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چي ليست آييي ًبهِ اخطايي ًظبم هستٌس سبظي ٍ اعالع ضسبًي هٌبهػبت

اي دبز ضلبكيت زض هؼبهالت زٍلتي ثطاي خلَگيطي اظ اًَاع هلسسُ ّب ٍ سَء خطي بًبت هبلي ّوَاضُ يٌي اظ ّسكْبي اغلي هبًَى گصاض
ثَزُ است  .ثطاي ًيل ثِ ايي ّسف ٍ زضاخطاي ثٌس ( ز) هبزُ (  ) 32هبًَى ثطگعاضي هٌبهػبت هبزُ ّي أت هحتطم ٍظيطاى زض سبل
 ، 5281آييي ًبهِ اخطايي ًظبم هستٌس سبظي ٍ اعالع ضسبًي هٌبهػبت ضا ثِ تػَيت ضسبًس  .اخطاي ايي آييي ًبهِ ٍ تٌبليق هبًًَي
هوطض ضسُ زض آى هَخت هي ضَز تب توبهي كطآي ٌسّبي اخطاي هؼبهالت زٍلتي زستگبّْبي اخطايي ثِ غَضت ثسي بض ضلبف ٍ آضٌبض
ثِ اعالع ّوِ هطزم ٍ ػلي الرػَظ توبهي زست اًسض ًبضا ى هسبئل اهتػبزي ًطَض هطاض گيطز  .ثسيي تطتيت هحيغي ضهبثتي ثطاي
ظَْض توبهي تَاًبيي ّب ٍ استؼسازّب كطاّن ذَاّس ضس  .ثط اسبس هلبز ايي آيي ي ًبهِ  ،زستگبّْبي اخطايي هٌللٌس اعالػبت هطثَط
ثِ هٌبهػبت ذَز ضا ثِ غَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ًوَزُ ٍ ايي اعالػبت ضا زض زٍ سبهبًِ (پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت )
ٍ ( ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ) ثجت ًوبيٌس .
ثسيْي است ثِ خْت اّويت هَضَع  ،زستگبّْبي ًظبضتي اظ خولِ سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَضذَز ضا هٌلق هي زاًٌس تب ثط اخطاي
غحيح ٍ ًبهل ايي آيي ي ًبهِ ًظبضت زاضتِ ثبضٌس .
ثبظضسي اهط ثسي بض زهين ٍ پيچيسُ اي است ًِ زاضتي هْبضتْبي كطاٍاًي ضا هي علجس ً .ظن زض كطاي ٌس ثبظضسي ٍ زاضتي ثطًبهِ زهين
ٍ تسلظ ثط هبًَى ٍ استلبزُ اظ اثعاضّبي ًوٌي اظ ضطٍضي بت يي ثبظضسي ٍ ًظبضت هَكن است  .ثط اسبس ثٌس (ز) هبزُ  35آييي ًبهِ
اخطايي هبًَى تطٌيل سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَض  ،ثبظضسبى يب ّيأتْبي ثبظضسي هَظلٌس هجل اظ ضطٍع ثبظضسي ًسجت ثِ تساضى
عطح ثبظضسي ًظيط تْيِ ثبظثي ٌِ ( چي ليست )  ،هغبلؼِ هوطضات حبًن ثط زستگبُ ي ب هَضَع ثبظضسي  ،اهسام ًوبي ٌس .

2

چي ليست ّب اثعاضّبي ًوٌي ثبظضسبى ّستٌس ًِ اهٌبى ثطضسي ّوِ خبًجِ  ،يٌسبى  ،سطيغ ٍ آسبى زض ذػَظ ضػبيت هَاًيي ٍ
هوطضات ضا ثطاي ثبظضسبى كط اّن هي ًٌٌس  .ثسليل اي ٌٌِ زض حبل حبضط چي ليست ًبهل ٍ استبًساضزي زض ذػَظ هستٌس سبظي
هؼبهالت زٍلتي ٍخَز ًساضز ً ،وي تِ ًظبضت ثط هؼبهالت زٍلتي سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَض هػون گطزيس تب ايي هْن ضا اخطايي ًوبيس .
اظ آًدبيي ًِ ثعٍزي سبهبًِ ًطَضي ًظبضت ثط هؼبهالت زستگبّْبي اخطايي ايي سبظهبى ًيع ضاُ اًساظي ذَاّس ضس  ،لصا چي ليست
حبضط هي تَاًس هٌولي ثطاي ايي اهط ثبضس .

زض ذػَظ ًظبم هستٌس سبظي ٍ اعالع ضسبًي هٌبهػبت تصًط چٌس ًٌتِ الظم ثِ ًظط هي ضسس :
ّ – 5ط يي اظ آيتن ّبي ايي چي ليست اظ سِ هسوت تطٌيل ضسُ است :
الق – هستٌس هبًًَي ٍ ثٌسي اظ هبًَى ًِ يي تٌليق ضا ثطاي زستگبُ ّبي
اخطايي هوطض ًطزُ است .
ة – سئَال اظ اًدبم ٍ ػسم اًدبم تٌليق هبًًَي ّط يي اظ آي تن ّب ثطاسبس
هستٌس هبًًَي .
ج – گعي ٌِ ّبي ثلِ ٍ ذيط ًِ ثط حست اي ٌٌِ تٌليق هبًًَي اًدبم ضسُ يب ذيط ،
ثبيس يٌي ايي زٍ گعي ٌِ اًتربة هي گطزز.

 – 3زض ايي چي ليست ٍ آي تن ّب ٍ سئَاالت آى تٌْب هَاضز ٍ تٌبليق هبًًَي لحبػ ضسُ است ٍ ّي چگًَِ سئَال ٍ پطسطي
ثسٍى هستٌس هغطح ًطسُ است  .اظ عطف زيگط توبهي آي تن ّب ٍ تٌبليق ذَاستِ ضسُ زض هبًَى  ،زض ايي چي ليست آٍضزُ ضسُ ٍ
ّيچ ثرطي اظ هبًَى اظ هلن ًيلتبزُ است ٍ ثٌبثط ايي ايي چي ليست خبهغ تطيي چي ليست هبًَى هٌبهػبت است .
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 – 2هجل اظ ّط سئَال ٍ آيتوي  ،هستٌس هطثَط ثِ آى زضج ضسُ است  .ايي هَضَع ثطاي پبسرگَيي ثِ پطسطْب ثسي بض هليس
ذَاّس ثَز  ،ظيط ثي بز سپطزى ّوِ هبًَى گبّي اٍهبت هطٌل ٍ ًبهوٌي است .
 – 4شًط ضسى هستٌس ّط سئَال ٍ آي تن زض ًٌبض آى سئَال  ،اظ خٌجِ آهَظضي ًيع ثسي بض هليس است ٍ ًبضثطزّبي آهَظضي
كطاٍاًي زاضز ً .بضًطزى ٍ استلبزُ هٌطض اظ ايي چي ليست  ،هَخت آى هي ضَز ًِ هَاضز هبًًَي پيَستِ تٌطاض ضسُ ٍ ي ب زگيطي
آًْب ثسي بض ضاحت تط گطزز .
 – 1زض آي ٌسُ ًعزيي ايي چي ليست زض سبهبًِ ًطَضي ًظبضت ثط هؼبهالت زٍلتي سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَض گصاضزُ ذَاّس
ضس تب ثطاي ّوِ هبثل زستطسي ٍ استلبزُ ثبضس .
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چي ليست آييي ًبهِ اخطايي ًظبم هستٌس سبظي ٍ اعالع ضسبًي هٌبهػبت
ثرص اٍل  :هستٌس سبظي ًليبت
هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

سئَال چي ليست

 – 5عجن خعء  58ثٌس الق هبزُ  3آئي ي ًبهِ هستٌس  – 5آي ب زستگبُ اخطايي زاضاي ثبيگبًي ثلِ
سبظي  ،ثبيگبًي اسٌبز هٌبهػِ كطآيٌسي است ًِ اسٌبز هٌتَة هٌبهػِ هي ثبضس ؟

ذيط

زض آى ّوِ اسٌبز هٌبهػِ ثِ غَضت هٌتَة ٍ ثِ
ًحَي هغوئي زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثجت ٍ
ًگْساضي هي ضًَس .
 – 3عجن خعء  5ثٌس ة هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هستٌس  – 3آي ب هستٌس سبظي هٌتَة هٌبهػبت ٍ ثلِ
سبظي هٌتَة ضبهل تْي ِ هستٌسّبي الظم ثِ ثبيگبًي آًْب زض پطًٍسُ ّبي هستول زض ذيط
غَضت هٌتَة ٍ ثبيگبًي آًْب زض پطًٍسُ ّبي زستگبُ اًدبم هي گيطز ؟
هستول ٍ هٌظن هي ضَز .
 – 2عجن خعء  3ثٌس ة هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هستٌس  – 2آي ب ًطبًي زستگبُ زض پبيگبُ هلي ثلِ
سبظي الٌتطًٍيٌي ضبهل ثجت ًطبًي الٌتطًٍيٌي زض اعالع ضسبًي هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت هي ثبضس .
 – 4عجن ثٌس الق هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،ذالغِ اسٌبز  – 4آي ب ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ زض ثبًي ثلِ
هٌبهػبت ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

.
 – 1عجن ثٌس الق هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،ذالغِ اسٌبز  – 1آي ب ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ زض پبيگبُ ثلِ
هٌبهػبت ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت  ،اعالع ذيط
اعالع ضسبًي گطزز .

ضسبًي ضسُ است ؟

 - 6عجن خعء  3ثٌس الق ٍ ّوچٌي ي ثٌس ة هبزُ  – 6 2آي ب هطحلِ پيص اظ كطاذَاى ثػَضت ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ پيص اظ كطاذَااى ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي گطزز .
 - 7عجن خعء  3ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 7 2آي ب هطحلِ پيص اظ كطاذَاى ثػَضت ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ پيص اظ كطاذَااى ثبيس ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي گطزز .
 – 8عجن خعء  2ثٌس الق ٍ ّوچٌي ي ثٌس ة هبزُ  – 8 2آي ب هطحلِ كطاذَاى ثػَضت هٌتَة ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ كطاذَاى ثبيس ثػَضت هٌتَة ٍ هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي گطزز .
 – 9عجن خعء  2ثٌس الق ٍ ّوچٌي ي ثٌس ة هبزُ  – 9 2آي ب هطحلِ كطاذَاى ثػَضت
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ كطاذَاى ثبيس ثػَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ است ؟
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ثلِ

تَضيحبت

ذيط

الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي گطزز .

 – 51عجن خعء  4ثٌس الق ٍ ّوچٌي ي ثٌس ة هبزُ 51 2

– آي ب هطحلِ اضظيبثي ضٌلي ثلِ

آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي ضٌلي پيطٌْبزّب ثبيس ثِ پيطٌْبزّب ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط
غَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 – 55عجن خعء  4ثٌس الق ٍ ّوچٌي ي ثٌس ة هبزُ  – 55 2آي ب هطحلِ اضظيبثي ضٌلي پيطٌْبزّب ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي ضٌلي پيطٌْبزّب ثبيس ثِ ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ ذيط
غَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

است ؟

 – 53عجن خعء  1ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 53 2آي ب هطحلِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس گطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ذيط
ثِ غَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز  .ضسُ است ؟
 – 52عجن خعء  1ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 52 2آي ب هطحلِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس گطاى ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ذيط
ثِ غَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز  .ضسُ است ؟
 – 54عجن خعء  5 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة  – 54آي ب هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ ثلِ
هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت يي ذيط
تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي هطحلِ اي ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي
ثبي س ثػَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ است ؟
ضَز .
 – 51عجن خعء  5 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة  – 51آي ب هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ ثلِ
هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت يي ذيط
تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػ بت يي هطحلِ اي هطحلِ اي ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس
ثبي س ثػَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي سبظي ضسُ است ؟
ضَز .
 – 56خعء  – 3 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 56 2آي ب هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ ثلِ
آييي ًبهِ  ،هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ تؼييي تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت زٍ ذيط
ثطًسُ هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي ثبيس ثػَضت هٌتَة ٍ هطحلِ اي ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي
الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

ضسُ است ؟

 – 57خعء  – 3 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 57 2آي ب هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ گطبيص پيطٌْبزّب ٍ تؼييي تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ زض هٌبهػبت زٍ ذيط
ثطًسُ هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي ثبيس ثػَضت هٌتَة ٍ هطحلِ اي ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس
الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 – 58عجن خعء  5 – 3 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة  – 58آي ب هطحلِ اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي ثلِ
هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ذيط
پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثبيس ثػَضت ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است
هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

؟
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 – 59عجن خعء  5 – 3 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة  – 59آي ب هطحلِ اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي ثلِ
هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ذيط
پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثبيس ثػَضت ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ
هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

است ؟

 – 31عجن خعء  – 3 – 3 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس  – 31آي ب هطحلِ اضظيبثي هبلي پيطٌْبز ّب ثلِ
ة هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي هبلي زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثػَضت ذيط
پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟
هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .
 – 35عجن خعء  – 3 – 3 – 6ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس  – 35آي ب هطحلِ اضظي بثي هبلي پيطٌْبزّب ثلِ
ة هبزُ  2آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ اضظيبثي هبلي زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثػَضت ذيط
پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثبيس ثػَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ است ؟
هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .
 – 33عجن خعء  7ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 33 2الق – آي ب هطحلِ پس اظ تؼييي ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ پس اظ تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ ثبيس ثطًسُ هٌبهػِ ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط
ثػَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 – 32عجن خعء  7ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 32 2آي ب هطحلِ پس اظ تؼييي ثطًسُ ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،هطحلِ پس اظ تؼيي ي ثطًسُ هٌبهػِ ثبيس هٌبهػِ
ثػَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

ثػَضت

الٌتطًٍيٌي ذيط

هستٌسسبظي ضسُ است ؟

 – 34عجن خعء  8ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 34 2آي ب زٍضُ اخطاي هَضَع هٌبهػِ ثِ ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،زٍضُ اخطاي هَضَع هٌبهػِ ثبيس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ذيط
غَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

؟

 – 31عجن خعء  8ثٌس الق ٍ ّوچٌيي ثٌس ة هبزُ  – 31 2آي ب زٍضُ اخطاي هَضَع هٌبهػِ ثِ
آيي ي ًبهِ  ،زٍضُ اخطاي هَضَع هٌبهػِ ثبيس ثِ غَضت الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضسُ ثلِ
غَضت هٌتَة ٍ الٌتطًٍيٌي هستٌس سبظي ضَز .

است ؟

ذيط

 - 36عجن ثٌسّبي الق ٍ ة هبزُ  4ايي ي ًبهِ  ،زض  - 36آي ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ ثلِ
هٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ ذطيس هػبلح ٍ ذطيس هػبلح ٍ تدْيعات  ،ذالغِ اسٌبز ذيط
تدْيعات  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض ثبًي

هٌبهػِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت

اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 37عجن ثٌسّبي الق ٍ ة هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،زض  – 37آي ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ ثلِ
هٌبهػبت هطثَط ثِ تساضى ٍ ذطيس هػبلح ٍ ذطيس هػبلح ٍ تدْيعات  ،ذالغِ اسٌبز ذيط
تدْيعات  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض پبيگبُ هلي هٌبهػِ زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
اعالع ضسبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضَز .

هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضسُ است ؟

 – 38عجن ثٌسّبي الق ٍ ح هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،زض  – 38آي ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ سبذت ٍ ثلِ
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هٌبهػبت هطثَط ثِ سبذت ٍ اخطاي عطحْب ي ب پطٍغُ اخطاي عطحْب ي ب پطٍغُ ّب  ،ذالغِ اسٌبز ذيط
ّب  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض ثبًي اعالػبت

هٌبهػِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت

هٌبهػبت ثجت گطزز .

ضسُ است ؟

 – 39عجن ثٌسّبي الق ٍ ح هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،زض  – 39آي ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ سبذت ٍ ثلِ
هٌبهػ بت هطثَط ثِ سبذت ٍ اخطاي عطحْب ي ب پطٍغُ اخطاي عطحْب ي ب پطٍغُ ّب  ،ذالغِ اسٌبز ذيط
ّب  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ٍ هٌبهػِ زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
ضسبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضَز .

هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضسُ است ؟

 – 21عجن ثٌسّبي الق ٍ ت هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،زض  – 21آي ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ ثلِ 
هٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ ثطزاضي ٍ ًگْساضي  ،ذالغِ ثطزاضي ٍ ًگْساضي  ،ذالغِ اسٌبز ذيط
اسٌبز هٌبهػِ ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت هٌبهػِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت
ضَز .

ضسُ است ؟

 – 25عجن ثٌسّبي الق ٍ ت هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،زض  – 25آي ب زض هٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ ثلِ
هٌبهػبت هطثَط ثِ ثْطُ ثطزاضي ٍ ًگْساضي  ،ذالغِ ثطزاضي ٍ ًگْساضي  ،ذالغِ اسٌبز ذيط
اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػِ زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
هٌبهػ بت اعالع ضسبًي ضَز .

هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضسُ است؟

 – 23عجن ثٌس ّبي الق ٍ ث هبزُ  4آييي ًبهِ  ،زض  – 23آي ب زض هٌبهػبت تطًيجي ( تطًيجي
هٌبهػبت تطًيجي ( تطًيجي اظ تساضى ٍ ذطيس هػبلح اظ تساضى ٍ ذطيس هػبلح ٍ تدْيعات  ،ثلِ
ٍ تدْيعات  ،اخطاي عطحْب ٍ پطٍغُ ّب  ٍ ،ثْطُ اخطاي عطحْب ٍ پطٍغُ ّب  ٍ ،ثْطُ ثطزاضي ذيط
ثطزاضي ٍ ًگْساضي)  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض ٍ ًگْساضي )  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ
ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

زضث بًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزيسُ
است ؟

 – 22عجن ثٌسّبي الق ٍ ث هبزُ  4آيي ي ًبهِ  ،زض  – 22آيب زض هٌبهػبت تطًيجي ( تطًيجي
هٌبهػبت تطًيجي ( تطًيجي اظ تساضى ٍ ذطيس هػبلح اظ تساضى ٍ ذطيس هػبلح ٍ تدْيعات  ،ثلِ
ٍ تدْيعات  ،اخطاي عطحْب ٍ پطٍغُ ّب  ٍ ،ثْطُ اخطاي عطحْب ٍ پطٍغُ ّب  ،ثْطُ ثطزاضي ٍ ذيط
ثطزاضي ٍ ًگْساضي )  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ثبيس زض ًگْساضي )  ،ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ زض
پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت ،
ضَز .

اعالع ضسبًي ضسُ است ؟

ثرص زٍم  :هستٌس سبظي پيص اظ كطاذَاى
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ
 – 24عجن خعء  5ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 24 1آي ب ً بم هٌبهػِ گعاض زض ثلِ
آيي ي ًبهِ ً ،بم هٌبهػِ گعاض ثبيس زض غَضتدلسِ
غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .
گطزيسُ است ؟
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پبسد

تَضيحبت

 – 21عجن خعء  5ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 21 1آي ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض ثلِ
آيي ي ًبهِ  ،ػٌَاى هٌبهػِ گعاض ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 26عجن خعء  3ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 26آي ب تبضيد تطٌيل خلسِ پيص اظ ثلِ
 1آييي ًبهِ  ،تبضيد تطٌيل خلسِ پيص اظ كطاذَاى زض غَضتدلسِ پيص اظ ذيط
كطاذَاى ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟
زضج گطزز .
 – 27عجن خعء  3ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 27آي ب هحل تطٌيل خلسِ پيص اظ ثلِ
 1آيي ي ًبهِ  ،هحل تطٌيل خلسِ پيص اظ كطاذَاى زض غَضت خلسِ پيص اظ ذيط
كطاذَاى ثبيس زض غَضت خلسِ پيص اظ كطاذَاى كطاذَاى زضج ضسُ است ؟
زضج گطزز .
 – 28عجن خعء  2ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ 28

– آي ب

هَضَع

هٌبهػِ زض ثلِ

 1آيي ي ًبهِ  ،هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 29عجن خعء  4ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 29آي ب كْطست هٌبهػِ گطاى ( حست ثلِ
 1آييي ًبهِ  ،كْطست هٌبهػِ گطاى ( حست هَضز هَضز ) زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ذيط
) ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز  .زضج گطزيسُ است ؟
 – 41عجن خعء  1ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 41آي ب اسبهي اػضبي ًويسيَى ثلِ
 1آيي ي ًبهِ  ،اسبهي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ذيط
ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

زضج گطزيسُ است؟

 – 45عجن خعء  1ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 45آي ب سوت اػضبي ًويسيَى ثلِ
 1آيي ي ًبهِ  ،سوت اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ذيط
ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

زضج گطزيسُ است ؟

 – 43عجن خعء  6ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ – 43آي ب ا سبهي حبضطاى زض خلسِ زض ثلِ
 1آيي ي ًبهِ  ،اسبهي حبضطاى زض خلسِ ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 42عجن خعء  7ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  – 42آي ب هلبز تػويوْب زض غَضتدلسِ ثلِ
 1آيي ي ًبهِ  ،هلبز تػويوْب ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .
 – 44عجن خعء  8ثٌس الق ٍ خعء  5ثٌس (ة) هبزُ
 1آييي ًبهِ  ،تَضي حبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبي
هٌبهػِ گطاى زض خلسبت هطثَط ثِ تَضيح ٍ
تططي ح اسٌبز ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ
كطاذَاى زضج گطزز .

 – 44آي ب تَضي حبت ٍ پبسد ثِ ثلِ
پطسطْبي هٌبهػِ گطاى زض خلسبت ذيط
هطثَط ثِ تَضيح ٍ تططيح اسٌبز زض
غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج
گطزيسُ است ؟

 – 41عجن ثٌس ح هبزُ  1آييي ًبهِ  – 41 ،آي ب غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ثلِ
غَضتدلسبت پيص اظ كطاذَاى ثبيس زض زاذل زض زاذل خلسِ تْي ِ ضسُ است ؟

ذيط

خلسِ تْيِ گطزز .
 – 46عجن ثٌس ح هبزُ  1آييي ًبهِ  – 46 ،آي ب غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ثلِ
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غَضتدلسبت پيص اظ كطاذَاى ثبيس تَسظ اػضبي تَسظ اػضبي حبضط ًويسيَى هٌبهػِ ذيط
حبضط ًويسيَى هٌبهػِ ٍ اػضبي حبضط ًوي تِ ٍ اػضبي حبضطًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي
كٌي – ثبظضگبًي اهضبء ضَز .

اهضبء ضسُ است ؟

 – 47عجن خعء  5ثٌس الق ٍ ثٌس ة هبزُ  6آييي  – 47آي ب ضطح هَضَع هٌبهػِ زض ثلِ
ًبهِ  ،ضطح هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 48عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 48 ،آي ب اضًبى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ ثلِ
اضًبى هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ پيص اظ كطاذَاى هؼطكي ضسُ است ؟

ذيط

كطاذَاى هؼطكي گطزز .
 – 49عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  6آيي ي ًبهِ ًَ ،ع  – 49آي ب ًَع هٌبهػِ ( ػوَهي يب ثلِ
هٌبهػِ ( ػوَهي ي ب هحسٍز ٍ يي هطحلِ اي ٍ زٍ هحسٍز ٍ يي هطحلِ اي ٍ زٍ هطحلِ اي ذيط
هطحلِ اي ) ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ) زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى تؼييي
تؼييي گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 11عجن خعء  – 5 – 4ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 11آي ب ضٍش تأهيي هٌبثغ زض ثلِ
 ،ضٍش تأهيي هٌبثغ ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ضسُ ذيط
كطاذَاى زضج گطزز .

است ؟

 – 15عجن خعء  – 3 – 4ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 15آي ب هحل تأهيي اػ تجبض زض ثلِ
 ،هحل تأهيي اػتجبض ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 13عجن خعء  – 3 – 4ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 13آي ب ًحَُ ضوبى تأذيط تؼْسات زض ثلِ
ً ،حَُ ضوبى تأذيط تؼْسات ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پيص اظ كطا ذَاى زضج ذيط
پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 12عجن خعء  2 – 4ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 12 ،آي ب ثطآٍضز ًلي هَضَع هٌبهػِ ( ثلِ
ثطآٍضز ًلي هَضَع هٌبهػِ ( حست هَضز ) ثبيس حست هَضز ) زض غَضتدلسِ پيص اظ ذيط
زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 14عجن خعء  1ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 14 ،آي ب ثطًبهِ ظهبًي هٌبهػِ زض ثلِ
ثطًبهِ ظهبًي هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 11عجن خعء  6ثٌس الق هبزُ  6آيي ي ًبهِ  ،هتي  – 11آي ب هتي كطاذَاى زض غَضتدلسِ ثلِ
كطاذَاى ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى پيص اظ كط اذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز .
 – 16عجن خعء  6ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ ً ،حَُ  – 16آي ب ًحَُ اعالع ضسبًي كطاذَاى زض ثلِ
اعالع ضسبًي كطاذَاى ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج ذيط
كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است؟

 – 17عجن خعء  7ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 17 ،آي ب ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ( ثلِ
ذالغِ اسٌبز هٌبهػِ ( هَضَع هبزُ  4آييي ًبهِ ) هَضَع هبزُ  4آييي ًبهِ ) زض ذيط
ثبيس زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج گطزز .

غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى زضج
گطزيسُ است ؟
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 – 18عجن خعء  8ثٌس الق هبزُ  6آييي ًبهِ  – 18 ،آي ب اسٌبز هٌبهػِ ( هَضَع ثٌس ثلِ
اسٌبز هٌبهػِ ( هَضَع ثٌس (ة) هبزُ  54هبًَى (ة) هبزُ 54هبًَى هٌبهػبت ) هستٌس ذيط
سبظي ضسُ است ؟

هٌبهػبت ) ثبيس هستٌس سبظي ضَز .

 – 19عجن ثٌس ح هبزُ  6آيي ي ًبهِ  ،غَضتدلسِ  – 19آي ب غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ثلِ
پيص اظ كطاذَاى ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ ذيط
است ؟

ثجت گطزز .

ثرص سَم  :هستٌس سبظي كطاذَاى
هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

سئَال چي ليست

 – 61عجن خعء  5 – 5الق هبزُ  7آييي ًبهِ ًَ ،ع  – 61آي ب ًَع كطاذَاى ( آگْي اضظيبثي  ،ثلِ
كطاذَاى ( آگْي اضظي بثي  ،آًْي ضطًت زض هٌبهػِ ضطًت زض هٌبهػِ ي ب زػَتٌبهِ ) زض ذيط
ي ب زػَتٌبهِ ) ثبي س زض هتي كطاذَاى زضج گطزز .

هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 65عجن خعء  – 3 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 65 ،آي ب ًبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض زض ثلِ
ًبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 63عجن خعء  – 3 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 63 ،آي ب ًطبًي زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثلِ
ًطبًي زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيس زض هتي كطاذَاى زض هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز .
 – 62عجن خعء  – 2 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 62 ،آي ب هَضَع هٌبهػِ زض هتي ثلِ
هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج گطزز .

كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

 – 64عجن خعء  – 4 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 64 ،آيب ظهبى زضي بكت اسٌبز زض هتي ثلِ
ظهبى زضي بكت اسٌبز ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 61عجن خعء  – 4 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 61 ،آي ب هْلت زضي بكت اسٌبز زض هتي ثلِ
هْلت زضي بكت اسٌبز ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 66عجن خعء  – 4 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 66 ،آي ب ًطبًي زضي بكت اسٌبز زض هتي ثلِ
ًطبًي زضي بكت اسٌبز ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 67عجن خعء  – 1 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 67 ،آي ب هوساض ي ب ثطآٍضز اٍليِ هَضَع ثلِ
هوساض ي ب ثطآٍضز اٍلي ِ هَضَع هٌبهػِ ( حست هَضز هٌبهػِ ( حست هَضز ) زض هتي ذيط
) ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج گطزز .

كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 68عجن خعء  – 6 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 68 ،آي ب ّعي ٌِ تْي ِ اسٌبز زض هتي ثلِ

11

تَضيحبت

ّعي ٌِ تْي ِ اسٌبز ثبي س زض هتي كطاذَاى زضج گطزز كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

.
 – 69عجن خعء  – 6 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 69 ،آي ب ًحَُ زضي بكت ّعي ٌِ اسٌبز زض ثلِ
ًحَُ زضي بكت ّعي ٌِ اسٌبز ثبيس زض هتي كطاذَاى هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز.
 – 71عجن خعء  – 7 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 71 ،آي ب هست اػتجبض پيطٌْبزّب زض ثلِ
هست اػتجبض پيطٌْبزّب ثبيس زض هتي كطاذَاى زضج هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 75عجن خعء  – 8 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 75 ،ي ب ًَع تضويي ضطًت زض هٌبهػِ ثلِ
ًَع تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيس زض هتي زض هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟

ذيط

كطاذَاى زضج گطزز .
 – 73عجن خعء  – 8 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 73 ،آي ب هجلؾ تضويي ضطًت زض ثلِ
هجلؾ تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيس زض هتي هٌبهػِ زض هتي كطاذَاى زضج گطزيسُ ذيط
كطاذَاى زضج گطزز .

است ؟

 – 72عجن خعء  – 9 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 72 ،آي ب ًبم هسيط عطح ي ب هطبٍض ( ثلِ
ًبم هسيط عطح ي ب هطبٍض ( حست هَضز ) ثبيس زض حست هَضز ) زض هتي كطاذَاى زضج ذيط
هتي كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 74عجن خعء  – 9 – 5ثٌس الق هبزُ  7آييي ًبهِ  – 74 ،آي ب ًطبًي هسيط عطح ي ب هطبٍض ( ثلِ
ًطبًي هسيط عطح ي ب هطبٍض ( حست هَضز ) ثبيس زض حست هَضز ) زض هتي كطاذَاى زضج ذيط
هتي كطاذَاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 71عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  ٍ 7ثٌس ة هبزُ  – 71 2آي ب ًسرِ هٌتطط ضسُ زض ثلِ
آيي ي ًبهِ ً ،سرِ هٌتطط ضسُ زض ضٍظًبهِ ي ب ًسرِ ضٍظًبهِ ي ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ ثػَضت ذيط
زٍم زػَتٌبهِ ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟
گطزز .
 – 76عجن خع  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 7ثٌس ة هبزُ 2
آيي ي ًبهِ  ،اسٌبز ي ب اعالػبت هطثَط ثِ تػسين
ٍغَل زػَتٌبهِ ( زض هٌبهػبت هحسٍز ) ثبيس
ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي گطزز .
 – 77عجن خعء  4ثٌس الق هبزُ  ٍ 7ثٌس ة هبزُ 2
آيي ي ًبهِ  ،كْطست اسبهي ٍ ًطبًي ًسبًي ًِ اظ
عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز زػَت ضسُ اًس
ثبي س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي گطزز .

 – 76آي ب اسٌبز ي ب اعالػبت هطثَط ثِ ثلِ
تػسين ٍغَل زػَتٌبهِ ( زض هٌبهػبت ذيط
هحسٍز ) ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي
ضسُ است ؟
 – 77آي ب كْطست اسبهي ٍ ًطبًي ثلِ
ًسبًي ًِ اظ عطين زػَتٌبهِ ثِ ذيط
زػَت
هحسٍز
هٌبهػِ
ضسُ اًس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس
سبظي ضسُ است ؟

 – 78عجن خعء  5ثٌس الق ٍ ثٌس ة هبزُ  2آييي  – 78آي ب هتي كطاذَاى ثِ غَضت ثلِ
ًبهِ  ،هتي كطاذَاى ثبي س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

سبظي ضَز .
 – 79عجن ثٌس ة هبزُ  7آيي ي ًبهِ  ،هتي كطاذَاى  – 79آيب هتي كطاذَاى زض ثبًي ثلِ
ثبيس زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

 – 81عجن ثٌس ة هبزُ  7آيي ي ًبهِ  ،هتي كطاذَاى  – 81آي ب هتي كطاذَاى زض پبيگبُ هلي ثلِ
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ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت اعالع اعالع ضسبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي ذيط
ضسبًي ضَز .

ضسُ است ؟

 – 85عجن ثٌس ة هبزُ  7آيي ي ًبهِ ً ،سرِ هٌتطط  – 85آي ب ًسرِ هٌتطط ضسُ زض ضٍظًبهِ ثلِ
ضسُ زض ضٍظًبهِ ي ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ ثبيس زض ي ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ زض ثبًي ذيط
ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضَز .

اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 – 83عجن ثٌس ة هبزُ  7آيي ي ًبهِ ً ،سرِ هٌتطط  – 83آي ب ًسرِ هٌتطط ضسُ زض ثلِ
ضسُ زض ضٍظًبهِ ي ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ ثبيس زض ضٍظًبهِ ي ب ًسرِ زٍم زػَتٌبهِ زض ذيط
پبيگبُ هلي اعالع ض سبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت
گطزز .

اعالع ضسبًي ضسُ است ؟

 – 82عجن ثٌس ة هبزُ  7آيي ي ًبهِ  ،اسٌبز يب  – 82آي ب اسٌبز ي ب اعالػبت هطثَط ثِ ثلِ
اعالػبت هطثَط ثِ تػسين ٍغَل زػَتٌبهِ ( زض تػسين ٍغَل زػَتٌبهِ ( زض هٌبهػبت ذيط
هٌبهػبت هحسٍز ) ثبيس زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت هحسٍز ) زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت
ثجت گطزز .

ثجت ضسُ است ؟

 – 84عجن ثٌس (ة) هبزُ  7آيي ي ًبهِ  ،اسٌبز يب  – 84آي ب اسٌبز ي ب اعالػبت هطثَط ثِ ثلِ
اعالػبت هطثَط ثِ تػسين ٍغَل زػَتٌبهِ (زض تػسين ٍغَل زػَتٌبهِ ( زض هٌبهػبت ذيط
هٌبهػبت هحسٍز) ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هحسٍز ) زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
ضَز .

هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضسُ است ؟

 – 81عجن ثٌس (ة) هبزُ  7آيي ي ًبهِ  ،كْطست  – 81آي ب كْطست اسبهي ًسبًي ًِ اظ ثلِ
اسبهي ًسبًي ًِ اظ عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز ذيط
هحسزٍز زػَت ضسُ اًس ثبيس زض ثبًي اعالػبت زػَت ضسُ اًس زض ثبًي اعالػبت
هٌبهػبت ثجت گطزز .

هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 – 86عجن ثٌس (ة) هبزُ  7آيي ي ًبهِ  ،كْطست  – 86آي ب كْطست اسبهي ًسبًي ًِ اظ ثلِ
اسبهي ًسبًي ًِ اظ عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز ذيط
هحسزٍز زػَت ضسُ اًس ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع زػَت ضسُ اًس زض پبيگبُ هلي اعالع
ضسبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضَز .

