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 «طْاالت درطی علْم پایَ چِارم دبظتاى»
 درص چَ بْي خْبي !علْم سيظتي: 

ِـٗ چلبيي ٚ الِؼٕبي ثٗ وبع ثغصْ ٘غ يه اػ دٛاؽ : ثيٕبيي ،كٕٛايي ،ثٛيبيي ،ِلب٘ضٖ ثٗ ِلب٘ضٖ عا تؼغيف وٕيض؟  -1
 اؿت.

ّٗ دبي ثب صلت ثٗ چيؼ ٘ب ٔگبٖ وٕيُ ٚ آْ ؟ ثبيض ّ٘يلٗ ٚ صع ٘ف سٛص ثب سجغ ثبكيُ چٗ وبع ثىٕيُثغاي ايٓ وٗ اػ ِذيظ اعغا -2

 .ص٘يُ٘ب عا ِٛعص ثغعؿي لغاع 
؟ تذميمبت ػٍّي ثب پغؿق آغبػ ِي كٛص وٗ صعثبعٖ ي پبؿز آْ ِغّئٓ ٔيـتيُ يه تذميك ػٍّي چگٛٔٗ كغٚع ِي كٛص -3

 .وٕيُ ٚ ِغادً عا يبصصاكت ِي وٕيُٚ ثغاي پبؿز صعؿت آػِبيق ِي 
آْ پغؿق ِي ص٘يُ  پبؿز ادتّبٌي وٗ ثٗصيُ ٚ ؿؤاٌي صع ط٘ٓ ِب پيضا كض ،عا ِلب٘ضٖ وغ٘غ گبٖ چيؼي  فغضيٗ چيـت؟ -4

 .فغضيٗ ٔبَ صاعص

 .ٔـتيُ فغضيٗ اي عا آػِبيق وٕيُ ،چىبع ثبيض وغص؟ فغضيٗ عا تغييغ ِي ص٘يُاگغ ٔتٛا -5
ٚ ) فمظ يه تفبٚت ٚجٛص صاعص ، .صٚت ثيٓ آْ ٘ب ٚجٛص صاعّ٘يلٗ يه تفب گغٖٚ اهٍي چٗ تفبٚتي ثب ُ٘ صاعٔض؟گغٖٚ كب٘ض ٚ  -6

 . (ؽ آْ تفبٚت آػِبيق هٛعت ِي گيغصُِٙ ّ٘بْ تفبٚت اؿت وٗ گغٖٚ ٘ب عا تلىيً ِي ص٘ض ٚ ثغ اؿب
 .تىغاع كٛص یض؟ آػِبيق ثبٕبْ اػ صعؿتي آػِبيق چٗ ثبيض وغصثغاي اعّي -7

       ثٗ آْ ٔظغيٗ گفتٗ ي فغاٚاْ ثبثت كض ،ٗ ي آػِبيق ٘ب؟ ٕ٘گبِي وٗ صعؿتي يه فغضيٗ ثٗ ٚؿئٍظغيٗ عا تؼغيف وٕيض -8

 ِي كٛص .

 طاختواى بذى هْجْدات سًذٍ اّل: درص
 .ي ِي گٛيٕض وٗ سٛصف ٔيؼ ػٔضٖ اؿت؟ وٛچه تغيٓ ٚادض ؿبستّبٔي ثضْ ِٛجٛصات ػٔضٖ عا ؿٍٛؿٍٛي چيـت -1

 .٘ب ؿٍٛي تلىيً كضٖ اؿت ؟ ثضْ أـبْ اػ ِيٍيبعصثضْ أـبْ چٕض ؿٍٛي صاعص -2
 .ب عا ّٔي تٛاْ ثب چلُ ِلب٘ضٖ وغص؟ ػيغا ثـيبع عيؼ ٚ وٛچه ٘ـتٕضا ؿٍٛي ٘چغ -3

 ؟ ِيىغٚؿىٛپاػ چٗ ٚؿيٍٗ اي اؿتفبصٖ ِي وٕٕض ثغاي ِلب٘ضٖ ي ؿٍٛي -4
 ػٔضٖ ٚ غيغ ػٔضٖجٛصات ثٗ چٕض صؿتٗ تمـيُ ِي كٛٔض؟ صٚ صؿتٗ ،ِٛ -5

 ٘ـتٗ يب ّ٘بْ ؿيتٛپالؿُ ٚ عغاف ؿٍٛي ،ثشق صعؿت كضٖ اؿت؟ ؿٗ ثشق ،پٛؿتٗ يب پٛكق ا٘غ ؿٍٛي اػ چٕض  -6

 .ِبصٖ ي ؿٌٍٛي
 .ٚظيفٗ اي وٗ صاعٔض ِتفبٚت ٘ـتٕض ؟ ؿٍٛي ٘ب اػ ٔظغ كىً ٚ أضاػٖ ٚؿٍٛي ٘ب چٗ تفبٚتي ثب ُ٘ صاعٔض -7

