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  ؟نادرست استدر بيان شرايط ادله اثبات دعوي ذيل كدام گزينه  . 1

امور حكمي را در  وقانون آيين دادرسي مدني موضوع ادله اثبات دعوي امور موضوعي 194الف. با توجه به اطالق ماده   

  برميگيرد

  داللت ادله ولو به آن توسط طرفهاي دعوي استناد نشود نيز برقرار است ب.  

  ج. ادله اثبات دعوا قابليت اثبات حق ولو اختالف و دعوايي در بين نباشد را نيز دارند  

  د. دادرس در امور مدني به دنبال داليل موضوعي نيست بلكه راه حل حقوقي وظيفه اوست  

  ه اثبات دعوي چگونه است؟. ارزش ادله طبعي از لحاظ ادل2

  الف.  از لحاظ ادله اثبات دعوا داللتي بر اثبات موضوع ندارند  

  ب. اگر از لحاظ علومي مثل پزشكي قطعي و يقيني باشد دليل قطعي و قاطع دعوي محسوب مي شود  

  ج.  همطراز با امارات قضايي است و قاضي در ارزيابي آن ها آزاد است  

  ست و همان ارزش را داراستد. همانند ادله وضعي ا  

مجاز به هر گونه تحقيق يا  ،قانون آيين دادرسي مدني كه به موجب آن قاضي عالوه بر داليل مورد استناد طرفين 199. ماده 3

  كه براي كشف حقيقت الزم باشد ، چگونه ارزيابي مي شود؟است اقدام 

  به خطر مي اندازدالف. با اصل بي طرفي دادرس در تضاد است و امنيت قضايي را   

  ب. كامالً مطابق اصول و قواعد آيين دادرسي مدني است  

   .از بين مي برد وبه هرگونه دليل براي كشف حقيقت اعتبار مي بخشدرا براي كشف حقيقت الزم ج. اين اصل محدوديت هايي   

  مورد حمايت قرار گيرد موسعد. چون اصل مفيد ومثبتي است بايد با تفسير   

  در چه امري مجاز است؟ ،دليل از نظر مولف كتاب. تحصيل 4

    ب. ادله ي احرازي        الف.  ادله اخباري     

  ادله اخباري ود. ادله احرازي   ج. اقرار،شهادت ،سوگند        

  دعواي مدني چه اشخاصي هستند؟ ،. گردانندگان اصلي5

  د.  طرفين دعوا            ج. قضات كيفري          ب. قضات حقوقي            الف.  خواهان ها   

در چه مقامي بيان مي  "خالف ظهور حال "و"هو الذي يدعي خالف االصل "، "ترك لو ترك  ". در فقه عبارات و توضيحاتي چون6

  شود؟

  الف. شناسايي كسي كه اثبات دعوا بر عهده اوست  

  و مدعي ب. شناسايي مدعي عليه  

  دعوا عليه او ثابت مي شودج. شناسايي كسي كه   

  د. شناسايي دعوي و ادعا  

WWW.20FILE.ORG



 

        

        

        ))))1111يك(يك(يك(يك(                        
        

        30303030         -- -- -- --        60606060         -- -- -- --        

        ادله اثبات دعوي ادله اثبات دعوي ادله اثبات دعوي ادله اثبات دعوي         

                        1223060122306012230601223060جبراني ارشد حقوق خصوصيجبراني ارشد حقوق خصوصيجبراني ارشد حقوق خصوصيجبراني ارشد حقوق خصوصي    -1223060122306012230601223060    –حقوق حقوق حقوق حقوق         

 -- -- -- --        
        

 5555ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  

  است؟ نادرست. كدام گزينه در مورد زمان اقامه دليل 7

ضمانت اجراي آن توقيف دادرسي باشد كه مدارك و ضمايم آن  بدون تسليمالف. در صورتي كه دليل در دادخواست تعرفه   

  جهت رفع نقص است

  خواست استب. زمان اقامه ادله زمان تقديم داد  

  وجود ندارد.هيچ راهي براي جبران آن  ،ج.  چنانچه خواهان ادله خود را به صورت كامل در دادخواست ذكر نكرده باشد   

  د. ادله جديد در مرحله تجديدنظر به جز سوگند در صورتي مجاز است كه در دادخواست تجديدنظر ذكر شوند  

  . كدام ويژگي در اقرار وجود ندارد؟8

  د.  انشا  ج. اضرار            ب. اخبار                  تفاع الف. ان  

  . چه اقراري بايد به اثبات برسد و چه ادله اي براي اثبات آن الزم است؟9

  ادله ضعيف –ب. هر اقراري   ادله قطعيه        –الف. خارج از دادگاه   

  عيهادله قط –د. در دادگاه   امارات              -ج. خارج از دادگاه  

  از اقرار غير قاطع دعوا چيست؟ ،.وجه تمايز اقرار قاطع دعوا10

  ب.  اقرار نسبت به خود حكم يا اسباب آن  الف.  انحصار اقرار به موارد خاص  

  د. مورد استناد واقع شدن يا نشدن    ج. تساوي ارزش و اعتبار  

از نظر رر او باشد نسبت به آنچه به ضرر اوست . چنانچه شخصي به دفتر تاجري استناد كند كه آن دفتر متضمن نفع و ض11

