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 وبظؼ ٔبف ثٕع ٔٛؾاظ : -1

وبظؼي ثٗ عٛي  ة: قبٔيت ِرت 10قبٔيت ِرت ٚ ثٗ ػؽٌ  04تب  04وبظؼي ثٗ عٛي  اٌف:

   قبٔيت ِرت 7قبٔت ٚ ثٗ ػؽٌ  04

وبظؼي ثٗ عٛي  ظ: قبٔيت ِرت 9قبٔيت ِرت ٚ ثٗ ػؽٌ  00تب  04وبظؼي ثٗ عٛي  ج:

 قبٔيت ِرت 0قبٔيت ِرت ٚ ثٗ ػؽٌ  04تب  70

 ِبٖ أعاؾٖ وبظؼ ٚ وبؼٚؼ چمعؼ اقت ؟ 0تب  3ثؽاي ٔٛؾاظ   -2

 23وبظؼ  ة:  قبٔيت ِرت 24قبٔيت ِرت ثب أعاؾٖ وبؼٚؼ  20ظؼ 20وبظؼ  اٌف:

   قبٔيت ِرت 19قبٔيت ِرت ثب أعاؾٖ وبؼٚؼ  23ظؼ 

٘يچىعاَ  ظ:  قبٔيت ِرت 21أعاؾٖ وبؼٚؼ ٗ قبٔيت ِرت ث 27ظؼ  27وبظؼ ج:

 سير ٔيكت اؾ ِٛاؼظ ثبال ي

ِؼّٛال پيم ثٕع ٔٛؾاظ ؼا ظؼ ٕ٘گبَ ثؽل ٚ ظٚضت ثًٛؼت ................   -3

 پبؼچٗ ٚ .............. ِهّغ ِي ظٚؾمي 

ظٚ اليٗ پبؼچٗ ظٚاليٗ  ة:     يه اليٗ پبؼچٗ ظٚ اليٗ ِهّغاٌف:

 ِهّغ

يه اليٗ پبؼچٗ ٚ يه اليٗ  ظ:    ظٚاليٗ پبؼچٗ يه اليٗ ِهّغج:

    ِهّغ

 ؼ اؾ ثٍٕعي قؽ ظؼ والٖ ثچٗ چيكت ؟ِٕظٛ -4

اؾ ٚقظ ضظ ثبالي  ة:    أعاؾٖ ظٚؼقؽ اؾ پهت تب ؼٚي نميمٗ اٌف:

    پيهبٔي تب پهت قؽ

اؾ ثبالي  ظ:   اؾ ثبالي  پيهبٔي ٚ اؾ خٍٛي گٛنٙب تب ؾيؽ چبٔٗج:

   ضظ پيهبٔي تب ؾيؽ گٍٛ 

 ُ ؟چٗ وبظؼي ؼقُ ِي وٕي 1ثؽاي تىٗ ٚقظ والٖ ظؼ والٖ ثچٗ عؽذ  -5

وبظؼي ثٗ  ة:  وبظؼي ثٗ عٛي ثٍٕعي قؽ ٚ ثٗ ػؽٌ يه ظَٚ عٛي آْ اٌف:

  أعاؾٖ يه ظَٚ عٛي قؽ ٚ ػؽٌ يه چٙبؼَ عٛي آْ 

وبظؼي ثٗ عٛي ثٍٕعي قؽ  ظ:   وبظؼي ثٗ عٛي ٚ ػؽٌ ًٔف ثٍٕعي قؽج: 

 ٚ ثٗ ػؽٌ يه پٕدُ عٛي آْ 

 قبٌٗ: 3وبظؼ اٌگٛي اقبـ آقتني وٛظن  -6

وبظؼي ثٗ ػؽٌ ظٚؼ  ة: ٚؼ ثبؾٚ ٚثٗ ثٍٕعي عٛي آقتني وبظؼي ثٗ ػؽٌ ظ اٌف:

   قبٔيت ِرت ٚ ثٗ ثٍٕعي عٛي آقتني  3ثبؾٚ ثبضبفٗ

 ظ: قبٔيت ِرت ٚ ثٗ ثٍٕعي يه ظَٚ عٛي آقتني  0وبظؼي ثٗ ػؽٌ ظٚؼ ثبؾٚ+ ج: 