 .ٖ أضؿيتٛپالؿُ ٚ ٘ـتٗ تلىيً كضق پٛؿتٗ ،؟ ّ٘ٗ ي ؿٍٛي ٘ب اػ ؿٗ ثشٛي ٘ب چٗ كجب٘ت ٘بيي ثب ُ٘ صاعٔضؿٍ -8
 ؟ ٘ـتٗ ٚ ِٛاص غظاييؿيتٛپالؿُ چٗ چيؼي لغاع صاعصعْٚ ص -9

 پٛؿتٗ ؿيتٛپالؿُ عا چٗ چيؼي گغفتٗ اؿت؟ اعغاف -11

 (.ايٓ ػًّ تمـيُ ؿٌٍٛي ِي گٛيٕض. ) ثٗ ٛي ٘ب ثب تمـيُ كضْ ػيبص ِي كٛٔضؿٍؿٍٛي ٘ب چگٛٔٗ ػيبص ِي كٛٔض؟  -11
ْ ثٗ صٚ ؿٍٛي ٚ صٚ ؿٍٛي ثٗ چٙبع ؿٍٛي ٚ ثٗ ّ٘يٓ كىً ؟ ٘غ گبٖ يه ؿٍٛي ثغاي ػيبص كضتمـيُ ؿٌٍٛي عا تؼغيف وٕيض -12

 .يضا ِي وٕض تمـيُ ؿٌٍٛي ٔبَ صاعصثيلتغ ِي كٛٔض ٚ ايٓ عٚف اصاِٗ پ
بصٖ كغايظ آِ؟ اػ غظايي وٗ ٚاعص آْ ٘ب ِي كٛص اؿتفبصٖ ِي وٕض ٚ ثؼعگ ِي كٛص ٚ ٚلتي ؿٍٛي چگٛٔٗ عكض ِي وٕض -13

 .كض تمـيُ ؿٌٍٛي هٛعت ِي گيغص
 ؿجؼيٕٗصعْٚ ثغگ صاعاي چٗ ِبصٖ اي اؿت؟  يؿٍٛ -14

؟ طعٖ ثيٓ اجـبَ عا ِّىٓ اؿت صٖ ثغاثغ ثؼعگ وٕض اِب ِيىغٚؿىٛپ ٓ طعٖ ثيٓ ٚ ِيىغٚؿىٛپ ٚجٛص صاعصچٗ تفبٚت ٘بيي ثي -15

 .ثغاثغ ٚ دتي ثيلتغ ثؼعگ وٕضِي تٛأض ّ٘بْ چيؼ عا ثيلتغ اػ ٘ؼاع 

 غذا طاساى بشرگ دّم: درص
 ؟ اػ سبنٔيبػ سٛص عا اػ وجب تٙيٗ ِي وٕٕضي ِٛعص گيب٘بْ ِٛاص ِؼضٔ -1

     ٗ ٘ب ّ٘غاٖ آة ثٗ ثغگ ٘ب ِٛاصغظايي صع آة دً كضٖ ٚ تٛؿظ عيل ؟الػَ ثغاي عكض گيبٖ تأِيٓ ِي كٛصچگٛٔٗ ِٛاص  -2
 .ِي عؿض

      ثغگ ٚجٛص صاعص ٚ سبن ِٕبؿت ٚ ؿجؼيٕٗ وٗ صعْٚ ؿبػي ثٗ چٗ چيؼ ٘بيي ٔيبػ صاعٔض؟ آة ،ٔٛع وبفي ، گيب٘بْ ثغاي غظا -3

 .صي اوـيض وغثٓ
 ثغگصع وضاَ لـّت گيبٖ أجبَ ِي گيغص؟ غظا   -4

ؿض تب ػًّ غظاؿبػي ثغگ ِذً غظا ؿبػي اؿت اِب آة ثبيض اػ عيلٗ ثٗ ثغگ ثغسيغ ، ب ثغگ ثٗ تٕٙبيي غظا ؿبػي ِي وٕض؟آي -5
 .أجبَ كٛص

 ر ٘بي وٛچىي ثٗ ٔبَ عٚػٔٗ؟ اػ عغيك ؿٛعاوـيض وغثٓ چگٛٔٗ ٚاعص ثغگ ِي كٛصصي ا -6

 اوـيژْ گيب٘بْ چٗ گبػي تٌٛيض ِي وٕٕض؟ -7
 .ٚ جبٔٛعاْ صيگغ عا تٌٛيض ِي وٕٕضاوـيژْ ِٛعص ٔيبػ ِب  آيب گيب٘بْ فمظ غظا ؿبػي ِي وٕٕض؟ سيغ ، -8

