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 تهٌبهػب يٍ اعالع ضسبً يًظبم هستٌس سبظ يياخطاًبهِ ي ييست آيچي ل

 

 ضهبًَى گصا ياغل ياظ ّسكْب يٌيّوَاضُ  يبًبت هبلياظ اًَاع هلسسُ ّب ٍ سَء خط يطيخلَگ يثطا يت زض هؼبهالت زٍلتيدبز ضلبكيا

طاى زض سبل يأت هحتطم ٍظيّهٌبهػبت هبزُ  ي( هبًَى ثطگعاض 32ثٌس ) ز( هبزُ )  يٍ زضاخطاي ّسف يل ثِ ايً يثَزُ است . ثطا

 يق هبًًَيي ًبهِ ٍ تٌبلييي آيا يت ضسبًس . اخطايهٌبهػبت ضا ثِ تػَ يٍ اعالع ضسبً يًظبم هستٌس سبظ ييي ًبهِ اخطايي، آ 5281

بض ضلبف ٍ آضٌبض يثِ غَضت ثس يياخطا يزستگبّْب يهؼبهالت زٍلت ياخطا يٌسّبيكطآ يضَز تب توبه يت هخهوطض ضسُ زض آى هَ

 يثطا يضهبثت يغيت هحيي تطتيطز . ثسيهطاض گًطَض  يى هسبئل اهتػبززست اًسض ًبضا يالرػَظ توبه يثِ اعالع ّوِ هطزم ٍ ػل

هٌللٌس اعالػبت هطثَط  يياخطا يي ًبهِ ، زستگبّْبييآي ياذَاّس ضس . ثط اسبس هلبز كطاّن  سازّبؼٍ است ّب ييتَاًب يتوبهظَْض 

تطًٍ  ( هٌبهػبت ياعالع ضسبً يگبُ هليپب)سبهبًِ  ي اعالػبت ضا زض زٍيًوَزُ ٍ ا يهستٌس سبظ يٌيثِ هٌبهػبت ذَز ضا ثِ غَضت اٌل

 ٌس .يثجت ًوب ( ثبًي اعالػبت هٌبهػبت) ٍ 

 يزاًٌس تب ثط اخطا يًل ًطَضذَز ضا هٌلق ه ياظ خولِ سبظهبى ثبظضس يًظبضت ي، زستگبّْبهَضَع ت ياست ثِ خْت اّو يْيثس

 .  ثبضٌس ي ًبهِ ًظبضت زاضتِييي آياح ٍ ًبهل يغح

ن يٍ زاضتي ثطًبهِ زه يٌس ثبظضسيعلجس . ًظن زض كطا يضا ه يكطاٍاً ياست ًِ زاضتي هْبضتْب يسُ ايچين ٍ پيزهبض ياهط ثس يثبظضس

ي ًبهِ ييآ 35ثط اسبس ثٌس )ز( هبزُ ٍ ًظبضت هَكن است .  يي ثبظضسيبت ياظ ضطٍض يًوٌ يٍ تسلظ ثط هبًَى ٍ استلبزُ اظ اثعاضّب

ًسجت ثِ تساضى  يهَظلٌس هجل اظ ضطٍع ثبظضس يثبظضس يأتْبيب ّي، ثبظضسبى َض ًل ًط يثبظضس ل سبظهبىيتطٌ هبًَى يياخطا

 ٌس .ي، اهسام ًوب يب هَضَع ثبظضسيست ( ، هغبلؼِ هوطضات حبًن ثط زستگبُ يٌِ ) چي ليِ ثبظثيط تْيًظ يعطح ثبظضس
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ي ٍ يت هَاًيٍ آسبى زض ذػَظ ضػبغ يٌسبى ، سطيّوِ خبًجِ ،  يثبظضسبى ّستٌس ًِ اهٌبى ثطضس يًوٌ يست ّب اثعاضّبيچي ل 

 يهستٌس سبظزض ذػَظ  يست ًبهل ٍ استبًساضزيٌٌِ زض حبل حبضط چي ليل ايًٌٌس . ثسل يثبظضسبى كط اّن ه يهوطضات ضا ثطا

 س .يًوب ييي هْن ضا اخطاياس تب يًل ًطَض هػون گطز يسبظهبى ثبظضس يتِ ًظبضت ثط هؼبهالت زٍلتيٍخَز ًساضز ، ًو يهؼبهالت زٍلت

 ستيذَاّس ضس ، لصا چي ل يضاُ اًساظع يي سبظهبى ًيا يياخطا يًظبضت ثط هؼبهالت زستگبّْب يسبهبًِ ًطَض يًِ ثعٍز يياظ آًدب

 ثبضس .  اهطي يا يثطا يتَاًس هٌول يه حبضط

 

 ضسس : يهٌبهػبت تصًط چٌس ًٌتِ الظم ثِ ًظط ه يٍ اعالع ضسبً يزض ذػَظ ًظبم هستٌس سبظ

 ل ضسُ است :يست اظ سِ هسوت تطٌيي چي ليا يّب تنيي اظ آي ّط – 5

   يزستگبُ ّب يضا ثطا قيي تٌلي ًِ اظ هبًَى يٍ ثٌس يهبًًَ هستٌس –الق                     

 هوطض ًطزُ است . يياخطا                    

 ثطاسبس تن ّب يي اظ آيّط  يق هبًًَيتٌل اًدبم ػسم ٍ اًدبم اظ سئَال –ة                     

  . يهستٌس هبًًَ                   

   ، طيب ذياًدبم ضسُ  يق هبًًَيٌٌِ تٌليط ًِ ثط حست ايثلِ ٍ ذ يٌِ ّبيگع –ج                    

 گطزز. يٌِ اًتربة هيي زٍ گعيا يٌي سيثب                    

 

 يچگًَِ سئَال ٍ پطسطيلحبػ ضسُ است ٍ ّ يهبًًَ قيتن ّب ٍ سئَاالت آى تٌْب هَاضز ٍ تٌبليست ٍ آيي چي ليا زض – 3

ست آٍضزُ ضسُ ٍ يي چي ليق ذَاستِ ضسُ زض هبًَى ، زض ايتن ّب ٍ تٌبليآ يگط توبهيثسٍى هستٌس هغطح ًطسُ است . اظ عطف ز

 ست هبًَى هٌبهػبت است .يي چي ليست خبهغ تطيي چي ليي ايلتبزُ است ٍ ثٌبثط اياظ هبًَى اظ هلن ً يچ ثرطيّ
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س يبض هليثِ پطسطْب ثس ييپبسرگَ يي هَضَع ثطاي، هستٌس هطثَط ثِ آى زضج ضسُ است . ا يتويآ ٍ سئَال ّط اظ هجل – 2

 اٍهبت هطٌل ٍ ًبهوٌي است . يبز سپطزى ّوِ هبًَى گبّيط ثيذَاّس ثَز ، ظ

 يآهَظض ياست ٍ ًبضثطزّب سيبض هليع ثسيً يتن زض ًٌبض آى سئَال ، اظ خٌجِ آهَظضيآ ٍ سئَال ّط هستٌس ضسى شًط – 4

 يطيب زگيَستِ تٌطاض ضسُ ٍ يپ يضَز ًِ هَاضز هبًًَ يست ، هَخت آى هيي چي ليزاضز . ًبضًطزى ٍ استلبزُ هٌطض اظ ا يكطاٍاً

 بض ضاحت تط گطزز .يآًْب ثس

گصاضزُ ذَاّس ًل ًطَض  يسبظهبى ثبظضس يًظبضت ثط هؼبهالت زٍلت يست زض سبهبًِ ًطَضيي چي ليي ايٌسُ ًعزيآ زض – 1

 ٍ استلبزُ ثبضس .  يّوِ هبثل زستطس يضس تب ثطا
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 تهٌبهػب يٍ اعالع ضسبً يس سبظٌهستًظبم    ييي ًبهِ اخطاييآ ستيچي ل
                                              

 بتيًل يثرص اٍل : هستٌس سبظ

 

 حبت يتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ 

ي ًبهِ هستٌس يآئ 3ثٌس الق هبزُ  58عجن خعء  – 5

است ًِ  يٌسياسٌبز هٌبهػِ كطآ يگبًي، ثب يسبظ

زض آى ّوِ اسٌبز هٌبهػِ ثِ غَضت هٌتَة ٍ ثِ 

هغوئي زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثجت ٍ  يًحَ

 ضًَس . يه يًگْساض

 يگبًيثب يزاضا ييب زستگبُ اخطايآ – 5

 ثبضس ؟ ياسٌبز هٌتَة هٌبهػِ ه

 لِ    ث

      طيذ

 

ي ًبهِ ، هستٌس ييآ 2ثٌس ة هبزُ  5عجن خعء  – 3

الظم ثِ  يِ هستٌسّبيهٌتَة ضبهل تْ يسبظ

 يآًْب زض پطًٍسُ ّب يگبًيغَضت هٌتَة ٍ ثب

 ضَز . يهستول ٍ هٌظن ه

هٌتَة هٌبهػبت ٍ  يب هستٌس سبظيآ – 3

هستول زض  يآًْب زض پطًٍسُ ّب يگبًيثب

 ؟ طزيگ يزستگبُ اًدبم ه

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هستٌس ييآ 2ثٌس ة هبزُ  3عجن خعء  – 2

تطًٍ يسبظ تطًٍ يضبهل ثجت ًطبً يٌياٌل زض  يٌياٌل

 ثبضس . يهٌبهػبت ه ياعالع ضسبً يگبُ هليپب

 يگبُ هليزستگبُ زض پب يب ًطبًيآ – 2

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟  ياعالع ضسبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ذالغِ اسٌبز ييآ 4س الق هبزُ عجن ثٌ – 4

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز يهٌبهػبت ثب

. 

ب ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ زض ثبًي يآ – 4

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ذالغِ اسٌبز ييآ 4عجن ثٌس الق هبزُ  – 1

 هٌبهػبت  ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيهٌبهػبت ثب

 گطزز . ياعالع ضسبً

گبُ يب ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ زض پبيآ – 1

هٌبهػبت ، اعالع  ياعالع ضسبً يهل

 ضسُ است ؟ يضسبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 3عجن خعء   - 6

س ثػَضت يص اظ كطاذَااى ثبيي ًبهِ ، هطحلِ پييآ

تطًٍَهٌت  طزز .گ يهستٌس سبظ يٌية ٍ اٌل

ص اظ كطاذَاى ثػَضت يب هطحلِ پيآ –6

 ضسُ است ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 3عجن خعء   - 7

س ثػَضت يص اظ كطاذَااى ثبيي ًبهِ ، هطحلِ پييآ

تطًٍَهٌت  گطزز . يهستٌس سبظ يٌية ٍ اٌل

ص اظ كطاذَاى ثػَضت يب هطحلِ پيآ – 7

تطٍ  ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ يٌيًاٌل

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 2 خعءعجن  – 8

س ثػَضت هٌتَة ٍ يي ًبهِ ، هطحلِ كطاذَاى ثبييآ

تطًٍ  گطزز . يهستٌس سبظ يٌياٌل

ب هطحلِ كطاذَاى ثػَضت هٌتَة يآ – 8

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 2 خعءعجن  – 9

س ثػَضت هٌتَة ٍ يي ًبهِ ، هطحلِ كطاذَاى ثبييآ

ب هطحلِ كطاذَاى ثػَضت يآ – 9

تطًٍ  ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ يٌياٌل

 

 ثلِ    
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تطًٍ    ط   يذ گطزز . يهستٌس سبظ يٌياٌل

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 4عجن خعء  – 51

س ثِ يطٌْبزّب ثبيپ يضٌل يثبيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيغَضت هٌتَة ٍ اٌل

 يضٌل يبثيب هطحلِ اضظيآ – 51

طٌْبزّب ثػَضت هٌتَة هستٌس يپ

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 4عجن خعء  – 55

س ثِ يطٌْبزّب ثبيپ يضٌل يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ

تطًٍغَ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيضت هٌتَة ٍ اٌل

طٌْبزّب يپ يضٌل يبثيب هطحلِ اضظيآ –55

تطًٍ ضسُ  يهستٌس سبظ يٌيثػَضت اٌل

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 1عجن خعء  – 53

س يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ

تطًٍ  ضَز . يستٌس سبظه يٌيثِ غَضت هٌتَة ٍ اٌل

هٌبهػِ  يليً يبثيب هطحلِ اضظيآ – 53

 يگطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 1عجن خعء  – 52

س يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيثِ غَضت هٌتَة ٍ اٌل

هٌبهػِ  يليً يبثيب هطحلِ اضظيآ – 52

تطًٍ  يهستٌس سبظ يٌيگطاى ثػَضت اٌل

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ثٌس ة يثٌس الق ٍ ّوچٌ  5 – 6عجن خعء  – 54

طٌْبزّب ٍ يص پيي ًبهِ ، هطحلِ گطبييآ 2هبزُ 

 يي هطحلِ ايي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت ييتؼ

تطًٍيثب  يس سبظهستٌ يٌيس ثػَضت هٌتَة ٍ اٌل

 ضَز .

طٌْبزّب ٍ يص پيب هطحلِ گطبيآ – 54

ي يي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت ييتؼ

 يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ يهطحلِ ا

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ثٌس ة يثٌس الق ٍ ّوچٌ  5 – 6عجن خعء  – 51

طٌْبزّب ٍ يص پيي ًبهِ ، هطحلِ گطبييآ 2هبزُ 

 يي هطحلِ ايبت ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػييتؼ

تطًٍيثب  يهستٌس سبظ يٌيس ثػَضت هٌتَة ٍ اٌل

 ضَز .

طٌْبزّب ٍ يص پيب هطحلِ گطبيآ – 51

ي يي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت ييتؼ

تطًٍ يهطحلِ ا هستٌس  يٌيثػَضت اٌل

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ – 3 – 6خعء  – 56

ي ييطٌْبزّب ٍ تؼيص پيطحلِ گطبي ًبهِ ، هييآ

س ثػَضت هٌتَة ٍ يثب يثطًسُ هٌبهػِ زٍ هطحلِ ا

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌياٌل

طٌْبزّب ٍ يص پيب هطحلِ گطبيآ –56

ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت زٍ ييتؼ

 يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ يهطحلِ ا

 ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يّوچٌ ثٌس الق ٍ – 3 – 6خعء  –57

ي ييطٌْبزّب ٍ تؼيص پيي ًبهِ ، هطحلِ گطبييآ

س ثػَضت هٌتَة ٍ يثب يثطًسُ هٌبهػِ زٍ هطحلِ ا

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌياٌل

طٌْبزّب ٍ يص پيب هطحلِ گطبيآ – 57

ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت زٍ ييتؼ

تطًٍ يهطحلِ ا هستٌس  يٌيثػَضت اٌل

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ثٌس ة يثٌس الق ٍ ّوچٌ  5 – 3 – 6عجن خعء  – 58

 يثبظضگبً – يكٌ يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ 2هبزُ 

س ثػَضت يثب يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايپ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيهٌتَة ٍ اٌل

 يثبظضگبً – يكٌ يبثيب هطحلِ اضظيآ – 58

 ياطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ يپ

ضسُ است  يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ؟

 ثلِ    

   ط   يذ
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ي ثٌس ة يثٌس الق ٍ ّوچٌ  5 – 3 – 6عجن خعء  – 59

 يثبظضگبً – يكٌ يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ 2هبزُ 

س ثػَضت يثب يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايپ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيهٌتَة ٍ اٌل

 يثبظضگبً – يكٌ يبثيب هطحلِ اضظيآ – 59

 يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايپ

تطًٍ ضسُ  يهستٌس سبظ يٌيثػَضت اٌل

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ثٌس يثٌس الق ٍ ّوچٌ – 3 – 3 – 6عجن خعء  – 31

 يهبل يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ 2ة هبزُ 

س ثػَضت يثب يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايپ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيهٌتَة ٍ اٌل

طٌْبز ّب يپ يهبل يبثيب هطحلِ اضظيآ – 31

ثػَضت  يزض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ا

 ضسُ است ؟ يهٌتَة  هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ثٌس يثٌس الق ٍ ّوچٌ – 3 – 3 – 6عجن خعء  –35

 يهبل يبثيي ًبهِ ، هطحلِ اضظييآ 2ة هبزُ 

س ثػَضت يبث يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايپ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيهٌتَة ٍ اٌل

طٌْبزّب يپ يهبل يبثيب هطحلِ اضظيآ – 35

ثػَضت  يزض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ا

تطًٍ  ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ يٌياٌل

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 7عجن خعء  –33

س يي ثطًسُ هٌبهػِ ثبييي ًبهِ ، هطحلِ پس اظ تؼييآ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيثػَضت هٌتَة ٍ اٌل

ي ييب هطحلِ پس اظ تؼيآ –الق  – 33

ثطًسُ هٌبهػِ ثػَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 7عجن خعء  – 32

س يي ثطًسُ هٌبهػِ ثبييي ًبهِ ، هطحلِ پس اظ تؼييآ

ت  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيطًٍثػَضت هٌتَة ٍ اٌل

ي ثطًسُ ييب هطحلِ پس اظ تؼيآ – 32

تطًٍ  يٌيهٌبهػِ ثػَضت اٌل

 ضسُ است ؟ يهستٌسسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 8عجن خعء  – 34

س ثِ يهَضَع هٌبهػِ ثب يي ًبهِ ، زٍضُ اخطاييآ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيغَضت هٌتَة ٍ اٌل

هَضَع هٌبهػِ ثِ  يب زٍضُ اخطايآ –34

ضسُ است  يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ي ثٌس ة هبزُ يثٌس الق ٍ ّوچٌ 8عجن خعء  – 31

س ثِ يهَضَع هٌبهػِ ثب يي ًبهِ ، زٍضُ اخطاييآ

تطًٍ  ضَز . يهستٌس سبظ يٌيغَضت هٌتَة ٍ اٌل

هَضَع هٌبهػِ ثِ  يب زٍضُ اخطايآ – 31

تطًٍغَضت ا ضسُ  يهستٌس سبظ يٌيٌل

 است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، زض ييا 4الق ٍ ة هبزُ  يعجن ثٌسّب -  36

س هػبلح ٍ يهٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ ذط

س زض ثبًي يعات ، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيتدْ

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ يآ - 36

عات ، ذالغِ اسٌبز يتدْ س هػبلح ٍيذط

هٌبهػِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت 

 سُ است ؟يگطز

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ة هبزُ  يعجن ثٌسّب – 37

س هػبلح ٍ يهٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ ذط

 يهلگبُ يس زض پبيعات ، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيتدْ

 ضَز . يهٌبهػبت اعالع ضسبً ياعالع ضسبً

ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ يآ – 37

عات ، ذالغِ اسٌبز يس هػبلح ٍ تدْيذط

 ياعالع ضسبً يگبُ هليِ زض پبهٌبهػ

 ضسُ است ؟ يهٌبهػبت اعالع ضسبً

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

  ثلِ    ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ سبذت ٍ يآ – 38ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ح هبزُ  يعجن ثٌسّب – 38
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ب پطٍغُ يعطحْب  يهٌبهػبت هطثَط ثِ سبذت ٍ اخطا

س زض ثبًي اعالػبت يّب ، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثب

 هٌبهػبت ثجت گطزز .

ب پطٍغُ ّب ، ذالغِ اسٌبز يعطحْب  ياخطا

هٌبهػِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت 

 ضسُ است ؟

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ح هبزُ  يعجن ثٌسّب – 39

ب پطٍغُ يعطحْب  يبت هطثَط ثِ سبذت ٍ اخطاهٌبهػ

اعالع  يگبُ هليس زض پبيّب ، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثب

 ضَز . يهٌبهػبت اعالع ضسبً يضسبً

ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ سبذت ٍ يآ – 39

ب پطٍغُ ّب ، ذالغِ اسٌبز يعطحْب  ياخطا

 ياعالع ضسبً يگبُ هليٍ هٌبهػِ زض پب

 ت ؟ضسُ اس يهٌبهػبت اعالع ضسبً

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ت هبزُ  يعجن ثٌسّب – 21

، ذالغِ  يٍ ًگْساض يهٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ ثطزاض

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ياسٌبز هٌبهػِ ثب

 ضَز .

ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ يآ – 21

، ذالغِ اسٌبز  يٍ ًگْساض يثطزاض

ػبت هٌبهػبت ثجت هٌبهػِ زض ثبًي اعال

 ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ت هبزُ  يعجن ثٌسّب – 25

، ذالغِ  يٍ ًگْساض يهٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ ثطزاض

 ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيثب اسٌبز هٌبهػِ 

  ضَز . يبت اعالع ضسبًهػهٌب

ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ يآ – 25

، ذالغِ اسٌبز  يًگْساض ٍ يثطزاض

 ياعالع ضسبً يگبُ هليهٌبهػِ زض پب

 ضسُ است؟ يهٌبهػبت اعالع ضسبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ث هبزُ  يعجن ثٌس ّب – 23

س هػبلح ياظ تساضى ٍ ذط يجي) تطً يجيهٌبهػبت تطً

عطحْب ٍ پطٍغُ ّب ، ٍ ثْطُ  يعات ، اخطايٍ تدْ

س زض ي، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثب (يساضٍ ًگْ يثطزاض

 ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

 يجي) تطً يجيب زض هٌبهػبت تطًيآ – 23

عات ، يس هػبلح ٍ تدْياظ تساضى ٍ ذط

 يعطحْب ٍ پطٍغُ ّب ، ٍ ثْطُ ثطزاض ياخطا

، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ( يٍ ًگْساض

سُ يبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزثزض

 است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 4الق ٍ ث هبزُ  يعجن ثٌسّب – 22

س هػبلح ياظ تساضى ٍ ذط يجي) تطً يجيهٌبهػبت تطً

عطحْب ٍ پطٍغُ ّب ، ٍ ثْطُ  يعات ، اخطايٍ تدْ

س زض يهػِ ثب( ، ذالغِ اسٌبز هٌب يٍ ًگْساض يثطزاض

 يهٌبهػبت اعالع ضسبً يبًاعالع ضس يگبُ هليپب

 ضَز .

 يجي) تطً يجيزض هٌبهػبت تطً بيآ – 22

عات ، يس هػبلح ٍ تدْياظ تساضى ٍ ذط

ٍ  يعطحْب ٍ پطٍغُ ّب ، ثْطُ ثطزاض ياخطا

( ، ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ زض  يًگْساض

هٌبهػبت ،  ياعالع ضسبً يگبُ هليپب

 ضسُ است ؟ ياعالع ضسبً

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 

 

 
 ص اظ كطاذَاى  يپ يثرص زٍم : هستٌس سبظ                                                                                        

 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ 
 1هبزُ ثٌس )ة(  5ثٌس الق ٍ خعء 5عجن خعء  –24

س زض غَضتدلسِ يي ًبهِ ، ًبم هٌبهػِ گعاض ثبييآ
 .ص اظ كطاذَاى زضج گطزز يپ

بم هٌبهػِ گعاض زض ب ًيآ – 24

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

  ثلِ   
   ط   يذ
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 1ثٌس )ة(  هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 5عجن خعء  – 21

س زض يي ًبهِ ، ػٌَاى هٌبهػِ گعاض ثبييآ

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يغَضتدلسِ پ

ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض يآ – 21

 ص اظ كطاذَاى زضجيغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 3عجن خعء  – 26

ص اظ يل خلسِ پيد تطٌيي ًبهِ ، تبضييآ 1

ص اظ كطاذَاى يس زض غَضتدلسِ پيكطاذَاى ثب

 زضج گطزز .

ص اظ يل خلسِ پيد تطٌيب تبضيآ – 26

ص اظ يكطاذَاى زض غَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 ِ    ثل

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 3عجن خعء  – 27

ص اظ يل خلسِ پيي ًبهِ ، هحل تطٌييآ 1

ص اظ كطاذَاى يس زض غَضت خلسِ پيكطاذَاى ثب

 زضج گطزز .

ص اظ يل خلسِ پيب هحل تطٌيآ – 27

ص اظ يكطاذَاى زض غَضت خلسِ پ

 كطاذَاى زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 2عجن خعء  – 28

س زض غَضتدلسِ يي ًبهِ ، هَضَع هٌبهػِ ثبييآ 1

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يپ

ب هَضَع هٌبهػِ زض يآ – 28

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 4عجن خعء  –29

، كْطست هٌبهػِ گطاى ) حست هَضز ي ًبهِ ييآ 1

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يس زض غَضتدلسِ پي( ثب

ب كْطست هٌبهػِ گطاى ) حست يآ –29

ص اظ كطاذَاى يهَضز ( زض غَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يزضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 1عجن خعء  – 41

َى هٌبهػِ يسيًو ياػضب يي ًبهِ ، اسبهييآ 1

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يس زض غَضتدلسِ پيثب

َى يسيًو ياػضب يب اسبهيآ – 41

ص اظ كطاذَاى يهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پ

 سُ است؟يزضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 1عجن خعء  – 45

َى هٌبهػِ يسيًو يي ًبهِ ، سوت اػضبييآ 1

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يس زض غَضتدلسِ پيثب

َى يسيًو يب سوت اػضبيآ – 45

ص اظ كطاذَاى يهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پ

 سُ  است ؟يزضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 6عجن خعء  – 43

س زض يحبضطاى زض خلسِ ثب يي ًبهِ ، اسبهييآ 1

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يغَضتدلسِ پ

 

حبضطاى زض خلسِ زض  يسبهب ايآ–43

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 7عجن خعء  – 42

س زض غَضتدلسِ يوْب ثبيي ًبهِ ، هلبز تػوييآ 1

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يپ

وْب زض غَضتدلسِ يب هلبز تػويآ – 42

 سُ است ؟ يص اظ كطاذَاى زضج گطزيپ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس )ة(   هبزُ  5ثٌس الق ٍ خعء 8عجن خعء  – 44
 يحبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبيي ًبهِ ، تَضييآ 1

ح ٍ يهٌبهػِ گطاى زض خلسبت هطثَط ثِ تَض
ص اظ يس زض غَضتدلسِ پيح اسٌبز ثبيتطط

 كطاذَاى زضج گطزز .

حبت ٍ پبسد ثِ يب تَضيآ – 44
زض خلسبت  هٌبهػِ گطاى يپطسطْب

ح اسٌبز زض يح ٍ تططيهطثَط ثِ تَض
ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 1عجن ثٌس ح هبزُ  – 41

س زض زاذل يص اظ كطاذَاى ثبيغَضتدلسبت پ

 ِ گطزز .يخلسِ تْ

ص اظ كطاذَاى يب غَضتدلسِ پيآ – 41

 ِ ضسُ است ؟يزض زاذل خلسِ تْ

 ِ    ثل

   ط   يذ

 

  ثلِ    ص اظ كطاذَاى يب غَضتدلسِ پيآ – 46ي ًبهِ ، ييآ 1عجن ثٌس ح هبزُ  – 46
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 يس تَسظ اػضبيص اظ كطاذَاى ثبيغَضتدلسبت پ

تِ يحبضط ًو يَى هٌبهػِ ٍ اػضبيسيحبضط ًو

 اهضبء ضَز . يثبظضگبً – يكٌ

َى هٌبهػِ يسيحبضط ًو يتَسظ اػضب

 يثبظضگبً –يتِ كٌيحبضطًو يٍ اػضب

 اهضبء ضسُ است ؟

   ط   يذ

ي ييآ 6ثٌس الق ٍ ثٌس ة هبزُ  5عجن خعء  – 47

س زض غَضتدلسِ يًبهِ ، ضطح هَضَع هٌبهػِ ثب

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يپ

ب ضطح هَضَع هٌبهػِ زض يآ – 47

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 6الق هبزُ ثٌس  3عجن خعء  –48

ص اظ يس زض غَضتدلسِ پياضًبى هٌبهػِ ثب

 گطزز . يكطاذَاى هؼطك

ب اضًبى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ يآ – 48

 ضسُ است ؟ يص اظ كطاذَاى هؼطكيپ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًَع ييآ 6ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  –49

ٍ زٍ  يي هطحلِ ايب هحسٍز ٍ ي يهٌبهػِ ) ػوَه

ص اظ كطاذَاى يس زض غَضتدلسِ پي( ثب يطحلِ اه

 گطزز . يييتؼ

ب ي يب ًَع هٌبهػِ ) ػوَهيآ – 49

 يٍ زٍ هطحلِ ا يي هطحلِ ايهحسٍز ٍ 

 يييتؼص اظ كطاذَاى ي( زض غَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 6ثٌس الق هبزُ  – 5 – 4عجن خعء  – 11

ص اظ يس زض غَضتدلسِ پيي هٌبثغ ثبي، ضٍش تأه

 كطاذَاى زضج گطزز .

ي هٌبثغ زض يب ضٍش تأهيآ – 11

ص اظ كطاذَاى زضج ضسُ يغَضتدلسِ پ

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 6ثٌس الق هبزُ  – 3 – 4عجن خعء  – 15

ص اظ يس زض غَضتدلسِ پيي اػتجبض ثبي، هحل تأه

 كطاذَاى زضج گطزز .

تجبض زض ي اػيب هحل تأهيآ – 15

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 6ثٌس الق هبزُ  – 3 – 4عجن خعء  – 13

س زض غَضتدلسِ يط تؼْسات ثبي، ًحَُ ضوبى تأذ

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يپ

ط تؼْسات زض يب ًحَُ ضوبى تأذيآ – 13

ص اظ كطا ذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 ست ؟سُ ايگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 6ثٌس الق هبزُ  2 – 4عجن خعء  – 12

س يهَضَع هٌبهػِ ) حست هَضز ( ثب يثطآٍضز ًل

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يزض غَضتدلسِ پ

هَضَع هٌبهػِ )  يب ثطآٍضز ًليآ – 12

ص اظ يحست هَضز ( زض غَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

    ط  يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 6ثٌس الق هبزُ  1عجن خعء  – 14

ص اظ يس زض غَضتدلسِ پيهٌبهػِ ثب يظهبً ًبهِثط

 كطاذَاى زضج گطزز .

هٌبهػِ زض  يظهبً ًبهِب ثطيآ – 14

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هتي ييآ 6ثٌس الق هبزُ  6عجن خعء  – 11

ص اظ كطاذَاى يس زض غَضتدلسِ پيَاى ثبكطاذ

 زضج گطزز .

ب هتي كطاذَاى زض غَضتدلسِ يآ – 11

 سُ است ؟يص اظ كط اذَاى زضج گطزيپ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًحَُ ييآ 6ثٌس الق هبزُ  6عجن خعء  – 16

ص اظ يس زض غَضتدلسِ پيكطاذَاى ثب ياعالع ضسبً

 كطاذَاى زضج گطزز .

كطاذَاى زض  ياعالع ضسبً ب ًحَُيآ –16

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 6ثٌس الق هبزُ  7عجن خعء  –17

ِ ) هَضَع هبزُ  ي ًبهِ ( ييآ 4ذالغِ اسٌبز هٌبهػ

 ص اظ كطاذَاى زضج گطزز .يس زض غَضتدلسِ پيثب

ب ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ) يآ – 17

ي ًبهِ ( زض ييآ 4هَضَع هبزُ 

ص اظ كطاذَاى زضج يغَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ
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ي ًبهِ ، ييآ 6ثٌس الق هبزُ  8عجن خعء  – 18

هبًَى  54اسٌبز هٌبهػِ ) هَضَع ثٌس )ة( هبزُ 

 ضَز . يس هستٌس سبظيهٌبهػبت ( ثب

ب اسٌبز هٌبهػِ ) هَضَع ثٌس يآ – 18

هستٌس  هبًَى هٌبهػبت ( 54)ة( هبزُ

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، غَضتدلسِ ييآ 6عجن ثٌس ح هبزُ  – 19

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت يص اظ كطاذَاى ثبيپ

 ثجت گطزز .

ص اظ كطاذَاى يب غَضتدلسِ پيآ – 19

زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ 

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 
  

 كطاذَاى  يثرص سَم : هستٌس سبظ
 

 حبتيتَض پبسد ستيسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ ، ًَع ييآ 7الق هبزُ  5 – 5عجن خعء  – 61

ضطًت زض هٌبهػِ  ي، آًْ يبثياضظ يكطاذَاى ) آگْ

 س زض هتي كطاذَاى زضج گطزز .يب زػَتٌبهِ ( ثبي

،  يبثياضظ يب ًَع كطاذَاى ) آگْيآ – 61

ض ب زػَتٌبهِ ( زيضطًت زض هٌبهػِ 

 سُ است ؟يهتي كطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 3 – 5عجن خعء  – 65

س زض هتي كطاذَاى زضج يًبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثب

 گطزز .

ب ًبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض زض يآ – 65

 سُ است ؟يهتي كطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 3 – 5عجن خعء  – 63

س زض هتي كطاذَاى يزستگبُ هٌبهػِ گعاض ثب يًطبً

 زضج گطزز .

زستگبُ هٌبهػِ گعاض  يب ًطبًيآ – 63

 سُ است ؟يزض هتي كطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 2 – 5عجن خعء  – 62

 ضج گطزز .س زض هتي كطاذَاى زيهَضَع هٌبهػِ ثب

ب هَضَع هٌبهػِ زض هتي يآ – 62

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 4 – 5عجن خعء  – 64

س زض هتي كطاذَاى زضج يثب بكت اسٌبزيظهبى زض

 گطزز .

زض هتي  بكت اسٌبزيظهبى زضب يآ – 64

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

    ط  يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 4 – 5عجن خعء  – 61

س زض هتي كطاذَاى زضج يبكت اسٌبز ثبيهْلت زض

 گطزز .

 

بكت اسٌبز زض هتي يب هْلت زضيآ – 61

 سُ است ؟ يكطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 4 – 5عجن خعء  –66

زض هتي كطاذَاى زضج  سيبكت اسٌبز ثبيزض يًطبً

 گطزز .

بكت اسٌبز زض هتي يزض يب ًطبًيآ – 66

 سُ است ؟ يكطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

، ي ًبهِ ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 1 – 5عجن خعء  –67

ِ هَضَع هٌبهػِ ) حست هَضز يب ثطآٍضز اٍليهوساض 

 س زض هتي كطاذَاى زضج گطزز .ي( ثب

ِ هَضَع يٍضز اٍلب ثطآياض ب هوسيآ – 67

) حست هَضز ( زض هتي هٌبهػِ 

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  ثلِ    ِ اسٌبز زض هتي يٌِ تْيب ّعيآ – 68ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 6 – 5عجن خعء  – 68
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س زض هتي كطاذَاى زضج گطزز يِ اسٌبز ثبيٌِ تْيّع

. 

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 

   ط   يذ

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 6 – 5عجن خعء  – 69

س زض هتي كطاذَاى يٌِ اسٌبز ثبيبكت ّعيًحَُ زض

 زضج گطزز.

ٌِ اسٌبز زض يبكت ّعيب ًحَُ زضيآ – 69

 سُ است ؟يهتي كطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 7 – 5عجن خعء  – 71

س زض هتي كطاذَاى زضج يطٌْبزّب ثبيپ هست اػتجبض

 گطزز .

طٌْبزّب زض يب هست اػتجبض پيآ – 71

 سُ است ؟ يهتي كطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 8 – 5عجن خعء  – 75

س زض هتي يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيًَع تضو

 زضج گطزز .كطاذَاى 

هٌبهػِ ي ضطًت زض يب ًَع تضوي – 75

 سُ است ؟يزض هتي كطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 8 – 5عجن خعء  – 73

س زض هتي يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيهجلؾ تضو

 كطاذَاى زضج گطزز .

ي ضطًت زض يب هجلؾ تضويآ – 73

سُ يهٌبهػِ زض هتي كطاذَاى زضج گطز

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 9 – 5عجن خعء  – 72

س زض يب هطبٍض ) حست هَضز ( ثبيط عطح يًبم هس

 هتي كطاذَاى زضج گطزز .

ب هطبٍض ) يط عطح يب ًبم هسيآ – 72

حست هَضز ( زض هتي كطاذَاى زضج 

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 7ثٌس الق هبزُ  – 9 – 5عجن خعء  – 74

س زض يب هطبٍض ) حست هَضز ( ثبيط عطح يهس يًطبً

 هتي كطاذَاى زضج گطزز .

ب هطبٍض ) يط عطح يهس يب ًطبًيآ – 74

حست هَضز ( زض هتي كطاذَاى زضج 

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  2ٍ ثٌس ة هبزُ  7ثٌس الق هبزُ  3عجن خعء  – 71

رِ ب ًسيي ًبهِ ، ًسرِ هٌتطط ضسُ زض ضٍظًبهِ ييآ

 يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظيزٍم زػَتٌبهِ ثب

 گطزز .

ب ًسرِ هٌتطط ضسُ زض يآ – 71

 ِ ِ ثػَضت يضٍظًبه ب ًسرِ زٍم زػَتٌبه

 ضسُ است ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ٍ ثٌس ة هبزُ  7ثٌس الق هبزُ  2عجن خع  – 76
ن يب اعالػبت هطثَط ثِ تػسيي ًبهِ ، اسٌبز ييآ

س يَتٌبهِ ) زض هٌبهػبت هحسٍز ( ثبٍغَل زػ
 گطزز . يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

ب اعالػبت هطثَط ثِ يب اسٌبز يآ – 76
ن ٍغَل زػَتٌبهِ ) زض هٌبهػبت يتػس

 يهحسٍز ( ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ
 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 2ٍ ثٌس ة هبزُ  7ثٌس الق هبزُ  4عجن خعء  – 77
ًِ اظ  يًسبً يٍ ًطبً ياسبهي ًبهِ ، كْطست ييآ

ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز زػَت ضسُ اًس يعط
 گطزز . يس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظيثب

 يٍ ًطبً يب كْطست اسبهيآ – 77
ن زػَتٌبهِ ثِ يًِ اظ عط يًسبً

 هٌبهػِ هحسٍز زػَت 
ضسُ اًس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ييآ 2ثٌس الق ٍ ثٌس ة هبزُ  5خعء عجن  – 78

س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس يًبهِ ، هتي كطاذَاى ثب

 ضَز . يسبظ

ب هتي كطاذَاى ثِ غَضت يآ – 78

 ضسُ است ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هتي كطاذَاى ييآ 7هبزُ ة عجن ثٌس  – 79

 ثجت گطزز .هٌبهػبت س زض ثبًي اعالػبت يثب

 

هتي كطاذَاى زض ثبًي  بيآ – 79

 هػبت ثجت ضسُ است ؟اعالػبت هٌب

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  ثلِ     يگبُ هليب هتي كطاذَاى زض پبيآ – 81ي ًبهِ ، هتي كطاذَاى ييآ 7ة هبزُ عجن ثٌس  – 81
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هٌبهػبت اعالع  ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيثب

 ضَز . يضسبً

 يهٌبهػبت اعالع ضسبً ياعالع ضسبً

 ضسُ است ؟

   ط   يذ

ي ًبهِ ، ًسرِ هٌتطط ييآ 7عجن ثٌس ة هبزُ  – 85

س زض يب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ ثبيضسُ زض ضٍظًبهِ 

 ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضَز .

ضسُ زض ضٍظًبهِ  هٌتطط ب ًسرِيآ – 85

ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ زض ثبًي ي

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًسرِ هٌتطط ييآ 7عجن ثٌس ة هبزُ  – 83

س زض يب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ ثبيضسُ زض ضٍظًبهِ 

 يهٌبهػبت اعالع ضسبً يسبًاعالع ض يگبُ هليپب

 گطزز .

ب ًسرِ هٌتطط ضسُ زض يآ – 83

ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ زض يضٍظًبهِ 

هٌبهػبت  ياعالع ضسبً يگبُ هليپب

 ضسُ است ؟ ياعالع ضسبً

    ثلِ 

   ط   يذ

 

ب يي ًبهِ ، اسٌبز ييآ 7هبزُ ة عجن ثٌس  – 82

ن ٍغَل زػَتٌبهِ ) زض ياعالػبت هطثَط ثِ تػس

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت يهٌبهػبت هحسٍز ( ثب

 ثجت گطزز .

ب اعالػبت هطثَط ثِ يب اسٌبز يآ – 82

ن ٍغَل زػَتٌبهِ ) زض هٌبهػبت يتػس

ت هحسٍز ( زض ثبًي اعالػبت هٌبهػب

 ثجت ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ب يي ًبهِ ، اسٌبز ييآ 7عجن ثٌس )ة( هبزُ  – 84

ن ٍغَل زػَتٌبهِ )زض ياعالػبت هطثَط ثِ تػس

 ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيهٌبهػبت هحسٍز( ثب

 ضَز .

ب اعالػبت هطثَط ثِ يب اسٌبز يآ – 84

ن ٍغَل زػَتٌبهِ ) زض هٌبهػبت يتػس

 ياعالع ضسبً يگبُ هليبهحسٍز ( زض پ

 ضسُ است ؟ يهٌبهػبت اعالع ضسبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، كْطست ييآ 7عجن ثٌس )ة(  هبزُ  – 81

ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ يًِ اظ عط يًسبً ياسبه

س زض ثبًي اعالػبت يهحسزٍز زػَت ضسُ اًس ثب

 هٌبهػبت ثجت گطزز .

