
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 هواحلق

این اثر اعم از عنوان کتاب، کلّیة حقوق معنوی و ماّدی 

ها ی تطبیقی و بررسی قوانین خاص به صورت ها، پلنفرمول

ین کتاب آمده است، متعلق به لین بار در اتطبیقی که برای اّو

است « نظم تطبیقیانتشارات »و   « دکرت علی فالح»نویسنده 

پ و نشر متام یا خبشی از این اثر را به هر و هیچ شخصی حق چا

حنوی و با هر هدفی ولو هدف آموزشی، بدون موافقت کتبی 

بازنشر آن بدون ذکر منبع به موجب  . ناشر و مؤلف  ندارد

قانوِن محایِت حقوِق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، ختلف 

 .بوده و قطعًا متخلف حتت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قوانین آیین داردسی کیفری ❖

 ن آیین داردسی تجاری قوانی  ❖
 قوانین آیین داردسی حسبی ❖
 آیین داردسی کار قوانین ❖
 قوانین حمایت خانواده ❖
 قوانین شورااهی حل اختالف ❖
لت اداری  ❖  قوانین دیوان عدا
کام قوانین  ❖  و ساری قوانین خاص  مدنی اجرای اح

 



 

  

برگزار شده  1399سوال( آیین دادرسی مدنی وکالت   20)کل  100%

عیناً در صفحات ذیل مطرح بوده است.  1400در تیرماه   

 سهمی مطالبه برای چنانچه است. مجنون وی وارث دو از یکی کند. می فوت و است طلبکار ریال میلیارد یکی خانمی – ۲۱           
 است؟ صحیح مورد کدام دادخواست، تنظیم خصوص در شود، الزم دعوی اقامه مجنون،            

 .دادخواست قید شود، مگر آن که جنون متصل به زمان صغر نباشددر هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان )خواهان( در  (1

 .در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شود، مگر آن که جنون متصل به زمان صغر باشد (2

 .در هر حال، نام و مشخصات مجنون باید به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شود (۳

 .ر حال، نام و مشخصات ولی خاص یا قیم، بسته به مورد، باید به عنوان )خواهان( در دادخواست قید شوددر ه( ۴
 جلد اول فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی(166فحه ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 3گزینه )

 نیست؟ وکالتنامه در آن تصریح مستلزم زیر، موارد از یک کدام در دادگستری وکیل اقدام – ۲۲

 سوگند رد – خواسته کاهش – خواسته تغییر –افزایش خواسته  (2                                        جاعل تعیین – خواسته افزایش –تغییر خواسته  (1

 خواسته تغییر – خواسته تأمین –دستور موقت  (۴                                          خواسته افزایش – داور تعیین –تأمین خواسته (۳
 جلد اول فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی(130فحه ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 4گزینه )

 وکیل درخواست به کند. می اقامه عمومی دادگاه در «ب» شخص علیه ریال میلیارد ده خواسته به دعوایی ،«الف» شخص وکیل – ۲۳
 در شود. می ابالغ خوانده به ۱۴۰۰/۳/۵ تاریخ در و صادر ۱۴۰۰/۳/۱ تاریخ در خواسته تمام به نسبت خواسته تأمین قرار خواهان،
 است؟ صحیح مورد کدام خوانده، بستانکاران سایر بر مزبور خواهان تقدم حق خصوص

 .هیچ حق تقدمی به وجود نمی آید( 2                         .حق تقدم از تاریخ ابالغ قرار تأمین خواسته به وجود می آید (1

 .حق تقدم از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته به وجود می آید (۴                     .فقط در صورتی حق تقدم به وجود می آید که خوانده، تاجر باشد(۳
 آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی(جلد اول فرموالسیون 348فحه ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 2گزینه )

 رابطه انکار رغم علی کند. می اقامه ازدواج رسمی سند تنظیم به الزام دعوی شرعی، زوجیت رابطه ادعای با خانمی علیه مردی – ۲۴
 به نسبت مقرر مهلت در علیه محکوم نماید. می صادر شایسته حکم و احراز را نکاح اصل تجدیدنظر دادگاه نهایتا خوانده، توسط زوجیت

 خصوص در نماید. می صادر را دادرسی اعاده دادخواست رد قرار تجدیدنظر، دادگاه اما کند، می مطرح دادرسی اعاده دادخواست حکم، این
 است؟ صحیح مورد کدام قرار، این از علیه محکوم شکایت

 .فقط چنانچه جهت اعاده دادرسی، جعلیت مستند حکم باشد، قابل فرجام است (2                                          .فقط چنانچه نکاح دائم باشد، قابل فرجام است (1

 .قابل هیچ نوع شکایتی نیست (۴                                                                           .قابل فرجام است (۳
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  206و  95فحات  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 3گزینه )