آْ ٘ب اػ عيلٗ  ْثبعيىي ٚجٛص صاعص وٗ آة ٚ ِٛاص ِؼضٔي عا اػ صعٚ عٌٌٛٗ ٘بي ثـيبگيب٘بْ ،؟ صع ؿبلٗ ٚ ثغگ آٚٔض چيـت -9
 .ٌٛٗ عا آٚٔض ) عگ ثغگ ( ِي گٛيٕض. ايٓ ٌگغفتٗ ِي كٛص ٚ ثٗ ثغگ ٘ب ِي عؿض

 تٛؿظ ثغگ عا ثٗ لـّت ٘بي ِشتٍف ثغگ يض كضٖ غظاي تٌٛ،؟ آة ٚ ِٛاص ِؼضٔي عا ثٗ ثغگ ِي عؿبٔض وبع آٚٔض چيـت -11

 .ِي عؿبٔض تب صع آْ جب طسيغٖ كٛٔض

 سعهْجْدات پز ارگياُاى ، :درص طْم 
 ِيٖٛ ٚ صأٗ ٘بي سٛعاوي ثغگ ،يبْ ٔشـتيٓ اػ چٗ تغظيٗ ِي وغصٔض؟ عيلٗ ،آصِ -1

ثؼض صأٗ ي گيب٘بْ ٚ سٛعصْ آْ ٘ب ، ؟ آْ ٘ب ثب جّغ آٚعي ِيٖٛ ٘ب ٚفىغ طسيغٖ ي آطٚلٗ ثغاي ػِـتبْ افتبص چگٛٔٗ أـبْ ثٗ -2
 .اصٖ ٚ ثغاي ػِـتبْ سٛص ٔگٗ صاعٔضغٚعف ص٘ب ثٗ ايٓ فىغ افتبصٔض وٗ ِي تٛإٔض گيب٘بْ ِفيض ٚ ِٛعص ٔيبػ عا پ

وبع غاي ػِـتبْ ،؟ ثب پغٚعف صاصْ گيب٘بْ ِفيض ٚ ٔگٙضاعي ِيٖٛ ٘ب ٚ صأٗ ٘ب ثٔشـتيٓ چگٛٔٗ ثٗ ولبٚعػ پغصاستٕضآصِيبْ  -3

 .ػي وٗ پغٚعف گيب٘بْ ثٛص كىً گغفتولبٚع
 .ػِيٓ ثغاي ولبٚعػيآِبصٖ وغصْ  ؟ ػيغ ٚ عٚ وغصْ سبن ثغاي وبكتٓ ثظع صأٗ ٚكشُ ػصْ عا تؼغيف وٕيض -4

ٚ االؽ ٚ اؿت كتٗ اػ ٔيغٚي ديٛأي ِبٕٔض گبٚ ،؟ صع گظكٛص یولبٚعػي اػ چٗ ٚؿبيٍي اؿتفبصٖ ِ ثغاي كشُ ػصْ ػِيٓ -5
 .تغاوتٛع ٚ . . . اؿتفبصٖ ِي كٛص . اِغٚػٖ اػ ٔيغٚي ِبكيٓ ِبٕٔضسٛص أـبْ
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 اؿتفبصٖ اػ دلغاتي ِبٕٔض ؿٛؿه ٚ ػٕىجٛتؿُ پبكي ثٗ ِٛلغ ،كٛص ثب افت ٘بي گيب٘ي ِجبػعٖ وغص؟ ثب چغٛع ِي  -6
؟ ػيغا ؿُ پبكي ِذيظ ػيـت عا آٌٛصٖ ِي وٕض ٚ صٖ اػ دلغات ثٙتغ اػ ؿُ پبكي اؿتچغا ثغاي اػ ثيٓ ثغصْ آفت اؿتفب -7

 .وُ صع ثغاثغ ؿُ ٘ب ِمبَٚ ِي كٛٔضدلغات وُ 
 ٘ب ٚ ِيٖٛ ٘ب ؟ صاسً گًٖ ٘بي آفت ػا صع وجب عكض ِي وٕٕضٔٛػاص دلغ -8

 .ـبْ ٚ صيگغ ِٛجٛصات ػيبْ آٚع اؿت؟ ػيغا ِٛاص ؿّي ثغاي ؿالِت أا ِوغف ػيبص دلغٖ وق ٘ب ضغع صاعصچغ -9

وّتغ ٚ صع ٚ صع وٛ٘ـتبْ ٘ب  ثبعٔضگي صع وٕبعٖ ي صعيبي سؼع ثيلتغسيغ ،؟ عٔضگي صع ايغاْ ثٗ يه أضاػٖ اؿتآيب ِيؼاْ ثب -11
 .اْ ِي ثبعصٔٛادي سله ٚ ثيبثبٔي ،گب٘ي ثبع

ثغف ٚ ثبعاْ اؿتفبصٖ ؟ ٔٛػي ولبٚعػي وٗ ٔيبػ ثٗ آثيبعي ِٕظُ ٔضاعص ٚ ثغاي آثيبعي اػ آة صيُ وبعي چٗ ٔٛع ولبٚعػي اؿت -11
 .ِي كٛص

