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18متون حقوقی سراسری سال   
 

Part A 

Directions: In this part of the test, each item 1-8 consists of an incomplete 

sentence. Below the sentences are 4 choices marked 1, 2, 3 and 4. You 

should find the choice which best completes the sentence. Mark your 

choice on the answer sheet. 

4- I can honestly say I’ve never seen .......... boring film. 

1. such 

2. such a 

3. so much 

4. so 

2- You might get there on time if you..........now. 

1. would have left 

2. will leave 

3. leave 

4. are leaving 

3- We went on a package holiday so we ..........about meals 

and accommodation. 

1. didn’t have to worry 

2. mustn’t worry 

3. had to be worried 

4. couldn’t be worried 

4- I don’t know whether she will win the race, but she is 

certainly very…….. 

1. swiftly 

2. quick 

3. fast 

4. speedy 
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5- I’m surprised that a company with  your good……… 

would produce such good quality goods. 

1. character 

2. reputation 

3. prestige 

4. fame 

6- Duplicated material illustrating the lecture was ………to 

the students. 

1. given away 

2. put forward 

3. set forward 

4. handed out 

7- He didn’t speak but left the room …..........the door behind 

him. 

1. fixing 

2. sliding 

3. slam 

4. fastening 

9- I cut the cake in to several pieces to make sure that 

everyone got a …….. 
1 portion 

2. motivation 

3. promotion 

4. motion 

 

Part B 

Directions: IN each of the following sentences (items 9-01), 4 

words or phrases have been underlined. You should choose 

the word or phrase that would not be appropriate in 
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standard written English. Mark your choice on the answer 

sheet. 

9- As soon as he 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑡𝑒 from university, he can get a 

good job at an academic center. 

1. will graduate 

2. can get 

3. at 

4. academic center 

01- John Dewey thought that children learning better 

through participating in experiences rather than through 

listening to lectures. 

1. learning 

2. better 

3. rather than 

4. listening 

 

Part C: reading comprehension 

Each selection is followed by 0 or 2 questions about the 

meaning of the material. You are to choose the best answer to 

each question from the 4 choices given. 

Alarming new statistics from America on an epidemic of skin 

cancer could make Europeans think twice before sunbathing 

this summer. Skin cancer, which can be caused by spending 

too long lying in the sun, is now the most common type of 

cancer found in young American women aged 25 to 29 years. 

00- 1. Skin cancer is in decline in Europe. 

 2. Europeans should be more cautious about sunbathing. 

 3. Skin cancer is not very common among young American 

women. 
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 4. Europeans should think about 2 kinds of skin cancer. 

Researchers in the US have found that skin cancer is 

increasing by 5 percent a year over the world and that cases 

have doubled in the last 01 years. Britain does not have exotic 

beaches of Florida and California, but the problem of skin 

cancer is just as serious because in recent years more and 

more people have been spending their holidays in hot 

countries. More than 0111 people die of this form of skin 

cancer in Britain every year and the majority of them are 

women. 

02- 1. The cases of skin cancer have increased 5 percent in 11 

years. 

 2. Britain does not have exotic beaches so skin cancer is not very 

common among British people. 

 3. The problem of skin cancer in Britain is less serious than in 

America. 

 4. Many British people sunbath in other countries. 

Experts have discovered that the cancer can attack people 01 

years or more after being exposed to the sun’s rays. It is one 

of the hardest cancers to treat. Surgery can only deal with the 

problems if it is caught at an early age. 

3- 1. Skin cancer cannot be treated. 

2. Surgery is one of the ways of treating skin cancer. 

3. Skin cancer can affect the sunbather immediately. 

4. This problem can only attack the people who are more than 11 

years old. 

US researchers have been trying to create vaccines, which 

could enable the human body to destroy the cancerous cells. 

In the meantime, the health authorities in Britain are those 
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with a large number of moles on their bodies: people with red 

or fair, blue eyes, fair skin and freckles, those who find it 

difficult to go brown and burn easily, and those with the 

history of the disease in 2 or more family members. 