 

ًِ اظ  يًسبً يب كْطست اسبهيآ – 81

زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز  نيعط

زػَت ضسُ اًس زض ثبًي اعالػبت 

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، كْطست ييآ 7عجن ثٌس )ة(  هبزُ  – 86

ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ يًِ اظ عط يًسبً ياسبه

اعالع  يگبُ هليس زض پبيهحسزٍز زػَت ضسُ اًس ثب

 ز .ضَ يهٌبهػبت اعالع ضسبً يضسبً

ًِ اظ  يًسبً يب كْطست اسبهيآ – 86

ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز يعط

اعالع  يگبُ هليپبزػَت ضسُ اًس زض 

ضسُ  ياعالع ضسبًهٌبهػبت  يضسبً

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 يي ًبهِ ، ًطبًييآ 7عجن ثٌس )ة(   هبزُ  – 87
ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز يًِ اظ عط يًسبً

س زض ثبًي اعالػبت  هٌبهػبت يثبزػَت ضسُ اًس 
 ثجت گطزز .

ًِ اظ  يًسبً يب كْطست اسبهيآ – 87

ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز يعط

زػَت ضسُ اًس زض ثبًي اعالػبت  

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 يي ًبهِ ، ًطبًييآ 7عجن ثٌس ة هبزُ  – 88
ٍز ن زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسيًِ اظ عط يًسبً

 ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيزػَت ضسُ اًس ثب
 گطزز . يهٌبهػبت اعالع ضسبً

ن يًِ اظ عط يًسبً يب ًطبًيآ – 88
زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز زػَت 

 ياعالع ضسبً يگبُ هليضسُ اًس زض پب
 ضسُ است  ؟ يهٌبهػبت اعالع ضسبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

زض غَضت ي ًبهِ ، ييآ 7عجن ثٌس ت هبزُ  – 89
ي اظ يل اسٌبز زض ّط يبكت ٍ تحَيس هْلت زضيتوس

ن يزضًگ اظ عط يس هَضَع ثيهطاحل هٌبهػِ ، ثب
 ين ثِ اعالع توبهيب هٌبتجِ هبثل تػسي يآگْ

س هْلت يب زض غَضت توسيآ – 89
ي اظ يل اسٌبز زض ّط يبكت ٍ تحَيزض

زضًگ اظ  يهطاحل هٌبهػِ ، هَضَع ث
ن ثِ يب هٌبتجِ هبثل تػسي ين آگْيعط

 ثلِ    

   ط   يذ
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سُ يهٌبهػِ گطاى ضس ياعالع توبه هٌبهػِ گطاى ثطسس .
 است ؟

ي ًبهِ ، زض غَضت ييا 7عجن ثٌس ت هبزُ  – 91
ي اظ يهٌسضج زض كطاذَاى زض ّط  يّب يط ًطبًييتـ

ن يزضًگ اظ عط يس هَضَع ثيهطاحل هٌبهػِ ، ثب
 ين ثِ اعالع توبهيب هٌبتجِ هبثل تػسي يآگْ

 ػِ گطاى ثطسس .هٌبه

 يّب يط ًطبًييب زض غَضت تـيآ –91
ي اظ يهٌسضج زض كطاذَاى زض ّط 

زضًگ اظ  يهطاحل هٌبهػِ ، هَضَع ث
ن ثِ يب هٌبتجِ هبثل تػسي ين آگْيعط

سُ يهٌبهػِ گطاى ضس ياعالع توبه
 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 
                                                  

 طٌْبزّبيپ يضٌل يبثياضظ يبضم  : هستٌس سبظثرص چْ
 

   

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ 

ي ًبهِ ، ييآ 8ثٌس ة هبزُ  5عجن خعء  – 95

ن ًطسُ اًس يًِ زض هْلت هوطض تسل ييطٌْبزّبيپ

 ضًَس . يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظيثب

 

ًِ زض هْلت  ييطٌْبزّبيب پيآ – 95

اًس ثِ غَضت هٌتَة ن ًطسُ يهوطض تسل

 ضسُ اًس ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 8ثٌس ة هبزُ  3عجن خعء  – 93

س يًِ اسٌبز آًْب ًبهع است ثب ييطٌْبزّبيپ

 ضَز . يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

ًِ اسٌبز آًْب  ييطٌْبزّبيب پيآ –93

هٌتَة هستٌس ًبهع است ثػَضت 

 ؟ضسُ است  يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 8ثٌس ة هبزُ  2عجن خعء  – 92

ظ هوطض زض اسٌبز يًِ عجن ضطا ييطٌْبزّبيپ

س ثِ غَضت يًطسُ اًس ثبٍ اهضبء  هٌبهػِ هْط

 ضًَس .  يهٌتَة هستٌس سبظ

ظ يًِ عجن ضطا ييطٌْبزيب پيآ – 92

ػِ هْط ٍ اهضب ًطسُ ههوطض زض اسٌبز هٌب

ضسُ  ياًس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ًس ؟ا

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ح يًتب٬ي ًبهِيآئ 9ثٌس الق هبزُ 2عجن خعء  -94

س ثِ غَضت هٌتَة يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 ضَز. يهستٌس سبظ

 

هٌبهػِ  يليً يبثيح اضظيب ًتبيآ -94

 يگطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ضسُ است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ًبهِ ،  يييآ 8ثٌس ة هبزُ  4عجن خعء  –91

ي ضطًت زض هٌبهػِ يًِ كبهس تضو ييطٌْبزّبيپ

 ضًَس . يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظيّستٌس ثب

ي يًِ كبهس تضو ييطٌْبزّبيب پيآ – 91

ضطًت زض هٌبهػِ ّستٌس ثػَضت 

 ضسُ اًس ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 8ثٌس ة هبزُ  4عجن خعء  – 96

س يي ّستٌس ثبيًوع تضو ياضاًِ ز ييطٌْبزّبيپ

 ضًَس . يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

ًوع  يًِ زاضا ييطٌْبزّبيبپيآ –96

ي ّستٌس ثػَضت هٌتَة هستٌس يتضو

 ضسُ اًس ؟ يسبظ

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 8ثٌس ة هبزُ  4عجن خعء  –97

ط هؼتجط يي ؿيتضو يًِ زاضا ييطٌْبزّبيپ

 ضًَس . يتٌس سبظس ثػَضت هٌتَة هسيّستٌس ثب

 يًِ زاضا ييطٌْبزّبيب پيآ – 97

ط هؼتجط ّستٌس ثػَضت يي ؿيتضو

 ضسُ اًس ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 

 ثلِ    

   ط   يذ
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ي ًبهِ ، ييآ 8ثٌس ة هبزُ  1عجن خعء  – 98

َى يسيًو يبثيًِ ثط اسبس اضظ ييطٌْبزّبيپ

ب ي، هجْن  يثبظضگبً - يتِ كٌيب ًويهٌبهػِ 

س ثِ غَضت يازُ ضسُ اًس ثبع زيهططٍط تطر

 ضًَس . يهٌتَة هستٌس سبظ

ًِ ثط اسبس  ييطٌْبزّبيب پيآ – 98

 يتِ كٌيب ًويَى هٌبهػِ يسيًو يبثياضظ

ع يب هططٍط تطري، هجْن  يثبظضگبً –

زازُ ضسُ اًس ثػَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ اًس ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 يزّبطٌْبيي ًبهِ ، پييآ 8عجن ثٌس ح هبزُ  –99

 ٬ي ًبم هٌبهػِ گطاى ييس ثب تؼيهبثل هجَل ثب

 ضًَس . يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

هبثل هجَل ثِ  يطٌْبزّبيب پيآ – 99

 ضسُ اًس ؟ يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 يطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8عجن ثٌس ح هبزُ  –511

ثػَضت   ٬ي ًبم هٌبهػِ گطاى ييس ثب تؼيهطزٍز ثب

 ضًَس . يَة هستٌس سبظهٌت

هطزٍز ثِ غَضت  يطٌْبزّبيب پيآ – 511

 ضسُ اًس ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ػلل ضز ييآ 8عجن ثٌس ح هبزُ  – 515

ي ٍ  ثػَضت هٌتَة ييس تؼيهطزٍز ثب يطٌْبزّبيپ

 ضًَس . يهستٌس سبظ

هطزٍز  يطٌْبزّبيب ػلل ضز پيآ – 515

 يي ٍ هستٌس سبظييثػَضت هٌتَة تؼ

 ضسُ اًس ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

                          

 هٌبهػِ گطاى يليً يبثياضظ يثرص پٌدن  : هستٌس سبظ
   

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 513

س يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثيزػَت ثِ اضظ يآگْ

 ضَز . يِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظث

 

 يليً يبثيزػَت ثِ اضظ يب اگْيآ – 513

هٌبهػِ گطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس الق هبزُ  3عجن خعء  -512

س ثِ يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياستؼالم اضظ

 ضَز . يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 

ِ  يليً يبثياستؼالم اضظ بيآ – 512 هٌبهػ

 يگطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 514

س ثِ غَضت يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياسٌبز اضظ

 ضَز .  يهٌتَة هستٌس سبظ

هٌبهػِ  يليً يبثيب اسٌبز اضظيآ – 514

 يهستٌس سبظگطاى ثِ غَضت هٌتَة 

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًبم ييآ 9ثٌس ة هبزُ  5عجن خعء  – 511

هٌبهػِ  يليً يبثياضظ يس زض آگْيهٌبهػِ گعاض ثب

 گطاى زضج گطزز .

 يب ًبم هٌبهػِ گعاض زض آگْيآ –511

هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ  يليً يبثياضظ

 است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ة هبزُ  5عجن خعء  – 516

 يليً يبثياضظ يس زض آگْيهٌبهػِ گعاض ثب يًطبً

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

 

 يهٌبهػِ گعاض زض آگْ يب ًطبًيآ – 516

هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ  يليً يبثياضظ

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  ثلِ     يب هَضَع هٌبهػِ زض آگْيآ –517ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ة هبزُ  3عجن خعء  – 517



16 

 

 يليً يبثياضظ يس زض آگْيهَضَع هٌبهػِ ثب

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

 

هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ  يليً يبثياضظ

 است ؟

   ط   يذ

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ة هبزُ  2عجن خعء  – 518

هٌبهػِ  يليً يبثيبكت استؼالم اضظيد زضيتبض

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يس زض آگْيگطاى ثب

 ج گطزز .زض

بكت استؼالم يد زضيب تبضيآ – 518

 يهٌبهػِ گطاى زض آگْ يليً يبثياضظ

هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ  يليً يبثياضظ

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ة هبزُ  2عجن خعء  – 519

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثيل استؼالم اضظيد تحَيتبض

زضج  هٌبهػِ گطاى يليً يبثياضظ يس زض آگْيثب

 گطزز .

 يبثيل استؼالم اضظيد تحَيب تبضيآ – 519

 يبثياضظ يهٌبهػِ گطاى زض آگْ يليً

 هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟ يليً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هْلت ييآ 9ثٌس ة هبزُ  2عجن خعء  – 551

س يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثيبكت استؼالم اضظيزض

 اى زضج گطزز .هٌبهػِ گط يليً يبثياضظ يزض آگْ

 يبثيبكت استؼالم اضظيب هْلت زضيآ – 551

 يثبياضظ يهٌبهػِ گطاى زض آگْ يليً

 هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟ يليً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هْلت ييآ 9ثٌس ة هبزُ  2عجن خعء  – 555

س يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثيل استؼالم اضظيتحَ

 طاى زضج گطزز .هٌبهػِ گ يليً يبثياضظ يزض آگْ

 يبثيل استؼالم اضظيب هْلت تحَيآ – 555

 يبثياضظ يهٌبهػِ گطاى زض آگْ يليً

 هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟ يليً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ة هبزُ  2ء ععجن خ – 553

هٌبهػِ  يليً يبثيبكت استؼالم اضظيزض يًطبً

گطاى  هٌبهػِ يليً يبثياضظ يس زض آگْيگطاى ثب

 زضج گطزز .

 

بكت استؼالم يزض يب ًطبًيآ – 553

 يهٌبهػِ گطاى زض آگْ يليً يبثياضظ

 ؟هٌبهػِ گطاى زضج گطزز  يليً يبثياضظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ة هبزُ  2عجن خعء  – 552

ِ گطاى  يليً يبثيل استؼالم اضظيتحَ يًطبً هٌبهػ

ِ گطاى زضج هٌبهػ يليً يبثياضظ يس زض آگْيثب

 گطزز .

 يبثيل استؼالم اضظيتحَ يب ًطبًيآ – 552

 يبثياضظ يهٌبهػِ گطاى زض آگْ يليً

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز يليً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًبم ييآ 9ثٌس ة هبزُ  4عجن خعء  – 554

 يس زض آگْيب هطبٍض ) حست هَضز ( ثبيط عطح يهس

 ى زضج گطزز .هٌبهػِ گطا يليً يبثياضظ

ب هطبٍض ) يط عطح يب ًبم هسيآ – 554

 يليً يبثياضظ يحست هَضز ( زض آگْ

 سُ است ؟ يهٌبهػِ گطاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 يبضّبيي ًبهِ ، هؼييآ 9عجن ثٌس ح هبزُ  – 551

هٌبهػِ  يليً يبثيس زض استؼالم اضظيثب يبثياضظ

 گطزز . يگطاى هستٌس سبظ

 

زض استؼالم  يبثياضظ يضّببيب هؼيآ – 551

هٌبهػِ گطاى هستٌس  يليً يبثياضظ

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ُ  4عجن خعء -556  يًطبً ٬ي ًبهِيآئ 9ثٌس)ة( هبز

 يس زض آگْيب هطبٍض)حست هَضز( ثبيط عطح يهس

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز. يليً يبثياضظ

 

ب هطبٍض يط عطح يهس يب ًطبًيآ-556

 يليً يبثياضظ يزض آگْ)حست هَضز( 

 ?سُ استيهٌبهػِ گطاى زضج گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

  ثلِ    زض استؼالم  يبظ زّيب ًحَُ اهتيآ – 557بظ يي ًبهِ ، ًحَُ اهتييآ 9عجن ثٌس ح هبزُ  – 557
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هٌبهػِ گطاى  يليً يبثيس زض استؼالم اضظيثب يزّ

 گطزز . يهستٌس سبظ

هٌبهػِ گطاى هستٌس  يليً يبثياضظ

 سُ است ؟يگطز يسبظ

   ط   يذ

ي ًبهِ ، حساهل ييآ 9عجن ثٌس ح هبزُ  – 558

 يليً يبثيس زض استؼالم اضظيبظ هبثل هجَل  ثبياهت

 گطزز . يهٌبهػِ گطاى هستٌس سبظ

بظ هبثل هجَل زض يب حساهل اهتيآ – 558

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياستؼالم اضظ

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، اسٌبز ٍ ييآ 9عجن ثٌس ت هبزُ  – 559

ضبهل اعالػبت ، اسٌبز ، سَاثن ٍ  يبثيح اضظيًتب

س هجل اظ خلسِ يثب يليً يبثياضظ يهساضى الظم ثطا

 يهٌبهػِ گطاى هستٌس سبظ يليً يبثياضظ ييًْب

 ضًَس .

ضبهل  يبثيح اضظيب اسٌبز ٍ ًتبيآ – 559

الظم اعالػبت ، اسٌبز ، سَاثن ٍ هساضى 

 يي، هجل اظ خلسِ ًْب يليً يبثياضظ يثطا

هٌبهػِ گطاى هستٌس  يليً يبثياضظ

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، غَضتدلسِ ييآ 9عجن ثٌس ث هبزُ  – 531

ِ يس تْيهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ يبًيپب

 سُ ٍ ثِ زستگبُ هٌبهػِ گعاض اضائِ ضَز .يگطز

 يبثياضظ يبًيِ پبب غَضتدلسيآ – 531

ِ ٍ ثِ زستگبُ يهٌبهػِ گطاى تْ يليً

 هٌبهػِ گعاض اضائِ ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، غَضتدلسِ ييآ 9عجن ثٌس ث هبزُ  – 535

س زض ثبًي يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ يبًيپب

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

 يبثياضظ يبًيب غَضتدلسِ پبيآ – 535

ٌبهػِ گطاى زض ثبًي اعالػبت ه يليً

 سُ است ؟يهٌبهػبت ثجت گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  5ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  –533

س زض يي ًبهِ ، ًبم هٌبهػِ گعاض ثبييآ 1هبزُ 

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ثجت گطزز .

ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض يآ – 533

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ٍ خعء ييآ 9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 532

ي ًبهِ ، ػٌَاى هٌبهػِ گعاض ييآ 1ثٌس الق هبزُ  5

هٌبهػِ  يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب

 گطاى ثجت گطزز .

ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض يآ – 532

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى ثجت گطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ٍ خعء ييآ 9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 534

ل خلسِ يد تطٌيي ًبهِ ، تبضييآ 1ثٌس الق هبزُ  3

س زض يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ يبًيپب

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ثجت گطزز .

 يبًيل خلسِ پبيد تطٌيب تبضيآ – 534

هٌبهػِ گطاى زض  يليً يبثياضظ

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  3ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 531

 يبًيل خلسِ پبيي ًبهِ ، هحل تطٌييآ 1هبزُ 

لسِ س زض غَضتديهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز . يليً يبثياضظ يبًيپب

 يبًيل خلسِ پبيب هحل تطٌيآ – 531

هٌبهػِ گطاى زض  يليً يبثياضظ

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  2ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 536

س زض يهػِ ثبي ًبهِ ، هَضَع هٌبييآ 1هبزُ 

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ثجت گطزز .

ب هَضَع هٌبهػِ زض يآ – 536

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ
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ثٌس الق  4ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 537

ي ًبهِ ، كْطست هٌبهػِ گطاى ) حست ييآ 1هبزُ 

 يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيهَضز ( ثب

 هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .

ب كْطست هٌبهػِ گطاى ) يآ – 537

 يبًيحست هَضز( زض غَضتدسلِ پب

هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ  يليً يبثياضظ

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  1ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء – 538

َى يسيًو يضباػ يي ًبهِ، اسبهييآ 1هبزُ 

 يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيهٌبهػِ ثب

 هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .

َى يسيًو ياػضب يب اسبهيآ – 538

 يبثياضظ يبًيهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟ يليً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  1ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 539

َى يسيًو ي، سوت اػضب ي ًبهِييآ 1هبزُ 

 يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيهٌبهػِ ثب

 هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .

َى يسيًو يب سوت اػضبيآ –539

 يبثياضظ يبًيهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟ يليً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  6ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 521

س يحبضطاى زض خلسِ ثب يي ًبهِ ، اسبهييآ 1هبزُ 

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسِ پب

 ثجت گطزز .

حبضطاى زض خلسِ زض  يب اسبهيآ – 521

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس الق  7ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 525

س زض يوْب ثبيبهِ ، هلبز تػوي ًييآ 1هبزُ 

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ثجت گطزز .

وْب زض غَضتدلسِ يب هلبز تػويآ – 525

هٌبهػِ گطاى ثجت  يليً يبثياضظ يبًيپب

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس الق  8ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 523

د ثِ حبت ٍ پبسيي ًبهِ ، تَضييآ 1هبزُ 

هٌبهػِ گطاى زض خلسبت هطثَط ثِ  يپطسطْب

 يبًيس زض غَضتدلسِ پبيح اسٌبز ثبيح ٍ تططيتَض

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز . يليً يبثياضظ

حبت ٍ پبسد ثِ يب تَضيآ – 523

هٌبهػِ گطاى زض خلسبت  يپطسطْب

ح اسٌبز زض يح ٍ تططيهطثَط ثِ تَض

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ضسُ است ؟ هٌبهػِ گطاى زضج

 ثلِ    

   ط  يذ

 

 1ٍ ثٌس ح هبزُ  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 522

 يليً يبثياضظ يبًيي ًبهِ ، غَضتدلسِ پبييآ

 ِ ضَز .يس زض زاذل خلسِ تْيهٌبهػِ گطاى ثب

 يبثياضظ يبًيب غَضتدلسِ پبيآ – 522

س زض زاذل خلسِ يهٌبهػِ گطاى ثب يليً

 ِ ضَز ؟يتْ

 ثلِ   

   ط  يذ

 

 1ٍ ثٌس ح هبزُ  9ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  – 524

 يليً يبثياضظ يبًيي ًبهِ ، غَضتدلسِ پبييآ

َى يسيحبضط ًو يس تَسظ اػضبيهٌبهػِ گطاى ثب

 يثبظضگبً – يتِ كٌيحبضط ًو يهٌبهػِ ٍ اػضب

 اهضبء ضَز .

