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 آکادمی حقوق
با کتب دو جلدی 1400انطباق کامل سواالت وکالت   

با قوانین خاص  شرح فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی   

  1400 مهرماهبرگزار شده در  مرکز وکال وکالت   ی آزمون سوال( آیین دادرسی مدن 20)کل  %100

 عیناً در صفحات ذیل مطرح بوده است.

 شعبه از عبادی نفع به حکم عبادی، و احمدی آقایان بین زمینی مالکیت دعوای در- ۲۱

 ۲ شعبه و کرده تجدیدنظرخواهی احمدی است. شده صادر برازجان عمومی دادگاه ۵

 عدم قرار بوده، احمدی اقرار به مستند حکم آنکه دلیل به بوشهر، استان تجدیدنظر

 اقدامی چه باشد، زمین مالکیت مدعی ثالثی شخص اگر است. کرده صادر استماع

 دهد؟ انجام تواندمی

 .تجدیدنظر رسیدگی شود ۲عمومی تقدیم کند تا در شعبه  ۵دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه  -۱

 .عمومی رسیدگی شود ۵تجدیدنظر تقدیم کند تا در شعبه  ۲دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه  -۲

 .عمومی تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود ۵دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه -۳

 .تجدیدنظر تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود ۲دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  3گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد 222صفحه 

 

 آقای دفاع عدم و حضور عدم رغم علی تقوی، آقای علیه سجادی آقای دعوای در- ۲۲

 سجادی است. شده صادر عمومی دادگاه از سجادی آقای حقیبی حکم تقوی،

 ابطال قرار حکم، آن نقض با تجدیدنظر دادگاه و کندمی تجدیدنظرخواهی

 حضور دادرسی مراحل از یک هیچ در تقوی آقای کند.می صادر بدوی دادخواست

 است؟ متصور او جانب از اقدامی چه اکنون است. نداشته دفاع و

 .اعتراض کند تواند در دادگاه عمومی به رأی صادرهمی -۱

 اعتراضی توسط او قابل تصور نیست.  -۲

 .تواند فرجام خواهی کنداگر آن رأی قابل فرجام باشد، فقط می -۳

 .تواند در دادگاه تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض کندمی -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  2گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد 28صفحه 
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 بعد کند.می ثبت قضایی الکترونیک خدمات دفتر در را خود دادخواست خواهان - ۲۳

 دادخواست در که آدرسی شودمی معلوم اخطاریه، ارسال و دادگاه در وقت تعیین از

 چیست؟ تکلیف نیست. صحیح است، شده درج خوانده از

 .کند تا آدرس جدید عرضه کنددادگاه خطاب به خواهان، اخطار رفع نقص صادر میمدیر دفتر  -۱

 .پذیری ابالغ الکترونیکی، شماره ملی خوانده را به دفتر دادگاه عرضه کندخواهان مکلف است برای امکان -۲

 .آیدابالغ از طریق نشر آگهی به عمل می -۳

 .کندات قضائی الکترونیک اعاده میدادگاه دادخواست را برای تکمیل به دفتر خدم -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  1گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  168صفحه 

 

 ابالغ از روز ۲۰ مهلت در و داور، رأی به اعتراض از قبل داوری رأی علیهمحکومٌ- ۲۴

 تکلیف است. کرده طرح را داور رأی اجرای توقف قرار صدور درخواست داور، رأی

 چیست؟ دادگاه

 .دادگاه باید با اخذ تأمین از خواهان، این قرار را صادر کند -۱

 .پذیر نیستصدور این قرار امکان -۲

است از خواهان تأمین مناسب  صدور این قرار، بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، ممکن -۳

 .اخذ شود

 .صدور این قرار، بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، باید از خواهان تأمین مناسب اخذ شود -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  2گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  351و  348صفحه 
 

