
 1چاپ  -ی اساس یار قانونقانون
 

 عبارت غلط  عبارت صحیح 
  آدرس 

 صفحه  عنوان 
 15 4خط  2پاراگراف   4مورد  انگلیس  و  مارکس   کارل نگلس اَ و  مارکس   کارل

 15 1خط  3پاراگراف   4مورد  کنستیتیون  کُنستیتوسیون 
 18 تست پایین صفحه  مقاهیم  مفاهیم 
 21 خط دوم–پاراگراف اول  ناگریز  ناگزیر 

 24 خط سوم از پایین صفحه  شروعیت سیاسی مشروعیت سیاسی
 27 خط اول  دانان حقوق دانحقوق

 27 مورد دوم پاراگراف دوم  خط سوم  قصري  قصوي
 27 مورد سوم  پاراگراف سوم  خط اول  توأمانند  توأمان اند 

 28 خط چهارم پایین صفحه  بخش سوم   محلی از عراب  محلی از اعراب 
 32 الف خط دوم-6مورد  حدالنقسه حد نفسه

 34 در متن سوال تست همین صفحه   حرف اضافه «به» اضافی است 
 35 خط هشتم  قوه مقتنه قوه مقننه

 36 خط دوم  أخذ  اخذ 
 39 گزینه ج   15تست  گرودهاي هايگروه

 40 گزینه ج   22تست  اقدار  اقتدار 

 42 گزینه ب   36تست  حفط حفظ
 43 44متن سوال تست   قدرال  فدرال 
 44 خط اول  43در پاسخنامه تست   برتانیا بریتانیا

 51 پاراگراف دوم خط سوم  غقیده دینی عقیده دینی
 54 خط آخر کار سرف ها  کارگرها 

 63 گفتار سوم  خط هفتم  سازمابندي سازمانبندي

پاراگراف سوم  خط (منطقه گرایی)  4مورد  منطقه زیانی منطقه زبانی 
 68 سوم

 70 ب)  -1مورد  استقال استقالل

Pages pags  74 پاراگراف دوم  خط چهارم 
 77 گزینه الف  5تست  ورانت وراثت

 77 گزینه ب   5تست  انتخابی با ارثی  انتخابی یا ارثی 
 80 گزینه الف   19تست  ثراکم  تراکم 
 80 در گزینه الف   20تست  أسل  اصل 
 80 در گزینه ج  20تست  سل  اصل 

چنانچه مردم  استآزاد  عضوخروج دولت 
 آن را خواسته باشند یپرساز راه همه  التیا

  هی خروج دولت محضر آزاد ام
از راه   التیا يچنانچه مردم ا

 آن را خواسته باشند  یپرسهمه
 80 در گزینه د   20تست 



 80 گزینه ج   21تست  انفاق اتفاق
 84 گزینه ب   38تست  تفسیم تقسیم

 84 گزینه د   41تست  اتفاق آر  اتفاق آرا 
 85 گزینه ب   45تست  ساکسینه  حاکمیت 
 86 گزینه ب   53تست  تفسیمان  تقسیمات
 87 گزینه ج  58تست  درولی درونی
 88 در متن سوال  64تست  تقکر تفکر

 90 78تست  فرداشت  فراداشت 
 92 در خط اول و دوم   77پاسخنامه تست  1873 1837

 97 خط اول  آن عم حائز  آن حائز 
 97 خط دهم  باباین  با این 
 100 ت) پاراگراف دوم خط اول-3مورد  أنضباط انضباط 

 108 خط هشتم  وتوي تعلیقی»  « وتوي تعلیقی» 
 108 نمونه سوال در صفحه : در متن سوال  مینا مبنا

 109 خط بیستم  قسم سوي از  قسم سومی از 
 111 پایینخط دوم از  وقوه قوه

 113 مورد پنجم خط چهارم  مقننه، مجریه و قضاییه)  )هییو قضا هیمقننه، مجر(
 114 خط هفتم از پایین  فتی فنی

 119 خط ششم از پایین  برحسب مورد)  (برحسب مورد) 
 120 ب) خط دهم -3مورد  قانون گزار گذار قانون

 121 تست اول  گزینه د فضایی قضایی
 121 متن سوال   3تست  (رئیسی) و (وزیري)  «وزیر» «رئیس» و 
 121 گزینه الف   4تست  محل  منحل 

 122 گزینه ب   6تست  محربه رباسشی  مجریه ریاستی 
 123 گزینه ج  12تست  ینه بین

 124 گزینه ج  17تست  رسمپت رسمیت
 129 گزینه ج  42تست  چند جزیی چند حزبی

 129 45متن سوال تست   فوه قوه
 132 گزینه ج   63تست  روسپیر روبسپیر 

  33به سهو، پاسخ سوال    شیرایدر مراحل و 
پاسخ    يبه جا  34حذف شده و پاسخ سوال  

 ان یعمل تا پا  نیشده است و ا  د یسوال ق  نیا
است. پاسخ سوال  ختهیپاسخنامه را به هم ر

