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چي ليست هبًَى ثطگعاضي هٌبهػبت
هؼبهالت زٍلتي ٍ ثرػَظ هٌبهػبت ثرص هْوي اظ كؼبليتْبي اهتػبزي خبهؼِ ضا تطٌيل هي زّس ًِ گطزش هبلي سبلي بًِ آى ثبلؾ ثط
چٌسيي ّعاض هيلي بضز ضي بل هي ثبضس ً .ظبضت ثط ايي هؼبهالت يٌي اظ ثب اّويت تطيي ٍظبيق زستگبّْبي ًظبضتي است  .سبظهبى ثبظضسي
ًل ًطَض ثِ ػٌَاى ثبظٍي ًظبضتي هَُ هؿبئيِ ًوص ثي ثسيلي زض ًظبضت ثط ػولٌطز زستگبّْبي اخطايي زاضز .
ثِ استٌبز ثٌس (ج) هبزُ  11هبًَى تطٌيل سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَض  ،سبظهبى هي تَاًس ًسجت ثِ هؼطكي ًوبي ٌسُ ثِ هدبهغ ٍ ضَضاّبي
تػوين گيط زض هؼبهالت زستگبّْبي زٍلتي ٍ ػوَهي ؿيط زٍلتي ٍ زستگبّْبي هطوَل ثبظضسي ثِ ػٌَاى ًبظط زض خْت اًدبم ٍظيلِ
ًظبضتي اهسام ًوبي س  .ثبظضسبى سبظهبى زض خْت اًدبم ٍظبيق هبًًَي ذَز ّوَاضُ هٌللٌس تب هؼبهالت زٍلتي ضا ضغس ًوَزُ ٍ ثط اخطاي
غحيح هَاًيي ٍ هوطضات هطثَقِ زض كطآي ٌس اًدبم آى ًظبضت ًوبيٌس .
يٌي اظ هْوتطيي هَاًيي هَخَز زض ايي ظهي ٌِ  ،هبًَى ثطگعاضي هٌبهػبت است ًِ اخطاي غحيح ايي هبًَى  ،ؾبهي سالهت ايي هؼبهالت
ثَزُ ٍ اظ ثطٍظ ترللبتي ًظيط تجبًي  ،اضتط بء  ،زًجبل ًوَزى هٌبكغ ضرػي ٍ سبيط سَء خطي بًبت هبلي ٍ ازاضي خلَگيطي هي ًوبيس  .ثبظضسي
اهط ثسي بض زهين ٍ پيچي سُ است ًِ زاضتي هْبضتْبي كطاٍاًي ضا هي قلجس ً .ظن زض كطاي ٌس ثبظضسي ٍ زاضتي ثطًبهِ زهين ٍ هسٍى ٍ
تسلكجط هبًَى ٍاستلبزُ اظ اثعاضّبي ًوٌي اظ ؾطٍضيبت يي ثبظضسي ٍ ًظبضت هَكن است  .ثط اسبس ثٌس (ز) هبزُ  21آييي ًبهِ اخطايي
هبًَى تطٌيل سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَض  ،ثبظضسبى ي ب ّيإتْبي ثبظضسي هَظلٌس هجل اظ ضطٍع ثبظضسي ًسجت ثِ تساضى قطح ثبظضسي
ًظيط تْيِ ثبظثي ٌِ ( چي ليست )  ،هكبلؼِ هوطضات حبًن ثط زستگبُ ي ب هَؾَع ثبظضسي  ،اهسام ًوبيٌس .
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چي ليست ّب اثعاضّبي ًوٌي ثبظضسبى ّستٌس ًِ اهٌبى ثطضسي ّوِ خبًجِ  ،يٌسبى  ،سطي غ ٍ آسبى زض ذػَظ ضػبيت هَاًيي ٍ
هوطضات ضا ثطاي ثبظضسبى كط اّن هي ًٌٌس  .ثسليل اي ٌٌِ زض حبل حبؾط چي ليست ًبهل ٍ استبًساضزي زض ذػَظ هبًَى ثطگعاضي
هٌبهػبت ٍ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 ًيعضاُ اًساظي ذَاّس ضس  ،لصا ايي چي ليست هي تَاًس
هٌولي ثطاي ايي اهط ثبضس .

زض ذػَظ چي ليست هبًَى ثطگعاضي هٌبهػبت تصًط چٌس ًٌتِ الظم ثِ ًظط هي ضسس :
ّ – 1ط يي اظ آي تن ّبي ايي چي ليست اظ سِ هسوت تطٌيل ضسُ است :
الق – هستٌس هبًًَي ٍ ثٌسي اظ هبًَى ًِ تٌليلي 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 ي ب ذيط ثبيس
يٌي ايي زٍ گعي ٌِ اًتربة هي گطزز.
– 2آي تن ّب ٍ سئَاالت ايي چي ليست ثب لحبل هَاضز ٍ تٌبليق هبًًَي تٌظين ضسُ است ٍ ّي چگًَِ سئَال ٍ پطسطي ثسٍى هستٌس
هكطح ًطسُ است  .اظ قطف زيگط توبهي آي تن ّب ٍ تٌبليق ذَاستِ ضسُ زض هبًَى  ،زض ايي چي ليست آٍضزُ ضسُ ٍ ّيچ ثرطي اظ هبًَى
اظ هلن ًيلتبزُ است ٍ لصا ايي چي ليست هي تَاًس خبهغ تطيي چي ليست هبًَى ثطگعاضي هٌبهػبت ثبضس.
 – 3هجل اظ ّط سئَال ٍ آيتوي  ،هستٌس هطثَـ ثِ آى زضج ضسُ است  .ايي هَؾَع ثطاي پبسرگَيي ثِ پطسطْب ثسيبض هليس ذَاّس
ثَز  ،ظيطا ثي بز سپطزى ّوِ هبًَى گبّي اٍهبت هطٌل ٍ ي ب ًبهوٌي است .
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 – 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 ٍ يب زگيطي آًْب ثسي بض
ضاحت تط گطزز .
 – 5زض آي ٌسُ ًعزيي ايي چي ليست زض سبهبًِ ًطَضي ًظبضت ثط هؼبهالت زٍلتي سبظهبى ثبظضسي ًل ًطَض ًػت ذَاّس ضس تب
ثطاي ّوگبى هبثل زستطسي ٍ ثْطُ ثطزاضي ثبضس .

چي ليست هبًَى ثطگعاضي هٌبهػبت
سئَال چي ليست

هستٌس ٍ هٌجغ

پبسد

 – 1قجن تجػطُ  3هبزُ  3هبًَى  ،هجلؾ ثطآٍضز  – 1آي ب هجلؾ ثطآٍضز هؼبهالت هطوَل ّط

ثلِ

هؼبهالت هطوَل ّط يي اظ ًػبة ّبي كَم ًجبيس ثب يي اظ ًػبة ّبي كَم ًجبيس ثب تلٌيي

ذيط

تلٌيي اهالهي ًِ ثِ غَض هتؼبضف يي هدوَػِ اهالهي ًِ ثِ غَض هتؼبضف يي هدوَػِ
ٍاحس تلوي هي ضًَس  ،ثِ ًػبة پبييي تط ثطزُ ضَز .

ٍاحس تلوي هي ضًَس  ،ثِ ًػبة پبييي تط
ثطزُ ضسُ اًس ؟

 – 2قجن خعء  1ثٌس ( الق ) هبزُ  4هبًَى  ،زض  – 2زض غَضتي ًِ هٌبهػِ يي هطحلِ اي

ثلِ

هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،پبًتْبي پيطٌْبز هٌبهػِ ثَزُ ،آي ب پبًتْبي پيطٌْبز هٌبهػِ گطاى

ذيط

 – 3قجن خعء  1ثٌس ( الق ) هبزُ  4هبًَى  ،زض  – 3زض غَضتي ًِ هٌبهػِ يي هطحلِ اي

ثلِ

هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،ثطًسُ هٌبهػِ زض ّوبى ثَزُ ،آي ب ثطًسُ هٌبهػِ زض ّوبى خلسِ

ذيط

 – 4قجن خعء  2ثٌس (الق ) هبزُ  4هبًَى  ،زض  – 4زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي

ثلِ

هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي  ،ثبيس ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي ثَزُ ،آي ب ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي تطٌيل

ذيط

 – 5قجن خعء  2ثٌس (الق ) هبزُ  4هبًَى  ،زض  – 5زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي  ،آي ب ًوي تِ

ثلِ

هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي  ،ثبيس ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي كٌي ثبظضگبًي ًتبيح اضظي بثي كٌي ثبظضگبًي

ذيط

گطاى زض يي خلسِ گطَزُ هي ضَز .

خلسِ تؼييي هي ضَز .

تطٌيل ضَز .

زض ي ي خلسِ گطَزُ ضسُ است ؟

تؼييي ضسُ است ؟

ضسُ است ؟

ًتبيح اضظيبثي كٌي ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ضا ثِ پيطٌْبزّب ضا ثِ ًويسيَى هٌبهػِ
ًويسيَى هٌبهػِ گعاضش ًٌس .

گعاضش ًطزُ است ؟

 – 6قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  4هبًَى  ،زض هٌبهػبت  – 6زض غَضتي ًِ هٌبهػِ ػوَهي است ،

ثلِ

ػوَهي كطاذَاى هٌبهػِ ثبيس اظ قطين آگْي ػوَهي آي ب كطاذَاى هٌبهػِ اظ قطين آگْي

ذيط
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تَؾجحبت

ثِ اقالع هٌبهػِ گطاى ثطسس .

ػوَهي ثِ اقالع هٌبهػِ گطاى ضسبًسُ
ضسُ است ؟

 – 7قجن خعء  2ثٌس (ة) هبزُ  4هبًَى  ،زض  – 7زض غَضتي ًِ هٌبهػِ هحسٍز است ،

ثلِ

هٌبهػبت هحسٍز  ،ثِ تطريع ٍ هسئَليت ثبالتطيي آي ب هحسٍزيت ثطگعاضي هٌبهػِ ثِ

ذيط

هوبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض  ،هحسٍزيت ثطگعاضي تطريع ثبالتطيي  هوبم زستگبُ هٌبهػِ
هٌبهػِ ثب شًط ازلِ تإييس هي گطزز .

گعاض  ،ثَزُ است؟

 – 8قجن خعء  2ثٌس (ة) هبزُ  4هبًَى  ،زض  – 8زض غَضتي ًِ هٌبهػِ هحسٍز است ،

ثلِ

هٌبهػبت هحسٍز  ،ثِ تطريع ٍ هسئَليت ثبالتطيي آيب ثطاي ثطگعاضي هٌبهػِ هحسٍز  ،ازلِ اي

ذيط

هوبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض  ،هحسٍزيت ثطگعاضي شًط ضسُ است ؟
هٌبهػِ ثب شًط ازلِ تإييس هي گطزز .
 – 9قجن ثٌس (ة ) هبزُ  5هبًَى  ،زض هٌبهػبت  – 9اگط هٌبهػِ هطثَـ ثِ ضْطزاضي ّب

ثلِ

هطثَـ ثِ ضْطزاضي ّب  ،اظ سَي ضَضاي ضْط يي است  ،آي ب اظ سَي ضَضاي ضْط يي ًلط ثِ

ذيط

ًلط ثِ ػٌَاى ًبظط زض خلسبت ًويسيَى هٌبهػِ ػٌَاى ًبظط زض خلسبت ًويسيَى هٌبهػِ
ضطًت ذَاّس ًطز .

ضطًت ًطزُ است ؟

 – 10قجن ثٌس ج هبزُ  5هبًَى ً ،ويسيَى هٌبهػِ  – 10آي ب ّط سِ ػؿَ ًويسيَى زض خلسِ

ثلِ

ثب حؿَض ّط سِ ًلط اػؿبي ًويسيَى ضسويت زاضز هٌبهػِ حؿَض زاضتِ اًس ؟

ذيط

ٍ توبم اػؿبء هٌلق ثِ حؿَض زض خلسِ ٍ اثطاظ ًظط
ّستٌس .
 – 11قجن ثٌس (ز) هبزُ  5هبًَى  ،زض هٌبهػبت زٍ  – 11زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي

ثلِ

هطحلِ اي ً ،ويسيَى هٌبهػِ ثب حؿَض ضئيس است  ،آي ب ًويسيَى هٌبهػِ ثب حؿَض

ذيط

زستگبُ هٌبهػِ گعاض تطٌيل هي ضَز .

ضئيس زستگبُ هٌبهػِ گعاض تطٌيل ضسُ
است ؟

 – 12قجن ثٌس (ّـ) هبزُ  5هبًَى  ،زض ضطًتْبي  – 12زض غَضتي ًِ هٌبهػِ هطثَـ ثِ

ثلِ

زٍلتي  ،اًتربة اػؿبي ًويسيَى هٌبهػِ ثب ّيإت ضطًتْبي زٍلتي است  ،آي ب اػؿبي

ذيط

هسيطُ هي ثبضس.