 قبٔيت ِرت 34وبظؼي ثٗ عٛي ٚ ػؽٌ 

ظؼ ٌجبـ زػف ِي اگؽ ٌجبـ ٔٛؾاظ ثًٛؼت ظٚثً ٚ يب ظٚاليٗ هتيٗ نٛظ چٗ چيؿي  -7

 نٛظ ؟

لكّيت اؾ  ظ:    قدبف ج:   آقرتي ة:  ؼٚي ُ٘ گؽظاٌف:

 خٍٛ 

اگؽ ٔص وٛن ثؽؼٚي پبؼچٗ ثبلي مببٔع ٚ ظقرتقي ثٗ گؽٖ آْ ظؼ پهت پبؼچٗ  -0

 ٔجبنع ٚ ثريْٚ وهيعْ اْ ِيكؽ ٔجبنع اؾ ليچي .......... اقتفبظٖ ِي نٛظ :

 ظ:  ٖ ضيبعيليچي قبظ ج:  خمًٛو خبظگّٗ ة:  ٔص چني اٌف:

 ٘يچىعاَ 

ظؼ پبؼچٗ ٘بيي وٗ ضطبِت ِتٛقظ ٚ ٌغيف ظاؼٔع اؾ چٗ ؼٌٚيت اقتفبظٖ ِي نٛظ  -9

 ؟

اؾ ؼٌٚت ثب ظٔعأٗ  ة:     اؾ ؼٌٚت ثعْٚ ظٔعأٗ  اٌف:

      ٘بي تيؿ

 ضزكت كننذه گزامي :

اس ........ سٌال سيز كافيست كو حذاكثز بو........سٌال بو دخلٌاه پاسخ دىيذ 

بيطرتي اس سٌاالت پاسخ دىيذ  پاسخياي اضايف اس آخز حذف خٌاىذ ضذ  دچنانچو بو تعذا

 . 



ب ظٔعأٗ ٘بي ثاؾ ؼٌٚت  ظ:      اؾ ؼٌٚت ِؼّٛيلج: 

 وٕع 

 قبي : 12تب  ِبٖ 3وبظؼ يمٗ ة ة قبظٖ ثؽاي ٌجبـ أعاؾٖ  -14

   قبٔيت ِرت ٚ عٛي ًٔف ظٚؼ گؽظْ 0وبظؼي ثٗ هپٕبي  اٌف:

 قبٔيت ِرت  7قبٔيت ِرت ٚ ػؽٌ  2وبظؼي ثٗ عٛي ًٔف ظٚؼ گؽظْ + ة:

 قبٔيت ِرت 2وبظؼي ثٗ هپٕبي يه ظَٚ ٘الي گؽظْ اٌگٛ + ٔيُ قبٔيت ِرت ٚ ثٗ ػؽٌ ج: 

 قبٔيت ِرت 0ػؽٌ قبٔيت ِرت ٚ ثٗ  1وبظؼي ثٗ هپٕبي يه ظَٚ ظٚؼ گؽظْ + ظ:

 

ثٍٕعي ٚقظ پب اؾ وّؽ خٍٛ تب وّؽ پهت .................... ٔبِيعٖ ِي  -11

 نٛظ 

  ظٚؼ ثبقٓ ثؿؼگ ج:   ژاِپ يآِپ ة:  آٔفٛؼنٛؼاٌف:

 ِٛاؼظ  ة ٚ ج ظ: 

 قبي لع ثبالتٕٗ چگٛٔٗ حمبقجٗ ِي نٛظ ؟ 9تب  2ظؼ اٌگٛي اقبـ ٌجبـ ثچٗ  -12

يه ظ:  يه چٙبؼَ متبَ لع ج: ظٚؼ قيٕٗ يه نهُ ة: يه ظَٚ متبَ لع اٌف:

 قبٔت  2ظَٚ ثٍٕعي لعٌجبـ+ 

ظؼ ٌجبـ وٍٛل ثب آقتني ويّٛٔٛي وٛتبٖ اگؽ خبٛا٘يُ پريا٘ٓ ظاؼاي اٚؾِبْ  -13

 اٚؾِبْ ِي ظ٘يُ ؟ ؼثيهرتي ثبنع وٗ وبِال زبٌت وٍٛل ظانتٗ ثبنع جمعظا چمع

  قبٔيت ِرت 12تب  14 ة:     قبٔيت ِرت 3تب  2اٌف:

ثٗ ظخلٛاٖ ٘ؽ چمعؼ ِي ضٛا٘يُ  ظ:     قبٔيت ِرت 04تب  34 ج:

 ِبْ ثع٘يُ  ؾِي تٛأيُ اٚ

ثؽاي ثٍٕعي فبق خٍٛ ٚ پهت اؾ چٗ  1ظؼ ثٍٛؾ ٚ نٍٛاؼ قؽ ُ٘ وٛتبٖ عؽذ  -14

 چيؿي اقتفبظٖ ِي نٛظ ؟

  ثٍٕعي ثبقٓ  ج:   لع ثبالتٕٗ ة:  لع وٛظناٌف:

 ٘يچىعاَ ظ: 

ٗ خٛئي اٌگٛ ؼا ................. ؼٚي ظؼ پبؼچٗ ٘بي قبظٖ ثؽاي يؽف -15

 پبؼچٗ لؽاؼ ِي ظٕ٘ع

 ظ:   اؾ ػؽٌج:    قؽٚتٗة:   اؾ عٛي اٌف:

 ِٛؼظ ا ٌف ٚ ة 

ظؼ نٍٛاؼ پفي ثب پيم ثٕع اٌگٛي خٍٛ ٚ پهت نٛؼت ثبپبيي ثٍٕع ؼا چمعؼ اؾ -16

 ِي وٕيُ؟ ؼُ٘ ظٚ

 يت ِرتقبٔ 20تب  24 ج:  قبٔيت ِرت 14تب  0ة: قبٔيت ِرت 10تب  14اٌف:

 ايال اؾ ُ٘ ظٚؼ مني وٕيُ ظ: 

 ٕٙبي ؼگالْ ظؼ ٌجبقٙبي وٛظوبْ ضظ ؼگالْ آقتني چگٛٔٗ ؼقُ ِي نٛظ ؟يظؼ آقت -17

 اؾ يه ظَٚ ٘الي گؽظْ ثٗ يه ظَٚ زٍمٗ آقتني ٘الي خمتًؽي ؼقُ ِي نٛظ اٌف:

   اؾ گٛنٗ گؽظْ ثٗ گٛظتؽيٓ حمً زٍمٗ آقتني ٘الي خمتًؽي ؼقُ ِي نٛظ  ة:

   

 ه قَٛ ٘الي گؽظْ ثٗ گٛظتؽيٓ حمً زٍمٗ آقتني ٘الي خمتًؽي ؼقُ ِي نٛظ اؾ يج: 

 ٘يچ يه اؾ ِٛاؼظ ثباليسير ٔيكت   ظ:

 خني ٘ؽگؿ ٔجبيع اقتفبظٖ نٛظ؟خٙت تؽقيُ ضغٛط ؼٚي پبؼچٗ  -10

  گچ ضيبعي ج:   يبثْٛ ضيبعية:   ًِاٌف:

 وبؼثٓ ظ: 

 ؽف ؼا ظؼ ظٚضت ظاؼظ ؟ايٓ ٔٛع لؽلؽٖ اٌيبف آْ تبثعاؼ اقت ٚ ثيهرتيٓ ًِ -19

 لؽلؽٖ ٔبيٍٛٔي ج:  لؽلؽٖ خني ِؽقؽيؿٖ ة:  لؽلؽٖ اثؽيهّياٌف:

 اثؽيهُ تبثيعٖ ظ:  

 چٕبٔچٗ خبيٗ ٘ب يه أعاؾٖ ٔجبنع ٚ ظؼ فبيً وُ چٕع خبيٗ ظٚضتٗ ٔهٛظ؟ -24

 ج: قٛؾْ ظؼخٗ انتجبٖ ٔص نعٖ اقت     ة:     قٛؾْ ثعؼقيت خب ٔيفتبظٖاٌف:

 مهٗ ِٛاؼظ  ظ:  قٛؾْ وٛتبٖ اقت 

 وعاِيه اؾ اتٛ٘بي ؾيؽ ظاؼاي يفسٗ حتتبٔي ِهجه اقت ؟ -21

  اتٛ غغبيل ج:   اتٛ ثؽلي قبظٖ ة:  اتٛ خببؼ اٌف:

 اتٛ ثؽلي ِىبٔيىي  ظ: 

 ثؽاي ٌجبـ يىكؽٖ تبثكتبٔي چٗ پبؼچٗ اي ِٕبقت اقت ؟ -22

 اثؽيهّي -پبؼچٗ وتبٔي ة:      ِىٍْٛ -ژؼقٗاٌف:

  

پبؼچٗ  ظ:   ٌيبف ٌغيفي ثبفتٗ نعٖ اقت تؽيىٛ وٗ اؾ ا -خني ج:

 پهّي -اثؽيهّي



 ظاؼاي چٕع لغؼٗ اقت ؟ 3والٖ ثچٗ عؽذ   -23

هپٍٛي  -لغؼٗ پهت والٖ 3 ة:    ٔمبة والٖ -لغؼٗ ضٛظ والٖ 2 اٌف:

    ٌجٗ والٖ -والٖ

هپٍٛي  -لغؼٗ پهت والٖ 3 ظ:    هپٍٛي والٖ –لغؼٗ پهت والٖ  2ج: 

 ٔٛاؼ هپٍٛي والٖ -والٖ

 قبي چگٛٔٗ ؼقُ ِي نٛظ؟ 0تب  1وبظؼ پريا٘ٓ ؾيؽ ظضرتأٗ  -24

ثٗ  ة:  قبٔت 0ثٗ ثٍٕعي لع ثبالتٕٗ ٚ ػؽٌ ًٔف ظٚؼ قيٕٗ+  اٌف:

   ثٍٕعي لع ٌجبـ ٚ ػؽٌ يه چٙبؼَ ظٚؼ قيٕٗ

ثٗ ثٍٕعي لع  ظ:  قبٔت  14ثٗ ثٍٕعي لع ٌجبـ ٚ ػؽٌ ًٔف ظٚؼ قيٕٗ +ج: 

 ٚػؽٌ ظٚؼ قيٕٗ  0ٌجبـ+ 

 تبثكتبٔي ثب اقتفبظٖ اؾ نبٌٛظٖ اٌگٛي چٗ قٕيين ؼقُ ِي نٛظ ؟ويكٗ ضٛاة  -25

 3تب  1وٛظن  ج:  قبٌٗ 2ِب٘ٗ تب  0وٛظن  ة: ِب٘ٗ 9تب  1ٔٛؾاظ اٌف:

 قبٌٗ  0تب  3وٛظن  ظ:  قبٌٗ

 ثؽاي ؼقُ نبٌٛظٖ اٌگٛي پبٌتٛ ِي تٛاْ: -26

ة:     اؾ اٌگٛي ٌجبـ ظؼ قٓ ِٛؼظ ٔظؽ اؾ يه قبيؿ ثبالتؽ اقتفبظٖ منٛظ اٌف:

  قبي اقتفبظٖ وؽظ 3قبي اؾ اٌگٛي ٌجبـ  2ثؽاي پبٌتٛي 

قبٔيت ِرت ظؼ ضغٛط ٚقظ خٍٛ ٚ پهت ٚ ضظ هپٍٛ ٚ قؽنبٔٗ ثٗ زبنيٗ  70/4ِمعاؼ ج: 

    اٌگٛ اضبفٗ منٛظ

 مهٗ ِٛاؼظ  ظ:

 چٗ پبؼچٗ ٘بيي ثؽاي ٌجبـ ٔٛؾاظ ِٕبقت اقت؟ -27

 -فالًٔ -پهّية:     خني      -ًٍِّ -پبؼچٗ وٕفي اٌف:

  خمًّ -تؽيىٛ

 -خمًّ -ًٍِّ -ىٛيتؽ -خني ظ:    وتبْ -ِٛ٘ؽ -ِىٍْٛ -ژؼقٗ ج:

 فالًٔ -وتبْ -ِٛ٘ؽ

 پبوعٚؾي ثب ظقت ثٗ چٗ ؼٚني اجنبَ ِي نٛظ ؟-20

 تٛقظ ليچي خمًٛو ج:  ظٔعاْ ِٛني -قبظٖ ة:  يوؿاىعؽيمٗ ؾياٌف:

 ٘يچىعاَ  ظ: 

 فبيٍٗ خبظگّٗ اؾ ٌجبـ ظؼ ظگّٗ ٘بي وٛچه: -29

   ٔيُ قبٔت اقت  ة:      ظٚ تبقٗ قبٔت اقت  ثنياٌف:

   

ثني قٗ تب پٕح ِيٍيّرت  ظ:    ثني يه تب يه ٚ ٔيُ قبٔت اقت ج:

 اقت 

 الئي خمًٛو ٌجبقٙبي ٔبؾن : -34

 الئي ثعْٚ چكت ج:   الئي ِٛئي ة:  الئي اؼگبٔؿااٌف:

 ٘يچىعاَ  ظ: 

 وبظؼ نٛؼت ٔٛؾاظ : -31

ٚ  34ِكتغيٍي ثغٛي  ة:   بٔيت ِرتق 14ٚ ػؽٌ  10ِكتغيٍي ثغٛي  اٌف:

    قبٔيت ِرت  10ػؽٌ 

ٚ  24ِكتغيٍي ثغٛي  ظ:   قبٔيت ِرت 10ٚ ػؽٌ  20ِكتغيٍي ثغٛي ج: 

 قبٔيت ِرت 10ػؽٌ 

ظؼ لكّيت ظؼؾ ظانتٗ ثبنيُ چٗ ِي ظؼ يٛؼتي وٗ ظؼ ٌجبـ ٔٛؾاظ اجيبة وٕع  -32

 وٕيُ ؟

ؼا وُ اضبفبت ظؼؾ٘ب  ة:     ظؼؾ٘ب ؼا هپٓ ِي گريمي اٌف:

  وؽظٖ ثًٛؼت ظؼؾ نىكتٗ ػًّ ِي وٕيُ 

ثًٛؼت ِؼّٛيل ظؼؾ٘ب ؼا  ظ:     ظؼؾ٘ب ؼا اؾ ثريْٚ ِي ظٚؾمي  ج:

 قؽظٚؾي ِي وٕيُ 

 ظؼ ٌجبقٙبي ؾيؽ ٔٛؾاظ اؾ چٗ يمٗ اي اقتفبظٖ ِي نٛظ ؟ -33

ظؼ ٌجبـ ؾيؽ  ظ: يمٗ ِؽظأٗ ج:  يمٗ ة ة ة:  يمٗ نىبؼياٌف:

 ِي نٛظظ اؾ گػاننت يمٗ ضٛظظاؼي أٛؾ

 ثؽاي هتيٗ ٔٛاؼ يب ِغؿي اؾ : -34

اؾ ػؽٌ پبؼچٗ  ة:    اؾ عٛي پبؼچٗ اقتفبظٖ ِي نٛظاٌف:

      اقتفبظٖ ِي نٛظ 

 فؽلي مني وٕع ظ:    اؾ اؼيت پبؼچٗ اقتفبظٖ ِي نٛظ ج: 

 ٔبَ ظيگؽ چني ؾٔجٛؼي : -35



 :ظ   امسٛن ج:   الٔٗ ؾٔجٛؼي ة:   وم ظٚؾياٌف:

 ِٛاؼظ ة ٚ ج 

 ريثب چٗ چيؿي ثؽعؽف ِي نٛظ ؟چؽثي ن-36

 حمٍٛي آِٛٔيبن ظٖ ظؼيع ج:     اٌىً ة:  آة يبثْٛاٌف:

 آة ضبٌى ظ: 