ضسبًي هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضسُ
است ؟

 – 87عجن ثٌس (ة) هبزُ  7آيي ي ًبهِ ً ،طبًي  – 87آي ب كْطست اسبهي ًسبًي ًِ اظ ثلِ
ًسبًي ًِ اظ عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز ذيط
زػَت ضسُ اًس ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت
زػَت ضسُ اًس زض ثبًي اعالػبت
ثجت گطزز .
 – 88عجن ثٌس ة هبزُ  7آيي ي ًبهِ ً ،طبًي
ًسبًي ًِ اظ عطين زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز
زػَت ضسُ اًس ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
هٌبهػبت اعالع ضسبًي گطزز .
 – 89عجن ثٌس ت هبزُ  7آييي ًبهِ  ،زض غَضت
توسيس هْلت زضي بكت ٍ تحَيل اسٌبز زض ّط يي اظ
هطاحل هٌبهػِ  ،ثبيس هَضَع ثي زضًگ اظ عطين
آگْي ي ب هٌبتجِ هبثل تػسين ثِ اعالع توبهي

هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟
 – 88آي ب ًطبًي ًسبًي ًِ اظ عطين
زػَتٌبهِ ثِ هٌبهػِ هحسٍز زػَت
ضسُ اًس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
هٌبهػبت اعالع ضسبًي ضسُ است ؟
 – 89آي ب زض غَضت توسيس هْلت
زضي بكت ٍ تحَيل اسٌبز زض ّط يي اظ
هطاحل هٌبهػِ  ،هَضَع ثي زضًگ اظ
عطين آگْي ي ب هٌبتجِ هبثل تػسين ثِ
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ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط

هٌبهػِ گطاى ثطسس .
 – 91عجن ثٌس ت هبزُ  7ايي ي ًبهِ  ،زض غَضت
تـييط ًطبًي ّبي هٌسضج زض كطاذَاى زض ّط يي اظ
هطاحل هٌبهػِ  ،ثبيس هَضَع ثي زضًگ اظ عطين
آگْي ي ب هٌبتجِ هبثل تػسين ثِ اعالع توبهي
هٌبهػِ گطاى ثطسس .

اعالع توبهي هٌبهػِ گطاى ضسيسُ
است ؟
 – 91آي ب زض غَضت تـييط ًطبًي ّبي ثلِ
هٌسضج زض كطاذَاى زض ّط يي اظ ذيط
هطاحل هٌبهػِ  ،هَضَع ثي زضًگ اظ
عطين آگْي ي ب هٌبتجِ هبثل تػسين ثِ
اعالع توبهي هٌبهػِ گطاى ضسيسُ
است ؟

ثرص چْ بضم  :هستٌس سبظي اضظيبثي ضٌلي پيطٌْبزّب

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 95عجن خعء  5ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 95 ،آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ زض هْلت ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ زض هْلت هوطض تسلين ًطسُ اًس هوطض تسلين ًطسُ اًس ثِ غَضت هٌتَة ذيط
ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟

 – 93عجن خعء  3ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 93 ،آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ اسٌبز آًْب ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ اسٌبز آًْب ًبهع است ثبيس ًبهع است ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط
ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 – 92عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 92 ،آيب پيطٌْبزيي ًِ عجن ضطايظ ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ عجن ضطايظ هوطض زض اسٌبز هوطض زض اسٌبز هٌبه ػِ هْط ٍ اهضب ًطسُ ذيط
هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء ًطسُ اًس ثبيس ثِ غَضت اًس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ
هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

اًس ؟

 - 94عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ 9آئيي ًبهًِ٬تبيح  - 94آي ب ًتبيح اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ ثلِ
اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس ثِ غَضت هٌتَة گطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ذيط
هستٌس سبظي ضَز.

ضسُ است؟

 – 91عجن خعء  4ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 91 ،آيب پيطٌْبزّبيي ًِ كبهس تضويي ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ كبهس تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ضطًت زض هٌبهػِ ّستٌس ثػَضت ذيط
ّستٌس ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟

 – 96عجن خعء  4ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 96 ،آيبپيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي ًوع ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي ًوع تضويي ّستٌس ثبيس تضوي ي ّستٌس ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط
ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

سبظي ضسُ اًس ؟

 – 97عجن خعء  4ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 97 ،آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي تضويي ؿيط هؼتجط تضويي ؿيط هؼتجط ّستٌس ثػَضت ذيط
ّستٌس ثبيس ثػَضت هٌتَة هس تٌس سبظي ضًَس .

هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟
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تَضيحبت

 – 98عجن خعء  1ثٌس ة هبزُ  8آييي ًبهِ  – 98 ،آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ ثط اسبس ثلِ
پيطٌْبزّبيي ًِ ثط اسبس اضظي بثي ًويسيَى اضظيبثي ًويسيَى هٌبهػِ يب ًويتِ كٌي ذيط
هٌبهػِ ي ب ًوي تِ كٌي  -ثبظضگبًي  ،هجْن ي ب – ثبظضگبًي  ،هجْن ي ب هططٍط تطريع
هططٍط تطريع زازُ ضسُ اًس ثبيس ثِ غَضت زازُ ضسُ اًس ثػَضت هٌتَة هستٌس
سبظي ضسُ اًس ؟

هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

 – 99عجن ثٌس ح هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبي  – 99آي ب پيطٌْبزّبي هبثل هجَل ثِ ثلِ
هبثل هجَل ثبيس ثب تؼيي ي ًبم هٌبهػِ گطاى  ٬غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟

ذيط

ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .
 – 511عجن ثٌس ح هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبي  – 511آيب پيطٌْبزّبي هطزٍز ثِ غَضت ثلِ
هطزٍز ثبيس ثب تؼيي ي ًبم هٌبهػِ گطاى  ٬ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟

ذيط

هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .
 – 515عجن ثٌس ح هبزُ  8آيي ي ًبهِ  ،ػلل ضز  – 515آي ب ػلل ضز پيطٌْبزّبي هطزٍز ثلِ
پيطٌْبزّبي هطزٍز ثبيس تؼيي ي ٍ ثػَضت هٌتَة ثػَضت هٌتَة تؼيي ي ٍ هستٌس سبظي ذيط
ضسُ اًس ؟

هستٌس سبظي ضًَس .

ثرص پٌدن  :هستٌس سبظي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 513عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  9آييي ًبهِ  – 513 ،آي ب اگْي زػَت ثِ اضظيبثي ًيلي ثلِ
آگْي زػَت ثِ اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس

هٌبهػِ گطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس ذيط

ث ِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 - 512عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  9آييي ًبهِ  – 512 ،آي ب استؼالم اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ ثلِ
استؼالم اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس ثِ گطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ذيط
غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

ضسُ است ؟

 – 514عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  9آييي ًبهِ  – 514 ،آي ب اسٌبز اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ ثلِ
اسٌبز اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس ثِ غَضت گطاى ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ذيط
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

ضسُ است ؟

 – 511عجن خعء  5ثٌس ة هبزُ  9آيي ي ًبهِ ً ،بم  – 511آي ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض آگْي ثلِ
هٌبهػِ گعاض ثبيس زض آگْي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ ذيط
گطاى زضج گطزز .

است ؟

 – 516عجن خعء  5ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  – 516 ،آي ب ًطبًي هٌبهػِ گعاض زض آگْي ثلِ
ًطبًي هٌبهػِ گعاض ثبيس زض آگْي اضظيبثي ًيلي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ ذيط
هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

است ؟

 – 517عجن خعء  3ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  – 517 ،آي ب هَضَع هٌبهػِ زض آگْي ثلِ
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تَضيحبت

هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض آگْي اضظيبثي ًيلي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ ذيط
هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

است ؟

 – 518عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  – 518 ،آي ب تبضيد زضي بكت استؼالم ثلِ
تبضيد زضي بكت استؼالم اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زض آگْي ذيط
گطاى ثبيس زض آگْي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ
زضج گطزز .

است ؟

 – 519عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  – 519 ،آي ب تبضيد تحَيل استؼالم اضظيبثي ثلِ
تبضيد تحَيل استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ًيلي هٌبهػِ گطاى زض آگْي اضظيبثي ذيط
ثبيس زض آگْي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟
گطزز .
 – 551عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  ،هْلت  – 551آي ب هْلت زضي بكت استؼالم اضظيبثي ثلِ
زضي بكت استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس ًيلي هٌبهػِ گطاى زض آگْي اضظيبثي ذيط
زض آگْي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟

 – 555عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  ،هْلت  – 555آي ب هْلت تحَيل استؼالم اضظيبثي ثلِ
تحَيل استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس ًيلي هٌبهػِ گطاى زض آگْي اضظيبثي ذيط
زض آگْي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟

 – 553عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  – 553 ،آي ب ًطبًي زضي بكت استؼالم ثلِ
ًطبًي زضي بكت استؼالم اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زض آگْي ذيط
گطاى ثبيس زض آگْي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز ؟
زضج گطزز .
 – 552عجن خعء  2ثٌس ة هبزُ  9آييي ًبهِ  – 552 ،آي ب ًطبًي تحَيل استؼالم اضظيبثي ثلِ
ًطبًي تحَيل استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ًيلي هٌبهػِ گطاى زض آگْي اضظيبثي ذيط
ثبيس زض آگْي اضظيبثي ًيلي هٌبهػ ِ گطاى زضج ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟
گطزز .
 – 554عجن خعء  4ثٌس ة هبزُ  9آيي ي ًبهِ ً ،بم  – 554آي ب ًبم هسيط عطح ي ب هطبٍض ( ثلِ
هسيط عطح ي ب هطبٍض ( حست هَضز ) ثبيس زض آگْي حست هَضز ) زض آگْي اضظيبثي ًيلي ذيط
اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 551عجن ثٌس ح هبزُ  9آييي ًبهِ  ،هؼي بضّبي  – 551آي ب هؼيبضّبي اضظيبثي زض استؼالم ثلِ
اضظيبثي ثبيس زض استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هستٌس ذيط
گطاى هستٌس سبظي گطزز .

سبظي ضسُ است ؟

 - 556عجن خعء 4ثٌس(ة) هبزُ  9آئيي ًبهًِ ٬طبًي - 556آي ب ًطبًي هسيط عطح ي ب هطبٍض ثلِ
هسيط عطح ي ب هطبٍض(حست هَضز) ثبيس زض آگْي (حست هَضز) زض آگْي اضظيبثي ًيلي ذيط
اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز.

هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است?

 – 557عجن ثٌس ح هبزُ  9آيي ي ًبهِ ً ،حَُ اهتيبظ  – 557آي ب ًحَُ اهتي بظ زّي زض استؼالم ثلِ
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زّي ثبيس زض استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هستٌس ذيط
هستٌس سبظي گطزز .

سبظي گطزيسُ است ؟

 – 558عجن ثٌس ح هبزُ  9آيي ي ًبهِ  ،حساهل  – 558آي ب حساهل اهتي بظ هبثل هجَل زض ثلِ
اهتي بظ هبثل هجَل ثبيس زض استؼالم اضظيبثي ًيلي استؼالم اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ذيط
هٌبهػِ گطاى هستٌس سبظي گطزز .

هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 559عجن ثٌس ت هبزُ  9آيي ي ًبهِ  ،اسٌبز ٍ  – 559آي ب اسٌبز ٍ ًتبيح اضظيبثي ضبهل ثلِ
ًتبيح اضظيبثي ضبهل اعالػبت  ،اسٌبز  ،سَاثن ٍ اعالػبت  ،اسٌبز  ،سَاثن ٍ هساضى الظم ذيط
هساضى الظم ثطاي اضظيبثي ًيلي ثبيس هجل اظ خلسِ ثطاي اضظيبثي ًيلي  ،هجل اظ خلسِ ًْبيي
ًْبيي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هستٌس سبظي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هستٌس
ضًَس .

سبظي ضسُ است ؟

 – 531عجن ثٌس ث هبزُ  9آيي ي ًبهِ  ،غَضتدلسِ  – 531آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ثلِ
پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس تْيِ ًيلي هٌبهػِ گطاى تْي ِ ٍ ثِ زستگبُ ذيط
گطزي سُ ٍ ثِ زستگبُ هٌبهػِ گعاض اضائِ ضَز .

هٌبهػِ گعاض اضائِ ضسُ است ؟

 – 535عجن ثٌس ث هبزُ  9آيي ي ًبهِ  ،غَضتدلسِ  – 535آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ثلِ
پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض ثبًي ًيلي ه ٌبهػِ گطاى زض ثبًي اعالػبت ذيط
اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

هٌبهػبت ثجت گطزيسُ است ؟

 – 533عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  5ثٌس الق  – 533آي ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ ً ،بم هٌبهػِ گعاض ثبيس زض غَضتدلسِ

پبي بًي

اضظي بثي

ًيلي ذيط

غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟
ثجت گطزز .
 – 532عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ ٍ خعء  – 532آي ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض ثلِ
 5ثٌس الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،ػٌَاى هٌبهػِ گعاض غَضتدلسِ

پبي بًي

اضظي بثي

ًيلي ذيط

ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ هٌبهػِ گطاى ثجت گطزيسُ است ؟
گطاى ثجت گطزز .
 – 534عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ ٍ خعء  – 534آي ب تبضيد تطٌيل خلسِ پبيبًي ثلِ
ًيلي

 3ثٌس الق هبزُ  1آييي ًبهِ  ،تبضيد تطٌيل خلسِ اضظي بثي

پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ

هٌبهػِ گطاى

پبي بًي

اضظي بثي

زض ذيط

ًيلي

غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟
ثجت گطزز .
 – 531عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  3ثٌس الق  – 531آي ب هحل تطٌيل خلسِ پبيبًي ثلِ
ًيلي

هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،هحل تطٌيل خلسِ پبي بًي اضظي بثي

اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ
پبيبًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .

هٌبهػِ گطاى

پبي بًي

اضظي بثي

زض ذيط

ًيلي

هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟

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

– آي ب هَضَع هٌبهػِ زض ثلِ

هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ

پبي بًي

اضظي بثي

غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟
ثجت گطزز .
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ًيلي ذيط

 – 537عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  4ثٌس الق  – 537آي ب كْطست هٌبهػِ گطاى ( ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،كْطست هٌبهػِ گطاى ( حست حست هَضز) زض غَضتدسلِ پبيبًي ذيط
هَضز ) ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ
هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .

است ؟

 – 538عجن خعء 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  1ثٌس الق  – 538آي ب اسبهي اػضبي ًويسيَى ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ ،اسبهي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط
هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي ًيلي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟
هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .
 – 539عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  1ثٌس الق  – 539آي ب سوت اػضبي ًويسيَى ثلِ 
هبزُ  1آييي ًبهِ  ،سوت اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط 
هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي ًيلي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟
هٌبهػِ گطاى ثجت گطزز .
 – 521عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  6ثٌس الق  – 521آي ب اسبهي حبضطاى زض خلسِ زض ثلِ 
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،اسبهي حبضطاى زض خلسِ ثبيس غَضتدلسِ

پبي بًي

اضظي بثي

ًيلي ذيط 

زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى ثجت ضسُ است ؟
ثجت گطزز .
 – 525عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  7ثٌس الق  – 525آي ب هلبز تػويوْب زض غَضتدلسِ ثلِ 
هبزُ  1آييي ً بهِ  ،هلبز تػويوْب ثبيس زض پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثجت ذيط 
غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ضسُ است ؟
ثجت گطزز .
 – 523عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  8ثٌس الق  – 523آي ب تَضي حبت ٍ پبسد ثِ ثلِ 
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،تَضي حبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبي هٌبهػِ گطاى زض خلسبت ذيط 
پطسطْبي هٌبهػِ گطاى زض خلسبت هطثَط ثِ هطثَط ثِ تَضيح ٍ تططيح اسٌبز زض
تَضيح ٍ تططيح اسٌبز ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي غَضتدلسِ
اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

پبي بًي

اضظي بثي

ًيلي

هٌبهػِ گطاى زضج ضسُ است ؟

 – 522عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9ثٌس ح هبزُ  – 522 1آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ثلِ 
آيي ي ًبهِ  ،غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض زاذل خلسِ ذيط 
هٌبهػِ گطاى ثبيس زض زاذل خلسِ تْيِ ضَز .

تْيِ ضَز ؟

 – 524عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9ثٌس ح هبزُ  – 524 1آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ثلِ 
آيي ي ًبهِ  ،غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي ًيلي هٌبهػِ گطاى تَسظ اػضبي حبضط ذيط 
هٌبهػِ گطاى ثبيس تَسظ اػضبي حبضط ًويسيَى ًويسيَى

ه ٌبهػِ ٍ اػضبي حبضط

هٌبهػِ ٍ اػضبي حبضط ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي اهضبء ضسُ است
اهضبء ضَز .