04- 1. US researchers are working to find cancerous cells. 

2. Human body can destroy cancerous cells. 

3. Making people more aware of the danger of sunbathing will 

lead to prevention. 

4. Health authorities in Britain believe that nothing can be done 

against skin cancer. 

05- 1. Sunbathing may be more dangerous to you if some of your 

family members have it. 

 2. A large number of moles in our body are at risk. 

 3. Those who have fair skin and freckles are not likely to catch 

skin cancer. 

 4. There is no way to predict who are more likely to get skin 

cancer. 

Please read following passage carefully and then answer 

questions. 

The law is a living and it changes through the course of 

history. Changes are brought about by various factors such 

as invasion, contact with other races, material prosperity 

education, the advent of new machines or new ideas or new 

religions. Law responds to public opinion and changes 

accordingly. Formerly the judges themselves molded and 

developed the law. Today an act of parliament may be passed 

to change it. 
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06- What does advent mean in the text? 

1. creation 

2. invention 

3. emergence 

4. distribution 

07- What is the meaning of the word invasion in the text? 

1. occupation 

2. influence 

3. succession 

4. is integration 

01- If a trademark is a mark on goods that distinguishes 

those goods from goods of competitors then: 

1. competitors distinguish goods anyway 

2. goods could be distinguished by trademark 

3. goods are not distinguished by trademark 

4. Trademark is as good as the goods of competitors 

09- If “a major consequence of the corporation’s entity status 

is the limited liability it accords to its shareholders” 

then……… 

1. shareholders of a corporation have limited liability. 

2. a major consequence of the corporation is its entity status. 

2. limited liability is accorded to a corporation by its 

shareholders. 

3. entity status is accorded to a corporation by its shareholders. 

21- Should distinguishing partnership property from a 

limited partner’s individual property is seldom problem, 

then………… 

1. limited partner’s property is seldom a problem 
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2. you may have a problem in distinguishing the properties of this 

category. 

3. partnership property is seldom one of limited partner’s 

individual property. 

4. distinguishing partnership is seldom a problem when limited 

partnership has a property. 

20- If a plaintiff could maintain a contract action only against 

the party with whom the contract had been made, 

then……… 

1. a contract could only be made by plaintiff 

2. an action against a plaintiff could be maintained by defendant. 

3. the defendant could only be one who had made a contract with 

plaintiff. 

4. an action could be maintained only against the party with 

whom the contract could be mad. 

22- Public law means the part of the law that deals with 

the........... 

1. administrative law 

2. constitution 

3. relationship between individuals 

4. constitution and function of the organs of central and local 

government the relationship between the individuals and the 

state. 

23- The primary meaning of the rule of law is that everything 

must be done according to………… 

1. law 

2. criminal law 

3. administrative law 

4. constitutional law 
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24- What kind of states are those, which do not have 

maritime areas? 

1. enclosed states 

2. coastal states 

3. land-locked states 

4. disadvantaged states 

25- What is the Latin term for the legal rules from which no 

derogation will be possible? 

1. jus civile 

2. jus cogens 

3. jus gentium 

4. ipso jure 

26- Victimless crime means………… 

1. a crime, which has no identifiable victim. 

2. a crime, which has no particular specific victim. 

3. someone who has been victimized less than others. 

4. something, which has been stolen and has less value. 

27- Regarding the law cannot go as far as an ethical analysis 

would require then........... 

1. the law require more than what ethical analysis can go. 

2. ethical analysis would require as far as the law can go. 

3. ethical analysis would require less than what the law can go. 

4. ethical analysis would require more than what the law could 

go. 

In a sale contract made through the post, a letter of 

acceptance is effective and valid as soon as it is posted. 

21- This sentence implies that………… 

1. an agreement is made when a letter of acceptance is posted. 

2. an agreement is obtained when a letter of acceptance is posted. 
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3. a letter of acceptance is valid and of effect if it is received by 

the offeror. 

