
 

 

 

 

   
   

   بِسم اهللا الرَّحمن الرَّحيمبِسم اهللا الرَّحمن الرَّحيمبِسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم
 

 پايان ترم مجموعه آزمونهاي 
 )2) و (1متون حقوقي (    

 

 : همراه با ترجمه             
 كليه سئواالت                   

 و                              

 گزينه ها و توضيحات الزم         
 

 مؤلف : محمود رمضاني

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 1349: رمضاني، محمود.  سرشناسه
  )2) و (1(متون حقوقي  پايان ترم : مجموعه آزمونهاي عنوان و نام پديدآور

 .1390: تهران: آراء سبز،  مشخصات نشر
 ص. 144:  مشخصات ظاهر

 978-600-90507-9-6:  شابك
   6-9-90507-600-978 

 : فيپا نويسي وضعيت فهرست
 ها. آزمونها و مدارس عالي ـ ـ ايران ـ ـ  : دانشگاه موضوع
 ها (عالي) ها و تمرين حقوق ـ آزمون:  موضوع
 دانشگاه پيام نور : موضوع

 2353LBر /  8م  325  1390:  بندي كنگره رده
 1664/378 : بندي ديويي رده

 2306353 : شماره كتابشناسي ملي
 

     چتر دانش آزاد عالي مؤسسه آموزش

  )2) و (1(متون حقوقي  پايان ترم مجموعه آزمونهاي:  نام كتاب
 : حقوق رشته

 : محمود رمضاني. تدوين
 : آراء سبز ناشر

  فرزاد دانشور:  مدير توليد
 گنجي : ليلي آرايي صفحه

 شيرين حيدري مقدم:  طراح جلد
 1390اول ـ  : چاپ و نوبت سال

 ترانه:  صحافيچاپ و 
 2000 : شمارگان

 978-600-90507-9-6 : شابك
 

 ريال 000/62:  قيمت

جاويد) ـ كوچه نـوروز ـ     مركز پخش: تهران ـ خيابان انقالب ـ خيابان ارديبهشت (منيري  
 66411316و    66971532 -3ـ مؤسسه چتر دانش   تلفن:  20پالك 

 كليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



 

 

 
 
 
 

 فهرست
 

 5 ..............................................................................................................  مقدمه

 7 ...............هاي حقوقي و اموال و مالكيت قسمت اول ـ حقوق قراردادها، نظام

 7  ........................ ) ـ دكتر شيروي1منبع : متون حقوقي ( 85ـ  86نيمسال اول 

 15 ........................) ـ دكتر شيروي1منبع : متون حقوقي (  85ـ  86نيمسال دوم 

 A Level And As Level Law ........................... 23منبع :  86ـ 87نيمسال اول 

 A Level And As Level Law  .......................... 33منبع :   86ـ 87نيمسال دوم 

 41 ....... ـ صلح چي و نژندي منش  An Introduction Lawمنبع :  87ـ 88نيمسال اول 

 55 ...... ـ صلح چي و نژندي منش  An Introduction Lawمنبع :  87ـ 88نيمسال دوم 

 61 ....... ـ صلح چي و نژندي منش  An Introduction Lawمنبع :  88ـ 89ول نيمسال ا

 67 ...... ـ صلح چي و نژندي منش   An Introduction Lawمنبع :  88ـ 89نيمسال دوم 

 A Level And As Level Law  .......................... 73منبع :   89ـ 90نيمسال اول 

 83 .................................................................................. جزاقسمت دوم ـ حقوق 

 83 ........................ دكتر شيروي) ـ 2منبع : متون حقوقي ( 85ـ  86نيمسال اول 

 91 ........................ ) ـ دكتر شيروي2منبع : متون حقوقي ( 85ـ  86نيمسال دوم 

 A Level And As Level Law  .......................... 99منبع :  86ـ  87نيمسال اول 

 A Level And As Level Law  ......................... 109منبع :   86ـ  87نيمسال دوم 

 A Level And As Level Law  ......................... 111منبع :   87ـ  88نيمسال اول 

 A Level And As Level Law  ......................... 115منبع :   87ـ  88نيمسال دوم 

 A Level And As Level Law  ......................... 121منبع :   88ـ  89نيمسال اول 

 A Level And As Level Law  ......................... 127منبع :   88ـ  89نيمسال دوم 

 A Level And As Level Law  ......................... 133منبع :   89ـ  90نيمسال اول 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :  مقدمه

 
 سخني در باب كتاب:

 A Level And As Level Lawاللفظي  دو كتاب تحتاين كتاب بدنبال استقبال شما عزيزان از مجموعه 
به پيشنهاد شما دوستان انتشار يافته است. كتاب حاضر شامل  و بنا (بخش قرارداد و جزا)

باشد و از دو قسمت مجزا  و پاسخ تشريحي آنها مي هاي پايان ترم متون حقوقي تست
 تشكيل شده است:

