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 هٌبهػبت  يست هبًَى ثطگعاضيچي ل

بًِ آى ثبلؾ ثط يسبل يًِ گطزش هبل زّس يل هيخبهؼِ ضا تطٌ ياهتػبز يتْبياظ كؼبل يٍ ثرػَظ هٌبهػبت ثرص هْو يهؼبهالت زٍلت

 ياست . سبظهبى ثبظضس يًظبضت يق زستگبّْبيي ٍظبيت تطياظ ثب اّو يٌيي هؼبهالت يًظبضت ثط اثبضس .  يبل هيبضز ضيليي ّعاض هيچٌس

 زاضز . يياخطا يزض ًظبضت ثط ػولٌطز زستگبّْب يليسث يِ ًوص ثيهَُ هؿبئ يًظبضت يًل ًطَض ثِ ػٌَاى ثبظٍ

 يٌسُ ثِ هدبهغ ٍ ضَضاّبيًوب يتَاًس ًسجت ثِ هؼطك يهًل ًطَض ، سبظهبى  يثبظضس سبظهبىل يهبًَى تطٌ  11ثِ استٌبز ثٌس )ج( هبزُ  

لِ يثِ ػٌَاى ًبظط زض خْت اًدبم ٍظ يهطوَل ثبظضس يٍ زستگبّْب يط زٍلتيؿ يٍ ػوَه يزٍلت يط زض هؼبهالت زستگبّْبين گيتػو

 يضا ضغس ًوَزُ ٍ ثط اخطا يذَز ّوَاضُ هٌللٌس تب هؼبهالت زٍلت يق هبًًَيس . ثبظضسبى سبظهبى زض خْت اًدبم ٍظبياهسام ًوب يًظبضت

 ٌس .يًظبضت ًوب آىٌس اًدبم يزض كطآ ِي ٍ هوطضات هطثَقيح هَاًيغح

ي هؼبهالت يهبًَى ، ؾبهي سالهت اي ياح يغح ياخطا ًِهٌبهػبت است  يهبًَى ثطگعاض ٌِ ، يي ظهيهَخَز زض اي ياًَي هيهْوتطاظ  يٌي

 يثبظضس . سيًوب يه يطيخلَگ يٍ ازاض يبًبت هبليط سَء خطيٍ سب يكغ ضرػبٌه ىبء ، زًجبل ًوَزط، اضت يط تجبًيًظ يترللبت ثطٍظثَزُ ٍ اظ 

ن ٍ هسٍى ٍ يزاضتي ثطًبهِ زه ٍ يٌس ثبظضسيقلجس . ًظن زض كطا يضا ه يكطاٍاً يسُ است ًِ زاضتي هْبضتْبيچين ٍ پيبض زهياهط ثس

 ييي ًبهِ اخطاييآ 21ثط اسبس ثٌس )ز( هبزُ  ٍ ًظبضت هَكن است . يي ثبظضسيبت ياظ ؾطٍض يًوٌ يتسلكجط هبًَى ٍاستلبزُ اظ اثعاضّب

 يًسجت ثِ تساضى قطح ثبظضس يهَظلٌس هجل اظ ضطٍع ثبظضس يثبظضس يإتْبيب ّي، ثبظضسبى  ًل ًطَض يثبظضسل سبظهبى يتطٌهبًَى 

 ٌس .ي، اهسام ًوب يب هَؾَع ثبظضسيست ( ، هكبلؼِ هوطضات حبًن ثط زستگبُ يٌِ ) چي ليِ ثبظثيط تْيًظ
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ي ٍ يت هَاًيغ ٍ آسبى زض ذػَظ ضػبيٌسبى ، سطيّوِ خبًجِ ،  يثبظضسبى ّستٌس ًِ اهٌبى ثطضس يًوٌ يست ّب اثعاضّبيچي ل 

 يزض ذػَظ هبًَى ثطگعاض يست ًبهل ٍ استبًساضزيٌٌِ زض حبل حبؾط چي ليل ايًٌٌس . ثسل يثبظضسبى كط اّن ه يهوطضات ضا ثطا

 يي. اظ آًدبس يًوب ييي هْن ضا اخطاياس تب يًل ًطَض هػون گطز يسبظهبى ثبظضس يتِ ًظبضت ثط هؼبهالت زٍلتيهٌبهػبت ٍخَز ًساضز ، ًو

تَاًس  يست هيي چي ليذَاّس ضس ، لصا ا يضاُ اًساظعيًسبظهبى  ييا يياخطا يًظبضت ثط هؼبهالت زستگبّْب يسبهبًِ ًطَض يًِ ثعٍز

 ثبضس .  اهطي يا يثطا يهٌول

 ضسس : يهٌبهػبت تصًط چٌس ًٌتِ الظم ثِ ًظط ه يست هبًَى ثطگعاضيزض ذػَظ چي ل

 ل ضسُ است :يست اظ سِ هسوت تطٌيي چي ليا يتن ّبيي اظ آي ّط – 1

  يياخطا يزستگبُ ّب يضا ثطا يليتٌل ًِاظ هبًَى  يٍ ثٌس يهبًًَ هستٌس –الق                 

 هوطض ًطزُ است .                 

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

 . يهستٌس هبًًَ                

 سيط ثبيذ بياًدبم ضسُ  يق هبًًَيٌٌِ تٌليط ًِ ثط حست ايثلِ ٍ ذ يٌِ ّبيگع –ج                 

 گطزز. يهٌِ اًتربة يزٍ گعي يا يٌي                

ثسٍى هستٌس  يچگًَِ سئَال ٍ پطسطيضسُ است ٍ ّن يتٌظ يق هبًًَيهَاضز ٍ تٌبل ثب لحبلست يي چي ليتن ّب ٍ سئَاالت ايآ– 2 

هبًَى  اظ يچ ثرطيست آٍضزُ ضسُ ٍ ّيي چي ليق ذَاستِ ضسُ زض هبًَى ، زض ايتن ّب ٍ تٌبليآ يگط توبهيف زهكطح ًطسُ است . اظ قط

 هٌبهػبت ثبضس. يست هبًَى ثطگعاضيي چي ليتَاًس خبهغ تط يست هيي چي ليٍ لصا التبزُ است يهلن ً اظ

س ذَاّس يبض هليثِ پطسطْب ثس ييپبسرگَ يهَؾَع ثطاي ي، هستٌس هطثَـ ثِ آى زضج ضسُ است . ا يتويآ ٍ سئَال ّط اظ هجل – 3

 ًبهوٌي است .ب ياٍهبت هطٌل ٍ  يبز سپطزى ّوِ هبًَى گبّيث طايثَز ، ظ
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 يكطاٍاً يآهَظض يس است ٍ ًبضثطزّبيبض هليع ثسيً يتن زض ًٌبض آى سئَال ، اظ خٌجِ آهَظضيآ ٍ سئَال ّط هستٌس ضسى شًط – 4

بض يآًْب ثس يطيزگب يَستِ تٌطاض ضسُ ٍ يپ يضَز ًِ هَاضز هبًًَ يست ، هَخت آى هيي چي لياظ ا ٍ استلبزُ هٌطض ىزاضز . ًبضًطز

 ضاحت تط گطزز .

ذَاّس ضس تب ًػت ًل ًطَض  يسبظهبى ثبظضس يًظبضت ثط هؼبهالت زٍلت يست زض سبهبًِ ًطَضيي چي ليي ايٌسُ ًعزيآ زض – 5

 ثبضس .  يثْطُ ثطزاضٍ  يهبثل زستطس گبى ّو يثطا

 

 

 

 هٌبهػبت يهبًَى ثطگعاضست يچي ل
 
 

 تَؾجحبت  پبسد  ست يسئَال چي ل  ٍ هٌجغهستٌس 

 ثطآٍضز هجلؾ ، هبًَى 3 هبزُ 3 تجػطُ قجن – 1

س ثب يكَم ًجب يي اظ ًػبة ّبي ّط هطوَل هؼبهالت

ي هدوَػِ يًِ ثِ غَض هتؼبضف  ياهاله ييتلٌ

 ي تط ثطزُ ضَز .ييضًَس ، ثِ ًػبة پب يه يٍاحس تلو

ب هجلؾ ثطآٍضز هؼبهالت هطوَل ّط يآ – 1

 ييس ثب تلٌيكَم ًجب يي اظ ًػبة ّبي

ي هدوَػِ يًِ ثِ غَض هتؼبضف  ياهاله

ي تط ييضًَس ، ثِ ًػبة پب يه يٍاحس تلو

 ثطزُ ضسُ اًس ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 4 هبزُ(  الق)  ثٌس 1 خعء قجن – 2

طٌْبز هٌبهػِ يپ ي، پبًتْب يي هطحلِ اي هٌبهػبت

 ضَز . يي خلسِ گطَزُ هيگطاى زض 

 يي هطحلِ ايًِ هٌبهػِ  يغَضت زض – 2

طٌْبز هٌبهػِ گطاى يپ يب پبًتْبيثَزُ، آ

 ي خلسِ گطَزُ ضسُ است ؟يزض 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 4 هبزُ(  الق)  ثٌس 1 خعء قجن – 3

، ثطًسُ هٌبهػِ زض ّوبى  يي هطحلِ اي هٌبهػبت

 ضَز . يي هييخلسِ تؼ

 يي هطحلِ ايًِ هٌبهػِ  يغَضت زض – 3

ب ثطًسُ هٌبهػِ زض ّوبى خلسِ يثَزُ، آ

 ي ضسُ است ؟ييتؼ

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 4 هبزُ(  الق) ثٌس 2 خعء قجن – 4

 يثبظضگبً يتِ كٌيس ًوي، ثب يا هطحلِ زٍ هٌبهػبت

 ل ضَز .يتطٌ

 يًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ ا يزض غَضت – 4

ل يتطٌ يثبظضگبً يتِ كٌيب ًويثَزُ، آ

 ضسُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 4 هبزُ(  الق) ثٌس 2 خعء قجن – 5

 يثبظضگبً يتِ كٌيس ًوي، ثب يا هطحلِ زٍ هٌبهػبت

طٌْبزّب ضا ثِ يپ يثبظضگبً يكٌ يبثيح اضظيًتب

 َى هٌبهػِ گعاضش ًٌس .يسيًو

تِ يب ًوي، آ يا هطحلِ زٍ هٌبهػبت زض – 5

 يثبظضگبً يكٌ يبثيح اضظيًتب يثبظضگبً يكٌ

َى هٌبهػِ يسيطٌْبزّب ضا ثِ ًويپ

 گعاضش ًطزُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 هٌبهػبت زض ، هبًَى 4 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 6

 يػوَه ين آگْيس اظ قطيكطاذَاى هٌبهػِ ثب يػوَه

است ،  يػوَه ًِ هٌبهػِ يغَضت زض – 6

 ين آگْياظ قطب كطاذَاى هٌبهػِ يآ
  ثلِ   

 ط   يذ
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ثِ اقالع هٌبهػِ گطاى ضسبًسُ  يػوَه ثِ اقالع هٌبهػِ گطاى ثطسس .

 ضسُ است ؟

 زض ، هبًَى 4 هبزُ( ة) ثٌس 2 خعء قجن – 7

ي يت ثبالتطيع ٍ هسئَليتطر ثِ ، هحسٍز هٌبهػبت

 يت ثطگعاضيهٌبهػِ گعاض ، هحسٍزهوبم زستگبُ 

 گطزز . يس هييهٌبهػِ ثب شًط ازلِ تإ

ًِ هٌبهػِ هحسٍز است ،  يزض غَضت – 7

هٌبهػِ ثِ  يت ثطگعاضيب هحسٍزيآ

ِ  ييع ثبالتطيتطر ُ هٌبهػ هوبم زستگب

 گعاض ، ثَزُ است؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 4 هبزُ( ة) ثٌس 2 خعء قجن – 8

ي يت ثبالتطيع ٍ هسئَليثِ تطر ، هحسٍز هٌبهػبت

 يت ثطگعاضيهوبم زستگبُ هٌبهػِ گعاض ، هحسٍز

 گطزز . يس هييهٌبهػِ ثب شًط ازلِ تإ

ًِ هٌبهػِ هحسٍز است ،  يغَضت زض – 8

 ياازلِ هحسٍز ، هٌبهػِ  يثطگعاض يثطاب يآ

 شًط ضسُ است ؟

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

هٌبهػبت  زض ، هبًَى 5 هبزُ(  ة) ثٌس قجن – 9

ي يضْط  يضَضا يّب ، اظ سَ يهطثَـ ثِ ضْطزاض

َى هٌبهػِ يسيًلط ثِ ػٌَاى ًبظط زض خلسبت ًو

 ضطًت ذَاّس ًطز .

ّب  يضْطزاض ثِ هطثَـ هٌبهػِ اگط – 9

ي ًلط ثِ يضْط  يضَضا يب اظ سَياست ، آ

َى هٌبهػِ يسيػٌَاى ًبظط زض خلسبت ًو

 ضطًت ًطزُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

َى هٌبهػِ يسيهبًَى ، ًو 5قجن ثٌس ج هبزُ  – 10

ت زاضز يَى ضسويسيًو يثب حؿَض ّط سِ ًلط اػؿب

ٍ توبم اػؿبء هٌلق ثِ حؿَض زض خلسِ ٍ اثطاظ ًظط 

 ّستٌس .