4. a contract is certainly terminated as soon as a letter of 

acceptance is posted. 

29- The sentence” Security holders are the owners of 

corporation” means that........... 

1. corporation’s owners hold it as security. 

2. holders and owners of security are ones who secure the 

corporation. 

3. the security holders are corporations. 

4. one who has security is one who has the ownership of 

corporation. 

31- What is the meaning of “If a contract cannot be 

performed within a year, it must be put in writing”? 

1. Performance of a contract must be in writing. 

2. The writing of a contract cannot be performed within a year. 

3. The writing performance of a contract cannot be within a year. 

4. There is no need that a contract be in writing unless it is 

contemplated. 
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 18نامه متون حقوقی سراسری پاسخ
 (بخش الف

شامل يک جمله ناقص است. ذيل هر جمله، چهاار  . ۶ -8)اين بخش از آزمون، هر سؤال  دستورالعمل. در

ای را كاه باه بهتارين وجهای جملاه را       وجود دارد كه شما بايد گزينه 3و  ۹و  2و  ۶های  گزينه با شماره

 نامه عالمت بزنید.بیابید. گزينه مورد نظر خود را در پاسخ كند میكامل 

 صحیح است. «3»گزینه  -4
 ام. نديده ۀكنند فیلم خسته ...توانیم صادقانه بگويیم هرگز  می

 چنین يک .2    چنین .۶

 خیلی .3   قدر آن .۹

 صحیح است. «3»گزینه  -3

 . ممکن است سروقت به آنجا برسی....اگر االن 

 كردحركت خواهی  .2  كردی حركت می .۶

 كنید داريد حركت می .3   حركت كنید  .۹

 If + present + may/might 

 صحیح است. «4»گزینه  -3
 ...مسکن  ما با وسايل الزم به سفر تفريحی رفتیم. بنابراين درباره خوراک و

 نبايستی نگران باشیم .2     نبايستی نگران باشیم   .۶

 نگران باشیم توانستیم نمی .3           بايد نگران باشیم .۹

( فعال بعاد از آن نیاز باياد     wentمان گذشته اسات )  قابل رد است چون فعل جمله 2گزينه  *

 ۹گذشته است ولی با اين معنای جمله سازگاری ندارد. گزينه  هرچندنیز  3گذشته باشد. گزينه 

 شود. به فعل منفی دارد، رد می جمله احتیاج نکهيانیز به دلیل 

Must شکل گذشته ندارد مفهوم بايد در زمان گذشته را با ،had to كنیم. بیان می 

 صحیح است.« 3»گزینه  -4

 است. ...دانم آيا او در مسابقه برنده خواهد شد، اما يقیناً بسیار  نمی

 سريع .3  سريع  .۹  سريع .2 به سرعت .۶

 very* قید يا صفت + 

Fast     كاار  باه  كناد  مای صفت يا قیدی است كه بیشتر فرد يا چیزی كه با سارعت بااال حركات 

 رود. می

Swift و   Rapid  وSpeedy شوند. بیشتر در محاوره رسمی استفاده می 
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Quick گیرد ياا بادون تارخیر     بیشتر برای توصیف چیزی يا كاری كه در مدت كوتاه صورت می

 رود. می كارهشود و در محاوره غیر رسمی بیشتر ب انجام می

Rapid  رود و آن را بارای سارعت حركات     بیشتر برای توصیف سرعت تغییرات چیزی بکار مای

 (Rapid growthرود مثالً ) كار نمیچیزی به

Swift  رود مانناد   مای  كاار شاود باه   فوراً و سريعاً انجاام مای   آنچهمعموالً برای توصیفSwift 
action 

Speedy    كاار  باه  كناد  مای نیز معنای مشابهی دارد و كمتر در مورد سرعت چیزی كاه حركات

