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 آيين تشريفات طالق دعواي به رسيدگي و. ........ رعايت مدني دادرسي آيين تشريفات رشد امر به رسيدگي در -1

 ......... رعايت مدني دادرسي

 دادخواست تقديم مورد در حتي شود، نمي –شود، حتي در مورد تقديم دادخواست  نمي (1

 دادخواست تقديم مورد در حتي شود، نمي –شود، مگر در مورد تقديم دادخواست  مي (2

 دادخواست تقديم مورد در مگر شود نمي –شود ، مگر در مورد تقديم دادخواست  نمي (3

 دادخواست تقديم مورد در حتي شود مي –شود حتي در مورد تقديم دادخواست  نمي (4

 . ........ صالحيت در بيمه حق پرداخت به كارفرما الزام دعواي -2

 توانند با تراضي موضوع را در شوراي حل اختالف مطرح نمايند. شوراي كارگاه است و طرفين مي (1

توانند با تراضي اختالف را در شوراي حل اختالف مطرح نمايند مشروط به  اداره تأمين اجتماعي محل است و طرفين مي (2

 كارگر كمتر از پنجاه ميليون ريال باشد.اينكه سهم بيمه 

 توانند با تراضي اختالف را در شوراي حل اختالف مطرح نمايند. اداره تأمين اجتماعي محل است و طرفين نمي (3

توانند با تراضي اختالف را در شوراي حل اختالف مطرح نمايند مشروط به اينكه سهم بيمه  اداره كار است و طرفين مي (4

 تر از پنجاه ميليون ريال نباشد.كارگر كم

 .... ريال ميليون بيست مبلغ به چك وجه مطالبه دعواي به رسيدگي در -3

 شود.  اصول و تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت مي (1

 شود. اصول و تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت نمي (2

 شود.  شود ليكن تشريفات رعايت نمي اصول رعايت مي (3

 شود مگر در مورد تقديم دادخواست. شود ليكن تشريفات رعايت نمي اصول رعايت مي (4
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 ......... صالحيت در است نموده فوت و بوده روحاني كه شخصي وصيت نامه تنفيذ -4

 شود. دادگاه ويژه روحانيت است و پس از صدور حكم قطعي اجراييه صادر مي (1

 شود. قطعي اجراييه صادر نمي دادگاه عمومي است و پس از صدور حكم (2

 شود. دادگاه ويژه روحانيت است و پس از صدور حكم قطعي اجراييه صادر نمي (3

 شود. دادگاه عمومي است و پس از صدور حكم قطعي اجراييه صادر مي (4

سوي اداره ثبت صادر شده است و داين با تقسيط آن موافق نباشد بدواً در صالحيت  از كه اي اجراييه تقسيط -5

.... . 

 دادگاه عمومي است مشروط به اينكه وجه چك كمتر از پنجاه ميليون ريال باشد. (1

 دادگاه عمومي است و تفاوتي در مبلغ چك وجود ندارد. (2

 باشد. ي ثبت مي رئيس اداره (3

 باشد. بت ميهيأت نظارت ث (4

 اساس بر النهايه خانوادگي دعاوي در رأي صدور و..........  قاعده اساس بر خانواده دعاوي به رسيدگي جلسه -6

 .است.....  قاعده

  قاضي وحدت –وحدت قاضي  (1

  قاضي وحدت – قاضي تعدد (2

  قاضي تعدد – قاضي تعدد (3

 قاضي تعدد – قاضي وحدت (4
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مصوبه مبني بر ممنوعيت ورود خودروهاي هشت سيلندر در صالحيت ........ . است و اگر  أت وزيرانهي ابطال -7

 خودداري نمايد، رسيدگي به اين موضوع در صالحيت .......  شهرداري از صدور پروانه ساخت

  اداري عدالت ديوان بدوي شعب –هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  (1

 ها شهرداري قانون 100 ماده كميسيون – اداري عدالت ديوان عمومي هيأت (2

  اداري عدالت ديوان بدوي شعب –شعب بدوي ديوان عدالت اداري  (3

 اداري عدالت ديوان عمومي هيأت – اداري عدالت ديوان عمومي هيأت (4

 به سپس باشد انقالب دادگاه صالحيت در شده درخواست دعوي به رسيدگي دادخواست تقديم زمان در اگر -8