َى زض خلسِ يسيب ّط سِ ػؿَ ًويآ – 10

 ؟ زاضتِ اًسهٌبهػِ حؿَض 
  ثلِ   

 ط   يذ

 

هٌبهػبت زٍ  زض ، هبًَى 5 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 11

س يَى هٌبهػِ ثب حؿَض ضئيسي، ًو يهطحلِ ا

 ضَز . يل هيزستگبُ هٌبهػِ گعاض تطٌ

 يًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ ا يغَضت زض – 11

َى هٌبهػِ ثب حؿَض يسيب ًوياست ، آ

ل ضسُ يس زستگبُ هٌبهػِ گعاض تطٌيضئ

 است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 يضطًتْب زض ، هبًَى 5 هبزُ( ّـ) ثٌس قجن – 12

إت يّ َى هٌبهػِ ثب يسيًو ياًتربة اػؿب ، يزٍلت

 ثبضس. يطُ هيهس

ًِ هٌبهػِ هطثَـ ثِ  يغَضت زض – 12

 يب اػؿبياست ، آ يزٍلت يضطًتْب

طُ يإت هسيّ يَى هٌبهػِ اظ سَيسيًو

 اًتربة ضسُ اًس؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ل يتطٌ ، هبًَى 6 هبزُ(  الق) ثٌس قجن – 13

هَػس هوطض اظ اّن  َى هٌبهػِ زضيسيخلسبت ًو

 َى هٌبهػِ است .يسيق ًويٍظب

َى هٌبهػِ زض يسيب خلسِ ًويآ – 13

 ل ضسُ است؟يهَػس هوطض تطٌ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

طٌْبز يپ يسثطض ، هبًَى 6 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 14

ق يهساضى اظ اّن ٍظب ّب اظ ًظط ًبهل ثَزى

 َى هٌبهػِ است .يسيًو

هٌبهػِ  يٌْبزّبطيب هساضى پيآ – 14

 گطاى ًبهل ثَزُ است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يثطضس ، هبًَى 5 هبزُ(  ة) ثٌس قجن – 15

آًْب اظ اّن  يهٌبهػِ گطاى اظ ًظط اهؿب يطٌْبزّبيپ

 َى هٌبهػِ است .يسيق ًويٍظب

هٌبهػِ گطاى  يطٌْبزّب اظ سَيب پيآ – 15

 اهؿبء ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يهبًَى ، ثطضس 6 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 16

اظ اّن  هٌبهػِ گطاى اظ ًظط ذَاًب ثَزى يبطٌْبزّيپ

 َى هٌبهػِ است .يسيق ًويٍظب

هٌبهػِ گطاى ذَاًب  يطٌْبزّبيب پيآ – 16

 ثَزُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ
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 يثطضس ، هبًَى 6 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 17

 يطٌْبزّبيط هططٍـ ثَزى پيطٌْبزّب اظ ًظط ؿيپ

 َى هٌبهػِ است .يسيق ًويوت اظ اّن ٍظبيه

ط هططٍـ يوت ؿيه يطٌْبزّبيب پيآ – 17

 ثَزُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يبثياضظ ، هبًَى 6 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 18

هبثل هجَل اظ اّن  يطٌْبزّبيي پييطٌْبزّب ٍ تؼيپ

 َى هٌبهػِ است .يسيق ًويٍظب

 يهبثل هجَل اظ سَ يطٌْبزّبيب پيآ – 18

 ي ضسُ است؟ييَى هٌبهػِ تؼيسيًو

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يثطضس اضخبع ، هبًَهي 6 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 19

زض هٌبهػبت  يثبظضگبً يتِ كٌيپطٌْبزّب ثِ ًو يكٌ

َى هٌبهػِ است يسيق ًوياظ اّن ٍظب يزٍ  هطحلِ ا

. 

 يًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ ا يغَضت زض – 19

طٌْبزّب ثِ يپ يكٌ يب ثطضسياست ، آ

 اضخبع ضسُ است ؟ يثبظضگبً يتِ كٌيًو

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي ثطًسگبى ييتؼ ، هبًَى 6 هبزُ(ّـ) ثٌس قجن – 20

َى هٌبهػِ يسيق ًوياٍل ٍ زٍم هٌبهػِ ، اظ اّن ٍظب

 است .

 ب ثطًسُ اٍل هٌبهػِ تَسفيآ – 20

 ي ضسُ است ؟ييَى هٌبهػِ تؼيسيًو

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ثطًسگبى ي ييتؼ ، هبًَى 6 هبزُ(ّـ) ثٌس قجن – 21

َى هٌبهػِ يسيق ًوياٍل ٍ زٍم هٌبهػِ ، اظ اّن ٍظب

 است .

ب ثطًسُ زٍم هٌبهػِ تَسف يآ – 21

 ي ضسُ است ؟ييَى تؼيسيًو

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ن غَضتدلسِ يتٌظ هبًَى 6 هبزُ( ٍ) ثٌس قجن – 22

 َى هٌبهػِ است .يسيق ًويهٌبهػِ اظ اّن ٍظب

ن يب غَضتدلسِ هٌبهػبت تٌظيآ – 22

 است ؟ ضسُ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ص يپ هَؾَع ، هبًَى 10 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 23

ف ٍ اسٌبز يس ثِ غطاحت زض ضطايثب يهٌبثغ هبل يٌيث

س ٍ تؼْس يزستگبُ هٌبهػِ گعاض ه يهٌبهػِ اظ سَ

 ضَز .

ثِ  يهٌبثغ هبل يٌيص ثيب پيآ – 23

ف ٍ اسٌبز هٌبهػِ اظ يغطاحت زض ضطا

س ٍ تؼْس يزستگبُ هٌبهػِ گعاض ه يسَ

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ؾوبى ًحَُ ؛ هبًَى 10 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 24

س ثِ غطاحت زض ياًدبم هؼبهلِ ثب يط تؼْسات ثطايتإذ

زستگبُ هٌبهػِ  يف ٍ اسٌبز هٌبهػِ اظ سَيضطا

 س ٍ تؼْس ضَز .يگعاض ه

 يط تؼْسات ثطايب ًحَُ ؾوبى تإذيآ – 24

ف ٍ يزض ضطا س ثِ غطاحتياًدبم هؼبهلِ ثب

زستگبُ هٌبهػِ  ياسٌبز هٌبهػِ اظ سَ

 س ٍ تؼْس ضسُ است ؟يگعاض ه

 ثلِ    

 ط   يذ

 

هبًَى ، زض  12ثٌس )الق ( هبزُ  1قجن خعء  – 25

ت يليي ًيس تؿويهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 ذسهبت ٍ هحػَالت لحبل ضَز .

 

ت ذسهبت ٍ يليي ًيب تؿويآ – 25

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثيهحػَالت زض اضظ

 لحبل ضسُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 12 هبزُ(  الق) ثٌس 2 خعء قجن – 26

س زاضتي تدطثِ ٍ يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 ٌِ هَضز ًظط لحبل ضَز .يزاًص زض ظه

ٌِ يب زاضتي تدطثِ ٍ زاًص زض ظهيآ – 26

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثيهَضز ًظط زض اضظ

 لحبل ضسُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 12 هبزُ(  الق) ثٌس 3 خعء قجن – 27

س حسي سبثوِ لحبل يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 ضَز .

 يليً يبثيب حسي سبثوِ زض اضظيآ – 27

 هٌبهػِ گطاى لحبل ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

هبًَى ، زض  12 هبزُ(  الق) ثٌس 4 خعء قجن – 28

ب يس زاضتي پطٍاًِ ًبض يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 يٌبهِ ّبيب گَاّيب پطٍاًِ ًبض يآ – 28

 يبثيت ) زض غَضت لعٍم ( زض اضظيغالح
  ثلِ   

 ط   يذ
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ت ) زض غَضت لعٍم ( لحبل يغالح يٌبهِ ّبيگَاّ

 ضَز .

 هٌبهػِ گطاى لحبل ضسُ است ؟ يليً

هبًَى ، زض  12)الق ( هبزُ ثٌس  5قجن خعء  -29

 يهتوبؾ يس تَاى هبليهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 اًدبم ًبض ) زض غَضت لعٍم ( لحبل ضَز . يثطا

 

اًدبم  يثطا يهتوبؾ يب تَاى هبليآ – 29

 يليً يبثيًبض ) زض غَضت لعٍم ( زض اضظ

 هٌبهػِ گطاى لحبل ضسُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 يبثيهبًَى زض اضظ 12)ة( هبزُ  ثٌس 1 خعء قجن – 30

ي ييتؼ يبثياضظ يبضّبيس هؼيهٌبهػِ گطاى ثب يليً

 گطزز .

 

ب يهٌبهػِ گطاى آ يليً يبثياضظ زض – 30

 ي ضسُ است ؟ييتؼ يبثياضظ يبضّبيهؼ
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 يبثياضظ زض ، هبًَى 12 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 31

بضّب يهؼ يت ًسجيس اّويهٌبهػِ گطاى ثب يليً

 ي گطزز.ييتؼ

ب يهٌبهػِ گطاى آ يليً يبثياضظ زض – 31

 ي ضسُ است ؟ييبضّب تؼيهؼ يت ًسجياّو
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى12 هبزُ( ة) ثٌس 2 خعء قجن – 32

ِ يتْ يبثيس اسٌبز اضظيهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 گطزز .

ب يهٌبهػِ گطاى آ يليً يبثياضظ زض – 32

 ِ ضسُ است ؟يتْ يبثياسٌبز اضظ
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 12 هبزُ( ة) ثٌس 4 خعء قجن – 33

ي اظ يبظ ّط يس اهتيهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 ي گطزز .ييهٌبهػِ گطاى تؼ

ب يهٌبهػِ گطاى آ يليً يبثياضظ زض – 33

ي ضسُ ييي اظ هٌبهػِ گطاى تؼيبظ ّط ياهت

 است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

هبًَى ، زض  12ثٌس )ة( هبزُ  4خعء  قجن – 34

س هٌبهػِ گطاى ضتجِ يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثياضظ

 گطزًس . يثٌس

ب يهٌبهػِ گطاى آ يليً يبثياضظ زض – 34

 ضسُ اًس ؟ يهٌبهػِ گطاى ضتجِ ثٌس
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 يبثياضظ هبًَى 12 هبزُ( ة) ثٌس 5 خعء قجن – 35

 ياسبه يًَتبُ ) حبٍست يس ليهٌبهػِ گطاى ثب يليً

بظات ٍ ضتجِ آًْب ( اظ يتساض ٍ اهتيهٌبهػِ گطاى غالح

 ثِ ًبض كطهب اػالم گطزز . يليً يبثيتِ اضظيًو يسَ

ب يهٌبهػِ گطاى آ يليً يبثيزض اضظ – 35

هٌبهػِ گطاى  ياسبه يست ًَتبُ ) حبٍيل

بظات ٍ ضتجِ آًْب ( اظ يتساض ٍ اهتيغالح

ثِ ًبض كطهب  يليً يبثيتِ اضظيًو يسَ

 اػالم ضسُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 يبثياضظ ، هبًَى 12 هبزُ( ة) ثطًس 6 خعء قجن – 36

 ضَز . يس هستٌس سبظيهٌبهػِ گطاى ثب يليً

هٌبهػِ گطاى  يليً يبثيب اضظيآ – 36

 ضسُ است ؟ يهستٌس سبظ
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 ًبم ، هبًَى 13 هبزُ(  الق) ثٌس 1 خعء قجن – 37

 س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .يهٌبهػِ گعاض ثب

ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض كطاذَاى يآ – 37

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 يًطبً ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 1 خعء قجن – 38

 س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .يهٌبهػِ گعاض ثب

هٌبهػِ گعاض زض كطاذَاى  يب ًطبًيآ – 38

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 يًطبً ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 1 خعء قجن – 39

 س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .يهٌبهػِ گعاض ثب

ب ذسهبت زض كطاذَاى يب ًَع ًبال يآ – 39

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 ت يهبًَى ، ًو 13)الق ( هبزُ  ثٌس 2 خعء قجن – 40

س زض كطاذَاى هٌبهػِ يب ذسهبت ثبي) هوساض ( ًبال 

ب ذسهبت يت ) هوساض ( ًبال يب ًويآ – 40

 زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
   ثلِ   
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 ط   يذ زضج گطزز .

ت يليً ، هبًَى 13 هبزُ(  الق)  ثٌس 2 خعء قجن – 41

 هٌبهػِ زضج گطزز .س زض كطاذَاى يب ذسهبت ثبيًبال 

ب ذسهبت زض يت ًبال يليب ًيآ – 41

 كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 ًَع ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 3 خعء قجن – 42

س زض كطاذَاى هٌبهػِ يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيتؿو

 زضج گطزز .

ي ضطًت زض هٌبهػِ يب ًَع تؿويآ – 42

 ضسُ است ؟زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج 
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 هجلؾ ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 3 خعء قجن – 43

س زض كطاذَاى هٌبهػِ يي ضطًت زض هٌبهػِ ثبيتؿو

 زضج گطزز .

 

ي ضطًت زض هٌبهػِ يب هجلؾ تؿويآ – 43

 زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

، هحل  هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 4 خعء قجن – 44

 س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .يبكت اسٌبز ثبيزض

بكت اسٌبز زض كطاذَاى يب هحل زضيآ – 44

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 ظهبى ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 4 خعء قجن – 45

 س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .يبكت اسٌبز ثبيزض

كطاذَاى بكت اسٌبز زض يب ظهبى زضيآ – 45

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 هْلت ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 4 خعء قجن – 46

 س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج گطزز .يبكت اسٌبز ثبيزض

بكت اسٌبز زض كطاذَاى يب هْلت زضيآ – 46

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

هبًَى ، هحل  134 هبزُ( الق) ثٌس 4 خعء قجن – 47

س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج يطٌْبز ّب ثبيل پيتحَ

 گطزز .

