
 عبارت صحیح عبارت غلط خط ماده صفحه

 ساعت 27 مدتظرف  ساعت 27ظرف  4 1 11

 است منقولداخل در  است منقوالتداخل در  7 77 72

 ملکیتِنتاج حیوانات در  مالکیتِنتاج حیوانات در  1 44 72

 گونه هربالجمله مالک حق  1 42 42

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای 

کجا باال رود و  محاذی آن است تا هر

 همچنین است نسبت به زیر زمین

 گونه همهبالجمله مالک حق 

 واقفبه علت اضرار ُدّیان  به علت ِاضرار دّیان 1 56 42

 دیگریک یا چند نفر  یک یا چند نفر 6 26 42

 دو طبقه بینبه سقف  به سقف دو طبقه 4 176 66

 شوندشناخته میمتصرف باالاشتراک  باالاشتراک متصرف 1 175 66

 هاآن نصیبحکم به تساوی  هاحکم به تساوی آن 7 164 54

 عدم انجام به واسطه به واسطه تعهدعدم انجام  7 772 24

 بعد آن به نحوی از انحاء بعد آن مال به نحوی از انحاء 1 764 34

 متعهد شرط شده باشد شخصمباشرت  مباشرت متعهد شرط شده باشد 1 752 32

124 722 
1-

4 

 نماآت نمائات

 بدون حق من غیر حق 1 424 122

 او یدمال در  او دیدمال در  4 412 117

 ربح دبح 7 661 126

745 262 4 
 مبرابدون اینکه خاصههه بید در آن 

 شود

خاصههه  شههرایط و احکامبدون این که 

 بید در آن مجری شود

742 252 7 

الصههلحی که همه سههاله یا همه مال

متعهد شهههود که نفقه  گیردماهه می

 معینی تا مدت معین

گیرد متعهد شود که الصلحی که میمال

نفقه معینی همه سههاله یا همه ماهه 

 تا مدت معین

 موتبه  فوتبه  1 222 747
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 استقیمتی را که مشتری داده  قیمتی را که مشتری داده 7 222 743



 فرضی موتحقیقی یا به  موتارث به  موت حقیقی یا فرضیارث به  1 252 755

 دختر فرضسدس ترکه و  سدس ترکه و دختر 7 322 727

 امی اخوهابوینی و  ابوینی و ُامی 1 377 725

 باشندابی  همهدر صورتی که  باشند ابیدر صورتی که  4 374 722

731 341 4 
یا ابی حصههههه ذکور دو  ابوینی 

 برابر اناث

شندابوینی یا ابی  صه ذکور دو  با ح

 برابر اناث

734 346 12 
 بین اعمامبین اعمام ابوینی یا 

 َابی حصه ذکور

 بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور

 هاتبعه خود محسوب داشته و رجوع آن هاتبعه خود محسوب و رجوع آن 4 322 423

 خواهد شد.معامله متقابله  معامله متقابل خواهد شد. 4 322 423

414 325 2 

ست بوده یا بعدًا  داشتن آن جایز است بوده یا  شتن آن جایز ا دا

بیش از  یبه ارث، اموال غیرمنقول

 حد آن به او برسد.

 که به تصویب هیأت که به تصویب هیئت 4 331 413

 معین نمایدامین دیگری  انتخاب نمایدامین دیگری  7 1214 476

 که ده سال تمام  وقتی ده سال تمام  4 1272 472

 وفات عدهدر عده طالق یا  در عده طالق یا وفات 7 1262 441

 اقران اقارن 7 1231 464

 مگرزن حق نفقه ندارد  اگرزن حق نفقه ندارد  4 1123 452

421 1127 4 
به تقاضهههای یکی از اقربا و یا 

 مدعی العموم

یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی 

 العموم 

427 1124 4 
اقربای طفل و یا قیم او یا رئیس 

 حوزه قضایی

قیم او  به تقاضایاقربای طفل و یا 

 رئیس حوزه قضایی به تقاضاییا 

 طفلهر گاه ولی قهری  هر گاه ولی قهری 1 1124 422

 عبارت صحیح عبارت غلط خط ماده صفحه

 و تربیت نگاهداری و تربیت نگهداری 4 1122 423

437 1133 7 
عدم  نبودن یا  جداد و  پدر و ا

 قدرت آن ها

نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم 

 قدرت آن ها

 تأدیه کنند متساویحصه  تأدیه کنند مساویحصه  2 1133 434

 مادر و اوالد متساویًا بدهند متساویًا بدهند  اومادر و اوالد  2 1721 434



434 1726 4 
مقدار نفقه از اموال در اختیار 

 آن ها

قه از اموال  قدار نف یا م ئب  غا

 هادر اختیار آن مستنکف

 تکلیف مقرر انجام تکلیف مقرر 1 1772 421

 حجر آن را اعالن نماید. حجر آن را اعالم نماید 7 1776 424

 قنسولیمأمور  کنسولیمأمور  7 1742 426

422 1742 7 
مولی علیههه بههالغ بر آن گردد و  مولی علیه بالغ بر آن گردد

 که مبلغی را

 غیرمنقول  اموالتواند قیم نمی قیم نمی تواند مال غیرمنقول  1 1741 423

 مورد مواددر  موارددر  2 1742 417

 اگراقرار اثری ندارد و  اقرار اثری ندارد 1 1721 412

 مقام دعوی مقام اثبات دعوا 7 1724 477

 رسمی اسناداعتبار  رسمی  سنداعتبار  1 1737 474

 تفکیک کرده تواندنمی تفکیک کرده  تواننمی 4 1732 472

441 

7 

مسئولیت 

 مدنی

4 

 موجب فقطعمل وارد کننده زیان  عمل وارد کننده زیان موجب

444 

6 

مسئولیت 

 مدنی

2 

و تا  تا چه میزانبه چه اندازه و  به چه اندازه و تا چه مبلغ

 چه مبلغ

444 

5 

مسئولیت 

 مدنی

7 

 نگاهداریتقصیر در  نگهداریتقصیر در 
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446 

12 

مسئولیت 

 مدنی

4 

اثبات  در صهههورتتواند دادگاه می تواند اثبات تقصیردادگاه می

 تقصیر

446 

11 

مسئولیت 

 مدنی
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 خسارات خسارت



442 

14 

مسئولیت 

 مدنی

4 

 شودتعیین می از طرف دادگاه  تعیین خواهد شداز طرف دادگاه 

442 

16 

مسئولیت 

 مدنی

1 

 خسارات خسارت 

 