 رود. می

 صحیح است.« 3»گزینه  -8

 كیفیتی تولید كرده است. خوبش، چنین كاالی بی ...كه شركتی با  متعجبممن  

 نامیشهرت، اعتبار، خوش .2  خصوصیت، ويژگی .۶

 شهرت، اعتبار، شايعه .3   حیثیت، آبرو .۹

 صحیح است. «4»گزینه  -6
 شد. ...رونوشتی از مطالب شرح داده شده آن سخنرانی به دانشجويان 

 داده، ارائه .3 پیشروی .۹  پیشنهاد، مطرح .2      فاش، آشکار .۶

 صحیح است.« 3»گزینه  -7

 ...او صحبتی نکرد اما اتاق را ترک كرد و در را پشت سرش

 چسباندن. 3 محکم و با صدا بست. ۹     كشید. 2 نصب كرد. ۶

 *slam  است و  بستن صدابه معنی محکم و باfasten   به معنی چسباندن و دو چیز را به هام

 كردن يا محکم بستن از طريق چسباندن است.است و محکم  وصل كردن

 صحیح است.« 4»گزینه  -9
 گیرد. می را ...يک كیک را به چند تکه برديم تا مطمئن شوم كه هركس يک 

 حركت، جنبش. 3  ترفیع. ۹  انگیزه. 2  قسمت، سهم . ۶

 گونه ارتباط معنايی با جمله نداند. هیچ( 2 -۹ -3ها ) ساير گزينه

 (بخش ب
( زير چهار كلمه يا عبارت خط كشیده شده است. ۳ -۶0در هر يک از جمالت ذيل، )مواد دستورالعمل: 

شما بايد كلمه يا عباراتی را انتخاب كنید كه از نظر انگلیسی نوشتاری معیار نامناسب است. گزينه ماورد  

 نامه عالمت بزنید.نظر خود را روی پاسخ
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 صحیح است.« 4»گزینه  -8

 تواند شغل خوبی در يک مركز علمی پیدا كند. ها و می التحصیل شدن از دانشگاه غبه محض فار

كار )آينده( به will، معموالً as soon as ،when ،afterهای ربطی مربوط به زمان  پس از واژه

 بريم بلکه بايد زمان حال ساده يا گذشته بکار بريم. نمی

 صحیح است.« 4»گزینه  -41
بینند تاا از طرياق گاوش     ها از طريق مشاركت در تجارت بهتر آموزش می بود كه بچهجان ديويی معتقد 

 ها.دادن به سخنرانی

 جايگزين شود. learnsبايد  learningبه جای 

 درک مطلب (بخش ج
شود به شما بايستی از میان چهار  يک يا دو سؤال در مورد معنای آن مطلب دنبال می لهیوسهر گزينه به 

 گزينه داده شده، بهترين پاسخ را برای هر سؤال انتخاب كنید.

ای از آمريکا در مورد بیماری فراگیر سرطان پوست بار ديگر توانست اروپائیاان را   آمار جديد هشداردهنده

تواند با دراز كشیدن طاوالنی در   گیری امسال تابستان به فکر وا دارد. سرطان پوست كه می قبل از آفتاب

 2۳تاا   2۵ن جاوان آمريکاايی   زناا  انیم درترين نوع سرطان شناخته شده  آفتاب ايجاد شود، اكنون رايج

 باشد. ساله می

 صحیح است.« 3»گزینه  -44

 سرطان پوست در اروپا در حال كاهش است.. ۶

 تر باشند.   گیری محتاط اروپايیان بايستی در مورد آفتاب. 2

 سرطان پوست میان زنان جوان آمريکايی خیلی رايج نیست.. ۹

 پوست فکر كنند.نوع سرطان  2اروپايیان بايستی در مورد . 3

درصد در حال افازايش   ۵اند كه سرطان پوست ساالنه در سراسر جهان  محققان در اياالت متحده دريافته

انگیز فلوريدا و  سال گذشته به دو برابر رسیده است. بريتانیا دارای سواحل شگفت ۶0است و اين موارد در 