ل اسٌبز زض كطاذَاى يب هحل تحَيآ – 47

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 ظهبى ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 4 خعء قجن – 48

س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج يطٌْبزّب ثبيل پيتحَ

 گطزز .

س زض يطٌْبزّب ثبيل پيب ظهبى تحَيآ – 48

 كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

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

ِ زضج يطٌْبزّب ثبيل پيتحَ س زض كطاذَاى هٌبهػ

 گطزز .

س زض يطٌْبزّب ثبيل پيب هْلت تحَيآ – 49

 كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

هبًَى ، هحل  13ثٌس )الق( هبزُ  4خعء  قجن – 50

س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج يطٌْبزّب ثبيص پيگطب

 گطزز .

طٌْبزّب زض يص پيب هحل گطبيآ – 50

 كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 ظهبى ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس 4 خعء قجن – 51

س زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج يطٌْبزّب ثبيص پيگطب

 گطزز .

طٌْبزّب زض يص پيب ظهبى گطبيآ – 51

 كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟
  ثلِ   

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 13 هبزُ( الق) ثٌس خعء قجن – 52

ِ ٍخَز زاضز ، هجلؾ يپب يًِ كْطست ثْب يهَاضز

س زض كطاذَاى يآى ثب يثطآٍضز ضسُ هؼبهلِ ٍ هجبً

 هٌبهػِ زضج گطزز .

 

ِ يپب يًِ كْطست ثْب يزض هَاضز - 52

ب هجلؾ ثطآٍضز ضسُ هؼبهلِ يٍخَز زاضز ، آ

آى زض كطاذَاى هٌبهػِ زضج ضسُ  يٍ هجبً

 است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ
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 كطاذَاى ، هبًَى 13 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 53

ع هٌبهػِ گعاض اظ زٍ يس ثِ تطريثب يػوَه هٌبهػِ

ط يًث ياظ ضٍظًبهِ ّب يٌيتب سِ ًَثت حساهل زض 

 ب استبى هطثَـ هٌتطط گطزز .ي يًتطبض ًطَضاال

ثِ  يب كطاذَاى هٌبهػِ ػوَهيآ – 53

ع هٌبهػِ گعاض اظ زٍ تب سِ ًَثت يتطر

ط يًث ياظ ضٍظًبهِ ّب يٌيحساهل زض 

ب استبى هطثَـ هٌتطط ي ياالًتطبض ًطَض

 ضسُ است ؟

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 13 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 54

ب يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث يبظ ثِ ثطگعاضيً

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضياستلبزُ اظ تسْ

 هطثَـ ًست گطزز . يس هدَظّبيثب

 يبظ ثِ ثطگعاضيًِ ً يغَضت زض – 54

ب استلبزُ اظ يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضيتسْ

 هطثَـ ًست ضسُ است ؟ يب هدَظّبيآ

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 
 
 
 

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 13 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 55

ب يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث يبظ ثِ ثطگعاضيً

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضياستلبزُ اظ تسْ

ي هبًَى حساًثط استلبزُ اظ تَاى يت هَاظيس ثب ضػبيثب

ًطَض ،  يٍ اخطائ يٍ غٌؼت يسي، تَل ي، هٌْسس يكٌ

 ثبضس . 12/12/1375هػَة 

 يبظ ثِ ثطگعاضيًِ ً يزض غَضت - 55

ب استلبزُ اظ يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضيتسْ

ي هبًَى حساًثط يت هَاظيب ثب ضػبيآ

 يسي، تَل ي، هٌْسس ياستلبزُ اظ تَاى كٌ

ًطَض ، هػَة  يٍ اخطائ يٍ غٌؼت

 ثَزُ است ؟ 12/12/1375

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 13 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 56

ب يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث يبظ ثِ ثطگعاضيً

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضياستلبزُ اظ تسْ

ط يًث ياظ ضٍظًبهِ ّب يٌيس زض يهٌبهػِ ثب يآگْ

 االًتطبض زاذل هٌتطط ضَز .

 يبظ ثِ ثطگعاضيًِ ً يزض غَضت - 56

ب استلبزُ اظ يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضيتسْ

اظ ضٍظًبهِ  يٌيس زض يهٌبهػِ ثب يب آگْيآ

ط االًتطبض زاذل هٌتطط ضسُ يًث يّب

 است ؟

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 13 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 57

ب يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث يبظ ثِ ثطگعاضيً

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضياستلبزُ اظ تسْ

اظ  يٌيي ًَثت زض يس حساهل يهٌبهػِ ثب يآگْ

 ظثبى زاذل هٌتطط ضَز . يسياًگل يضٍظًبهِ ّب

 يبظ ثِ ثطگعاضيًِ ً يزض غَضت - 57

ب استلبزُ اظ يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضيتسْ

ي ًَثت يس حساهل يهٌبهػِ ثب يب آگْيآ

ظثبى  يسياًگل ياظ ضٍظًبهِ ّب يٌيزض 

 زاذل هٌتطط ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 13 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 58

ب يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث يبظ ثِ ثطگعاضيً

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضياستلبزُ اظ تسْ

ب يي هدلِ يي ًَثت زض ياهل س حسيهٌبهػِ ثب يآگْ

هطتجف ثب هَؾَع هٌبهػِ هٌتطط  يي الولليضٍظًبهِ ث

 ضَز .

 يبظ ثِ ثطگعاضيًِ ً يزض غَضت - 58

ب استلبزُ اظ يثبضس ،  يي الولليهٌبهػِ ث

هكطح ثبضس ،  يذبضخ يالت اػتجبضيتسْ

ي ًَثت زض يهٌبهػِ حساهل  يب آگْيآ

هطتجف ثب  يي الولليب ضٍظًبهِ ثيي هدلِ ي

 هَؾَع هٌبهػِ هٌتطط ضسُ است ؟

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

اسٌبز  يتوبه ، هبًَى 14 هبزُ( الق) ثٌس قجن – 59

ل يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيس ثِ قَض يهٌبهػِ ثب

 ضَز.

س ثِ قَض ياسٌبز هٌبهػِ ثب يب توبهيآ – 59

ل ضسُ يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَي

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ
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اسٌبز  يتوبه ، هبًَى 14 هبزُ( الق) ثٌس قجن – 60

ل يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيس ثِ قَض يهٌبهػِ ثب

 ضَز. 

اسٌبز هٌبهػِ ثِ قَض  يب توبهيآ – 60

 ل ضسُ است ؟يٌسبى ثِ زاٍقلجبى تحَي

 ثلِ    

 ط   يذ

 

اسٌبز  يتوبه ، هبًَى 14 هبزُ( الق) ثٌس قجن – 61

ل يٌسبى ثِ ّوِ زاٍقلجبى تحَيس ثكَض يهٌبهػِ ثب

 ضَز .

ب اسٌبز هٌبهػِ ثِ ّوِ زاٍقلجبى يآ – 61

 ل ضسُ است ؟يتحَ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ًبم ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 62

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يثب گعاض هٌبهػِ

ب ًبم هٌبهػِ گعاض زض اسٌبز يآ – 62

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يًطبً ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 63

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يهٌبهػِ گعاض ثب

هٌبهػِ گعاض زض اسٌبز  يب ًطبًيآ – 63

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ًَع ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 2 خعء قجن – 64

 گطزز . س زض اسٌبز هٌبهػِ زضجيي هٌبهػِ ثبيتؿو

ي هٌبهػِ زض اسٌبز يب ًَع تؿويآ – 64

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هجلؾ ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 2 خعء قجن – 65

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يي هٌبهػِ ثبيتؿو

ي هٌبهػِ زض اسٌبز يب هجلؾ تؿويآ – 65

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

هبًَى ، هحل  14ثٌس ) ة( هبزُ  3خعء  قجن – 66

 س زض اسٌبز هٌوبغِ زضج گطزز .يبكت اسٌبز ثبيزض

بكت اسٌبز زض اسٌبز يب هحل زضيآ – 66

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ظهبى ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 3 خعء قجن – 67

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يبكت اسٌبز ثبيزض

بكت اسٌبز زض اسٌبز يبى زضب ظهيآ – 67

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هْلت ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس خعء قجن – 68

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يبكت اسٌبز ثبيزض

بكت اسٌبز زض اسٌبز يب هْلت زضيآ – 68

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 

هبًَى ، هحل  14 هبزُ( ة) ثٌس 3 خعء قجن – 69

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يطٌْبزّب ثبيل پيتحَ

طٌْبزّب زض يل پيب هحل تحَيآ – 69

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ظهبى ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 3 خعء قجن – 70

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يطٌْبزّب ثبيل پيتحَ

طٌْبزّب زض يل پيب ظهبى تحَيآ – 70

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هْلت ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 3 خعء قجن – 71

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يطٌْبزّب ثبيل پيتحَ

طٌْبزّب زض يل پيب هْلت تحَيآ – 71

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

هبًَى ؛ هحل  14 هبزُ( ة) ثٌس 3 خعء قجن – 72

ِ زضج گطزز يطٌْبزّب ثبيص پيگطب س زض اسٌبز هٌبهػ

. 

طٌْبزّب زض يص پيب هحل گطبيآ – 72

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ظهبى ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 3 خعء قجن – 73

ِ زضج گطزز يطٌْبزّب ثبيص پيگطب س زض اسٌبز هٌبهػ

. 

طٌْبزّب زض يص پيب ظهبى گطبيآ – 73

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ
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 هجلؾ ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 4 خعء قجن – 74

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يص پطزاذت ثبيپ

ص پطزاذت زض اسٌبز يب هجلؾ پيآ – 74

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

هجلؾ  ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 4 خعء قجن – 75

س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج يي حسي اًدبم ًبض ثبيتؿو

 گطزز .

ي حسي اًدبم ًبض زض يب هجلؾ تؿويآ – 75

 اسٌبز هٌبهػِ زضح ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هست ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 5 خعء قجن – 76

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يطٌْبزّب ثبيپ اػتجبض

طٌْبزّب زض اسٌبز يب هست اػتجبض پيآ – 76

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 

 ضطح ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 5 »خعء قجن – 77

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يثب ًبض

ب ضطح ًبض زض اسٌبز هٌبهػِ زضج يآ – 77

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 6 خعء قجن – 78

س زض يب ذسهبت ثبيًبال  يثبظضگبً يكٌ هطرػبت

 اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .

ب يًبال  يثبظضگبً يب هطرػبت كٌيآ – 78

ِ زضج ضسُ است؟  ذسهبت زض اسٌبز هٌبهػ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 6 خعء قجن – 79

س زض اسٌبز هٌبهػِ يب ذسهبت ثبيًبال  ياستبًساضزّب

 زضج گطزز .

ب ذسهبت زض يًبال  ياستبًساضزّبب يآ – 79

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ًبال ًَع ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 6 خعء قجن – 80

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يب ذسهبت ثبي

 

ب ذسهبت زض اسٌبز يب ًَع ًبال يآ – 80

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ت يهبًَى ، ًو 14ثٌس )ة( هبزُ  6 خعء قجن – 81

س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج يب ذسهبت ثبي) هوساض ( ًبال 

 گطزز .

ب ذسهبت زض يت )هوساض( ًبال يب ًويآ – 81

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ت يليً ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 6 خعء قجن – 82

 گطزز .س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج يب ذسهبت ثبيًبال 

ب ذسهبت زض اسٌبز يت ًبال يليب ًيآ – 82

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ثطًبهِ ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 7 خعء قجن – 83

س زض اسٌبز هٌبهػِ يل ًبال ثبيب تحَياًدبم ًبض  يعيض

 زضج گطزز .

ل يب تحَياًدبم ًبض  يعيب ثطًبهِ ضيآ – 83

 ضسُ است ؟ ًبال زض اسٌبز هٌبهػِ زضج

 ثلِ    

 ط   يذ

 

بضّب ٍ يهؼ ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 8 خعء قجن – 84

س زض اسٌبز يهٌبهػِ گطاى ثب يليً يبثيضٍش اضظ

 هٌبهػِ زضج گطزز .

 يليً يبثيبضّب ٍ ضٍش اضظيب هؼيآ – 84

هٌبهػِ گطاى زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ 

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

هبًَى ، ضٍش  14)ة( هبزُ  ثٌس 9 خعء قجن – 85

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يطٌْبزّب ثبيِ پيتْ

 

 

طٌْبزّب زض اسٌبز يِ پيب ضٍش تْيآ – 85

 هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ
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هبًَى ، هْلت  14( هبزُ ة) ثٌس 9 خعء قجن – 86

س زض اسٌبز هٌبهػِ يطٌْبزّب ثبيلن پيتس يهوطض ثطا

 زضج گطزز .