 مالكيتو هاي حقوق قراردادها، نظامهاي حقوقي و اموال  قسمت اول ـ تست
 هاي حقوق جزا قسمت دوم ـ تست

ترين نياز مشتاقان  تجربه سالهاي متمادي مؤلف كتاب حاضر را براين باور داشته كه اساسي
عيت مباشد. منابعي كه در عين جا الوصول مي معتبر علمي با زباني ساده و سهل دسترسي به منابع

با صرف كمترين وقت و هزينه در دسترس داوطلبان قرار گيرد. در همين رأستا سعي مؤلف 
براين بوده است كه مجموعه موردنظر دربرگيرنده نكات الزم و اساسي براي يك تست باشد 

نياز گرداند  هاي غيرضروري بي مي را از صرف بيهوده وقت و هزينهاي كه داوطلبان گرا  گونه به
ويژه دانشجويان عزيزي كه در نقاط محروم شهرها و روستاهاي دوردست با مشكالت  به

 بيشتري روبرو هستند.
سپاريم.  عهده وجدان آگاه شما مي عليهذا با مطالعه و نتايج خوب حاصله قضاوت را به

اين راه اجر معنوي ماست. در اينجا توضيح اين نكته ضروري  بديهي است موقفيت شما در
است كه ترجمه جمالت با توجه به نكات خاص انجام شده و لذا در برخي موارد ترجمه روان 

كند  رسد اين نوع ترجمه، آموزش را تسهيل مي نظر مي دست نيامده است ليكن چون به و شيوا به
 ست.به ترجمه روان فارسي ترجيح داده شده ا

 سخني در باب يادگيري:
ست. ايادگيري صحيح و آسان هر زباني نيازمند سه عنصر اصلي است. عنصر اول، انگيزه 

شما هنگامي كه كتاب را در دست داريد، اين گوياي انگيزه شماست. عنصر دوم، روش درست 
ويژه با  آموزش است. در اينجا بر پايه تجارب و همراهي با آزمونهاي ورودي دانشگاهها و به

اي مفهومي، علمي و  گونه   المللي تالش شده است، مطالب به هاي پذيرفته شده بين تكيه بر شيوه
سان مطرح گردند تا اشتباهات رايج مانع يادگيري شما نشود. بهتر است اين را خود دريابيد. و آ

هاي متناسب  راهبردهاي مهم در يادگيري انجام تمرينباالخره عنصر سوم، تمرين است. يكي از 
با اصول و تكرار آن است. اين امر اگر همراه با گسترش مفاهيم و بر مبناي اصول يادگيري 

هاي مناسب، هم  به يادگيري عميق و پايدار خواهد انجاميد و از طرفي چنانچه تمرين باشد



 

 

 
 
 
 
 

تواند در كاربرد مفاهيم و  بصورت ساده و هم بصورت پيچيده طراحي و انجام شود مي
 هاي ديگر كمك كند. بيني پديده اصول براي پيش

 : پيشنهاد چند به دوستان
 هاي زير توجه فرمايند: از دانشجويان عزيز تقاضا داريم به توصيهبراي استفاده بهينه از اين كتاب 

با اينكه سعي بر اين بوده است كه پاسخهاي تشريحي جامع باشند ولي بدون شك مطالعه آنها هنگامي  .1
طور دقيق مطالعه نمايند و براي آمادگي بيشتر و انجام تكاليف از  مؤثرتر است كه كتب متني را نيز به

 تواند مفيد باشد. استفاده نمايند. بديهي است هرگونه تستي در كنار كتاب اصلي ميكتاب تست 
از حفظ كردن مطالب پرهيز كرده و با يادگيري صحيح سعي كنيد با مثالهاي زياد آن را تكرار و به  .2

 هاي بيشتري را تكرار كنيد. ذهن بسپاريد. براي تقويت خود در زمينه دايره لغات مثالها و متن
هاي صحيح  ها مراجعه كنيد و به پاسخ ابتدا تست را خودتان حل كنيد و پس از حل به قسمت پاسخ .3

 نمره بدهيد.
 سخني در باب نظرخواهي:

طور  خواهيم كه نظرات خود را براي ما به ضمن آرزوي توفيق شما عزيزان، دوستانه مي
نظرات اصالحي خود ما را  توانند با كتبي ارسال داريد. همكاران عزيز در صورت تشخيص مي

 ياري فرمايند.
 1390محمود رمضاني ـ 
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 85ـ  86نيمسال اول 

 ) ـ دكتر شيروي1متون حقوقي ( منبع :
 
Direction: Choose the best items (a,b,c, or d) and then mark it on your 

answer sheet. 
ج  ينه هاين گزيبهتر دستورالعمل : ف ، ب،  آن را در پاسخنامه يا د) را انتخاب كني(ال د و سپس 