 يبثياضظ يبًيب غَضتدلسِ پبيآ – 524

حبضط  يهٌبهػِ گطاى تَسظ اػضب يليً

حبضط  يٌبهػِ ٍ اػضبَى  هيسيًو

اهضبء ضسُ است  يثبظضگبً – يتِ كٌيًو

 ؟

 ثلِ    

   ط  يذ

 

ي ًبهِ ييآ 9ثٌس ث هبزُ  – 5 – 3عجن خعء  – 521

س زض يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثي، هتي استؼالم اضظ

 ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

 يليً يبثيب هتي استؼالم اضظيآ – 521

عالػبت هٌبهػِ گطاى زض ثبًي ا

 سُ است ؟يهٌبهػبت ثجت گطز

 ثلِ   

 ط  يذ

 

  ثلِ    ًِ زض هْلت  ييب استؼالهْبيآ – 526ثٌس  5ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3 – 3عجن خعء  – 526
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ًِ زض هْلت  ييي ًبهِ ، استؼالهْبييآ 8ة هبزُ 

 يبًيس زض غَضتدلسِ پبين ًطسُ اًس ثبيهوطض تسل

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز . يليً يبثياضظ

ن ًطسُ اًس زض غَضتدلسِ يتسلهوطض 

هٌبهػِ گطاى زضج  يليً يبثياضظ يبًيپب

 سُ است ؟يگطز

 ط   يذ

ثٌس  3ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3 – 3عجن خعء  – 527

ًِ اسٌبز آًْب  ييي ًبهِ ، استؼالهْبييآ 8ة هبزُ 

 يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيًبهع است ثب

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز . يليً

ًِ اسٌبز آًْب  ييب استؼالهْبيآ – 527

 يبًيًبهع است زض غَضتدلسِ پب

سُ يهٌبهػِ گطاى زضج گطز يليً يبثياضظ

 است ؟

 ثلِ    

 ط  يذ

 

 2ٍ خعء  9ثٌس ث هبزُ  3 – 3عجن خعء  – 528
ًِ عجن  ييي ًبهِ ، استؼالهْبييآ 8ثٌس ة هبزُ 

ظ هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء ًطسُ يضطا
 يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدسلِ پبيثب اًس

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

ظ يًِ عجن ضطا ييب استؼالهْبيآ – 528
هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء 

 يبثياضظ يبًيًطسُ اًس زض غَضتدلسِ پب
 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز يليً

   ِ  ثل

 ط  يذ

 

 ٍ ثٌس ح 9ثٌس ث هبزُ  3 – 3عجن خعء  – 529

س زض يهبثل هجَل ثب يي ًبهِ ، استؼالهْبييا 8هبزُ 

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 زضج گطزز .

هبثل هجَل زض  يب استؼالهْبيآ – 529

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز

    ِ  ثل

 ط   يذ

 

ٍ ثٌس ح  9ثٌس ث هبزُ  3 – 3عجن خعء  – 541

س زض يهطزٍز ثب يي ًبهِ ، استؼالهْبييآ 8ُ هبز

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 زضج گطزز .

هطزٍز زض  يب استؼالهْبيآ –541

هٌبغِ  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يگطاى زضج گطز

   ِ   ثل

 ط   يذ

 

ٍ ثٌس ح  9ثٌس ث هبزُ  3 – 3عجن خعء  – 545

هطزٍز  ي، ػلل ضز استؼالهْبي ًبهِ ييآ 8هبزُ 

هٌبهػِ  يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب

 گطاى زضج گطزز .

هطزٍز زض  يب ػلل ضز استؼالهْبيآ – 545

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز

    ِ  ثل

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ   2 – 3عجن خعء  – 543

ي اظ هٌبهػِ يًست ضسُ تَسظ ّط  يبظّبياهت

س زض يثب يليً يبثياضظ يبضّبيگطاى زض اضتجبط ثب هؼ

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 زضج گطزز .

ًست ضسُ تَسظ  يبظّبيب اهتيآ – 543

ي اظ هٌبهػِ گطاى زض اضتجبط ثب يّط

زض غَضتدلسِ  يليً يبثياضظ يبضّبيهؼ

گطاى زضج هٌبهػِ  يليً يبثياضظ يبًيپب

 سُ است ؟يگطز

    ِ  ثل

 ط  يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ   4 – 3عجن خعء  – 542

ي اظ هٌبهػِ يّط  يليً يبثياضظ ييبظ ًْبياهت

 يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيگطاى ثب

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

ّط  يليً يبثياضظ ييبظ ًْبيب اهتيآ – 542

تدلسِ ي اظ هٌبهػِ گطاى زض غَضي

هٌبهػِ گطاى زضج  يليً يبثياضظ يبًيپب

 سُ است ؟يگطز

   ِ  ثل

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ  1 - 3عجن خعء  –544

زػَت ثِ هٌبهػِ  يًِ ثطا يًبم هٌبهػِ گطاً

س يضًَس ) كْطست ًَتبُ ( ثب يسُ هيهحسٍز ثطگع

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسِ پب

 زضج گطزز .

 يًِ ثطا يب ًبم هٌبهػِ گطاًيآ – 544

 يسُ هيزػَت ثِ هٌبهػِ هحسٍز ثطگع

ضًَس ) كْطست ًَتبُ ( زض غَضتدلسِ 

هٌبهػِ گطاى زضج  يليً يبثياضظ يبًيپب

 سُ است ؟يگطز

    ِ  ثل

 ط   يذ

 

     ثلِ   ًِ  يب هطرػبت هٌبهػِ گطاًيآ -541ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ  1 – 3عجن خعء  – 541
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زػَت ثِ  يًِ ثطا يهطرػبت هٌبهػِ گطاً

ضًَس ) كْطست ًَتبُ  يسُ هيحسٍز ثطگعهٌبهػِ ه

هٌبهػِ  يليً يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبي( ثب

 گطاى زضج گطزز .

سُ يزػَت ثِ هٌبهػِ هحسٍز ثطگع يثطا

)كْطست ًَتبُ( زض  ضًَس يه

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ?سُ استيهٌبهػِ گطاى زضج گطز

 ط   يذ

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ  6 – 3عجن خعء  – 546

هٌبهػِ گطاى ضا  يليً يبثيًِ اضظ يًسبً ياسبه

 يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبياًدبم زازُ اًس ثب

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز . يليً

 يبثيًِ اضظ يًسبً يب اسبهيآ – 546

هٌبهػِ گطاى ضا اًدبم زازُ اًس زض  يليً

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ   6 – 3عجن خعء  – 547

هٌبهػِ گطاى ضا  يليً يبثيًِ اضظ يسوت ًسبً

 يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبياًدبم زازُ اًس ثب

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز . يليً

 يبثيًِ اضظ يب سوت ًسبًيآ – 547

هٌبهػِ گطاى ضا اًدبم زازُ اًس زض  يليً

 يليً يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 9ثٌس ث هبزُ  7 – 3عجن خعء  –548

ِ هحسٍز ثب س زض غَضتدلسِ يهتي زػَتٌبهِ هٌبهػ

 هٌبهػِ گطاى زضج گطزز . يليً يبثياضظ يبًيپب

هتي زػَتٌبهِ هٌبهػِ  بيآ – 548

 يبثياضظ يبًيهحسٍز زض غَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يهٌبهػِ گطاى زضج گطز يليً

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 
ِ ايطٌْبزّب زض هٌبهػبت يص پيگطب يثرص ضطن  : هستٌس سبظ                                   يي هطحل

 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ 

ثٌس  5ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5خعء عجن  –549

س زض يي ًبهِ ، ًبم هٌبهػِ گعاض ثبييآ 1الق هبزُ 

هٌبهػِ زضج گطزز  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

. 

زض ب ًبم هٌبهػِ گعاض يآ – 549

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ ًطب

 زضج ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

هِ ،ًَع ي ًبييآ 51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 511

س زض غَضتدلسِ يب هحسٍز( ثبي يهٌبهػِ )ػوَه

 هٌبهػِ زضج گطزز . يص پبًتْبيگطب

ب ي يب ًَع هٌبهػِ)ػوَهيآ – 511

ص يهحسٍز( زض غَضتدلسِ گطب

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟ يپبًتْب

 

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  5ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 515

س ياى هٌبهػِ گعاض ثبي ًبهِ ، ػٌَييآ 1الق هبزُ 

هٌبهػِ زضج  يص پبًتْبيزض غَضتدلسِ گطب

 گطزز .

ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض يآ – 515

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 زضج ضسُ است؟

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  3ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 513

ل خلسِ يد تطٌيي ًبهِ ، تبضييآ 1الق هبزُ 

س زض غَضتدلسِ يهٌبهػِ ثب يص پبًتْبيگطب

 هٌبهػِ زضج گطزز . يص پبًتْبيگطب

 

 

ص اظ يل خلسِ پيد تطٌيب تبضيآ – 513

ص اظ يكطاذَاى زض غَضتدلسِ پ

 سُ است ؟يكطاذَاى زضج گطز

 ثلِ    

      طيذ

     

 

  ثلِ    ص يل خلسِ گطبيب هحل تطٌيآ – 512ثٌس  3ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 512
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ل خلسِ يي ًبهِ ، هحل تطٌييآ 1الق هبزُ 

س زض غَضتدلسِ يهٌبهػِ ثب يص پبًتْبيگطب

 هٌبهػِ زضج گطزز . يص پبًتْبيگطب

ص يهٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطب يپبًتْب

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟ يپبًتْب

  ط   يذ

ثٌس  2ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 514

س زض يػِ ثبي ًبهِ ، هَضَع هٌبهييآ 1الق هبزُ 

هٌبهػِ زضج گطزز  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

. 

 

ب هَضَع هٌبهػِ زض يآ – 514

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  4ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 511

ي ًبهِ ، كْطست هٌبهػِ گطاى ) ييآ 1الق هبزُ 

ص يِ گطبس زض غَضتدلسيحست هَضز ( ثب

 هٌبهػِ زضج گطزز . يپبًتْب

ب كْطست هٌبهػِ گطاى ) يآ – 511

ص يحست هَضز ( زض غَضتدلسِ گطب

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟ يپبًتْب

 ثلِ   

  ط   يذ

 

ثٌس  1ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 516

َى يسيًو ياػضب يي ًبهِ ، اسبهييآ 1الق هبزُ 

 يص پبًتْبيس زض غَضتدلسِ گطبيهٌبهػِ ثب

 هٌبهػِ زضج گطزز .

َى يسيًو ياػضب يب اسبهيآ – 516

ِ زض غَضتدلسِ گطب  يص پبًتْبيهٌبهػ

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس  1ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  –517

َى يسيًو يي ًبهِ ، سوت اػضبييآ 1الق هبزُ 

 يص پبًتْبيس زض غَضتدلسِ گطبيهٌبهػِ ثب

 ٌبهػِ زضج گطزز .ه

َى يسييًو يب سوت اػضبيآ – 517

ِ زض غَضتدلسِ گطب  يص پبًتْبيهٌبهػ

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس  6ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 518

حبضطاى زض خلسِ  يي ًبهِ ، اسبهييآ 1الق هبزُ 

هٌبهػِ  يص پبًتْبيس زض غَضتدلسِ گطبيثب

 زضج گطزز .

حبضطاى زض خلسِ زض  يب اسبهيآ –518

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 زضج ضسُ است ؟ 

 ثلِ     

   ط   يذ

 

ثٌس  7ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 519

س زض يوْب ثبيي ًبهِ ، هلبز تػوييآ 1الق هبزُ 

هٌبهػِ زضج گطزز  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

. 

ضتدلسِ وْب زض غَيب هلبز تػويآ -519

سُ يهٌبهػِ زضج گطز يص پبًتْبيگطب

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس  8ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 561

حبت ٍ پبسد ثِ يي ًبهِ ، تَضييآ 1الق هبزُ 

  يپطسطْب

ح ٍ يهٌبهػِ گطاى زض خلسبت هطثَط ثِ تَض

ص يس زض غَضتدلسِ گطبيح اسٌبز ثبيتطط

 . هٌبهػِ زضج گطزز يپبًتْب

حبت ٍ پبسد ثِ يب تَضيآ – 561

هٌبهػِ گطاى زض خلسبت  يپطسطْب

ح اسٌبز زض يح ٍ  تططيهطثَط ثِ تَض

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 سُ است ؟يزضج گطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ٍ ثٌس ح هبزُ  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 565

 يص پبًتْبيي ًبهِ، غَضتدلسِ گطبييآ 1

 ِ گطزز .ياذل خلسِ تْس زض زيهٌبهػِ ثب

 يص پبًتْبيب غَضتدلسِ گطبيآ – 565

ِ ضسُ است يهٌبهػِ زض زاذل خلسِ تْ

 ؟

 ثلِ    

 ط  يذ

 

  ثلِ     يص پبًتْبيب غَضتدلسِ گطبيآ – 563ٍ ثٌس ح هبزُ  51ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 563
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 يص پبًتْبيي ًبهِ ، غَضتدلسِ گطبييآ 1

َى هٌبهػِ ٍ يسيًو يس تَسظ اػضبيهٌبهػِ ثب

 اهضبء ضَز . يگبًثبظض – يتِ كٌيحبضط ًو ياػضب

َى يسيًو يهٌبهػِ تَسظ اػضب

 – يتِ كٌيحبضط ًو يهٌبهػِ ٍ اػضب

 اهضبء ضسُ است؟ يثبظضگبً

 ط   يذ

ي ًبهِ ، ييآ 51ثٌس الق هبزُ  3عجن خعء  – 562

هٌبهػِ گطاى زض  يليً يبثياضظ يهستٌس ّب

س ثِ غَضت يٍز ثبهحس يي هطحلِ ايهٌبهػبت 

 ضَز . يهٌتَة هستٌس سبظ

 

 يليً يبثياضظ يب هستٌس ّبيآ– 562

ي هطحلِ يهٌبهػِ گطاى زض هٌبهػبت 

هحسٍز ثِ غَضت هٌتَة هستٌس  يا

 ضسُ اًس ؟ يسبظ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس  5ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 564

ًِ زض هْلت  ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ  8ة هبزُ 

س ثػَضت هٌتَة ين ًطسُ اًس ثبيهوطض تسل

 ضًَس . يهستٌس سبظ

ًِ زض هْلت  ييطٌْبزّبيب پيآ – 564

ن ًطسُ اًس ثػَضت هٌتَة يهوطض تسل

 ضسُ اًس ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  3ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 561

ًِ اسٌبز  ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8ة هبزُ 

هستٌس هٌتَة س ثػَضت ياست ثب آًْب ًبهع

 ضًَس . يسبظ

ًِ اسٌبز آًْب  ييطٌْبزّبيب پيآ – 561

ًبهع است ثػَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ اًس ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس  2ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 566

ًِ عجن  ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8ة هبزُ 

اهضبء ًطسُ ظ هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ يضطا

 ضًَس . يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظياًس ثب

ظ يًِ عجن ضطا ييطٌْبزّبيب پيآ –566

هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء 

 يًطسُ اًس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ضسُ اًس ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس  4ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 567

ِ كبهس ً ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8هبزُ ة 

س ثػَضت يي ضطًت زض هٌبهػِ ّستٌس ثبيتضو

 ضًَس . يهٌتَة هستٌس سبظ

ًِ كبهس  ييطٌْبزّبيب پيآ – 567

ي ضطًت زض هٌبهػِ ّستٌس يتضو

 ضسُ اًس ؟ يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  4ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  –568

 يًِ زاضا ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8ة هبزُ 

س ثػَضت هٌتَة هستٌس يي ّستٌس ثبيًوع تضو

 ضًَس . يسبظ

ًوع  يًِ زاضا ييطٌْبزّبيب پيآ – 568

ي ّستٌس ثػَضت هٌتَة هستٌس يتضو

  يسبظ

 ضسُ اًس؟

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  4ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 569

 يًِ زاضا ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8ة هبزُ 

س ثػَضت هٌتَة يهؼتجط ّستٌس ثب طيي ؿيتضو

 ضًَس . يهستٌس سبظ

 يًِ زاضا ييطٌْبزّبيب پيآ – 569

ط هؼتجط ّستٌس ثػَضت يي ؿيتضو

 ضسُ اًس ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ثٌس  1ٍ خعء  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  –571

ًِ ثط اسبس  ييطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8ة هبزُ 

 – يتِ كٌيب ًويهٌبهػِ  َىيسيًو يبثياضظ

ع زازُ ضسُ يب هططٍط تطري، هجْن  يثبظضگبً

 ضًَس . يس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظياًس ثب

ًِ ثط اسبس  ييطٌْبزّبيب پيآ – 571

 يتِ كٌيب ًويَى هٌبهػِ يسيًو يبثياضظ

ع يب هططٍط تطري، هجْن  يثبظضگبً –

زازُ ضسُ اًس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ اًس ؟ يسبظ

 ِ    ثل

  ط   يذ

 

  ثلِ    هبثل هجَل  يطٌْبزّبيب پيآ – 575ٍ ثٌس ح هبزُ  51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 575
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س يهبثل هجَل ثب يطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8

 ضًَس . يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 

   ط   يذ ضسُ اًس ؟  يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

س ح ٍ ثٌ 51ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 573

س ثِ يهطزٍز ثب يطٌْبزّبيي ًبهِ ، پييآ 8هبزُ 

 ضًَس . يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 

هطزٍز ثِ  يطٌْبزّبيب پيآ – 573

ضسُ اًس  يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ؟

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 5 – 4عجن خعء  – 572

س زض يَى هٌبهػِ ثبيسيًو يًبهِ ، ًبم اػضب

هٌبهػِ زضج  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 گطزز .

 

ِ يسيًو يب ًبم اػضبيآ-572 َى هٌبهػ

 يص پبًتْبيزض غَضتدلسِ گطب

 ؟ هٌبهػِ زضج ضسُ است

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 5 – 4عجن خعء  – 574

س زض يَى هٌبهػِ ثبيسيًو ياػضب يًبهِ ، اهضب

هٌبهػِ زضج  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 گطزز .

 

َى يسيًو ياػضب يب اهضبيآ-574

ص يهٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطب

 سُ است ؟يهٌبهػِ زضج گطز يپبًتْب

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 3 – 4عجن خعء  –571

زض هٌبهػِ  ضطًت يٌْبيًبهِ ، هطرػبت تضو

ضطًت  يص پبًتْبيس زض غَضتدلسِ گطبيثب

 هٌبهػِ زضج گطزز .

 

 يٌْبيب هطرػبت تضويآ –571

ضطًت زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ 

هٌبهػِ زضج ضسُ  يص پبًتْبيگطب

 است ؟

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 2 – 4عجن خعء  –576

س يهٌبهػِ گطاى ثب يطٌْبزيپ يوت ّبيًبهِ ، ه

هٌبهػِ زضج  يص پبًتْبيزض غَضتدلسِ گطب

 گطزز .

 

 يطٌْبزيپ يوت ّبيب هيآ –576

ص يهٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ گطب

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟ يپبًتْب

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 4 – 4عجن خعء  –577

س زض غَضتدلسِ يًبهِ ، ًبم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثب

 هٌبهػِ زضج گطزز . يص پبًتْبيگطب

 

ب ًبم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض يآ - 577

ٌبهػِ ه يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 4 – 4عجن خعء  –578

س زض يًبهِ ، ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثب

هٌبهػِ زضج  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 گطزز .

 

ب ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض يآ – 578

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  -4-4عجن خعء  -579

س يثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثب يطٌْبزيوت پيًبهِ، ه

ثطًسُ اٍل  يطٌْبزيوت پيب هيآ -579

ص پبًت يهٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطب

 ثلِ    

 ط   يذ
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هٌبهػِ زضج  يص پبًت ّبيزض غَضتدلسِ گطب

 گطزز. 

 

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟    يّب

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  -1-4عجن خعء  -581

ًِ  يًبهِ، ًبم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ) زض غَضت

ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ  يوت ٍيتلبٍت ه

س زض يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس( ثبيهجلؾ تضو

هٌبهػِ زضج  يص پبًت ّبيغَضتدلسِ گطب

 گطزز. 

 

ب ًبم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ) زض يآ -581

 ثب ثطًسُ يوت ٍيًِ تلبٍت ه يغَضت

ي ياٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ تضو

ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس( زض 

 يص پبًت ّبيغَضتدلسِ گطب

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  -1-4عجن خعء  -585
ًِ  يًبهِ، ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ  ) زض غَضت

ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ  يوت ٍيتلبٍت ه
س زض يطًت زض هٌبهػِ ثبضس ( ثبي ضيهجلؾ تضو

هٌبهػِ زضج  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب
 گطزز .