 است؟ صحیح مورد کدام مالک، حق خصوص در شود. می له محکوم نصیب مال مزایده، در شود. می گذاشته مزایده به حکم، اجرای در مالی – ۲۵

مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی، له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، اگر مال غیرمنقول باشد و محکوم (1
 .مانع انتقال ملک به محکوم له شود

 له با دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه هایاگر مال غیرمنقول باشد و محکوم (2
 .اجرایی، مانع انتقال ملک به محکومله شود

پرداخت کلیه بدهی و اعم از آن که مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکومله با دادن باالترین قیمت، برنده مزایده شده باشد، مالک می تواند ظرف سه ماه، با  (۳
 .خسارات و هزینه های اجرایی، مانع انتقال ملک به محکوم له شود

بدهی و خسارات  ز این که مال منقول یا غیرمنقول باشد و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد، مالک می تواند ظرف دو ماه، با پرداخت کلیهاعم ا (۴
 .و هزینه های اجراییف مانع انتقال ملک به محکوم له شود

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  424  هفحص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 1گزینه )

 است؟ حاکم ترتیب به قانون کدام القاعده على غصب، دعوای در دلیل «کارگیری به آیین» و «اثباتی ارزش» مورد در – ۲۶

 دلیل کارگیری به زمان قانون –قانون زمان طرح دعوی  (2                                     دعوی طرح زمان قانون –قانون زمان طرح دعوی  (1

 دعوی طرح زمان قانون –قانون زمان غصب  (۴                                                   غصب زمان قانون –قانون زمان غصب (۳
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  420فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 2گزینه )

 است؟ صحیح مورد کدام شود، دارا کیفری مؤثر محکومیت وکالت، پروانه اخذ از پس دادگستری وکیل چنانچه- ۲۷

اما پروانه وکالت موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی قضات اعالم و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند،  (1
 .حکم قطعی معتبر خواهد بودوکیل تا صدور 

 .حکم قطعی معتبر خواهد بودموضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال به دادسرای انتظامی کانون وکال اعالم و درخواست رسیدگی می شود اما پروانه وکالت وکیل تا صدور  (2

درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند، اما پروانه  موضوع و دالیل آن از طرف کانون وکال یا شاکی به دادگاه انتظامی وکال اعالم و (۳
 .وکالت وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود

الت اما پروانه وکموضوع و دالیل آن از طرف کانون وکاال به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی می شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر می کند،  (۴
 .وکیل تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  121فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 4گزینه )

  آن تسلیم از ثالث و نماید مطالبه را مال اجرا مأمور سپس چنانچه شود. می بازداشت ثالث نزد حکم، اجرای در مالی – ۲۸            
 است؟ صحیح مورد کدام کند، خودداری                  

ا، بدون تعدی و تفریط او معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجر (1
 .تلف شده، می تواند با ارائه دلیل به مأمور اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگاه متوقف کند

 اجرا، بدون معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه (2              



 

 

 .اه متوف کندتعدی و تفریط او تلف شده، می تواند با ارائه دلیل به مأمور اجرا، موجب شود که این مأمور، عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف در دادگ 

ون تعدی و تفریط او تلف شده، معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال قبل از مطالبه اجرا، بد (۳
 .می تواند با اقدام قانونی در دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیرد

ده، معادل قیمت مال از دارایی ثالث بازداشت می شود، اما ثالث چنانچه مدعی باشد که مال بعد از مطالبه اجرا، بدون تعدی و تفریط او تلف ش (۴
 .دادگاه، قرار توقیف عملیات اجرایی بگیردمی تواند با اقدام قانونی در 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  405فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 3گزینه )

 علیه محکوم چنانچه گردد. می ابالغ و صادر نیز اجرائیه له، محکوم درخواست به شود. می ابالغ علیه محکوم به و صادر داوری رأی – ۲۹
 است؟ صحیح مورد کدام کند، اعتراض داوری رأی به

 .زامی استاعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دالیل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. گرفتن تأمین از معترض، ال (1

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

 .اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آن که دادگاه قرار قبولی اعتراض را صادر کند (۳

 .ادامه عملیات اجرایی را صادر کندله، دستور اعتراض مانع اجرای رأی داور است، مگر آن که دادگاه با اخذ تأمین مناسب از محکوم (۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  351فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 2گزینه )

 و کند می مطرح شده قضاوت امر ایراد دادگاه، قطعی حکم به استناد با خوانده نماید. می اقامه عمومی دادگاه در دعوایی خواهان،- ۳۰
 و موضوع همان با را دعوی همان خواهان، وارث چنانچه شود. می قطعی قرار و نماید می صادر دعوی رد قرار و پذیرفته را ایراد دادگاه
 است؟ صحیح مورد کدام کند، مطرح خوانده همان علیه بر سبب، همان

