
پرسش چهار گزینه اي برگزیده آیین   1000درستنامه 

 1چاپ  –دادرسی مدنی 

 

 عبارت غلط  عبارت صحیح 
  آدرس 

 صفحه  عنوان 

 سواالت

 12 گزینه ب 7سوال  عطف به سبق  عطف به ماسبق

 الف) معادل حق الوکاله 
مرحله اي است که ثالث در 
آن مرحله جلب شده و یا 

مطرح  خوانده دعواي متقابل
 کرده

 
 درصد 40 –درصد  60الف) 

 
 57سوال 

 
23 

 
 

 جایگزین شود :
حق الوکاله دعاوي  -58

خانوادگی ..... حق الوکاله 
دعاوي ناشی از زوجیت و .... 

 امور حسبی است.
-برابر   ب) برابر-الف) برابر

 نصف
 -برابر  د)نصف -ج) نصف

 نصف

 
متن سوال و گزینه ها حذف 

 شوند

 
 58سوال 

24 

گزینه ب ) ...... تملک 

 عمومییا خصوصی 

گزینه ب ) ...... تملک خصوصی 
 و عمومی

 
 86سوال 

31 

د) منقول یا غیرمنقول باشد 
قابلیت تملک خصوصی یا 

 عمومی داشته باشد.

 د) غیرمنقول باشد
 31 86سوال 



 33 95سوال  د) ضابطین دادگستري تصرف ... د) در صورتیکه تصرف ...

توسط دادگاه الف) صدور آن 
 موکول ..

 
الف) صدور آن توسط دادگاه 

 موکل ..
 33 96سوال 

صدور دستور موقت در دعاوي 
 تصرف مستلزم ...

  
 34 97سوال  

 
 ج) دیوان عدالت اداري

 
 ج) دادگاه بدوي استان تهران

 
 142سوال  

 
 

45 
 47 153متن سوال  در صالحیت دادگاه .... است در صالحیت .... است

دادگاه  –ج) شوراي عالی ثبت  دیوان عدالت اداريج) 
 بدوي عمومی

 48 )157(156متن سوال 

 48 159متن سوال   دعواي دعوي راجع به ارزش.... دعواي راجع به ارزش....
 53 180سوال  گزینه الف) عواي اقامه شده گزینه الف) دعواي اقامه شده

 64 224متن سوال  به منافعی که باید در  در دیکه با یو حقوق یبه منافع
 98 352متن سوال  قرار سقوط دعوا قرار عدم استماع دعوا

 پاسخنامه
 258 گزینه ج 1 پاسخ اصوالً براي کشف کشف اصوالً

 270  29پاسخ  گزینه الف گزینه ب
 270 -ابتداي خط چهارم -30 و قرار ابطال دادخواست قرار ابطال دادخواست

(الجرم وکیل ....جلسه  گزینه د گزینه ب 
 میکند.

 273 49 پاسخ

 20گزینه الف براساس ماده 
 1399مصوب 

 56 پاسخ  4براساس ماده  –گزینه ب 
 

274 

براساس ماده  -گزینه  الف
آیین نامه تعرفه حق الوکاله و 11

 1399حق مشاوره مصوب 

آیین  5براساس ماده  -گزینه ج 
 نامه .......... 

 274 57 پاسخ

 13بند الف ماده  –گزینه الف 
آیین نامه تعرفه حق وکاله حق 

 1399المشاوره مصوب 

 274 58 پاسخ براساس ........ -گزینه د



 274 62 پاسخ گزینه ج گزینه ب
بنابراین  –انتهاي خط چهارم 
 معدوم

بنابراین  –انتهاي خط چهارم 
 مصدوم

 277 77 پاسخ

 -گزینه د
تصرف عدوانی می تواند از اموال 

 غیرمنقول باشدو  منقول

  -گزینه الف
تصرف عدوانی باید از اموال 

 غیرمنقول باشد

 279 86 پاسخ             

بنظر می رسد ماده  -خط پنجم
قانون اصالح جلوگیري از  1

 1352تصرف عدوانی مصوب 
و در مورد اموال سخ شده است ن

منقول نیز دعواي تصرف عدوانی 
 قابل طرح است.

دعوي مالکیت ......  –خط پنجم 
 خصوصی ندارد.

 279 86پاسخ              

این خصوص به راي وحدت در 
هیئت عمومی  769رویه شماره 

 دیوان عالی کشور نگاه کنید.

 108پاسخ  
 

 
 

285 

همچنین در این خصوص به راي 
هیئت 802وحدت رویه شماره 

عمومی دیوان عالی کشور نگاه 
 کنید.

 پاسخ 
133  
 
 

 
291 

 299 162پاسخ   باید قاضی می تواند قاضی می تواند
 300 171اسخ پ گزینه ب گزینه د

شده است. در حقیقت توصیف 
 منطوق راي آن قسمت ....

 304  187پاسخ  توصیف شده است.آن قسمت ....

 306 193پاسخ  جگزینه  گزینه ب
 307 199پاسخ  نیز محسوب می شوند نیز اصلی محسوب می شوند

+    



 


