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  اپ اولچ چتردانش وکالت آزمایشی هايآزمون مجموعه درستنامه
  

  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  ندارد  ندپارد  الفگزینه  2سوال   13

  و... وجود دارد عرضی براي ضامن  و... عرضی براي ضامن  جگزینه  57سوال   24

  شوندمیشخصیت حقوقی   شوندشخصیت می  دگزینه  59سوال   24

  متمتع  متمع  1پاسخنامه سوال  35

  اداواري  ادوراي  گزینه ب 10سوالپاسخنامه   37

  خط چهارم حذف شود»تعیین «کلمه   -   10پاسخنامه سوال  37

  معامله  مامله   10پاسخنامه سوال  37

حذف شود3سطر  »به «انتهاي سطر کلمه   --   18سوال پاسخنامه    38  

  مسأله  مسیله   21سوال پاسخنامه   38

  تجارت  جارت   52سوال پاسخنامه    45

  آواري  آوراي   55سوال پاسخنامه    45

  خط دوم حذف شود» است«کلمه   -   43پاسخنامه سوال   86

  نسبت  نسب   72پاسخنامه سوال  92

  ترین  رین  گزینه الف  119سوال   167

  تنفیذ  تفیذ  4سطر 9پاسخنامه سوال   169

  تعهد  تهد  3سطر 14پاسخنامه سوال  170

  قیمی  قیمتی  1سطر 18پاسخنامه سوال   171

  محکوم له  محکومله  1سطر 78پاسخنامه سوال   183

  مبیع  میع  5سطر 15پاسخنامه سوال  215

  گذاشته  گذاده  3سطر 25پاسخنامه سوال  217

  شخصی  شخص  1سطر  3سوال   232

  انتقال  انقال  6سطر 9پاسخنامه سوال   259 

  شخص  شخصی  1سطر 13سوال   286

  مالکیت  ماکیت  سطر آخر 16پاسخنامه سوال   311

  فورس  فروس  نکته سوم 17سوالپاسخنامه    360

  منقطع  منقطعه  2سطر  63پاسخنامه سوال   371

  منفعت  منعت  نکته سوم 6پاسخنامه سوال   405

  معطی  مطعی  10سطر 38سوال پاسخنامه    414

  قیمت  فیمیت  گزینه ج 16سوال   433
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  آدرس
  صحیح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

  موجب  موب  10سطر  17سوالپاسخنامه    458

  نپیوسته  پیوسته  4سطر 61پاسخنامه سوال  469

  اصطالحی  اصالحی  گزینه د 12سوال   480

  گرفته  گرفتن  نکته اول 1پاسخنامه سوال  501

  امین  امن  2پاسخنامه سوال  501

  سبب  سب  2سر 19پاسخنامه سوال   506

  نیست  نسیت  گزینه د 4سوال   528

  توسط  توسبط  گزینه د 110سوال  549

  نیست  نسیت  3سطر 4پاسخنامه سوال  551

  مسلم  وسلم  1سطر 52پاسخنامه سوال   563

  زیرا  برا که  سطر اول 17پاسخنامه سوال  605

  قدرت  قدت  2سطر 17پاسخنامه سوال  605

  مشمول.  مشول  6بند سوم سطر 91پاسخنامه سوال  626

  اختالس  اخالس  سطر آخر 98پاسخنامه سوال   672

  سوي  وي  4سطر  100پاسخنامه سوال  673

  جزو  جز  58پاسخنامه سوال  711

  موجود  وجود  77پاسخنامه سوال  766

  همین  همنی  4سطر  81پاسخنامه سوال  767

  چون "ج"  جچون  2سطر  47پاسخنامه سوال  804

  الوکاله  وکاله  5سطر  106پاسخنامه  سوال   864

  هايگزینه  ايگزینه  1سطر  61سوال   878

  طلبی  ايطلب  4سطر  12پاسخنامه سوال   891

  موجب  محب  1سطر  93پاسخنامه سوال  949

  