 صالحيت دادگاه عمومي قرار گيرد ......... در دعوايي چنين الحق قانون موجب

 دادگاه انقالب همچنان نسبت به دعواي طرح شده صالحيت دارد مگر اينكه قانونگذار خالف آن را تصريح نمايد. (1

 آن را تصريح نمايد.نمايد مگر اينكه قانونگذار خالف  دادگاه انقالب مبادرت به صدور قرار عدم صالحيت مي (2

 نمايد. باشد بنابراين دادگاه انقالب به دعوا رسيدگي مي مناط صالحيت تاريخ تقديم دادخواست مي (3

 نمايد. دادگاه انقالب به شايستگي دادگاه عمومي قرار عدم صالحيت صادر مي (4

تسليم « ب»رت چكي را به خسارت وارد نموده است براي وي براي جبران خسا« ب»به مال غيرمنقول « الف» -9

نمايد در اين صورت دعواي  عليه تأديه نمي سررسيد، وجه چك را در بانك محال در هنگام« الف»نمايد، ليكن مي

 وجه چك در صالحيت ......... مطالبه

 دادگاه محل اقامت خوانده است.  (1

 دادگاه محل صدور چك است. (2

 ت. دادگاه محل استقرار بانك محال عليه اس (3

 هر سه گزينه صحيح است. (4
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 ......... كه شود مي دعوا ماهيت وارد صورتي در تجديدنظر دادگاه -10

 دادگاه نخستين حكم صادر كرده باشد. (1

 دادگاه نخستين رأي صادر كرده باشد. (2

 دادگاه نخستين قبالً وارد ماهيت دعوا شده لكن قرار رد دعوا صادر نموده باشد. (3

 دادگاه نخستين قبالً وارد ماهيت دعوا شده باشد و حكم يا قرار صادر نموده باشد. (4

 ........ . مدني دادرسي آيين قانون در قطعيت اصل -11

 باشد.  شامل احكام قطعي مي (1

 باشد. شامل احكام قطعي، در دعاوي مالي مي (2

 باشد.  ها مي ناظر به آراي دادگاه (3

 باشد. ناظر به احكام دادگاه در دعاوي مالي يا غيرمالي مي (4

 ... بدوي دادگاه اشتباه -12

 باشد.  توسط مرجع تجديدنظر قابل نقض مي (1

 .باشد.  در صورت تصريح قانون قابل نقض مي (2

 باشد.  در صورت درخواست ذينفع توسط دادگاه باالتر قابل نقض مي (3

 باشد. دادگاه باالتر قابل نقض مي توسط خود دادگاه بدوي يا (4

 تجديدنظرخواهي در صالحيت ....... . به دعواي اعسار از پرداخت هزينه رسيدگي -13

 دادگاه نخستين است.  (1

 دادگاه تجديدنظر است. (2

 حكم بدوي است.  دادگاه نخستين صادركننده (3

 يكي از شعب دادگاه تجديدنظر است. (4
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 شركت در صالحيت ........ . و دعاوي راجع به تعهدات شركت در صالحيت ........ است.دعاوي راجع به اصل  -14

  شركت اصلي مركز –مركز اصلي شركت  (1

 شركت اقامت محل – شركت اقامت محل (2

  شركت اصلي مركز يا اقامتگاه –مركز اصلي شركت  (3

 عقد انعقاد محل و شركت تعهد اجراي محل شركت، اقامتگاه - شركت اصلي مركز (4

 دعواي مطالبه ثمن مصالح ساختماني: -15

 شود. منقول محسوب و در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مي (1

 شود. غيرمنقول محسوب ليكن در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مي (2

 شود. منقول محسوب ليكن بايد در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول اقامه مي (3

 شود. محسوب و در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول اقامه مي غيرمنقول (4