 

ب ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ  ) يآ – 585
ثب  يوت ٍيًِ تلبٍت ه يزض غَضت

ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ 
ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ( زض يتضو

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب
 سُ است ؟يزضج گطز

 ثلِ    

    طيذ

 

ي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  – 1 – 4عجن خعء  – 583
ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ) زض  يطٌْبزيوت پيًبهِ ، ه

ثب ثطًسُ اٍل  يوت ٍيًِ تلبٍت ه يغَضت
ي ضطًت زض يهٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ تضو

ص يس زض غَضتدلسِ گطبيهٌبهػِ ثبضس ( ثب
 هٌبهػِ زضج گطزز . يپبًتْب

 

زٍم  ثطًسُ يطٌْبزيوت پيب هيآ – 583
وت يًِ تلبٍت ه يهٌبهػِ ) زض غَضت

ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ  يٍ
ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ( زض يتضو

هٌبهػِ  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب
 سُ است؟يزضج گطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 51عجن ثٌس ة هبزُ  – 582

س يهٌبهػِ ثب يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

 ضَز . يس سبظثػَضت هٌتَة هستٌ

ص يب غَضتدلسِ گطبيآ – 582

هٌبهػِ ثػَضت هٌتَة  يپبًتْب

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 51عجن ثٌس ح هبزُ  – 584

هٌبهػِ ) ضبهل  يص پبًتْبيغَضتدلسِ گطب

ي ًبهِ ( ييآ 51ثٌس الق هبزُ  1تب  3 يخعء ّب

 زز .س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطيثب

 

ص يب غَضتدلسِ گطبيآ – 584

تب  3 يهٌبهػِ ) ضبهل خعء ّب يپبًتْب

ي ًبهِ ( زض ثبًي ييآ 51ثٌس الق هبزُ  1

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

               

   طٌْبزّبيپ يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يثرص ّلتن: هستٌسسبظ                                                         

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 581

 يل ضسُ اظ سَيتحَ يثبظضگبً -يِ اسٌبز كٌيًل

س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس يهٌبهػِ گطاى ثب

 ضَز.   يسبظ

 يثبظضگبً -يِ اسٌبز كٌيب ًليآ – 581

ػِ گطاى ثِ هٌبه يل ضسُ اظ سَيتحَ

 ضسُ است؟ يغَضت هٌتَة هستٌسسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ٍ ثٌس ح هبزُ  55ثٌس الق هبزُ  3عجن خعء  – 586

ًظط هبثل هجَل اظ  يطٌْبزّبيي ًبهِ، پييآ 8

هبثل هجَل اظ  يطٌْبزّبيب پيآ – 586

ٌتَة ه ثػَضت يثبظضگبً -يًظط كٌ

 ثلِ    

   ط   يذ
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ة هستٌس س ثػَضت هٌتَيثب يثبظضگبً -يكٌ

 ضًَس. يسبظ

   

   ؟ضًَس يهستٌس سبظ

ٍ ثٌس ح هبزُ  55ثٌس الق هبزُ  3عجن خعء  – 587

 -يهطزٍز اظ ًظط كٌ يطٌْبزّبيي ًبهِ، پييآ 8

 يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظيثب يثبظضگبً

 ضًَس.  

 

هطزٍز اظ ًظط  يطٌْبزّبيب پيآ – 587

ثػَضت هٌتَة هستٌس  يثبظضگبً -يكٌ

 ست؟ضسُ ا يسبظ

 ثلِ    

 ط  يذ

 

ٍ ثٌس ح هبزُ  55ثٌس الق هبزُ  3عجن خعء  – 588

س يهطزٍز ثب يطٌْبزّبيي ًبهِ، ػلل ضز پييآ 8

 ضَز.  يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 

هطزٍز  يطٌْبزّبيب ػلل ضز پيآ – 588

ضسُ  يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 589

س زض يثب يثبظضگبً – يتِ كٌيًو يًبم اػضب

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج گطزز.  يپ

 

ب ًبم هٌبهػِ گطاى  زض يآ –589

 – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج ضسُ است؟يپ يثبظضگبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء   - 591

س زض يثب يثبظضگبً – يتِ كٌيًو ياػضب ياهضب

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج گطزز.  يپ

 

 – يتِ كٌيًو ياػضب يب اهضبيآ –591

 يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسِ پب يثبظضگبً

طٌْبزّب زضج ضسُ يپ يثبظضگبً -يكٌ

 است؟ 

 ثلِ    

   ط   يذ
 

   

 

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -5-4ن خعء عج – 595

 يبًيس زض غَضتدلسِ پبيًبم هٌبهػِ گطاى ثب

 طٌْبزّب زضج گطزز.  يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

 

ب ًبم هٌبهػِ گطاى زض يآ – 595

 – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج ضسُ است؟ يپ يثبظضگبً

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ي ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -5-4عجن خعء  – 593

س زض غَضتدلسِ يًبهِ، هطرػبت هٌبهػِ گطاى ثب

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز. 

  

ب هطرػبت هٌبهػِ گطاى زض يآ – 593

 -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است؟يطٌْبزّب زضج گطزيپ يثبظضگبً

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ي ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -3-4عجن خعء  – 592

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبضّبيي هؼيًبهِ، ػٌبٍ

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب

 طٌْبز ّب زضج گطزز.  يپ

 

 يبثياضظ يبضّبيي هؼيب ػٌبٍيآ – 592

 يبًيزض غَضتدلسِ پب يثبظضگبً – يكٌ

طٌْبز ّب زضج يپ يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ

 ضسُ است؟ 

    ثلِ 

  ط  يذ

  

 

ي ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -2-4عجن خعء  -594

)  يثبظضگبً -يكٌ يبضّبيهؼ يت ٍظًيًبهِ، اّو

 -يكٌ يبضّبيهؼ يت ٍظًيب اّويآ -594

 يًِ اظ ضٍش ٍظً يغَضت) زض يثبظضگبً

 ثلِ    

 ط   يذ
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س ياستلبزُ ضَز ( ثب يًِ اظ ضٍش ٍظً يزضغَضت

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج گطزز. يپ

 

( زض غَضتدلسِ  استلبزُ ضسُ ثبضس

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 طٌْبزّب زضج ضسُ است؟يپ

ي ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -1-4عجن خعء  -591

ي يهٌبهػِ گطاى زض ضاثغِ ثب ّط يبظّبيًبهِ، اهت

 يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب يبثياضظ يبضّبياظ هؼ

 طٌْبزّب زضج گطزز.   يپ يثبظضگبً -يٌك يبثياضظ

هٌبهػِ گطاى زض  يبظّبيب اهتيآ – 591

زض  يبثياضظ يبضّبيي اظ هؼيضاثغِ ثب ّط

 -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است؟   يطٌْبزّب زضج گطزيپ يثبظضگبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -6-4عجن خعء  -596

ي اظ هٌبهػِ يّط  يثبظضگبً -يبظ ًل كٌيًبهِ، اهت

 -يكٌ يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيگطاى ثب

 طٌْبزّب زضج گطزز. يپ يثبظضگبً

ّط  يثبظضگبً -يبظ ًل كٌيب اهتيآ -596

ي اظ هٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ ي

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 طٌْبزّب زضج ضسُ است؟يپ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ييآ 55س الق هبزُ ثٌ -7-4 عجن خعء -597

ص پبًت يگطب يًِ ثطا يًبهِ، ًبم هٌبهػِ گطاً

س زض يطكتِ ضسُ اًسثبي( پصيهبل يبثي)اضظ يهبل

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ  يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج گطزز.   يپ

 يًِ ثطا يب ًبم هٌبهػِ گطاًيآ – 597

( يهبل يبثي)اضظ يص پبًت هبليگطب

  يبًيلسِ پبطكتِ ضسُ اًس زض غَضتديپص

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ

 ضسُ است؟   

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ييآ 55ثٌس الق هبزُ  -7-4عجن خعء  -598

ص يگطب يًِ ثطا يًبهِ، هطرػبت هٌبهػِ گطاً

س يطكتِ ضسُ اًس ثبي( پصيهبل يبثي)اضظ يپبًت هبل

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسلِ پب

 ب زضج گطزز.  طٌْبزّيپ

ًِ  يب هطرػبت هٌبهػِ گطاًيآ – 598

( يهبل يبثي)اضظ يص پبًت هبليگطب يثطا

 يبًيطكتِ ضسُ اًس زض غَضتدلسلِ پبيپص

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

 ضسُ است؟

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ًبهِ، ًبم ييآ 55ثٌس الق هبزُ  6عجن خعء  -599

زض غَضتدلسِ  سيَى هٌبهػِ ثبيسيًو ياػضب

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگٌ -يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز.  

َى هٌبهػِ يسيًو يب ًبم اػضبيآ -599

 -يكٌ يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج ضسُ است؟  يپ يثبظضگٌ

 ثلِ    

  ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس الق هبزُ  6عجن خعء   -311

زض  سيَى هٌبهػِ ثبيسيًو ياػضب ياهضب

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيِ پبغَضتدلس

 طٌْبزّب زضج گطزز.  يپ

 

َى يسيًو ياػضب يب اهضبيآ -311

 يبثياضظ يبًيِ پبهٌبهػِ زض غَضتدلس

طٌْبزّب زضج ضسُ يپ يثبظضگبً -يكٌ

 است؟  

 ثلِ    

   ط   يذ
 

   

 

 يي ًبهِ، اسٌبز كٌييآ 55عجن ثٌس ة هبزُ  -315

س يتَسظ هٌبهػِ گطاى، ثب اضائِ ضسُ يثبظضگبً –

ي ًبهِ هجل اظ گطَزى ييآ 4عجن ثٌس )ة( هبزُ 

 يگبًي، زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيهبل يپبًت ّب

 ضًَس. 

اضائِ  يثبظضگبً – يب اسٌبز كٌيآ -315

ضسُ تَسظ هٌبهػِ گطاى، عجن ثٌس )ة( 

ي ًبهِ هجل اظ گطَزى پبًت ييآ 4هبزُ 

، زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض يهبل يّب

 ضسُ اًس؟    يگبًيبث

 ثلِ    

  ط   يذ

   

 

ثٌس الق هبزُ  5ٍ خعء  55عجن ثٌس ح هبزُ  -313

س زض غَضتدلسِ يي ًبهِ، ًبم هٌبهػِ گعاض ثبييآ 1

ب ًبهِ هٌبهػِ گعاض زض يآ -313

 – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 ثلِ    

   ط   يذ
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طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز. 

 

    ْبزّب زضج ضسُ است ؟طٌيپ يثبظضگبً

ثٌس الق هبزُ  5ٍ خعء  55عجن ثٌس ح هبزُ  -312

س زض يي ًبهِ، ػٌَاى هٌبهػِ گعاض ثبييآ 1

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج گطزز.   يپ

ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض يآ -312

 -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج ضسُ است ؟   يپ يثبظضگبً

 

 ثلِ    

  ط   يذ

  

 

ثٌس الق هبزُ  3ٍ خعء  55عجن ثٌس ح هبزُ  -314

 يبثياضظ يبًيل خلسِ پبيد تطٌيي ًبهِ، تبضييآ 1

س زض غَضتدلسِ يطٌْبزّب ثبيپ يثبظضگبً – يكٌ

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز.  

 

 يبًيلسِ پبل خيد تطٌيب تبضيآ -314

طٌْبزّب زض يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

 – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است؟يطٌْبزّب زضج گطزيپ يثبظضگبً

 ثلِ    

 ط   يذ

 

الق هبزُ  ثٌس 3ٍ خعء 55عجن ثٌس ح هبزُ  -311

 يبثياضظ يبًيل خلسِ پبيي ًبهِ، هحل تطٌييآ 1

سِ س زض غَضتدليطٌْبزّب ثبيپ يًبثبظضگ – يكٌ

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز. 

 يبًيل خلسِ پبيب هحل تطٌيآ -311

طٌْبزّب زض يپ يثبظضگٌ – يكٌ يبثياضظ

 – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است ؟يطٌْبزّب زضج گطزيپ يثبظضگبً

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس الق هبزُ  2ٍ خعء  55ٌس ح هبزُ يعجن  -316

س زض غَضتدلسِ يًبهِ، هَضَع هٌبهػِ ثبي ييآ 1

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز .

ِ زض غَضتدلسِ يآ -316 ب هَضَع هٌبهػ

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 سُ است ؟يطٌْبزّب زضج گطزيپ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس الق هبزُ  4ٍ خعء  55عجن ثٌس ح هبزُ  -317

طست هٌبهػِ گطاى ) حست ي ًبهِ، كْييآ 1

 – يكٌ يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيهَضز( ثب

 طٌْبزّب زضج گطزز .يپ يثبظضگبً

ب ، كْطست هٌبهػِ گطاى ) يآ -317

 يبًيحست هَضز( زض غَضتدلسِ پب

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

 سُ است ؟ض

 ثلِ    

 ط   يذ

 

الق هبزُ  ثٌس 1ٍ خعء  55عجن ثٌس ح هبزُ  -318

َى هٌبهػِ يسيًو يي ًبهِ، سوت اػضبييآ 1

 – يكٌ يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب

 طٌْبزّب زضج گطزز. يپ يثبظضگبً

 

َى يسيًو يب سوت اػضبيآ -318

 يبثياضظ يبًيهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پب

سُ يطٌْبزّب زضج گطزيپ يثبظضگبً – يكٌ

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثٌس الق هبزُ   6 ٍ خعء 55زُ عجن ثٌس ح هب -319

 يبًيحبضطاى زض خلسِ پب يي ًبهِ، اسبهييآ 1

س زض يطٌْبزّب ثبيپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 طٌْبزّب زضج گطزز. يپ

حبضطاى زض خلسِ  يب اسبهيآ -319

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 يًبيطٌْبزّب زض غَضتدلسِ پبيپ

طٌْبزّب زضج يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

لق هبزُ ثٌس ا 7ٍ خعء  55عجن ثٌس ح هبزُ  -351

س زض غَضتدلسِ يْب ثبويي ًبهِ، هلبز تػوييآ 1

ْب زض غَضتدلسِ ويب هلبز تػويآ -351

 يثبظضگٌ – يكٌ يثبياضظ يبًيپب

 ثلِ    

 ط   يذ
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 جطٌْبزّب زضيپ يًبثبظضگ – يكٌ يبثياضظ يبًيپب

 گطزز .

 سُ است ؟يگطز جطٌْبزّب زضيپ

ي ييآ 1ٍ ثٌس ح هبزُ  55عجن ثٌس ح هبزُ  -355

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيًبهِ، غَضتدلسِ پب

 ِ گطزز.يس زض زاذل خلسِ تْيطٌْبزّب ثبيپ

 

 يكٌ يبثياضظ يبًيب غَضتدلسِ پبيآ -355

خلسِ  طٌْبزّب زض زاذليپ يثبظضگبً –

 سُ است ؟يِ گطزيتْ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 1ٍ ثٌس ح هبزُ  55عجن ثٌس ح هبزُ  -353

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيًبهِ، غَضتدلسِ پب

َى يسيحبضط ًو يس تَسظ اػضبيطٌْبزّب ثبيپ

 يثبظضگبً – يتِ كٌيحبضط ًو يهٌبهػِ ٍ اػضب

 اهضبء ضَز.

 

 يكٌ يبثياضظ يبًيب غَضتدلسِ پبيآ -353

 يطٌْبزّب تَسظ اػضبيپ يثبظضگبً –

ِ ٍ اػضبيسيحبضط ًو حبضط  يَى هٌبهػ

اهضبء ضسُ است  يثبظضگبً – يتِ كٌيًو

 ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 

ي ًبهِ، ييآ 55عجن ثٌس ح هبزُ   -352

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

ِ ثهطثَط  ياعبػبت ػوَه يطٌْبزّب )حبٍيپ

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبًيخلسِ پب

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت يطٌْبزّب( ثبيپ

 گطزز.   

 يبثياضظ يبًيب غَضتدلسِ پبيآ -352

 يطٌْبزّب )حبٍيپ يثبظضگبً -يكٌ

 يبًيِ خلسِ پبثهطثَط  ياعبػبت ػوَه

طٌْبزّب ( زض يپ يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است 

 ؟   

 ثلِ    

  ط  يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس )ح( هبزُ  5عجن خعء  -354

طٌْبزّب زض اضتجبط يپ يثبظضگبً -يكٌ يبظ ّبياهت

س زض ثبًي يهطتجظ ثب يثبظضگبً – يكٌ يبض ّبيثب هؼ

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز.

    

 يثبظضگبً -يكٌ يبظّبيب اهتيآ-354

 – يكٌ يبضّبيطٌْبزّب زض اضتجبط ثب هؼيپ

ثبًي اعالػبت  هطثَط زض يثبظضگبً

 ?هٌبهػبت ثجت ضسُ است

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 55ثٌس ح هبزُ  3عجن خعء -351

س زض يطٌْبزّب ثبيپ يثبظضگبً – يكٌ ييبظ ًْبياهت

 ثبًي اعبػبت هٌبهػبت ثجت گطزز.  

 

 يثبظضگبً – يكٌ ييبظ ًْبيب اهتيآ -351

طٌْبزّب زض ثبًي اعبػبت هٌبهػبت يپ

 ثجت ضسُ است ؟ 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ، ضٍش ييآ 55ثٌس ح هبزُ 4خعء عجن -356

س يوت تطاظ ضسُ ) حست هَضز( ثبيهحبسجِ ه

 زضثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز. 

 

وت تطاظ ضسُ يب ضٍش هحبسجِ هيآ -356

ثبًي اعالػبت  )حست هَضز( زض

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ، ًبم ييآ 55ح( هبزُثٌس ) 2عجن خعء -357

 يهبل يبثيهطحلِ اضظ يًِ ثطا يهٌبهػِ گطاً

س زض ثبًي اعالػبت يسُ ضسُ اًس ، ثبيثطگع

 هٌبهػبت ثجت گطزز. 

 

 يًِ ثطا يب ًبم هٌبهػِ گطاًيآ -357

سُ ضسُ اًس زض يثطگع يهبل يبثيهطحلِ اضظ

ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ 

 ?است

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 55ثٌس )ح( هبزُ 2ن خعءعج -358

 يبثيهطحلِ اضظ يًِ ثطا يهطرػبت هٌبهػِ گطاً

ًِ  يب هطرػبت  هٌبهػِ گطاًيآ -358

سُ ضسُ يثطگع يهبل يبثيهطحلِ اضظ يثطا

 ثلِ    

 ط   يذ
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س زض ثبًي اعالػبت يسُ ضسُ اًس ، ثبيثطگع يهبل

 هٌبهػبت ثجت گطزز. 

 

اًس زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت 

 ؟ضسُ است

ي ًبهِ، اگط ييآ 55عجن تجػطُ ثٌس ح هبزُ  -359

هٌبهػِ گطاى ثِ ػٌَاى  يليً يبثياضظ يبظّبياهت

هٌظَض  يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبضّبياظ هؼ يٌي

س ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز هٌبهػِ يضَز، ثب

ي ًبهِ ) ثػَضت ييآ 2ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ يتطط

 ضَز .  يهٌتَة ( هستٌسسبظ

 

 

 يليً يبثياضظ يبظّبيگطاهتا-359

 يبضّبياظ هؼ يٌيهٌبهػِ گطاى ثِ ػٌَاى 

ضسُ هٌظَض  يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز  بيآ،ثبضس 

 2ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ يهٌبهػِ تطط

ي ًبهِ ) ثػَضت هٌتَة ( ييآ

 ضسُ است ؟  يهستٌسسبظ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًبهِ، اگط  يييآ 55عجن تجػطُ ثٌس ح هبزُ  -331

هٌبهػِ گطاى ثؼٌَاى  يليً يبثياضظ يبظّبياهت

هٌظَض  يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يبضّبياظ هؼ يٌي

س ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز هٌبهػِ يضَز، ثب

ي ًبهِ ) ثػَضت ييآ 2ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ يتطط

تطًٍ ( زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت  يٌياٌل

 گطزز. 