؟

 – 521عجن خعء  – 5 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 521آي ب هتي استؼالم اضظيبثي ًيلي ثلِ 
 ،هتي استؼالم اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض هٌبهػِ گطاى زض ثبًي اعالػبت ذيط 
ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

هٌبهػبت ثجت گطزيسُ است ؟

 – 526عجن خعء  3 – 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  5ثٌس  – 526آي ب استؼالهْبيي ًِ زض هْلت ثلِ 
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ة هبزُ  8آيي ي ًبهِ  ،استؼالهْبيي ًِ زض هْلت هوطض تسلين ًطسُ اًس زض غَضتدلسِ ذيط 
هوطض تسلين ًطسُ اًس ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج
اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 527عجن خعء  3 – 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء  3ثٌس  – 527آي ب استؼالهْبيي ًِ اسٌبز آًْب ثلِ 
ة هبزُ  8آيي ي ًبهِ  ،استؼالهْبيي ًِ اسٌبز آًْب ًبهع است زض غَضتدلسِ پبيبًي ذيط 
ًبهع است ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ
ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

است ؟

 – 528عجن خعء  3 – 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9خعء 2
ثٌس ة هبزُ  8آيي ي ًبهِ  ،استؼالهْبيي ًِ عجن
ضطايظ هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء ًطسُ
اًس ثبيس زض غَضتدسلِ پبيبًي اضظيبثي ًيلي
هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

 – 528آي ب استؼالهْبيي ًِ عجن ضطايظ ثلِ 
هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء ذيط 
ًطسُ اًس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي
ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 529عجن خعء  3 – 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9ثٌس ح  – 529آي ب استؼالهْبي هبثل هجَل زض ثلِ 
هبزُ  8ايي ي ًبهِ  ،استؼالهْبي هبثل هجَل ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي ًيلي ذيط 
غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟
زضج گطزز .
 – 541عجن خعء  3 – 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9ثٌس ح  – 541آي ب استؼالهْبي هطزٍز زض ثلِ 
هبزُ  8آيي ي ًبهِ  ،استؼالهْبي هطزٍز ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبغِ ذيط 
غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى گطاى زضج گطزيسُ است ؟
زضج گطزز .
 – 545عجن خعء  3 – 3ثٌس ث هبزُ  ٍ 9ثٌس ح  – 545آي ب ػلل ضز استؼالهْبي هطزٍز زض ثلِ 
هبزُ  8آييي ًبهِ  ،ػلل ضز استؼالهْبي هطزٍز غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي ًيلي ذيط 
ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟
گطاى زضج گطزز .
 – 543عجن خعء  2 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 543 ،آي ب اهتي بظّبي ًست ضسُ تَسظ ثلِ 
اهتي بظّبي ًست ضسُ تَسظ ّط يي اظ هٌبهػِ ّطي ي اظ هٌبهػِ گطاى زض اضتجبط ثب ذيط 
گطاى زض اضتجبط ثب هؼي بضّبي اضظيبثي ًيلي ثبيس زض هؼي بضّبي اضظيبثي ًيلي زض غَضتدلسِ
غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج
زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 542عجن خعء  4 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 542 ،آي ب اهتي بظ ًْبيي اضظي بثي ًيلي ّط ثلِ 
اهتي بظ ًْبيي اضظيبثي ًيلي ّط يي اظ هٌبهػِ ي ي اظ هٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ ذيط 
گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ًيلي پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج
هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 544عجن خعء  1 - 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 544 ،آي ب ًبم هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي ثلِ 
ًبم هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي زػَت ثِ هٌبهػِ زػَت ثِ هٌبهػِ هحسٍز ثطگعيسُ هي ذيط 
هحسٍز ثطگعيسُ هي ضًَس ( كْطست ًَتبُ ) ثبيس

ضًَس ( كْطست ًَتبُ ) زض غَضتدلسِ

زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى پبي بًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج
زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 – 541عجن خعء  1 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  - 541 ،آي ب هطرػبت هٌبهػِ گطاًي ًِ ثلِ
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هطرػبت هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي زػَت ثِ ثطاي زػَت ثِ هٌبهػِ هحسٍز ثطگعيسُ ذيط 
هٌبهػِ هحسٍز ثطگعيسُ هي ضًَس ( كْطست ًَتبُ هي

ضًَس

) ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ غَضتدلسِ

(كْطست
پبي بًي

ًَتبُ)

اضظي بثي

زض
ًيلي

هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است?

گطاى زضج گطزز .

 – 546عجن خعء  6 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 546 ،آي ب اسبهي ًسبًي ًِ اضظيبثي ثلِ 
اسبهي ًسبًي ًِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ضا ًيلي هٌبهػِ گطاى ضا اًدبم زازُ اًس زض ذيط 
اًدبم زازُ اًس ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي غَضتدلسِ
ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

پبي بًي

اضظي بثي

ًيلي

هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 547عجن خعء  6 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 547 ،آي ب سوت ًسبًي ًِ اضظيبثي ثلِ 
سوت ًسبًي ًِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ضا ًيلي هٌبهػِ گطاى ضا اًدبم زازُ اًس زض ذيط 
اًدبم زازُ اًس ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي غَضتدلسِ
ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

پبي بًي

اضظي بثي

ًيلي

هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟

 – 548عجن خعء  7 – 3ثٌس ث هبزُ  9آييي ًبهِ  – 548 ،آيب هتي زػَتٌبهِ هٌبهػِ ثلِ 
هتي زػَتٌبهِ هٌبهػِ هحسٍز ثبيس زض غَضتدلسِ هحسٍز زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط 
پبيبًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزز .

ًيلي هٌبهػِ گطاى زضج گطزيسُ است ؟

ثرص ضطن  :هستٌس سبظي گطبيص پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي
هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

سئَال چي ليست

 – 549عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  5ثٌس  – 549آي ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ ً ،بم هٌبهػِ گعاض ثبيس زض غَضتدلسِ ًطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ذيط 
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز زضج ضسُ است ؟
.
 – 511عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًب هِ ًَ،ع  – 511آي ب ًَع هٌبهػِ(ػوَهي ي ب ثلِ 
هٌبهػِ (ػوَهي ي ب هحسٍز) ثبيس زض غَضتدلسِ هحسٍز)
گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .

زض

غَضتدلسِ

گطبيص ذيط 

پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 515عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  5ثٌس  – 515آي ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،ػٌَاى هٌبهػِ گعاض ثبيس غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ذيط 
زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج زضج ضسُ است؟
گطزز .
 – 513عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  3ثٌس  – 513آي ب تبضيد تطٌيل خلسِ پيص اظ ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،تبضيد تطٌيل خلسِ كطاذَاى زض غَضتدلسِ پيص اظ ذيط 
گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ كطاذَاى زضج گطزيسُ است ؟
گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .

 – 512عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  3ثٌس  – 512آي ب هحل تطٌيل خلسِ گطبيص ثلِ 
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تَضيحبت

الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،هحل تطٌيل خلسِ پبًتْبي هٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطبيص ذيط 
گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 514عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  2ثٌس 514

– آي ب هَضَع هٌبهػِ زض ثلِ 

الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ذيط 
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز زضج ضسُ است ؟
.
 – 511عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  4ثٌس  – 511آي ب كْطست هٌبهػِ گطاى ( ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،كْطست هٌبهػِ گطاى ( حست هَضز ) زض غَضتدلسِ گطبيص ذيط 
حست هَضز ) ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 516عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  1ثٌس  – 516آي ب اسبهي اػضبي ًويسيَى ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،اسبهي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ذيط 
هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 517عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  1ثٌس  – 517آي ب سوت اػضبي ًوييسيَى ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،سوت اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ذيط 
هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
ه ٌبهػِ زضج گطزز .
 – 518عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  6ثٌس  – 518آي ب اسبهي حبضطاى زض خلسِ زض ثلِ



الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،اسبهي حبضطاى زض خلسِ غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ذيط 
ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
زضج گطزز .
 – 519عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  7ثٌس  - 519آي ب هلبز تػويوْب زض غَضتدلسِ ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،هلبز تػويوْب ثبيس زض گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزيسُ ذيط 
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز است ؟
.
 – 561عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  8ثٌس  – 561آي ب تَضي حبت ٍ پبسد ثِ ثلِ 
الق هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،تَضي حبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبي هٌبهػِ گطاى زض خلسبت ذيط 
پطسطْبي

هطثَط ثِ تَضيح ٍ تططيح اسٌبز زض

هٌبهػِ گطاى زض خلسبت هطثَط ثِ تَضيح ٍ غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ
تططي ح اسٌبز ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص زضج گطزيسُ است ؟
پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 565عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51ثٌس ح هبزُ  – 565آي ب غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ثلِ 
 1آيي ي ًبهِ ،غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زض زاذل خلسِ تْي ِ ضسُ است ذيط 
هٌبهػِ ثبيس زض زاذل خلسِ تْيِ گطزز .

؟

 – 563عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  ٍ 51ثٌس ح هبزُ  – 563آي ب غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ثلِ 
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 1آيي ي ًبهِ  ،غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ

تَسظ اػضبي ًويسيَى ذيط 

هٌبهػِ ثبيس تَسظ اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ٍ هٌبهػِ ٍ اػضبي حبضط ًوي تِ كٌي –
اػضبي حبضط ًويتِ كٌي – ثبظضگبًي اهضبء ضَز .

ثبظضگبًي اهضبء ضسُ است؟

 – 562عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 562 ،آي ب هستٌس ّبي اضظيبثي ًيلي ثلِ 
هستٌس ّبي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى زض هٌبهػِ گطاى زض هٌبهػبت يي هطحلِ ذيط 
هٌبهػبت يي هطحلِ اي هحسٍز ثبيس ثِ غَضت اي هحسٍز ثِ غَضت هٌتَة هستٌس
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ اًس ؟

 – 564عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  5ثٌس  – 564آيب پيطٌْبزّبيي ًِ زض هْلت ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ زض هْلت هوطض تسلين ًطسُ اًس ثػَضت هٌتَة ذيط 
هوطض تسلين ًطسُ اًس ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟
هستٌس سبظي ضًَس .
 – 561عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  3ثٌس  – 561آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ اسٌبز آًْب ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ اسٌبز ًبهع است ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط 
آًْب ًبهع است ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟
سبظي ضًَس .
 – 566عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  2ثٌس  – 566آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ عجن ضطايظ ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ عجن هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء ذيط 
ضطايظ هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْط ٍ اهضبء ًطسُ ًطسُ اًس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي
اًس ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

ضسُ اًس ؟

 – 567عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  4ثٌس  – 567آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ كبهس ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ كبهس تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ّستٌس ذيط 
تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ّستٌس ثبيس ثػَضت ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟
هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .
 – 568عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  4ثٌس  – 568آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي ًوع ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي تضوي ي ّستٌس ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط 
ًوع تضويي ّستٌس ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي
سبظي ضًَس .

ضسُ اًس؟

 – 569عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  4ثٌس  – 569آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ زاضاي تضويي ؿيط هؼتجط ّستٌس ثػَضت ذيط 
تضويي ؿيط هؼتجط ّستٌس ثبيس ثػَضت هٌتَة هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟
هستٌس سبظي ضًَس .
 – 571عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51خعء  1ثٌس  – 571آي ب پيطٌْبزّبيي ًِ ثط اسبس ثلِ 
ة هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبيي ًِ ثط اسبس اضظي بثي ًويسيَى هٌبهػِ ي ب ًويتِ كٌي ذيط 
اضظيبثي ًويسيَى هٌبهػِ ي ب ًوي تِ كٌي – – ثبظضگبًي  ،هجْن ي ب هططٍط تطريع
ثبظضگبًي  ،هجْن ي ب هططٍط تطريع زازُ ضسُ زازُ ضسُ اًس ثِ غَضت هٌتَة هستٌس
اًس ثبي س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

سبظي ضسُ اًس ؟

 – 575عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51ثٌس ح هبزُ  – 575آيب پيطٌْبزّبي هبثل هجَل ثلِ 
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 8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبي هبثل هجَل ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس ؟ ذيط 
ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .
 – 573عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  ٍ 51ثٌس ح

 – 573آي ب پيطٌْبزّبي هطزٍز ثِ

ثلِ 

هبزُ  8آييي ًبهِ  ،پيطٌْبزّبي هطزٍز ثبيس ثِ

غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ اًس

ذيط 

غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضًَس .

؟

 – 572عجن خعء  – 5 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

- 572آي ب ًبم اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ

ثلِ 

ًبهِ ً ،بم اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثبيس زض

زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي

ذيط 

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

گطزز .
 – 574عجن خعء  – 5 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

- 574آي ب اهضبي اػضبي ًويسيَى

ثلِ 

ًبهِ  ،اهضبي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثبيس زض

هٌبهػِ

زض غَضتدلسِ گطبيص

ذيط 

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج

پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزيسُ است ؟

گطزز .
 – 571عجن خعء  – 3 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

 – 571آي ب هطرػبت تضويٌْبي

ثلِ 

ًبهِ  ،هطرػبت تضوي ٌْبي ضطًت زض هٌبهػِ

ضطًت زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ

ذيط 

ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ضطًت

گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ

هٌبهػِ زضج گطزز .

است ؟

 – 576عجن خعء  – 2 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

 – 576آي ب هيوت ّبي پيطٌْبزي

ثلِ 

ًبهِ  ،هيوت ّبي پيطٌْبزي هٌبهػِ گطاى ثبيس

هٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ گطبيص

ذيط 

زض غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج

پبًتْبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

گطزز .
 – 577عجن خعء  – 4 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

 - 577آي ب ًبم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض

ثلِ 

ًبهِ ً ،بم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ه ٌبهػِ

ذيط 

گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .

زضج ضسُ است ؟

 – 578عجن خعء  – 4 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

 – 578آي ب ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض

ثلِ 

ًبهِ  ،ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثبيس زض

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ

ذيط 

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج

زضج ضسُ است ؟

گطزز .
 - 579عجن خعء  - 4- 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

 - 579آيب هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ اٍل

ثلِ 

ًبهِ ،هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثبيس

هٌبهػِ زض غَضتدلسِ گطبيص پبًت

ذيط 
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زض غَضتدلسِ گطبيص پبًت ّبي هٌبهػِ زضج

ّبي هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

گطزز.
 - 581عجن خعء  - 1- 4ثٌس الق هبزُ  51آييي

 - 581آي ب ًبم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( زض

ثلِ 

ًبهًِ ،بم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( زض غَضتي ًِ

غَضتي ًِ تلبٍت هيوت ٍي ثب ثطًسُ

ذيط 

تلبٍت هيوت ٍي ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ

اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ تضويي

هجلؾ تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس) ثبيس زض

ضطًت

زض

غَضتدلسِ گطبيص پبًت ّبي هٌبهػِ زضج

غَضتدلسِ

گطزز.

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 - 585عجن خعء  - 1- 4ثٌس الق هبزُ  51آييي
ًبهِ ،ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( زض غَضتي ًِ
تلبٍت هيوت ٍي ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ
هجلؾ تضويي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ) ثبيس زض
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ زضج
گطزز .

 – 585آي ب ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ (
زض غَضتي ًِ تلبٍت هيوت ٍي ثب
ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ
تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ) زض
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ
زضج گطزيسُ است ؟

 – 583عجن خعء  – 1 – 4ثٌس الق هبزُ  51آييي
ًبهِ  ،هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( زض
غَضتي ًِ تلبٍت هيوت ٍي ثب ثطًسُ اٍل
هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ تضويي ضطًت زض
هٌبهػِ ثبضس ) ثبيس زض غَضتدلسِ گطبيص
پبًتْبي هٌبهػِ زضج گطزز .

 – 583آيب هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ زٍم
هٌبهػِ ( زض غَضتي ًِ تلبٍت هيوت
ٍي ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ
تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ) زض
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ
زضج گطزيسُ است؟

 – 582عجن ثٌس ة هبزُ  51آييي ًبهِ ،

 – 582آي ب غَضتدلسِ گطبيص

ثلِ 

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ثبيس

پبًتْبي هٌبهػِ ثػَضت هٌتَة

ذيط 

ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 584عجن ثٌس ح هبزُ  51آييي ًبهِ ،

 – 584آي ب غَضتدلسِ گطبيص

ثلِ 

غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ( ضبهل

پبًتْبي هٌبهػِ ( ضبهل خعء ّبي  3تب

ذيط 

خعء ّبي  3تب  1ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ )

 1ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ ) زض ثبًي

ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

زض

هٌبهػِ

ثبضس)

گطبيص پبًت

ّبي

ثلِ 
ذيط 

ثلِ 
ذيط 

ثرص ّلتن :هستٌسسبظي اضظيبثي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 581عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  55آييي ًبهِ – 581 ،آيب ًلي ِ اسٌبز كٌي  -ثبظضگبًي ثلِ 
ًلي ِ اسٌبز كٌي  -ثبظضگبًي تحَيل ضسُ اظ سَي تحَيل ضسُ اظ سَي هٌبهػِ گطاى ثِ ذيط 
هٌبهػِ گطاى ثبي س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس غَضت هٌتَة هستٌسسبظي ضسُ است؟
سبظي ضَز.
 – 586عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  ٍ 55ثٌس ح هبزُ  – 586آي ب پيطٌْبزّبي هبثل هجَل اظ ثلِ 
 8آييي ًبهِ ،پيطٌْبزّبي هبثل هجَل اظ ًظط ًظط كٌي  -ثبظضگبًي ثػَضت هٌتَة ذيط 
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تَضيحبت

كٌي  -ثبظضگبًي ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس هستٌس سبظي ضًَس؟
سبظي ضًَس.
 – 587عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  ٍ 55ثٌس ح هبزُ  – 587آيب پيطٌْبزّبي هطزٍز اظ ًظط ثلِ 
 8آييي ًبهِ ،پيطٌْبزّبي هطزٍز اظ ًظط كٌي  -كٌي  -ثبظضگبًي ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط 
ثبظضگبًي ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي سبظي ضسُ ا ست؟
ضًَس.
 – 588عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  ٍ 55ثٌس ح هبزُ  – 588آي ب ػلل ضز پيطٌْبزّبي هطزٍز ثلِ 
 8آيي ي ًبهِ ،ػلل ضز پيطٌْبزّبي هطزٍز ثبيس ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ ذيط 
ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

است؟
زض ثلِ 

 – 589عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  55آييي ًبهِ – 589 ،آي ب ًبم هٌبهػِ گطاى

ًبم اػضبي ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي – ذيط 
غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ضسُ است؟
پيطٌْبزّب زضج گطزز.
 - 591عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  55آييي ًبهِ – 591 ،آي ب اهضبي اػضبي ًوي تِ كٌي – ثلِ 
اهضبي اػضبي ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي ثبيس زض ثبظضگبًي زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط 
غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ضسُ
پيطٌْبزّب زضج گطزز.