زن عالمت ب  د. يتان 

1. ……… of an offer to create a contract must be made while the 
offer is still in force. 

a. commitment b. acceptance 
c. adjustment d. undertaking 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 1ج 

 رد تا يصورت بگ يستيك قرارداد بايجاد يا يجاب برايك اي. . .   ..   : ترجمه 
 است. يجاب هنوز به قوت خود باقيكه ا يوقت

2. If party gives a right or benefit, he gives ……….   . 

a. contract b. duty 
c. consideration d. law 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 2ج 

  دهد. ياو .............. را ارائه مرا ارائه دهد ،  يا منفعتيحق  ]قرارداد[اگر طرف  :ترجمه 
 .قانون د.  عوض ج.  فهيوظ ب.  قرارداد الف  

 هاي  قسمت اول ـ حقوق قراردادها، نظام
 حقوقي و اموال و مالكيت                    

 

 

 آزمون متون حقوقي
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3. You should not ………. a contract until you have studied its 
provision carefully. 

a. enter into b. sell 
c. formation d. uniform   

  صحيح است.» الف« ـ گزينه 3ج 

 : د.يا كه مفدش را به دقت مطالعه نكرده يرا .............. تا زمان يد قرارداديايشما ن ترجمه 
 .كساني د.  ليتشك ج.  ديبفروش ب.  ديمنعقد كن الف  

4. In civil cases, the burden of proof rests upon the ……….   . 

a. plaintiff  b. defendant 
c. court  d. rules 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 4ج 

 : بار اثبات برعهده ................ است. يمدن يدر دعاو ترجمه ، 
 .قواعد د.  دادگاه ج.  خوانده ب.  خواهان الف  

5. The ………. must deliver the goods as required by the contract. 

a. buyer b. vendor 
c. lawyer d. claim 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 5ج 

 : ل دهد.يكه در قرارداد مقرر شده كاال را تحو يهمانطورد ي.............. با ترجمه 
 .ادعا د.  ليوك ج.  فروشنده ب.  داريخر الف  

6. He sued the company and won $ 5،000 in ………..   . 

a. damages  b. contract 
c. enforcement d. duties 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 6ج 

 : افت كرد.يدالر بعنوان ................. در 5000دعوا كرد و  ه شركت اقامهياو عل ترجمه 
 .فيوظا د.  اجرا ج.  قرارداد ب.  جبران خسارت الف  

7. A contracting party may not ……….. the contract 
unilaterally. 

a. enforce  b. imply 
c. accept d. rescind 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 7ج 
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 : كجانبه قرارداد را ...............   .يتواند بطور  يك طرف قرارداد نمي ترجمه 
  .فسخ كند د.        قبول كند ج.      اشاره كند يبطور ضمن ب.      اجرا كندالف  

8. Payment ……….. a debt. 

a. reject b. discloses 
c. full  d. discharges 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 8ج 

 : ن ...............   .يپرداخت پول به د ترجمه 
 .دهد  يخاتمه م د. كامل ج.   دهد ينشان م ب.  كند يرد م الف  

9. A contract is ………. when the offeree accepts the offer. 

a. voided b. concluded 
c. consent d. invalid 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 9ج 

 : شود. يكند ......... م يجاب را قبول ميرنده ايجاب گيكه ا يقرارداد وقتك ي ترجمه 
  .رمعتبريغ د.  تيرضا ج.  منعقد ب. باطلالف  

10. There is no real choice of accepting or rejecting the terms of an 
………. contract. 

a. normal b. legal 
c. adhesion d. dealing 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 10ج 

 : ك قرارداد ........... وجد ندارد.يا رد شروط ي يدر مورد قبول يواقعچ انتخاب يه ترجمه 
 .معامله د.   )يلي(تحم يالحاق .ج يقانون ب.  يعاد الف  

11. We guarantee that the goods will be ……….. undamaged. 

a. delivered b. pay 
c. done d. loss 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 11ج 

 : ده ) .................. يب و صدمه نديم كه كاال سالم (اسيكن ين ميما تضم ترجمه
 خواهد شد.

 .ضرر د.  انجام ج. پرداخت ب.   ل دادهيتحو الف 

    فعل  ح :يتوض  be رود. يدر حالت مجهول با قسمت سوم فعل بكار م 
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12. One who has attained the legal age of majority is an ……….   . 

a. minor b. adult 
c. male d. female 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 12ج 

 : باشد. يك  [فرد] ................ ميده است يكبر رس يكه به سن قانون يكس ترجمه 
.زن د.  مرد ج. بالغ ب.  ريصغ الف  

 ن يف نامعيحرف تعر  : حيتوضan  ينه هايگز يعنيد يآ يصدا نم يبا حروف ب 
 .د والف ، ج 

13. The sale of alcohol has been ……….. in Iran. 

a. sent  b. necessary 
c. supported d. prohibited 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 13ج 