لن يتس يب هْلت هوطض ثطايآ – 86

طٌْبزّب زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ يپ

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 تؼساز ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 9 خعء قجن – 87

 س زض اسٌبز هٌبغِ زضج گطزز .يطٌْبزّب ثبيپ ًسرِ

طٌْبزّب زض يپ ب تؼساز ًسرِيآ – 87

 اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هتي ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 10 خعء قجن – 88

 س زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز .يثب زاز هطاض

ب هتي هطاض زاز زض اسٌبز هٌبهػِ يآ – 88

 زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ، هبًَى 14 هبزُ( ة) ثٌس 11 خعء قجن – 89

ح ٍ يحبت هطثَـ ثِ خلسِ تَؾيتَؾ ٍ غَضتدلسبت

 زض اسٌبز هٌبهػِ زضج گطزز . سيثب، ح اسٌبز يتطط

 

حبت يب غَضتدلسبت ٍ تَؾيآ – 89

 ،ح اسٌبز يح ٍ تططيهطثَـ ثِ خلسِ تَؾ

 زض اسٌبز هٌبهػِ زضج ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ضطًت ، هبًَى 15 هبزُ( الق) ثٌس 3 خعء قجن – 90

طٌْبزّب ين پيس زض هجبل تسليثب هٌبهػِ زض ًٌٌسگبى

 بكت ًٌٌس .يضا زض طٌْبزّبيل پيس تحَيضس

طٌْبزّب تَسف ين پيب زض هجبل تسليآ – 90

ل يس تحَيهٌبهػِ گطاى ثِ آًبى ضس

 طٌْبزّب اضائِ ضسُ است ؟يپ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هجَل هْلت ، هبًَى 15 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 91

ي هْلت ياظ آذط يطٌْبزّب زض هٌبهػبت زاذليپ

 ثبضس .س ًوتط اظ زُ ضٍظ يل اسٌبز هٌبهػِ ًجبيتحَ

است  يًِ هٌبهػِ زاذل يغَضت زض – 91

ي يطٌْبزّب اظ آذطيب هْلت هجَل پيآ

ل اسٌبز هٌبهػِ حساهل زُ يهْلت تحَ

 ضٍظ ثَزُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هجَل هْلت ، هبًَى 15 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 92

ي هْلت ياظ آذط يطٌْبزّب زض هٌبهػبت ذبضخيپ

 ي هبُ ثبضس .يظ س ًوتط ايل اسٌبز هٌبهػِ ًجبيتحَ

است  يًِ هٌبهػِ ذبضخ يغَضت زض – 92

ي يطٌْبزّب اظ آذطيب هْلت هجَل پيآ

ٌوبُ يل اسٌبز هٌبهػِ حساهل يهْلت تحَ

 ثَزُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ي اظ يچ يّ ، هبًَى 16 هبزُ( الق) ثٌس قجن – 93

ًِ زض  يضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ، خع زض هَاضز

تَاًٌس  يضسُ ثبضس ، ًو يٌيص ثياسٌبز هٌبهػِ پ

 ن ًٌٌس .يطٌْبز تسليي پيص اظ يث

 

ب ّط ًسام اظ ضطًت ًٌٌسگبى ) يآ – 93

ص يًِ زض اسٌبز هٌبهػِ پ يخعزض هَاضز

طٌْبز يي پيضسُ است ( كوف  يٌيث

 ن ًطزُ اًس ؟يتسل

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ًٌٌسگبى ضطًت ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 94

ضا ذَز  يطٌْبزّبياسٌبز هٌبهػِ ٍ پ ، هٌبهػِ زض

ٍ هْط ضسُ ثگصاضًس  خساگبًِ الى يس زض پبًت ّبيثب

. 

ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ، يآ – 94

زض ذَز ضا  يطٌْبزّبياسٌبز هٌبهػِ ٍ پ

ٍ هْط ضسُ  خساگبًِ الى يپبًت ّب

 گصاضتِ اًس ؟

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًٌٌسگبى  ضطًت ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 95

 ي ضا زض پبًت الق هطاض زٌّس .يس تؿويزض هٌبهػِ ثب

ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ، يآ – 95

 ي ضا زض پبًت الق هطاض زازُ اًس ؟يتؿو

 

 ثلِ    

 ط   يذ
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 ًٌٌسگبى ضطًت ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 96

ضا زض پبًت  يثبظضگبً يطٌْبز كٌيس پيثب ، هٌبهػِ زض

 )ة( هطاض زٌّس .

ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ، يآ – 96

ضا زض پبًت )ة(  يثبظضگبً يطٌْبز كٌيپ

 هطاضزازُ اًس ؟

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ًٌٌسگبى ضطًت ، هبًَى16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 97

وت ضا زض پبًت )ج( يطٌْبز هيس پيثب ، هٌبهػِ زض

 ثگصاضًس .

زض هٌبهػِ ، ب ضطًت ًٌٌسگبى يآ – 97

وت ضا زض پبًت )ج( هطاض زازُ يطٌْبز هيپ

 اًس ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 ًٌٌسگبى ضطًت ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 98

س ّوِ پبًتْب ضا زض للبف هٌبست ٍ يثب ، هٌبهػِ زض

 الى ٍ هْط ضسُ هطاض زٌّس .

ب ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ، يآ -98

الى ٍ  ّوِ پبًتْب ضا زض للبف هٌبست ٍ

 هْط ضسُ هطاض زازُ اًس ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 گعاض هٌبهػِ ، هبًَى 16 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 99

اضائِ ضسُ ضا پس اظ  يطٌْبزّبيپ ّوِ است هَظق

 س .يبكت ، ثجت ًوبيزض

 يطٌْبزّبيب هٌبهػِ گعاض ّوِ پيآ – 99

بكت ، ثجت ًوَزُ ياضائِ ضسُ ضا پس اظ زض

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ن يتسل گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 100

 اًدبم ضَز . يس ثِ غَضت هبثل گَاّيطٌْبز ثبيپ

طٌْبز ثِ ين پيب ّط گًَِ تسليآ – 100

 اًدبم ضسُ است؟ يغَضت هبثل گَاّ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ن يتسل گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ز) ثٌس قجن – 101

اسٌبز هٌبهػِ اًدبم س زض هْلت هوطض زض يطٌْبز ثبيپ

 ضَز .

طٌْبز زض ين پيب ّط گًَِ تسليآ – 101

هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ن يتسل گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 102

س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم يطٌْبز ثبيپ

 ضَز .

 طٌْبز زضين پيب ّط گًَِ تسليآ – 102

هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ل يتحَ گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 103

س زض هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم يطٌْبز ثبيپ

 ضَز .

طٌْبز زض يل پيب ّط گًَِ تحَيآ – 103

هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ل يتحَ گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 104

س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم يطٌْبز ثبيپ

 ضَز .

طٌْبزّب زض يل پيب ّط گًَِ تحَيآ – 104

هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 اغالح گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 105

 اًدبم ضَز . يس ثِ غَضت هبثل گَاّيز ثبطٌْبيپ

طٌْبز ثِ يب ّط گًَِ اغالح پيآ – 105

 اًدبم ضسُ است ؟ يغَضت هبثل گَاّ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 اغالح گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 106

س زض هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ يطٌْبزّب ثبيپ

 اًدبم ضَز.

طٌْبزّب زض يب ّط گًَِ اغالح پيآ – 106

هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 اغالح گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 107

س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ يطٌْبزّب ثبيپ

 . اًدبم ضَز

طٌْبزّب زض يب ّط گًَِ اغالح پيآ – 107

هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ
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 گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 108

اًدبم  يس ثِ غَضت هبثل گَاّيطٌْبز ثبيپ يٌيگعيخب

 ضَز .

طٌْبز ثِ يپ يٌيگعيب ّط گًَِ خبيآ – 108

 اًدبم ضسُ است ؟ يغَضت هبثل گَاّ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 109

س زض هْلت هوطض زض اسٌبز يطٌْبز ثبيپ يٌيگعيخب

 هٌبهػِ اًدبم ضَز .

طٌْبز زض يپ يٌيگعيب ّط گًَِ خبيآ – 109

هْلت هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 110

س زض هٌبى هوطض زض اسٌبز يطٌْبز ثبيپ يٌيگعيخب

 هٌبهػِ اًدبم ضَز .

طٌْبز زض يپ يٌيگعيب ّط گًَِ خبيآ – 110

هٌبى هوطض زض اسٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ 

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 پس گًَِ ّط ، هبًَى 16 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 111

س زض هْلت هوطض زض اسٌبز يطٌْبز ثبيپ گطكتي

 هٌبهػِ اًدبم ضَز .

طٌْبز زض يب ّط گًَِ پس گطكتي پيآ – 111

سٌبز هٌبهػِ اًدبم ضسُ هْلت هوطض زض ا

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

حبت ٍ يتَؾ ، هبًَى 17 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 112

س ثِ غَضت يهٌبهػِ گطاى ثب يپبسد ثِ پطسطْب

ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ  ين ثطايهبثل تػس

 اضسبل گطزز .

 يحبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبيب تَؾيآ – 112

 ين ثطايهٌبهػِ گطاى ثِ غَضت هبثل تػس

ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل ضسُ 

 است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

حبت ٍ يتَؾ ، هبًَى 17 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 113

ّوِ  يس ثطايهٌبهػِ گطاى ثب يپبسد ثِ پطسطْب

 ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل گطزز .

 يحبت ٍ پبسد ثِ پطسطْبيب تَؾيآ – 113

ّوِ ضطًت ًٌٌسگبى  يهٌبهػِ گطاى ثطا

 زض هٌبهػِ اضسبل ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

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

ح اسٌبز ، ضًٍَضت غَضتدلسِ يل خلسِ تَؾيتطٌ

ضطًت  ين ثطايس ثِ غَضت هبثل تػسيآى ثب

 ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل گطزز .

ح يل خلسِ تَؾيتطٌ غَضت زض – 114

ضًٍَضت غَضتدلسِ آى ثِ غَضت اسٌبز ، 

ضطًت ًٌٌسگبى زض  ين ثطايهبثل تػس

 هٌبهػِ اضسبل ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 غَضت زض ، هبًَى 17 هبزُ( ة)ثٌس قجن – 115

ح اسٌبز ، ضًٍَضت غَضتدلسِ يل خلسِ تَؾيتطٌ

ضطًت ًٌٌسگبى زض  يٌسبى ثطايس ثِ قَض يآى ثب

 هٌبهػِ اضسبل گطزز .

ح يل خلسِ تَؾيزضغَضت تطٌ - 115

اسٌبز ، ضًٍَضت غَضتدلسِ آى ثِ قَض 

ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ  يٌسبى ثطاي

 اضسبل ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 غَضت زض ، هبًَى 17 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 116

ح اسٌبز ، ضًٍَضت غَضتدلسِ يل خلسِ ًَؾيتطٌ

ّوِ ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبغِ اضسبل  يس ثطايآى ثب

 گطزز .

ح يل خلسِ ًَؾيزض غَضت تطٌ - 116

 يب ضًٍَضت غَضتدلسِ آى ثطاياسٌبز، آ

ّوِ ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ اضسبل 

 ضسُ است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يطٌْبزّبيهبًَى ، پ 18قجن ثٌس )الق( هبزُ  – 117

 س زض ظهبى هوطض گطَزُ ضَز .يهٌبهػِ گطاى ثب

هٌبهػِ گطاى زض  يطٌْبزّبيب پيآ – 117

 ظهبى هوطض گطَزُ ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يطٌْبزّبيپ ، هبًَى 18 هبزُ( الق) ثٌس قجن –118

 س زض هٌبى هوطض گطَزُ ضَز .يهٌبهػِ گطاى ثب

هٌبهػِ گطاى زض  يطٌْبزّبيب پيآ – 118

 هٌبى هوطض گطَزُ ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ
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 خلسِ زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 119

بكت يزض يس كْطست اسبهيطٌْبزّب ثبيص پيگطب

 ِ ضَز .يًٌٌسگبى اسٌبز تْ

 

طٌْبزّب يص پيب زض خلسِ گطبيآ – 119

بكت ًٌٌسگبى اسٌبز يزض يكْطست اسبه

 ِ ضسُ است؟ يتْ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 خلسِ زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 120

حبؾطاى  يس كْطست اسبهيطٌْبزّب ، ثبيص پيگطب

 ِ ضَز .يزض خلسِ تْ

 

طٌْبزّب ، يص پيب زض خلسِ گطبيآ – 120

ِ يحبؾطاى زض خلسِ تْ يكْطست اسبه

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 خلسِ زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 1 خعء قجن – 121

ضطًت  يس كْطست اسبهيطٌْبزّب ، ثبيص پيگطب

 ِ ضَز .يزض خلسِ تْ ًٌٌسگبى

طٌْبزّب ، يص پيب زض خلسِ گطبيآ – 121

زض  ضطًت ًٌٌسگبى يكْطست اسبه

 ِ ضسُ است ؟يخلسِ تْ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 2 خعء قجن – 122

ي ) يس پبًت تؿويص پبًتْب اثتسا ثبيگطب ٌّگبم

 الق( گطَزُ ٍ ًٌتطل ضَز . پبًت

ص پبًتْب اثتسا يب زض ٌّگبم گطبيآ – 122

ي ) پبًت الق( گطَزُ ٍ يپبًت تؿو

 ًٌتطل ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

اظ هوطضات  ين ثرطيتٌظ هبًَى 6 هبزُ قجن – 123

تَاى  يچي ضا ًو يزٍلت ، زض هؼبهالت زٍلت يهبل

 طكت .يي پصيثؼٌَاى تؿو

ًِ زض پبًت )الق( چي  يغَضت زض – 123

ي يب ايي هطاضزازُ ضسُ ، آيثؼٌَاى تؿو

طٌْبز اظ هٌبهػِ ًٌبض گصاضتِ ضسُ يپ

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 3 »خعء قجن – 124

) پبًت  يثبظضگبً يب ، پبًت كٌص پبًتْيگطب ٌّگبم

ي ) پبًت الق( گطَزُ يس پس اظ پبًت تؿويثبة(

 ضَز .

ب يص پبًتْب ، آيزض ٌّگبم گطب - 124

) پبًت ة( پس اظ  يثبظضگبً يپبًت كٌ

ي ) پبًت الق( گطَزُ ضسُ يپبًت تؿو

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 4 خعء قجن – 125

،  يي هطحلِ ايص پبًتْب زض هٌبهػبت يگطب ٌّگبم

 يس پس اظ پبًت كٌيوت ) پبًت ج( ثبيپبًت ه

 ) پبًت ة ( گطَزُ ضَز . يثبظضگبً

ص پبًتْب زض يزض ٌّگبم گطب - 125

وت يب پبًت هي، آ يي هطحلِ ايهٌبهػبت 

)  يثبظضگبً ي) پبًت ج( پس اظ پبًت كٌ

 پبًت ة ( گطَزُ ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 4 خعء قجن – 126

،  يهطحلِ اي يص پبًتْب زض هٌبهػبت يگطب ٌّگبم

وت ) پبًت ج( ًٌتطل يهساضى پبًت ه يس اهؿبيثب

 ضَز .