 .دادگاه باید به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده، قرار سقوط دعوی صادر کند (2 .صادر کنددادگاه باید قرار رد دعوی به استناد همان حکم قطعی به سبب امر قضاوت شده  (1

 .دادگاه باید به استناد قرار رد دعوی پیشین، قرار رد دعوی صادر کند (۴                         .اگر همان دادگاه نباشد، به ماهیت دعوی رسیدگی می کند (۳
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  250و  249فحات ص -سازمان سنجش یصحیح اعالم پاسخ 1گزینه )

 دادگاه است. نکرده تقدیم نیز الیحه و نشده حاضر دادرسی جلسات از یک هیچ در خوانده شود. می اقامه عمومی دادگاه در دعوایی- ۳۱
 تجدیدنظرخواهی آن از مقرر، مهلت در علیه، محکوم اما نماید، می اعالم قطعی را آن رأی، ذیل و کند می صادر خواهان حقی بی به حکم

 است؟ صحیح مورد کدام نخستین، دادگاه تکلیف خصوص در کند. می

 .دعوى تجدید نظر را صادر کند و قرار قطعی استباید قرار رد  (2                                           .نمی تواند قرار رد دادخواست و یا دعوی تجدیدنظر را صادر کند(1

 .باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است (۴             .فقط اگر دعوی غیر مالی باشد، باید قرار رد دعوی تجدیدنظر را صادر کند و قرار قابل تجدیدنظر است (۳
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  107فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 1گزینه )

 تجدیدنظرخواهی تصحیح، مورد حکم از علیه محکوم اما شود، می تصحیح حکم له، محکوم درخواست به شود. می صادر نخستین دادگاه از حکمی – ۳۲
 است؟ صحیح مورد کدام تصحیحی، رأی بر تصحیح مورد رأی فسخ آثار وصخص در شود. می فسخ تجدیدنظر دادگاه در حکم، این و کند می

 .فقط چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر ندارد(2                    .فقط چنانچه محکوم به وجه نقد باشد، بر رأی تصحیحی اثر دارد(1

 .رأی تصحیحی از اعتبار خواهد افتاد (۴                                                        .هیچ اثری بر رأی تصحیحی ندارد (۳
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  303فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 4گزینه )

 سایر رعایت با علیه محکوم حبس درخواست به نسبت له محکوم حق خصوص در شود. می االجرا الزم و صادر دادگاه از حکمی – ۳۳
 است؟ صحیح به محکوم درباره مورد کدام شرایط،

 دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه سفته و وجه چک( 2                                 فقط دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و وجه هر نوع سند(1

 فقط ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و وجه هر نوع سند (۴      رد مال و محکوم به پولی تمام احکام حقوقیفقط ضرر و زیان ناشی از جرم،  (۳
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  253فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 2گزینه )

 شود. می تجویز دادرسی اعاده و داده تشخیص بین شرع خالف را آن قضائیه قوه رئیس شود. می صادر تجدیدنظر دادگاه از حکمی – ۳۴
 است؟ صحیح مورد کدام آن، به نسبت تصمیم اتخاذ و رسیدگی خصوص در

 .به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کند (1

 .دخاص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید رسیدگی شکلی و ماهوی به عمل آورده و در صورت لزوم، حکم قبلی را نقض و رأی مقتضی صادر کن به شعبه (2

 .به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می شود که باید حکم قبلی را نقض و حکم علیه محکوم له صادر کند (۳

 .شور ارسال می شود که باید حکم را نقض و پس از رسیدگی شکلی و ماهوی، رأى مقتضی صادر کندبه شعبه خاص دیوان عالی ک( ۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  173فحه  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 4گزینه )

 تصمیم خصوص در شود. می شکایت وی انتسابی تخلفات به نسبت وکال انتظامی دادسرای در دادگستری وکالی از یکی علیه – ۳۵
 است؟ صحیح مورد کدام آن، به نسبت شکایت و باشد نداشته تخلف بر عقیده چنانچه انتظامی دادسرای

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

 .منع تعقیب صادر می کند و این قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است قرار (2

 .ی وکال استدستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظام (۳

 .دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکال است (۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  122، 121، 109فحات  ص -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 1گزینه )

 است؟ صحیح مورد کدام باشد، داشته مخدومی و خادم یا و خویشاوندی رابطه است. شده مطرح آن در دعوی که دادگاهی دادرس با خوانده وکیل چنانچه – ۳۶       

 .فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سبی بوده و تا درجه دوم از طبقه سوم باشد، وکیل از انجام وکالت ممنوع است (1                

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



 

  

 .ممنوع استفقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، وکیل از انجام وکالت (۳