 : ران فروش الكل ................ شده است.يدر ا ترجمه 
 .ممنوع د.  تيحما ج.  يضرور ب.  فرستاده الف  

14. Normally, a treaty must be ……….. in order to be binding. 

a. ratified b. declared 
c. enforce d. determine 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 14ج 

 : د .................. شود تا الزام آور گردد.يك معاهده باي،  يبطور عاد ترجمه 
 .نييتع د. اجراج.  اعالم ب.  بيتصو الف  

15. He bought 500 ………. in an electronics company. 

a. selection       b. firms 
c. shares d. lands  

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 15ج 

 : د.ي.................. خر 500 يكيك شركت الكترونياو از  ترجمه 
 .نيزم د.        سهمج.   شركت ب.  انتخاب الف  

16. The age of ………. in Britain was reduced from 21 to 18.  

a. old b. majority 
c. party d. school 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 16ج 
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 : افت.يسال كاهش  18به  21ا از يتانيسن .................. در بر ترجمه 
  .مدرسه د. طرفج.   )يبلوغ (قانون ب. يريپالف  

17. He ……….. ownership of the land to his father. 

a. concluded b. entitled 
c. transferred d. shared 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 17ج 

 : ن را به پدرش ..................    .يت زمياو مالك ترجمه 

 .سهم داد د.  انتقال داد ج.  مستحق كرد ب.  منعقد كرد الف  

18. You will be ………. for any damage caused. 

a. liable b. owner 
c. capable d. incapable 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 18ج 

 : د بود.يشما .................. هرگونه خسارت وارده خواه ترجمه 
 .اتوانن د.  قادر ج.  مالك ب.  مسئول الف  

19. The contract has been declared null and ……….    . 

a. inact b. complete  
c. price d. void 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 19ج 

 : اعتبار و .................. اعالم شده است. يقرارداد ب ترجمه 
 .باطل د.  متيق ج.  كامل ب.  اقدام يب الف  

20. The seller must not deliver a ………. product. 

a. good b. defective    
 c. agent d. importer 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 20ج 

 : ل دهد.يد محصول .................. را تحويفروشنده نبا ترجمه 
  .وارد كننده د.  ندهينما ج.  وب ـ ناقصيمع ب. خوبالف  

21. Somone who acts on behalf of another is an ………   . 

a. dealer b. trader 
c. agent d. importer 
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 صحيح است.» ج« ـ گزينه 21ج 

 : كند .................. است. يعمل م يگريكه از طرف د يكس ترجمه 
 .واردكننده د.  ندهينما ج.  تاجر ب.  معامله كننده الف  

22. The buyer paid the price through a ………..   . 

a. bill of exchange b. trade 
c. court d. deal 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 22ج 

 : ك.................. پرداخت كرديق يمت را طريدار قيخر ترجمه 
 .معامله د.  دادگاه ج.  تجارت ب.  برات الف  

23. Contract made by the agent bind the ……….   . 

a. third party      b. company 
c. principal  d. real 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 23ج 

 : كند. ينده .................. را ملزم ميقرارداد منعقده توسط نما ترجمه 
 .يواقع د.           لياص ج.  شركت ب.  شخص ثالث الف  

24. A person is supposed innocent until he is proved ……….    . 

a. free b. sane 
c. holder d. guilty 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 24ج 

 : نكه .................. او ثابت شود.يشود تا ا يگناه فرض م يك شخص بي ترجمه 
  .جرم ـ گناه د. دارنده ج. سالم ب. آزادالف  

25. You should ……….. against all loss or damage. 

a. sue b. insure 
c. approve d. remedy  

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 25ج 

 : ب ها خود را ..................   .يد در مقابل همه ضررها و آسيشما با ترجمه 
  .ديمه كنيب ب.  دياقامه دعوا كنالف   
 .دياصالح كن د.   ديب كنيتصو ج  

26. Someone who pays rent for use of a room, building or land is 
a/an ………   . 
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a. owner b. tenant 
c. holder d. seller 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 26ج 

 : را پرداخت  ين اجاره ايا زميك اتاق ، ساختمان يكه بخاطر استفاده از  يكس ترجمه
 باشد. يكند ........... م  يم
  .فروشنده د.  دارنده ج.  مستأجر ب. مالكالف  

27. Any non-formance gives the ……….. party a right to damages. 

a. third b. failure 
c. aggrieved  d. aware 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 27ج 

 : دهد. يافت خسارت را ميبه طرف .................. حق در ييهرگونه عدم اجرا ترجمه 
  .آگاه د.  متضرر ج.  قصور ب. ثالثالف  

28. Under the ……… of the agreement, you need to pay the price 
immediately. 

a. provisions        b. valid 
c. right       d. offer 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 28ج 

 : د.يمت را فوراً پرداخت كنيد قيبه موجب .................. قرارداد ، شما با ترجمه 
 .جابيا د.  حق ج. معتبرب.  مفاد ـ مقررات الف  