 عؽؾ لؽاؼ ظاظْ اٌگٛ ؼٚي پبؼچٗ ٘بي خمًّ : -37

اٌگٛ ؼا ظؼ ة:   اٌگٛ ؼا قؽٚتٗ ؼٚي پبؼچٗ لؽاؼ ِي ظ٘يُ  اٌف:

     ٚقظ پبؼچٗ لؽاؼ ِي ظ٘يُ 

 فؽلي مني وٕع ظ:     اٌگٛ ؼا ظؼ يه خٙت لؽاؼ ِي ظ٘يُ  ج:

 چٗ ٔٛع ثكيت ثؽاي ٌجبقٙبي ؾيؽٔٛؾاظ ِٕبقت اقت ؟ -30

    ظگّٗ ج:   ٔٛاؼ اؼيتة:   لؿْاٌف:

 مهٗ ِٛاؼظ  ظ: 

 عؽيمٗ ثعقت اٚؼظْ ضظ قيٕٗ ثؽاي وبظؼ ثبالتٕٗ ٔٛؾاظ : -39

ضظ گؽظْ ٚ ضظ  ة:  ضظ ثبالي وبظؼ ٚ ضظ ثبقٓ ؼا ًٔف ِي وٕيُ اٌف:

    ُ قؽنبٔٗ ؼا ًٔف ِي وٕي

ضظ وبؼٚؼ ٚ  ظ: يؼين ضظ گؽظْ ٚ ضظ وّؽ ؼا ًٔف ِي وٕيُ  ؼضظ ثبالي وبظ ج:

 ضظ وّؽ ؼا ًٔف ِي وٕيُ 

 ثؽاي ٌجبـ ٔٛؾاظ ِٕبقت تؽ اقت ؟وعاِيه اؾ ؼٔگٙبي ؾيؽ  -44

 -ثٕفم -قيبٖ ج:  يٛؼتي -قفيع -ٌيّٛئي ة: آثي -لٖٙٛ اي -قفيع اٌف:

 قفيع -لؽِؿ -قجؿ ظ:  يٛؼتي

 قبي : 12تب  2اؾٖ گريي لع ثبالتٕٗ عؽيمٗ أع -41

ظْ تب ؽاؾ گٛظي گ ة:    اؾ گٛنٗ گؽظْ قؽنبٔٗ تب وّؽ اٌف:

      ثبقٓ ثؿؼگ

اؾ گٛظي خٍٛي گؽظْ تب  ظ:    ؽظْ تب ثبقٓ وٛچهگاؾ گٛظي ج: 

 وّؽ 

 ين چٗ ِمعاؼ پبؼچٗ الؾَ اقت ؟يثؽاي چيٕٙبي تؿئ  -42

ثؽاثؽ أعاؾٖ  0/0 ة:    ثؽاثؽ أعاؾٖ  أتطبة نعٖ  0/1اٌف:

      أتطبة نعٖ 

ثؽاثؽ ِمعاؼ  3 ظ:     ثؽاثؽ أعاؾٖ أتطبة نعٖ 2ج: 

 أتطبة نعٖ 

 

ثؽاي آٔىٗ وفم ؼا ثٗ يه قبيؿ وٛچىرت تجعيً وٕيُ  1ظؼ اٌگٛي وفم عؽذ  -43

 چمعؼ اؾ پهت  ؼٚيٗ وفم ؼا وٛتبٖ ِي وٕيُ ؟

  قبٔيت ِرت 2 ج:   قبٔيت ِرت  0/4 ة:  قبٔيت ِرت 1اٌف:

 قبٔيت ِرت  0 ظ: 

ِؼّٛال ظؼ ٌجبقٙبئي ثب ثبالتٕٗ وٛتبٖ هبرت اقت چٗ ػٍّي ظؼ ثبالتٕٗ اجنبَ  -44

 ظ٘يُ ؟

ثبالتٕٗ ؼا وٛتبٖ تؽ ة:     ثبالتٕٗ ؼا ثٍٕع هتيٗ وٕيُ  اٌف:

      وٕيُ 

ثبالتٕٗ خٍٛ ؼا اؾ  ظ:     ثبالتٕٗ ؼا ثًٛؼت ظٚثً هتيٗ وٕيُ ج:

 پهت ثٍٕعتؽ ثگريمي

اٚؾِبٔي وٗ ظؼ ؾيؽ آْ ثبؾ ِي نٛظ ظؼ ؼٚي اٌگٛ٘بي خٍٛ ثبؾ ٚ  ٚ ٕفايٓ پ -45

 خبًٛو ظؼ پبٌتٛ الؾَ اقت ؟

قبٔيت ِرت ثكتٗ ِي نٛظ  14قبٔيت ظؼ ؼٚي ضظ ٚقظ خٍٛ ثٗ ثٍٕعي  0/4يه پٕف  اٌف:

   ٚ ؾيؽ آْ اٚؾِبْ عجيؼي اجيبظ ِي نٛظ 

بْ عجيؼي اجيبظ قبٔيت ظؼ ؼٚي يمٗ پبٌتٛ ِي ضٛؼظ ٚ ؾيؽ آْ اٚؾِ 2يه پٕف ة: 

     ِي نٛظ 

اٚؾِبْ اجيبظ  ٚظؼضٛ يِقبٔت ظؼ ؼٚي ضظ يبف خٍٛ 0قبٔيت ثٗ ثٍٕعي  1ظٚ پٕف ج: 

     ِي نٛظ 

 ٘يچگٛٔٗ پٕكي الؾَ ٔيكت  ظ:

ب قؽنبٔٗ ازتيبج يظؼ ٌجبـ ٔٛؾاظ جببي ظگّٗ ٚ لؿْ ظؼ يٛؼتي وٗ پٕف قيٕٗ  -46

 ثٗ ثكت ظانتٗ ثبنع اؾ چٗ چيؿي اقتفبظٖ ِي نٛظ ؟

اؾ چكجٙبي  ة:   اؾ ظگّٗ ٘بي پبؼچٗ اي اقتفبظٖ ِي وٕٕع اٌف:

    خمًٛو ٌجبـ اقتفبظٖ ِي وٕٕع



اؾ ٔٛاؼ٘بي خمًٛو يب ِٕگٌٛٗ  ظ:   اؾ ؾيت اقتفبظٖ ِي وٕٕعج: 

 ٘بي ظؽيف وٗ ثبظقت هتيٗ ِي نٛظ اقتفبظٖ ِي وٕٕع

 وٕف ِٕهب ................... ظاؼٔع  -پٕجٗ -پبؼچٗ ٘بي وتبْ -47

   ِؼعٔي ج:    ٔجبتي ة:  زيٛأيف:اٌ

 نيّيبئي  ظ: 

 اتٛ چگٛٔٗ پبن ِي نٛظ ؟ يٌىٗ ؾؼظ -40

ثب آة  ج:  ثب آة قؽظ ٚ يبثْٛ ة: ثب پٛظؼ نكتهٛي ٌجبـاٌف:

 ثب حمٍٛي اقيع تبؼتؽيه ظ:  اوكيژٔٗ يب آة ژاٚي

 ضظ نبٔٗ ؼٚي وبظؼ ثبالتٕٗ ثچٗ چگٛٔٗ ثعقت ِي آيع ؟ -49

يه پٕدُ ة:   پبيني ِي آئيُ  ؼثبالي وبظ يه ظُ٘ وبظؼؼا اؾ اٌف:

    پبيني ِي آئيُ  ؼوبظؼ ؼا اؾ ثبالي وبظ

ضظ وّؽ ٚ ثبالي  ظ:   ضظ قيٕٗ ٚ وبؼٚؼ ظؼ وبظؼ ًٔف ِي گؽظظج: 

 وبظؼ ًٔف ِي نٛظ 

ظؼ ٔبف ثٕع ٔٛؾاظ ثبيع اؾ ٌغيف تؽيٓ پبؼچٗ .....................  -54

 اقتفبظٖ وؽظ:

 خني  ظ:    فالًٔ ج:    وؽوي ة:  پهّياٌف:

 مٌفق باضيذ
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