هاای اخیار بیشاتر ماردم     زيرا در سالكالیفرنیا نیست، ولی مشکل سرطان پوست همان قدر جدی است 

نفار از ايان ناوع     ۶000. در بريتانیا هار ساال بایش از    گذرانند یمگرمسیر  یكشورهاتعطیالتشان را در 

 هم زنان هستند. ها آنمیرند و اكثر  سرطان پوست می

 صحیح است.« 4»گزینه  -43

 درصد افزايش يافته است. ۵سال،  ۶0موارد سرطان پوست در . ۶

بريتانیا دارای سواحل عجیب نیست بنابراين سرطان پوست، میان مردم بريتانیاا خیلای راياج    . 2

 نیست.
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 مسئله سرطان پوست در بريتانیا نسبت به آمريکا از جديت كمتری برخوردار است.. ۹

 خوابند. بسیاری از بريتانیاها در ساير كشورها زير آفتاب می. 3

در  هاا  آن نکاه ياسال يا بیشتر بعاد از   ۶0تواند بعد از  سرطان می اند كه اين نوع كارشناسان كشف كرده»

هاا جهات   تارين ناوع سارطان    . اين يکی از سختكند میعود  ها آنمعرض اشعه خورشید قرار گرفتند در 

تواند اين مسئله را حل كند به شارط اينکاه آن در مرحلاه ابتادايی خاود       معالجه است. جراحی فقط می

 «باشد.

 صحیح است.« 3»گزینه  -43

 تواند معالجه شود. سرطان پوست نمی. ۶

 های معالجه سرطان پوست است.جراحی يکی از روش. 2

 گیرند ترثیر بگذارد. تواند فوراً بر روی كسانی كه آفتاب می سرطان پوست می. ۹

 .كند میده سال سن دارند عود  تواند در كسانی كه بیش از اين مشکل فقط می. 3

هاای  هايی بسازند كه بتوانند بدن انسان را قادر سازد كه سلولاند تا واكسن آمريکايی سعی كردهمحققان 

كنناد تاا ماردم را ز خطارات      سرطانی را از بین ببرد. در خالل آن، مقامات بهداشت بريتانیاا ساعی مای   

، بیشتر آگاه كنند. اكثر افرادی كه در معرض خطرند شامل تعداد زيادی از افرادی كه بر روی یریگ آفتاب

بدنشان خال دارند، كسانی كه موهای قرمز يا بلوند دارند، چشمان آبی دارند، پوست لطف دارند هساتند.  

كساانی كاه    ساوزند و  زدگی برايشان خیلی سخت است و به آسانی می دانند تحمل آفتاب كه می هايی آن

 شود. شان دارند می سابقه اين بیماری را در دو يا چند عضو از اعضای خانواده

 صحیح است.« 3»گزینه  -44

 های سرطانی را دريابند.كنند تا سلول محققان آمريکايی فعالیت می. ۶

 از بین ببرد. های سرطانی راتواند سلول بدن انسان می. 2

 گیری موجب جلوگیری از آن خواهد شد.از خطرات آفتابآگاه ساختن هرچه بیشتر مردم . ۹

 تواند انجام شود. مقامات بهداشت در بريتانیا معتقدند كه هیچ كاری علیه سرطان پوست نمی. 3

 صحیح است.« 4»گزینه  -48

تان دارای سرطان پوست باشند ممکن اسات   گیری در صورتی كه برخی اعضای خانواده آفتاب. ۶

 تر باشد. خطرناک

 در معرض خطر هستند. بدنمانها در  تعداد زيادی از خال. 2

 گیرند. كه پوست لطیف دارند احتماالً سرطان پوست نمی هايی آن. ۹

كند چه كسانی احتمااالً بیشاتر مباتال باه سارطان پوسات        ینیب شیپروشی وجود ندارد كه . 3

 شوند. می
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 پاسخ دهید. 47و  46و سپس به سؤاالت  متن زیر را به دقت بخوانید
يابد. تغییرات به واسطه عوامی مختلف نظیر  حقوق يک موجود زنده بود و در سراسر طول تاريخ تغییر می