29. Contract ……….. were resolved by reference to Iranian law. 

a. obligation b. delays 
c. effects d. disputes 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 29ج 

 : ران حل شدند.يبا ارجاع به قانون ا ي.................. قرارداد ترجمه 
 .اختالفات د.  آثار ـ اثرات ج.  راتيتأخ ب.  تعهد الف  

30. He submits a formal ……….. against the police. 

a. statement b. complaint 
c. damage d. compliance with 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 30ج 

 : دهد. يس ارائه ميه پليعل يك .................. رسمياو  ترجمه 
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 .تيشكا ب.   انيب الف   
 .ـ متابعت از طبق د.   خسارت ج  
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Direction: Choose the best choice (a,b,c, or d) and then mark it on your 
answer sheet. 

د و سپس آن را در يا د) را انتخاب كني(الف ، ب، ج  ينه هاين گزيبهتر :دستورالعمل 
 د. يپاسخنامه تان عالمت بزن

1. Their ………. of our plan made us happy. They agreed that we 
continue our project. 

a. compensation b. acceptance 
c. adjustment d. transaction 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 1ج 

 : آنها از طرح مان ما را خوشحال ساخت. آنها توافق كردند كه پروژه  ترجمه ................
 م.يمان را ادامه ده

  د. معامله  ج. اصالح   يب. قبول الف. جبران خسارت 

2. The two countries made a big ………. they buy and sell each 
others' industrial products. 

a. bargain b. insurance 
c. settlement d. employment 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 2ج 

 : د يگران را خريد يدات صنعتيردند ، آنها تولك يدو كشور ................ بزرگ ترجمه
 فروش كردند.و 
 .استخدام د.  حل و فصل ج.   مهيب ب.   معامله الف  

3. You must not infer that silence is always a sign of ………. and 
approval.  

a. contrast b. intention 
c. proposal d. consent 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 3ج 
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 : د است.يشه نشانه ................ و تائيهمد كه سكوت يد استنباط كنيشما نبا ترجمه 
 .تيرضا د.  شنهاديپ ج. قصد ب.   تضاد الف  

4. An agreement which is approved and signed by the parties is 
called a ……….   . 

a. feature b. contract 
c. uniformity d. condition 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 4ج 
 : شود. يده مين ................ ناميشود توسط طرف يد و امضاء مييكه تأ يتوافق ترجمه 
 .شرط د. يكپارچگي ج.   قرارداد ب.   صهيخص الف  

5. A new tax is imposed for agricultural transactions. 

a. covenants b. oppositions 
c. ceremonies       d. provisions 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 5ج 

 : شود. يل ميتحم يديات جديمال يكشاورز معامالت به ترجمه 
   .مقررات د. فات هايتشر ج.   مخالفت ها ب. قراردادها الف  

6. Because of his hardworking, the boss decided to ………. a good 
reward to him. 

a. avoid b. reduce    
 c. confer       d. govern 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 6ج 

 : ز خوب به او .............   .يك جايم گرفت يس تصمياش ، رئ يبخاطر سخت كوش ترجمه 
 .حكومت كند د.     اعطاء كند ج.   كاهش دهد ب.       اجتناب كند الف  

7. The ………. must deliver the goods as required by the contract. 

a. purchaser b. murderer 
c. employer d. vendor 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 7ج 

 : بايد همانطوري كه در قرارداد مقرر شده كاال را تحويل دهد. ترجمه .............. 
  .فروشنده د.  كارفرما ج.   قاتل  ب.  داريخرالف  

8. He ………. in the court that ten million tomans was stolen. 
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a. delivered b. rejected 
c. claimed d. regulated 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 8ج 

 : ون تومان سرقت شد.يلياو در دادگاه ................ كه ده م ترجمه 
 .م كرديتنظ د.  ادعا كرد ج.   رد كرد ب. ل داديتحو الف  

9. Their final ………. ended to an agreement to withdraw their 
troops to their international borders. 

a. expression b. payment 
c. currency d. negotiation 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 9ج 

 : كردن سربازان از  ينيجهت عقب نش يشان منجر به توافق ي.......... رسم ترجمه
  شان شد. ين الملليب يمرزها

 .مذاكره د.  انيجر ج.   پرداخت ب.   انيب الف  

10. A contract will be ………. by performance.  

a. discriminated b. guaranteed 
c. discharged d. campaigned 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 10ج 

 : ق اجرا ................ خواهد شد. يك قرارداد از طري ترجمه 
 .مبارزه كردهد. خاتمه داده ج.  نيتضم ب.داده ضيتبع الف  

11. A warranty is ………. to the main purpose of the contract.  

a. protective b. subsidiary 
c. inadequate d. original 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 11ج 
 : باشد. يقرارداد ............... م يرمهم نسبت به هدف اصليك شرط غي ترجمه 
 .يـ جنب يفرع ب.    يتيحما الف           
 .ياصل د.           يركافيغ ج  