جا  35 پاسخ   34سوال    يبه  و  به    36آمده 
 الخ.  نیو همچن 35سوال  يجا

  133 

 133 50پاسخنامه تست  خواستگاه  خاستگاه 
 134 63پاسخنامه تست  روسپیر روبسپیر 

 136 گفتار نخست  خط چهارم  نظام در مجلسی  مجلسی نظام دو 



 143 خط آخر احتماعی  اجتماعی 
 144 خط سوم  7مورد  حاکمت حاکمیت  «حاکمت» حذف شود . 

 145 خط اول 3مورد  مقتنه مقننه
 146 خط سوم   4مورد  بپذیرییم  بپذیریم 
 149 خط هشتم   4مورد  نامه» وضع نظام  نامه» «وضع نظام 

 149 پاراگراف چهارم  خط چهارم   4مورد  فتی بودن فنی بودن
 154 پاراگراف چهارم خط اول  1مورد  تودهاي  اي توده

 159 خط دوم  ابن  این
 162 خط اول 1پنجم  مورد گفتار  رئیس شوراي وزیران» «رئیس شوراي وزیران»

 164 ب) خط دوم -3مورد  دول عضو) (دول عضو)
 169 تست اول  گزینه ب اي در درجه  ايدو درجه 

 169 تست اول گزینه ج (خاسلر) و (سلوي)  «خاطر» و «سواي»
 169 گزینه د 2تست  التخابات  انتخابات 
 170 گزینه الف   7تست  نسامح  تسامح 
 170 گزینه الف   8تست  «غیر منقبم» و «مستفیم.»  «مستقیم» «غیر مستقبم» و 
 170 گزینه ب   8تست  ندوین تدوین

 170 گزینه الف   9تست  أن آن
 171 گزینه د   10تست  اي در درجه  ايدو درجه 
 172 گزینه د   16تست  نسامح  تسامح 
 174 گزینه د   32تست  وروثی موروثی

 174 گزینه الف   36تست  اعتماد ب راي   با راي اعتماد 
 179 خط سوم   1مورد  تظمین تضمین
 181 خط اول : 2مورد  متفگران متفکران

 181 خط دوم : 2مورد  ايلیبرال هايلیبرال
 181 الف) : خط سوم - 3در مورد  آزادهاي  هاي آزادي 

 188 پ) : خط اول- 3در مورد  ستی سنی
 یبتواند آن را به عنوان سند رسم  ندهیتا نما

 اعالم کند.
بتواند آن را به عنوان   ندهیتا نما

 192 پ) : خط سوم - 3در مورد  .یسند رسم

 197 گفتار سوم  خط اول  خاض  خاص 
 198 : خط چهارم  2مورد  تحرب  تحزب 

 199 الف) : خط سوم -6مورد  او هیئت حاکمه ... اوال ، هیئت حاکمه ...
 199 الف) : خط چهارم -6مورد  ثانیه  ثانیا 

جمله منتقل  يبه انتها دی«وجود ندارد» با
 201 ب) : در خط اول - 2در مورد   .  ندارد فعل و  است ناتمام  جملهشود 

 205 9پاسخنامه تست  189 1869
 حی الف صح نهیپاسخ ندارد . پاسخنامه : گز

 210 2تست اصل    است .

در متن اصل ششم ، خط   -پایین صفحه   باید حذف شود عبارت « به طور مثال» 
 217 اول



( «حکومت مردمی» را حکومتی گویند که  
 ( ... 

تغییر («حکومت» حکومتی را  
 219 3ي نکته گویند ... ) 

متن تفسیر اول و تفسیر دوم با یکدیگر 
عوض شود . به جاي تفسیر اول ، تفسیر 

 دوم قرار گیرد و بالعکس 
  232 

233 

است  25اصل   نشده  و   .نوشته  بیست  اصل 
نامه نرساندن  و  بازرسی  و پنجم:  ضبط  ها، 

فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات  
تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و 
هرگونه  و  سمع  استراق  آنها،  نرساندن 

 تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون 

  235 

گز است  اشتباه  سوم  تست  ج    ينهیپاسخ 
الف    ينه یدر کتاب به اشتباه گز  .است  حیصح

 شده است  یمعرف حیصح نهیبه عنوان گز
  249 

و   37اصل   سی  اصل   . است  نشده  نوشته 
هفتم: اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر 
قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که  

 جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. 