ًويسيَى هٌبهػِ اظ سَي ّيإت هسيطُ
اًتربة ضسُ اًس؟

 – 13قجن ثٌس (الق ) هبزُ  6هبًَى  ،تطٌيل  – 13آي ب خلسِ ًويسيَى هٌبهػِ زض

ثلِ

خلسبت ًويسيَى هٌبهػِ زض هَػس هوطض اظ اّن هَػس هوطض تطٌيل ضسُ است؟

ذيط

ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است .
 – 14قجن ثٌس (ة) هبزُ  6هبًَى  ،ثطضسي پيطٌْبز  – 14آي ب هساضى پيط ٌْبزّبي هٌبهػِ

ثلِ

ّب اظ ًظط ًبهل ثَزى هساضى اظ اّن ٍظبيق گطاى ًبهل ثَزُ است؟

ذيط

ًويسيَى هٌبهػِ است .
 – 15قجن ثٌس (ة ) هبزُ  5هبًَى  ،ثطضسي  – 15آي ب پيطٌْبزّب اظ سَي هٌبهػِ گطاى

ثلِ

پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى اظ ًظط اهؿبي آًْب اظ اّن اهؿبء ضسُ است ؟

ذيط

ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است .
 – 16قجن ثٌس (ة) هبزُ  6هبًَى  ،ثطضسي  – 16آي ب پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى ذَاًب

ثلِ

پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى اظ ًظط ذَاًب ثَزى اظ اّن ثَزُ است ؟

ذيط

ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است .
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 – 17قجن ثٌس (ة) هبزُ  6هبًَى  ،ثطضسي  – 17آي ب پيطٌْبزّبي هيوت ؿيط هططٍـ

ثلِ

پيطٌْبزّب اظ ًظط ؿيط هططٍـ ثَزى پيطٌْبزّبي ثَزُ است ؟

ذيط

هيوت اظ اّن ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است .
 – 18قجن ثٌس (ج) هبزُ  6هبًَى  ،اضظي بثي  – 18آي ب پيطٌْبزّبي هبثل هجَل اظ سَي

ثلِ

پيطٌْبزّب ٍ تؼييي پيطٌْبزّبي هبثل هجَل اظ اّن ًويسيَى هٌبهػِ تؼييي ضسُ است؟

ذيط

ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است .
 – 19قجن ثٌس (ز) هبزُ  6هبًَهي  ،اضخبع ثطضسي  – 19زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي

ثلِ

كٌي پطٌْبزّب ثِ ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي زض هٌبهػبت است  ،آي ب ثطضسي كٌي پيطٌْبزّب ثِ

ذيط

زٍ هطحلِ اي اظ اّن ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است ًويتِ كٌي ثبظضگبًي اضخبع ضسُ است ؟
.
 – 20قجن ثٌس (ّـ) هبزُ  6هبًَى  ،تؼييي ثطًسگبى  – 20آي ب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ تَسف

ثلِ

اٍل ٍ زٍم هٌبهػِ  ،اظ اّن ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ ًويسيَى هٌبهػِ تؼييي ضسُ است ؟

ذيط

است .
 – 21قجن ثٌس (ّـ) هبزُ  6هبًَى  ،تؼييي ثطًسگبى  – 21آي ب ثطًسُ زٍم هٌبهػِ تَسف

ثلِ

اٍل ٍ زٍم هٌبهػِ  ،اظ اّن ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ ًويسيَى تؼييي ضسُ است ؟

ذيط

است .
 – 22قجن ثٌس (ٍ) هبزُ  6هبًَى تٌظين غَضتدلسِ  – 22آي ب غَضتدلسِ هٌبهػبت تٌظين
هٌبهػِ اظ اّن ٍظبيق ًويسيَى هٌبهػِ است .

ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط

 – 23قجن ثٌس (ة) هبزُ  10هبًَى  ،هَؾَع پيص  – 23آي ب پيص ثيٌي هٌبثغ هبلي ثِ

ثلِ

ثيٌي هٌبثغ هبلي ثبيس ثِ غطاحت زض ضطايف ٍ اسٌبز غطاحت زض ضطايف ٍ اسٌبز هٌبهػِ اظ

ذيط

هٌبهػِ اظ سَي زستگبُ هٌبهػِ گعاض هيس ٍ تؼْس سَي زستگبُ هٌبهػِ گعاض هيس ٍ تؼْس
ضَز .

ضسُ است ؟

 – 24قجن ثٌس (ة) هبزُ  10هبًَى ؛ ًحَُ ؾوبى  – 24آي ب ًحَُ ؾوبى تإذيط تؼْسات ثطاي

ثلِ

تإذيط تؼْسات ثطاي اًدبم هؼبهلِ ثبيس ثِ غطاحت زض اًدبم هؼبهلِ ثبيس ثِ غطاحت زض ضطايف ٍ

ذيط

ضطايف ٍ اسٌبز هٌبهػِ اظ سَي زستگبُ هٌبهػِ اسٌبز هٌبهػِ اظ سَي زستگبُ هٌبهػِ
گعاض هيس ٍ تؼْس ضَز .

گعاض هيس ٍ تؼْس ضسُ است ؟

 – 25قجن خعء  1ثٌس (الق ) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 25آي ب تؿويي ًيليت ذسهبت ٍ

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس تؿويي ًيليت هحػَالت زض اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى

ذيط

 – 26قجن خعء  2ثٌس (الق ) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 26آي ب زاضتي تدطثِ ٍ زاًص زض ظهي ٌِ

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زاضتي تدطثِ ٍ هَضز ًظط زض اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى

ذيط

 – 27قجن خعء  3ثٌس (الق ) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 27آي ب حسي سبثوِ زض اضظيبثي ًيلي

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس حسي سبثوِ لحبل هٌبهػِ گطاى لحبل ضسُ است ؟

ذيط

 – 28قجن خعء  4ثٌس (الق ) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 28آي ب پطٍاًِ ًبض ي ب گَاّي ٌبهِ ّبي

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زاضتي پطٍاًِ ًبض يب غالحيت ( زض غَضت لعٍم ) زض اضظي بثي

ذيط

ذسهبت ٍ هحػَالت لحبل ضَز .

زاًص زض ظهي ٌِ هَضز ًظط لحبل ضَز .

لحبل ضسُ است ؟

لحبل ضسُ است ؟

ضَز .
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گَاّي ٌبهِ ّبي غالحيت ( زض غَضت لعٍم ) لحبل ًيلي هٌبهػِ گطاى لحبل ضسُ است ؟
ضَز .
 - 29قجن خعء  5ثٌس (الق ) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 29آي ب تَاى هبلي هتوبؾي ثطاي اًدبم

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس تَاى هبلي هتوبؾي ًبض ( زض غَضت لعٍم ) زض اضظيبثي ًيلي

ذيط

 – 30قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  12هبًَى زض اضظي بثي  – 30زض اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى آيب

ثلِ

ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس هؼي بضّبي اضظيبثي تؼييي هؼي بضّبي اضظي بثي تؼييي ضسُ است ؟

ذيط

 – 31قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  12هبًَى  ،زض اضظي بثي  – 31زض اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى آيب

ثلِ

ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس اّويت ًسجي هؼي بضّب اّويت ًسجي هؼي بضّب تؼييي ضسُ است ؟

ذيط

 – 32قجن خعء  2ثٌس (ة) هبزُ 12هبًَى  ،زض  – 32زض اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى آيب

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس اسٌبز اضظي بثي تْيِ اسٌبز اضظيبثي تْي ِ ضسُ است ؟

ذيط

 – 33قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 33زض اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى آيب

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس اهتي بظ ّط يي اظ اهتي بظ ّط يي اظ هٌبهػِ گطاى تؼييي ضسُ

ذيط

 – 34قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  12هبًَى  ،زض  – 34زض اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى آيب

ثلِ

اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس هٌبهػِ گطاى ضتجِ هٌبهػِ گطاى ضتجِ ثٌسي ضسُ اًس ؟

ذيط

 – 35قجن خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  12هبًَى اضظي بثي  – 35زض اضظي بثي ًيلي هٌبهػِ گطاى آيب

ثلِ

ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس ليست ًَتبُ ( حبٍي اسبهي ليست ًَتبُ ( حبٍي اسبهي هٌبهػِ گطاى

ذيط

ثطاي اًدبم ًبض ( زض غَضت لعٍم ) لحبل ضَز .

هٌبهػِ گطاى لحبل ضسُ است ؟

گطزز .

تؼييي گطزز.

گطزز .

هٌبهػِ گطاى تؼييي گطزز .

است ؟

ثٌسي گطزًس .

هٌبهػِ گطاى غالحي تساض ٍ اهتي بظات ٍ ضتجِ آًْب ) اظ غالحي تساض ٍ اهتي بظات ٍ ضتجِ آًْب ) اظ
سَي ًوي تِ اضظيبثي ًيلي ثِ ًبض كطهب اػالم گطزز .

سَي ًوي تِ اضظيبثي ًيلي ثِ ًبض كطهب
اػالم ضسُ است ؟

 – 36قجن خعء  6ثطًس (ة) هبزُ  12هبًَى  ،اضظي بثي  – 36آي ب اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى
ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس هستٌس سبظي ضَز .

هستٌس سبظي ضسُ است ؟

 – 37قجن خعء  1ثٌس (الق ) هبزُ  13هبًَى ً ،بم  – 37آي ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض كطاذَاى
هٌبهػِ گعاض ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 38قجن خعء  1ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى ً ،طبًي  – 38آي ب ًطبًي هٌبهػِ گعاض زض كطاذَاى
هٌبهػِ گعاض ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 39قجن خعء  1ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى ً ،طبًي  – 39آي ب ًَع ًبال ي ب ذسهبت زض كطاذَاى
هٌبهػِ گعاض ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 40قجن خعء  2ثٌس (الق ) هبزُ  13هبًَى ً ،ويت  – 40آي ب ًويت ( هوساض ) ًبال ي ب ذسهبت
( هوساض ) ًبال ي ب ذسهبت ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
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ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ

زضج گطزز .

ذيط

 – 41قجن خعء  2ثٌس ( الق ) هبزُ  13هبًَى ً ،يليت  – 41آيب ًيليت ًبال ي ب ذسهبت زض

ثلِ

ًبال ي ب ذسهبت ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 42قجن خعء  3ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى ًَ ،ع  – 42آي ب ًَع تؿوي ي ضطًت زض هٌبهػِ

ثلِ

تؿوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز .
 – 43قجن خعء  3ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،هجلؾ  – 43آي ب هجلؾ تؿوي ي ضطًت زض هٌبهػِ

ثلِ

تؿوي ي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 44قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،هحل  – 44آي ب هحل زضي بكت اسٌبز زض كطاذَاى

ثلِ

زضج گطزز .

زضي بكت اسٌبز ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 45قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،ظهبى  – 45آي ب ظهبى زضي بكت اسٌبز زض كطاذَاى
زضي بكت اسٌبز ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 46قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،هْلت  – 46آي ب هْلت زضي بكت اسٌبز زض كطاذَاى
زضي بكت اسٌبز ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط

 – 47قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  134هبًَى  ،هحل  – 47آي ب هحل تحَيل اسٌبز زض كطاذَاى

ثلِ

تحَيل پيطٌْبز ّب ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 48قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،ظهبى  – 48آي ب ظهبى تحَيل پيطٌْبزّب ثبيس زض

ثلِ

تحَيل پيطٌْبزّب ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .

گطزز .
 – 49قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،هْلت

 – 49آي ب هْلت تحَيل پيطٌْبزّب ثبيس زض

ثلِ

تحَيل پيطٌْبزّب ثبيس زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج

كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 50قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،هحل  – 50آي ب هحل گطبيص پيطٌْبزّب زض

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 51قجن خعء  4ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،ظهبى  – 51آي ب ظهبى گطبيص پيطٌْبزّب زض

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب ثبي س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 52قجن خعء ثٌس (الق) هبزُ  13هبًَى  ،زض  - 52زض هَاضزي ًِ كْطست ثْبي پبيِ

ثلِ

هَاضزي ًِ كْطست ثْبي پبي ِ ٍخَز زاضز  ،هجلؾ ٍخَز زاضز  ،آي ب هجلؾ ثطآٍضز ضسُ هؼبهلِ

ذيط

گطزز .

گطزز .

ثطآٍضز ضسُ هؼبهلِ ٍ هجبًي آى ثبيس زض كطاذَاى ٍ هجبًي آى زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ
هٌبهػِ زضج گطزز .