 صادقی محکومیت به حکم است، کرده طرح صادقی علیه محمدی که دعوایی در- ۲۵

 از مرحله این در کند.می تجدیدنظرخواهی حکم این از صادقی است. شده صادر

 است؟ چگونه خواسته تأمین قرار صدور دادرسی،

 .تواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهندهریک از طرفین می-۱

تواند همراه با دادخواست تجدیدنظر یا در جریان رسیدگی به آن، از دادگاه تجدیدنظر، صادقی می -۲

 .صدور چنین قراری را بخواهد

 .تواند از دادگاه بدوی، صدور چنین قراری را بخواهدصادقی می -۳

 .تواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهدمحمدی می -۴
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 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  4گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  336صفحه 

 

 تصرفات مانع هاقفل تعویض با ایشان از یکی اند،داشته تصرف در را ملکی نفر دو- ۲۶

 عدوانی تصرف رفع دعوای است، شده اخراج ملک از که شخصی است. شده دیگری

 کند؟می صادر رأیی چه دادگاه کند.می طرح

 .شوددهد، اما ملک به خواهان تسلیم نمیدادگاه رأی بر رفع تصرفات خوانده می -۱

 .کنددادگاه رأی بر رفع تصرفات کلیه متصرفین، تا تعیین تکلیف مالکیت صادر می  -۲

 .دهددادگاه رأی بر رفع تصرفات خوانده و تسلیم ملک به خواهان می  -۳

 .دهددادگاه رأی بر تسلیم ملک به خواهان با ابقای تصرفات خوانده می  -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  4گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  387و  374صفحه 

 

 آدرس از غیر آدرسی در را خوانده به متعلق دادرسی وقت اخطاریه ابالغ، مأمور- ۲۷

 مسافرت دلیل به خوانده است. داده تحویل خوانده پدر به آن، روی بر مندرج

 دادگاه، از اعتذار و دلیل این ذکر با رو، همین از و شود حاضر مزبور جلسه در تواندنمی

 دادگاه تکلیف کند.می ثبت پرونده در جلسه از قبل ماهوی دفاعیات متضمن ایالیحه

 چیست؟

 .در صورت نیاز تجدید کند باید جلسه را برگزار کند و -۱

 .باید جلسه را به دلیل عذر خوانده تجدید کند -۲

 .باید جلسه را برگزار کند، اما تجدید جلسه نیز الزامی است -۳

 .باید جلسه را به دلیل عدم ابالغ صحیح به تأخیر اندازد -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  1گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  288و  275صفحه 

 

 از اعسار ادعای و کرده طرح وجه مطالبه دعوای باقری، آقای علیه صابری آقای- ۲۸

 اعسار به رسیدگی برای دادگاه که ایجلسه اولین در است. نموده نیز دادرسی هزینه

 نیز او وکیل و تاس نداده نیز ایالیحه و نشده حاضر باقری آقای است، کرده برگزار
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 اعسار حکم دادگاه است. نشده واقعی ابالغ او به نیز دادرسی وقت است. نبوده حاضر

 دهد؟ انجام تواندمی اقدامی چه باقری کند.می صادر را صابری

 .روز از ابالغ، واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی کند ۲۰ظرف  -۱

روز از ابالغ حکم تأییدی،  ۲۰روز از ابالغ، واخواهی کند و در صورت تأیید حکم، ظرف  ۲۰ظرف  -۲

 .تجدیدنظرخواهی کند

 .روز از ابالغ، تجدیدنظرخواهی کند ۲۰ظرف  -۳

 .روز از ابالغ، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند ۲۰ظرف  -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  3گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  27صفحه 

 

 هزینه از اعسار ادعای است، نداده را اصلی دعوای دادرسی هزینه که خواهان - ۲۹

 زمانی، چه در کند، صادر اعسار قبول به حکم بدوی، دادگاه اگر است. کرده دادرسی

 شود؟می اصلی دعوای به رسیدگی وارد

 .کندرسیدگی به دعوای اصلی را آغاز میبعد از قطعیت رأی اعسار،  -۱

 .کنددر همان جلسه، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می -۲

 .کنددر صورت عدم اعتراض خوانده به اعسار خواهان، فوراً رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می -۳