ص پبًتْب زض يزض ٌّگبم گطب - 126

ب هساضى ي، آ يي هطحلِ ايهٌبهػبت 

 ) پبًت ج( اهؿبء ضسُ است ؟ وتيپبًت ه

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 4 خعء قجن – 127

وت ) پبًت ج( زض يه يص پبًتْبيگطب ٌّگبم

ط يؿ يطٌْبزّبيس پي، ثب يي هطحلِ ايهٌبهػبت 

 هبثل هجَل ًٌبض گصاضتِ ضَز .

 وت يه يص پبًتْبيزض ٌّگبم گطب - 127

،  يي هطحلِ اي) پبًت ج( زض هٌبهػبت 

ط هبثل هجَل ًٌبض يؿ يطٌْبزّبيب پيآ

 گصاضتِ ضسُ اًس ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة)  ثٌس 5 خعء قجن – 128

 يثبظضگبً يكٌ يس پبًتْبيثب يا هطحلِ  زٍ هٌبهػبت

وت )پبًت ج( يه ي)پبًت ة( هجل اظ گطَزى پبًتْب

 ضَز . يثبظضگبً يتِ كٌيل ًويتحَ

ب يآ يزض هٌبهػبت زٍ  هطحلِ ا - 128

)پبًت ة( هجل اظ  يثبظضگبً يكٌ يپبًتْب

ل ي)پبًت ج( تحَوت يه يگطَزى پبًتْب

 ضسُ است ؟ يثبظضگبً يتِ كٌيًو

 ثلِ    

 ط   يذ
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 ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 6 خعء قجن – 129

تَسف س يثبطٌْبزّب يص پيدلسِ گطبغَضت

 ن گطزز .يِ ٍ تٌظيَى هٌبهػِ تْيسيًو

ص پبًتْب ، يب زض خلسِ گطبيآ – 129

 طٌْبزّب تَسفيص پيغَضتدلسِ گطب

ن ضسُ يٍ تٌظِ يهٌبهػِ تْ َىيسيًو

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 6 خعء قجن – 130

ص يس غَضتدلسِ گطبيص پبًتْب ، ثبيگطب خلسِ

 َى هٌبهػِ اهؿبء گطزز .يسيطٌْبزّب تَسف ًويپ

 

ب يص پبًتْب ، آيب زض خلسِ گطبيآ – 130

طٌْبزّب تَسف يص پيغَضتدلسِ گطب

 است ؟َى هٌبهػِ اهؿبء ضسُ يسيًو

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض ، هبًَى 18 هبزُ( ة) ثٌس 7 خعء قجن – 131

ن غَضتدلسِ يص پبًتْب ، پس اظ تٌظيگطب خلسِ

ي ) يوت ) پبًت ج( ٍ پبًت تؿويه يس پبًتْبيثب

استطزاز  يس ثطايضز ضسُ ثب يطٌْبزّبيپبًت الق ( پ

 ل هٌبهػِ گعاض ضَز .يًلغ تحَ يثِ ش

 

ص پبًتْب ، پس يب زض خلسِ گطبيآ – 131

وت يه يس پبًتْبين غَضتدلسِ ثبياظ تٌظ

ي ) پبًت الق ( ي) پبًت ج( ٍ پبًت تؿو

 ياستطزاز ثِ ش يضز ضسُ ثطا يطٌْبزّبيپ

 ل هٌبهػِ گعاض ضسُ است ؟يًلغ تحَ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 18 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 132

خلسِ  ليثبضس ، ظهبى تطٌ يهٌبهػِ زٍ هطحلِ ا

س زض خلسِ يوت ، ثبيه يطٌْبزّبيص پيگطب

 ص پبًتْب اػالم ضَز .يگطب

 

ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ  يزض غَضت - 132

ص يل خلسِ گطبيب ظهبى تطٌيثَزُ ، آ يا

ص يوت ، زض خلسِ گطبيه يطٌْبزّبيپ

 پبًتْب اػالم ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ  يغَضت زض ، هبًَى 18 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 133

ل خلسِ يثبضس ، هٌبى تطٌ يهٌبهػِ زٍ هطحلِ ا

س زض خلسِ يوت ، ثبيه يطٌْبزّبيص پيگطب

 ص پبًتْب اػالم ضَز .يگطب

 

ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ  يزض غَضت - 133

ل خلسِ يب هٌبى تطٌيثَزُ ، آ يا

وت ، زض خلسِ يه يطٌْبزّبيص پيگطب

 ص پبًتْب اػالم ضسُ است ؟يگطب

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زٍ هٌبهػبت زض ، هبًَى 18 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 134

ص يل خلسِ گطبيط ظهبى تطٌييتـ يا هطحلِ

س يي ثبض هبثل توسي يوت كوف ثطايه يطٌْبزّبيپ

 است .

ًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ  يزض غَضت - 134

ل خلسِ يط ظهبى تطٌييب تـياست ، آ يا

 يوت كوف ثطايه يطٌْبزّبيص پيگطب

 س ضسُ است ؟يي ثبض توسي

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زٍ هٌبهػبت زض ، هبًَى 18 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 135

ص يل خلسِ گطبيط ظهبى تطٌييتـ يا هطحلِ

وت كوف زض سوق هست اػتجبض يه يطٌْبزّبيپ

 س است .يطٌْبزّب هبثل توسيپ

 يًِ هٌبهػِ زٍ هطحلِ ا يغَت زض – 135

ل خلسِ يط ظهبى تطٌييب تـياست ، آ

وت زض سوق يه يطٌْبزّبيص پيگطب

طٌْبزّب غَضت گطكتِ يهست اػتجبض پ

 است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هٌبهػبت زض ، هبًَى 18 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 136

زضًگ  يس ثيوت ثبيه يطٌْبزّبي، پ يي هطحلِ اي

 ي ضَز .ييگطَزُ ٍ ثطًسُ هٌبهػِ تؼ

،  يي هطحلِ ايب زض زض هٌبهػبت يآ – 136

زضًگ زض ّوبى  يوت ثيه يطٌْبزّبيپ

 خلسِ گطَزُ ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 هٌبهػبت زض ، هبًَى 18 هبزُ( ج) ثٌس قجن – 137

زضًگ  يوت ثيه يطٌْبزّبيس پيثب يي هطحلِ اي

،  يي هطحلِ ايب زض هٌبهػبت يآ – 137

پس اظ گطَزى پطٌْبزّب ثطًسُ هٌبهػِ 

 ثلِ    

 ط   يذ
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 ي ضسُ است ؟ييزض ّوبى خلسِ تؼ گطَزُ ضَز.

هبًَى، هٌبهػِ گعاض  18قجن ثٌس )ز( هبزُ  -138

ٌسگبى آًْب خْت يب ًوبيهٌلق است اظ هٌبهػِ گطاى 

زػَت  يهبل يطٌْبزّْبيص پيحؿَض زض خلسِ گطب

 س .يًوب

ب يب هٌبهػِ گعاض اظ هٌبهػِ گطاى يآ -138

ٌسگبى آًْب خْت حؿَض زض خلسِ يًوب

 طٌْبزّب زػَت ًوَزُ است ؟  يص پيگطب

  ثلِ   
   ط   يذ

 

هبًَى ، زض هٌبهػبت  19قجن ثٌس )الق ( هبزُ  -139

طٌْبزّب ي، هٌبهػِ گعاض هَظق است پيزٍ هطحلِ ا

 س .  يًوب يليً يبثيضا اضظ

ب ي، آيزض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ا -139

 يليً يبثيطٌْبزّب ضا اضظيهٌبهػِ گعاض پ

 ًوَزُ است؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ

 

هبًَى ، زض هٌبهػبت  19) الق (، هبزُ قجن ثٌس  -140

دِ ي، هٌبهػِ گعاض هَظق است ًتيزٍ هطحلِ ا

 س.   يطٌْبزّب ضا اػالم ًوبيپ يليً يبثياضظ

ب ي، آيزض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ا  -140

 يليً يبثيدِ اضظيهٌبهػِ گعاض ًت

 طٌْبزّب ضا اػالم ًوَزُ است ؟    يپ

  ثلِ   
   ط   يذ

 

هبًَى، زض هٌبهػبت زٍ 19)الق( هبزُ قجن ثٌس  -141

طٌْبزّب ضا ي، هٌبهػِ گعاض هَظق است پيهطحلِ ا

 س. يًوب يثبظضگبً يكٌ يبثياضظ

ب ي، آيزض هٌبهػبت زٍ هطحلِ ا -141

 يبثيطٌْبزّب ضا اضظيهٌبهػِ گعاض پ

 ًوَزُ است؟  يثبظضگبً

  ثلِ   
   ط   يذ

 

هٌبهػبت هبًَى، زض  19قجن ثٌس ) الق ( هبزُ  -142

دِ ي، هٌبهػِ گعاض هَظق است ًتيزٍ هطحلِ ا

 س .يطٌْبزّب ضا اػالم ًوبيپ يثبظضگبً يكٌ يبثياضظ

 

ب ي، آيزضهٌبهػبت زٍ هطحلِ ا -142

 يليً يبثيدِ اضظيهٌبهػِ گعاض ًت

 طٌْبزّب ضا اػالم ًوَزُ است؟ يپ

  ثلِ   
   ط   يذ

 

ًِ  يهبًَى، زض غَضت19قجن ثٌس )ة( هبزُ  -143

دِ يطٌْبزّب الظم ثبضس، ًتيپ يثبظضگبً يكٌ يثطضس

 يي هيَى هٌبهػِ هؼيسيًِ ًو يهْلت يق يثطضس

ضَز ٍ ثط  يَى احبلِ هيسيًو يًٌس ثِ خلسِ ثؼس

وت ي، پبًت هيثبظضگبً يتِ كٌياسبس گعاضش ًو

الظم ضا  يثبظضگبً يبظ كٌيًِ اهت يطٌْبز زٌّسگبًيپ

 ضَز.   ياحطاظ ًطزُ اًس، گطَزُ ه

 يثبظضگبً يكٌ يًِ ثطضس يزض غَضت -143

وت يه ب كوف پبًتيطٌْبز الظم ثبضس، آيپ

 يظ كٌبيًِ اهت يطٌْبز زٌّسگبًيپ

الظم ضا احطاظ ًطزُ اًس گطَزُ  يثبظضگبً

 ضسُ است ؟ 

 

  ثلِ   
   ط   يذ
 
   

 

هبًَى، ّط گًَِ  19قجن ثٌس ) ج ( هبزُ   -144

گطَزى ص اظ ي، تٌْب پيثبظضگبً يكٌ يبثياضظ

 وت هدبظ است .يه يطٌْبزّبيپ

ص اظ يپ يثبظضگبً يكٌ يبثيب اضظيآ -144

وت اًدبم گطكتِ يه يطٌْبزّبيگطَزى پ

 است؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ
   

 

طٌْبز يهبًَى، پبًت پ 19قجن ثٌس ) ز ( هبزُ  -145

 يكٌ يّب يبثيًِ زض اضظ يوت هٌبهػِ گطاًيه

ًبگطَزُ ثبظگطزاًسُ س يطكتِ ًطسُ اًس، ثبيپص يثبظضگبً

 ضَز .

وت هٌبهػِ يطٌْبز هيب پبًت پيآ -145

 يثبظضگبً يكٌ يّب يبثيًِ زض اضظ يگطاً

طكتِ ًطسُ اًس ًبگطَزُ ثبظگطزاًسُ يپص

 ضسُ است ؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ

 

 يبثيهبًَى، ٌّگبم اضظ20ُ قجن ثٌس )الق( هبز -146

وت حبئع يي هي، هٌبهػِ گطاى ًِ هٌبست تطيهبل

 ضسُ ثبضس، ثِ ػٌَاى ثطًسُ اٍل اػالم ذَاّس ضس. 

  

ح ضسُ يب زض اسٌبز هٌبهػِ تػطيآ -146

است ًِ ثطًسُ اٍل هٌبهػِ حبئع هٌبست 

 وت ثَزُ است ؟ يي هيتط

  ثلِ   
   ط   يذ
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هبًَى، ثطًسُ زٍم زض  20قجن ثٌس ) الق ( هبزُ  -147

 يطٌْبزيوت پيضَز ًِ تلبٍت ه ياػالم ه يغَضت

 ي ثبضس. يثب ثطًسُ اٍل، ًوتط اظ هجلؾ تؿو يٍ

  

ب يزض غَضت اػالم ثطًسُ زٍم، آ-147

ثب ثطًسُ اٍل ًوتط اظ  يوت ٍيتلبٍت ه

 ي ثَزُ است ؟   يهجلؾ تؿو

  ثلِ   
   ط   يذ
  

 

هبًَى، ثطًسُ زٍم  20قجن ثٌس ) الق ( هبزُ  -148 

وت يضَز ًِ تلبٍت ه ياػالم ه يزضغَضت

ي يثب ثطًسُ اٍل، ًوتط اظ هجلؾ تؿو يٍ يطٌْبزيپ

 ثبضس. 