آالت جديد ياا عقاياد ياا     تجاوز، تماس با ساير نژادها، رفاه مادی، تعلیم و تربیت، ظهور و پیدايش ماشین

ياباد. قابالً    داده و مطابق آن تغییر میدهد. حقوق نسبت به افکار عمومی واكنش  مذاهب جديد، روی می

، قانونی توسط کن است به منظور تغییر حقوقخود قضات حقوق را شکل و گسترش دادند. اما امروزه مم

 مجلس تصويب شود.

 صحیح است. «3»گزینه  -46

 )ظهور، پیدايش( در اين متن چیست؟ adventمعنای 

 توزيع، تقسیم. 3   پیدايش ظهور،. ۹    اختراع، ابتکار. 2  خلقت، ايجاد. ۶

 صحیح است.« 4»گزینه  -47

 ، تهاجم( در اين متن چیست؟تجاوز) invasionمعنای لغت 

 فروپاشی، تجزيه. 3    جانشینی، توالی. ۹    ترثیر، نفوذ. 2  اشغال. ۶

 در اين متن ارتباطی ندارند. invasion* ساير لغات با 

 صحیح است.« 3»گزینه  -49
 پس: «تجاری، عالمتی بر روی كااليی باشد كه آن كاال را از كاالی رقبا متمايز گرداندعالمت »اگر 

 كنند. را به هر طريقی از هم متمايز می شانيكاالهارقبا، . ۶

 توانند به وسیله عالمت تجاری از هم متمايز شوند. كاالها می. 2

 شوند. كاالها به وسیله عالمت تجاری متمايز نمی. ۹

 اری مثل كاالی رقباء است.عالمت تج. 3

قابل پذيرش نیسات. زيارا ماتن در ايان ماورد       «هر طريقی»به دلیل بکار بردن قید به  ۶گزينه 

نیز مبین عادم تماايز    3نیز مخالف صريح با متن مورد سؤال است. گزينه  ۹چیزی نگفته، گزينه 

است چرا كه ماتن   2كاال توسط عالمت تجاری است. بنابراين گزينه صحیح گزينه صحیح گزينه 

 .دكن میصحبت  «تمايز كاال از طريق عالمت تجاری»فوق مورد 

 صحیح است.« 4»گزینه  -48
داران شركت نیز اگر نتیجه وضعیت قانونی موجود شركتی، مسئولیت محدودی باشد، اين نتیجه به سهام

 .كند میسرايت 

 داران يک شركت مسئولیت محدود دارند.سهام. ۶

 پیامد عمده شركت، وضعیت قانونی موجود آن است.. 2

 شود. شركت اعطاء می داران بهمسئولیت محدود توسط سهام. ۹
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 شود. داران به شركت داده میوضع حقوقی موجود توسط سهام. 3

 صحیح است.« 3»گزینه  -31

 پس: «ساز باشد مشکل تشخیص اموال شركتی از اموال شخصی شركای محدود به ندرت»اگر 

 است. ساز مشکلاموال شريک محدود به ندرت . ۶

 دسته مشکل داشته باشید.شما ممکن است در تشخیص اموال اين . 2

 اموال شركت به ندرت يکی از اموال شخصی شريک محدود است.. ۹

 سااز  مشاکل وقتی كه شركت با مسئولیت محدود مالی دارد تشخیص اموال شراكت به نادرت  . 3

 است.

* متن مورد سؤال در مورد تمايز بین اموال شراكتی و اموال شخصای شاريک محادود صاحبت     

در ماورد تماايز    نکاه يابه دلیال   ۶است بنابراين گزينه  ساز مشکلز به ندرت كه اين تماي كند می

باودن آن صاحبتی    ساز مشکلدر مورد تمايز اموال و  نکهيانیز به دلیل  ۹صحبتی نکرده، گزينه 

. كناد  مای چون از تمیز اموال شراكتی از اموال شركت با مسئولیت محدود بحث  3نکرد. و گزينه 

 قابل رد است.