 تواند به دعاوي منقول و غيرمنقول توأمان رسيدگي نمايد؟ دادگاه در چه صورت مي -16

 خواهان درخواست نموده باشد.  (1

 سبب هر دو دعوا واحد باشد.  (2

 در هيچ صورت  (3

 2و  1گزينه  (4

 متوفي ....... .دعاوي راجع به تحرير تركه  -17

 شود.  در آخرين اقامتگاه متوفي اقامه مي (1

 شود. در آخرين محل سكونت متوفي اقامه مي (2

 شود.  در آخرين اقامتگاه متوفي يا در شوراي حل اختالف اقامه مي (3

 شود. در شوراي حل اختالف اقامه مي (4
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 چنانچه شخصي مقيم خارج از كشور بوده و شناسنامه -18

 هاي عمومي ايران است.  دادگاه (1

 عمومي شهرستان تهران است.  دادگاه (2

 دادگاه عمومي محل اقامت خوانده است.  (3

 شوراي حل اختالف محل اقامت خوانده است. (4

سه دستگاه آپارتمان  مشاعاً به ترتيب فروشنده« ج»و آقاي « ب»و شركت بازرگاني « الف»شركت بازرگاني  -19

چنانچه فروشندگان به تعهد خويش مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي عمل  قم و مشهد هستند. واقع در كرج،

 ننمايند خريدار، اين دعوا را در كدام دادگاه بايد اقامه كند؟

هاي محل وقوع مال غيرمنقول براي رسيدگي صالحيت دارند و اگر دعوا در دادگاه كرج اقامه شود اين  هريك از دادگاه (1

 تواند رسيدگي نمايد.  ه به اموال غيرمنقول واقع در قم و مشهد نيز ميدادگا

 تواند يكجا مطرح شود. هاي محل وقوع مال غيرمنقول به انتخاب خواهان، صالحيت دارند البته دعوا نمي يك از دادگاه هر (2

 باشند. هاي محل اقامت خواندگان، براي رسيدگي به دعوا صالح مي يك از دادگاه هر (3

هاي محل اقامت خواندگان و يا محل وقوع اموال غيرمنقول را براي طرح دعوا انتخاب  يك از دادگاه خواهان مخير است هر (4

 نمايد.

 وجه در دعاوي راجع به مال غيرمنقول ...... مطالبه -20

 شود. در صورتي كه منشاء قراردادي داشته باشد منقول شمرده مي (1

 شود. غيرمنقول شمرده مي (2

 شود و دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است. غيرمنقول شمرده مي (3

 شود و دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است. منقول شمرده مي (4
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 پاسخنامه تشريحي

 انفساخ و فسخ رجوع، طالق، آن، رفع و حجر رشد، به رسيدگي خانواده حمايت قانون 4 ماده مطابق .است صحيح 3 گزينه -1

قانون حمايت خانواده رسيدگي در  8انقضاي آن؛ در صالحيت دادگاه خانواده است. از سوي ديگر مطابق ماده و  مدت بذل نكاح،

رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود. بنابراين در رسيدگي به  ده با تقديم دادخواست و بدوندادگاه خانوا

 رعايت نميشود مگر در مورد تقديم دادخواست. دعاوي خانوادگي اصول آيين دادرسي مدني رعايت ميشود و تشريفات

 تكليف به شده بيمه اشتغال ايام در كارفرما كه صورتي در 720 شماره رويه وحدت رأي مطابق. است صحيح 3 گزينه -2

ايام اشتغال عمل ننمايد؛ رسيدگي به موضوع در صالحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهد بود. بيمه  حق پرداخت قانوني

صاصي يا اختالف اموري كه به موجب قوانين ديگر در صالحيت مراجع اخت قانون شوراهاي حل 10از سوي ديگر مطابق ماده 

 را در شوراي حل اختالف مطرح نمايند. باشد طرفين نميتواند با تراضي چنين دعاويي مراجع قضايي غيردادگستري مي

قانون شوراهاي حل اختالف دعاوي مالي تا بيست ميليون ريال در روستا و تا  11 ماده به توجه با .است صحيح 3 گزينه -3

قانون شورا، رسيدگي در شورا مستلزم تقديم  18شورا ميباشد. از سوي ديگر بنابر ماده  شهر، در صالحيت پنجاه ميليون ريال در

 قانون پيش 21و  20باشد. و برابر مواد  رسيدگي در شورا ميتواند كتبي يا شفاهي مي باشد و درخواست براي دادخواست نمي

 شود. تشريفات آيين دادرسي مدني در شورا رعايت نميليكن  باشد گفته شورا در رسيدگي تابع اصول آيين دادرسي مدني مي