12. To improve our goods, we need our ………. feedback.   

a. protectors' b. consumers' 
c. operators' d. dealers' 

 صحيح است.» ب« ـ گزينه 12ج 
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 : م.ياز داري............... نبه منظور بهبود كاالها ، به واكنش  ترجمه 
  .كنندگان مصرف ب.   كنندگان تيحماالف   
 .كنندگان معامله د.   انيمتصد ج  

13. Despite women's effort to gain their rights, they are still ………. 
from important positions. 

a. excluded b. corporated 
c. transported d. concluded 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 13ج 

 : بدست آوردن حقوق شان ، آنها هنوز هم از  يرغم تالش زنان برا يعل ترجمه
 مشاغل مهم ............... هستند.

 .افتهيخاتمه د.  حمل شده ج.   متحد ب.   محروم الف  

14. This work is not a genuine antique. 

a. artificial b. essential 
c. damaged d. authentic 

 صحيح است.» د« ـ گزينه 14ج 

 : ست.ين يواقع يميك اثر قدين يا ترجمه 
 .يضرور ب.    يمصنوع الف    
 .واقعي ـ اصلي د.          خسارت ديده ج  

15. If sum is held to be a ………. , the clause will be ignored by the 
court. 

a. penalty b. guideline 
c. decision d. threat 

 صحيح است.» الف« ـ گزينه 15ج 

 : ن شرط توسط دادگاه ين مبلغ بعنوان ................. در نظر گرفته شود ، اياگر ا ترجمه
 شود.  يده گرفته ميناد
  .ديتهد د.  ميتص ج.   راهنما ب.  مجازاتالف  