 ٔشٛص ٚ ػيغٖصيُ ثٗ صؿت ِي آيض عا ٔبَ ثجغيض؟ گٕضَ ،جٛ ، چٕض ّٔٛٔٗ اػ ِذوٛالتي عا وٗ ثب ولت -12
 ؟ گٕضَ ٚ جٛبْ ٘بي ولٛع ثضؿت ِي آيضيلتغ اؿتچٗ ِذوٛالتي صع ث -13

؟ ثغٔج صع اؿتبْ ٘بي كّبٌي ٚ چٙبعِذبي ثشتيبعي وٗ سبن دبهً صع وضاَ اؿتبْ ٘ب ثٗ صؿت ِي آيض ثغٔج ٚ چبي ٚ پٕجٗ -14

 .گيالْ ٚ ِبػٔضعاْ ثٗ صؿت ِي آيض . چبي صع گيالْ ٚ پٕجٗ ٔيؼ صع اؿتبْ ٘بي گالؿتبْ ٚؼ صاعٔض ٚ آة ِٛعص ٔيبػ عا صاعٔضسي
؟ ػيغا ثغٔج ثٗ آة فغاٚاْ ٔيبػ صاعص ٚ صع ايٓ ٔٛادي ثٗ ػٍت ثبعٔضگي ٔٛادي كّبٌي ثيلتغ وبكتٗ ِي كٛص چغا ثغٔج صع صع -15

 .عا ثغاي پغٚعف ثغٔج ايجبص ِي وٕضفغاٚاْ صع فوً وبكت ٚ صاكت كغايظ 
يٗ ثٗ ِٕبعك صيگغ صؿتغؿي ٗ ي ٔمٍٔضاكتٓ ٚؿيٍ؟ ثٗ ػٍت ػ غظا٘بي ِذً سٛص تغظيٗ ِي وغصٔضاچغا صع گظكتٗ ِغصَ ، -16

 .ٔضاكتٕض

 ؟ ٔٛكيضٔض ٘بجؼ وضاَ صؿتٗ اػ غظا٘ب ِي ثبكٕض چبي ٚ لٖٙٛ -17
فٍفً ِبٕٔض: ػعص چٛثٗ ، وغصْ غظاثٗ آْ اضبفٗ ِي وٕٕض ، ؟ گيب٘بْ ِؼغغي وٗ ثغاي سٛف ثٛ ٚ سٛف عؼُاصٚيٗ چيـت -18

 ػػفغاْ ٚ . . . صاعچيٓ ، ،
 ولٛع٘بي گغَ ٚ ِغعٛةٛع ٘ب ثٗ صؿت ِي آيض؟ غ صع وضاَ ولاصٚيٗ ثيلت -19

ٔج ثغٖ ٘بي صيگغ صاعٔض؟ ِوغف صاعٚيي ٚ عٔگغػي ،اػ ثؼضي گيب٘بْ ِبٕٔض گيب٘بْ ثٗ جؼ ِوغف غظايي چٗ اؿتفبص -21

 .اٌىتغيـيتٗ ٔيؼ تٌٛيض ِي كٛص

 جاًْراى بي هِزٍ : درص چِارم
 ٚ ثي ِٙغگبْاْ ِٙغٖ صاعٔٛعاْ ثٗ چٕض گغٖٚ تمـيُ ِي كٛٔض؟ صٚ گغٖٚ. جب -1

 صعيب٘ب ػٔضگي ِي وٕٕض؟ ِغجبْ ٘ب ،ٔغَ تٕبْ ،اؿفٕج ٘ب ،سبع تٕبْ ،گغٚ٘ي اػ جبٔٛعاْ ثي ِٙغٖ عا ٔبَ ثجغيض وٗ صع وف  -2
 ويـٗ تٕبْ

 ؟ اؿفٕج ٘بيبيي ؿبوٓ ٘ـتٕض ٚ دغوت ّٔي وٕٕضوضاَ گغٖٚ اػ جٕٛعاْ ثي ِٙغٖ ي صع -3
 ؟ ثؼضي اػ ِغجبْ ٘ب ٚ ٔغَ تٕبْ ٚ سبعتٕبْدغوت ِي وٕٕض  عا ٔبَ ثجغيضعاِي صؿتٗ اي اػ جبٔٛعاْ صعيبيي وٗ ثٗ آ -4

 ؟ صع جب٘بي وُ ػّكصعيبيي صع چٗ ػّمي ػٔضگي ِي وٕٕضجبٔٛعاْ ثي ِٙغٖ ي   -5

 سٛص عادٍؼْٚ ٔٛػي اػ سٛص صفبع ِي وٕض ِثالَ  ؟ ٘غ وضاَ ثٗثغاثغ صكّٓ اػ سٛص صفبع ِي وٕٕض جبٔٛعاْ صعيبيي چگٛٔٗ صع -6
 .٘غ آگيٓ ،عٚي ثضْ صكّٓ ِي عيؼٔض. ِغجبْ ٘بي صعيبيي ؿٍٛي ٘بي ػالف هضفي اف پٕٙبْ ِي وٕضصاسً ل