است؟

 – 595عجن خعء  - 5- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي ًبهِ – 595 ،آي ب ًبم هٌبهػِ گطاى زض ثلِ 
ًبم هٌبهػِ گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي – ذيط 
اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزز.

ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ضسُ است؟

 – 593عجن خعء  - 5- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  – 593آي ب هطرػبت هٌبهػِ گطاى زض ثلِ 
ًبهِ ،هطرػبت هٌبهػِ گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ

پبيبًي

اضظيبثي

كٌي  -ذيط 

پبيبًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ است؟
گطزز.
 – 592عجن خعء  - 3- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  – 592آي ب ػٌبٍيي هؼي بضّبي اضظيبثي ثلِ 
ًبهِ ،ػٌبٍيي هؼي بضّبي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي كٌي – ثبظضگبًي زض غَضتدلسِ پبيبًي ذيط 
ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي  -ثبظضگبًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبز ّب زضج
پيطٌْبز ّب زضج گطزز.

ضسُ است؟

 - 594عجن خعء  - 2- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  - 594آي ب اّويت ٍظًي هؼي بضّبي كٌي  -ثلِ 
ًبهِ ،اّويت ٍظًي هؼي بضّبي كٌي  -ثبظضگبًي ( ثبظضگبًي ( زضغَضتي ًِ اظ ضٍش ٍظًي ذيط 
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زضغَضتي ًِ اظ ضٍش ٍظًي استلبزُ ضَز ) ثبيس استلبزُ ضسُ ثبضس ) زض غَضتدلسِ
زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي پبيبًي
پيطٌْبزّب زضج گطزز.

اضظيبثي

كٌي

–

ثبظضگبًي

پيطٌْبزّب زضج ضسُ است؟

 - 591عجن خعء  - 1- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  – 591آي ب اهتي بظّبي هٌبهػِ گطاى زض ثلِ 
ًبهِ ،اهتي بظّبي هٌبهػِ گطاى زض ضاثغِ ثب ّطيي ضاثغِ ثب ّطيي اظ هؼي بضّبي اضظي بثي زض ذيط 
اظ هؼي بضّبي اضظيبثي ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي غَضتدلسِ
اضظيبثي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزز.

پبيبًي

اضظيبثي

كٌي -

ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ است؟

 - 596عجن خعء  - 6- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  - 596آي ب اهتي بظ ًل كٌي  -ثبظضگبًي ّط ثلِ 
ًبهِ ،اهتي بظ ًل كٌي  -ثبظضگبًي ّط يي اظ هٌبهػِ ي ي اظ هٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ ذيط 
گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي كٌي  -پبيبًي
ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزز.

اضظي بثي

كٌي -

ثبظضگبًي

پيطٌْبزّب زضج ضسُ است؟

 - 597عجن خعء  - 7- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  – 597آي ب ًبم هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي ثلِ 
ًبهًِ ،بم هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي گطبيص پبًت گطبيص پبًت هبلي (اضظي بثي هبلي) ذيط 
هبلي (اضظي بثي هبلي) پصيطكتِ ضسُ اًسثبيس زض پصيطكتِ ضسُ اًس زض غَضتدلسِ پبيبًي
غَضتدلسِ پبي بًي
پيطٌْبزّب زضج گطزز.

اضظيبثي كٌي  -ثبظضگبًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج
ضسُ است؟

 - 598عجن خعء  - 7- 4ثٌس الق هبزُ  55آييي  – 598آي ب هطرػبت هٌبهػِ گطاًي ًِ ثلِ 
ًبهِ ،هطرػبت هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي گطبيص ثطاي گطبيص پبًت هبلي (اضظيبثي هبلي) ذيط 
پبًت هبلي (اضظي بثي هبلي) پصيطكتِ ضسُ اًس ثبيس پصيطكتِ ضسُ اًس زض غَضتدلسلِ پبيبًي
زض غَضتدلسلِ پبيبًي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج
پيطٌْبزّ ب زضج گطزز.

ضسُ است؟

 - 599عجن خعء  6ثٌس الق هبزُ  55آييي ًبهًِ ،بم  - 599آي ب ًبم اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثلِ 
اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي كٌي  -ذيط 
پبيبًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگٌي پيطٌْبزّب زضج ثبظضگٌي پيطٌْبزّب زضج ضسُ است؟
گطزز.
 - 311عجن خعء  6ثٌس الق هبزُ  55آييي ًبهِ - 311 ،آي ب اهضبي اػضبي ًويسيَى ثلِ 
اهضبي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثبيس زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط 
غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ضسُ
پيطٌْبزّب زضج گطزز.

است؟

 - 315عجن ثٌس ة هبزُ  55آيي ي ًبهِ ،اسٌبز كٌي  - 315آي ب اسٌبز كٌي – ثبظضگبًي اضائِ ثلِ 
– ثبظضگبًي اضائِ ضسُ تَسظ هٌبهػِ گطاى ،ثبيس ضسُ تَسظ هٌبهػِ گطاى ،عجن ثٌس (ة) ذيط 
عجن ثٌس (ة) هبزُ  4آيي ي ًبهِ هجل اظ گطَزى هبزُ  4آيي ي ًبهِ هجل اظ گطَزى پبًت
پبًت ّبي هبلي  ،زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيگبًي ّبي هبلي  ،زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض
ضًَس.

ثبيگبًي ضسُ اًس؟

 - 313عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  5ثٌس الق هبزُ  - 313آي ب ًبهِ هٌبهػِ گعاض زض ثلِ 
 1آيي ي ًبهًِ ،بم هٌبهػِ گعاض ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي – ذيط 
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پبيبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ضسُ است ؟
گطزز.
 - 312عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  5ثٌس الق هبزُ  - 312آي ب ػٌَاى هٌبهػِ گعاض زض ثلِ 
پبيبًي

 1آيي ي ًبهِ ،ػٌَاى هٌبهػِ گعاض ثبيس زض غَضتدلسِ

اضظيبثي

كٌي  -ذيط 

غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ضسُ است ؟
پيطٌْبزّب زضج گطزز.
 - 314عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  3ثٌس الق هبزُ  - 314آي ب تبضيد تطٌيل خلسِ پبيبًي ثلِ 
 1آييي ًبهِ ،تبضيد تطٌيل خلسِ پبيبًي اضظي بثي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زض ذيط 
كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي –
پبيبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ است؟
گطزز.
 - 311عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء 3ثٌس الق هبزُ  - 311آي ب هحل تطٌيل خلسِ پبيبًي

ثلِ 

 1آيي ي ًبهِ ،هحل تطٌيل خلسِ پبيبًي اضظي بثي اضظي بثي كٌي – ثبظضگٌي پيطٌْبزّب زض

ذيط

كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي –
پبيبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ است ؟
گطزز.
 - 316عجن ي ٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  2ثٌس الق هبزُ  - 316آي ب هَضَع هٌبهػِ زض غَضتدلسِ

ثلِ

ثبظضگبًي

ذيط

 1آييي ًبهِ ،هَضَع هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي

اضظيبثي

كٌي

–

پبيبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ است ؟
گطزز .
 - 317عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  4ثٌس الق هبزُ  - 317آي ب  ،كْطست هٌبهػِ گطاى (

ثلِ

 1آييي ًبهِ ،كْطست هٌبهػِ گطاى ( حست حست هَضز) زض غَضتدلسِ پبيبًي

ذيط

هَضز) ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي كٌي – اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج
ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزز .

ضسُ است ؟

 - 318عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  1ثٌس الق هبزُ  - 318آي ب سوت اػضبي ًويسيَى

ثلِ

 1آيي ي ًبهِ ،سوت اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي

ذيط

ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي كٌي – كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ
ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج گطزز.

است ؟

 - 319عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  6ثٌس الق هبزُ  - 319آي ب اسبهي حبضطاى زض خلسِ

ثلِ

ثبظضگبًي

ذيط

 1آيي ي ًبهِ ،اسبهي حبضطاى زض خلسِ پبي بًي پبيبًي

اضظيبثي

اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ثبيس زض پيطٌْبزّب

زض

كٌي

–

غَضتدلسِ پبيبًي

غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج
پيطٌْبزّب زضج گطزز.

گطزيسُ است ؟

 - 351عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55خعء  7ثٌس الق هبزُ  - 351آي ب هلبز تػويوْب زض غَضتدلسِ

ثلِ

ثبظضگٌي

ذيط

 1آيي ي ًبهِ ،هلبز تػويوْب ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي

اضظيبثي
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كٌي

–

پبيبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زضج پيطٌْبزّب زضج گطزيسُ است ؟
گطزز .
 - 355عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55ثٌس ح هبزُ  1آييي  - 355آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي كٌي

ثلِ

ًبهِ ،غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زض زاذل خلسِ

ذيط

پيطٌْبزّب ثبيس زض زاذل خلسِ تْيِ گطزز.

تْيِ گطزيسُ است ؟

 - 353عجن ثٌس ح هبزُ  ٍ 55ثٌس ح هبزُ  1آييي  - 353آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي كٌي

ثلِ

ًبهِ ،غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب تَسظ اػضبي

ذيط

پيطٌْبزّب ثبيس تَسظ اػضبي حبضط ًويسيَى حبضط ًويسيَى هٌبهػِ ٍ اػضبي حبضط
هٌبهػِ ٍ اػضبي حبضط ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي اهضبء ضسُ است
اهضبء ضَز.
- 352

؟

عجن ثٌس ح هبزُ  55آييي ًبهِ - 352 ،آي ب غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي

ثلِ

غَضتدلسِ پبي بًي اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب (حبٍي

ذيط

پيطٌْبزّب (حبٍي اعبػبت ػوَهي هطثَط ثِ اعبػبت ػوَهي هطثَط ث ِ خلسِ پبيبًي
خلسِ

پبيبًي اضظيبثي

كٌي

– ثبظضگبًي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ) زض

پيطٌْبزّب) ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است
گطزز.

؟

 - 354عجن خعء  5ثٌس (ح) هبزُ  55آييي ًبهِ- 354 ،آي ب اهتي بظّبي كٌي  -ثبظضگبًي

ثلِ

اهتي بظ ّبي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب زض اضتجبط پيطٌْبزّب زض اضتجبط ثب هؼي بضّبي كٌي –

ذيط

ثب هؼي بض ّبي كٌي – ثبظضگبًي هطتجظ ثبيس زض ثبًي ثبظضگبًي هطثَط زض ثبًي اعالػبت
اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز.

هٌبهػبت ثجت ضسُ است?

 - 351عجن خعء 3ثٌس ح هبزُ  55آييي ًبهِ - 351 ،آي ب اهتي بظ ًْبيي كٌي – ثبظضگبًي

ثلِ

اهتي بظ ًْبيي كٌي – ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ثبيس زض پيطٌْبزّب زض ثبًي اعبػبت هٌبهػبت

ذيط

ثبًي اعبػبت هٌبهػبت ثجت گطزز.

ثجت ضسُ است ؟

 - 356عجن خعء 4ثٌس ح هبزُ  55آييي ًبهِ ،ضٍش  - 356آي ب ضٍش هحبسجِ هيوت تطاظ ضسُ

ثلِ

هحبسجِ هيوت تطاظ ضسُ ( حست هَضز) ثبيس (حست هَضز) زض ثبًي اعالػبت

ذيط

زضثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز.

هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 - 357عجن خعء 2ثٌس (ح) هبزُ  55آييي ًبهًِ ،بم  - 357آي ب ًبم هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي

ثلِ

هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي هطحلِ اضظيبثي هبلي هطحلِ اضظيبثي هبلي ثطگعيسُ ضسُ اًس زض

ذيط

ثطگعيسُ ضسُ اًس  ،ثبيس زض ثبًي اعالػبت ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ
هٌبهػبت ثجت گطزز.

است?

 - 358عجن خعء 2ثٌس (ح) هبزُ  55آييي ًبهِ  - 358آي ب هطرػبت هٌبهػِ گطاًي ًِ

ثلِ

هطرػبت هٌبهػِ گطاًي ًِ ثطاي هطحلِ اضظي بثي ثطاي هطحلِ اضظيبثي هبلي ثطگعيسُ ضسُ

ذيط
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هبلي ثطگعيسُ ضسُ اًس  ،ثبيس زض ثبًي اعالػبت اًس زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت
ضسُ است؟

هٌبهػبت ثجت گطزز.

ًيلي

ثلِ

 - 359عجن تجػطُ ثٌس ح هبزُ  55آييي ًبهِ ،اگط - 359اگطاهتي بظّبي

اضظيبثي

اهتي بظّبي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثِ ػٌَاى هٌبهػِ گطاى ثِ ػٌَاى يٌي اظ هؼي بضّبي

ذيط

يٌي اظ هؼي بضّبي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي هٌظَض اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي هٌظَض ضسُ
ضَز ،ثبي س ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز هٌبهػِ ثبضس ،آي ب ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز
تططي ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ  2آييي ًبهِ ( ثػَضت هٌبهػِ تططي ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ 2
هٌتَة ) هستٌسسبظي ضَز .

آيي ي

ًبهِ

( ثػَضت هٌتَة )

هستٌسسبظي ضسُ است ؟
 - 331عجن تجػطُ ثٌس ح هبزُ  55آييي ًبهِ ،اگط  - 331اگط اهتي بظّبي اضظي بثي ًيلي

ثلِ

اهتي بظّبي اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثؼٌَاى هٌبهػِ گطاى ثؼٌَاى يٌي اظ هؼي بضّبي

ذيط

يٌي اظ هؼي بضّبي اضظيبثي كٌي – ثبظضگبًي هٌظَض اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي هٌظَض ضسُ
ضَز ،ثبي س ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز هٌبهػِ ثبضس  ،آيب ضٍش هحبسجِ زض اسٌبز
تططي ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ  2آييي ًبهِ ( ثػَضت هٌبهػِ تططي ح ٍ عجن ثٌس ة هبزُ 2
الٌتطًٍيٌي ) زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت آيي ي ًبهِ ( ثػَضت الٌتطًٍيٌي ) زض
ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ

گطزز.

است؟
 - 335عجن ثٌس ت هبزُ  55آييي ًبهِ ،زض  - 335آي ب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي،

ثلِ

هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ،گطَزى پيطٌْبزّبي پيطٌْبزّبي هبلي (پبًت ج) هجل اظ

ذيط

هبلي (پبًت ج) هجل اظ هستٌس سبظي اضظي بثي هستٌس سبظي اضظي بثي كٌي – ثبظضگبًي
كٌي – ثبظضگبًي هوٌَع است .

گطَزُ ضسُ است؟

ثرص ّطتن  :هستٌس سبظي اضظيبثي هبلي پي طٌْبزّب زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 333عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ  – 333 ،آي ب پبًت ّبي هيوت هٌبهػِ ثلِ
پبًت ّبي هيوت هٌبهػِ گطاى ثبيس ثػَضت گطاى ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ذيط
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

ضسُ است ؟

 – 332عجن خعء  - 5- 3ثٌس الق هبزُ  53آييي  – 332آي ب اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثلِ
ًبهِ ،اضظيبثي ًيلي هٌ بهػِ گطاى زض هٌبهػبت زٍ زض

هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي هجل اظ ذيط

هطحلِ اي ثبي س هجل اظ هطحلِ هستٌس سبظي هطحلِ هستٌس سبظي اضظيبثي هبلي
اضظيبثي هبلي پيطٌْبزّب ،عجن هبزُ  9آييي ًبهِ پيطٌْبز ّب ،عجن هبزُ  9آييي ًبهِ
هستٌس سبظي ضسُ ثبضس.

هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 334عجن خعء  - 3- 3ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ  – 334آي ب اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي ثلِ
 ،اضظي بثي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّ ب ثبيس هجل اظ پيطٌْبزّب  ،هجل اظ هطحلِ هستٌس ذيط
هطحلِ هستٌس سبظي اضظيبثي هبلي پيطٌْبزّب ،سبظي اضظيبثي هبلي پيطٌْبزّب ،عجن
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تَضيحبت

عجن هبزُ  55آيي ي ًبهِ هستٌس سبظي ضسُ ثبضس.

هبزُ  55آيي ي ًبهِ هستٌس سبظي ضسُ
است ؟

 – 331عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ – 331 ،آيب غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي ثلِ
غَضتدلسِ گطبيص پبًتْبي هٌبهػِ ثبيس هجل اظ

هٌبهػِ هجل اظ هطحلِ هستٌس سبظي ذيط

هطحلِ هستٌس سبظي اضظيبثي هبلي پيطٌْبزّب ،اضظي بثي هبلي پيطٌْبزّ ب ،عجن هبزُ 1
عجن هبزُ  1آيي ي ًبهِ ،هستٌس سبظي ضسُ ثبضس  .آييي ًبهِ هستٌس سبظي ضسُ است ؟
 – 336عجن خعء  4ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ – 336 ،آي ب اضظيبثي ضٌلي پيطٌْبزّب ،ثلِ
اضظيبثي ضٌلي پيطٌْبزّب ثبيس هجل اظ هطحلِ هجل اظ هطحلِ هستٌس سبظي اضظيبثي ذيط
هستٌس سبظي اضظيبثي هبلي پيطٌْبزّب ،عجن هبزُ هبلي پيطٌْبزّب ،عجن هبزُ  8آييي
 8آيي ي ًبهِ ،هستٌس سبظي ضسُ ثبضس.

