جدول  .د  

  ؟چگونه استمذكور در قانون كار  استان، هيئت حل اختالفتركيب  .14

  كارگر، كار فرما و دولت هر يك، چهار نفر نماينده .الف  

  كارگر، كار فرما و دولت هر يك، يك نفر نماينده .ب  

  كارگر، كار فرما و دولت هر يك، سه نفر نماينده .ج  

  نفر نماينده سهكارگر و كارفرما يك نفر و براي دولت  .د  
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         ؟ ندستچند نفر ه ظاميهيئت تجديد نظر انت .15

  قضات ظامينفر از رؤسا و مستشاران دادگاه عالي انت دويك نفر از رؤسا و مستشاران ديوان عالي و .الف  

  قضات ظاميتشاران ديوان عالي و يك نفر از رؤسا و مستشاران دادگاه عالي انتسفراز رؤسا و مدو ن  .ب  

  قضات ظامينفر از رؤسا و مستشاران دادگاه عالي انت دودو نفر از رؤسا و مستشاران ديوان عالي  .ج  

  قضات ظامياه عالي انتنفر از رؤسا و مستشاران دادگ سهسه نفر  از رؤسا و مستشاران ديوان عالي و .د  

    مرجع صدور راي تعليق قضات كيست؟ .16

  وزير دادگستري. ب  قضات  ظاميدادگاه عالي انت .الف  

  قضات ظاميدادستان انت. د    دادستان كل كشور .ج  

       وكالت اتفاقي براي چه كساني امكان پذير است؟ .17

  دكساني كه داراي معلومات كافي براي وكالت مي باشن .الف  

  كساني كه داراي تحصيالت حقوقي ويا حوزوي مي باشند .ب  

  كساني كه داراي مدرك كارشناسي بوده ولي پرونده وكالت ندارند .ج  

  كساني كه داراي  مدرك كارشناسي بوده ولي پروانه وكالت ندارند .د  

  وكال كجاست ؟  ظاميمرجع تجديد نظر از آرا دادگاه انت. 18

  قضات  ظاميدادگاه عالي انت. ب  وكال  اميظدادگاه عالي انت .الف  

  ديوان عالي كشور. د    ديوان عدالت اداري .ج  

           يق دارد؟بسمت مدير تصفيه تاجر ورشكسته با كدام گزينه تط .19

  قائم مقامي. د  نمايندگي حقوقي .ج  نمايندگي شخصي. ب  نمايندگي قانوني .الف  

        ور مي شود؟آل در دادگاه را ياد كدام اصل قانون اساسي حق داشتن وكي .20

  37.د  34.ج  36.ب  35 .الف  

  ؟ تنيسدر كدام گزينه تعيين وكيل تسخيري الزامي . 21

  رجم. د  افقصاص اطر. ج  حبس ابد. ب  اعدام .الف  

    چه قراري بايد صادر كند؟ استومه شناخته تمخ ردادگاه نسبت به طرح مجدد دعوايي كه ام. 22

  هيچكدام .د  ابطال دادخواست .ج  عدم النفع.ب  رد دعوا .الف  

خود  هنگامي كه يك مرجع دادگستري و يك مرجع خارج دادگستري كه در يك استان قرار دارند هم زمان در يك موضوع واحد .23

       كيست؟ با حل اختالفمي دهند، را صالح تشخيص 

  قضاييه رئيس قوه. ب      ديوان عدالت اداري .الف  

  كشور ديوان عالي. د    ديد نظر استاندادگاه تج .ج  
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  اه چگونه است؟گمهلت براي اعتراض به صالحيت نسبي داد .24

  قبل از خاتمه رسيدگي. ب  تا قبل از پايان جلسه اول .الف  

  در اولين زمان ممكن. د    در طول دادرسي .ج  

   ،دادگاه صالح كجاست؟ا عليه چند نفر كه در حوزه هاي قضايي مختلف اقامت دارند، باشدواگر دع .25

  دادگاه محل اقامت نزديكترين خوانده .الف  

  خواندگانهر يك ازدادگاه محل اقامت  .ب  

  دادگاهي كه بيشترين ارتباط را با دعوا دارد.ج  

  دادگاه محل خواهان .د  

                   صالحيت كيست؟  رسيدگي به آن در ، اجرا متوقف گردد،اگر در حين اجراي حكمي به علت وجود اختالف در مفاد حكم .26

  ديوان عالي. ب  دادگاه صادر كننده حكم .الف  

  جديد نظرتدادگاه . د    دادگاه اجرا حكم .ج  

                       موضوع اموال منقول و غير منقول در كجا بايد طرح شود؟ بادعاويي  .27

  وط به خودهريك در دادگاه مرب. ب  دادگاه محل اموال غير منقول. الف   

  دادگاه تجديد نظر. د    ت خواندهممحل اقا. ج  

            داخل در كدام صالحيت است؟ ،بين مراجع اداري و قضايي تفكيك .28

  ذاتي صنف. د  ذاتي درجه. ج  ذاتي نوع. ب  اصلي .الف  

         شود؟  سرايدار متصرف عدواني شناخته مي ،با گذشت چه مدت بعداز مطالبه مالك .29

  يك هفته .د  روز20.ج  دوهفته .ب  روز10.الف  

  رده و موقع برداشت محصول نرسيده باشد،خواهان چه مي تواند انجام دهد؟كاگر متصرف عدواني در ملك زراعت  .30

  متصرف را به قلع زراعت و اصالح زمين اجبار نمايد .الف  

  دمت بذر و دسترنج وي را داده و ملك را متصرف گرديبا رضايت متصرف ق .ب  

  ملك را در متصرف عدواني باقي گذارده و اجرت المثل بگيرد .ج  

  هرسه .د  
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