 يليً يبثياضظ يبظّبياگط اهت -331

 يبضّبياظ هؼ يٌيهٌبهػِ گطاى ثؼٌَاى 

هٌظَض ضسُ  يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ

ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز  بيآ ثبضس ،

 2ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ يهٌبهػِ تطط

تطًٍييآ ( زض  يٌيي ًبهِ ) ثػَضت اٌل

ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ
 

 ي ًبهِ، زضييآ 55عجن ثٌس ت هبزُ  -335

 يطٌْبزّبي، گطَزى پيهٌبهػبت زٍ هطحلِ ا

 يبثياضظ ي)پبًت ج( هجل اظ  هستٌس سبظ يهبل

 هوٌَع است .  يثبظضگبً – يكٌ

، يب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايآ -335

)پبًت ج( هجل اظ   يهبل يطٌْبزّبيپ

 يثبظضگبً – يكٌ يبثياضظ يهستٌس سبظ

 گطَزُ ضسُ است؟

 ثلِ    

 ط   يذ
 

                                    
 

 يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ايپ يهبل يبثياضظ يثرص ّطتن : هستٌس سبظ
 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ ، ييآ 53ثٌس الق هبزُ  5عجن خعء  – 333

س ثػَضت يوت هٌبهػِ گطاى ثبيه يپبًت ّب

 ضَز.  يهٌتَة هستٌس سبظ

وت هٌبهػِ يه يب پبًت ّبيآ – 333

 يگطاى ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ضسُ است ؟ 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ييآ 53زُ به ثٌس الق -5-3عجن خعء  – 332

ٍ زبهػِ گطاى زض هٌبهػبت هٌ يليً يبثيًبهِ، اضظ

 يس هجل اظ هطحلِ هستٌس سبظيثب يهطحلِ ا

ي ًبهِ ييآ 9طٌْبزّب، عجن هبزُ يپ يهبل يبثياضظ

 ثبضس.  ضسُ يهستٌس سبظ

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثيب اضظيآ – 332

هجل اظ  يزض  هٌبهػبت زٍ هطحلِ ا

 يهبل يبثياضظ يهطحلِ هستٌس سبظ

ي ًبهِ ييآ 9طٌْبز ّب، عجن هبزُ يپ

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ُ  -3-3عجن خعء  – 334 ِ ييآ 53ثٌس الق هبز ي ًبه

ظ اس هجل يب ثبطٌْبزّيپ يثبظضگبً -يكٌ يبثي، اضظ

طٌْبزّب، يپ يهبل يبثياضظ يهطحلِ هستٌس سبظ

 يثبظضگبً -يكٌ يبثيب اضظيآ – 334

طٌْبزّب ، هجل اظ هطحلِ هستٌس يپ

طٌْبزّب، عجن  يپ يهبل يبثياضظ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ
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ضسُ  يي ًبهِ هستٌس سبظييآ 55هبزُ  ضسُ ثبضس.  يي ًبهِ هستٌس سبظييآ 55عجن هبزُ 

 است ؟ 

ي ًبهِ، ييآ 53ثٌس الق هبزُ  2عجن خعء  – 331

س هجل اظ يهٌبهػِ ثب يْبص پبًتيلسِ گطبغَضتد

طٌْبزّب، يپ يهبل يبثياضظ يهطحلِ هستٌس سبظ

 ضسُ ثبضس . يي ًبهِ، هستٌس سبظييآ 1عجن هبزُ 

 يْبص پبًتيغَضتدلسِ گطبب يآ – 331

 يهٌبهػِ هجل اظ هطحلِ هستٌس سبظ

 1ب، عجن هبزُ طٌْبزّيپ يهبل يبثياضظ

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ ي ًبهِييآ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 53ثٌس الق هبزُ  4عجن خعء  – 336

ل اظ هطحلِ س هجيطٌْبزّب ثبيپ يضٌل يبثياضظ

طٌْبزّب، عجن هبزُ يپ يبله يبثياضظ يهستٌس سبظ

 ضسُ ثبضس.  يي ًبهِ، هستٌس سبظييآ 8

ْبزّب، طٌيپ يضٌل يبثيب اضظيآ – 336

 يبثياضظ يهجل اظ هطحلِ هستٌس سبظ

ي ييآ 8طٌْبزّب، عجن هبزُ يپ يهبل

 ضسُ است ؟ يًبهِ، هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

س عجن يوت تطاظ ضسُ ثبيضاثغِ هحبسجِ ه  - 337

ُ  -5-1خعء  ِ تؼييآ 53ثٌس الق  هبز ي ضسُ ييي ًبه

 است. 

وت تطاظ يب ضاثغِ هحبسجِ هيآ – 337

 53ثٌس الق هبزُ  -5-1عء ضسُ عجن خ

 ي ضسُ است ؟ييي ًبهِ تؼييآ

 

 ثلِ    

   ط   يذ
 

   

 

ت يي ًبهِ، ضطييآ 53هبزُ  5عجن تجػطُ  – 338

بضيط زض هٌبهػبت پيتأث ب عطح ٍ يسبذت  يوبًٌ

( ٍ زض هٌبهػبت  يي هبليثسٍى تأه بيسبذت ) ثب 

ي زُ تب چْل يس ثيعات ثبيس هػبلح ٍ تدْيذط

 زضغس ثبضس. 

 

ط زض هٌبهػبت يت تأثيب ضطيآ – 338

بضيپ  ب عطح ٍ سبذت ) ثبيسبذت  يوبًٌ

بهػبت ( ٍ زض هٌ يي هبليثسٍى تأهب ي

چْل  بي زُ تيعات ثيس هػبلح ٍ تدْيذط

 زضغس ثَزُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ِ ي، ًل ي ًبهِييآ 53هبزُ  2عجن تجػطُ  – 339

ق ي] ضز 53ثٌس الق هبزُ  -5-1هَاضز استثٌبء خعء 

س ثِ يي هبزُ ثبي( ا3( ٍ )5) ي( [ ٍ تجػطُ ّب1-5)

 38أت سِ ًلطُ )هَضَع ثٌس )ٍ (هبزُ يت ّيتػَ

 هبًَى هحبسجبت( ثطسس. 

خعء ثٌس  ءِ هَاضز استثٌبيب ًليآ – 339

( [ ٍ 5-1ق )ي] ضز 53ثٌس الق هبزُ  -1-5

ي هبزُ ثِ ي( ا3( ٍ )5) يتجػطُ ّب

س ) هَضَع ثٌ  ت سِ ًلطُأيت ّيتػَ

سُ يهبًَى هحبسجبت ( ضس 38)ٍ( هبزُ 

 است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ي ًبهِ، ييآ 53هبزُ  4عجن تجػطُ  – 321

 يهرتلق ثطا ياظ اضظّب يجيًِ تطً يزضغَضت

اضظ زض  طيتسؼس ًطخ يوت الظم ثبضس، ثبيطٌْبز هيپ

 س گطزز. ياسٌبز هٌبهػِ ه

 

اظ  يجيًِ تطً يب زضغَضتيآ – 321

وت يطٌْبز هيپ يثطاهرتلق  ياضظّب

ط اضظ زض اسٌبز يؼتسالظم ثبضس، ًطخ 

 س ضسُ است ؟  يهٌبهػِ ه

 ثلِ    

   ط   يذ

  

 

ُ  -3-1عجن خعء  -325 ي ًبهِ، ييآ 53ثٌس الق هبز

 يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظيط ثبيت تأثيضط

 ضَز .

 

ط ثػَضت هٌتَة يت تأثيب ضطيآ -325

 ضسُ است ؟  يهستٌسسبظ
  ثلِ   

    ط  يذ

 

ي ًبهِ ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -3-1عجن خعء  -323

س ثػَضت يس ضسُ زض  اسٌبز ثبيبظ هي، حساهل اهت

 ضَز.   يهٌتَة هستٌس سبظ

س ضسُ زض يبظ هيب حساهل اهتيآ -323

 ياسٌبز ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ضسُ است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ
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ي ًبهِ، ييآ 53ثٌس الق هبزُ  6عجن خعء  -322

س ثػَضت يثب يهبل يبثياضظ يبًيَضتدلسِ پبغ

 ضَز .   يهٌتَة هستٌس سبظ

 يبثياضظ يبًيِ پبب غَضتدلسيآ -322

ضسُ  يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ يهبل

 است ؟ 

 

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ُ  -5-6عجن خعء  -324 ي ًبهِ، ييآ 53ثٌس الق هبز

س زض غَضتدلسِ يَى هٌبهػِ ثبيسيًو يًبم اػضب

 زضج گطزز. يهبل يبثياضظ يبًيپب

  

َى هٌبهػِ يسيًو يب ًبم اػضبيآ -324

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيزض غَضتدلسِ پب

 ضسُ است؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -5-6عجن خعء  -321

س زض يَى هٌبهػِ ثبيسيًو ياػضب ياهضب

 زضج گطزز .  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

   

َى يسيًو ياػضب يضبب اهيآ -321

 يبثياضظ يبًيهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پب

 زضج ضسُ است؟ يهبل

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -3-6عجن خعء  -326

ضطًت زض هٌبهػِ  يٌْبيًبهِ، هطرػبت تضو

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب

 گطزز.  

 

ضطًت  يٌْبيب هطرػبت تضويآ -326

 يبًيزض غَضتدلسِ پب زض هٌبهػِ

 سُ است؟ يزضج گطز يهبل يبثياضظ

 

  ثلِ   
   ط   يذ
 
   

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -2-6عجن خعء  -327

س زض يهٌبهػِ گطاى ثب يطٌْبزيپ يوت ّبيًبهِ، ه

 زضج گطزز. يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

   

 يطٌْبزيپ يوت ّبيب هيآ -327

 يًبيهٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ پب

 سُ است؟  يزضج گطز يهبل يبثياضظ

  ثلِ   
   ط   يذ
   

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -4-6عجن خعء  -328

هٌبهػِ  يطٌْبزيپ يًبثبظضگ -يبظ كٌيًبهِ، اهت

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيگطاى ثب

 گطزز .

 

 يًبثبظضگ -يبظ كٌيب اهتيآ -328

هٌبهػِ گطاى زض   يّبطٌْبزيپ

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيلسِ پبغَضتد

 سُ است؟ يگطز

  ثلِ   
   ط   يذ
   

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -1-6عجن خعء  -329

هٌبهػِ گطاى  يطٌْبزّبيوت تطاظ ضسُ پيًبهِ، ه

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثب

 گطزز.  

 

 يبطٌْبزّيوت تطاظ ضسُ پيب هيآ -329

 يبًيبهٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ پ

 سُ است؟  يزضج گطز يهبل يبثياضظ

  ثلِ   
   ط   يذ
  

 

 ي ًبهِييآ 53ثٌس الق هبزُ  -6-6عجن خعء  -341

 يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثب ًبم، 

 زضج گطزز.  يهبل يبثياضظ

 

ب ًبم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض يآ -341

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است؟يگطز

  ِ   ثل
   ط   يذ
 

 

ي ًبهِ، ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -6-6عجن خعء  -345

س زض غَضتدلسِ يػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثب

ب ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض يآ -345

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب
  ثلِ   

 ط   يذ
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  سُ است؟يگطز زضج گطزز.  يهبل يبثياضظ يبًيپب
 

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -6-6عجن خعء  -343

ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض  يطٌْبزيوت پيًبهِ، ه

 زضج گطزز.   يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 

ثطًسُ اٍل  يطٌْبزيوت پيب هيآ -343

 يبثياضظ يبًيهٌبهػِ زض غَضتدلسِ پب

 سُ است؟ يزضج گطز يهبل

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -7-6عجن خعء  -342

ًِ تلبٍت  يًبم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ) زضغَضت ًبهِ،

ثب ثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ  يٍ يطٌْبزيوت پيه

س زض يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس( ثبيتضو

 زضج گطزز.  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

ب ًبم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ) يآ -342

 يطٌْبزيوت پيًِ تلبٍت ه يزضغَضت

ؾ ًوتط اظ هجلهٌبهػِ ثب ثطًسُ اٍل  يٍ

ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس( زض يتضو

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است؟يگطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 53ثٌس الق هبزُ  -7-6عجن خعء  -344

ًِ  يًبهِ، ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ) زضغَضت

ثطًسُ اٍل ًوتط اظ  يٍ يطٌْبزيوت پيتلبٍت ه

زض س يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ( ثبيهجلؾ تضو

 زضج گطزز.  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 

ب ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ يآ -344

 يطٌْبزيوت پيًِ تلبٍت ه ي)زضغَضت

ي يثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ تضوثب  يٍ

ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس( زض غَضتدلسِ 

 سُ است؟ يزضج گط يهبل يبثياضظ يبًيپب

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ييآ 53هبزُ  ثٌس الق -7-6عجن خعء  -341

ثطًسُ زٍم هٌبهػِ  يطٌْبزيوت پيًبهِ، ه

ثب  يٍ يطٌْبزيپوت يهًِ تلبٍت  ي)زضغَضت

ي ضطًت زض هٌبهػِ يثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ تضو

 يهبل يبثياضظ يبًيس زض غَضتدلسِ پبيثبضس( ثب

 زضج گطزز.

  

ثطًسُ زٍم  يطٌْبزيوت پيب هيآ -341

وت يهًِ تلبٍت  يهٌبهػِ )زضغَضت

ثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ ثب  يٍ يبزطٌْيپ

ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس( زض يتضو

زضج  يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

 سُ است؟يگطز

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يبثيي ًبهِ، اضظييآ 53 ح هبزُ عجن ثٌس -346

س هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز ثب ثطًسُ يطٌْبزّب ثبيپ يهبل

 ضَز.  يهٌبهػِ هستٌس سبظ

طٌْبزّب هجل يپ يهبل يبثيب اضظيآ -346

اظ اًؼوبز هطاضزاز ثب ثطًسُ هٌبهػِ هستٌس 

 ضسُ است؟ يسبظ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 
ُ هٌبهػِييپس اظ تؼ يثرص ًْن  : هستٌس سبظ                                                                          ي ثطًس

  

 حبت يتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ ، ييآ 52 هبزُ الق ثٌس 5 خعء عجن – 347

س ثػَضت هٌتَة هستٌس يطٌْبز ثبيپ ياػالم هجَل

 ضَز . يسبظ

طٌْبز ثػَضت يپ يب اػالم هجَليآ – 347

 ضسُ است ؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 52 هبزُ الق ثٌس 3 خعء  عجن – 348

س يات ) حست هَضز ( ثبي اًدبم تؼْسياسٌبز تضو

ي اًدبم تؼْسات ) يب اسٌبز تضويآ – 348

حست هَضز ( ثػَضت هٌتَة هستٌس 

 ثلِ    

   ط   يذ
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 ضَز . يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 

 ضسُ است ؟ يسبظ

ي ًبهِ ، ييآ 52 هبزُ الق ثٌس 2 خعء عجن – 349

س يص پطزاذت ) حست هَضز ( ثبيي پياسٌبز تضو

 ضَز . يسبظثػَضت هٌتَة هستٌس 

 

ص پطزاذت ) يي پيب اسٌبز تضويآ – 349

حست هَضز ( ثػَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ است ؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 52 هبزُ الق ثٌس 4 خعء عجن – 311

 يس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظيثب ياسٌبز هطاض زاز

 ضَز .

ثػَضت  يب اسٌبز هطاض زازيآ – 311

 سُ است ؟ض يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هستٌس ييآ 52 هبزُ ة ثٌس عجن – 315

) هَاضز كَم  52هَاضز هصًَض زض ثٌس الق هبزُ  يسبظ

بى يس ثالكبغلِ پس اظ هجبزلِ هطاض زاز ٍ هجل اظ پبي( ثب

 طٌْبزّب ثبضس .يهست اػتجبض پ

هَاضز هصًَض زض  يب هستٌس سبظيآ –315

اضز كَم ( ثالكبغلِ ) هَ 52ثٌس الق هبزُ 

بى يپس اظ هجبزلِ هطاض زاز ٍ هجل اظ پب

 طٌْبزّب ثَزُ است ؟يهست اػتجبض پ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًبم ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 5 خعء عجن – 313

س پس اظ هجبزلِ هطاضزاز يب ثطًسگبى هٌبهػِ ثبيثطًسُ 

طٌْبزّب زض ثبًي يبى هست اػتجبض پيٍ هجل اظ پب

 هٌبهػبت ثجت گطزز . اعالػبت

ب ثطًسگبى هٌبهػِ يب ًبم ثطًسُ يآ – 313

بى هست يپس اظ هجبزلِ هطاضزاز ٍ هجل اظ پب

طٌْبزّب زض ثبًي اعالػبت ياػتجبض پ

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًبم ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 3 خعء عجن – 312

ز ٍ هجل اظ س پس اظ هجبزلِ هطاضزايعطف هطاضزاز ثب

طٌْبزّب ، زض ثبًي اعالػبت يبى هست اػتجبض پيپب

 هٌبهػبت ثجت گطزز .

ب ًبم عطف هطاضزاز پس اظ هجبزلِ يآ – 312

بى هست اػتجبض يهطاضزاز ٍ هجل اظ پب

طٌْبزّب ، زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت يپ

 ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

هِ ، زض ي ًبييآ 52 هبزُ ح ثٌس تجػطُ عجن – 314

ًِ عطف هطاض زاز ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًجبضس ،  يغَضت

 س اػالم ضَز .يل ضز ثطًسُ اٍل ثبيزال

ًِ عطف هط اض زاز  يب زض غَضتيآ – 314

ل ضز ثطًسُ يثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًجبضس ، زال

 اٍل اػالم ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هجلؾ ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 2 خعء عجن – 311

س زض يعطف هطاض زاز ثب يي اضائِ ضسُ اظ سَيضوت

 ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

ي اضائِ ضسُ اظ يب هجلؾ تضويآ – 311

عطف هطاض زاز زض ثبًي اعالػبت  يسَ

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًَع ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 2 خعء عجن – 316

س زض يف هطاض زاز ثبعط يي اضائِ ضسُ اظ سَيتضو

 ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

 يي اضائِ ضسُ اظ سَيب ًَع تضويآ – 316

عطف هطاض زاز زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت 

 ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 4 خعء عجن – 317

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت يضوبضُ هطاض زاز ثب

 گطزز .

ب ضوبضُ هطاض زاز زض ثبًي يآ – 317

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هجلؾ ييآ 52ثٌس ح هبزُ  4 خعء عجن – 318

 س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .يهطاضزاز ثب

 

ب هجلؾ هطاضزاز زض ثبًي اعالػبت يآ – 318

 هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

    ط  يذ

 

ي ًبهِ ، هست ييآ 52ثٌس ح هبزُ  4 خعء عجن – 319

 س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .يهطاض زاز ثب

ب هست هطاض زاز زض ثبًي يآ – 319

 اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ
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ي ًبهِ ، هحل ييآ 52ثٌس ح هبزُ  4 خعء عجن – 361

بًي اعالػبت هٌبغبت ثجت س زض ثياًؼوبز هطاض زاز ثب

 گطزز .

ب هحل اًؼوبز هطاض زاز زض ثبًي يآ – 361

 ػبت ثجت ضسُ است ؟هاعالػبت هٌب

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، هحل ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 4 خعء عجن – 365

س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت يهطاضزاز ثب ياخطا

 گطزز .

هطاضزاز زض ثبًي  يب هحل اخطايآ – 365

 عالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟ا

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ًبم ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 4 خعء عجن – 363

س زض ثبًي اعالػبت ياهضبء ًٌٌسگبى هطاضزاز ثب

 هٌبهػبت ثجت گطزز .

 

ب ًبم اهضبء ًٌٌسگبى هطاضزاز زض يآ – 363

 ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، سوت ييآ 52 هبزُ ح ثٌس 4 خعء عجن – 362

س زض ثبًي اعالػبت ياهضبء ًٌٌسگبى هطاض زاز ثب

 هٌبهػبت ثجت گطزز .

ب سوت اهضبء ًٌٌسگبى هطاض زاز يآ – 362

زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ 

 است ؟ 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 
 ب لـَ هٌبهػِيس يتدس يثرص زّن  : هستٌس سبظ

 
 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هٌجغهستٌس ٍ 

 الق ثٌس 5 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 364

ب لـَ هٌبهػِ ، يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1 هبزُ

 لـَ بي سيتدس غَضتدلسِ زض گعاض س ًبم هٌبهػِيثب

 هٌبهػِ 

 گطزز . يهزضج 

ب لـَ هٌبهػِ ، يس يزض غَضت تدس  - 364

س يض غَضتدلسِ تدسب ًبم هٌبهػِ گعاض زيآ

 ب لـَ هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟ي

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 الق ثٌس5 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 361

 ، ب لـَ هٌبهػِيس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1 هبزُ

ـَ يس يػِ گعاض زض غَضتدلسِ تدسهس ػٌَاى هٌبيثب ب ل

 هٌبهػِ زضج گطزز .