ًبهِ ،هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 - 337ضاثغِ هحبسجِ هيوت تطاظ ضسُ ثبيس عجن  – 337آي ب ضاثغِ هحبسجِ هيوت تطاظ ثلِ
خعء  - 5- 1ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ تؼييي ضسُ ضسُ عجن خعء  - 5- 1ثٌس الق هبزُ  53ذيط
است.

آييي ًبهِ تؼييي ضسُ است ؟

 – 338عجن تجػطُ  5هبزُ  53آييي ًبهِ ،ضطيت  – 338آي ب ضطيت تأثيط زض هٌبهػبت ثلِ
تأثيط زض هٌبهػبت پيوبًٌبضي سبذت ي ب عطح ٍ پيوبًٌبضي سبذت ي ب عطح ٍ سبذت ( ثب ذيط
سبذت ( ثب يب ثسٍى تأهيي هبلي ) ٍ زض هٌبهػبت يب ثسٍى تأهيي هبلي ) ٍ زض هٌ بهػبت
ذطيس هػبلح ٍ تدْيعات ثبيس ثيي زُ تب چْل ذطيس هػبلح ٍ تدْيعات ثيي زُ تب چْل
زضغس ثبضس.

زضغس ثَزُ است ؟

 – 339عجن تجػطُ  2هبزُ  53آييي ًبهِ ً ،ليِ  – 339آي ب ًلي ِ هَاضز استثٌبء خعء ثٌس ثلِ
هَاضز استثٌبء خعء  - 5- 1ثٌس الق هبزُ  [ 53ضزيق  - 5- 1ثٌس الق هبزُ  [ 53ضزيق ( ٍ ] )5- 1ذيط
( ٍ ] )5- 1تجػطُ ّبي (  )3( ٍ )5ايي هبزُ ثبيس ثِ تجػطُ ّبي (  )3( ٍ )5ايي هبزُ ثِ
تػَيت ّي أت سِ ًلطُ (هَضَع ثٌس (ٍ )هبزُ  38تػَيت ّيأت سِ ًلطُ ( هَضَع ثٌس
هبًَى هحبسجبت) ثطسس.

(ٍ) هبزُ  38هبًَى هحبسجبت ) ضسيسُ
است؟

 – 321عجن تجػطُ  4هبزُ  53آييي ًبهِ – 321 ،آي ب زضغَضتي ًِ تطًيجي اظ ثلِ
زضغَضتي ًِ تطًيجي اظ اضظّبي هرتلق ثطاي اضظّبي هرتلق ثطاي پيطٌْبز هيوت ذيط
پيطٌْبز هيوت الظم ثبضس ،ثبيس ًطخ تسؼيط اضظ زض الظم ثبضسً ،طخ تسؼيط اضظ زض اسٌبز
اسٌبز هٌبهػِ هيس گطزز.

هٌبهػِ هيس ضسُ است ؟

 - 325عجن خعء  - 3- 1ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ - 325 ،آي ب ضطيت تأثيط ثػَضت هٌتَة ثلِ
ضطيت تأثيط ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي هستٌسسبظي ضسُ است ؟
ذيط
ضَز .

 - 323عجن خعء  - 3- 1ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ  - 323آي ب حساهل اهتي بظ هيس ضسُ زض ثلِ
 ،حساهل اهتي بظ هيس ضسُ زض اسٌبز ثبيس ثػَضت اسٌبز ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ذيط
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

ضسُ است ؟
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 - 322عجن خعء  6ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ - 322 ،آي ب غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ثلِ
غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي هبلي ثبيس ثػَضت هبلي ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ ذيط
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

است ؟

 - 324عجن خعء  - 5- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ - 324 ،آي ب ًبم اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثلِ
ًبم اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي هبلي زضج ذيط

پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

ضسُ است؟

 - 321عجن خعء  - 5- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ  - 321آي ب اهضبي اػضبي ًويسيَى ثلِ
اهضبي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ ثبيس زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط
غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز .

هبلي زضج ضسُ است؟

 - 326عجن خعء  - 3- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 326آي ب هطرػبت تضوي ٌْبي ضطًت ثلِ
ًبهِ ،هطرػبت تضوي ٌْبي ضطًت زض هٌبهػِ زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبيبًي ذيط

ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي هبلي زضج اضظي بثي هبلي زضج گطزيسُ است؟
گطزز.

 - 327عجن خعء  - 2- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 327آي ب هيوت ّبي پيطٌْبزي ثلِ
ًبهِ ،هيوت ّبي پيطٌْبزي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض هٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ پبيبًي ذيط
غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

اضظي بثي هبلي زضج گطزيسُ است؟

 - 328عجن خعء  - 4- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 328آي ب اهتي بظ كٌي  -ثبظضگبًي ثلِ
ًبهِ ،اهتي بظ كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزي هٌبهػِ پيطٌْبزّبي
هٌبهػِ گطاى زض ذيط
گطاى ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي هبلي زضج غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج

گطزز .

گطزيسُ است؟

 - 329عجن خعء  - 1- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 329آي ب هيوت تطاظ ضسُ پيطٌْبزّبي ثلِ
ًبهِ ،هيوت تطاظ ضسُ پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى زض غَضتدلسِ پبيبًي ذيط

ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي هبلي زضج اضظي بثي هبلي زضج گطزيسُ است؟
گطزز.

 - 341عجن خعء  - 6- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ  - 341آي ب ًبم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض ثلِ
ً ،بم ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ پبي بًي غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج ذيط

اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

گطزيسُ است؟

 - 345عجن خعء  - 6- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي ًبهِ - 345 ،آي ب ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض ثلِ
ػٌَاى ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج ذيط
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گطزيسُ است؟

پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

 - 343عجن خعء  - 6- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 343آيب هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ اٍل ثلِ
ًبهِ ،هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ اٍل هٌبهػِ زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي ذيط
غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

هبلي زضج گطزيسُ است؟

 - 342عجن خعء  - 7- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 342آي ب ًبم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( ثلِ
ًبهًِ ،بم ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( زضغَضتي ًِ تلبٍت زضغَضتي ًِ تلبٍت هيوت پيطٌْبزي ذيط
هيوت پيطٌْبزي ٍي ثب ثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ ٍي ثب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًوتط اظ هجلؾ
تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس) ثبيس زض تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس) زض
غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج
گطزيسُ است؟

 - 344عجن خعء  - 7- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 344آي ب ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ثلِ
ًبهِ ،ػٌَاى ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ( زضغَضتي ًِ (زضغَضتي ًِ تلبٍت هيوت پيطٌْبزي ذيط
تلبٍت هيوت پيطٌْبزي ٍي ثطًسُ اٍل ًوتط اظ ٍي ثب ثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ تضويي
هجلؾ تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس ) ثبيس زض ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس) زض غَضتدلسِ
غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج گطزز.

پبي بًي اضظيبثي هبلي زضج گطيسُ است؟

 - 341عجن خعء  - 7- 6ثٌس الق هبزُ  53آييي  - 341آيب هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ زٍم ثلِ
ًبهِ ،هيوت پيطٌْبزي ثطًسُ زٍم هٌبهػِ هٌبهػِ (زضغَضتي ًِ تلبٍت هيوت ذيط
(زضغَضتي ًِ تلبٍت هيوت پيطٌْبزي ٍي ثب پيطٌْبزي ٍي ثب ثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ
ثطًسُ اٍل ًوتط اظ هجلؾ تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ تضوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبضس) زض
ثبضس) ثبيس زض غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي هبلي غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي هبلي زضج
گطزيسُ است؟

زضج گطزز.

 - 346عجن ثٌس ح هبزُ  53آييي ًبهِ ،اضظي بثي  - 346آي ب اضظيبثي هبلي پيطٌْبزّب هجل ثلِ
هبلي پيطٌْبزّب ثبي س هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز ثب ثطًسُ اظ اًؼوبز هطاضزاز ثب ثطًسُ هٌبهػِ هستٌس ذيط
هٌبهػِ هستٌس سبظي ضَز.

سبظي ضسُ است؟
ثرص ًْن  :هستٌس سبظي پس اظ تؼييي ثطًسُ هٌبهػِ

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 347عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  52آييي ًبهِ  – 347 ،آي ب اػالم هجَلي پيطٌْبز ثػَضت ثلِ
اػالم هجَلي پيطٌْبز ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

سبظي ضَز .
 – 348عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  52آييي ًبهِ  – 348 ،آي ب اسٌبز تضوي ي اًدبم تؼْسات ( ثلِ
اسٌبز تضويي اًدبم تؼْسات ( حست هَضز ) ثبيس حست هَضز ) ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط
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ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 – 349عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  52آييي ًبهِ  – 349 ،آي ب اسٌبز تضويي پيص پطزاذت ( ثلِ
اسٌبز تضويي پيص پطزاذت ( حست هَضز ) ثبيس حست هَضز ) ثػَضت هٌتَة هستٌس ذيط
ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است ؟

 – 311عجن خعء  4ثٌس الق هبزُ  52آييي ًبهِ  – 311 ،آي ب اسٌبز هطاض زازي ثػَضت ثلِ
اسٌبز هطاض زازي ثبي س ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

ضَز .
 – 315عجن ثٌس ة هبزُ  52آيي ي ًبهِ  ،هستٌس  – 315آي ب هستٌس سبظي هَاضز هصًَض زض ثلِ
سبظي هَاضز هصًَض زض ثٌس الق هبزُ  ( 52هَاضز كَم ثٌس الق هبزُ  ( 52هَاضز كَم ) ثالكبغلِ ذيط
) ثبي س ثالكبغلِ پس اظ هجبزلِ هطاض زاز ٍ هجل اظ پبي بى پس اظ هجبزلِ هطاض زاز ٍ هجل اظ پبي بى
هست اػتجبض پيطٌْبزّب ثبضس .

هست اػتجبض پيطٌْبزّب ثَزُ است ؟

 – 313عجن خعء  5ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ ً ،بم  – 313آي ب ًبم ثطًسُ ي ب ثطًسگبى هٌبهػِ ثلِ
ثطًسُ ي ب ثطًسگبى هٌبهػِ ثبيس پس اظ هجبزلِ هطاضزاز پس اظ هجبزلِ هطاضزاز ٍ هجل اظ پبي بى هست ذيط
ٍ هجل اظ پبي بى هست اػتجبض پيطٌْبزّب زض ثبًي اػتجبض پيطٌْبزّب زض ثبًي اعالػبت
اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 – 312عجن خعء  3ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ ً ،بم  – 312آي ب ًبم عطف هطاضزاز پس اظ هجبزلِ ثلِ
عطف هطاضزاز ثبيس پس اظ هجبزلِ هطاضزاز ٍ هجل اظ هطاضزاز ٍ هجل اظ پبي بى هست اػتجبض ذيط
پبي بى هست اػتجبض پيطٌْبزّب  ،زض ثبًي اعالػبت پيطٌْبزّب  ،زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت
هٌبهػبت ثجت گطزز .

ثجت ضسُ است ؟

 – 314عجن تجػطُ ثٌس ح هبزُ  52آييي ًب هِ  ،زض  – 314آي ب زض غَضتي ًِ عطف هط اض زاز ثلِ
غَضتي ًِ عطف هطاض زاز ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًجبضس  ،ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًجبضس  ،زاليل ضز ثطًسُ ذيط
زاليل ضز ثطًسُ اٍل ثبيس اػالم ضَز .

اٍل اػالم ضسُ است ؟

 – 311عجن خعء  2ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ  ،هجلؾ  – 311آي ب هجلؾ تضوي ي اضائِ ضسُ اظ ثلِ
تضوي ي اضائِ ضسُ اظ سَي عطف هطاض زاز ثبيس زض سَي عطف هطاض زاز زض ثبًي اعالػبت ذيط
ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

 – 316عجن خعء  2ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ ًَ ،ع  – 316آي ب ًَع تضوي ي اضائِ ضسُ اظ سَي ثلِ
تضوي ي اضائِ ضسُ اظ سَي عطف هطاض زاز ثبيس زض عطف هطاض زاز زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ذيط
ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

ثجت ضسُ است ؟

 – 317عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آييي ًبهِ  – 317 ،آي ب ضوبضُ هطاض زاز زض ثبًي ثلِ
ضوبضُ هطاض زاز ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 318عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ  ،هجلؾ  – 318آي ب هجلؾ هطاضزاز زض ثبًي اعالػبت ثلِ
هطاضزاز ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز .

هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

 – 319عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آييي ًبهِ  ،هست  – 319آي ب هست هطاض زاز زض ثبًي ثلِ
هطاض زاز ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز  .اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟
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ذيط

 – 361عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ  ،هحل  – 361آي ب هحل اًؼوبز هطاض زاز زض ثبًي ثلِ
اًؼوبز هطاض زاز ثبيس زض ث بًي اعالػبت هٌبغبت ثجت اعالػبت هٌبه ػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 365عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ  ،هحل  – 365آي ب هحل اخطاي هطاضزاز زض ثبًي ثلِ
اخطاي هطاضزاز ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ا عالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 363عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ ً ،بم  – 363آي ب ًبم اهضبء ًٌٌسگبى هطاضزاز زض ثلِ
اهضبء ًٌٌسگبى هطاضزاز ثبيس زض ثبًي اعالػبت ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ است ؟

ذيط

هٌبهػبت ثجت گطزز .
 – 362عجن خعء  4ثٌس ح هبزُ  52آيي ي ًبهِ  ،سوت  – 362آي ب سوت اهضبء ًٌٌسگبى هطاض زاز ثلِ
اهضبء ًٌٌسگبى هطاض زاز ثبيس زض ثبًي اعالػبت زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت ضسُ ذيط
هٌبهػبت ثجت گطزز .

است ؟
ثرص زّن  :هستٌس سبظي تدسيس يب لـَ هٌبهػِ

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 364ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  5ثٌس الق  - 364زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،آي ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض غَضتدلسِ تدسيس ذيط
ثبيس ًبم هٌبهػِ گعاض زض غَضتدلسِ تدسيس يب لـَ ي ب لـَ هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
هٌبهػِ
زضج هي گطزز .
 – 361ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء 5ثٌس الق  - 361زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ آيب ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،ػٌَاى هٌبه ػِ گعاض زض غَضتدلسِ تدسيس ذيط
ثبيس ػٌَاى هٌبه ػِ گعاض زض غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ ي ب لـَ هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 366ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  3ثٌس الق  - 366زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ آيب ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ تبضيد تطٌيل خلسِ زض غَضتدلسِ ذيط
هٌبهػِ،ثبيس تبضيد تطٌيل خلسِ زض غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزيسُ است ؟
تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 367ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  3ثٌس الق  - 367ض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،آي ب هحل تطٌيل خلسِ  ،زض غَضتدلسِ ذيط
ثبيس هحل تطٌيل خلسِ  ،زض غَضتدلسِ تدسيس يب تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 368ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  2ثٌس الق  - 368زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ  ،آي ب هَضَع هٌبهػِ زض غَضتدلسِ تدسيس ذيط
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ثبيس هَضَع هٌ بهػِ زض غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ ي ب لـَ هٌبه ػِ زضج ضسُ است ؟
هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 369ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  4ثٌس الق  - 369زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ آيب ثلِ
هبزُ  1آييي ًبهِ ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ ،كْطست هٌبهػِ گطاى حست هَضز زض ذيط
ثبي س كْطست هٌبهػِ گطاى حست هَضز  ،زض غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج
غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .

ضسُ است ؟

 – 371ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  1ثٌس الق  - 371زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ آيب ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ اسبهي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض ذيط
ثبيس اسبهي اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج
غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .

ضسُ است ؟

 – 375ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  1ثٌس الق  - 375زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ آيب ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ سوت اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض ذيط
ثبيس سوت اػضبي ًويسيَى هٌبهػِ زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج
تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .

گطزيسُ است ؟

 - 373ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  6ثٌس الق  - 373زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ آي ب اسبهي حبضطاى زض خلسِ زض ذيط
ثبيس اسبهي حبضطاى زض خلسِ زض غَضتدلسِ غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج
تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ زضج گطزز .

ضسُ است ؟

 – 372ثط اسبس ثٌس الق هبزُ  ٍ 54خعء  7ثٌس الق  - 372زض غَضت تدسيس يب لـَ هٌبهػِ آيب ثلِ
هبزُ  1آيي ي ًبهِ  ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ هلبز تػويوْب زض غَضتدلسِ تدسيس يب ذيط
ثبيس هلبز تػويوْب زض غَضتدلسِ تدسيس ي ب لـَ لـَ هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 374ثط اسبس خعء  5ثٌس ة هبزُ  54آييي ًبهِ زض  - 374زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل
غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل ثبال ثَزى هيوت ( ثبال ثَزى هيوت ( هَضَع خعء  1ثٌس الق ثلِ
هَضَع خعء  1ثٌس الق هبزُ  34هبًَى )  ،ثبيس اضخبع هبزُ  34هبًَى )  ،آي ب اضخبع هَضَع ثِ ذيط
هَضَع ثِ ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي عجن تجػطُ خعء ً 4وي تِ كٌي – ثبظضگبًي عجن تجػطُ خعء 4
ثٌس الق هبزُ  51آيي ي ًبهِ ثػَضت هٌتَة هستٌس ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ ثػَضت هٌتَة
سبظي ضَز .

هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 371ثط اسبس خعء  3ثٌس ة هبزُ  54آييي ًبهِ زض  - 371زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل
غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل ثبال ثَزى هيوت ( ثبال ثَزى هيوت ( هَضَع خعء  1ثٌس الق ثلِ
هَضَع خعء  1ثٌس الق هبزُ  34هبًَى )  ،ثبيس هبزُ  34هبًَى )  ،آي ب گعاضش ثطضسي ذيط
گعاضش ثطضسي هجبًي هيوت ٍ اضتجبط آى ثب تَخيِ هجبًي هيوت ٍ اضتجبط آى ثب تَخيِ
اهتػبزي عطح اظ سَي ًوي تِ كٌي – ثبظضگبًي ثِ اهتػبزي عطح اظ سَي ًوي تِ كٌي –
غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

ثبظضگبًي ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي
ضَز .

 – 376ثط اسبس خعء  2ثٌس ة هبزُ  54آييي ًبهِ زض  - 376زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل
غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل ثبال ثَزى هيوت ( ثبال ثَزى هيوت ( هَضَع خعء  1ثٌس الق ثلِ
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هَضَع خعء  1ثٌس الق هبزُ  34هبًَى ) ثبيس هبزُ  34هبًَى ) آي ب غَضتدلسِ تػَيت ذيط
غَضتدلسِ تػَيت گعاضش تَسظ ًويسيَى گعاضش تَسظ ًويسيَى هٌبهػِ ثِ
هٌبهػِ ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز .

غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 377ثط اسبس خعء  4ثٌس ة هبزُ  54آييي ًبهِ  - 377 ،زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل
زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل ثبال ثَزى هيوت ( ثبال ثَزى هيوت ( هَضَع خعء  1ثٌس الق ثلِ
هَضَع خعء  1ثٌس الق هبزُ  34هبًَى )  ،ثبيس ًبهِ هبزُ  34هبًَى )  ،آي ب ًبهِ اثالؽ تدسيس يب ذيط
اثالؽ تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ ثِ توبم هٌبهػِ گطاًي ًِ لـَ هٌبهػِ ثِ توبم هٌبهػِ گطاًي ًِ زض
زض هٌبهػِ ضطًت ًطزُ اًس  ،ثػَضت هٌتَة هستٌس

هٌبهػِ ضطًت ًطزُ اًس  ،ثػَضت هٌتَة

سبظي ضَز .

هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 378ثط اسبس خعء  1ثٌس ة هبزُ  54آييي ًبهِ  - 378 ،زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل ثلِ
زض غَضت تدسيس هٌبهػِ ثِ زليل ثبال ثَزى هيوت ( ثبال ثَزى هيوت ( هَضَع خعء  1ثٌس الق ذيط
هَضَع خعء  1ثٌس الق هبزُ 34هبًَى ) ثبيس هستٌس هبزُ 34هبًَى ) آي ب هستٌس ّبي هٌتَة
ّبي هٌتَة زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيگبًي ضَز .

زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيگبًي ضسُ
است ؟

 – 379ثط اسبس خعء  6ثٌس ة هبزُ  54آييي ًبهِ  - 379 ،زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ ثِ ثلِ
زض غَضت تدسيس ي ب لـَ هٌبهػِ ثِ زليل ثبال ثَزى زليل ثبال ثَزى هيوت ( هَضَع خعء  1ثٌس ذيط
هيوت

الق هبزُ  34هبًَى ) آي ب هستٌس ّبي

( هَضَع خعء  1ثٌس الق هبزُ  34هبًَى ) ثبيس

هٌتَة ثِ ثبًي اعالػبت هٌبهػبت اضسبل

هستٌس ّبي هٌتَة ثِ ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ضسُ است ؟
اضسبل گطزز .
ثرص يبظزّن :هستٌس سبظي زض هَاضز ػسم العام ثِ هٌبهػِ

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 381عجن خعء  5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 381 ،آي ب غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثِ ثلِ
غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثبيس ثِ غَضت هٌتَة غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

هس تٌس سبظي گطزز.
 – 385عجن خعء  - 5- 5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 385 ،آي ب ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ( هجلؾ ،ثلِ
ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ( هجلؾ ،هست ٍ هَضَع هؼبهلِ) هست ٍ هَضَع هؼبهلِ) زض غَضتدلسِ ذيط
ثبي س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج گطزز.

اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است؟

 – 383عجن خعء  - 3- 5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 383 ،آي ب اػضبي ًويسيَى هؼبهلِ زض ثلِ
اػضبي ًويسيَى هؼبهلِ ثبيس زض غَضتدلسِ اضخبع غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ هؼطكي ضسُ ذيط
هؼبهلِ هؼطكي گطزًس.

اًس؟

 – 382عجن خعء  - 2- 5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 382 ،آي ب ًَع هؼبهلِ زض غَضتدلسِ ثلِ
ًَع هؼبهلِ ثبي س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است؟

ذيط

گطزز.
 – 384عجن خعء  - 4- 5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 384 ،آي ب هتي زػَتٌبهِ زض غَضتدلسِ ثلِ
هتي زػَتٌبهِ ثبي س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است؟
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ذيط

تَضيحبت

زضج گطزز.
 - 381عجن خعء  - 1- 5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 381 ،آي ب ًبم عطف هؼبهلِ زض غَضتدلسِ ثلِ
ًبم عطف هؼبهلِ ثبي س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز.
 – 386عجن خعء  - 1- 5ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 386 ،آي ب ػٌَاى عطف هؼبهلِ زض ثلِ
ػٌَاى عطف هؼبهلِ ثبيس زض غَضتدلسِ اضخبع غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ ذيط
هؼبهلِ زضج گطزز.

است؟

 – 387عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ – 387 ،آي ب اسٌبز هؼبهلِ ( هطاضزاز ،ضوبئن ثلِ
اسٌبز هؼبهلِ ( هطاضزاز ،ضوبئن ٍ هلحوبت هطاضزاز ) ٍ هلحوبت هطاضزاز ) ثِ غَضت هٌتَة ذيط
ثبي س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

هستٌس سبظي ضسُ است؟

 – 388عجن خعء  2ثٌس الق هسُ  51آييي ًبهِ – 388 ،آي ب تأهيي هٌبثغ هبلي ثِ غَضت ثلِ
تأهي ي هٌبثغ هبلي ثبي س ثِ غَضت هٌتَة هستٌس هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است؟

ذيط

سبظي ضَز.
 - 389عجن خعء  - 5- 2ثٌس الق هبزُ 51آييي ًبهِ - 389 ،آي ب ضٍش تأهي ي هٌبثغ هبلي زض ثلِ
ضٍش تأهيي هٌبثغ هبلي ثبيس زض هستٌس ّبي تأهيي هستٌس ّبي تأهيي هٌبثغ هبلي زضج ضسُ ذيط
هٌبثغ هبلي زضج گطزز.

است؟

 - 391عجن خعء - 3- 2ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ - 391 ،آي ب هحل تأهيي اػتجبض زض ثلِ
هحل تأهيي اػتجبض ثبيس زض هستٌسّبي تأهيي هٌبثغ هستٌسّبي تأهي ي هٌبثغ هبلي زضج ضسُ ذيط
هبلي زضج گطزز.

است؟

 - 395عجن خعء  3- 2ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ - 395 ،آي ب ًحَُ ضوبى تأذيط تؼْسات ثطاي ثلِ
ًحَُ ضوبى تأذيط تؼْسات ثطاي اًدبم هؼبهلِ ثبيس زض اًدب م هؼبهلِ زض هستٌسّبي تأهيي هٌبثغ ذيط
هستٌسّبي تأهيي هٌبثغ هبلي زضج گطزز.

هبلي زضج ضسُ است؟

 - 393عجن خعء  - 2- 2ثٌس الق هبزُ 51آييي ًبهِ – 393 ،آي ب ثطآٍضز اٍلي ِ هَضَع هؼبهلِ ( ثلِ
ثطآٍضز اٍلي ِ هَضَع هؼبهلِ ( حست هَضز) ثبيس زض حست هَضز) زض هستٌسّبي تأهيي هٌبثغ ذيط
هستٌسّبي تأهيي هٌبثغ هبلي زضج گطزز.

هبلي زضج ضسُ است؟

 – 392عجن تجػطُ ثٌس الق هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض – 392زض غَضتي ًِ ػسم العام ثِ هٌبهػِ ثلِ
غَضتي ًِ ػسم العام ثِ هٌبهػِ ثِ زليل اًحػبض ثِ زليل اًحػبض ثبضس ،آيب هستٌسّبي ذيط
ثبضس ،هستٌسّبي هطثَط ثِ ضطايظ اًحػبض يب هطثَط ثِ ضطايظ اًحػبض ي ب تطريع
تطري ع هطخغ هصًَض زض ثٌس الق هبزُ  39هبًَى هطخغ هصًَض زض ثٌس الق هبزُ  39هبًَى
ثبي س زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج گطزز.

زض غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ زضج ضسُ
است؟

 - 394عجن ثٌس ح هبزُ  51آييي ًبهِ ،يي ًسرِ اظ  – 394آيب ي ي ًسرِ اظ غَضتدلسِ ثلِ
غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثبيس زض ثبًي اعالػبت اضخبع هؼبهلِ زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ذيط
هٌبهػبت ثجت گطزز .

ثجت ضسُ است؟

 - 391عجن ثٌس ح هبزُ  51آييي ًبهِ ،يي ًسرِ اظ  - 391آي ب ي ي ًسرِ اظ غَضتدلسِ اضخبع ثلِ
غَضتدلسِ اضخبع هؼبهلِ ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع هؼبهلِ زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي ذيط
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ضسبًي هٌبهػبت ثجت گطزز.

هٌبهػبت ثجت ضسُ است؟

 - 396عجن ثٌس ت هبزُ  51آيي ي ًبهِ ،هستٌسّبي  – 396آي ب هستٌسّبي هصًَض زض ثٌس ثلِ
هصًَض زض ثٌس (الق) ثبي س زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض (الق) زض زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيگبًي ذيط
ثبيگبًي ضَز.

ضسُ است؟

 - 397عجن خعء  5ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  - 397زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
هَضز ذطيسذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس گعاضش ضٌبذت ثِ گعاضش ضٌبذت ثِ غَضت هٌتَة ذيط
غَضت هٌتَة هستٌسسبظي ضَز.

هستٌسسبظي ضسُ است؟

 - 398عجن خعء  3ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  – 398زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس ضطح ًلي ذسهبت ضطح ًلي ذسهبت ثِ غَضت هٌتَة ذيط
ثِ غَضت هٌتَة هستٌسسبظي ضَز.

هستٌسسبظي ضسُ است؟

 - 399عجن خعء  2ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  – 399زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،ثلِ
هَضز ذطي س ذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس كطاذَاى هطبٍضُ آيب كطاذَاى هطبٍضُ ثِ غَضت هٌتَة ذيط
ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

هستٌسسبظي ضسُ است؟

 - 211عجن خعء  4ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  - 211زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس غَضتدلسِ ًْبيي غَضتدلسِ ًْبيي اضظيبثي ًيلي هطبٍضاى ذيط
اضظي بثي ًيلي هطبٍضاى ( حست هَضز) ثػَضت (حست هَضز) ثػَضت هٌتَة هستٌس
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

سبظي ضسُ است؟

 - 215عجن خعء  1ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  - 215زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس غَضتدلسِ ًْبيي غَضتدلسِ ًْبيي اضظيبثي كٌي پيطٌْبزّب ذيط
اضظي بثي كٌي پيطٌْبزّب ثِ غَضت هٌتَة ث ِ غَضت هٌتَة هستٌسسبظي ضسُ
هستٌسسبظي ضَز.

است؟

 - 213عجن خعء  6ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  - 213زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس غَضتدلسِ ًْبيي غَضتدلسِ

ًْبيي

اضظيبثي

هبلي ذيط

اضظي بثي هبلي پيطٌْبزّب ثِ غَضت هٌتَة هستٌس پيطٌْبزّب ثِ غَضت هٌتَة هستٌس
سبظي ضَز .

سبظي ضسُ است؟

 - 212عجن خعء  7ثٌس ث هبزُ  51آييي ًبهِ ،زض  - 212زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،ثبيس اسٌبز هطاضزازي اسٌبز هطاضزازي ضبهل (هطاضزاز ،ضوبئن ٍ ذيط
ضبهل (هطاضزاز ،ضوبئن ٍ هلحوبت آى )  ،ثِ غَضت هلحوبت آى)  ،ثِ غَضت هٌتَة هستٌس
هٌتَة هستٌس سبظي ضَز.

سبظي ضسُ است؟

 - 214عجن ثٌس ج ه بزُ  51آيي ي ًبهِ ،زض هَضز ذطيس  - 214زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
ذسهبت هطبٍضُ ،كطاذَاى هطبٍضُ ثبيس اظ عطين كطاذَاى هطبٍضُ اظ عطين پبيگبُ هلي ذيط
پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت ،اعالع ضسبًي اعالع ضسبًي هٌبهػبت ،اعالع ضسبًي
گطزز.

ضسُ است؟

 - 211عجن ثٌس ج هبزُ  51آيي ي ًبهِ ،زض هَضز ذطيس  - 211زض هَضز ذطيس ذسهبت هطبٍضُ ،آيب ثلِ
ذسهبت هطبٍضُ ،غَضتدلسبت ذطيس ذسهبت غَضتدلسبت ذطيس ذسهبت هطبٍضُ اظ ذيط
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هطبٍضُ ثبيس اظ عطين پبيگبُ هلي اعالع ضس بًي عطين پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت،
اعالع ضسبًي ضسُ است؟

هٌبهػبت ،اعالع ضسبًي گطزز.

ثرص زٍاظزّن  :هستٌس سبظي تطى تططيلبت هٌبهػِ
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 216عجن ثِ خعء  5ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 216 ،آي ب گعاضش تَخيْي تطى هٌبهػِ ثلِ
گعاضش تَخيْي تطى هٌبهػِ ثبيس ثِ غَضت هٌتَة ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ ذيط
هستٌس سبظي ضَز .

است ؟

 – 217عجن خعء  3ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 217 ،آي ب غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ ثبيس ثلِ
غَضت خلسِ تطى هٌبهػِ ثبيس ثِ غَضت هٌتَة ثِ غَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ ذيط
هستٌس سبظي ضَز .

است ؟

 – 218عجن خعء  5 – 3ث ٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 218 ،آي ب ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ ( هجلؾ  ،ثلِ
ذالغِ اسٌبز هؼبهلِ ( هجلؾ  ،هست ٍ هَضَع هؼبهلِ هست ٍ هَضَع هؼبهلِ ) زض غَضتدلسِ ذيط

) ثبيس زض غَضت دلسِ تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

تطى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 219عجن خعء  3 – 3ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 219 ،آي ب ًبم اػضبي ّي ئت تطى هٌبهػِ ثلِ
ًبم اػضبي ّي ئت تطى هٌبهػِ ثبيس زض غَضتدلسِ زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج ضسُ ذيط

تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

است ؟

 – 251عجن خعء  3 – 3ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 251 ،آي ب سوت اػضبي ّي ئت تطى ثلِ
سوت اػضبي ّي ئت تطى هٌبهػِ ثبيس زض هٌبهػِ زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج ذيط
غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

ضسُ است ؟

 – 255عجن خعء  – 2 – 3ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 255آي ب ًبم عطف هؼبهلِ زض غَضتدلسِ ثلِ
ً ،بم عطف هؼبهلِ ثبي س زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ تطى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
ذيط

زضج گطزز .

 – 253عجن خعء  - 2 – 3ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 253آي ب ػٌَاى عطف هؼبهلِ زض ثلِ
 ،ػٌَاى عطف هؼبهلِ ثبيس زض غَضتدلسِ تطى غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج ضسُ است ذيط
هٌبهػِ زضج گطزز .

؟

 – 252عجن خعء  – 2 – 3ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 252آي ب هستٌس ّبي هطثَط ثِ ثٌس (الق ثلِ
 ،هستٌسّبي هطثَط ثِ ثٌس ( الق ) هبزُ  39هبًَى زض ) هبزُ  39هبًَى زض ذػَظ ضرع عطف ذيط
ذػَظ ضرع عطف هؼبهلِ ثبيس زض غَضتدلسِ هؼبهلِ زض غَضتدلسِ تطى هٌبهػِ زضج

تطى هٌبهػِ زضج گطزز .

ضسُ است ؟

 – 254عجن خعء  2ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 254 ،آي ب هستٌس ّبي تأهي ي هٌبثغ هبلي ثلِ
هستٌسّبي تأ هيي هٌبثغ هبلي ثبيس ثػَضت هٌتَة ثػَضت هٌتَة هستٌس سبظي ضسُ است ذيط
هستٌس سبظي ضَز .

؟

 – 251عجن خعء  – 5 – 2ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ – 251آي ب ضٍش تأهي ي هٌبثغ هبلي زض ثلِ
 ،ضٍش تأهيي هٌبثغ هبلي ثبيس زض هستٌس ّبي تأهيي هستٌس ّبي تأهيي هٌبثغ هبلي زضج ضسُ ذيط
هٌبثغ هبلي زضج گطزز .