 .کندپس از ابالغ دادنامه اعسار به طرفین، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  1گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  267صفحه 

 

 قراردادی وجوه عنوانبه میلیارد یک باید خریدار که شده درج اینامه مبایعه در- ۳۰

 استناد به فروشنده است. خریدار عهده بر نیز انتقال هایهزینه و بپردازد فروشنده به

 خود، به انتقال هایهزینه تحمیل به نسبت ابتدا خریدار کند.می دعوی طرح نامه، مبایعه

 حساب تسویه و پرداخت خصوص در دفاع به سپس و کندمی جعل ادعای دلیل ذکر با

 چیست؟ دادگاه تکلیف پردازد.می قراردادی وجوه

 .فقط به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند -۱

 .ادعای جعل رسیدگی کند فقط به -۲

 .ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند و اگر آن ادعا رد شود، به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند -۳

 .به ادعای جعل و دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند -۴
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 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  4گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  458صفحه 

 

 عزیزی آقای )خوانده(، عزیزی و )خواهان( خادمی آقایان مابینفی دعوایی در- ۳۱

 سوی از متقابل دعوای طرح وضعیت نماید.می ثالث جلب را گودرزی آقای )خوانده(

 است؟ چگونه گودرزی

 .مطرح کند تواند فقط علیه آقای خادمی، دعوای متقابلاو می-۱

 .تواند علیه آقای خادمی یا آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کنداو می -۲

 .تواند دعوای متقابل طرح کنداو نمی -۳

 .تواند فقط علیه آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کنداو می -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  4گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد   358صفحه

 

 اما است، داده فروشنده به را وجوهی غیرمجاز، سالح یک خرید بابت شخصی- ۳۲

 اسناد و قرارداد ارائه با خریدار کند.می خودداری سالح دادن تحویل از فروشنده

 جلسه در فروشنده کند.می طرح فروشنده علیه پرداختی وجوه مطالبه دعوای واریزی،

 اظهار را دعوی مشروعیت عدم ایراد سالح، بودن غیرمجاز دلیل به دادرسی، دوم

 دارد؟ تکلیفی چه دادگاه کند.می

 .به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه نباید به آن توجه کند  - ۱

 .این ایراد وارد نیست و دادگاه باید به ماهیت دعوی رسیدگی کند  -۲

 .تواند به آن توجه نکند و رسیدگی خود را ادامه دهدطرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه میبه دلیل   -۳

 .به دلیل امری بودن ایراد، دادگاه باید به آن توجه کند و قرار رد دعوی را صادر کند  -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  2گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد 253صفحه

 

 صادر داور رأی بطالن بر مبنی قطعی حکم سپس و باشد شده اجرا داور رأی اگر- ۳۳

 چیست؟ تکلیف شود،

 .تواند برای اعاده مراتب اجرا به حالت سابق، طرح دعوی کندشخصی که حکم علیه او اجرا شده، می -۱
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شده، باید برای اعاده مراتب اجرا، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی شخصی که حکم علیه او اجرا  -۲

 .بطالن رأی داور، درخواست نماید

 .شودبه دستور دادگاه بدوی اجراکننده رأی، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده می -۳

 .شودمیبه دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن رأی داور، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده  -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  3گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  378و  343صفحه

 عدالت دیوان در تهران شهرداری علیه حسینی آقای جانب از که دعوایی در- ۳۴

 دیوان آن بدوی ۴ شعبه از حسینی حقیبی بر مبنی حکمی است شده طرح اداری

 حکم این از عباسی آقای اگر است. شده تأیید دیوان آن تجدیدنظر ۱۰ شعبه در و صادر

 دهد؟ انجام اقدامی چه باید کند، اعتراض آن به بخواهد و باشد متضرر

 .اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در دادگاه عمومی صالح طرح کند -۱