 .فقط چنانچه خویشاوندی نسبی یا سببی بوده و تا درجه سوم از طبقه دوم باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند (۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  258صفحه  -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 3گزینه )

 شعبه کند. می شکایت خود ملک برای ساختمانی پروانه صدور مورد در شهری شهرداری علیه اداری، عدالت دیوان در شخصی – ۳۷
 شهرداری به حکم این نماید. می ساختمانی پروانه صدور به ملزم را شهرداری شکایت، ورود به حکم صدور با اداری عدالت دیوان بدوی
 قاضی آن، از پس شود. می ارسال دیوان تجدیدنظر شعبه به دهپرون و شده تجدیدنظرخواهی آن به نسبت مقرر مهلت در و شود می ابالغ
 در صورت، این در است. کرده صادر منسوخ قانون استناد به اشتباها را حکم که کند می اعالم تجدیدنظر شعبه به بدوی حکم کننده صادر
 است؟ صحیح مورد کدام تجدیدنظر، شعبه تکلیف مورد

 .باید اعالم اشتباه قاضی را به رئیس دیوان اعالم کند (2  .گی و رأی صادر می کندبا توجه به محتویات پرونده، رسید (1

 .باید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به همان شعبه بدوی اعاده نماید (۳

 .بدوی ارسال نمایدباید رأی نخستین را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی، به شعبه هم عرض  (۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  77صفحه  -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 1گزینه )

 است؟ صحیح مورد کدام مدنی، اجرایی پرونده در کشور از علیه محکوم الخروجی ممنوع قرار صدور خصوص در – ۳۸

 .ابالغ اجرائیه، رأسا از سوی دادگاه صادر می شود و على القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماندفقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ  (1

 .حتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه صادر می شود، اما هر شش ماه یک بار باید تمدید شود (2

 .درخواست محکومله صادر می شود و این قرار على القاعده، تا زمان اجرای رأی معتبر می ماندفقط پس از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به  (۳

 .معتبر می ماندحتی پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابالغ اجرائیه، به درخواست محکوم له صادر می شود و این قرار على القاعده، تا زمان اجرای رأی  (۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  253صفحه  -زمان سنجشسا یپاسخ صحیح اعالم 4گزینه )

 می درج نیز داوری شرط قرارداد، در و نماید می تنظیم قرارداد ای کننده تولید با خود، کارگاه آالت ماشین تأمین برای صنعتکاری – ۳۹
 محجور متعهد قانونی، اقدام هر از قبل و شده ایجاد اختالف طرفین بین تعهد، انجام از قبل اما کند، می آغاز را قرارداد انجام متعهد شود.

 است؟ کدام اختالف، به رسیدگی برای صالح مرجع شود. می

 دادگاه (۴     داوری (۳    .چنانچه در قرارداد داور معین نشده باشد، انتخاب مرجع رسیدگی، با خواهان است (2      چنانچه در قرارداد داور معین شده باشد، داوری(1
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( دومجلد  338صفحه  -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 4گزینه )

 است؟ صحیح مورد کدام باشد، نداشته رفتار و اخالق حسن کارآموزی دوران در وکالت، آمور کار چنانچه – ۴۰

 .و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی قضات، پروانه کارآموزی ابطال می شود تشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است (1

 .شودتشخیص این امر با رئیس کانون است و در صورت تأیید دادسرا انتظامی کانون با تأیید دادگاه انتظامی کانون پروانه کار آموزی ابطال می  (2

 .کارآموزی است و چنانچه رئیس کانون وکال تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کارآموزی ابطال می شود تشخیص این امر با کمیسیون (۳

 .ل می شودتشخیص این امر با کمیسیون کارآموزی است و چنانچه هیئت مدیره کانون تأیید کند، با رأی دادگاه انتظامی کانون، پروانه کار آموزی ابطا(۴
 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی( اولجلد  107صفحه  -سازمان سنجش یپاسخ صحیح اعالم 3گزینه )

 از آموزش جمازی رایگان آکادمی دکرتعلی فالح مندی هبره هت جلطفاً 

 شوید؛زیر  سایت  عضو   ،های کتب  و آثاررسانی  روز    رایگان اصالحات   و  به  دریافت  و 

 
 

 

 

 

 ؛ قبل  چاپ  اصالحات                                    
 ..  به جای رأی وحدت رویهرویه ایجادرأی  = پلن دومفرمول  -31صفحه  •
 .به جای قونین قوانین اصوالً -کادر پایانی -44صفحه  •
 .2به جای  5 استثناء براصل - 5درفرمول شماره  -46صفحه  •

 .شخص (B)به جای ملک ( Bملک شخص ) -61صفحه  •
 به جای مجاز نیست. استمجاز  -6نکته شماره  -410صفحه  •
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