
 2چاپ -ی اساس  یار قانون قانون  درستنامه
 

 آدرس 
 صحیح  عبارت  غلط  عبارت 

 عنوان  صفحه 

 اِنگلس  و مارکس  کارل انگلیس  و مارکس  کارل 4 خط 2 پاراگراف چهارم مورد 12

 کُنستیتوسیون کنستیتیون  1 خط 3 پاراگراف چهارم مورد 12

 مفاهیم  مقاهیم  صفحه  پایین تست 15

 ناگزیر  ناگریز  دوم   خط هفتم پاراگراف 17

 دان حقوق دانان حقوق اول  خط چهارم پاراگراف 23

 اعراب  از محلی عراب  از محلی چهارم  خط سوم بخش  25

 نفسه  حد حدالنقسه  دوم   خط الف-6 مورد 29

 است  اضافی «به»  اضافه حرف استوار  به صفحه  همین تست سوال متن  در 30

 هاي گروه  گرودهاي  ج  گزینه  15 تست 35

 اقتدار  اقدار  ج  گزینه  22 تست 36

 فدرال  قدرال  33 تست سوال متن 37

 بریتانیا  برتانیا  اول  خط 32 تست پاسخنامه در 37

 دینی  عقیده دینی  غقیده سوم  خط سوم پاراگراف 45

 کارگرها  ها  سرف کار ششم  پاراگراف دوم  خط 48

 سازمانبندي  سازمابندي  هفتم  خط سوم گفتار 57

 زبانی  منطقه زیانی  منطقه سوم  خط دوم  پاراگراف 62

 pags Pages چهارم  خط دوم  پاراگراف 68

 وراثت  ورانت  الف  گزینه 5 تست 70

 ارثی  یا  انتخابی ارثی  با  انتخابی ب  گزینه  5 تست 70

 تراکم ثراکم  الف  گزینه  19 تست 73

 اصل أسل الف  گزینه در  20 تست 73

 اصل سل ج  گزینه در 20 تست 73

 د   گزینه در  20 تست 73
  اي مردم چنانچه امیه آزاد محضر دولت  خروج

 باشند  خواسته را آن پرسیهمه  راه  از ایالت
  راه از ایالت مردم چنانچه است آزاد  عضو دولت  خروج

 باشند   خواسته را  آن پرسیهمه

 اتفاق انفاق  ج  گزینه  21 تست 73

 تقسیم تفسیم ب  گزینه  38 تست 76



 آدرس 
 صحیح  عبارت  غلط  عبارت 

 عنوان  صفحه 

 آرا  اتفاق آر  اتفاق د  گزینه  41 تست 76

 حاکمیت  ساکسینه ب  گزینه  45 تست 77

 تقسیمات تفسیمان ب  گزینه  53 تست 78

 درونی  درولی  ج  گزینه 58 تست 79

 فراداشت  فرداشت  66 تست 80

 1837 1873 دوم  و اول خط در 68 تست پاسخنامه 81

 حائز  آن حائز  عم آن پایین از خط ششمین 85

 این  با باباین  باال  از  پنجم خط 86

 انضباط  أنضباط  اول  خط 89

 تعلیقی»  وتوي « تعلیقی»  وتوي پایین   از دهم  خط 96

 مبنا مینا سوال  متن  در: صفحه  در سوال نمونه 97

 قوه  وقوه  پایین  از ششم خط 100

 فنی فتی باال   از ششم خط 104

 ) مورد   برحسب( ) مورد برحسب باال   از دهم  خط 109

 قضایی  فضایی  د  گزینه  1 تست 111

 منحل  محل  الف  گزینه  4 تست 111

 رسمیت  رسمپت  ج  گزینه 17 تست 113

 حزبی  چند جزیی  چند ج  گزینه 42 تست 118

 قوه  فوه  45 تست سوال متن 118

 خاستگاه  خواستگاه  50 تست پاسخنامه 121

 مجلسی دو   نظام مجلسی  در  نظام چهارم  خط نخست گفتار 123

 اجتماعی  احتماعی  ب  -6مورد 130

 .   شود حذف «حاکمت»  حاکمیت  حاکمت  چهارم  خط 131

 مقننه مقتنه اول  خط 3 مورد 132

 بپذیریم  بپذیرییم  سوم   خط  4 مورد 132

 بودن  فنی بودن  فتی پایین  از چهارم خط 135

 وزیران»  شوراي «رئیس وزیران»  شوراي رئیس اول  خط 1 مورد  چهارم گفتار 148



 آدرس 
 صحیح  عبارت  غلط  عبارت 

 عنوان  صفحه 

 انتخابات  التخابات  د  گزینه 2 تست 156

 تسامح  نسامح  الف  گزینه  7 تست 157

 «مستقیم»  و مستقبم» «غیر » . «مستفیم و منقبم» «غیر الف  گزینه  8 تست 157

 تدوین  ندوین ب  گزینه  8 تست 157

 آن أن الف  گزینه  9 تست 157

 تسامح  نسامح  د  گزینه  16 تست 158

 تضمین تظمین دوم   خط 164

 متفکران متفگران اول  خط 2 مورد 166

 سنی ستی اول خط ) : پ-3 مورد   در 183

 . کند اعالم رسمی   سند عنوان به را  آن بتواند نماینده تا .رسمی   سند عنوان به را  آن بتواند نماینده تا سوم  خط ) : پ-3 مورد   در 187

 خاص  خاض  اول  خط  سوم گفتار 193

 تحزب  تحرب  چهارم  خط:   2 مورد 194

  اول  خط در   )ب -2 مورد   در 197
  جمله شود  منتقل جمله  انتهاي به باید  ندارد»  «وجود 

 .  ندارد  فعل و است ناتمام

 1869 189 9 تست پاسخنامه 201

217 
  خط ، ششم اصل متن  در  - صفحه پایین

 اول
 شود،  اداره عمومی آراي اتکاء شود، اداره عمومی  انتخابات مانند آراي اتکاء

  44 اصل متن 270

  اضافه ذیل عبارت  خصوصی  بخش   و دولتی  بخش بین
 : شود

  تعاونی موسسات و هاشرکت  شامل نیز  تعاونی «بخش
  ضوابط طبق  بر روستا  و شهر در که است توزیع و تولید

 شود» می  تشکیل اسالمی

  سوم   و چهل و یکصد اصل باالي  تیتر 674
  نگهبان  شوراي منظر  از دوم و چهل و یکصد اصل تیتر

 . است  زائد

 باال   از دهم  خط 678
 و چهل  و یکصد اصل دوم   استفساریه پیوست

 ....   دوم
  پنجم  و چهل و یکصد   اصل نخست  استفساریه پیوست

 .... 

 