 .تجدیدنظر طرح کند ۱۰اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه  -۲

 .بدوی طرح کند ۴اعتراض خود را به طرفیت شهرداری تهران، در شعبه  -۳

 .بدوی طرح کند ۴اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه  -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  2گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  187 صفحه

 

 نکاح عقد است. آزادی بهار سکه عدد ۵ و مشهد در متری ۱۰۰ زمین یک زنی مهریه- ۳۵

 زن این اگر هستند. جام تربت مقیم حاضر، حال در زوجین و شده منعقد نیشابور در

 طرح شهر کدام خانواده دادگاه در تواندمی بدهد، مهریه مطالبه دادخواست بخواهد

 کند؟ دعوی

جداگانه در تربت جام یا نیشابور اید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد و برای مهریه منقول، دعوایی -۱

 .طرح کند

باید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد یا نیشابور و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در تربت جام یا  -۲

 .نیشابور طرح کند

 .تواند مهریه منقول و غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در مشهد طرح کندمی-۳

 .غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در تربت جام یا نیشابور طرح کندتواند مهریه منقول و می -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  3گزینه 
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 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  72و  68صفحه

 

 برای را ابرکوه شهرستان اختالف حل شورای یکدیگر، توافق با طرفین اگر- ۳۶

 رسیدگی برگزینند، داور عنوانبه اقلید شهرستان در ملکی به راجع دعوای به رسیدگی

 است؟ مرجع کدام صالحیت در داور، رأی به اعتراض به

                دادگاه عمومی شهرستان اقلید  -۱

 قاضی شورای حل اختالف اقلید -۲

          قاضی شورای حل اختالف ابرکوه  -۳

 دادگاه عمومی شهرستان ابرکوه -۴ 

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  1گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد 347صفحه

 

 چیست؟ تکلیف وکیل، اخالقی صالحیت زوال صورت در- ۳۷

با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در  -۱

 .اعتراض استهیئت نظارت، قابل 

شود و این تصمیم با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال شده یا موقتاً از وکالت محروم می -۲

 .در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است

شود و این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قابل با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال می -۳

 .اعتراض است

با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در  -۴

 .دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  1گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  52و   51صفحه

 

 پرداخت از موقتاً را خود اعسار، اثبات با بخواهد مهریه دعوای علیهمحکومٌ اگر- ۳۸

 چیست؟ تکلیف کند، معاف مهریه

 .او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را با شهادت شهود اثبات کند -۱

 .او باید دادخواست اعسار طرح کند، ولی اثبات تمکن مالی او بر عهده خوانده دعوای اعسار است -۲

 .دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را اثبات کنداو باید  -۳
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 .اعسار او مفروض است و الزم نیست دادخواست اعسار طرح کند -۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  2گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دومجلد  250صفحه

 

 صحیح اداری، عدالت دیوان در موقت دستور صدور خصوص در مورد کدام- ۳۹

 است؟

 .شوددر صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به طرفین ابالغ می-۱

 .لغو دستور موقت پس از صدور، منوط به درخواست یکی از طرفین است -۲

در صورتی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور  -۳

ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به هیئت تخصصی ذیربط ارجاع دستور موقت شده باشد، 

 .شودمی

امکان درخواست صدور دستور موقت، پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی وجود -۴

 .دارد

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  4گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  319صفحه

 

 دارد؟ قرار اداری عدالت دیوان صالحیت از خارج زیر، مورد کدام- ۴۰

 رسیدگی به شکایات از تصمیمات مؤسسات وابسته به نهادهای انقالبی -۱

 حیث تضییع حقوق استخدامیاز  کشوری خدمات مدیریت قانون رسیدگی به شکایات مشمولین -۲

 های رئیس قوه قضائیهسیدگی به بخشنامهر -۳

 رسیدگی به شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی-۴

 پاسخ صحیح اعالمی سازمان سنجش  3گزینه 

 فرموالسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی اولجلد  52صفحه
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 حقوق  از آموزش جمازی رایگان آکادمی  مندی هبره هت جلطفًا

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