است ؟
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 – 53قجن ثٌس (ة) هبزُ  13هبًَى  ،كطاذَاى  – 53آي ب كطاذَاى هٌبهػِ ػوَهي ثِ

ثلِ

هٌبهػِ ػوَهي ثبيس ثِ تطريع هٌبهػِ گعاض اظ زٍ تطري ع هٌبهػِ گعاض اظ زٍ تب سِ ًَثت

ذيط

تب سِ ًَثت حساهل زض يٌي اظ ضٍظًبهِ ّبي ًثيط حساهل زض يٌي اظ ضٍظًبهِ ّبي ًثيط
االًتطبض ًطَضي ي ب استبى هطثَـ هٌتطط گطزز .

االًتطبض ًطَضي ي ب استبى هطثَـ هٌتطط
ضسُ است ؟

 – 54قجن ثٌس (ز) هبزُ  13هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  – 54زض غَضتي ًِ ًي بظ ثِ ثطگعاضي
ًي بظ ثِ ثطگعاضي هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،يب هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،ي ب استلبزُ اظ

ثلِ

استلبزُ اظ تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس  ،تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس ،

ذيط

ثبيس هدَظّبي هطثَـ ًست گطزز .

آي ب هدَظّبي هطثَـ ًست ضسُ است ؟

 – 55قجن ثٌس (ز) هبزُ  13هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  - 55زض غَضتي ًِ ًي بظ ثِ ثطگعاضي
ًي بظ ثِ ثطگعاضي هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،يب هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،ي ب استلبزُ اظ

ثلِ

استلبزُ اظ تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس  ،تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس ،

ذيط

ثبيس ثب ضػبيت هَاظي ي هبًَى حساًثط استلبزُ اظ تَاى آي ب ثب ضػبيت هَاظي ي هبًَى حساًثط
كٌي  ،هٌْسسي  ،تَليسي ٍ غٌؼتي ٍ اخطائي ًطَض  ،استلبزُ اظ تَاى كٌي  ،هٌْسسي  ،تَليسي
هػَة  1375 /12/12ثبضس .

ٍ غٌؼتي ٍ اخطائي ًطَض  ،هػَة
 1375/12/12ثَزُ است ؟

 – 56قجن ثٌس (ز) هبزُ  13هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  - 56زض غَضتي ًِ ًي بظ ثِ ثطگعاضي
ًي بظ ثِ ثطگعاضي هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،يب هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،ي ب استلبزُ اظ

ثلِ

استلبزُ اظ تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس  ،تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس ،

ذيط

آگْي هٌبهػِ ثبيس زض يٌي اظ ضٍظًبهِ ّبي ًثيط آي ب آگْي هٌبهػِ ثبيس زض يٌي اظ ضٍظًبهِ
االًتطبض زاذل هٌتطط ضَز .

ّبي ًثيط االًتطبض زاذل هٌتطط ضسُ
است ؟

 – 57قجن ثٌس (ز) هبزُ  13هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  - 57زض غَضتي ًِ ًي بظ ثِ ثطگعاضي
ًي بظ ثِ ثطگعاضي هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،يب هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،ي ب استلبزُ اظ

ثلِ

استلبزُ اظ تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس  ،تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس ،

ذيط

آگْي هٌبهػِ ثبيس حساهل يي ًَثت زض يٌي اظ آي ب آگْي هٌبهػِ ثبيس حساهل يي ًَثت
ضٍظًبهِ ّبي اًگليسي ظثبى زاذل هٌتطط ضَز .

زض يٌي اظ ضٍظًبهِ ّبي اًگليسي ظثبى
زاذل هٌتطط ضسُ است ؟

 – 58قجن ثٌس (ز) هبزُ  13هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  - 58زض غَضتي ًِ ًي بظ ثِ ثطگعاضي
ًي بظ ثِ ثطگعاضي هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،يب هٌبهػِ ثيي الوللي ثبضس  ،ي ب استلبزُ اظ

ثلِ

استلبزُ اظ تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس  ،تسْيالت اػتجبضي ذبضخي هكطح ثبضس ،

ذيط

آگْي هٌبهػِ ثبيس حساهل يي ًَثت زض يي هدلِ يب آي ب آگْي هٌبهػِ حساهل يي ًَثت زض
ضٍظًبهِ ثيي الوللي هطتجف ثب هَؾَع هٌبهػِ هٌتطط يي هدلِ ي ب ضٍظًبهِ ثيي الوللي هطتجف ثب
ضَز .

هَؾَع هٌبهػِ هٌتطط ضسُ است ؟

 – 59قجن ثٌس (الق) هبزُ  14هبًَى  ،توبهي اسٌبز  – 59آي ب توبهي اسٌبز هٌبهػِ ثبيس ثِ قَض

ثلِ

هٌبهػِ ثبيس ثِ قَض يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيل يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيل ضسُ

ذيط

ضَز.

است ؟
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 – 60قجن ثٌس (الق) هبزُ  14هبًَى  ،توبهي اسٌبز  – 60آي ب توبهي اسٌبز هٌبهػِ ثِ قَض

ثلِ

هٌبهػِ ثبيس ثِ قَض يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيل يٌسبى ثِ زاٍقلجبى تحَيل ضسُ است ؟

ذيط

ضَز.
 – 61قجن ثٌس (الق) هبزُ  14هبًَى  ،توبهي اسٌبز  – 61آي ب اسٌبز هٌبهػِ ثِ ّوِ زاٍقلجبى

ثلِ

هٌبهػِ ثبيس ثكَض يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيل تحَيل ضسُ است ؟

ذيط

ضَز .
 – 62قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ً ،بم  – 62آي ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض اسٌبز
هٌبهػِ گعاض ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 63قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ً ،طبًي  – 63آي ب ًطبًي هٌبهػِ گعاض زض اسٌبز
هٌبهػِ گعاض ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 64قجن خعء  2ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ًَ ،ع  – 64آي ب ًَع تؿوي ي هٌبهػِ زض اسٌبز
تؿويي هٌبهػِ ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 65قجن خعء  2ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هجلؾ  – 65آي ب هجلؾ تؿوي ي هٌبهػِ زض اسٌبز
تؿويي هٌبهػِ ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 66قجن خعء  3ثٌس ( ة) هبزُ  14هبًَى  ،هحل  – 66آي ب هحل زضي بكت اسٌبز زض اسٌبز
زضي بكت اسٌبز ثبي س زض اسٌبز هٌوبغِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 67قجن خعء  3ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،ظهبى  – 67آي ب ظه بى زضي بكت اسٌبز زض اسٌبز
زضي بكت اسٌبز ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 68قجن خعء ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هْلت  – 68آي ب هْلت زضي بكت اسٌبز زض اسٌبز
زضي بكت اسٌبز ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط

 – 69قجن خعء  3ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هحل  – 69آي ب هحل تحَيل پيطٌْبزّب زض

ثلِ

تحَيل پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز  .اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 70قجن خعء  3ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،ظهبى  – 70آي ب ظهبى تحَيل پيطٌْبزّب زض

ثلِ

تحَيل پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز  .اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 71قجن خعء  3ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هْلت  – 71آي ب هْلت تحَيل پيطٌْبزّب زض

ثلِ

تحَيل پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز  .اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

 – 72قجن خعء  3ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ؛ هحل  – 72آي ب هحل گطبيص پيطٌْبزّب زض

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

.
 – 73قجن خعء  3ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،ظهبى  – 73آي ب ظهبى گطبيص پيطٌْبزّب زض

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

.
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 – 74قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هجلؾ  – 74آي ب هجلؾ پيص پطزاذت زض اسٌبز
پيص پطزاذت ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط

 – 75قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هجلؾ  – 75آي ب هجلؾ تؿوي ي حسي اًدبم ًبض زض

ثلِ

تؿوي ي حسي اًدبم ًبض ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ زضج اسٌبز هٌبهػِ زضح ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 76قجن خعء  5ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هست  – 76آي ب هست اػتجبض پيطٌْبزّب زض اسٌبز
اػتجبض پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 77قجن خعء«  5ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،ضطح  – 77آي ب ضطح ًبض زض اسٌبز هٌبهػِ زضج
ًبض ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط

ثلِ
ذيط

 – 78قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  – 78 ،آي ب هطرػبت كٌي ثبظضگبًي ًبال يب

ثلِ

هطرػبت كٌي ثبظضگبًي ًبال ي ب ذسهبت ثبيس زض ذسهبت زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است؟

ذيط

اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .
 – 79قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  – 79 ،آي ب استبًساضزّبي ًبال ي ب ذسهبت زض

ثلِ

استبًساضزّبي ًبال ي ب ذسهبت ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز .
 – 80قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ًَ ،ع ًبال  – 80آي ب ًَع ًبال ي ب ذسهبت زض اسٌبز
ي ب ذسهبت ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط

 – 81قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ً ،ويت  – 81آي ب ًويت (هوساض) ًبال ي ب ذسهبت زض

ثلِ

( هوساض ) ًبال ي ب ذسهبت ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ زضج اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

گطزز .
 – 82قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى ً ،يليت  – 82آي ب ًيليت ًبال ي ب ذسهبت زض اسٌبز
ًبال ي ب ذسهبت ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط

 – 83قجن خعء  7ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،ثطًبهِ  – 83آي ب ثطًبهِ ضيعي اًدبم ًبض ي ب تحَيل

ثلِ

ضيعي اًدبم ًبض ي ب تحَيل ًبال ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ ًبال زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

ذيط

زضج گطزز .
 – 84قجن خعء  8ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هؼي بضّب ٍ  – 84آي ب هؼي بضّب ٍ ضٍش اضظيبثي ًيلي

ثلِ

ضٍش اضظيبثي ًيلي هٌبهػِ گطاى ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ گطاى زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ

ذيط

هٌبهػِ زضج گطزز .

است ؟

 – 85قجن خعء  9ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،ضٍش  – 85آي ب ضٍش تْيِ پيطٌْبزّب زض اسٌبز
تْيِ پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
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ثلِ
ذيط

 – 86قجن خعء  9ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هْلت  – 86آي ب هْلت هوطض ثطاي تسيلن

ثلِ

هوطض ثطاي تسيلن پيطٌْبزّب ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ پيطٌْبزّب زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ

ذيط

زضج گطزز .

است ؟

 – 87قجن خعء  9ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،تؼساز  – 87آي ب تؼساز ًسرِ پيطٌْبزّب زض
ًسرِ پيطٌْبزّب ثبي س زض اسٌبز هٌبغِ زضج گطزز .

اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 88قجن خعء  10ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  ،هتي  – 88آي ب هتي هطاض زاز زض اسٌبز هٌبهػِ
هطاض زاز ثبي س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

زضج ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط

 – 89قجن خعء  11ثٌس (ة) هبزُ  14هبًَى  – 89 ،آي ب غَضتدلسبت ٍ تَؾيحبت

ثلِ

غَضتدلسبت ٍ تَؾي حبت هطثَـ ثِ خلسِ تَؾيح ٍ هطثَـ ثِ خلسِ تَؾيح ٍ تططيح اسٌبز ،

ذيط

تططيح اسٌبز  ،ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 – 90قجن خعء  3ثٌس (الق) هبزُ  15هبًَى  ،ضطًت  – 90آي ب زض هجبل تسلين پيطٌْبزّب تَسف

ثلِ

ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ثبيس زض هجبل تسلين پيطٌْبزّب هٌبهػِ گطاى ثِ آًبى ضسيس تحَيل

ذيط

ضسيس تحَيل پيطٌْبزّب ضا زضي بكت ًٌٌس .

پيطٌْبزّب اضائِ ضسُ است ؟

 – 91قجن ثٌس (ة) هبزُ  15هبًَى  ،هْلت هجَل  – 91زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زاذلي است

ثلِ

پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت زاذلي اظ آذطيي هْلت آي ب هْلت هجَل پيطٌْبزّب اظ آذطيي

ذيط

تحَيل اسٌبز هٌبهػِ ًجبيس ًوتط اظ زُ ضٍظ ثبضس .

هْلت تحَيل اسٌبز هٌبهػِ حساهل زُ
ضٍظ ثَزُ است ؟

 – 92قجن ثٌس (ة) هبزُ  15هبًَى  ،هْلت هجَل  – 92زض غَضتي ًِ هٌبهػِ ذبضخي است

ثلِ

پيطٌْبزّب زض هٌبهػبت ذبضخي اظ آذطيي هْلت آي ب هْلت هجَل پيطٌْبزّب اظ آذطيي

ذيط

تحَيل اسٌبز هٌبهػِ ًجبيس ًوتط اظ يي هبُ ثبضس .