 

زض غَضت ػسم اػالم ثطًسُ زٍم،   -148

ٍخَز ًساضز ًِ تلبٍت  يطٌْبزيچ پيب ّيآ

ي يوتص ثب ثطًسُ اٍل، ًوتط اظ هجلؾ تؿويه

 ثبضس ؟

  ثلِ   
   ط   يذ

 

 يبثيهبًَى، ضٍش اضظ20قجن ثٌس ) الق ( هبزُ -149

هػِ ثِ غَضت هططٍح اػالم هٌبس زض اسٌبز يثب يلهب

 ضَز . 

زض اسٌبز  يهبل يبثيب ضٍش اضظيآ -149

 هٌبهػِ اػالم ضسُ است ؟  
  ثلِ   

   ط   يذ

 

ط يًحَُ تإث، هبًَى  20قجن ثٌس ) الق ( هبزُ  -150

اػالم  سيثب وتيثط ه يثبظضگبً يكٌ يبثياضظ يگصاض

 ضَز. 

   

 يكٌ يبثياضظ يط گصاضيُ تإثب ًحَيآ -150

 وت، اػالم ضسُ است ؟  يثط ه يثبظضگبً
  ثلِ   

   ط   يذ

 

هبًَى، پس اظ گطَزى  20قجن ثٌس ) ة( هبزُ  -151

ِ يوت ّب ٍ تدعيه يوت، چٌبًچِ ثطضسيه يپبًت ّب

 يَى هٌبهػِ هيسيآى الظم ثبضس، ًو يٍ ًٌتطل هجبً

اضخبع  يثبظضگبً يتِ كٌيآى ض اثِ ًو يتَاًس ثطضس

حساًثط ظطف زٍ ّلتِ  يثبظضگبً يتِ كٌيس ٍ ًويًوب

 ًٌس  يَى هٌبهػِ اػالم هيسيضا ثِ ًو يبثيدِ اضظيًت

وت ّب ٍ يه يًِ ثطضس يزض غَضت -151

 يتِ كٌيآى ثِ ًو يِ ٍ ًٌتطل هجبًيتدع

تِ يب ًوياضخبع ضسُ است، آ  يثبظضگبً

حساًثط ظطف زٍ ّلتِ  يثبظضگبً يكٌ

َى هٌبهػِ اػالم ًطزُ يسيدِ ضا ثِ ًويًت

 است ؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ

 

هبًَى، پس اظ گطَزُ  20قجن ثٌس ) ج ( هبزُ  -152

اٍل ٍ زٍم ًعز ي ثطًسُ يوت، تؿويه يطٌْبزّبيپ

ط يي سبيذَاّس ضس ٍ تؿو يضهٌبهػِ گعاض ًگْسا

 ضَز . يهٌبهػِ گطاى ثطگطزاًسُ ه

 يطٌْبزّبيب پس اظ گطَزى پيآ -152-1

ثطًسُ اٍل هٌبهػِ ًعز  ييوت، تؿويه

 ضسُ است ؟   يهٌبهػِ گعاض ًگْساض

    ِ   ثل
 ط   يذ

 

 يطٌْبزّبيب پس اظ گطَزى پيآ -152-2

ي ثطًسُ زٍم هٌبهػِ ًعز يوت، تؿويه

 ضسُ است ؟  يهٌبهػِ گعاض ًگْساض

    ِ   ثل
 ط   يذ

 

 يطٌْبزّبيب پس اظ گطَزى پيآ -152-3

ط هٌبهػِ گطاى يي سبيوت، تؿويه

 ثبظگطزاًسُ ضسُ است ؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

هبًَى، زض هٌبهػبت  20قجن ثٌس ) ز ( هبزُ  -153

ًسجت ثِ هٌبهػِ  ي، هٌبهػِ گطاى زاذليي الولليث

ح هٌبهػِ يح زاضًس. ًحَُ تطخيتطخ يگطاى ذبضخ

س ذَاّس ضس . ي، زضاسٌبز هٌبهػِ هيگطاى زاذل

ي هبػسُ ثِ هػلحت يت ايًِ زض آًْب ضػب يهٌبهػبت

 س ضَز .يياهتػبز تإ يضَضا يس اظ سَيًجبضس، ثب

 ي، آايي الولليزض هٌبهػبت ث -153-1

ثط هٌبهػِ گطاى  يهٌبهػِ گطاى زاذل

 ح زازُ ضسُ اًس ؟يتطخ يذبضخ

  ثلِ   
   ط   يذ
 

 

ب ي، آيي الولليزض هٌبهػبت ث -153-2

 يح هٌبهػِ گطاى زاذليًحَُ تطخ

 س ضسُ است ؟يزضاسٌبز هٌبهػِ ه

  ثلِ   
  ط   يذ
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ًِ  يي الولليب هٌبهػبت ثيآ -153-3

ثط هٌبهػِ گطاى  يهٌبهػِ گطاى زاذل

س ييح زازُ ًطسُ اًس، ثِ تإيتطخ يذبضخ

 سُ است ؟ ياهتػبز ضس يضَضا

    ِ   ثل
   ط   يذ

 

هبًَى، هطاضزاز ثب  21قجن ثٌس ) الق ( هبزُ  -154

بى هست اػتجبض يص اظ پبيس پيهٌبهػِ ثبثطًسُ 

ي ي يي هست حساًثط ثطايطٌْبزّب هٌؼوس ضَز .ايپ

ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ  يٌيص ثيثبض ٍ ثطاثط هست پ

ي يس است. ثؼس اظ ػوس هطاضزاز تؿويهبثل توس

 گطزز.  يطٌْبز زٌّسُ زٍم هستطز هيپ

، هٌبهػِ  ب هطاضزاز ثب ثطًسُيآ -154-1

طٌْبزّب يض پاػتجببى هست يص اظ پبيپ

 هٌؼوس ضسُ است؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ
   

 

س هست اػتجبض يزض غَضت توس -154-2 

ي ثبض يس كوف يي توسيب ايطٌْبزّب، آيپ

 غَضت گطكتِ است ؟ 

  ثلِ   
  ط   يذ

 

س هست اػتجبض يزض غَضت توس -154-3

س ثطاثط هست يب هست توسيطٌْبزّب، آيپ

ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ ثَزُ  يٌيص ثيپ

 است ؟ 

    ِ   ثل
  ط   يذ

 

زض غَضت زض اًؼوبز هطاضزاز ثب  -154-4

ب پس اظ اًؼوبز هطاضزاز يثطًسُ اٍل، آ

طٌْبز زٌّسُ زٍم هستطز ضسُ يي پيتؿو

 است ؟ 

    ِ   ثل
   ط   يذ

 

 ثب زاز هطاض ، هبًَى 21 هبزُ( ة) ثٌس قجن – 155

ضسُ زض اسٌبز ،  يٌيص ثيپ هْلت زض اٍل ثطًسُ

هٌؼوس ذَاّس ضس . چٌبًچِ ثطًسُ اٍل اظ اًؼوبز هطاض 

ب ؾوبًت اًدبم تؼْسات ضا اضائِ يس ٍ يزاز اهتٌبع ًوب

ي هٌبهػِ  ٍ ؾجف ٍ هطاضزاز ثب ثطًسُ يس ، تؿويًٌوب

گطزز . زض غَضت اهتٌبع ًلط زٍم ،  يزٍم هٌؼوس ه

 س ذَاّس ضس .يع ؾجف ٍ هٌبهػِ تدسيً يي ٍيتؿو

ب هطاضزاز ثب ثطًسُ اٍل زض يآ – 1 – 155

ضسُ زض اسٌبز ، هٌؼوس  يٌيص ثيهْلت پ

 ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ ثطًسُ اٍل اظ  يغَضت زض – 2 – 155

ي يب تؿوياًؼوبز هطاضزاز اهتٌبع ًوَزُ ، آ

 ؾجف ضسُ است ؟ يهٌبهػِ ٍ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ ثطًسُ اٍل  يغَضت زض – 3 – 155

ب يؾوبًت اًدبم تؼْسات ضا اضائِ ًٌوَزُ ، آ

 ؾجف ضسُ است ؟ يي هٌبهػِ ٍيتؿو

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ ثطًسُ اٍل اظ  يغَضت زض – 4 – 155

ثطًسُ ثب ب ياًؼوبز هطاضزاز اهتٌبع ًوَزُ ، آ

 زٍم هطاضزاز هٌؼوس ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ًِ ثطًسُ اٍل  يغَضت زض – 5 – 155

ب يؾوبًت اًدبم تؼْسات ضا اضائِ ًٌوَزُ ، آ

 ثب ثطًسُ زٍم هطاض زاز هٌؼوس ضسُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 



21 

 

ًِ ثطًسُ زٍم اظ  يغَضت زض – 6 – 155

ي يب تؿوياًؼوبز هطاضززاز اهتٌبع ًوَزُ ، آ

 ؾجف ضسُ است ؟ يٍ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 

ًِ ثطًسُ زٍم اظ  يغَضت زض – 7 – 155

ب هٌبهػِ ياًؼوبز هطاضززاز اهتٌبع ًوَزُ ، آ

 س ضسُ است ؟ يتدس

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ب ي هٌبتجبت اضسبل ، هبًَى 22 هبزُ قجن – 156

ي هبًَى يا 20اسٌبز هطتجف ثب هٌبهػِ هَؾَع هبزُ 

هؼتجط است ًِ كطستبزى آى خع زض هَاضز  يزض غَضت

 ن ثبضس .يتػسب هحل ، هبثل ي يط ًطبًييتـ

ب اسٌبز هطتجف يب اضسبل هٌبتجبت يآ – 156

هبًَى خع زض  20ثب هٌبهػِ هَؾَع هبزُ 

ن يب هحل ، هبثل تػسي يط ًطبًييهَاضز تـ

 ثَزُ است؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 زض هٌبهػِ ، هبًَى 24 هبزُ(  الق) ثٌس قجن – 157

 گطزز : يس هيط تدسيف ظيضطا

ي ييگطاى اظ حس ًػبة تؼ هٌبهػِ تؼساز ثَزى ًن – 1

 ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ .

 اًؼوبز اظ هٌبهػِ زٍم ٍ اٍل ثطًسگبى اهتٌبع – 2

 . هطاضزاز

 طٌْبزّب .يبى هست اػتجبض پيپب – 3

 بت .يثِ ضٌب يسگيإت ضسيّ يضؤ – 4

 

 يِ اهتػبزيًِ تَخ يوت ّب ثِ ًحَيه ثَزى ثبال – 5

 گطزز . يقطح هٌتل

 

 

 

ل ًن يهٌبهػِ ثسلس يب تدسيآ – 1 – 157

ثَزى تؼساز هٌبهػِ گطاى اظ حس ًػبة 

 ي ضسُ زض اسٌبز هٌبهػِ ثَزُ است ؟ييتؼ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ل يس هٌبهػِ ثسليب تدسيآ – 2 – 157

اهتٌبع ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم هٌبهػِ اظ 

 اًؼوبز هطاض زاز ثَزُ است ؟

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ل يس هٌبهػِ ثسليب تدسيآ – 3 – 157

 طٌْبز ثَزُ است ؟يبى هست اػتجبض پيپب

 

 ثلِ    

 ط   يذ

 

 يل ضؤيس هٌبهػِ ثسليب تدسيآ – 4 – 157

 بت ثَزُ است ؟يثِ ضٌب يسگيإت ضسيّ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

ل ثبال يس هٌبهػِ ثسليب تدسيآ 5 – 157

ًِ  يوتْب ثَزُ است ، ثِ ًحَيثَزى ه

 ضسُ است ؟ يقطح هٌتل يِ اهتػبزيتَخ

 ثلِ    

 ط   يذ

 

هبًَى، هٌبهػِ  24قجن ثٌس ) ة(هبزُ  -158

 ضَز: يط لـَ هيف ظيزضضطا

ب ذسهبت هَؾَع هٌبكوػِ هطتلغ يبظ ثِ ًبال يً  -1

 ضسُ ثبضس.

ِ الظم ثبضس ٍ  يبزيطات ظييتـ  -2 زض اسٌبز هٌبهػ

 ت هٌبهػِ گطزز. يط زض هبّييهَخت تـ

ط خٌگ، ظلعلِ، يط هتؼبضف ًظيؿ يطبهسّبيپ  -3

 هبًٌس آًْب . ل ٍيس

 بت .يثِ ضٌب يسگيإت ضسيّ يضؤ -4

 يثط تجبً يَى هٌبهػِ هجٌيسيع ًويتطر -5

 ي هٌبهػِ گطاى .يث

  

ل هطتلغ يب لـَ هٌبهػِ ثسليآ -158-1

ب ذسهبت هَؾَع يبظ ثِ ًبال يضسى ً

 هٌبهػِ ثَزُ ؟  

  ثلِ   
  ط   يذ

 

طات ييل تـيب لـَ هٌبهػِ ثسليآ -158-2

هٌبهػِ ثَزُ ًِ هَخت بز زض اسٌبز زض يظ

 ت هٌبهػِ ضسُ است ؟يط زض هبّييتـ

    ِ   ثل
 ط   يذ

 

ل يب لـَ هٌبهػِ ثسليآ -158-3

ط خٌگ، يط هتؼبضف ًظيؿ يطبهسّبيپ

 ل ٍ هبًٌس آًْب ثَزُ است ؟يظلعلِ، س

  ثلِ   
 ط   يذ

 

إت يّ يل ضؤيب لـَ هٌبهػِ ثسليآ -158-4

 بت ثَزُ است ؟ يثِ ضٌب يسگيضس
  ثلِ   

 ط   يذ

 

ع يل تطريب لـَ هٌبهػِ ثسليآ -158-5

ي يث يثط تجبً يَى هٌبهػِ هجٌيسيًو
  ثلِ   

 ط   يذ
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 هٌبهػِ گطاى ثَزُ است ؟ 

هبًَى، هٌبهػِ گعاض  24قجن ثٌس ) ج( هبزُ  -159

(  22ضا هكبثن هبزُ ) ِ ب لـَ هٌبهػيس  ٍ يس تدسيثب

ّوِ  ي( ثِ آگبّن يهبثل تػس يثِ ضٍض يؼٌيهبًَى ) 

 هٌبهػِ گطاى ثطسبًس . 