 هاي دادگاه صالحيت در حقوقي دعاوي به رسيدگي مدني، دادرسي آيين قانون 1 ماده مطابق. است صحيح 2 گزينه -4

ه ...( توجاشخاص )روحاني، سرتيپ به باال و ديگر در رسيدگي به دعاوي حقوقي به اوصاف اكتسابي اشد، از سويميب عمومي

مدني هرگاه حكم اعالمي باشد و مستلزم انجام عملي نباشد؛ اجرائيه صادر  قانون اجراي احكام 4نميشود همچنين مطابق ماده 

 شود. نمي

االجرا درخواست تقسيط نمايد  چنانچه مديون سند الزم 723وحدت رويه شماره  رأي از مستفاد. است صحيح 2 گزينه -5

ت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده االجرا از سوي اداره ثب تقسيط وجه سند الزم و داين با آن موافق نباشد،

 باشد. آن در صالحيت دادگاه عمومي مي
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البدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميگردد )قاعده  ده با حضور رئيس يا دادرس عليخانوا دادگاه .است صحيح 2 گزينه -6

رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و  ن حمايت خانواده قاضي انشاءكنندهقانو 2ماده  تعدد( و مطابق قسمت اخير

 كند )قاعدت وحدت(. را رد مي چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي

 نمايد؛ خودداري ساخت پروانه صدور از شهرداري هرگاه اداري عدالت ديوان قانون 10 ماده مطابق .است صحيح 1 گزينه -7

قانون ديوان عدالت ابطال مصوبات و  12صالحيت شعبه بدوي ديوان عدالت اداري است. و مطابق ماده  در امر اين به رسيدگي

باشد. الزم به ذكر است كه اگر شهرداري پول پيمانكار  ديوان عدالت اداري مي هاي دولتي در صالحيت هيأت عمومي نامه آيين

مندرجات پروانه شهرداري ساخت و ساز نمايد رسيدگي  به آن در صالحيت دادگاه عمومي است و اگر خالف را ندهد رسيدگي

 است. 100به آن در صالحيت كميسيون ماده 

قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به قرارهاي عدم صالحيت تابع قانون الحق  9 ماده مطابق .است صحيح 2 گزينه -8

از تقديم دادخواست و در جريان دادرسي مقررات صالحيت ذاتي تغيير نمايد، مانند اينكه دعوايي  پساست. از سوي ديگر هرگاه 

كه در صالحيت دادگاه انقالب بوده، در صالحيت دادگاه عمومي قرار گيرد؛ دادگاه انقالب بايد به شايستگي دادگاه عمومي قرار 

 امر را تصريح نمايد. عدم صالحيت صادر نمايد، مگر اينكه قانونگذار خالف اين

قانون آيين دادرسي  13مطالبه وجه چك مشمول ماده  688مستفاد از رأي وحدت رويه شماره  صحيح است. 4گزينه  -9

دارنده چك تخييراً ميتواند به هر يك از دادگاه محل اقامت خوانده، محل صدور چك و يا محل استقرار  باشد بنابراين مدني مي

در سؤال مطروحه بايد به اين نكته توجه نمود كه چك داراي وصف تجريدي  عه نمايد؛ در خصوص چكعليه مراج بانك محال

 باشد. مي

قانون آيين دادرسي مدني ورود به ماهيت دعوا توسط دادگاه تجديدنظر مستلزم  7با توجه به ماده صحيح است.  1گزينه  -10

 گيرد. ده استثنا نيز دارد كه در سؤال مطروحه مورد توجه قرار نميدادگاه نخستين ميباشد. البته اين قاع صدور حكم از سوي

 ه تمام تصميمات دادگاهب ناظر مدني دادرسي آيين قانون 330 و 5 موارد موضوع قطعيت اصل .ميباشد صحيح 3 گزينه -11

 تفاوتي در حكم و قرار رأي و يا مالي و يا غيرمالي دعوا ندارد. باشد، بنابراين ها مي
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 كه باشد مي نقض قابل صورتي در اشتباه به ولو دادگاه حكم مدني دادرسي آيين 8 ماده مطابق. است صحيح 2 گزينه -12