است ؟
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تَضيحبت

 – 256عجن خعء  – 3 – 2ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 256آي ب هحل تأهي ي اػتجبض زض هستٌس ثلِ
 ،هحل تأهيي اػتجبض ثبيس زض هستٌس ّبي تأهيي هٌبثغ ّبي تأهيي هٌبثغ زضج ضسُ است ؟
ذيط
هبلي زضج گطزز .

 – 257عجن خعء  – 3 – 2ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 257آي ب سوق اػتجبض ثطاي اًدبم هؼبهلِ ثلِ
 ،سوق اػتجبض ثطاي اًدبم هؼبهلِ ثبيس زض هستٌس ّبي زض هستٌس ّبي تأهي ي هٌبثغ هبلي زضج ذيط
ضسُ است ؟

تأهيي هٌبثغ هبلي زضج گطزز .

 – 258عجن خعء  – 2 – 2ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ  – 258آي ب ثطآضٍز اٍلي ِ هَضَع هؼبهلِ ( ثلِ
 ،ثطآٍضز اٍلي ِ هَضَع هؼبهلِ ( حست هَضز ) ثبيس زض حست هَضز ) زض هستٌس ّبي تأهيي هٌبثغ ذيط
هستٌس ّبي تأهيي هٌبثغ هبلي زضج گطزز .

هبلي زضج ضسُ است ؟

 – 259عجن ثٌس ة هبزُ  56آيي ي ًبهِ  ،هستٌس ّبي  – 259آي ب هستٌس ّبي هصًَض زض ثٌس ( ثلِ
هصًَض زض ثٌس ( الق ) هبزُ  56آييي ًبهِ ثبيس زض الق ) هبزُ  56آيي ي ًبهِ زض زستگبُ ذيط
زستگبُ هٌبهػِ گعاض ثبيگبًي گطزًس .

هٌبهػِ گعاض ثبيگبًي ضسُ است ؟

 – 231عجن ثٌس ( ح) هبزُ  56آييي ًبهِ  ،يي ًسرِ  – 231آيب يي ًسرِ اظ غَضتدلسِ
اظ غَضتدلسِ هَضَع خعء  5ثٌس الق هبزُ  56آييي هَضَع خعء  5ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ ( ثلِ
ًبهِ ( غَضتدلسِ گعاضش تَخيْي تطى هٌبهػِ ) غَضتدلسِ گعاضش تَخيْي تطى هٌبهػِ ذيط
ثبي س زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزز  ( .ثِ خع ) زض ثبًي اعالػبت هٌبهػبت ثجت گطزيسُ
هَاضز هستثٌب ضسُ زض ثٌس (ح) هبزُ  32هبًَى است؟ ( ثِ خع هَاضز هستثٌب ضسُ زض ثٌس
(ح) هبزُ  32هبًَى هٌبهػبت )

هٌبهػبت )

 – 235عجن ثٌس (ح) هبزُ  56آييي ًبهِ  ،يي ًسرِ  – 235آيب ي ي ًسرِ اظ غَضتدلسِ
اظ غَضتدلسِ هَضَع خعء  5ثٌس الق هبزُ  56آييي هَضَع خعء  5ثٌس الق هبزُ  56آييي ًبهِ ( ثلِ
ًبهِ ( غَضتدلسِ گعاضش تَخيْي تطى هٌبهػِ ) غَضتدلسِ گعاضش تَخيْي تطى هٌبهػِ ذيط
ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت اعالع ) زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػبت
ضسبًي گطزز ( ثِ خع هَاضز هستثٌب ضسُ زض ثٌس (ح) اعالع ضسبًي ضسُ است؟ ( ثِ خع هَاضز
هبزُ  32هبًَى هٌبهػبت ).

هستثٌب ضسُ زض ثٌس (ح) هبزُ  32هبًَى
هٌبهػبت ).

ثرص سيعزّن  :هستٌس سبظي هَاػس ٍ تـييط اسٌبز

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 233عجن ثٌس ( الق) هبزُ  57آيي ي ًبهِ  ،ثطًبهِ  – 233آي ب ثطًبهِ هَاػس ظهبًي هٌبهػِ ثط ثلِ
هَاػس ظهبًي هٌبهػِ ثبيس ثط اسبس توَين ّدطي ا سبس توَين ّدطي ضوسي تؼييي ٍ زضج ذيط
ضوسي تؼييي ٍ زضج ضَز .

ضسُ است ؟

 – 232عجن ثٌس ( الق ) هبزُ  57آييي ًبهِ  ،زض  – 232زض هٌبهػبت ثيي الوللي آي ب ثطًبهِ ثلِ
هٌبهػبت ثيي الوللي ثطًبهِ هَاػس ظهبًي هٌبهػِ هَاػس ظهبًي هٌبهػِ ػالٍُ ثط توَين ذيط
ثبيس ػالٍُ ثط توَين ضوسي  ،ثِ تبضيد هيالزي ًيع ضوسي  ،ثِ تبضيد هيالزي ًيع تؼييي ٍ
تؼييي ٍ زضج ضَز .

زضج ضسُ است ؟
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تَضيحبت

 – 234عجن ثٌس (ة) هبزُ  57آيي ي ًبهِ  ،چٌبًچِ  – 234آي ب چٌبًچِ اي بم تؼغيل پيص ثيٌي ثلِ
اي بم تؼغيل پيص ثيٌي ًطسُ اي زض هَاػس هٌبهػِ ًطسُ اي زض هَاػس هٌبهػِ ضخ زّس  ،ذيط
ضخ زّس  ،هْلتْبي هوطض زض ثطًبهِ ظهبًي هٌبهػِ هْلتْبي هوطض زض ثطًبهِ ظهبًي هٌبهػِ
ثبيس ثِ ّوبى هيعاى اكعٍزُ ضسُ است ؟

ثبيس ثِ ّوبى هيعاى اكعٍزُ ضَز .

 – 231عجن ثٌس (ح) هبزُ  57آييي ًبهِ  ،تـييط زض  – 231آي ب تـييط زض اسٌبز هٌبهػِ ثلِ
اسٌبز هٌبهػِ حساًثط تب ّلتبز ٍ زٍ سبػت هجل اظ حساًثط تب ّلتبز ٍ زٍ سبػت هجل اظ ذيط
اكتتبح پبًتْبي هٌبهػِ هدبظ است .

اكتتبح پبًتْبي هٌبهػِ ضخ زازُ است ؟

 – 236عجن ثٌس (ح) هبزُ  57آيي ي ًبهِ  ،چٌبًچِ  – 236آيب تـييط زض اسٌبز هٌبهػِ ثلِ
تـييطي زض اسٌبز هٌبهػِ ضخ زّس ثبيس هستٌس سبظي هستٌس سبظي ضسُ است ؟

ذيط

ضَز .
 – 237عجن ثٌس (ح) هبزُ  57آييي ًبهِ  ،تـييط زض  – 237آي ب تـييط زض اسٌبز هٌبهػِ ثِ ثلِ
اسٌبز هٌبهػِ ثبيس ثِ ضٍضي هبثل تػسين ثطاي ّوِ ضٍضي هبثل تػسين ثطاي ّوِ هٌبهػِ ذيط
گطاى اضسبل ضسُ است ؟

هٌبهػِ گطاى اضسبل ضَز .

 – 238عجن تجػطُ هبزُ  57آيي ي ًبهِ ّ ،ط گًَِ  – 238آي ب ّط گًَِ تـييط زض اسٌبز يب ثلِ
تـييط زض اسٌبز ي ب هَاػس هٌبهػِ ًِ هستلعم اغالح هَاػس هٌبهػِ ًِ هستلعم اغالح ذيط
پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى ثبضس  ،ثبيس ثب توسيس پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى ثبضس  ،ثب
هَاػس ٍ اضائِ هْلت الظم ثطاي اغالح اسٌبز ٍاغل توسي س هَاػس ٍ اضائِ هْلت الظم ثطاي
اغالح اسٌبز ٍاغل ضسُ خجطاى ضسُ

ضسُ خجطاى ضَز .

است ؟

ثرص چْبضزّن  :اعالع ضسبًي پيص اظ كطاذَاى
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

تَضيحبت

 – 239عجن ثٌس ( الق ) هبزُ  59آييي ًبهِ  – 239 ،آي ب غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ثلِ
غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى ثبيس ّوعهبى ثب اًتطبض ّوعهبى ثب اًتطبض كطاذَاى  ،زض هحيظ ذيط
كطاذَاى  ،زض هحيظ ضجٌِ هلي اعالع ضسبًي خطي بى ضجٌِ هلي اعالع ضسبًي خطي بى ي بكتِ
است ؟

ي بثس .

 – 221عجن ثٌس (ة ) هبزُ  59آيي ي ًبهِ ّ ،ط گًَِ  – 221آي ب ّط گًَِ تـييط زض غَضتدلسِ ثلِ
تـييط زض غَضتدلسِ پيص اظ كطاذَاى هستلعم تْيِ پيص اظ

كطاذَاى

هٌدط ثِ تْيِ ذيط

غَضتدلسِ خسيس است ٍ غَضتدلسِ هجلي ًجبيس غَضتدلسِ خسيس ضسُ است ؟
پبى يب ٍيطايص ضَز .

ثرص پبًعزّن :اعالع ضسبًي كطاذَاى هٌبهػبت
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ
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پبسد

تَضيحبت

 – 225عجن ثٌس ( الق ) هبزُ  31آييي ًبهِ ،آگْي ّب  – 225آي ب آگْي ّب (زػَت ثِ هٌبهػبت ثلِ
(زػَت ثِ هٌبهػبت ػوَهي ي ب كطاذَاى اضظيبثي ػوَهي ي ب كطاذَاى اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ ذيط
ًيلي هٌبهػِ گطاى)ّ ،وعهبى ثب اًتطبض زض ضٍظًبهِ گطاى)ّ ،وعهبى ثب اًتطبض زض ضٍظًبهِ
ًثيطاالًتطبض ثبيس اظ عطين پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي ًثيطاالًتطبض ،اظ عطين پبيگبُ هلي اعالع
هٌبهػبت ثِ اعالع ػوَم ثطسس.

ضسبًي هٌبهػبت ثِ اعالع ػوَم ضسيسُ
است؟

 – 223عجن ثٌس (ة) هبزُ  31آيي ي ًبهِّ ،طگًَِ  – 223آي ب تـييط زض هلبز كطاذَاى ثلِ
تـييط زض هلبز كطاذَاى هٌبهػبت ،تٌْب اظ عطين هٌبهػبت ،تٌْب اظ عطين اًتطبض كطاذَاى ذيط
اًتطبض كطاذَاى خسيس هدبظ است.

خسيس غَضت گطكتِ است؟

 – 222عجن ثٌس (ح) هبزُ  31آييي ًبهِ ،زض  – 222زض هٌبهػبت هحسٍز آي ب هلبز ثلِ
هٌبهػبت هحسٍز ،هلبز كطاذَاى ٍ اسبهي زػَت كطاذَاى ٍ اسبهي زػَت ضسگبى ثِ ذيط
ضسگبى ثِ هٌبهػِ ثبيس زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي هٌبهػِ زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
هٌبهػبت خطيبى ي بكتِ است؟

هٌبهػبت خطي بى ي بثس.

ثرص ضبًعزّن  :اعالع ضسبًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى

سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

تَضيحبت

 – 224عجن ثٌس (ة) هبزُ  35آييي ًبهِ – 224 ،آي ب غَضتدلسِ هَضَع ثٌس (ث) ثلِ
غَضتدلسِ هَضَع ثٌس (ث) هبزُ  9آييي ًبهِ هبزُ  9آيي ي ًبهِ (غَضتدلسِ پبيبًي ذيط
(غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى) ثبيس اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى) ّوعهبى ثب
ّوعهبى ثب اضسبل زػَتٌبهِ ،زض پبيگبُ هلي اعالع اضسبل زػَتٌبهِ ،زض پبيگبُ هلي اعالع
ضسبًي هٌبهػبت هٌتطط ضسُ است؟

ضسبًي هٌبهػبت هٌتطط ضَز.

 - 221عجن ثٌس (ة) هبزُ  35آييي ًبهِ ،آگْي  – 221آي ب آگْي زػَت ثِ اضظي بثي ًيلي ثلِ
زػَت ثِ اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ّوعهبى ثب هٌبهػِ گطاى ّوعهبى ثب اًتطبض زض ضٍظًبهِ ذيط
اًتطبض زض ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض ثبيس زض پبيگبُ هلي ًثيطاالًتطبض زض پبيگبُ هلي اعالع ضسبًي
اعالع ضسبًي هٌبهػبت خطي بى ي بثس.

هٌبهػبت خطيبى ي بكتِ است؟

ثرص ّلسّن  :اعالع ضسبًي هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 226عجن تجػطُ خعء  4ثٌس الق هبزُ  33آييي – 226زض هَاضزي ًِ كْطست ًَتبُ ثلِ
ًبهِ ،زض هَاضزي ًِ كْطست ًَتبُ هٌبهػِ گطاى هٌبهػِ گطاى غالحي تساض هجالً تْيِ ضسُ ذيط
غالحي تساض هجالً تْي ِ ضسُ ثبضس ،كْطست هعثَض ثبضس،
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آي ب

كْطست

هعثَض پيَست

تَضيحبت

پيَست غَضتدلسِ هَضَع ثٌس (ث) هبزُ  9آييي غَضتدلسِ هَضَع ثٌس (ث) هبزُ  9آييي
ًبهِ ( غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ًبهِ ( غَضتدلسِ پبيبًي اضظي بثي ًيلي
هٌبهػِ گطاى ) ضسُ است؟

) ذَاّس ضس.

 – 227عجن ثٌس (ة) هبزُ  33آييي ًبهِ ،اعالع  – 227آي ب اعالع ضسبًي خلسِ گطبيص ثلِ
ضسبًي خلسِ گطبيص پبًت ّبي هٌبهػِ ٍ تؼييي پبًت ّبي هٌبهػِ ٍ تؼييي ثطًسُ ( حبٍي ذيط
ثطًسُ ( حبٍي هستٌسات هَضَع ثٌس ( الق) هبزُ ()51

هستٌسات هَضَع ثٌس ( الق) هبزُ ()51

آييي ًبهِ) ،ثبي س هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ضَز.

آيي ي ًبهِ) ،هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز اًدبم
ضسُ است؟

ثرص ّدسّن :اعالع ضسبًي هٌبهػبى زٍ هطحلِ اي
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

تَضيحبت

 – 228عجن ثٌس (ح) هبزُ  32آييي ًبهِ – 228 ،آي ب غَضتدلسِ پبيبًي اضظيبثي ثلِ
غَضتدلسِ

پبي بًي

كٌي -

اضظي بثي

ثبظضگبًي كٌي  -ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ( هَضَع ثٌس ذيط

پيطٌْبزّب ( هَضَع ثٌس (ح) هبزُ  55آييي ًبهِ) ( ،ح) هبزُ  55آيي ي ًبهِ)  ،زٍ ضٍظًبضي هجل
ثبيس زٍ ضٍظًبضي هجل اظ گطبيص پبًت ّبي هبلي اظ گطبيص پبًت ّبي هبلي اعالع ضسبًي
ضسُ است؟

اعالع ضسبًي ضَز.

 – 229عجن ثٌس (ت) هبزُ  32آييي ًبهِ ،اعالع  – 229آي ب اعالع ضسبًي غَضتدلسِ ثلِ
ضسبًي غَضتدلسِ پبي بًي اضظيبثي هبلي ثبيس زٍ ضٍظ پبي بًي اضظيبثي هبلي زٍ ضٍظ ًبضي هجل اظ ذيط
ًبضي هجل اظ اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ضَز.

اًؼوبز هطاضزاز اًدبم ضسُ است؟

ثرص ًَظزّن :اعالع ضسبًي تَضيح ٍ تططيح اسٌبز
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 241عجن ثٌس (ة) هبزُ  34آيي ي ًبهِ ،زض غَضت  – 241زض غَضت تطٌيل خلسِ تَضيح ثلِ
تطٌيل خلسِ تَضيح اسٌبز ي ب پبسد ثِ پطسص ّبي اسٌبز ي ب پبسد ثِ پطسص ّبي هٌبهػِ ذيط
هٌبهػِ گطاى زضثبضُ اسٌبز ٍ ضطايظ هٌبهػِ ،گطاى زضثبضُ اسٌبز ٍ ضطايظ هٌبهػِ ،آي ب
غَضتدلسِ تَضي ح اسٌبز ٍ پبسد ّبي ي بز ضسُ ،غَضتدلسِ تَضي ح اسٌبز ٍ پبسد ّبي
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تَضيحبت

ثبي س ثِ اسٌبز هٌبهػِ پيَست ضَز ٍ ثطاي ّوِ ي بز ضسُ ،ثِ اسٌبز هٌبهػِ پيَست ضسُ ٍ
ًسبًي ًِ هجالً اسٌبز ضا زضي بكت ًوَزُ اًس ،عجن ثطاي ّوِ ًسبًي ًِ هجالً اسٌبز ضا زضي بكت
هبزُ  33هبًَى هٌبهػبت اضسبل ضَز.

ًوَزُ اًس ،عجن هبزُ  33هبًَى هٌبهػبت
اضسبل ضسُ است؟

 – 245عجن ثٌس (ة) هبزُ  34آييي ًبهِ ،اعالع  – 245آي ب اعالع ضسبًي تَضيح ٍ تططيح ثلِ
ضسبًي تَضيح ٍ تططيح اسٌبز ثبيس هجل اظ پبي بى اسٌبز هجل اظ پبي بى هْلت تسلين اسٌبز ذيط
هْلت تسلين اسٌبز اًدبم ضَز.

اًدبم ضسُ است؟
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