  259 

نشده    38اصل   و نوشته  سی  اصل   . است 
هشتم: هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و 
یا کسب اطالع ممنوع است ، اجبار شخص  
و  نیست  مجاز  یا سوگند  اقرار   ، به شهادت 
چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش 
طبق  اصل  این  از  متخلف   . است  اعتبار  و 

 قانون مجازات می شود.

  260 

پاراگراف سوم در  اشتباه دارد .   44متن اصل 
جا به    : اصل  خصوص  يمتن  بخش    ی « 

است.   یو تعاون  یشامل آن قسمت ......دولت
بار دوم نوشته شده، نوشته    ي» که سهوا برا

و  ها  شرکت  شامل  تعاونی  بخش   » شود 
است که در  مؤسسات تعاونی تولید و توزیع  

  یل شهر و روستا برطبق ضوابط اسالمی تشک 
 شود. »می

 268 44متن اصل   

 302 ، خط دوم  6در نکته ي   اقدام به اقلیت احترام به اقلیت

«تایید شوراي نگهبان از   «تایید شوراي نگهبان ، انتخابات ...» 
 359 ام ، خط دوم   68در متن اصل   انتخابات ...» 

عنوان مبحث دوم به جاي قرارگیري قبل از  
اصل    70اصل   از  قبل  به  باید  در    71، 
 منتقل شود   367ي صفحه 

  365 

 375 ، خط دوم  72ي اصل در نکته  ناظر بر مقهو عام قانون... ناظر بر مفهوم خاص قانون... 
 375 73در متن اصل   دادستان دادرسان 

 402 عنوان تفسیر دهم تفسیر یازدهم 
هرگونه تغییرات در خطوط مرزي ممنوع  

 است ...» 
  قانون اساسیهرگونه تغییرات در 

 407 1نکته  ممنوع است ...



 407 مورد سوم  1نکته  یکطرفه باشد  یکطرفه نباشد»
 510   ناقص است و حذف شود  2نکته ي 

 534 پاسخ آخرین تست صفحه  گزینه د گزینه الف 
ي «به» جا مانده است :« ... و حرف اضافه 

یکی از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب 
 مجمع تشخیص مصلحت ... »

 535 ، خط پنجم  111متن اصل  در  

 538 در متن سوال تست دوم  رهبري موافقتشوراي  شوراي موقت رهبري
عنوان باالي صفحه بولد شود . «عنوان   
مورد نظر : درخواست شوراي نگهبان از  

 مجمع 
  542 

سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده 
 است ... 

سایر وظایفی که در این قانون 
 551 در تست اول ، خط چهارم  است ...ذکر شده 

 562 پاسخ تست باالي صفحه  گزینه د گزینه ب
اساس  123اصل    ی اسالم  يجمهور  یقانون 

مصوبات    سیرئ  رانیا است  موظف  جمهور 
از ط  یپرسهمه   جهینت  ایمجلس   پس   یرا 

قانون و   یمراحل  به  ابالغ  و   يو  امضاء کند 
 مسئوالن بگذارد.   اریاجرا در اخت يبرا

 578 قبل از تست  123اصل  در کتاب نیست. 123متن اصل  

و هشتم   ستیو ب  کصدی« اصل    تریپس از ت
شورا منظر  عبارت    ي از   ،  « نگهبان 

ب  کصدیاصل    هی«استفسار هشتم   ستیو  و 
بولد شود. 1358مصوب   و سپس  اصالح   «

از اصالح، اصالح تار است   1358  خیمنظور 
 نوشته شده است .  135که در متن به اشتباه  

 604 پایین صفحه  

 608 ، خط سوم  131در متن اصل   ي ا موافقت رهبریجمهور  سیئر ي جمهور با موافقت رهبر سیرئ
  142آن ، مربوط به اصل  ریو تفس وستیپ
  145اصل   لیذ  670به صفحه   دیو با ستین

اصالح   زیاضافه شود . ضمنا عنوان آن ن
 شود .

 666 استفساریه پایین صفحه  

«اصل یکصد و پنجاه و یکم از منظر قوانین 
 داخلی» 

«اصل یکصد و پنجاه و یکم از  
 678 تیتر 151زیر اصل  منظر شوراي نگهبان » 

 . اشتباه است 154متن اصل  
جمهوري  چهارم:  و  پنجاه  و  یکصد  اصل 
جامعه   انسان در کل  ایران سعادت  اسالمی 

می  خود  آرمان  را  و بشري  استقالل  و  داند 
همه  را حق  عدل  و  حق  حکومت  و  آزادي 

می  جهان  عین مردم  در  بنابراین  شناسد. 
امور   در  دخالت  هرگونه  از  کامل  خودداري 

ملت حق داخلی  مبارزه  از  دیگر،  طلبانه  هاي 
تضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه مس

 کند.از جهان حمایت می 

اشتباه درج شده   154متن اصل  
 681  است.

  