16. He affirmed that he will tell the truth. 

a. managed b. produced 
c. ratified d. confined 

 صحيح است.» ج« ـ گزينه 16ج 


	نيمسال اول 86 ـ 85
	Direction: Choose the best items (a,b,c, or d) and then mark it on your answer sheet.
	دستورالعمل : بهترين گزينه هاي (الف ، ب، ج يا د) را انتخاب کنيد و سپس آن را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « الف» صحيح است.
	    توضيح :  فعل  be در حالت مجهول با قسمت سوم فعل بکار مي رود.
	ج 12ـ گزينه « ب» صحيح است.
	 توضيح :  حرف تعريف نامعين an  با حروف بي صدا نمي آيد يعني گزينه هاي الف ، ج و د.
	ج 13ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 28ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه « ب» صحيح است.
	Direction: Choose the best choice (a,b,c, or d) and then mark it on your answer sheet.
	دستورالعمل : بهترين گزينه هاي (الف ، ب، ج يا د) را انتخاب کنيد و سپس آن را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 28ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه « ب و ج» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه « د» صحيح است.
	Direction:  Choose the best answer and mark it on your answer sheet.
	دستورالعمل:  بهترين پاسخ را انتخاب کنيد و آن را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « د» صحيح است.
	 توضيح : مجلس اعيان صلاحيت قضايي اصلي کمي دارد. اين مجلس منحصراً مربوط به رسيدگي استينافي مي باشد. اگرچه مجلس اعيان داراي صلاحيت قضايي کامل مدني و کيفري است ، در عمل ، اصولاً مربوط به موضوعات مدني مي باشد.
	ج 2ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « ج» صحيح است.
	 توضيح : دادگاه عالي از سه شعبه تشکيل شده است :
	ج 4ـ گزينه « د» صحيح است.
	 توضيح : دادگاه شعبه مهرداري در خصوص وضع ماليات و ثبت زمين (land registration) رسيدگي استينافي مي نمايد و در مورد ساير گزينه ها رسيدگي بدوي مي نمايد.
	ج 5ـ گزينه « الف» صحيح است.
	 توضيح :
	دادگاه عالي (شعبه خانواده) صلاحيت رسيدگي بدوي درباره موضوعات مربوط به ازدواج (matrimonial matters) ، خانواده (family matters) و امور ماترک و قيمت غيرترافعي (non-contentious probate) را دارد.
	ج 6ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 28ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه « الف» صحيح است.
	 توضيح : گزينه هاي ب ، ج و د جزء مزاياي هيأت منصفه هستند.
	ج 1ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « د» صحيح است.
	نيمسال اول 88ـ 87
	منبع : An Introduction Law  ـ صلح چي و نژندي منش
	Part I -Vocabulary
	A-Fill in the blanks with the right words. Mark the related number on your answer sheet.
	قسمت 1ـ دايره لغات
	الف ـ جاهاي خالي را با کلمات صحيح پر کنيد. شماره مربوطه را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « 3» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « 1» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « 4 » صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « 2» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « 1» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « 3» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « 4» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « 2» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « 4» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « 1» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « 2» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « 3» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه «1» صحيح است.
	ترجمه :  توافق عبارتست از تضمين رفتار آتي تنها در صورتي که شيوهاي براي ............... آن وجود داشته باشد.
	ج 28ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 31ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 32ـ گزينه «3» صحيح است.
	B-MACHING OF WORDS WITH DEFINITIONS
	Choose the right words for each definition and mark the related number on your answer sheet:
	ب ـ ترکيب لغات با تعاريف
	لغات صحيح را براي هر تعريف انتخاب کنيد و شماره مربوطه را در پاسخنامه تان علامت بزنيد:
	ج 33ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 34ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 35ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 36ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 37ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 38ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 39ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 40ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 41ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 42ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 43ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 44ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 45ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 46ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 47ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 48ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 49ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج 50ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 51ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 52ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 53ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 54ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 55ـ گزينه «4» صحيح است.
	ج56 ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 57ـ گزينه «3» صحيح است.
	ج 58ـ گزينه «2» صحيح است.
	ج 59ـ گزينه «1» صحيح است.
	ج 60ـ گزينه «4» صحيح است.
	Part II-Discussion
	Answer the following Question:
	بخش 2 ـ بحث
	به سئوال زير پاسخ دهيد:
	منظور از اموال چيست و انواع مختلف مال چه هستند؟
	Part III-Discussion
	Translate the following text into Persian:
	بخش 3 ـ بحث
	متن زير را به فارسي ترجمه نمائيد.
	Part one: Fill in the blanks with the best option.
	قسمت يک:جاهاي خالي را با بهترين گزينه پر کنيد.
	ج 1ـ گزينه «ج» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج16 ـ گزينه « الف» صحيح است.
	Fill in the blanks with the best option.
	جاهاي خالي را با بهترين گزينه پر کنيد.
	ج 17ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « د» صحيح است.
	Part two: translate the following texts in Persian.
	قسمت دو : متون زير را به فارسي ترجمه کنيد.
	نيمسال اول 89ـ 88
	Part one: Mark the best options in your sheet .
	قسمت يک : بهترين گزينه ها را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « ج» صحيح است.
	 توضيح : گزينه 1 تعريف salary و گزينه 2 تعريف loan بوده و گزينه 4 شامل تعريف مال نمي باشد.
	ج 2ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج11 ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « د» صحيح است.
	18. معادل انگليسي واژه «ورشکستگي» کدام گزينه است؟
	ج 18ـ گزينه « ب» صحيح است.
	کدام است؟"interpretation" 19. معادل فارسي واژه
	ج 19ـ گزينه « د» صحيح است.
	کدام گزينه است؟ "Euthanasia" 20. معادل فارسي کلمه
	ج 20ـ گزينه « الف» صحيح است.
	 توضيح :
	ا- قتل عمد = Murder
	2- قتل غيرعمد = Manslaughter
	3- آدمکشي = Homicide
	Part two: Please translate the following texts in Persian:
	قسمت دو: لطفاً متون زير را به فارسي ترجمه کنيد:
	Part one: Mark the best options in your sheet.
	قسمت يک : بهترين گزينه ها را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « ب» صحيح است.
	» چيست؟Commitment«   17.معادل فارسي کلمه
	ج17 ـ گزينه « الف» صحيح است.
	» کدام گزينه است؟charter « 18. معدل فارسي کلمه
	ج 18ـ گزينه « ج» صحيح است.
	19. معدل انگليسي کلمه « قاعده محل سکونت» چيست؟
	ج 19ـ گزينه « د» صحيح است.
	20. معادل انگليسي واژه (قتل عمد) کدام گزينه است؟
	ج20 ـ گزينه « ب» صحيح است.
	Part two: Please translate the following texts in Persian:
	قسمت دو: لطفاً متون زير را به فارسي ترجمه کنيد:
	Part 1- Directions: Choose the best answer (a, b, c, or d) and then mark it on             your answer sheet.
	قسمت 1ـ دستورالعمل ها : بهترين پاسخ (الف، ب، ج، يا د) را انتخاب کنيد وسپس آن را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج1ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج2ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج3ـ گزينه « الف» صحيح است.
	 توضيح : حرف تعريف A با اسامي جمع بکار نمي رود بنابراين گزينه 2 و 4 غيرگرامري هستند.
	ج4ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج5ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج6ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج7ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج8ـ گزينه « ب» صحيح است.
	 توضيح : گزينه 1 تعريف condition ، گزينه 3 تعريف innominate terms ، گزينه 4 تعريف implied terms مي باشد.
	ج9ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج10ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج11ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج12ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج13ـ گزينه « الف» صحيح است.
	 توضيح : گزينه 2 تعريف warranty ، گزينه 3 تعريف innominate terms ، گزينه 4 تعريف implied terms مي باشد
	ج14ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج15ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج16ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج17ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج18ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج19ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج20ـ گزينه « الف» صحيح است.
	Part II :Translate the following texts to Persian. (6 points- 2 points each)
	قسمت 2 : متون زير را به فارسي ترجمه نمائيد. (6 نمره ـ هر کدام 2 نمره)
	Check the right choice in your answer sheet. Only one answer is correct.
	گزينه صحيح را در پاسخنامه تان کنترل کنيد. فقط يک پاسخ صحيح است.
	ج 1ـ گزينه «الف» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « ج » صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « ب » صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « » صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « » صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 28ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه « ب» صحيح است.
	Directions : Choose the best answer (a,b,c,d) and then mark it on your answer sheet.
	دستورالعمل : بهترين گزينه (الف ، ب ، ج ، يا د) را انتخاب کنيد و سپس آنرا در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1 ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه «الف» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه «ج» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه «ب» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه «ج» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه «د» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 11 ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 28ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه « د» صحيح است.
	B. Translate the following statements into Persian.
	جملات زير را به فارسي ترجمه کنيد.
	سئوالات تستي
	Direction: choose the best answer (a,b,c,d) and mark it on your answer sheet.
	دستورالعمل ها : بهترين پاسخ (الف، ب، ج، د) را انتخاب کنيد و آن را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج 1ـ گزينه « ب» صحيح است.
	 توضيح :
	ج2 ـ گزينه «د» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج4 ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 6 ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 8 ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج14 ـ گزينه «ب» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 17ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 18ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 19ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 20ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 21ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 22ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 23ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 24ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 25ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 26ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 27ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 28ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 29ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 30ـ گزينه « الف» صحيح است.
	سئوالات تشريحي
	Please translate the following text into Persian:
	لطفاً متون زير را به فارسي ترجمه کنيد.
	الف ـ عبارت زير را به فارسي روان ترجمه کنيد (از نوشتن عبارات زايد پرهيز گردد و کوتاه و مختصر ترجمه شود).
	ب ـ در جاي خالي حروف اضافه مناسب بگذاريد.
	ج ـ به سئوال ذيل به انگليسي پاسخ دهيد.
	Answer:
	Intangible property refers to property that does not physically exist, such as a debt or copyright.
	د ـ لغات ذيل را به فارسي ترجمه نمائيد .
	هـ ) لغات زير را به انگليسي ترجمه کنيد ؟
	Part one- Vocabulary
	قسمت يک ـ واژگان
	الف / جاهاي خالي را با کلمات صحيح پر کنيد. شماره مربوطه را در پاسخنامه تان علامت بزنيد.
	ج1 ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ترجمه :  ديدگاه رايج در مورد ........... را شرح دهيد.
	ج 4ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه « د» صحيح است.
	B-Matching of words with definitions:
	ب ـ تطبيق دادن کلمات با تعاريف :
	لطفاً کلمات صحيح  را براي هر تعريف انتخاب کنيد و شماره مربوطه را در پاسخنامهتان علامت بزنيد.
	ج 13ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 15ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 16ـ گزينه « ب» صحيح است.
	سئوالات تشريحي
	Part II-Translation
	Please translate the following text into Persian:
	قسمت 2 ـ ترجمه
	لطفاً متن زير را به فارسي ترجمه کنيد.
	Part III-Discussion
	Please read the following text and answer the question:
	قسمت3 ـ بحث
	لطفاً متن زير را بخوانيد و به سئوال پاسخ دهيد..
	(7-8) Question: What is the difference of real property and intangible property?
	(8-7) سئوال :  تفاوت بين مال غيرمنقول و مال غيرملموس چيست ؟
	سئوالات تستي : 7 نمره
	ج 1ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 4ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج5ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 9ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 12ـ گزينه «الف» صحيح است.
	ج 13ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 14ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ب ـ سئوالات تشريحي (7 نمره)
	لطفا موارد ذيل را ترجمه کنيد :
	Part One: Fill in the blank with the best option. (8 نمره )
	قسمت يک : جاهاي خالي زير را با بهترين گزينه پر کنيد.
	ج 1ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 2ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 3ـ گزينه « د» صحيح است.
	 توضيح:   Automatism منجر به تبرئه (acquittal) ولي insanity منجر به حکم خاص " بي گناهي بدليل جنون (Special verdict "not guilty by reason of insanity") مي شود.
	ج 4ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 5ـ گزينه « ج» صحيح است.
	ج 6ـ گزينه « الف» صحيح است.
	ج 7ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 8ـ گزينه « ج» صحيح است.
	 توضيح : فعل  be يا با ing بکار مي رود يا با قسمت سوم فعل و چون در اينجا جمله مجهول است بايد با قسمت سوم فعل بکار رود.
	ج 9ـ گزينه « د» صحيح است.
	ج 10ـ گزينه « ب» صحيح است.
	ج 11ـ گزينه « ج» صحيح است.
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	ج 17ـ گزينه « ج» صحيح است.
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