هْلت تحَيل اسٌبز هٌبهػِ حساهل يٌوبُ
ثَزُ است ؟

 – 93قجن ثٌس (الق) هبزُ  16هبًَى ّ ،يچ يي اظ  – 93آي ب ّط ًسام اظ ضطًت ًٌٌسگبى (

ثلِ

ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ  ،خع زض هَاضزي ًِ زض خعزض هَاضزي ًِ زض اسٌبز هٌبهػِ پيص

ذيط

اسٌبز هٌبهػِ پيص ثيٌي ضسُ ثبضس ً ،وي تَاًٌس ثيٌي ضسُ است ) كوف يي پيطٌْبز
ثيص اظ يي پيطٌْبز تسلين ًٌٌس .

تسلين ًطزُ اًس ؟

 – 94قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى  ،ضطًت ًٌٌسگبى  – 94آي ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ،

ثلِ

زض هٌبهػِ  ،اسٌبز هٌبهػِ ٍ پيطٌْبزّبي ذَز ضا اسٌبز هٌبهػِ ٍ پيطٌْبزّبي ذَز ضا زض

ذيط

ثبيس زض پبًت ّبي خساگبًِ الى ٍ هْط ضسُ ثگصاضًس پبًت ّبي خساگبًِ الى ٍ هْط ضسُ
.

گصاضتِ اًس ؟

 – 95قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى  ،ضطًت ًٌٌسگبى  – 95آي ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ،
زض هٌبهػِ ثبيس تؿوي ي ضا زض پبًت الق هطاض زٌّس .

تؿوي ي ضا زض پبًت الق هطاض زازُ اًس ؟
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ثلِ
ذيط

 – 96قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى  ،ضطًت ًٌٌسگبى  – 96آي ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ،

ثلِ

زض هٌبهػِ  ،ثبيس پيطٌْبز كٌي ثبظضگبًي ضا زض پبًت پيطٌْبز كٌي ثبظضگبًي ضا زض پبًت (ة)

ذيط

(ة) هطاض زٌّس .

هطاضزازُ اًس ؟

 – 97قجن ثٌس (ة) هبزُ 16هبًَى  ،ضطًت ًٌٌسگبى  – 97آي ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ،

ثلِ

زض هٌبهػِ  ،ثبيس پيطٌْبز هيوت ضا زض پبًت (ج) پيطٌْبز هيوت ضا زض پبًت (ج) هطاض زازُ

ذيط

ثگصاضًس .

اًس ؟

 – 98قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى  ،ضطًت ًٌٌسگبى  - 98آي ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ،

ثلِ

زض هٌبهػِ  ،ثبي س ّوِ پبًتْب ضا زض للبف هٌبست ٍ ّوِ پبًتْب ضا زض للبف هٌبست ٍ الى ٍ

ذيط

الى ٍ هْط ضسُ هطاض زٌّس .

هْط ضسُ هطاض زازُ اًس ؟

 – 99قجن ثٌس (ج) هبزُ  16هبًَى  ،هٌبهػِ گعاض  – 99آي ب هٌبهػِ گعاض ّوِ پيطٌْبزّبي

ثلِ

هَظق است ّوِ پيطٌْبزّبي اضائِ ضسُ ضا پس اظ اضائِ ضسُ ضا پس اظ زضي بكت  ،ثجت ًوَزُ

ذيط

زضي بكت  ،ثجت ًوبيس .

است ؟

 – 100قجن ثٌس (ز) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ تسلين  – 100آي ب ّط گًَِ تسلين پيطٌْبز ثِ
پيطٌْبز ثبيس ثِ غَضت هبثل گَاّي اًدبم ضَز .

غَضت هبثل گَاّي اًدبم ضسُ است؟

ثلِ
ذيط

 – 101قجن ثٌس (ز) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ تسلين  – 101آي ب ّط گًَِ تسلين پيطٌْبز زض

ثلِ

پيطٌْبز ثبيس زض هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

ضَز .

است؟

 – 102قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ تسلين  – 102آي ب ّط گًَِ تسلين پيطٌْبز زض

ثلِ

پيطٌْبز ثبي س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

ضَز .

است ؟

 – 103قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ تحَيل  – 103آي ب ّط گًَِ تحَيل پيطٌْبز زض

ثلِ

پيطٌْبز ثبي س زض هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

ضَز .

است؟

 – 104قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ تحَيل  – 104آي ب ّط گًَِ تحَيل پيطٌْبزّب زض

ثلِ

پيطٌْبز ثبي س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

ضَز .

است؟

 – 105قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ اغالح  – 105آي ب ّط گًَِ اغالح پيطٌْبز ثِ
پيطٌْبز ثبيس ثِ غَضت هبثل گَاّي اًدبم ضَز .

غَضت هبثل گَاّي اًدبم ضسُ است ؟

ثلِ
ذيط

 – 106قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ اغالح  – 106آي ب ّط گًَِ اغالح پيطٌْبزّب زض

ثلِ

پيطٌْبزّب ثبي س زض هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

اًدبم ضَز.

است؟

 – 107قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ اغالح  – 107آي ب ّط گًَِ اغالح پيطٌْبزّب زض

ثلِ

پيطٌْبزّب ثبي س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

اًدبم ضَز .

است ؟
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 – 108قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ  – 108آي ب ّط گًَِ خبيگعيٌي پيطٌْبز ثِ

ثلِ

خبيگعيٌي پيطٌْبز ثبيس ثِ غَضت هبثل گَاّي اًدبم غَضت هبثل گَاّي اًدبم ضسُ است ؟

ذيط

ضَز .
 – 109قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ  – 109آي ب ّط گًَِ خبيگعيٌي پيطٌْبز زض

ثلِ

خبيگعيٌي پيطٌْبز ثبي س زض هْلت هوطض زض اسٌبز هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

هٌبهػِ اًدبم ضَز .

است؟

 – 110قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ  – 110آي ب ّط گًَِ خبيگعيٌي پيطٌْبز زض

ثلِ

خبيگعيٌي پيطٌْبز ثبي س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

هٌبهػِ اًدبم ضَز .

است ؟

 – 111قجن ثٌس (ة) هبزُ  16هبًَى ّ ،ط گًَِ پس  – 111آي ب ّط گًَِ پس گطكتي پيطٌْبز زض

ثلِ

گطكتي پيطٌْبز ثبي س زض هْلت هوطض زض اسٌبز هْلت هوطض زض ا سٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ

ذيط

هٌبهػِ اًدبم ضَز .

است ؟

 – 112قجن ثٌس (ة) هبزُ  17هبًَى  ،تَؾيحبت ٍ  – 112آي ب تَؾي حبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبي

ثلِ

پبسد ثِ پطسطْبي هٌبهػِ گطاى ثبيس ثِ غَضت هٌبهػِ گطاى ثِ غَضت هبثل تػسين ثطاي

ذيط

هبثل تػسين ثطاي ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل ضسُ
اضسبل گطزز .

است؟

 – 113قجن ثٌس (ة) هبزُ  17هبًَى  ،تَؾيحبت ٍ  – 113آي ب تَؾي حبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبي

ثلِ

پبسد ثِ پطسطْبي هٌبهػِ گطاى ثبيس ثطاي ّوِ هٌبهػِ گطاى ثطاي ّوِ ضطًت ًٌٌسگبى

ذيط

ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل گطزز .

زض هٌبهػِ اضسبل ضسُ است ؟

 – 114قجن ثٌس (ة) هبزُ  17هبًَى  ،زض غَضت  – 114زض غَضت تطٌيل خلسِ تَؾيح

ثلِ

تطٌيل خلسِ تَؾي ح اسٌبز  ،ضًٍَضت غَضتدلسِ اسٌبز  ،ضًٍَضت غَضتدلسِ آى ثِ غَضت

ذيط

آى ثبيس ثِ غَضت هبثل تػسين ثطاي ضطًت هبثل تػسين ثطاي ضطًت ًٌٌسگبى زض
ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل گطزز .

هٌبهػِ اضسبل ضسُ است ؟

 – 115قجن ثٌس(ة) هبزُ  17هبًَى  ،زض غَضت  - 115زضغَضت تطٌيل خلسِ تَؾيح

ثلِ

تطٌيل خلسِ تَؾي ح اسٌبز  ،ضًٍَضت غَضتدلسِ اسٌبز  ،ضًٍَضت غَضتدلسِ آى ثِ قَض

ذيط

آى ثبيس ثِ قَض يٌسبى ثطاي ضطًت ًٌٌسگبى زض يٌسبى ثطاي ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ
هٌبهػِ اضسبل گطزز .

اضسبل ضسُ است ؟

 – 116قجن ثٌس (ة) هبزُ  17هبًَى  ،زض غَضت  - 116زض غَضت تطٌيل خلسِ ًَؾيح

ثلِ

تطٌيل خلسِ ًَؾي ح اسٌبز  ،ضًٍَضت غَضتدلسِ اسٌبز ،آي ب ضًٍَضت غَضتدلسِ آى ثطاي

ذيط

آى ثبيس ثطاي ّوِ ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبغِ اضسبل ّوِ ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل
گطزز .

ضسُ است؟

 – 117قجن ثٌس (الق) هبزُ  18هبًَى  ،پيطٌْبزّبي  – 117آي ب پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى زض
هٌبهػِ گطاى ثبيس زض ظهبى هوطض گطَزُ ضَز .

ظهبى هوطض گطَزُ ضسُ است ؟

 – 118قجن ثٌس (الق) هبزُ  18هبًَى  ،پيطٌْبزّبي  – 118آي ب پيطٌْبزّبي هٌبهػِ گطاى زض
هٌبهػِ گطاى ثبي س زض هٌبى هوطض گطَزُ ضَز .

هٌبى هوطض گطَزُ ضسُ است ؟
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ثلِ
ذيط
ثلِ
ذيط

 – 119قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض خلسِ  – 119آي ب زض خلسِ گطبيص پيطٌْبزّب

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب ثبيس كْطست اسبهي زضي بكت كْطست اسبهي زضي بكت ًٌٌسگبى اسٌبز

ذيط

ًٌٌسگبى اسٌبز تْيِ ضَز .

تْي ِ ضسُ است؟

 – 120قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض خلسِ  – 120آي ب زض خلسِ گطبيص پيطٌْبزّب ،

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب  ،ثبيس كْطست اسبهي حبؾطاى كْطست اسبهي حبؾطاى زض خلسِ تْيِ

ذيط

زض خلسِ تْيِ ضَز .

ضسُ است ؟

 – 121قجن خعء  1ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض خلسِ  – 121آي ب زض خلسِ گطبيص پيطٌْبزّب ،

ثلِ

گطبيص پيطٌْبزّب  ،ثبيس كْطست اسبهي ضطًت كْطست اسبهي ضطًت ًٌٌسگبى زض

ذيط

ًٌٌسگبى زض خلسِ تْيِ ضَز .

خلسِ تْي ِ ضسُ است ؟

 – 122قجن خعء  2ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  – 122آي ب زض ٌّگبم گطبيص پبًتْب اثتسا

ثلِ

ٌّگبم گطبيص پبًتْب اثتسا ثبيس پبًت تؿويي ( پبًت تؿوي ي ( پبًت الق) گطَزُ ٍ

ذيط

پبًت الق) گطَزُ ٍ ًٌتطل ضَز .

ًٌتطل ضسُ است ؟

 – 123قجن هبزُ  6هبًَى تٌظين ثرطي اظ هوطضات  – 123زض غَضتي ًِ زض پبًت (الق) چي

ثلِ

هبلي زٍلت  ،زض هؼبهالت زٍلتي چي ضا ًوي تَاى ثؼٌَاى تؿوي ي هطاضزازُ ضسُ  ،آي ب ايي

ذيط

ثؼٌَاى تؿويي پصيطكت .

پيطٌْبز اظ هٌبهػِ ًٌبض گصاضتِ ضسُ
است ؟

 – 124قجن خعء«  3ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  - 124زض ٌّگبم گطبيص پبًتْب  ،آيب

ثلِ

ٌّگبم گطبيص پبًتْ ب  ،پبًت كٌي ثبظضگبًي ( پبًت پبًت كٌي ثبظضگبًي ( پبًت ة) پس اظ

ذيط

ة)ثبيس پس اظ پبًت تؿوي ي ( پبًت الق) گطَزُ پبًت تؿوي ي ( پبًت الق) گطَزُ ضسُ
ضَز .

است ؟

 – 125قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  - 125زض ٌّگبم گطبيص پبًتْب زض

ثلِ

ٌّگبم گطبيص پبًتْب زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،آي ب پبًت هيوت

ذيط

پبًت هيوت ( پبًت ج) ثبيس پس اظ پبًت كٌي ( پبًت ج) پس اظ پبًت كٌي ثبظضگبًي (
ثبظضگبًي ( پبًت ة ) گطَزُ ضَز .