نمايد؛  تصريح نموده باشد؛ در اين صورت حسب مورد دادگاه صادر كننده و يا دادگاه باالتر آن را نقض مي را آن تغيير قانونگذار

 ننموده باشد ولو اينكه حكم اشتباه باشد؛ بايد اجرا شود. بيني پيشبنابراين اگر قانونگذار تغيير آن را 

همواره در صالحيت دادگاه  به محكومٌ از اعسار دادرسي هزينه از يا است به محكوم از يا اعسار .است صحيح 3 گزينه -13

يدنظر، تجديدنظر در فرضي كه دادرسي ميتواند هم در دادگاه بدوي باشد و هم در دادگاه تجد هزينه بدوي است اما اعسار از

.آ.د.م.( در ساير موارد اعسار از هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر در ق 24ثالث بخواهد وارد دعوا شود و معسر باشد )ماده 

 صالحيت دادگاه صادر كننده حكم نخستين است.

 همچنين است، ايران در آنها اصلي مركز كه بازرگاني هاي شركت ورشكستگي به راجع دعاوي. است صحيح 4 گزينه -14

ختالفات حاصله بين شركا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا و دعاوي بين شركت و شركا و ا شركت اصل به مربوط دعاوي

تا زماني كه تصفيه امور شركت در جريان است، به طور كلي دعاوي راجع به  زماني كه شركت باقي است و در صورت انحالل

تعهدات شركت بايد در محل اجراي تعهد شركت،  شود. ليكن دعاوي مربوط به مركز اصلي شركت اقامه مياصل شركت در 

 ق.آ.د.م.( 23و  22و  13محل انعقاد قرارداد و يا در محل اقامتگاه شركت اقامه شود )مواد 

 ثمن. باشد تعهد اجراي يا منقول مال مطالبه آن مستقيم موضوع كه است منقول صورتي در دعوا. است صحيح 1 گزينه -15

ق.آ.د.م. دعاوي بازرگاني و  13بنابراين دعواي مطالبه ثمن دعوايي منقول محسوب ميشود. مطابق ماده است  منقول مالي نيز

تعهدات ناشي شده باشد را خواهان ميتواند در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد  دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و

ساختماني را نيز خواهان ميتواند در هر يك از محل اقامت  اجراي تعهد اقامه نمايد. بنابراين دعواي مطالبه ثمن مصالحيا محل 

 خوانده، محل انعقاد عقد يا محل اجراي تعهد اقامه نمايد.

 در دعوا باشد غيرمنقول يا منقول مال به مربوط دعوا موضوع كه صورتي در. م.د.آ.ق 15 ماده برابر .است صحيح 2 گزينه -16

 كه مال غيرمنقول در حوزة آن واقع است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشي از يك منشأ باشد.ميشود  اقامه دادگاهي
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قانون شوراهاي حل اختالف صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و  11ماده  3بر بند برا .است صحيح 4 گزينه -17

 صالحيت قاضي شوراست. درموم تركه و رفع آن 

 با رسيدگي باشد كشور از خارج مقيم ذي نفع لكن باشد شده تنظيم ايران در سجلي سند هرگاه. است صحيح 2 گزينه -18

نفع در خارج از كشور باشد رسيدگي با  خواهد بود و هرگاه هم محل صدور سند و هم اقامتگاه ذيسند  صدور محل دادگاه

نفع در ايران باشد رسيدگي با دادگاه  محل صدور سند و هم اقامتگاه ذي تهران خواهد بود و اگر همدادگاه عمومي شهرستان 

 ق.آ.د.م.( 25نفع است. )ماده  محل اقامت ذي

هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع  وا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزهدع هرگاه. است صحيح 1 گزينه -19

هاي ياد  اند خواهان ميتواند به هر يك از حوزه هاي قضايي مختلف واقع شدهه متعددي باشد كه در حوز به اموال غيرمنقول

 ق.آ.د.م.( 16شده مراجعه نمايد )ماده 

 مال به مربوط اينكه ولو باشد قراردادي نيز آن سبب و باشد وجه مطالبه دعوا خواسته هرگاه .است صحيح 1 گزينه -20

 محسوب ميشود و رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده ميباشد. منقول باشد، غيرمنقول

 


