
 2دادرسی مدنی  آیین اصالحیه کتاب طالیی

 توضیحات ی صحیح گزینه تست صفحه ردیف

 الف 43 43 1
ی الف تقریباً  ها کامل نیستند اما گزینه کتاب درسی گزینه 16طبق ص 

 مرتبط است.

 کتاب درسی 88و  23طبق ص  ج 61 16 2

 آ.د.م جدید 416و م  322ش  663ی  طبق صفحه الف 46 43 3

 کتاب درسی 618و  612ی  طبق صفحه الف 36 633 4

 ق.آ.د.م جدید 331تا  362ی  طبق ماده الف / ب / ج / د 64 613 5

 ق.آ.د.م 413م  ب 61 681 6

 ق.آ.د.م جدید 412ی  طبق ماده الف / ب/ ج / د 618 681 7

 کتاب درسی 11ش  33باشند. طبق ص  ها صحیح نمی هیچکدام از گزینه ـ 631 681 8

 د 611  681 9
بـه انتاـای گزینـه    « مگر خالف بین شرع باشـد »در صورتی که عبارت 
 کتاب درسی 36-33س  366اضافه شود. طبق ص 

 ق.آ.د.م جدید 342ی  طبق ماده ب 611 681 11

11  21 61 
 است.درصد چاپ شده  1درصد،  1/1ها به اشتباه به جای  در گزینه

واست اعاده دادرسی در دعـاوی مـالی چـه میـزا      صورت صحیح سوال: هزینه دادرسی در دادخ
 است؟

 است. 1/1ی دادرسی  ی دادرسی در دعوای اعاده ی د: هزینه صورت صحیح گزینه 36 21 12

 ؟باشد می صحیحصورت صحیح سؤال: کدام گزینه  24 81 13

 ق. آ. د. م. جدید 411ماده  3تبصره طبق  41 681 14
 

ارجاع داده شدده اتدت، ط د      31ص  1-3کتاب طالیی که به جدول  11ی  صفحه 03و  02، 31، 31، 31، 31های  در ضمن تست
 ها صحیح اتت. باشد و پاتخ آن می 322/31111/1222جدید  ی بخشنامه

 

 2دادرسی مدنی  آیین اصالحیه کتاب طالیی

 توضیحات ی صحیح گزینه تست صفحه ردیف

 الف 43 43 1
ی الف تقریباً  ها کامل نیستند اما گزینه کتاب درسی گزینه 16طبق ص 

 مرتبط است.

 کتاب درسی 88و  23طبق ص  ج 61 16 2

 آ.د.م جدید 416و م  322ش  663ی  طبق صفحه الف 46 43 3

 کتاب درسی 618و  612ی  طبق صفحه الف 36 633 4

 ق.آ.د.م جدید 331تا  362ی  طبق ماده الف / ب / ج / د 64 613 5

 ق.آ.د.م 413م  ب 61 681 6

 ق.آ.د.م جدید 412ی  طبق ماده الف / ب/ ج / د 618 681 7

 کتاب درسی 11ش  33باشند. طبق ص  ها صحیح نمی هیچکدام از گزینه ـ 631 681 8

 د 611  681 9
بـه انتاـای گزینـه    « مگر خالف بین شرع باشـد »در صورتی که عبارت 
 کتاب درسی 36-33س  366اضافه شود. طبق ص 

 ق.آ.د.م جدید 342ی  طبق ماده ب 611 681 11

11  21 61 
 است.درصد چاپ شده  1درصد،  1/1ها به اشتباه به جای  در گزینه

صورت صحیح سوال: هزینه دادرسی در دادخواست اعاده دادرسی در دعـاوی مـالی چـه میـزا      
 است؟

 است. 1/1ی دادرسی  درسی در دعوای اعادهی دا ی د: هزینه صورت صحیح گزینه 36 21 12

 باشد؟ می صحیحصورت صحیح سؤال: کدام گزینه  24 81 13

 ق. آ. د. م. جدید 411ماده  3تبصره طبق  41 681 14
 

ارجاع داده شده اسـت، طبـق    61ص  4-6کتاب طالیی که به جدول  43ی  صفحه 36و  31، 64، 61، 63، 64های  در ضمن تست
 ها صحیح است. باشد و پاسخ آ  می 611/64414/4111ید جد ی بخشنامه