پبًت ة ) گطَزُ ضسُ است ؟

 – 126قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  - 126زض ٌّگبم گطبيص پبًتْب زض

ثلِ

ٌّگبم گطبيص پبًتْب زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،آي ب هساضى

ذيط

ثبيس اهؿبي هساضى پبًت هيوت ( پبًت ج) ًٌتطل پبًت هيوت ( پبًت ج) اهؿبء ضسُ است ؟
ضَز .
 – 127قجن خعء  4ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  - 127زض ٌّگبم گطبيص پبًتْبي هيوت

ثلِ

ٌّگبم گطبيص پبًتْبي هيوت ( پبًت ج) زض ( پبًت ج) زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي ،

ذيط

هٌبهػبت يي هطحلِ اي  ،ثبيس پيطٌْبزّبي ؿيط آي ب پيطٌْبزّبي ؿيط هبثل هجَل ًٌبض
هبثل هجَل ًٌبض گصاضتِ ضَز .

گصاضتِ ضسُ اًس ؟

 – 128قجن خعء  5ثٌس ( ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  - 128زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي آيب

ثلِ

هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ثبيس پبًتْبي كٌي ثبظضگبًي پبًتْبي كٌي ثبظضگبًي (پبًت ة) هجل اظ

ذيط

(پبًت ة) هجل اظ گطَزى پبًتْبي هيوت (پبًت ج) گطَزى پبًتْبي هيوت (پبًت ج) تحَيل
تحَيل ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي ضَز .

ًويتِ كٌي ثبظضگبًي ضسُ است ؟
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 – 129قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  – 129 ،آيب زض خلسِ گطبيص پبًتْب ،

غَضتدلسِ گطبيص پيطٌْبزّب
ًويسيَى هٌبهػِ تْيِ ٍ تٌظين گطزز .

ثبيس تَسف غَضتدلسِ گطبيص پي طٌْبزّب تَسف

ثلِ
ذيط

ًويسيَى هٌبهػِ تْيِ ٍ تٌظين ضسُ
است ؟

 – 130قجن خعء  6ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  – 130آيب زض خلسِ گطبيص پبًتْب  ،آيب
خلسِ گطبيص پبًتْب  ،ثبيس غَضتدلسِ گطبيص غَضتدلسِ گطبيص پي طٌْبزّب تَسف
ًويسي َى هٌبهػِ اهؿبء ضسُ است ؟
پيطٌْبزّب تَسف ًويسيَى هٌبهػِ اهؿبء گطزز .

ذيط

 – 131قجن خعء  7ثٌس (ة) هبزُ  18هبًَى  ،زض  – 131آي ب زض خلسِ گطبيص پبًتْب  ،پس

ثلِ

خلسِ گطبيص پبًتْب  ،پس اظ تٌظين غَضتدلسِ اظ تٌظين غَضتدلسِ ثبيس پبًتْبي هيوت

ذيط

ثلِ

ثبيس پبًتْبي هيوت ( پبًت ج) ٍ پبًت تؿويي ( ( پبًت ج) ٍ پبًت تؿويي ( پبًت الق )
پبًت الق ) پيطٌْبزّبي ضز ضسُ ثبيس ثطاي استطزاز پيطٌْبزّبي ضز ضسُ ثطاي استطزاز ثِ شي
ثِ شي ًلغ تحَيل هٌبهػِ گعاض ضَز .

ًلغ تحَيل هٌبهػِ گعاض ضسُ است ؟

 – 132قجن ثٌس (ج) هبزُ  18هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  - 132زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ

ثلِ

هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي ثبضس  ،ظهبى تطٌيل خلسِ اي ثَزُ  ،آي ب ظهبى تطٌيل خلسِ گطبيص

ذيط

گطبيص پيطٌْبزّبي هيوت  ،ثبيس زض خلسِ پيطٌْبزّبي هيوت  ،زض خلسِ گطبيص
گطبيص پبًتْب اػالم ضَز .

پبًتْب اػالم ضسُ است ؟

 – 133قجن ثٌس (ج) هبزُ  18هبًَى  ،زض غَضتي ًِ  - 133زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ

ثلِ

هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي ثبضس  ،هٌبى تطٌيل خلسِ اي ثَزُ  ،آي ب هٌبى تطٌيل خلسِ

ذيط

گطبيص پيطٌْبزّبي هيوت  ،ثبيس زض خلسِ گطبيص پيطٌْبزّبي هيوت  ،زض خلسِ
گطبيص پبًتْب اػالم ضَز .

گطبيص پبًتْب اػالم ضسُ است ؟

 – 134قجن ثٌس (ج) هبزُ  18هبًَى  ،زض هٌبهػبت زٍ  - 134زض غَضتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ

ثلِ

هطحلِ اي تـييط ظهبى تطٌيل خلسِ گطبيص اي است  ،آي ب تـييط ظهبى تطٌيل خلسِ

ذيط

پيطٌْبزّبي هيوت كوف ثطاي يي ثبض هبثل توسيس گطبيص پيطٌْبزّبي هيوت كوف ثطاي
است .

يي ثبض توسيس ضسُ است ؟

 – 135قجن ثٌس (ج) هبزُ  18هبًَى  ،زض هٌبهػبت زٍ  – 135زض غَتي ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ اي

ثلِ

هطحلِ اي تـييط ظهبى تطٌيل خلسِ گطبيص است  ،آي ب تـييط ظهبى تطٌيل خلسِ

ذيط

پيطٌْبزّبي هيوت كوف زض سوق هست اػتجبض گطبيص پيطٌْبزّبي هيوت زض سوق
پيطٌْبزّب هبثل توسيس است .

هست اػتجبض پيطٌْبزّب غَضت گطكتِ
است ؟

 – 136قجن ثٌس (ج) هبزُ  18هبًَى  ،زض هٌبهػبت  – 136آي ب زض زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي ،

ثلِ

يي هطحلِ اي  ،پيطٌْبزّبي هيوت ثبيس ثي زضًگ پيطٌْبزّبي هيوت ثي زضًگ زض ّوبى

ذيط

گطَزُ ٍ ثطًسُ هٌبهػِ تؼييي ضَز .

خلسِ گطَزُ ضسُ است ؟

 – 137قجن ثٌس (ج) هبزُ  18هبًَى  ،زض هٌبهػبت  – 137آي ب زض هٌبهػبت يي هطحلِ اي ،

ثلِ

يي هطحلِ اي ثبيس پيطٌْبزّبي هيوت ثي زضًگ پس اظ گطَزى پطٌْبزّب ثطًسُ هٌبهػِ

ذيط
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گطَزُ ضَز.

زض ّوبى خلسِ تؼييي ضسُ است ؟

 - 138قجن ثٌس (ز) هبزُ  18هبًَى ،هٌبهػِ گعاض  - 138آي ب هٌبهػِ گعاض اظ هٌبهػِ گطاى يب ثلِ
هٌلق است اظ هٌبهػِ گطاى ي ب ًوبي ٌسگبى آًْب خْت ًوبي ٌسگبى آًْب خْت حؿَض زض خلسِ ذيط
حؿَض زض خلسِ گطبيص پيطٌْبزّْبي هبلي زػَت گطبيص پيطٌْبزّب زػَت ًوَزُ است ؟

ًوبيس .
 - 139قجن ثٌس (الق ) هبزُ  19هبًَى  ،زض هٌبهػبت  - 139زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ،آيب ثلِ
زٍ هطحلِ اي  ،هٌبهػِ گعاض هَظق است پيطٌْبزّب هٌبهػِ گعاض پيطٌْبزّب ضا اضظيبثي ًيلي ذيط

ضا اضظيبثي ًيلي ًوبيس .

ًوَزُ است؟

 - 140قجن ثٌس ( الق ) ،هبزُ  19هبًَى  ،زض هٌبهػبت  - 140زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ،آيب ثلِ
زٍ هطحلِ اي  ،هٌبهػِ گعاض هَظق است ًتيدِ هٌبهػِ گعاض ًتيدِ اضظيبثي ًيلي ذيط

اضظي بثي ًيلي پيطٌْبزّب ضا اػالم ًوبيس.

پيطٌْبزّب ضا اػالم ًوَزُ است ؟

 - 141قجن ثٌس (الق) هبزُ 19هبًَى ،زض هٌبهػبت زٍ  - 141زض هٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ،آيب ثلِ
هطحلِ اي  ،هٌبهػِ گعاض هَظق است پيطٌْبزّب ضا هٌبهػِ گعاض پيطٌْبزّب ضا اضظي بثي ذيط

اضظي بثي كٌي ثبظضگبًي ًوبيس.

ثبظضگبًي ًوَزُ است؟

 - 142قجن ثٌس ( الق ) هبزُ  19هبًَى ،زض هٌبهػبت  - 142زضهٌبهػبت زٍ هطحلِ اي ،آيب ثلِ
زٍ هطحلِ اي  ،هٌبهػِ گعاض هَظق است ًتيدِ هٌبهػِ گعاض ًتيدِ اضظيبثي ًيلي ذيط

اضظي بثي كٌي ثبظضگبًي پيطٌْبزّب ضا اػالم ًوبيس .

پيطٌْبزّب ضا اػالم ًوَزُ است؟

 - 143قجن ثٌس (ة) هبزُ 19هبًَى ،زض غَضتي ًِ  - 143زض غَضتي ًِ ثطضسي كٌي ثبظضگبًي ثلِ
ثطضسي كٌي ثبظضگبًي پيطٌْبزّب الظم ثبضسً ،تيدِ پيطٌْبز الظم ثبضس ،آي ب كوف پبًت هيوت ذيط
ثطضسي قي هْلتي ًِ ًويسيَى هٌبهػِ هؼيي هي پيطٌْبز زٌّسگبًي ًِ اهتيبظ كٌي

ًٌس ثِ خلسِ ثؼسي ًويسيَى احبلِ هي ضَز ٍ ثط ثبظضگبًي الظم ضا احطاظ ًطزُ اًس گطَزُ
اسبس گعاضش ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي ،پبًت هيوت ضسُ است ؟
پيطٌْبز زٌّسگبًي ًِ اهتي بظ كٌي ثبظضگبًي الظم ضا
احطاظ ًطزُ اًس ،گطَزُ هي ضَز.
 - 144قجن ثٌس ( ج ) هبزُ  19هبًَىّ ،ط گًَِ  - 144آي ب اضظيبثي كٌي ثبظضگبًي پيص اظ ثلِ
اضظي بثي كٌي ثبظضگبًي ،تٌْب پيص اظ گطَزى گطَزى پيطٌْبزّبي هيوت اًدبم گطكتِ ذيط

پيطٌْبزّبي هيوت هدبظ است .

است؟

 - 145قجن ثٌس ( ز ) هبزُ  19هبًَى ،پبًت پيطٌْبز  - 145آي ب پبًت پيطٌْبز هيوت هٌبهػِ ثلِ
هيوت هٌبهػِ گطاًي ًِ زض اضظيبثي ّبي كٌي گطاًي ًِ زض اضظيبثي ّبي كٌي ثبظضگبًي ذيط
ثبظضگبًي پصيطكتِ ًطسُ اًس ،ثبيس ًبگطَزُ ثبظگطزاًسُ پصيطكتِ ًطسُ اًس ًبگطَزُ ثبظگطزاًسُ
ضَز .

ضسُ است ؟

 - 146قجن ثٌس (الق) هبزُ 20هبًَىٌّ ،گبم اضظي بثي  - 146آي ب زض اسٌبز هٌبهػِ تػطيح ضسُ ثلِ
هبلي  ،هٌبهػِ گطاى ًِ هٌبست تطيي هيوت حبئع است ًِ ثطًسُ اٍل هٌبهػِ حبئع هٌبست ذيط
ضسُ ثبضس ،ثِ ػٌَاى ثطًسُ اٍل اػالم ذَاّس ضس.

تطيي هيوت ثَزُ است ؟
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 - 147قجن ثٌس ( الق ) هبزُ  20هبًَى ،ثطًسُ زٍم زض - 147زض غَضت اػالم ثطًسُ زٍم ،آيب ثلِ
غَضتي اػالم هي ضَز ًِ تلبٍت هيوت پيطٌْبزي تلبٍت هيوت ٍي ثب ثطًسُ اٍل ًوتط اظ ذيط

ٍي ثب ثطًسُ اٍلً ،وتط اظ هجلؾ تؿويي ثبضس.

هجلؾ تؿويي ثَزُ است ؟

 - 148قجن ثٌس ( الق ) هبزُ  20هبًَى ،ثطًسُ زٍم  - 148زض غَضت ػسم اػالم ثطًسُ زٍم ،ثلِ
زضغَضتي اػالم هي ضَز ًِ تلبٍت هيوت آي ب ّيچ پيطٌْبزي ٍخَز ًساضز ًِ تلبٍت ذيط

پيطٌْبزي ٍي ثب ثطًسُ اٍلً ،وتط اظ هجلؾ تؿويي هيوتص ثب ثطًسُ اٍلً ،وتط اظ هجلؾ تؿويي
ثبضس.