 

ب لـَ يس يب هٌبهػِ گعاض تدسيآ  -159

ثِ  يؼٌيهبًَى )  22هٌبهػِ ضا هكبثن هبزُ 

ّوِ  ين ( ثِ آگبّيهبثل تػس يضٍض

 هٌبهػِ گطاى ضسبًسُ است ؟ 

  ثلِ   
   ط   يذ

 

160-  ُ ِ  25قجن ثٌس ) ة( هبز هبًَى، زستگبُ هٌبهػ

د ياظ تبض يهْلت پبًعزُ ضٍظ ًبضگعاض هٌلق است زض 

الظم ضا ثِ ػول  يّب يسگيت، ضسيبكت ضٌبيزض

آٍضزُ ٍ زضغَضت ٍاضز زاًستي اػتطاؼ، هكبثن 

ت يًِ ضٌب يس ٍ زض غَضتيهوطضات هطثَـ اهسام ًوب

ي ضسُ ييع ًسّس، ظطف هْلت تؼيضا ٍاضز تطر

 اػالم ًٌس .  يِ الظم ضا ثِ ضبًيخَاث

گعاض زض  ب زستگبُ هٌبهػِيآ -1 -160

ت ي، ثِ ضٌبيهْلت پبًعزُ ضٍظ ًبض

الظم ضا ثِ ػول آٍضزُ است  يّب يسگيضس

 ؟ 

  ثلِ   
  ط   يذ

 

ًِ زستگبُ هٌبهػِ  يب زضغَضتيآ -160-2

گعاض اػتطاؼ ضا ٍاضز زاًستِ، هكبثن 

 زُ است؟ َهوطضات هطثَـ اهسام ًو

    ِ   ثل
 ط   يذ

 

ُ هٌبهػِ  يب زضغَضتيآ -160-3 ًِ زستگب

گعاض اػتطاؼ ضا ٍاضز ًساًستِ، ظطف هْلت 

اػالم  يِ الظم ضا ثِ ضبًيي ضسُ خَاثييتؼ

 ًطزُ است؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

هبًَى، اًدبم هٌبهػِ ثِ غَضت  27قجن هبزُ  -161

 يْيلبت هٌبهػِ ثط اسبس گعاضش تَخيتطى تطط

 زستگبُ هٌبهػِ گعاض ذَاّس ثَز .

ٌبهػِ بت هليتطط زضذػَظ تطى -161

تَسف زستگبُ  يْيب گعاضش تَخيآ

 ِ ضسُ است ؟ يهٌبهػِ گعاض تْ

  ثلِ   
   ط   يذ

 

إت يت ّيهبًَى، تطً 28الق ( هبزُ  0قجن ثٌس  -162

 يلبت هٌبهػِ زض هَضز هؼبهالت ٍاحسّبيتطى تطط

(  1هَؾَع ثٌس ) ة( هسُ ) يزستگبُ ّب يهطًع

ب هوبم هطبثِ ي يضٍ ازا يهبًَى، هتطٌل اظ هؼبٍى هبل

حسبة يحست هَضز ٍ ش يب هؤسسِ زٍلتيٍظاضتربًِ 

گط اظ ًبضًٌبى يي ًلط زيب هوبم هطبثِ ٍ يهطثَـ 

ي يذجطُ ٍ هتؼْس زستگبُ هطثَـ ثِ اًتربة ثبالتط

 ثبضس .  يطثف هيش ييهوبم زستگبُ اخطا

 يزضذػَظ هؼبهالت ٍاحسّب -162

هَؾَع ثٌس ) ة(  يزستگبُ ّب يهطًع

لبت يإت تطى تططيب ّي( هبًَى، آ 1)هسُ 

ب ي يضٍ ازا يهٌبهػِ هتطٌل اظ هؼبٍى هبل

 يب هؤسسِ زٍلتيهوبم هطبثِ ٍظاضتربًِ 

ب هوبم يحسبة هطثَـ يحست هَضز ٍ ش

گط اظ ًبضًٌبى ذجطُ ٍ يي ًلط زيهطبثِ ٍ 

ي يهتؼْس زستگبُ هطثَـ ثِ اًتربة ثبالتط

 طثف ثَزُ است ؟يش ييهوبم زستگبُ اخطا

  ثلِ   
   ط   يذ

 

إت يت ّيبًَى، تطًه 28قجن ثٌس ) ة( هبزُ  -163

بهػِ زض هَضز هؼبهالت زستگبُ لبت هٌيتطى تطط

ّستٌس زض  ياػتجبضات استبً يًِ زاضا يياخطا يّب

ثٌس ) ة( هبزُ  يذبضج اظ هطًع زستگبُ ّب يٍاحسّب

ي يٌسُ اٍ ٍ ثبالتطيب ًوبي(، هتطٌل اظ استبًساض  1) 

، زض هحل ٍ حست هَضز  ييزستگبُ اخطاهوبم 

 ثبضس.   يهطثَـ ه يب هسؤٍل اهَض هبليحسبة يش

 يزضذػَظ هؼبهالت زستگبُ ّب -163

ّستٌس  ياػتجبضات استبً يًِ زاضا يياخطا

 يذبضج اظ هطًع زستگبُ ّب يزض ٍاحسّب

ب ي(، هتطٌل اظ استبًساض  1ثٌس ) ة( هبزُ ) 

 يياخطا ي هوبم زستگبُيٌسُ اٍ ٍ ثبالتطيًوب

ب يحسبة يش، زض هحل ٍ حست هَضز 

 هطثَـ ثَزُ است ؟  يهسؤٍل اهَض هبل

  ثلِ   
   ط   يذ
 
   

 

   ثلِ   لبت هٌبهػِ ثِ يإت تطى تططيب ّيآ -164هبًَى،  28( ثٌس ) ة( هبُ  2قجن تجػطُ )  -164
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ب يّب، استبًساض  يإت تطى هٌبهػِ زض استبًساضيّ

حسبة يطثف استبًساض ٍ شيٌسُ اٍ، هؼبٍى شيًوب

 ثبضس.   يه ياستبًساض

 يش ييي هوبم زستگبُ اخطايزػَت ثبالتط

ل يب هوبم هدبظ اظقطف آًْب تطٌيضثف ٍ 

 ؟  ضسُ است 

   ط   يذ
   

هبًَى، زض هَضز اًدبم  28قجن ثٌس ) ج ( هبزُ  -165

إت تطى يت ّي، تطًيزٍلت يهؼبهالت ضطًت ّب

ب يط ػبهل ٍ يلبت هٌبهػِ هتطٌل اظ : هسيتطط

ب يحسبة يٍ حست هَضز ش ييي هوبم اخطايثبالتط

ي ًلط ثِ اًتربة هدوغ يضطًت ٍ  يط هبليهس

 حست هَضز ذَاّس ثَز .    يػبل يب ضَضاي يػوَه

لبت هٌبهػِ زض يإت تطى تططيب ّيآ -165

، يزٍلت يهَضز اًدبم هؼبهالت ضطًت ّب

ي هوبم يب ثبالتطيط ػبهل ٍ يهتطٌل اظ : هس

ط يب هسيحسبة يحست هَضز ش ٍ يياخطا

ي ًلط ثِ اًتربة هدوغ يضطًت ٍ  يهبل

حست هَضز ثَزُ  يػبل يب ضَضاي يػوَه

 است؟    

  ثلِ   
   ط   يذ
   

 

إت تطى يهبًَى، ّ 28قجن ثٌس ) ز ( هبزُ  -166

لبت هٌبهػِ ًِ زض ّط هَضز ثٌب ثِ زػَت يتطط

 ب هوبهبتيضثف ٍ  يش ييي هوبم زستگبُ اخطايثبالتط

ضَز، ثب حؿَض ّط سِ  يل هيهدبظ اظ قطف آًْب تطٌ

ِ اػؿبء هٌلق يت زاضز ٍ ًليهطثَقِ ضسو يًلط اػؿب

إت ٍ اثطاظ ًظط ذَز ًسجت ثِ يثِ حؿَض زض خلسبت ّ

هطثَـ زض هَضز  ييزستگبُ اخطا يْيگعاضش تَخ

ي ًحَُ اًدبم هؼبهلِ يتطى هٌبهػِ ٍ ّوچٌ يتوبؾب

ي تػو  يثب ضؤأت يوبت ّيهَضز ًظط ّستٌس ٌل

 ت اػؿبء هؼتجط ذَاّس ثَز . ياًثط

 

 

إت تطى هٌبهػِ زض يب ّيا -166-1

ب يّب، هتطٌل اظ استبًساض  ياستبًساض

 يضثف استبًساض ٍ ش يٌسُ اٍ، هؼبٍى شيًوب

 ثَزُ است ؟     يسبة استبًساض

  ثلِ   
   ط   يذ
  

 

إت تطى يب ّط سِ ًلط ػؿَ ّيآ -166-2

إت ضطًت يزض خلسِ ّ هٌبهػِ لبتيتطط

 زاضتِ اًس ؟ 

  ثلِ   
  ط   يذ

 

إت تطى يب ّط سِ ًلط ػؿَ ّيآ -166-3

لبت هٌبهػِ ًسجت ثِ گعاضش يتطط

هَثَـ زض هَضز  ييزستگبُ اخطا يْيتَخ

ي ًحَُ يتطى هٌبهػِ ٍ ّوچٌ يتوبؾب

 اًدبم هؼبهلِ هَضز ًظط، اثطاظ ًظط ًطزُ اًس

  ؟

    ِ   ثل
 ط    يذ

 

 

 

 

 

 

هبزُ  يهبًَى، زض اخطا 28) ّـ (هبزُ  قجن ثٌس -167

ص اظ پٌدبُ يًِ هجلؾ هؼبهلِ ث يهبًَى زض غَضت 27

هلِ پس ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس، اًدبم هؼب

ي هبزُ يهَؾَع اسِ ًلطُ  يإت ّبيت ّياظ تػَ

 ط هدبظ ذَاّس ثَز : يس هوبهبت ظييحست هَضز تإ

ٍظاضتربًِ ّب ٍ  يهطًع يزض هَضز ٍاحسّب -1

، ثِ يزٍلت يٍ ضطًت ّب يزٍلت تهؤسسب

س هؤسسِ هعثَض ٍ زض هَضز يب ضئيط يت ٍظيتطت

 طُ ضطًت .يإت هسيّ يزٍلت يضطًت ّب

تبثغ  يهحل يياخطا يزض هَضز زستگبُ ّب  -2

ٍ زض هَضز هؼبهالت هطثَـ  يًظبم ثَززخِ استبً

ًِ تَسف ٍظاضتربًِ ّب ٍ  يط استبًيثِ اػتجبضات ؿ

 يهطًع يزض هَضز ٍاحسّب -167-1

ًِ هجلؾ هؼبهلِ  يٍظاضتربًِ ّب، زض غَضت

ص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي يث

ت يب اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَيثَزُ، آ

س ييلبت هٌبهػِ، ثب تإيإت تطى تططيّ

 ط غَضت گطكتِ است ؟ يٍظ

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

 

، زض يزض هَضز هؤسسبت زٍلت -167-2

ص اظ پٌدبُ يًِ هجلؾ هؼبهلِ ث يغَضت

ب ي، آثَزُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي 

إت تطى يت ّياًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَ

س هؤسسِ يس ضئييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطط

 هعثَض غَضت گطكتِ است ؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ
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اظ هطًع اثالؽ  ذبضج يثِ ٍاحسّب يهؤسسبت زٍلت

 يي زض هَضز هؤسسبت زٍلتيگطزز ٍ ّوچٌ يه

هستوط زض ذبضج اظ هطًع، استبًساض استبى هطثَقِ 

 . 

إت يًِ استبًساض ضرػبً زض ّ يتجػطُ : زض هَاضز

ي هبزُ ضطًت ًٌس ٍ ثب ًظط يتطى هٌبهػِ هَؾَع ا

س ييس، تإيهَاكن غَضتدلسِ هطثَـ ضا اهؿبء ًوب

 ؾطٍضت ًساضز . يهدسز ٍ

 يِ، ضَضايهَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ هَُ هؿبئ زض -3

طاى، يا ياساله يخوَْض يوبيًگْجبى، غسا ٍ س

ًِ  يط هؤسسبت زٍلتيَاى هحبسجبت ًطَض ٍ سبيز

ي يچ يضًَس ٍ تبثغ ّ يثِ غَضت هستول ازاضُ ه

ستٌس، ثِ يً ياظ ٍظاضتربًِ ّب ٍ هؤسسبت زٍلت

اظ  يٌيب حست هَضز يِ يس هَُ هؿبئيت ضئيتطت

 يوبيس سبظهبى غسا ٍ سي، ضئيهٌترت ٍ ييهؼبًٍ

َاى هحبسجبت يس زيطاى، ضئيا ياساله يخوَْض

 ضثف يش يي هوبم زستگبُ اخطائيًطَض ٍ ثبالتط

زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ هؤسسبت ٍ  -4

ب ي يي هوبم اخطائيثبالتط يزٍلت يػوَه يًْبزّب

 هؤسسِ هطثَـ .