  چه عنواني مي توان به كار برد؟ حكمي

  د. اقرار مركب  ج.  اقرار مقيد          ب. ادعا           الف.  اقرار ساده           

  ؟گردد تلقي مي. اقرار ولي يا قيم در امور مولي عليه خود با چه شرايطي به عنوان اقرار معتبر 12

  در امور و در زماني كه حق اقدام دارندالف.   

  ب. در اموري كه حق اقدام دارند  

  ج. در هر زمان معتبر است اما بايد بر اموري باشد كه حق اقدام دارند  

  د. اعتباري ندارد  

  . در چه صورت اقرار با توسل به ساير ادله مستقر مي شود؟13

  نامعلوم و نامعين باشد ،الف.  در صورتي كه مقربه  

  مردد باشد و تنها علم اجمالي نسبت به وي وجود داشته باشد ،ب.  در صورتي كه مقر  

  مردد باشد و علمي نسبت به وي وجود نداشته باشد، له ج.  در صورتي كه مقر  

  مردد باشد و تنها علم اجمالي نسبت به وي وجود داشته باشد ،له د.  در صورتي كه مقر  
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  ش و اعتبار شهادت در حقوق ايران چگونه است؟. از نظر سير تاريخي ارز14

  الف.  در گذشته وحال حاضر به شدت توسعه داشته است  

  ب.  .در گذشته وسيع بود و در حال حاضر به شدت كاهش يافته است  

  ج.  در گذشته محدود بود، در حال حاضر به شدت توسعه يافته است  

  است محدودد.  در گذشته وحال حاضر به شدت   

  ؟نيستكدام گزينه شرط  ،در مورد شاهد به موجب قوانين فعلي. 15

  د. عدم نفع  ج. نداشتن قرابت         الف.  عدالت و ايمان            ب. بلوغ و عقل         

  . استماع شهادت در چه محلي و چگونه معتبر است؟16

  الف. دادگاه و جلسه دادرسي مگر در مورد استثنايي  

  مطرح شود و به هر صورت كه در دادگاه مطرح شودب. در هر مكاني كه   

  ج. دادگاه و هر محلي كه بيان شود  

  د. دادگاه و هر زماني كه مطرح و بيان شود مگر در موارد استثنايي  

قاضي  "تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است "قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد 241. به استناد ماده 17

  رد نمايد؟ ،تواند شهادتي را كه مطابق قانون و با رعايت كامل شرايط ادا شده چگونه مي

  گردد. محقق مي الف.  صرف عدم حصول قناعت وجدان  

  ب.  با ارزيابي شهادت بر اساس همه مسايل و اوضاع و احوال و با  ذكر دليل  

  ج. نياز به ارزيابي و دليل خاصي ندارد قاضي در اين زمينه مختار است  

  امكان پذير است. د. صرفاً با استناد به داليل ديگر  

  است؟ نادرست. كدام گزينه در تشريح انواع سوگند 18

  الف.  سوگند قضايي به معني اخص همان سوگند بتي است  

  ب. سوگند استظهاري را خواهان براي نشان دادن بقاي حق خويش بر عهد متوفي به طرفيت ورثه ادا مي كند  

  قاضي مي تواند راساً و بدون تقاضاي طرف مقابل تقاضاي سوگند نمايد ،نواع سوگندهاج.  در همه ا  

  د. سوگند قضايي عبارت است از اخبار به وجود حق و اثبات آن با شاهد گرفتن خداوند متعال  

  . اختيار وكيل در تقاضاي سوگند وادا كردن آن به وكالت از موكل به ترتيب چگونه است؟19

          باشد. آن مجاز نميمجاز است اما اداي  ي سوگندتقاضادر ب.      مجاز استالف.  هر دو   

  تقاضاي سوگند ممنوع است اما اداي سوگند مجاز استدر د.   ج. هيچ كدام مجاز نيست                                
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  . شرايط قبول تامين دليل چيست؟20

  عدم وجود مانع جهت تامين  -آن در آينده تعذر يا تعسر استفاده از-الف. وجود دليل  

  عدم وجود مانع جهت تامين-تعذر يا تعسر استفاده از آن  -ب. وجود دليل در گذشته يا آينده  