ثبضس ؟

- 149قجن ثٌس ( الق ) هبزُ 20هبًَى ،ضٍش اضظي بثي  - 149آي ب ضٍش اضظيبثي هبلي زض اسٌبز ثلِ
هبلي ثبيس زض اسٌبز هٌبهػِ ثِ غَضت هططٍح اػالم هٌبهػِ اػالم ضسُ است ؟
ذيط
ضَز .

 - 150قجن ثٌس ( الق ) هبزُ  20هبًَى ً ،حَُ تإثيط  - 150آي ب ًحَُ تإثيط گصاضي اضظي بثي كٌي ثلِ
گصاضي اضظيبثي كٌي ثبظضگبًي ثط هيوت ثبيس اػالم ثبظضگبًي ثط هيوت ،اػالم ضسُ است ؟
ذيط
ضَز.

 - 151قجن ثٌس ( ة) هبزُ  20هبًَى ،پس اظ گطَزى  - 151زض غَضتي ًِ ثطضسي هيوت ّب ٍ ثلِ
پبًت ّبي هيوت ،چٌبًچِ ثطضسي هيوت ّب ٍ تدعيِ تدعي ِ ٍ ًٌتطل هجبًي آى ثِ ًوي تِ كٌي ذيط
ٍ ًٌتطل هجبًي آى الظم ثبضسً ،ويسيَى هٌبهػِ هي ثبظضگبًي اضخبع ضسُ است ،آي ب ًوي تِ

تَاًس ثطضسي آى ض اثِ ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي اضخبع كٌي ثبظضگبًي حساًثط ظطف زٍ ّلتِ
ًوبيس ٍ ًوي تِ كٌي ثبظضگبًي حساًثط ظطف زٍ ّلتِ ًتي دِ ضا ثِ ًويسيَى هٌبهػِ اػالم ًطزُ
ًتيدِ اضظيبثي ضا ثِ ًويسيَى هٌبهػِ اػالم هي ًٌس است ؟
 - 152قجن ثٌس ( ج ) هبزُ  20هبًَى ،پس اظ گطَزُ  - 1- 152آي ب پس اظ گطَزى پيطٌْبزّبي

ثلِ

پيطٌْبزّبي هيوت ،تؿويي ثطًسُ اٍل ٍ زٍم ًعز هيوت ،تؿويي ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًعز ذيط
هٌبهػِ گعاض ًگْساضي ذَاّس ضس ٍ تؿويي سبيط هٌبهػِ گعاض ًگْساضي ضسُ است ؟
هٌبهػِ گطاى ثطگطزاًسُ هي ضَز .

 - 2- 152آي ب پس اظ گطَزى پيطٌْبزّبي

ثلِ

هيوت ،تؿوي ي ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ًعز ذيط
هٌبهػِ گعاض ًگْساضي ضسُ است ؟
 - 3- 152آي ب پس اظ گطَزى پيطٌْبزّبي ثلِ
هيوت ،تؿويي سبيط هٌبهػِ گطاى ذيط
ثبظگطزاًسُ ضسُ است ؟

 - 153قجن ثٌس ( ز ) هبزُ  20هبًَى ،زض هٌبهػبت  - 1- 153زض هٌبهػبت ثيي الوللي ،آاي ثلِ
ثيي الوللي  ،هٌبهػِ گطاى زاذلي ًسجت ثِ هٌبهػِ هٌبهػِ گطاى زاذلي ثط هٌبهػِ گطاى ذيط
گطاى ذبضخي تطخي ح زاضًسً .حَُ تطخيح هٌبهػِ ذبضخي تطخي ح زازُ ضسُ اًس ؟

گطاى زاذلي  ،زضاسٌبز هٌبهػِ هيس ذَاّس ضس .
 - 2- 153زض هٌبهػبت ثيي الوللي ،آيب ثلِ
هٌبهػبتي ًِ زض آًْب ضػبيت اي ي هبػسُ ثِ هػلحت
ًحَُ تطخي ح هٌبهػِ گطاى زاذلي ذيط
ًجبضس ،ثبيس اظ سَي ضَضاي اهتػبز تإييس ضَز .
زضاسٌبز هٌبهػِ هيس ضسُ است ؟
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 - 3- 153آي ب هٌبهػبت ثيي الوللي ًِ

ثلِ

هٌبهػِ گطاى زاذلي ثط هٌبهػِ گطاى ذيط
ذبضخي تطخي ح زازُ ًطسُ اًس ،ثِ تإييس
ضَضاي اهتػبز ضسيسُ است ؟
 - 154قجن ثٌس ( الق ) هبزُ  21هبًَى ،هطاضزاز ثب  - 1- 154آي ب هطاضزاز ثب ثطًسُ  ،هٌبهػِ ثلِ
ثطًسُ هٌبهػِ ثبيس پيص اظ پبي بى هست اػتجبض پيص اظ پبي بى هست اػتجبض پيطٌْبزّب ذيط

پيطٌْبزّب هٌؼوس ضَز .اي ي هست حساًثط ثطاي يي هٌؼوس ضسُ است؟
ثبض ٍ ثطاثط هست پيص ثيٌي ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ
هبثل توسي س است .ثؼس اظ ػوس هطاضزاز تؿويي
پيطٌْبز زٌّسُ زٍم هستطز هي گطزز.

 - 2- 154زض غَضت توسيس هست اػتجبض ثلِ
پيطٌْبزّب ،آي ب ايي توسيس كوف يي ثبض ذيط
غَضت گطكتِ است ؟

 - 3- 154زض غَضت توسيس هست اػتجبض

ثلِ

پيطٌْبزّب ،آي ب هست توسيس ثطاثط هست ذيط
پيص ثيٌي ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ ثَزُ
است ؟
 - 4- 154زض غَضت زض اًؼوبز هطاضزاز ثب

ثلِ

ثطًسُ اٍل ،آي ب پس اظ اًؼوبز هطاضزاز ذيط
تؿويي پيطٌْبز زٌّسُ زٍم هستطز ضسُ
است ؟
 – 155قجن ثٌس (ة) هبزُ  21هبًَى  ،هطاض زاز ثب  – 1 – 155آي ب هطاضزاز ثب ثطًسُ اٍل زض

ثلِ

ثطًسُ اٍل زض هْلت پيص ثيٌي ضسُ زض اسٌبز  ،هْلت پيص ثيٌي ضسُ زض اسٌبز  ،هٌؼوس

ذيط

هٌؼوس ذَاّس ضس  .چٌبًچِ ثطًسُ اٍل اظ اًؼوبز هطاض ضسُ است ؟
زاز اهتٌبع ًوبيس ٍ ي ب ؾوبًت اًدبم تؼْسات ضا اضائِ  – 2 – 155زض غَضتي ًِ ثطًسُ اٍل اظ

ثلِ

ًٌوبيس  ،تؿوي ي هٌبهػِ ٍ ؾجف ٍ هطاضزاز ثب ثطًسُ اًؼوبز هطاضزاز اهتٌبع ًوَزُ  ،آي ب تؿويي
زٍم هٌؼوس هي گطزز  .زض غَضت اهتٌبع ًلط زٍم  ،هٌبهػِ ٍي ؾجف ضسُ است ؟

ذيط

تؿويي ٍي ًيع ؾجف ٍ هٌبهػِ تدسيس ذَاّس ضس .

 – 3 – 155زض غَضتي ًِ ثطًسُ اٍل

ثلِ

ؾوبًت اًدبم تؼْسات ضا اضائِ ًٌوَزُ  ،آيب

ذيط

تؿويي هٌبهػِ ٍي ؾجف ضسُ است ؟
 – 4 – 155زض غَضتي ًِ ثطًسُ اٍل اظ

ثلِ

اًؼوبز هطاضزاز اهتٌبع ًوَزُ  ،آيب ثب ثطًسُ

ذيط

زٍم هطاضزاز هٌؼوس ضسُ است ؟
 – 5 – 155زض غَضتي ًِ ثطًسُ اٍل

ثلِ

ؾوبًت اًدبم تؼْسات ضا اضائِ ًٌوَزُ  ،آيب

ذيط

ثب ثطًسُ زٍم هطاض زاز هٌؼوس ضسُ است ؟
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 – 6 – 155زض غَضتي ًِ ثطًسُ زٍم اظ

ثلِ

اًؼوبز هطاضززاز اهتٌبع ًوَزُ  ،آي ب تؿويي

ذيط

ٍي ؾجف ضسُ است ؟
 – 7 – 155زض غَضتي ًِ ثطًسُ زٍم اظ

ثلِ

اًؼوبز هطاضززاز اهتٌبع ًوَزُ  ،آي ب هٌبهػِ

ذيط

تدسيس ضسُ است ؟
 – 156قجن هبزُ  22هبًَى  ،اضسبل هٌبتجبت يب  – 156آي ب اضسبل هٌبتجبت ي ب اسٌبز هطتجف

ثلِ

اسٌبز هطتجف ثب هٌبهػِ هَؾَع هبزُ  20ايي هبًَى ثب هٌبهػِ هَؾَع هبزُ  20هبًَى خع زض

ذيط

زض غَضتي هؼتجط است ًِ كطستبزى آى خع زض هَاضز هَاضز تـييط ًطبًي ي ب هحل  ،هبثل تػسين
تـييط ًطبًي ي ب هحل  ،هبثل تػسين ثبضس .

ثَزُ است؟

 – 157قجن ثٌس (الق ) هبزُ  24هبًَى  ،هٌبهػِ زض  – 1 – 157آي ب تدسيس هٌبهػِ ثسليل ًن
ضطايف ظيط تدسيس هي گطزز :

ثَزى تؼساز هٌبهػِ گطاى اظ حس ًػبة

ثلِ
ذيط

ً – 1ن ثَزى تؼساز هٌبهػِ گطاى اظ حس ًػبة تؼييي تؼيي ي ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ ثَزُ است ؟
ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ .

 – 2 – 157آي ب تدسيس هٌبهػِ ثسليل

 – 2اهتٌبع ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم هٌبهػِ اظ اًؼوبز اهتٌبع ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم هٌبهػِ اظ

ثلِ
ذيط

هطاضزاز .

اًؼوبز هطاض زاز ثَزُ است ؟

 – 3پبي بى هست اػتجبض پيطٌْبزّب .

 – 3 – 157آي ب تدسيس هٌبهػِ ثسليل

ثلِ

پبي بى هست اػتجبض پيطٌْبز ثَزُ است ؟

ذيط

 – 4ضؤي ّيإت ضسيسگي ثِ ضٌبي بت .

 – 5ثبال ثَزى هيوت ّب ثِ ًحَي ًِ تَخيِ اهتػبزي  – 4 – 157آي ب تدسيس هٌبهػِ ثسليل ضؤي
قطح هٌتلي گطزز .
ّيإت ضسيسگي ثِ ضٌبي بت ثَزُ است ؟

ثلِ
ذيط

 5 – 157آي ب تدسيس هٌبهػِ ثسليل ثبال

ثلِ

ثَزى هيوتْب ثَزُ است  ،ثِ ًحَي ًِ

ذيط

تَخيِ اهتػبزي قطح هٌتلي ضسُ است ؟
 - 158قجن ثٌس ( ة)هبزُ  24هبًَى ،هٌبهػِ  - 1- 158آي ب لـَ هٌبهػِ ثسليل هطتلغ ثلِ
زضضطايف ظيط لـَ هي ضَز:
ضسى ًي بظ ثِ ًبال ي ب ذسهبت هَؾَع ذيط
ً -1ي بظ ثِ ًبال ي ب ذسهبت هَؾَع هٌبكوػِ هطتلغ هٌبهػِ ثَزُ ؟
ضسُ ثبضس.

 - 2- 158آي ب لـَ هٌبهػِ ثسليل تـييطات

ثلِ

 - 2تـييطات ظي بزي زض اسٌبز هٌبهػِ الظم ثبضس ٍ ظي بز زض اسٌبز زض هٌبهػِ ثَزُ ًِ هَخت ذيط
هَخت تـييط زض هبّيت هٌبهػِ گطزز.
تـييط زض هبّيت هٌبهػِ ضسُ است ؟
 - 3پيطبهسّبي ؿيط هتؼبضف ًظيط خٌگ ،ظلعلِ - 3- 158 ،آي ب لـَ هٌبهػِ ثسليل ثلِ
سيل ٍ هبًٌس آًْب .
پيطبهسّبي ؿيط هتؼبضف ًظيط خٌگ ،ذيط
 - 4ضؤي ّيإت ضسيسگي ثِ ضٌبيبت .
ظلعلِ ،سيل ٍ هبًٌس آًْب ثَزُ است ؟
 - 5تطريع ًويسيَى هٌبهػِ هجٌي ثط تجبًي  - 4- 158آي ب لـَ هٌبهػِ ثسليل ضؤي ّيإت ثلِ
ثي ي هٌبهػِ گطاى .
ضسيسگي ثِ ضٌبي بت ثَزُ است ؟
ذيط
 - 5- 158آي ب لـَ هٌبهػِ ثسليل تطريع ثلِ
ًويسيَى هٌبهػِ هجٌي ثط تجبًي ثيي ذيط
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هٌبهػِ گطاى ثَزُ است ؟
 - 159قجن ثٌس ( ج) هبزُ  24هبًَى ،هٌبهػِ گعاض  - 159آي ب هٌبهػِ گعاض تدسيس ي ب لـَ ثلِ
ثبيس تدسيس ٍ ي ب لـَ هٌبهػِ ضا هكبثن هبزُ (  ) 22هٌبهػِ ضا هكبثن هبزُ  22هبًَى ( يؼٌي ثِ ذيط
هبًَى ( يؼٌي ثِ ضٍضي هبثل تػسين ) ثِ آگبّي ّوِ ضٍضي هبثل تػسين ) ثِ آگبّي ّوِ
هٌبهػِ گطاى ثطسبًس .