ب يهػِ آب لـَ هٌبيس يزض غَضت تدس - 361

س يػِ گعاض زض غَضتدلسِ تدسهػٌَاى هٌب

 ضسُ است ؟ ب لـَ هٌبهػِ زضجي

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 الق ثٌس 3 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 366

ب لـَ يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1 هبزُ

ل خلسِ زض غَضتدلسِ يد تطٌيتبضس ي،ثبهٌبهػِ

 ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .يس يتدس

ب يب لـَ هٌبهػِ آيس يزض غَضت تدس - 366

ل خلسِ زض غَضتدلسِ يد تطٌيتبض

 سُ است ؟يب لـَ هٌبهػِ زضج گطزيس يتدس

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 الق ثٌس 3 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 367

ب لـَ هٌبهػِ ، يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1 هبزُ

ب يس يل خلسِ ، زض غَضتدلسِ تدسيس هحل تطٌيثب

 گطزز . ضجػِ زهلـَ هٌب

 

ب لـَ هٌبهػِ ، يس يض غَضت تدس - 367

ل خلسِ ، زض غَضتدلسِ يب هحل تطٌيآ

 ضسُ است ؟ جػِ زضهب لـَ هٌبيس يتدس

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  2ٍ خعء  54هبزُ  الق ثٌس اسبس ثط – 368

ب لـَ هٌبهػِ ، يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1هبزُ 

ب لـَ هٌبهػِ ، يس يزض غَضت تدس - 368

س يب هَضَع هٌبهػِ زض غَضتدلسِ تدسيآ

 ثلِ    

   ط   يذ
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ب لـَ يس يبهػِ زض غَضتدلسِ تدسس هَضَع هٌيثب

 ػِ زضج گطزز .ههٌب

 ػِ زضج ضسُ است ؟هب لـَ هٌبي

 الق ثٌس 4 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط –369

 ،ػِب لـَ هٌبهيس يزض غَضت تدس ،ي ًبهِييآ 1 هبزُ

س كْطست هٌبهػِ گطاى حست هَضز ، زض يثب

 ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .يس يغَضتدلسِ تدس

 

ب  يب لـَ هٌبهػِ آيس يزض غَضت تدس - 369

كْطست هٌبهػِ گطاى حست هَضز زض 

ب لـَ هٌبهػِ زضج يس يغَضتدلسِ تدس

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

الق  ثٌس 1 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 371

ب لـَ هٌبهػِ يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1هبزُ 

َى هٌبهػِ زض يسيًو ياػضب يس اسبهيثب

 ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .يس يغَضتدلسِ تدس

ب يب لـَ هٌبهػِ آيس يزض غَضت تدس - 371

َى هٌبهػِ زض يسيًو ياػضب ياسبه

ب لـَ هٌبهػِ زضج يس يغَضتدلسِ تدس

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 الق ثٌس 1 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 375

ب لـَ هٌبهػِ يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1 هبزُ

َى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ يسيًو يس سوت اػضبيثب

 ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .يس يتدس

ب يب لـَ هٌبهػِ آيس يزض غَضت تدس - 375

َى هٌبهػِ زض يسيًو يسوت اػضب

هٌبهػِ زضج  ب لـَيس يغَضتدلسِ تدس

 سُ است ؟يگطز

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ثٌس الق  6ٍ خعء  54ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  -  373

ب لـَ هٌبهػِ يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1هبزُ 

حبضطاى زض خلسِ زض غَضتدلسِ  يس اسبهيثب

 ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .يس يتدس

ب لـَ هٌبهػِ يس يزض غَضت تدس - 373

طاى زض خلسِ زض حبض يب اسبهيآ

ب لـَ هٌبهػِ زضج يس يغَضتدلسِ تدس

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 الق ثٌس 7 خعء ٍ 54 هبزُ الق ثٌس اسبس ثط – 372

ب لـَ هٌبهػِ يس يي ًبهِ ، زض غَضت تدسييآ 1 هبزُ

ب لـَ يس يوْب زض غَضتدلسِ تدسيس هلبز تػويثب

 هٌبهػِ زضج گطزز .

ب يـَ هٌبهػِ آب ليس يزض غَضت تدس -372

ب يس يوْب زض غَضتدلسِ تدسيهلبز تػو

 لـَ هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ زض ييآ 54 هبزُ ة ثٌس 5 خعء اسبس ثط – 374

وت ) يل ثبال ثَزى هيس هٌبهػِ ثِ زليغَضت تدس

س اضخبع يهبًَى ( ، ثب 34ثٌس الق هبزُ  1هَضَع خعء 

 4عجن تجػطُ خعء  يظضگبًثب – يتِ كٌيهَضَع ثِ ًو

ي ًبهِ ثػَضت هٌتَة هستٌس ييآ 51ثٌس الق هبزُ 

 ضَز . يسبظ

ل يس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس - 374

ثٌس الق  1وت ) هَضَع خعء يثبال ثَزى ه

ب اضخبع هَضَع ثِ يهبًَى ( ، آ 34هبزُ 

 4عجن تجػطُ خعء  يثبظضگبً – يتِ كٌيًو

هٌتَة ي ًبهِ ثػَضت ييآ 51ثٌس الق هبزُ 

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ زض ييآ 54 هبزُ ة ثٌس 3 خعء اسبس ثط – 371

وت ) يل ثبال ثَزى هيس هٌبهػِ ثِ زليغَضت تدس

س يهبًَى ( ، ثب 34ثٌس الق هبزُ  1هَضَع خعء 

ِ يوت ٍ اضتجبط آى ثب تَخيه يهجبً  يگعاضش ثطضس

ثِ  يثبظضگبً – يتِ كٌيًو يعطح اظ سَ ياهتػبز

 ضَز . يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

ل يس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس - 371

ثٌس الق  1وت ) هَضَع خعء يثبال ثَزى ه

  يب گعاضش ثطضسيهبًَى ( ، آ 34هبزُ 

ِ يوت ٍ اضتجبط آى ثب تَخيه يهجبً

 – يتِ كٌيًو يعطح اظ سَ ياهتػبز

 يثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ يثبظضگبً

 ضَز .

 

     ثلِ

   ط   يذ

 

ي ًبهِ زض ييآ 54 هبزُ ة ثٌس 2 خعء اسبس ثط –376

وت ) يل ثبال ثَزى هيس هٌبهػِ ثِ زليغَضت تدس

ل يس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس - 376

ثٌس الق  1وت ) هَضَع خعء يثبال ثَزى ه

 

 ثلِ    
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س يهبًَى ( ثب 34ثٌس الق هبزُ  1هَضَع خعء 

َى يسيت گعاضش تَسظ ًويغَضتدلسِ تػَ

 ضَز . يهٌبهػِ ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 

ت يب غَضتدلسِ تػَيهبًَى ( آ 34هبزُ 

َى هٌبهػِ ثِ يسيگعاضش تَسظ ًو

 ضسُ است ؟ يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

   ط   يذ

ي ًبهِ ، ييآ 54 هبزُ ة ثٌس 4 خعء اسبس ثط – 377

وت ) يل ثبال ثَزى هيس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس

س ًبهِ يهبًَى ( ، ثب 34ثٌس الق هبزُ  1 هَضَع خعء

ًِ  يب لـَ هٌبهػِ ثِ توبم هٌبهػِ گطاًيس ياثالؽ تدس

زض هٌبهػِ ضطًت ًطزُ اًس ، ثػَضت هٌتَة هستٌس 

 ضَز . يسبظ

ل يس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس -377

ثٌس الق  1وت ) هَضَع خعء يثبال ثَزى ه

 بيس يب ًبهِ اثالؽ تدسيهبًَى ( ، آ 34هبزُ 

ًِ زض  يلـَ هٌبهػِ ثِ توبم هٌبهػِ گطاً

هٌبهػِ ضطًت ًطزُ اًس ، ثػَضت هٌتَة 

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 54 هبزُ ة ثٌس 1 خعء اسبس ثط – 378

وت ) يل ثبال ثَزى هيس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس

س هستٌس يهبًَى ( ثب34ثٌس الق هبزُ  1هَضَع خعء 

 ضَز . يگبًيهٌتَة زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثب يبّ

ل يس هٌبهػِ ثِ زليزض غَضت تدس - 378

ثٌس الق  1وت ) هَضَع خعء يثبال ثَزى ه

هٌتَة  يب هستٌس ّبيهبًَى ( آ34هبزُ 

ضسُ  يگبًيزض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثب

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

،  ِي ًبهييآ 54 هبزُ ة ثٌس 6 خعء اسبس ثط – 379

ل ثبال ثَزى يب لـَ هٌبهػِ ثِ زليس يزض غَضت تدس

 وت يه

س يهبًَى ( ثب 34ثٌس الق هبزُ  1) هَضَع خعء 

هٌتَة ثِ ثبًي اعالػبت هٌبهػبت  يهستٌس ّب

 اضسبل گطزز .

ب لـَ هٌبهػِ ثِ يس يزض غَضت تدس - 379

ثٌس  1وت ) هَضَع خعء يل ثبال ثَزى هيزل

 يّبب هستٌس يهبًَى ( آ 34الق هبزُ 

هٌتَة ثِ ثبًي اعالػبت هٌبهػبت اضسبل 

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 زض هَاضز ػسم العام ثِ هٌبهػِ  يبظزّن :هستٌس سبظيثرص   
 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ، ييآ 51 هبزُ الق ثٌس 5 خعء عجن – 381

س ثِ غَضت هٌتَة يغَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثب

 گطزز.  يتٌس سبظهس

ب غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثِ يآ –381

 ضسُ است ؟ يغَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 51 هبزُ الق ثٌس -5-5 خعء عجن –385

ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ) هجلؾ، هست ٍ هَضَع هؼبهلِ( 

 س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج گطزز.  يثب

ز هؼبهلِ) هجلؾ، ب ذالغِ اسٌبيآ – 385

هست ٍ هَضَع هؼبهلِ( زض غَضتدلسِ 

 اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است؟  

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 51 هبزُ الق ثٌس -3-5 خعء عجن – 383

س زض غَضتدلسِ اضخبع يَى هؼبهلِ ثبيسيًو ياػضب

 گطزًس.   يهؼبهلِ هؼطك

َى هؼبهلِ زض يسيًو يب اػضبيآ – 383

ضسُ  يع هؼبهلِ هؼطكغَضتدلسِ اضخب

 اًس؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 51هبزُ الق  ثٌس -2-5 خعء عجن – 382

س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج يًَع هؼبهلِ ثب

 گطزز. 

ب ًَع هؼبهلِ زض غَضتدلسِ يآ – 382

 اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 51 هبزُ الق ثٌس -4-5 خعء عجن – 384

س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ يهتي زػَتٌبهِ ثب

ب هتي زػَتٌبهِ زض غَضتدلسِ يآ – 384

 ضسُ است؟  زضج اضخبع هؼبهلِ 

 ثلِ    

   ط   يذ
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 زضج گطزز.  

ي ًبهِ، ييآ 51ثٌس الق هبزُ  -1-5عجن خعء   - 381

س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ يًبم عطف هؼبهلِ ثب

 زضج گطزز.

ِ زض غَضتدلسِ يآ – 381 ب ًبم عطف هؼبهل

 اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است ؟ 

 ثلِ    

    ط   يذ

 

ي ًبهِ، ييآ 51 هبزُ الق ثٌس -1-5 خعء عجن – 386

س زض غَضتدلسِ اضخبع يػٌَاى عطف هؼبهلِ ثب

 هؼبهلِ زضج گطزز. 

ب ػٌَاى عطف هؼبهلِ زض يآ – 386

غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ 

 است؟

 ِ    ثل

   ط   يذ

   

 

ي ًبهِ، ييآ 51 هبزُ الق ثٌس 3 خعء عجن – 387

اسٌبز هؼبهلِ ) هطاضزاز، ضوبئن ٍ هلحوبت هطاضزاز ( 

 ضَز.   يس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظيثب

ب اسٌبز هؼبهلِ ) هطاضزاز، ضوبئن يآ –387

ٍ هلحوبت هطاضزاز ( ثِ غَضت هٌتَة 

 ضسُ است؟   يهستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ي ًبهِ، ييآ 51 هسُ الق ثٌس 2 خعء عجن – 388

س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس يثب يي هٌبثغ هبليتأه

 ضَز.   يسبظ

ثِ غَضت  يي هٌبثغ هبليب تأهيآ – 388

 ضسُ است؟ يهٌتَة هستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

  

 

ي ًبهِ، ييآ51ثٌس الق هبزُ  -5-2عجن خعء  -389

ي يتأه يس زض هستٌس ّبيثب يي هٌبثغ هبليضٍش تأه

 زضج گطزز.  يهٌبثغ هبل

 

 زض  يي هٌبثغ هبليب ضٍش تأهيآ -389

زضج ضسُ  يي هٌبثغ هبليتأه يهستٌس ّب

 است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ، ييآ 51ثٌس الق هبزُ  -3-2عجن خعء -391

ي هٌبثغ يتأه يس زض هستٌسّبيي اػتجبض ثبيهحل تأه

 زضج گطزز.  يهبل

ي اػتجبض زض يب هحل تأهيآ -391

زضج ضسُ  يي هٌبثغ هبليتأه يهستٌسّب

 است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ، ييآ 51ثٌس الق هبزُ  3-2عجن خعء  -395

ِ ثب يط تؼْسات ثطايًحَُ ضوبى تأذ س زض ياًدبم هؼبهل

 زضج گطزز.  يي هٌبثغ هبليتأه يهستٌسّب

 يط تؼْسات ثطايب ًحَُ ضوبى تأذيآ -395

ي هٌبثغ يتأه يم هؼبهلِ زض هستٌسّباًدب

 زضج ضسُ است؟ يهبل

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ، ييآ 51ثٌس الق هبزُ -2-2عجن خعء  -393

س زض يِ هَضَع هؼبهلِ ) حست هَضز( ثبيثطآٍضز اٍل

 زضج گطزز.  يي هٌبثغ هبليتأه يهستٌسّب

ِ هَضَع هؼبهلِ ) يب ثطآٍضز اٍليآ – 393

ي هٌبثغ يتأه يّبحست هَضز( زض هستٌس

 زضج ضسُ است؟ يهبل

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51 هبزُ الق ثٌس تجػطُ عجن – 392

ل اًحػبض يًِ ػسم العام ثِ هٌبهػِ ثِ زل يغَضت

ب يظ اًحػبض يهطثَط ثِ ضطا يثبضس، هستٌسّب

هبًَى  39ع هطخغ هصًَض زض ثٌس الق هبزُ يتطر

 زضج گطزز.    س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِيثب

ًِ ػسم العام ثِ هٌبهػِ  يغَضت زض– 392

 يهستٌسّب بيآ ل اًحػبض ثبضس،يثِ زل

ع يب تطريظ اًحػبض يهطثَط ثِ ضطا

هبًَى  39هطخغ هصًَض زض ثٌس الق هبزُ 

زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ 

 است؟   

 ثلِ    

   ط   يذ

 

اظ ي ًسرِ يي ًبهِ، ييآ 51عجن ثٌس ح هبزُ  -394

ض ثبًي اعالػبت س زيغَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثب

 . هٌبهػبت ثجت گطزز

   

ي ًسرِ اظ غَضتدلسِ يب يآ – 394

اضخبع هؼبهلِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت 

 ثجت ضسُ است؟  

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًسرِ اظ يي ًبهِ، ييآ 51عجن ثٌس ح هبزُ  -391

اعالع  يگبُ هليس زض پبيغَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثب

ي ًسرِ اظ غَضتدلسِ اضخبع يب يآ -391

 ياعالع ضسبً يگبُ هليهؼبهلِ زض پب

 ثلِ    

   ط   يذ
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 هٌبهػبت ثجت ضسُ است؟ هٌبهػبت ثجت گطزز.    يضسبً

 يي ًبهِ، هستٌسّبييآ 51عجن ثٌس ت هبزُ  -396

س زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض يهصًَض زض ثٌس )الق( ثب

 ضَز.  يگبًيثب

 

هصًَض زض ثٌس  يب هستٌسّبيآ – 396

 يگبًي)الق( زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثب

 ضسُ است؟

 ثلِ    

   ط   يذ
 

   

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ثٌس ث هبزُ  5عجن خعء  -397

س گعاضش ضٌبذت ثِ يسذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

 ضَز.   يغَضت هٌتَة هستٌسسبظ

ب يآس ذسهبت هطبٍضُ، يزض هَضز ذط -397

ثِ غَضت هٌتَة گعاضش ضٌبذت 

 ضسُ است؟   يهستٌسسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ثٌس ث هبزُ  3عجن خعء  -398

ذسهبت  يس ضطح ًليس ذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

 ضَز.     يثِ غَضت هٌتَة هستٌسسبظ

ب يآس ذسهبت هطبٍضُ، يزض هَضز ذط –398

ذسهبت ثِ غَضت هٌتَة  يضطح ًل

 است؟     ضسُ  يهستٌسسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

   

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ثٌس ث هبزُ  2عجن خعء  -399

س كطاذَاى هطبٍضُ يس ذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

 ضَز.    يثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

س ذسهبت هطبٍضُ، يزض هَضز ذط – 399

كطاذَاى هطبٍضُ ثِ غَضت هٌتَة  بيآ

 ضسُ است؟    يهستٌسسبظ

 ثلِ    

    ط  يذ

  

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ث هبزُ  ثٌس 4عجن خعء   -211

 ييس غَضتدلسِ ًْبيس ذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

هطبٍضاى ) حست هَضز( ثػَضت  يليً يبثياضظ

 ضَز.  يهٌتَة هستٌس سبظ

 

 ب يآ س ذسهبت هطبٍضُ،يزض هَضز ذط -211

هطبٍضاى  يليً يبثياضظ ييغَضتدلسِ ًْب

هستٌس )حست هَضز( ثػَضت هٌتَة 

 ضسُ است؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ثٌس ث هبزُ  1عجن خعء   -215

 ييس غَضتدلسِ ًْبيس ذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

طٌْبزّب ثِ غَضت هٌتَة يپ يكٌ يبثياضظ

 ضَز.  يهستٌسسبظ

ب يآس ذسهبت هطبٍضُ، يزض هَضز ذط -215

طٌْبزّب يپ يكٌ يبثياضظ ييغَضتدلسِ ًْب

ضسُ  يِ غَضت هٌتَة هستٌسسبظث

 است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 
 

 
 
 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ثٌس ث هبزُ  6عجن خعء  -213

 ييس غَضتدلسِ ًْبيس ذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

طٌْبزّب ثِ غَضت هٌتَة هستٌس يپ يهبل يبثياضظ

 ضَز .  يسبظ

 بيآ س ذسهبت هطبٍضُ،يزض هَضز ذط -213

 يهبل يثبياضظ ييغَضتدلسِ ًْب

طٌْبزّب ثِ غَضت هٌتَة هستٌس يپ

 ضسُ است؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ي ًبهِ، زض ييآ 51ثٌس ث هبزُ  7عجن خعء  -212

 يس اسٌبز هطاضزازيس ذسهبت هطبٍضُ، ثبيهَضز ذط

ضبهل )هطاضزاز، ضوبئن ٍ هلحوبت آى ( ، ثِ غَضت 

 ضَز.  يهٌتَة هستٌس سبظ

ب يٍضُ، آس ذسهبت هطبيزض هَضز ذط -212

ضبهل )هطاضزاز، ضوبئن ٍ  ياسٌبز هطاضزاز

هلحوبت آى( ، ثِ غَضت هٌتَة هستٌس 

 ضسُ است؟ يسبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

س يي ًبهِ، زض هَضز ذطييآ 51بزُ هعجن ثٌس ج  -214

ن يس اظ عطيذسهبت هطبٍضُ، كطاذَاى هطبٍضُ ثب

 يهٌبهػبت، اعالع ضسبً ياعالع ضسبً يگبُ هليپب

 گطزز. 

ب يس ذسهبت هطبٍضُ، آيزض هَضز ذط -214

 يگبُ هلين پبيكطاذَاى هطبٍضُ اظ عط

 يهٌبهػبت، اعالع ضسبً ياعالع ضسبً

 ضسُ است؟ 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

س يي ًبهِ، زض هَضز ذطييآ 51عجن ثٌس ج هبزُ  -211

س ذسهبت يغَضتدلسبت ذطذسهبت هطبٍضُ، 

ب يآ س ذسهبت هطبٍضُ،يزض هَضز ذط -211

اظ س ذسهبت هطبٍضُ يغَضتدلسبت ذط

 ثلِ    

   ط   يذ
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 يبًاعالع ضس يگبُ هلين پبيس اظ عطيثبهطبٍضُ 

 گطزز.  يهٌبهػبت، اعالع ضسبً

هٌبهػبت،  ياعالع ضسبً يگبُ هلين پبيعط

 ضسُ است؟  ياعالع ضسبً
 
 

 لبت هٌبهػِيتطى تطط يثرص زٍاظزّن  : هستٌس سبظ
 

 حبتيتَض بسد پ ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ الق ثٌس 5 خعء ثِ عجن – 216

س ثِ غَضت هٌتَة يتطى هٌبهػِ ثب يْيگعاضش تَخ

 ضَز . يهستٌس سبظ

تطى هٌبهػِ  يْيب گعاضش تَخيآ – 216

ضسُ  يثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ الق ثٌس 3 خعء عجن – 217

س ثِ غَضت هٌتَة يَضت خلسِ تطى هٌبهػِ ثبغ

 ضَز . يهستٌس سبظ

س يب غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ ثبيآ – 217

ضسُ  يثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 56 ٌس الق هبزُث 5 – 3 خعء عجن – 218

ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ ) هجلؾ ، هست ٍ هَضَع هؼبهلِ 

 دلسِ تطى هٌبهػِ زضج گطزز .س زض غَضتي( ثب

ب ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ ) هجلؾ ، يآ –218

هست ٍ هَضَع هؼبهلِ ( زض غَضتدلسِ 

 تطى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ الق ثٌس 3 – 3 خعء عجن – 219

س زض غَضتدلسِ يئت تطى هٌبهػِ ثبيّ يًبم اػضب

 تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

ئت تطى هٌبهػِ يّ يب ًبم اػضبيآ – 219

زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج ضسُ 

 است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ الق ثٌس 3 – 3 خعء عجن – 251

س زض يئت تطى هٌبهػِ ثبيّ يسوت اػضب

 غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

ئت تطى يّ يب سوت اػضبيآ – 251

طى هٌبهػِ زضج هٌبهػِ زض غَضتدلسِ ت

 ضسُ است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 56 هبزُ الق ثٌس – 2 – 3 خعء عجن – 255

س زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ ي، ًبم عطف هؼبهلِ ثب

 زضج گطزز .