 ؟ اػ عٚي كىً آْ ٘بَ ٘ب عا چگٛٔٗ عجمٗ ثٕضي ِي وٕٕضوغ -7
 .ٌٌٛٗ اي ٚ دٍمٛي غَ ٘ب ثٗ چٕض صؿتٗ تمـيُ ِي كٛٔض؟ ٔبَ ثجغيض؟ ثٗ ؿٗ صؿتٗ تمـيُ ِي كٛٔض. وغَ ٘بي پٙٓ ،و -8

 .أـبْ ػٔضگي ِي وٕض ؟ ٔٛػي اػ آْ صع عٚصٖ يصع وجب ػٔضگي ِي وٕضوغَ وضٚ  -9

 .ضٖ ي صيگغ ِي گيغص أگً ِي گٛيٕض؟ ثٗ ِٛجٛصي وٗ غظاي سٛص عا اػ ثضْ ِٛجٛص ػٔأگً چيـت -11
 .ي وٗ ثضٔي پٙٓ صاعٔض گفتٗ ِي كٛص؟ ثٗ وغَ ٘بيپٙٓ ثٗ چٗ ٔٛع وغِي گفتٗ ِي كٛص وغَ -11

    ؟ ثٗ وغَ ٘بيي وٗ ثضْ ثبعيىي صاعٔض ٌٌٛٗ اي گفتٗ ٕضٔٗ وغِي ٘ـتٕض ٚ صع وجب ػٔضگي ِي وٕوغَ ٘بي ٌٌٛٗ اي چگٛ -12
ِي كٛص ِبٕٔض وغَ اؿىبعيؾ وٗ صع صاسً عٚصٖ ي أـبْ ػٔضگي ِي وٕض اػ آْ جب غظاي ِٛعص ٔيبػ سٛص عا ثٗ صؿت ِي آٚعص ٚ 

 .ِذيظ عا آٌٛصٖ ِي وٕٕض ْٚ آِضٖ ٚصع آْ جب تشُ عيؼي ِي وٕض تشُ ٘ب ثٗ ّ٘غاٖ ِضفٛع ثيغ

؟ تٛؿظ آة ٚ سٛعصْ ِيٖٛ ٘ب ؿجؼي ٘بي ضض ػفٛٔي ٔلضٖ ٚاعص ثضْ عيؾ چگٛٔٗ ٚاعص ثضْ أـبْ ِي كٛصوغَ آؿىب -13
 .گٛاعف كضٖ ي أـبْ تغظيٗ ِي وٕٕضأـبْ كضٖ ٚ اػ غظا٘بي 

ِشوٛهب وٛصوبْ ي گٛاعف أـبْ ،صع أتٙبي ٌٌٛٗ  وغِه اؿت وٗصيگغ اػ وغَ ٘بي ٌٌٛٗ اي أگً ، ؟ يىيوغِه چيـت -14
 .عف ٘بي كضيضي عا ثٗ ٚجٛص ِي آٚعصػٔضگي ِي وٕض ٚ سب

غَ سبوي يىي . واػ دٍمٗ ٘بي ػيبصي صعؿت كضٖ اؿت ؟ ثضْ ايٓ ٔٛع وغَ ٘ب٘بي دٍمٛي چٗ ٔٛع وغَ ٘بيي ٘ـتٕضوغَ  -15
 .اػ ايٓ ٔٛع وغَ ٘بؿت

ي ثغاي يبفتٓ غظا صع صاسً سبن دغوت ِي وٕض ٚ ثب دغوت وغصْ وغَ سبوَ سبوي صع ثبغچٗ ِفيض اؿت يب ِضغ؟ ٚجٛص وغ -16

ا أجبَ ِي ص٘ض (ِفيض . ) ٔٛػي كشُ ػصْ عثب ايٓ وبع سبن عا جب ثجب ِي وٕض. سبن ؿٛعار ٘بيي ثٗ ٚجٛص ِي آٚعص سٛص صع
 .اؿت

 سؼٔضٖ ٘ب ٚ پغٔضٖ ٘ب، ٚػيـتبِْب٘ي ٘ب ،ص ْ صاعاْ ،. پـتبع ثٗ چٕض گغٖٚ صؿتٗ ثٕضي ِي كٛٔض؟ پٕج گغٖٚجبٔٛعاْ ِٙغٖ صا -17
 .ثضْ سٛص اؿىٍتي اػ اؿتشٛاْ صاعٔضجبٔٛعأي وٗ صاسً ِٙغٖ صاعاْ چگٛٔٗ جبٔٛعأي ٘ـتٕض؟  -18