هٌبهػِ گطاى ضسبًسُ است ؟

 - 160قجن ثٌس ( ة) هبزُ  25هبًَى ،زستگبُ هٌبهػِ  - 1 - 160آي ب زستگبُ هٌبهػِ گعاض زض ثلِ
گعاض هٌلق است زض هْلت پبًعزُ ضٍظ ًبضي اظ تبضيد هْلت پبًعزُ ضٍظ ًبضي ،ثِ ضٌبيت ذيط

زضي بكت ضٌبيت ،ضسيسگي ّبي الظم ضا ثِ ػول ضسيسگي ّبي الظم ضا ثِ ػول آٍضزُ است
آٍضزُ ٍ زضغَضت ٍاضز زاًستي اػتطاؼ ،هكبثن ؟
هوطضات هطثَـ اهسام ًوبيس ٍ زض غَضتي ًِ ضٌبيت  - 2- 160آي ب زضغَضتي ًِ زستگبُ هٌبهػِ

ثلِ

ضا ٍاضز تطري ع ًسّس ،ظطف هْلت تؼييي ضسُ گعاض اػتطاؼ ضا ٍاضز زاًستِ ،هكبثن ذيط
خَاثي ِ الظم ضا ثِ ضبًي اػالم ًٌس .
هوطضات هطثَـ اهسام ًوَزُ است؟
 - 3- 160آي ب زضغَضتي ًِ زستگبُ هٌبهػِ ثلِ
گعاض اػتطاؼ ضا ٍاضز ًساًستِ ،ظطف هْلت ذيط

تؼييي ضسُ خَاثي ِ الظم ضا ثِ ضبًي اػالم
ًطزُ است؟

 - 161قجن هبزُ  27هبًَى ،اًدبم هٌبهػِ ثِ غَضت  - 161زضذػَظ تطى تططيل بت ه ٌبهػِ ثلِ
تطى تططيلبت هٌبهػِ ثط اسبس گعاضش تَخيْي آي ب گعاضش تَخيْي تَسف زستگبُ ذيط
زستگبُ هٌبهػِ گعاض ذَاّس ثَز .

هٌبهػِ گعاض تْي ِ ضسُ است ؟

 - 162قجن ثٌس  0الق ) هبزُ  28هبًَى ،تطًيت ّيإت  - 162زضذػَظ هؼبهالت ٍاحسّبي ثلِ
تطى تططيلبت هٌبهػِ زض هَضز هؼبهالت ٍاحسّبي هطًعي زستگبُ ّبي هَؾَع ثٌس ( ة) ذيط
هطًعي زستگبُ ّبي هَؾَع ثٌس ( ة) هسُ (  ) 1هسُ (  ) 1هبًَى ،آي ب ّيإت تطى تططيلبت

هبًَى ،هتطٌل اظ هؼبٍى هبلي ٍ ازاضي ي ب هوبم هطبثِ هٌبهػِ هتطٌل اظ هؼبٍى هبلي ٍ ازاضي يب
ٍظاضتربًِ ي ب هؤسسِ زٍلتي حست هَضز ٍ شيحسبة هوبم هطبثِ ٍظاضتربًِ ي ب هؤسسِ زٍلتي
هطثَـ ي ب هوبم هطبثِ ٍ يي ًلط زيگط اظ ًبضًٌبى حست هَضز ٍ شي حسبة هطثَـ ي ب هوبم
ذجطُ ٍ هتؼْس زستگبُ هطثَـ ثِ اًتربة ثبالتطيي هطبثِ ٍ يي ًلط زيگط اظ ًبضًٌبى ذجطُ ٍ
هوبم زستگبُ اخطايي شيطثف هي ثبضس .

هتؼْس زستگبُ هطثَـ ثِ اًتربة ثبالتطيي
هوبم زستگبُ اخطايي شيطثف ثَزُ است ؟

 - 163قجن ثٌس ( ة) هبزُ  28ه بًَى ،تطًيت ّيإت  - 163زضذػَظ هؼبهالت زستگبُ ّبي ثلِ
تطى تططيلبت هٌ بهػِ زض هَضز هؼبهالت زستگبُ اخطايي ًِ زاضاي اػتجبضات استبًي ّستٌس ذيط
ّبي اخطايي ًِ زاضاي اػتجبضات استبًي ّستٌس زض زض ٍاحسّبي ذبضج اظ هطًع زستگبُ ّبي

ٍاحسّبي ذبضج اظ هطًع زستگبُ ّبي ثٌس ( ة) هبزُ ثٌس ( ة) هبزُ (  ،) 1هتطٌل اظ استبًساض يب
(  ،) 1هتطٌل اظ استبًساض ي ب ًوبي ٌسُ اٍ ٍ ثبالتطيي ًوبي ٌسُ اٍ ٍ ثبالتطي ي هوبم زستگبُ اخطايي
هوبم زستگبُ اخطايي زض هحل ٍ حست هَضز  ،زض هحل ٍ حست هَضز  ،شيحسبة يب
شيحسبة ي ب هسؤٍل اهَض هبلي هطثَـ هي ثبضس.

هسؤٍل اهَض هبلي هطثَـ ثَزُ است ؟

 - 164قجن تجػطُ (  ) 2ثٌس ( ة) هبُ  28هبًَى - 164 ،آي ب ّيإت تطى تططيلبت هٌبهػِ ثِ ثلِ
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ّي إت تطى هٌبهػِ زض استبًساضي ّب ،استبًساض يب زػَت ثبالتطي ي هوبم زستگبُ اخطايي شي ذيط
ًوبي ٌسُ اٍ ،هؼبٍى شيطثف استبًساض ٍ شيحسبة ضثف ٍ ي ب هوبم هدبظ اظقطف آًْب تطٌيل
استبًساضي هي ثبضس.

ضسُ است ؟

 - 165قجن ثٌس ( ج ) هبزُ  28هبًَى ،زض هَضز اًدبم  - 165آي ب ّيإت تطى تططيلبت هٌبهػِ زض ثلِ
هؼبهالت ضطًت ّبي زٍلتي ،تطًيت ّيإت تطى هَضز اًدبم هؼبهالت ضطًت ّبي زٍلتي ،ذيط

تططيلبت هٌبهػِ هتطٌل اظ  :هسيط ػبهل ٍ يب هتطٌل اظ  :هسيط ػبهل ٍ ي ب ثبالتطيي هوبم
ثبالتطيي هوبم اخطايي ٍ حست هَضز شي حسبة يب اخطايي ٍ حست هَضز شيحسبة ي ب هسيط
هسيط هبلي ضطًت ٍ ي ي ًلط ثِ اًتربة هدوغ هبلي ضطًت ٍ ي ي ًلط ثِ اًتربة هدوغ
ػوَهي ي ب ضَضاي ػبلي حست هَضز ذَاّس ثَز .

ػوَهي ي ب ضَضاي ػبلي حست هَضز ثَزُ
است؟

 - 166قجن ثٌس ( ز ) هبزُ  28هبًَىّ ،يإت تطى  - 1- 166اي ب ّي إت تطى هٌبهػِ زض ثلِ
تططي لبت هٌبهػِ ًِ زض ّط هَضز ثٌب ثِ زػَت استبًساضي ّب ،هتطٌل اظ استبًساض يب ذيط
ثبالتطي ي هوبم زستگبُ اخطايي شي ضثف ٍ ي ب هوبهبت ًوبي ٌسُ اٍ ،هؼبٍى شي ضثف استبًساض ٍ شي
هدبظ اظ قطف آًْب تطٌيل هي ضَز ،ثب حؿَض ّط سِ سبة استبًساضي ثَزُ است ؟
ًلط اػؿبي هطثَقِ ضسويت زاضز ٍ ًلي ِ اػؿبء هٌلق  - 2- 166آي ب ّط سِ ًلط ػؿَ ّيإت تطى ثلِ
ثِ حؿَض زض خلسبت ّي إت ٍ اثطاظ ًظط ذَز ًسجت ثِ تططيلبت هٌبهػِ زض خلسِ ّيإت ضطًت ذيط
گعاضش تَخيْي زستگبُ اخطايي هطثَـ زض هَضز زاضتِ اًس ؟
توبؾبي تطى هٌبهػِ ٍ ّوچٌي ي ًحَُ اًدبم هؼبهلِ  - 3- 166آي ب ّط سِ ًلط ػؿَ ّيإت تطى
هَضز ًظط ّستٌس لٌي تػويوبت ّيأت ثب ضؤي تططيلبت هٌبهػِ ًسجت ثِ گعاضش
اًثطيت اػؿبء هؼتجط ذَاّس ثَز .

تَخيْي زستگبُ اخطايي هَثَـ زض هَضز

ثلِ
ذيط

توبؾبي تطى هٌبهػِ ٍ ّوچٌيي ًحَُ
اًدبم هؼبهلِ هَضز ًظط ،اثطاظ ًظط ًطزُ اًس
؟
 - 167قجن ثٌس ( ّـ )هبزُ  28هبًَى ،زض اخطاي هبزُ  - 1- 167زض هَضز ٍاحسّبي هطًعي ثلِ
 27هبًَى زض غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ ٍظاضتربًِ ّب ،زض غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ذيط
ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس ،اًدبم هؼب هلِ پس ثيص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي

اظ تػَيت ّيإت ّبي سِ ًلطُ هَؾَع ايي هبزُ ثَزُ ،آي ب اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت
حست هَضز تإييس هوبهبت ظيط هدبظ ذَاّس ثَز :

ّيإت تطى تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس

 -1زض هَضز ٍاحسّبي هطًعي ٍظاضتربًِ ّب ٍ ٍظيط غَضت گطكتِ است ؟
هؤسسبت زٍلتي ٍ ضطًت ّبي زٍلتي ،ثِ  - 2- 167زض هَضز هؤسسبت زٍلتي ،زض ثلِ
تطتيت ٍظيط ي ب ضئيس هؤسسِ هعثَض ٍ زض هَضز غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ ذيط
ضطًت ّبي زٍلتي ّيإت هسيطُ ضطًت .

-2

ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثَزُ  ،آيب

زض هَضز زستگبُ ّبي اخطايي هحلي تبثغ اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى

ًظبم ثَززخِ استبًي ٍ زض هَضز هؼبهالت هطثَـ تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس ضئيس هؤسسِ
ثِ اػتجبضات ؿيط استبًي ًِ تَسف ٍظاضتربًِ ّب ٍ هعثَض غَضت گطكتِ است ؟
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هؤسسبت زٍلتي ثِ ٍاحسّبي ذبضج اظ هطًع اثالؽ  - 3- 167زض هَضز ضطًت ّبي زٍلتي ،زض ثلِ
هي گطزز ٍ ّوچٌي ي زض هَضز هؤسسبت زٍلتي غَضتي ًِ هجلؾ هبهلِ ثيص اظ پٌدبُ ثطاثط ذيط
هستوط زض ذبضج اظ هطًع ،استبًساض استبى هطثَقِ ًػبة هؼبهالت ًَچٌ جَزُ  ،آي ب اًدبم

.

هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى

تجػطُ  :زض هَاضزي ًِ استبًساض ضرػبً زض ّيإت تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس ّيإت هسيطُ
تطى هٌبهػِ هَؾَع اي ي هبزُ ضطًت ًٌس ٍ ثب ًظط ضطًت غَضت گطكتِ است ؟
هَاكن غَضتدلسِ هطثَـ ضا اهؿبء ًوبيس ،تإييس  - 4- 167زض هَضز زستگبُ ّبي اخطايي ثلِ
هدسز ٍي ؾطٍضت ًساضز .
هحلي تبثغ ًظبم ثَزخِ استبًي ،زضغَضتي ذيط
 - 3زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ هَُ هؿبئيِ ،ضَضاي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة
ًگْجبى ،غسا ٍ سيوبي خوَْضي اسالهي ايطاى ،هؼبهالت ًَچي ثَزُ  ،آي ب اًدبم هؼبهلِ
زيَاى هحبسجبت ًطَض ٍ سبيط هؤسسبت زٍلتي ًِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى تططيلبت
ثِ غَضت هستول ازاضُ هي ضًَس ٍ تبثغ ّيچ يي هٌبهػِ ،ثب تإيي س استبًساض استبى هطثَقِ
اظ ٍظاضتربًِ ّب ٍ هؤسسبت زٍلتي ًيستٌس ،ثِ غَضت گطكتِ است ؟
تطتيت ضئيس هَُ هؿبئيِ ي ب حست هَضز يٌي اظ  - 5- 167زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ ثلِ
هؼبًٍيي هٌترت ٍي ،ضئيس سبظهبى غسا ٍ سيوبي
اػتجبضات ؿيط استبًي ًِ تَسف ذيط
خوَْضي اسالهي ايطاى ،ضئيس زيَاى هحبسجبت ٍظاضضتربًِ ّبٍ هؤسسبت زٍلتي ثِ
ًطَض ٍ ثبالتطي ي هوبم زستگبُ اخطائي شي ضثف
ٍاحسّبي ذبضج اظ هطًع اثالؽ
 - 4زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ هؤسسبت ٍ هي گطزز ،زض غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص
ًْبزّبي ػوَهي زٍلتي ثبالتطيي هوبم اخطائي يب اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثَزُ
هؤسسِ هطثَـ .

 ،آي ب اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت
تطى تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس استبًساض
استبى هطثَقِ غَضت گطكتِ است ؟
- 6- 167زض هَضز هؤسسبت زٍلتي هستوط ثلِ
زض ذبضج اظ هطًع ،زض غَضتي ًِ هجلؾ ذيط
هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت

ًَچي ثبضس ،آي ب اًدبم هؼبهلِ پس اظ
تػَيت ّي إت تطى تططيلبت هٌبهػِ ،ثب
تإيي س استبًساض استبى هطثَـ غَضت گطكتِ
است ؟
 - 7- 167زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ ثلِ
هؤسسبت ٍ ًْبزّبي ػوَهي ؿيط زٍلتي ،ذيط

زض غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ
ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس ،آيب
اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى
تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس ثبالتطيي هوبم
اخطائي ًْبز ي ب هؤسسِ هطثَـ غَضت
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گطكتِ است ؟

 - 8- 167زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ غسا ثلِ
ٍ سيوبي خوَْضي اسالهي ايطاى ،زض ذيط
غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ
ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس ،آيب
اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى
تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس ضئيس غسا ٍ
سيوبي خوَْضي اسالهي ايطاى غَضت
گطكتِ است ؟
 - 9- 167زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ ثلِ
زيَاى هحبسجبت ًطَض ،زض غَضتي ًِ ذيط
هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة
هؼبهالت ًَچي ثَزُ ،آي ب اًدبم هؼبهلِ
پس اظ تػَيت ّيإت تطى تططيلبت
هٌبهػِ ،ثب تإييس ضئيس زيَاى هحبسجبت
ًطَض غَضت گطكتِ است ؟
 - 10- 167زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ ثلِ
سبيط هَسسبت زٍلتي ًِ ثِ غَضت ذيط
هستول ازاضُ هيطًَس ٍ تبثغ ّيچ يي اظ

ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَسسبت زٍلتي ًيستٌس،
 ،زض غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ پٌدبُ
ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثَزُ ،آيب
اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى
تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس ثبالتطيي هوبم
زستگبُ اخطائي شي ضثف غَضت گطكتِ
است ؟
 - 168قجن ثٌس ( ٍ ) هبزُ  28هبًَى ،زض غَضتي ًِ  - 168زض هَضز تطى تططيلبت هٌبهػِ ،زض ثلِ
هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ زٍيست ثطاثط ًػبة هؼبهالت غَضتي ًِ هجلؾ هؼبهلِ ثيص اظ زٍيست ذيط
ًَچي ثبضس ،اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس ،آيب

ّبي سِ ًلطي هَؾَع اي ي هبزُ تب پبي بى ثطًبهِ سَم اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيت ّيإت تطى
تَسؼِ اهتػبزي ،اختوبػي ٍ كطٌّگي خوَْضي تططيلبت هٌبهػِ ،ثب تإييس ّيإتي هطًت
اسالهي ايطاى هٌَـ ثِ تإييس ضَضاي اهتػبز ٍ پس اظ اظ ضئيس سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي
آى هٌَـ ثِ تإييس ّيإتي هطًت اظ ضئيس سبظهبى ضَض ( زثيط ّيإت )ٍ ،ظيط اهَض اهتػبزي ٍ
هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي ًطَض ( زثيط ّيإت )ٍ ،ظيط زاضايي ٍ ،ثبالتطي ي هوبم هصًَض زض ثٌس ( ّـ
اهَض اهتػبزي ٍ زاضايي ٍ ثبالتطي ي هوبم هصًَض زض ) هبزُ  29غَضت گطكتِ است ؟
ثٌس (ّـ) ذَاّس ثَز .
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 - 169قجن هبزُ  29هبًَى ،زض هَاضز ظيط العام ثِ  - 1- 169زض غَضتي ًِ هؼبهلِ ثط اسبس

ثلِ

ثطگعاضي هٌبهػِ ًيست ٍ زستگبّْبي اخطايي ثٌس (الق ) هبزُ  29هطثَـ ثِ ذطيس اهَال

ذيط

هٌسضج زض ثٌس ( ة ) هبزُ (  ) 1ايي هبًَى هي تَاًٌس هٌوَل ٍ ،ذسهبت ٍ حوَم ثَزُ ،آي ب
ثسٍى اًدبم تططي لبت هٌبهػِ ،هؼبهلِ هَضز ًظط ضا هٌحػط ثلطز ثَزى ( اًحػبض ثَزُ ) آى
اًدبم زٌّس:

تَسف ٍظيط ي ب ثالتطي ي هوبم زستگبُ

الق – ذطي س اهَال هٌوَل ،ذسهبت ٍ حوَهي ًِ ثِ اخطايي زض هطًع ي ب استبى ٍ ي ب هوبهبت
تطريع ٍ هسئٍَليت ٍظيط ي ب ثبالتطيي هوبم زستگبُ هدبظ اظ قطف آًْب تطريع زازُ ضسُ
اخطايي زض هطًع ي ب استبى ٍ ي ب هوبهبت هدبظ اظ قطف است ؟
آًْب هٌحػط ثِ كطز ( اًحػبضي ) ثَزُ ٍ زاضاي اًَاع
هطبثِ ًجبضس .
ة  -ذطيس ،اخ بضُ ثِ ضطـ توليي ي ب اخبضُ گطكتي
اهَال ؿيط هٌوَلي ًِ ثِ تطريع ٍ هسئَليت ٍظيط ٍ
ي ب ثبالتطي ي هوبم زستگبُ اخطائي زض هطًع ٍ ي ب استبى
ٍ ي ب هوبهبت هودبظ اظ قطف آًْب ثب ًست ًظط اظ ّيإت
ًبضضٌبسبى ضسوي زازگستطي حساهل سِ ًلط ٍ يب
ّي إت ًبضضٌبسبى ذجطُ هطثَـ زض غَضت ًجَز
ًبضضٌبسبى ضسوي اًدبم ذَاّس ضس.
ج  -ذطيس اهَال هٌوَل ٍ ؿيط هٌوَلً ،بال ٍ ذسهبت
ثب هيوت تؼييي ضسُ ي ب ًوتط ي ب حوَهي ًِ ًطخ ّبي
آًْب اظ قطف هطاخغ هبًًَي شي غالح تؼييي ضسُ
ثبضس.
ز  -تؼويط تدْيعات ٍ هبضي ي آالت ثبثت ٍ هتحطى ٍ
تإهيي تدْيعات ٍ هبضيي آالت غطكبً خبيگعيي ٍ
هطتجف ثب تساٍم تَليس زض ٍاحسّبي تَليسي ثِ ًحَي
ًِ ضبهل تَسؼِ ٍاحس ًگطزز ثِ تطريع ٍ
هسئَليت ٍظيط ي ب ثبالتطي ي هوبم زستگبُ اخطايي زض
هطًع ٍ ي ب استبى ٍ ي ب هوبهبت هدبظ اظ قطف آًْب ثب
ضػبيت غطكِ ٍ غالح ًطَض .
ّـ  -ذطي س ذسهبت هطبٍضُ اػن اظ هٌْسسي هطبٍضُ
ٍ هطبٍضُ كٌي ثبظضگبًبى هطتول ثط هكبلؼِ ،قطاحي ٍ
ي ب هسيطيت ثط قطح ٍ اخطا ٍ ًظبضت ٍ ي ب ّط ًَع
ذسهبت هطبٍضُ ٍ ًبضضٌبسي .
ٍ – ذسهبت كطٌّگي ٍ ٌّطي ٍ آهَظضي ٍ ٍضظضي ٍ
ًظبيط آى ثِ تطريع ٍ هسئَليت ٍظيط ي ب ثبالتطيي
هوبم زستگبُ اخطايي ًِ اهٌبى ثطگعاضي هٌبهػِ
هوسٍض ًجبضس ثب ضػبيت غطكِ ٍ غالح ًطَض .
ظ  -ذطيس هكؼبت يسًي ثطاي تؼَيؽ ٍ ي ب تٌويل
لَاظم ٍ تدْيعات هبضي ي آالت ثبثت ٍ هتحطى
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هَخَز ٍ ّوچٌي ي ازٍات ٍ اثعاض ٍ ٍسبيل اًساظُ
گيطي زهين ٍ لَاظم آظهبيطگبّْبي ػلوي ٍ كٌي ٍ
ًظبيط آى ًِ تإهيي آى ثب تطريع ثبالتطيي هوبم
اخطايي اظ قطين هٌبهػِ اهٌبى پصيط ًجبضس ،ثب تؼييي
ثْبي هَضز هؼبهلِ اظ سَي حساهل يي ًلط ًبضضٌبس
ضضتِ هطثَـ ًِ حست هَضز تَسف ٍظيط ي ب ثبالتطيي
هوبم زستگبُ اخطايي زض هطًع ٍ ي ب استبى ٍ ي ب هوبهبت
هدبظ اظ قطف آًْب اًتربة هي ضَز.
ح  -زض هَضز هؼبهالت هحطهبًِ ثِ تطريع ّيإت
ٍظيطاى ثب ضػبيت غطكِ ٍ غالح ًطَض .
ـ  -ذطيس سْبم ٍ تؼْسات ًبضي اظ اخطاي احٌبم
هؿبيي .
 - 2- 169زض غَضتي ًِ هؼبهلِ ثط اسبس

ثلِ

ثٌس (ة) هبزُ  29هطثَـ ثِ ذطيس ،اخبضُ

ذيط

ثِ ضطـ توليي ي ب اخبضُ گطكتي اهَال ؿيط
هٌوَل ثَزُ ،آي ب اًدبم هؼبهلِ ثب ًست ًظط
حساهل سِ ًلط ًبضضٌبس ضسوي
زازگستطي ٍ ي ب ّي إت ًبضضٌبسبى ذجطُ
زض غَضت ًجَز ًبضضٌبسبى ضسوي غَضت
گطكتِ است ؟
 - 3- 169زض غَضتي ًِ هؼبهلِ ثط اسبس

ثلِ

ثٌس (ز ) هبزُ  ،29هطثَـ ثِ تؼويط

ذيط

تدْيعات ٍ هبضي ي آالت ثبثت ٍ هتحطى ٍ
تإهيي تدْيعات ٍ هبضيي آالت ثَزُ ،آي ب
غطكبً ثبثت خبيگعيٌي ثَزُ ٍ ضبهل تَسؼِ
ٍاحس ًطسُ است ؟
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 - 4- 169زض غَضتي ًِ هؼبهلِ ثط اسبس ثلِ
ثٌس (ظ) هبزُ  ، 29هطثَـ ثِ ذطيس هكؼبت ذيط

يسًي ثطاي تؼَيؽ ٍ ي ب تٌويل لَاظم ٍ
تدْيعات هبضي ي آالت ثبثت ٍ هتحطى
هَخَز ٍ ّوچٌيي ازٍات ٍ اثعاض ٍ ٍسبيل
اًساظُ گيطي زهين ٍ لَاظم آظهبيطگبّْبي
ػلوي ٍ كٌي ٍ ًظبيط آى ثَزُ  ،آي ب ثْبي
هَضز هؼبهلِ اظ سَي حساهل يي ًلط
ًبضضٌبس ضضتِ هطثَـ ًِ حست هَضز
تَسف ٍظيط ي ب ثبالتطي ي هوبم زستگبُ
اخطايي زض هطًع ي ب استبى ٍ ي ب هوبهبت
هدبظ اظ قطف آًْب اًتربة ضسُ ،تؼييي
ضسُ است ؟
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