  وجود مانع جهت تامين -عدم امكان دسترسي به آن در آينده-ج. وجود دليل در گذشته   

  د مانع جهت تامينعدم وجو -عدم تعذر استفاده از آن در آينده -د. وجود دليل  

  . ماهيت تامين دليل چيست و ارزش آن چگونه است؟21

  الف.  مستقالً و ذاتاً دليل نيست و تنها براي حفظ و تامين دليل است و از جنبه اثباتي ارزشي ندارد  

  ب. دليل مستقل و قاطع دعوي است و ارزش آن مطلق است  

  و تامين داليل است و ارزش آن به هنگام استفاده مشخص مي شودج.  مستقالً و ذاتاً دليل نيست و تنها براي حفظ   

  د. بر اساس چگونگي اجرا و انجام آن ممكن است مستقالً و ذاتاً دليل باشد يا نباشد  

  شامل چه شخصي مي شود؟ "نزد مامور رسمي ".  جهت رسمي بودن سند در اعمال حقوقي شرط22

  رابطه حقوقي ،از طرفينالف.  مامور رسمي چه ثالث باشد و چه يكي   

  ثالث محسوب مي شود ،ب.  مامور رسمي كه نسبت به رابطه حقوقي طرفين  

  محسوب مي شود ،ج. مامور رسمي كه خود يكي از طرفين رابطه حقوقي  

  مامور رسمي محسوب مي شود ،د. طرف رابطه حقوقي اگر مقام دولتي باشد  

  چه بخشي از سند رسمي محسوب مي شود؟ ،انين تنظيم شده باشد. وقتي سند نزد مامور رسمي صالح با رعايت قو23

  الف.  بخشي را كه مامور رسمي تنظيم مي كند چه به احراز موضوع پرداخته يا نپرداخته باشد  

  رسمي محسوب مي شود ،سندآن ب. تمام   

  رسمي محسوب مي شود ،ج. فقط بخشي را كه طرفين الزم بدانند  

  ه احراز موضوع پرداخته و آن را تنظيم كرده استد.  بخشي كه مامور رسمي ب  

  درخواست اجرا نمود؟ ،چه سندي مي توان بدون طرح دعوا و گرفتن حكمبراي . 24

  ب.  سند رسمي الزم االجرا    الف.  همه اسناد رسمي  

  د. اسناد رسمي كه در قانون از آن ها نام برده شده است مانند چك    ج. اسناد رسمي و تجاري  

  چه بخشي از سند نسبت به وي معتبر است؟ ،در تنظيم سند عادي شخص ثالث نيز دخالت داشته باشد . اگر25

  ج. مفاد و محتوا         د . تاريخ، مفاد و محتوا  ب. محتوا              الف. تاريخ     
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  است؟ نادرست. كدام گزينه در توضيح انكار و ترديد 26

  بنابراين اثبات آن بر عهده ابراز كننده مي باشد ،محسوب نمي شودالف.  انكار و ترديد ادعا   

  انكار محسوب مي شود ،ب. نسبت به خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت خود شخص  

  ترديد محسوب مي شود ،ج.  اگر نسبت به خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت خودش نباشد  

  مي توان اظهار انكار يا ترديد نمود ،د.  عليه هر سندي اعم از رسمي يا غير رسمي  

  . كدام گزينه در تشريح امارات قانوني نادرست است؟27

      الف.  محدود و معين هستند  

  ب.  اين امارات معتبر هستند و دليلي عليه آن ها مسموع نيست  

    ج. مبتني بر ظن نوعي هستند  

  عهده كسي است كه اماره مخالف وي مي باشدد. به نفع صاحب آن هميشه دليل هستند و بار اثبات دعوي به   

  امارات قضايي چگونه بر امارات قانوني حاكم مي شوند؟ ،.در تعارض بين امارات قضايي و قانوني28

  د. هيچكدام  ج. ابطال                 ب. نسخ            الف. تخصيص               

  است؟.ارزش تحقيق محلي و معاينه محلي در حال حاضر چگونه 29

  هستند. ب. در حد ارزش شهادت             .الف.  از امارات قانوني هستند  

  .د. دليل مطلق و قاطع دعوي هستند              .ج.  از امارات قضايي هستند  

  . پرداخت هزينه كارشناسي در مراحل بدوي و تجديد نظر به عهده كيست و ضمانت اجراي آن نيز به ترتيب چيست؟30

  تجديدنظر تجديدنظرخواه، نقض راي بدوي -وي مدعي، رد دعوي الف.  بد  

  تجديدنظر مدعي ،توقيف دادرسي-ب. بدوي مدعي، ابطال دادخواست   

  تجديدنظر تجديدنظرخواه، ابطال دادخواست -ج. بدوي خواهان ،رد دعوي   

  حكم بدوي تجديدنظر تجديدنظر خواه ،توقيف دادرسي و اجراي - د.  بدوي خواهان،ابطال دادخواست  
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