 .ً ثضْ سٛص اؿىٍت اؿتشٛأي ٔضاعٔض؟ جبٔٛعأي وٗ صاسثي ِٙغٖ ٘ب چگٛٔٗ جبٔٛعأي ٘ـتٕض -19

 ٘بػٕىجٛت ٘ب ،سغچٕگ ٘ب ٚ ٘ؼاع پب ات ،دلغ .ْ ثٗ چٕض گغٖٚ صؿتٗ ثٕضي ِي كٛٔض؟ چٙبع گغٖٚثٕض پبيب -21
 ثٕض پبيبْ ٓ جبٔٛعاْ عٚي ػِيٓ عا ٔبَ ثجغيض؟فغاٚاْ تغي -21

 سغچٕگ ٚ . . .ّٔٛٔٗ اػ ثٕض پبيبْ عا ٔبَ ثجغيض؟ ػٔجٛع ،ِٛعچٗ ،چٕض  -22
 ؟ دلغاتفغاٚاْ تغيٓ گغٖٚ ثٕض پبيبْ وضإِض -23

 ؟ كق پبدلغات صاعاي چٕض پب ٘ـتٕض -24
 . . . دلغٖ عا ٔبَ ثجغيض؟ ػٔجٛع ،ِگؾ ،ؿٛؿه ،پلٗچٕض  -25

 ؟ ٘لت پبػٕىجٛت ٘بي صاعاي چٕض پب ٘ـتٕض -26

 .٘ب عا دلغات ِفيض صأـت؟ ثٍٗ ،چْٛ دلغات ِضغ عا ِي سٛعٔض آيب ِي تٛاْ ػٕىجٛت -27
 ؟ ِيگَٛ گٛٔٗ اػ سغچٕگ ٘ب سٛعاوي ٘ـتٕضوضا -28
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 سبعتٕبْ ٚ وغَ ٘بض؟ ٔغَ تٕبْ ،اؿفٕج ٘ب ،اػ گغٖٚ ثي ِٙغگبْ عا ٔبَ ثجغي چٕض جبٔٛع -29
 ؟ ٔغَ تٕبْء وضاَ گغٖٚ اػ ثي ِٙغگبْ اؿت  ؼدٍؼْٚ ج -31

 ػٔجٛع٘ب ٚ . . .گغٚ٘ي ػٔضگي ِيىٕٕض عا ٔبَ ثجغيض؟ ِٛعچٗ ٘ب ،چٕض ٔٛع اػ دلغاتي عا وٗ ثٗ هٛعت  -31
 . گبٚ ػٍف آٌٛصٖ عا ُ أگً آٌٛصٖ ِي كٛصٚ ػٍف ثٗ تش ؟ ؿجؼٖعا ثٗ هٛعت سالهٗ كغح ص٘يضچغسٗ ي وغَ وضٚي گبٚي  -32

ؿت  وٗ سٛة پشتٗ ٔلضٖ . ٔٛػاص وغَ ٚاعص ِب٘يچٗ ي گبٚ ِي كٛص ٚ اگغ أـبْ گٛكت گبٚي عا وٗ اٌٛصٖ ثٗ ايٓ وغَ اِي سٛعص

ضصَا ايٓ چغسٗ ِج وغَ وضٚ ٚاعص عٚصٖ ي ثبعيه أـبْ ِي كٛص ٚ ؿپؾ تٛؿظ ِضفٛع صٚثبعٖ ثٗ ِذيظ ثبػ ِي گغصص ٚعا ثشٛعص ،

 .تىغاع ِي كٛص

 ص پٌجن : هخلْط ُادر

يب چٕض چيؼ ثب ُ٘  ِي گٛييُ آْ صٚيؼيُ ٚ سبهيت آْ ٘ب تغييغ ٔىٕض ،؟ ٘غ گبٖ صٚ يب چٕض چيؼ عا ثب ُ٘ صع آِِشٍٛط چيـت-1
 .ِشٍٛط كضٖ أض

 ؟ سيغِٛاص تغييغ ِي وٕض عؼُ ٚ عٔگ ٚ ثٛي  آيب صع ِشٍٛط ِؼٖ ٚ -2

 .ي ِشتٍف اؿتب؟ ٘ٛاي اعغاف ِب ِشٍٛعي اػ گبػ٘ب ِشٍٛطٛاي اعغاف ِب ِذٍٛي اؿت ي٘ -3
 ؟ ِذٍٛيشٍٛط ٘بي يىٕٛاست عا چٗ ِي گٛيٕضِ -4

ٛع ِشٍٛط ِذٍٛي . ثٗ ايٓ ٔع آْ وبِال دً كضٖ ٚ ٔبپضيض گغصصِشٍٛط كٛص ٚ ص؟ ٚلتي ِبصٖ اي ثب ِبيؼي ِذٍٛي عا تؼغيف وٕيض -5
 ّٔه صع آة ٚ . . .ِي گٛييُ. ِبٕٔض كىغ صع آة ،