، زض يزٍلت يزض هَضز ضطًت ّب -167-3

ص اظ پٌدبُ ثطاثط يًِ هجلؾ هبهلِ ث يغَضت

ب اًدبم يآ ،جَزُ ًػبة هؼبهالت ًَچٌ

إت تطى يت ّيهؼبهلِ پس اظ تػَ

طُ يإت هسيس ّييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطط

 ضطًت غَضت گطكتِ است ؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 يياخطا يزض هَضز زستگبُ ّب -167-4

 ي، زضغَضتيتبثغ ًظبم ثَزخِ استبً يهحل

ص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة يًِ هجلؾ هؼبهلِ ث

هؼبهلِ  ب اًدبمي، آثَزُ هؼبهالت ًَچي 

لبت يإت تطى تططيت ّيپس اظ تػَ

س استبًساض استبى هطثَقِ ييهٌبهػِ، ثب تإ

 غَضت گطكتِ است ؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ  -167-5

ًِ تَسف  يط استبًياػتجبضات ؿ

ثِ  يٍظاضضتربًِ ّبٍ هؤسسبت زٍلت

 ذبضج اظ هطًع اثالؽ  يٍاحسّب

ِ ث يگطزز، زض غَضت يه ص يًِ هجلؾ هؼبهل

ثَزُ اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي 

إت يت ّيب اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَي، آ

س استبًساض ييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطى تطط

 استبى هطثَقِ غَضت گطكتِ است ؟ 

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هستوط  يزض هَضز هؤسسبت زٍلت-167-6

ًِ هجلؾ  يزض ذبضج اظ هطًع، زض غَضت

ص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة هؼبهالت يهؼبهلِ ث

ب اًدبم هؼبهلِ پس اظ يًَچي ثبضس، آ

لبت هٌبهػِ، ثب يإت تطى تططيت ّيتػَ

س استبًساض استبى هطثَـ غَضت گطكتِ ييتإ

 است ؟ 

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

 

 

 

 

 

زض هَضز هؼبهالت هطثَـ ثِ  -167-7 

، يط زٍلتيؿ يػوَه يهؤسسبت ٍ ًْبزّب

ص اظ پٌدبُ يًِ هجلؾ هؼبهلِ ث يغَضت زض

ب يثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس، آ

إت تطى يت ّياًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَ

ي هوبم يس ثبالتطييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطط

ب هؤسسِ هطثَـ غَضت يًْبز  ياخطائ

  ثلِ   
 ط   يذ
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 گطكتِ است ؟

  

ثِ غسا زض هَضز هؼبهالت هطثَـ  -167-8 

، زض طاىيا ياساله يخوَْض يوبيٍ س

ص اظ پٌدبُ يًِ هجلؾ هؼبهلِ ث يغَضت

ب يثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس، آ

إت تطى يت ّياًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَ

س غسا ٍ يضئ سييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطط

غَضت  طاىيا ياساله يخوَْض يوبيس

 گطكتِ است ؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هؼبهالت هطثَـ ثِ زض هَضز  -167-9

ًِ  يَاى  هحبسجبت ًطَض، زض غَضتيز

ص اظ پٌدبُ ثطاثط ًػبة يهجلؾ هؼبهلِ ث

ب اًدبم هؼبهلِ يهؼبهالت ًَچي ثَزُ، آ

لبت يإت تطى تططيت ّيپس اظ تػَ

َاى هحبسجبت يس زيس ضئييهٌبهػِ، ثب تإ

 ًطَض غَضت گطكتِ است ؟ 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

 

 

 

 

هؼبهالت هطثَـ ثِ زض هَضز  -167-10

ًِ ثِ غَضت  يط هَسسبت زٍلتيسب

ي اظ يچ يطًَس ٍ تبثغ ّيهستول ازاضُ ه

ستٌس،  يً يٍظاضتربًِ ّب ٍ هَسسبت زٍلت

ص اظ پٌدبُ يًِ هجلؾ هؼبهلِ ث ي، زض غَضت

ب يثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثَزُ، آ

إت تطى يت ّياًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَ

ي هوبم يثبالتطس ييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطط

ضثف غَضت گطكتِ  يش يزستگبُ اخطائ

 است ؟ 

 

  ثلِ   
 ط   يذ

ًِ  يهبًَى، زض غَضت 28قجن ثٌس ) ٍ ( هبزُ  -168

ست ثطاثط ًػبة هؼبهالت يص اظ زٍيهجلؾ هؼبهلِ ث

إت يت ّيًَچي ثبضس، اًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَ

بى ثطًبهِ سَم يي هبزُ تب پبيهَؾَع ا يسِ ًلط يّب

 يخوَْض يٍ كطٌّگ ي، اختوبػياهتػبز تَسؼِ

اهتػبز ٍ پس اظ  يس ضَضاييطاى هٌَـ ثِ تإيا ياساله

س سبظهبى يهطًت اظ ضئ يإتيس ّييآى هٌَـ ثِ تإ

ط يإت (، ٍظيط ّيًطَض ) زث يعيت ٍ ثطًبهِ ضيطيهس

ي هوبم هصًَض زض يٍ ثبالتط ييٍ زاضا ياهَض اهتػبز

 ثٌس )ّـ( ذَاّس ثَز .

لبت هٌبهػِ، زض يتططزض هَضز تطى  -168

ست يص اظ زٍيًِ هجلؾ هؼبهلِ ث يغَضت

ب يثطاثط ًػبة هؼبهالت ًَچي ثبضس، آ

إت تطى يت ّياًدبم هؼبهلِ پس اظ تػَ

هطًت  يإتيس ّييلبت هٌبهػِ، ثب تإيتطط

 يعيت ٍ ثطًبهِ ضيطيس سبظهبى هسياظ ضئ

ٍ  يط اهَض اهتػبزيإت (، ٍظيط ّيضَض ) زث

ي هوبم هصًَض زض ثٌس ) ّـ ي، ٍ ثبالتطييزاضا

 غَضت گطكتِ است ؟  29( هبزُ 

 

  ثلِ   
 ط   يذ
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ط العام ثِ يهبًَى، زض هَاضز ظ 29قجن هبزُ  -169

 يياخطا يست ٍ زستگبّْبيهٌبهػِ ً يثطگعاض

تَاًٌس  يي هبًَى هي( ا 1هٌسضج زض ثٌس ) ة ( هبزُ ) 

لبت هٌبهػِ، هؼبهلِ هَضز ًظط ضا يثسٍى اًدبم تطط

 اًدبم زٌّس: 

ًِ ثِ  يس اهَال هٌوَل، ذسهبت ٍ حوَهيذط –الق 

ي هوبم زستگبُ يب ثبالتطيط يت ٍظيع ٍ هسئٍَليتطر

ب هوبهبت هدبظ اظ قطف يب استبى ٍ يزض هطًع  يياخطا

اًَاع  ي( ثَزُ ٍ زاضا يآًْب هٌحػط ثِ كطز ) اًحػبض

 هطبثِ ًجبضس .

ب اخبضُ گطكتي يي يبضُ ثِ ضطـ تولس، اخيذط -ة

ط ٍ يت ٍظيع ٍ هسئَليًِ ثِ تطر يط هٌوَلياهَال ؿ

ب استبى يزض هطًع ٍ  يي هوبم زستگبُ اخطائيب ثبالتطي

إت يب هوبهبت هودبظ اظ قطف آًْب ثب ًست ًظط اظ ّيٍ 

ب يحساهل سِ ًلط ٍ  يزازگستط يًبضضٌبسبى ضسو

ًجَز إت ًبضضٌبسبى ذجطُ هطثَـ زض غَضت يّ

 اًدبم ذَاّس ضس.  يًبضضٌبسبى ضسو

ط هٌوَل، ًبال ٍ ذسهبت يس اهَال هٌوَل ٍ ؿيذط -ج

 يًِ ًطخ ّب يب حوَهيب ًوتط يي ضسُ ييوت تؼيثب ه

ي ضسُ ييغالح تؼ يش يآًْب اظ قطف هطاخغ هبًًَ

 ثبضس. 

ي آالت ثبثت ٍ هتحطى ٍ يعات ٍ هبضيط تدْيتؼو -ز

ي ٍ يگعيخب ي آالت غطكبًيعات ٍ هبضيي تدْيتإه

 يثِ ًحَ يسيتَل يس زض ٍاحسّبيهطتجف ثب تساٍم تَل

ع ٍ يًِ ضبهل تَسؼِ ٍاحس ًگطزز ثِ تطر

زض  ييي هوبم زستگبُ اخطايب ثبالتطيط يت ٍظيهسئَل

ب هوبهبت هدبظ اظ قطف آًْب ثب يب استبى ٍ يهطًع ٍ 

 ت غطكِ ٍ غالح ًطَض . يضػب

هطبٍضُ  يس ذسهبت هطبٍضُ اػن اظ هٌْسسيذط -ّـ

ٍ  يثبظضگبًبى هطتول ثط هكبلؼِ، قطاح يٍ هطبٍضُ كٌ

ب ّط ًَع يت ثط قطح ٍ اخطا ٍ ًظبضت ٍ يطيب هسي

 . يذسهبت هطبٍضُ ٍ ًبضضٌبس

ٍ  يٍ ٍضظض يٍ آهَظض يٍ ٌّط يكطٌّگ ذسهبت –ٍ 

ي يب ثبالتطيط يت ٍظيع ٍ هسئَليط آى ثِ تطريًظب

هٌبهػِ  يًِ اهٌبى ثطگعاض ييهوبم زستگبُ اخطا

 ت غطكِ ٍ غالح ًطَض . يهوسٍض ًجبضس ثب ضػب

ل يب تٌويؽ ٍ يتؼَ يثطا يسًيس هكؼبت يذط -ظ

 ي آالت ثبثت ٍ هتحطىيعات هبضيلَاظم ٍ تدْ

ِ ثط اسبس  يزض غَضت -169-1 ًِ هؼبهل

 ُ س اهَال يهطثَـ ثِ ذط 29ثٌس )الق ( هبز

ب يهٌوَل، ٍ ذسهبت ٍ حوَم ثَزُ، آ

ػبض ثَزُ ( آى هٌحػط ثلطز ثَزى ) اًح

ُ يب ثالتطيط يتَسف ٍظ ي هوبم زستگب

ب هوبهبت يب استبى ٍ يزض هطًع  يياخطا

ع زازُ ضسُ يهدبظ اظ قطف آًْب تطر

 است ؟ 

 

 

  ثلِ   
 ط   يذ
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ل اًساظُ يي ازٍات ٍ اثعاض ٍ ٍسبيهَخَز ٍ ّوچٌ 

ٍ  يٍ كٌ يػلو يطگبّْبين ٍ لَاظم آظهبيزه يطيگ

ي هوبم يع ثبالتطيتطري آى ثب يط آى ًِ تإهيًظب

ي ييط ًجبضس، ثب تؼين هٌبهػِ اهٌبى پصياظ قط يياخطا

ي ًلط ًبضضٌبس يحساهل  يهَضز هؼبهلِ اظ سَ يثْب

ي يب ثبالتطيط يضضتِ هطثَـ ًِ حست هَضز تَسف ٍظ

ب هوبهبت يب استبى ٍ يزض هطًع ٍ  ييهوبم زستگبُ اخطا

 ضَز.  يهدبظ اظ قطف آًْب اًتربة ه

إت يع ّيهؼبهالت هحطهبًِ ثِ تطرزض هَضز  -ح

 ت غطكِ ٍ غالح ًطَض .يطاى ثب ضػبيٍظ

احٌبم  ياظ اخطا يس سْبم ٍ تؼْسات ًبضيذط -ـ

 .  ييهؿب

ِ ثط اسبس  يزض غَضت -169-2  ًِ هؼبهل

س، اخبضُ يهطثَـ ثِ ذط 29ثٌس )ة( هبزُ 

ط يب اخبضُ گطكتي اهَال ؿيي يثِ ضطـ تول

ِ ثب ًست ًظط ب اًدبم يهٌوَل ثَزُ، آ هؼبهل

ِ ًلط ًبضضٌبس ضسو  يحساهل س

ُ يب ّيٍ  يزازگستط إت ًبضضٌبسبى ذجط

غَضت  يزض غَضت ًجَز ًبضضٌبسبى ضسو

 گطكتِ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ

 

ِ ثط اسبس  يزض غَضت -169-3  ًِ هؼبهل

 ُ ط ي، هطثَـ ثِ تؼو29ثٌس )ز ( هبز

ي آالت ثبثت ٍ هتحطى ٍ يعات ٍ هبضيتدْ

ب يي آالت ثَزُ، آيعات ٍ هبضيي تدْيتإه

ثَزُ ٍ ضبهل تَسؼِ  يٌيگعيغطكبً ثبثت خب

 ٍاحس ًطسُ است ؟

  ثلِ   
 ط   يذ
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ًِ هؼبهلِ ثط اسبس  يزض غَضت -169-4 

س هكؼبت ي، هطثَـ ثِ ذط 29ثٌس )ظ( هبزُ 

ل لَاظم ٍ يب تٌويؽ ٍ يتؼَ يثطا يسًي

ي آالت ثبثت ٍ هتحطى يعات هبضيتدْ

ل يازٍات ٍ اثعاض ٍ ٍسبي يهَخَز ٍ ّوچٌ

 يطگبّْبين ٍ لَاظم آظهبيزه يطياًساظُ گ

 يب ثْبيط آى ثَزُ ، آيٍ ًظب يٍ كٌ يػلو

ي ًلط يحساهل  يهَضز هؼبهلِ اظ سَ

ًبضضٌبس ضضتِ هطثَـ ًِ حست هَضز 

ي هوبم زستگبُ يب ثبالتطيط يتَسف ٍظ

ب هوبهبت يب استبى ٍ يزض هطًع  يياخطا

ي ييضسُ، تؼهدبظ اظ قطف آًْب اًتربة 

 ضسُ است ؟

 

  ثلِ   
 ط   يذ

 

 

 

 