ب ًبم عطف هؼبهلِ زض غَضتدلسِ يآ – 255

 تطى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 56الق هبزُ  ثٌس -2 – 3 خعء عجن – 253

س زض غَضتدلسِ تطى ي، ػٌَاى عطف هؼبهلِ ثب

 هٌبهػِ زضج گطزز .

ب ػٌَاى عطف هؼبهلِ زض يآ – 253

غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج ضسُ است 

 ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 56 هبزُ الق ثٌس – 2 – 3 خعء عجن – 252

ًَى زض هب 39هطثَط ثِ ثٌس ) الق ( هبزُ  ي، هستٌسّب

س زض غَضتدلسِ يذػَظ ضرع عطف هؼبهلِ ثب

 تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

هطثَط ثِ ثٌس )الق  يب هستٌس ّبيآ – 252

هبًَى زض ذػَظ ضرع عطف  39( هبزُ 

هؼبهلِ زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج 

 ضسُ است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ الق ثٌس 2 خعء عجن – 254

س ثػَضت هٌتَة يثب يي هٌبثغ هبليهتأ يهستٌسّب

 ضَز . يهستٌس سبظ

 

 يي هٌبثغ هبليتأه يب هستٌس ّبيآ –254

ضسُ است  يثػَضت هٌتَة هستٌس سبظ

 ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 56 هبزُ الق ثٌس – 5 – 2 خعء عجن – 251

ي يتأه يس زض هستٌس ّبيثب يي هٌبثغ هبلي، ضٍش تأه

 زضج گطزز . يهٌبثغ هبل

زض  يي هٌبثغ هبليب ضٍش تأهيآ–251

زضج ضسُ  يي هٌبثغ هبليتأه يهستٌس ّب

 است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ
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ي ًبهِ ييآ 56 هبزُ الق ثٌس – 3 – 2 خعء عجن – 256

ي هٌبثغ يتأه يس زض هستٌس ّبيي اػتجبض ثبي، هحل تأه

 زضج گطزز . يهبل

ي اػتجبض زض هستٌس يب هحل تأهيآ –256

 ثغ زضج ضسُ است ؟ي هٌبيتأه يّب
  ثلِ   

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 56 هبزُ الق ثٌس – 3 – 2 خعء عجن –257

ِ ثب ي، سوق اػتجبض ثطا  يس زض هستٌس ّبياًدبم هؼبهل

 زضج گطزز . يي هٌبثغ هبليتأه

اًدبم هؼبهلِ  يب سوق اػتجبض ثطايآ – 257

زضج  يي هٌبثغ هبليتأه يزض هستٌس ّب

 ضسُ است ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ي ًبهِ ييآ 56 هبزُ الق ثٌس – 2 – 2 خعء عجن – 258

س زض يِ هَضَع هؼبهلِ ) حست هَضز ( ثبي، ثطآٍضز اٍل

 زضج گطزز . يي هٌبثغ هبليتأه يهستٌس ّب

 

ِ هَضَع هؼبهلِ ) يب ثطآضٍز اٍليآ –258

ي هٌبثغ يتأه يحست هَضز ( زض هستٌس ّب

 زضج ضسُ است ؟ يهبل

 ثلِ    

   ط   يذ
 

 يي ًبهِ ، هستٌس ّبييآ 56 هبزُ ة ثٌس عجن – 259

س زض يي ًبهِ ثبييآ 56هصًَض زض ثٌس ) الق ( هبزُ 

 گطزًس . يگبًيزستگبُ هٌبهػِ گعاض ثب

 

هصًَض زض ثٌس )  يب هستٌس ّبيآ – 259

ي ًبهِ زض زستگبُ ييآ 56 الق ( هبزُ

 ضسُ است ؟ يگبًيهٌبهػِ گعاض ثب

 ثلِ    

   ط   يذ
 

ي ًسرِ يي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ( ح)  ثٌس عجن – 231

ي ييآ 56ُ ثٌس الق هبز 5اظ غَضتدلسِ هَضَع خعء 

تطى هٌبهػِ (  يْيتَخ ًبهِ ) غَضتدلسِ گعاضش

) ثِ خع  . س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطززيثب

هبًَى  32هَاضز هستثٌب ضسُ زض ثٌس )ح( هبزُ 

 هٌبهػبت ( 

دلسِ ي ًسرِ اظ غَضتيب يآ – 231

ي ًبهِ ) ييآ 56ُ ثٌس الق هبز 5هَضَع خعء 

تطى هٌبهػِ  يْيتَخ غَضتدلسِ گعاضش

سُ يگطز( زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت 

) ثِ خع هَاضز هستثٌب ضسُ زض ثٌس  است؟

 هبًَى هٌبهػبت ( 32)ح( هبزُ 

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًسرِ يي ًبهِ ، ييآ 56 هبزُ( ح) ثٌس عجن – 235

ي ييآ 56ثٌس الق هبزُ  5ضَع خعء َلسِ هاظ غَضتد

(  تطى هٌبهػِ يْي) غَضتدلسِ گعاضش تَخ ًبهِ 

هٌبهػبت اعالع  ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيثب

 خع هَاضز هستثٌب ضسُ زض ثٌس )ح(  گطزز ) ثِ يضسبً

 .هبًَى هٌبهػبت ( 32هبزُ 

ي ًسرِ اظ غَضتدلسِ يب يآ – 235

ي ًبهِ ) ييآ 56ثٌس الق هبزُ  5ضَع خعء َه

تطى هٌبهػِ  يْيغَضتدلسِ گعاضش تَخ

هٌبهػبت  ياعالع ضسبً يگبُ هلي( زض پب

) ثِ خع هَاضز  ضسُ است؟ ياعالع ضسبً

هبًَى  32هستثٌب ضسُ زض ثٌس )ح( هبزُ 

 .هٌبهػبت (

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 
 

 ط اسٌبز ييهَاػس ٍ تـ يعزّن  : هستٌس سبظيثرص س                                                                                 
 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ ، ثطًبهِ ييآ 57 هبزُ( الق)  ثٌس عجن – 233

 ين ّدطيس ثط اسبس توَيػِ ثبههٌب يهَاػس ظهبً

 ي ٍ زضج ضَز .ييتؼ يضوس

ػِ ثط ههٌب يب ثطًبهِ هَاػس ظهبًيآ – 233

ي ٍ زضج ييتؼ يضوس ين ّدطيسبس توَا

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، زض ييآ 57 هبزُ(  الق)  ثٌس عجن – 232

هٌبهػِ  يثطًبهِ هَاػس ظهبً يي الولليهٌبهػبت ث

ع يً يالزيد هي، ثِ تبض ين ضوسيس ػالٍُ ثط توَيثب

 ي ٍ زضج ضَز .ييتؼ

 ب ثطًبهِيآ يي الولليث هٌبهػبت زض – 232

ن يهٌبهػِ ػالٍُ ثط توَ يهَاػس ظهبً

ي ٍ ييع تؼيً يالزيد هي، ثِ تبض يضوس

 زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ
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ي ًبهِ ، چٌبًچِ ييآ 57 هبزُ( ة) ثٌس عجن – 234

زض هَاػس هٌبهػِ  يًطسُ ا يٌيص ثيل پيبم تؼغيا

هٌبهػِ  يهوطض زض ثطًبهِ ظهبً يضخ زّس ، هْلتْب

 ى اكعٍزُ ضَز .عايس ثِ ّوبى هيثب

 يٌيص ثيل پيبم تؼغيب چٌبًچِ ايآ – 234

زض هَاػس هٌبهػِ ضخ زّس ،  يًطسُ ا

هٌبهػِ  يهوطض زض ثطًبهِ ظهبً يهْلتْب

 عاى اكعٍزُ ضسُ است ؟يس ثِ ّوبى هيثب

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ط زض ييي ًبهِ ، تـييآ 57 هبزُ( ح) ثٌس عجن – 231

زٍ سبػت هجل اظ اسٌبز هٌبهػِ حساًثط تب ّلتبز ٍ 

 هٌبهػِ هدبظ است . ياكتتبح پبًتْب

 

ط زض اسٌبز هٌبهػِ ييب تـيآ – 231

حساًثط تب ّلتبز ٍ زٍ سبػت هجل اظ 

 هٌبهػِ ضخ زازُ است ؟ ياكتتبح پبًتْب

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، چٌبًچِ ييآ 57 هبزُ( ح) ثٌس عجن – 236

ِ ضخ زّس ثب يطييتـ  يسبظ س هستٌسيزض اسٌبز هٌبهػ

 ضَز .

 ط زض اسٌبز هٌبهػِ ييتـ بيآ – 236

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ط زض ييي ًبهِ ، تـييآ 57 هبزُ( ح) ثٌس عجن – 237

ّوِ  ين ثطايهبثل تػس يس ثِ ضٍضياسٌبز هٌبهػِ ثب

 هٌبهػِ گطاى اضسبل ضَز .

ط زض اسٌبز هٌبهػِ ثِ ييب تـيآ – 237

ّوِ هٌبهػِ  يطان ثيهبثل تػس يضٍض

 گطاى اضسبل ضسُ است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ّط گًَِ ييآ 57 هبزُ تجػطُ عجن –238

ب هَاػس هٌبهػِ ًِ هستلعم اغالح يط زض اسٌبز ييتـ

س يس ثب توسيهٌبهػِ گطاى ثبضس ، ثب يطٌْبزّبيپ

اسٌبز ٍاغل  غالحا يهَاػس ٍ اضائِ هْلت الظم ثطا

 ضسُ خجطاى ضَز .

ب يط زض اسٌبز ييب ّط گًَِ تـيآ – 238

هَاػس هٌبهػِ ًِ هستلعم اغالح 

هٌبهػِ گطاى ثبضس ، ثب  يطٌْبزّبيپ

 يس هَاػس ٍ اضائِ هْلت الظم ثطايتوس

اسٌبز ٍاغل ضسُ خجطاى ضسُ  غالحا

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 ص اظ كطاذَاى يپ يثرص چْبضزّن  : اعالع ضسبً                                                                         

 
 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ ، ييآ 59 هبزُ(  الق)  ثٌس عجن –239

س ّوعهبى ثب اًتطبض يص اظ كطاذَاى ثبيغَضتدلسِ پ

بى يخط ياعالع ضسبً يظ ضجٌِ هليكطاذَاى ، زض هح

 بثس .ي

ظ كطاذَاى ص ايب غَضتدلسِ پيآ – 239

ظ يّوعهبى ثب اًتطبض كطاذَاى ، زض هح

بكتِ يبى يخط ياعالع ضسبً يضجٌِ هل

 است ؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ ، ّط گًَِ ييآ 59 هبزُ(  ة) ثٌس عجن – 221

ِ يص اظ كطاذَاى هستلعم تْيط زض غَضتدلسِ پييتـ

س يًجب يس است ٍ غَضتدلسِ هجليغَضتدلسِ خس

 ص ضَز .يطايب ٍيپبى 

ط زض غَضتدلسِ ييب ّط گًَِ تـيآ – 221

ِ يص اظ كطاذَاى هٌدط ثِ تْيپ

 س ضسُ است ؟يغَضتدلسِ خس

 ثلِ    

   ط   يذ

 

                                                                   
 
 

 كطاذَاى هٌبهػبت يثرص پبًعزّن: اعالع ضسبً

 

 حبتيَضت پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ
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ّب  يي ًبهِ، آگْييآ 31 هبزُ(  الق)  ثٌس عجن – 225

 يبثيب كطاذَاى اضظي ي)زػَت ثِ هٌبهػبت ػوَه

هٌبهػِ گطاى(، ّوعهبى ثب اًتطبض زض ضٍظًبهِ  يليً

 ياعالع ضسبً يگبُ هلين پبيس اظ عطيطاالًتطبض ثبيًث

 هٌبهػبت ثِ اعالع ػوَم ثطسس.  

ػبت ّب )زػَت ثِ هٌبه يب آگْيآ – 225

هٌبهػِ  يليً يبثيب كطاذَاى اضظي يػوَه

گطاى(، ّوعهبى ثب اًتطبض زض ضٍظًبهِ 

اعالع  يگبُ هلين پبيطاالًتطبض، اظ عطيًث

سُ يهٌبهػبت ثِ اعالع ػوَم ضس يضسبً

 است؟  

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، ّطگًَِ ييآ 31 هبزُ( ة) ثٌس عجن – 223

ن ياظ عط ط زض هلبز كطاذَاى هٌبهػبت، تٌْبييتـ

 س هدبظ است.   ياًتطبض كطاذَاى خس

ط زض هلبز كطاذَاى ييب تـيآ – 223

ن اًتطبض كطاذَاى يهٌبهػبت، تٌْب اظ عط

 س غَضت گطكتِ است؟    يخس

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، زض ييآ 31 هبزُ( ح) ثٌس عجن – 222

زػَت  يهٌبهػبت هحسٍز، هلبز كطاذَاى ٍ اسبه

 ياعالع ضسبً يگبُ هليس زض پبيضسگبى ثِ هٌبهػِ ثب

 بثس.   يبى يهٌبهػبت خط

ب هلبز يآ هحسٍز هٌبهػبت زض – 222

زػَت ضسگبى ثِ  يكطاذَاى ٍ اسبه

 ياعالع ضسبً يگبُ هليهٌبهػِ زض پب

 بكتِ است؟    يبى يهٌبهػبت خط

 ثلِ    

   ط   يذ

 

                                           
 

 هٌبهػِ گطاى يليً يبثياضظ يعالع ضسبًثرص ضبًعزّن : ا

 

 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ، ييآ 35هبزُ ( ة) ثٌس عجن – 224

ي ًبهِ ييآ 9غَضتدلسِ هَضَع ثٌس )ث( هبزُ 

ِ گطاى( ثب يليً يبثياضظ يبًي)غَضتدلسِ پب س يهٌبهػ

اعالع  يگبُ هليّوعهبى ثب اضسبل زػَتٌبهِ، زض پب

 هٌبهػبت هٌتطط ضَز.    يضسبً

ب غَضتدلسِ هَضَع ثٌس )ث( يآ – 224

 يبًيي ًبهِ )غَضتدلسِ پبييآ 9هبزُ 

هٌبهػِ گطاى( ّوعهبى ثب  يليً يبثياضظ

اعالع  يگبُ هلياضسبل زػَتٌبهِ، زض پب

 هٌبهػبت هٌتطط ضسُ است؟   يضسبً

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 يي ًبهِ، آگْييآ 35عجن ثٌس )ة( هبزُ  - 221

هٌبهػِ گطاى ّوعهبى ثب  يليً يبثيزػَت ثِ اضظ

 يگبُ هليس زض پبيطاالًتطبض ثبيضٍظًبهِ ًثزض اًتطبض 

 بثس.    يبى يهٌبهػبت خط ياعالع ضسبً

 يليً يبثيزػَت ثِ اضظ يب آگْيآ –221

ضٍظًبهِ زض هٌبهػِ گطاى ّوعهبى ثب اًتطبض 

 ياعالع ضسبً يگبُ هليطاالًتطبض زض پبيًث

 بكتِ است؟    يى بيهٌبهػبت خط

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 

 

 
 يهٌبهػبت زٍ هطحلِ ا يثرص ّلسّن : اعالع ضسبً

 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ييآ 33 هبزُ الق ثٌس 4 خعء تجػطُ عجن – 226

ًِ كْطست ًَتبُ هٌبهػِ گطاى  يًبهِ، زض هَاضز

َض ِ ضسُ ثبضس، كْطست هعثيتساض هجالً تْيغالح

ًِ كْطست ًَتبُ  يهَاضز زض– 226

ِ ضسُ يتساض هجالً تْيهٌبهػِ گطاى غالح

َست يب كْطست هعثَض پيثبضس، آ

 ثلِ    

   ط   يذ
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ي ييآ 9َست غَضتدلسِ هَضَع ثٌس )ث( هبزُ يپ

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثياضظ يبًيًبهِ ) غَضتدلسِ پب

 ( ذَاّس ضس.    

ي ييآ 9غَضتدلسِ هَضَع ثٌس )ث( هبزُ 

 يليً يبثياضظ يبًيًبهِ ) غَضتدلسِ پب

 هٌبهػِ گطاى ( ضسُ است؟    

 

ي ًبهِ، اعالع ييآ 33 هبزُ( ة) ثٌس عجن – 227

ي ييهٌبهػِ ٍ تؼ يص پبًت ّبيخلسِ گطب يضسبً

ُ ) يُ ) حبٍسثطً ( 51هستٌسات هَضَع ثٌس ) الق( هبز

 س هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ضَز. يي ًبهِ(، ثبييآ

ص يخلسِ گطب يب اعالع ضسبًيآ – 227

 يُ ) حبٍسي ثطًييهٌبهػِ ٍ تؼ يپبًت ّب

( 51هستٌسات هَضَع ثٌس ) الق( هبزُ )

ي ًبهِ(، هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ييآ

 ضسُ است؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

ِ ا يثرص ّدسّن: اعالع ضسبً                                          ٍ هطحل     يهٌبهػبى ز
 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ، ييآ 32 هبزُ( ح) ثٌس عجن –228

 يثبظضگبً -يكٌ يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب

ي ًبهِ( ، ييآ 55طٌْبزّب ) هَضَع ثٌس )ح( هبزُ يپ

 يهبل يص پبًت ّبيهجل اظ گطب يس زٍ ضٍظًبضيثب

 ضَز.      ياعالع ضسبً

 يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پبب يآ – 228

طٌْبزّب ) هَضَع ثٌس يپ يثبظضگبً -يكٌ

هجل  يي ًبهِ( ، زٍ ضٍظًبضييآ 55)ح( هبزُ 

 ياعالع ضسبً يهبل يص پبًت ّبياظ گطب

 ضسُ است؟        

 ثلِ    

   ط   يذ

 

ي ًبهِ، اعالع ييآ 32 هبزُ( ت) ثٌس عجن – 229

س زٍ ضٍظ يثب يهبل يبثياضظ يبًيغَضتدلسِ پب يضسبً

 ل اظ اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ضَز. هج يًبض

غَضتدلسِ  يب اعالع ضسبًيآ – 229

هجل اظ  يزٍ ضٍظ ًبض يهبل يبثياضظ يبًيپب

 اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ضسُ است؟

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ح اسٌبز  يتطط ح ٍيتَض يثرص ًَظزّن: اعالع ضسبً                                                               
 

 حبتيتَض پبسد  ست يسئَال چي ل هستٌس ٍ هٌجغ

ي ًبهِ، زض غَضت ييآ 34 هبزُ( ة) ثٌس عجن – 241

 يب پبسد ثِ پطسص ّبيح اسٌبز يل خلسِ تَضيتطٌ

ظ هٌبهػِ، يهٌبهػِ گطاى زضثبضُ اسٌبز ٍ ضطا

بز ضسُ، ي يح اسٌبز ٍ پبسد ّبيغَضتدلسِ تَض

ح يل خلسِ تَضيتطٌ غَضت زض – 241

هٌبهػِ  يب پبسد ثِ پطسص ّبياسٌبز 

ب يظ هٌبهػِ، آيگطاى زضثبضُ اسٌبز ٍ ضطا

 يح اسٌبز ٍ پبسد ّبيغَضتدلسِ تَض

 ثلِ    

   ط   يذ
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ّوِ  يضَز ٍ ثطاَست يس ثِ اسٌبز هٌبهػِ پيثب

بكت ًوَزُ اًس، عجن يًِ هجالً اسٌبز ضا زض يًسبً

 هبًَى هٌبهػبت اضسبل ضَز.        33هبزُ 

ٍ  َُست ضسيهػِ پبز ضسُ، ثِ اسٌبز هٌبي

بكت يًِ هجالً اسٌبز ضا زض يًسبًّوِ  يثطا

هبًَى هٌبهػبت  33ًوَزُ اًس، عجن هبزُ 

 اضسبل ضسُ است؟  

      

ي ًبهِ، اعالع ييآ 34 هبزُ( ة) ثٌس عجن – 245

بى يس هجل اظ پبيح اسٌبز ثبيح ٍ تططيتَض يضسبً

 ن اسٌبز اًدبم ضَز.  يهْلت تسل

ح يح ٍ تططيتَض يب اعالع ضسبًيآ – 245

ن اسٌبز يبى هْلت تسلياسٌبز هجل اظ پب

 اًدبم ضسُ است؟

 

 ثلِ    

   ط   يذ

 

 

 

 
 