 .عا صع سٛص دً وٕض دٍّبي ِي گٛيٕض؟ ثٗ ِبصٖ اي وٗ ِٛاص صيگغ دٍّبي چيـت -6
 .صع دٍّبي دً كضٖ ٚ ٔبپضيض گغصص ،دً كٛٔضٖ ِي گٛيٕض؟ ثٗ ِبصٖ اي وٗ دً كٛٔضٖ عا تؼغيف وٕيض -7

ِذٍٛي گبػ ٕٔض كىغ صع آة ،ٛي جبِض صع ِبيغ ِبِذٍغصٖ ٚ ِثبٌي ثؼٔيض؟ ِذٍٛي ِبيغ صع ِبيغ ِبٕٔض: كغثت ،أٛاع ِذٍٛي عا ٔبَ ث -8

 صع ِبيغ ِبٕٔض ٔٛكبثٗ

 جبِض صع ِبيغ ؟آة صعيب چٗ ٔٛع ِذٌٍٛي اؿت -9

 تابغدرص ػؼن : ًْر ّ باس

 ؟ ٔٛعچٗ چيؼ ؿجت صيضْ اجـبَ ِي كٛص -1
 .يٕضّي كفبف ثغسٛعص وٕض ٚ ثبػ گغصص ،آْ ثغگلت ٔٛع عا ثبػتبثق گٛ٘غ گبٖ ٔٛع ثٗ آيٕٗ يب جـيؼٕي چٗ؟ ثبػ تبثق ٔٛع  -2

 .ؿغخ هبفي ِبٕٔض آيٕٗ ثغسٛعص وٕض ؟ ٚلتي ثٗبٔي ثبػتبثق ٔٛع ِٕظُ سٛا٘ض ثٛصچٗ ػِ -3

 .ٔب هبف ٘ـتٕض؟ ٚلتي ثٗ ؿغخ اجـبِي ثتبثض وٗ ي ثبػتبثق ٔٛع ٔبِٕظُ سٛا٘ض ثٛصچٗ ػِبٔ -4
 هبفي ٚ ػثغي اجـبَچٗ چيؼ ٘بيي صع ثبػتبثق ٔٛع ِأثغٔض؟ عٔگ ، -5

 ؟ اجـبَ ؿيبٖ عٔگ ٚ وضعثبػتبة ّٔي وٕٕض ٔٛع عا تمغيجَب چٗ اجـبِي -6
 .عٔگ عٚكٓ ٚ ؿغخ هبف صاكتٗ ثبكٕض ؟ اجـبِي وٗاجـبِي ثبػتبثق ٔٛع ثيلتغي صاعٔضچٗ  -7

ْ توبٚيغ اجـبِي عا صيض وٗ ثب آيٕٗ ِي تٛاوٛيغ اجـبَ عا ثٗ ِب ٔلبْ ِي ص٘ض. ؟ تصٖ ٘بيي ِي كٛصاػ آيٕٗ ٘ب چٗ اؿتفب -8

 .بْ اِىبْ پظيغ ٔيـتصيضْ ِـتميُ آْ ٘ب ثغايّ
 )وٛژ (أٛاع ِشتٍف آيٕٗ عا ٔبَ ثجغيض؟ تشت ) ِؼٌّٛي ( ،فغٚ عفتٗ ) وبٚ ( ،ثغ آِضٖ  -9

 آيٕٗ ي تشت ) ِؼٌّٛي (دميمي اؿت؟  توٛيغ صع وضاَ آيٕٗ -11
 آيٕٗ ي ثغآِضٖ ) وٛژ (ػ أضاػٖ ي ٚالؼي آْ ثؼعگ تغ اؿت؟ توٛيغ صع وضاَ آيٕٗ ا -11

 ؟ آيٕٗ ي فغٚ عفتٗ ) وبٚ (ػ آٔضاػٖ ي ٚالؼي آْ وٛچه تغ اؿتآيٕٗ اتوٛيغ صع وضاَ  -12

 . ) ثٗعا وٗ صع ؿغخ آة اؿت عا ِي ثيٕٕضصع ػيغ صعيبيي ٘ب وٗ ثٗ وّه آْ اجـبِي ٚؿيٍٗ اي اؿت ؟ پغيـىٛپ چيـت -13
 . (آْ چلُ ػيغ صعيبيي ٔيؼ ِي گٛيٕض

. ايٓ آيٕٗ ٘ب ٔٛع عا عؿت كضٖ اؿت ػيجبثيٓ گفتٗ ِي كٛصآيٕٗ ص؟ ثٗ ٚؿيٍٗ اي وٗ اػ ؿٗ ػيجبثيٓ چيـت ٚ وبع آْ چيـت -14
 .ـبَ ِي ؿبػٔض٘بي ػيجبيي اػ اج چٕضيٓ ثبع ثبػتبثق ِي وٕٕض ٚ كىً