 صحیح است.« 4»گزینه  -34

اقاماه دعاوی نماياد     بودخصی كه با او قرارداد منعقد شده اگر خواهان بتواند در يک قرارداد فقط علیه ش

 پس:

 تواند توسط خواهان منعقد شود. قرارداد فقط می. ۶

 تواند توسط خوانده اقامه شود. دعوی علیه خواهان می. 2

 كه با خواهان قرارداد منعقد كرده است.تواند باشد  می خوانده تنها كسی . ۹

 توانست منعقد شود. تواند اقامه شود كه با او قرارداد می دعوی فقط علیه شخصی می. 3

 صحیح است.« 4»گزینه  -33
 .كند میبحث  ...به معنی بخشی از حقوق است كه از  «حقوق عمومی»

 حقوق اداری. ۶

 حقوق اساسی. 2

 رابطه بین اشخاص. ۹

 های حکومت مركزی و محلی، رابطه بین افراد و دولت.اساسی و وظايف ارگانقانون . 3

 صحیح است.« 4»گزینه  -33
 انجام شود. ...معنای اصلی حکومت قانون اين است كه هر چیزی بايستی مطابق 

 حقوق اساسی. 3 حقوق اداری . ۹ حقوق مجزا. 2  قانون . ۶
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 صحیح است.« 3»گزینه  -34
 دارای مناطق دريايی هستند؟چه نوع كشورهايی 

 كشورهای ساحلی. 2  كشورهای محصور . ۶

 كشورهای دارای وضعیت نامساعد. 3  كشورهای محصور در خشکی . ۹

 صحیح است.« 3»گزینه  -38
 پذير نیست، چیست؟ اصطالح التین برای قواعد حقوقی كه از آن هیچ تخلفی امکان

 قانوناً. 3 حقوق ملل. ۹ قاعده آمره. 2 حقوق مدنی  . ۶

 صحیح است.« 3»گزینه  -36
 بدون قربانی عبارت است از: جرائم

 جرمی كه قربانی قابل شناسايی ندارد.. ۶

 جرمی كه قربانی خاصی ندارد.. 2

 كسی كه كمتر از سايرين مورد تعدی قرار شده است.. ۹

 چیزی كه دزديده شده و ارزش كمی دارد.. 3

 صحیح است.« 4»گزینه  -37
گیاريم   می ، نتیجه«تواند تا جايی پیش رود كه تجزيه و تحلیل اخالقی نیاز دارد حقوق نمی»در خصوص 

 كه:

 دارد. تواند پیش رود، نیاز حقوق به بیش از آنچه تحلیل اخالقی می. ۶

 رود، نیازمند است. تواند پیش می تحلیل اخالقی تا جايی كه حقوق می. 2

 رود، نیاز دارد. تواند پیش می تحلیل اخالقی به كمتر از آنچه حقوق می. ۹

 تواند پیش رود، نیاز دارد. تحلیل اخالقی به بیش از آنچه حقوق می. 3

 صحیح است.« 4»گزینه  -39
پسات شاود معتبار و نافاذ      نکاه ياع منعقد شده از طريق پست، نامه قبولی به محاض  در يک قرارداد بی»

 گويد كه: طور ضمنی میهاين جمله ب «است

 شود. نامه قبولی پست شود، توافق حاصل میزمانی كه . ۶

 شود. زمانی كه نامه قبولی پست شود، توافق حاصل نمی. 2

 كننده دريافت شود، معتبر و دارای اثر است. نامه قبولی در صورتی ايجاب. ۹

 يابد. به محض اينکه نامه قبولی پست شود، قرارداد قطعاً خاتمه می. 3

 صحیح است.« 4»گزینه   -38

 بدين معناست كه: «دارندگان اوراق بهادار، مالکان شركت هستند»جمله 