       سٛعكيض اؿتفبصٖ ٔٛع ٚ ثبػتبثق ٗ ثٗ وّه آيٕٗ اػ أغژي گغِبيي ،وصؿتگب٘ي اؿت  عا تؼغيف وٕيض؟وٛعٖ ي آفتبثي  -15
 .ِي وٕٕض

 آيٕٗ ي فغٚ عفتٗ ) وبٚ ( چٗ ٔٛع آيٕٗ اي ثٗ وبع عفتٗ اؿت؟ آفتبثيصع وٛعٖ ي  -16

 .صع چٗ لـّتي اػ وٛعٖ ي آفتبثي ،دغاعت ػيبص اؿت؟ صع ٚؿظ آْ وٗ ٔٛع جّغ ِي كٛص -17

 درص ُفتن  : الكتزيظيتَ
. ) اٌىتغْٚ ْ آْ ٘ب اػ جـّي ثٗ جـُ صيگغ اؿتيب جبثجب كض )ثغق ( ؟ جغيبْ يبفتٓ اٌىتغْٚ ٘بيؼٕي چٗاٌىتغيـيتٗ جغيبْ  -1

 ي يٛٔبٔي اؿت ثٗ ِؼٕبي ) وٙغثب ( ٚاژٖ
؟ صع ايجبص عٚكٕبيي ٚ تٌٛيض گغِب ٚ ثٗ دغوت صع آٚعصْ ٚؿبيً دًّ ٚ ٔمً ٚ ثـيبعي ثغاي أـبْ چٗ ٔفؼي صاعص اٌىتغيـيتٗ -2

 .ٗ أـبْ سضِبت فغاٚأي ّٔٛصٖ اؿتِٛاعص صيگغ ث

اػ عٚكٓ  يب ِٕجغ أغژي ثٗ دغوت صع آِضٖ پؾغي ؟ ايٓ جغيبْ ثٛؿيٍٗ ي ؿيُ اػ ثبتٗ ثٗ جغيبْ ِي افتضاٌىتغيـيتٗ چگٛٔ -3
 .غ أغژي ثبػ ِي گغصصجغي يب ِٕتثبوغصْ الِپ ٚ يب أجبَ ٚظيفٗ ي ِلشن اػ ؿيُ صيگغ ثٗ 

يٍٗ ي ؿيُ ٚ عٚكٓ كضْ الِپ ٚ ثبػ غي ثٗ ٚؿت؟ ِـيغ دغوت جغيبْ ثغق ) اٌىتغيـيتٗ ( اػ ثبِضاع اٌىتغيىي عا تؼغيف وٕيض -4
 .غي يه ِضاع اٌىتغيىي اؿتتگلت آْ ثٗ ثب

سٛص ػجٛع ِي صٕ٘ض عؿبٔب ِي گٛيٕض. فٍؼات ِثً ِيز ٚ ؿيُ ،ِؾ ،آة ٚ ؟ ثٗ اجـبِي وٗ جغيبْ ثغق عا اػ بٔب يؼٕي چٗعؿ -5

 .عال اػ عؿبٔب٘ب ٘ـتٕض
. پالؿتيه اػ سٛص ػجٛع ّٔي صٕ٘ض ،ٔبعؿبٔب يب ػبيك گفتٗ ِي كٛص ثغق ( عا؟ ثٗ اجـبِي وٗ اٌىتغيـيتٗ ) ٔبعؿبٔب يؼٕي چٗ -6

 .چٛة سله ٚ كيلٗ اػ ٔبعؿبٔب٘ب ٘ـتٕض ،
      ثٗ ِضاعي وٗ صع آْ جغيبْ ثغق ثٗ عٛع ُ٘ ػِبْ ثٗ تّبَ الِپ ٘ب ٚاعص ِضاع ِٛاػي گفتٗ ِي كٛص؟  ثٗ چٗ ٔٛع ِضاعي ، -7

 .يٗ عٚكٓ ِي ِبٔضىي اػ الِپ ٘ب ثمِي كٛص ٚ صع هٛعت سبِٛف كضْ ي
اػ الِپ اٌٚي ثٗ صِٚي ٚ اػ صِٚي ثٗ صع ِضاع ِتٛاٌي الِپ ٘ب پلت ؿغ ُ٘ لغاع گغفتٗ ٚ جغيبْ ثغق ِضاع ِتٛاٌي چيـت؟  -8

 .ػ الِپ ٘ب ثميٗ ُ٘ سبِٛف ِي كٛٔض. صع هٛعت سبِٛف وغصْ يىي اي ٚ ثٗ ّ٘يٓ تغتيت اصاِٗ ِي يبثضؿِٛ

 .ٛعت ِٛاػي يب ِتٛاٌي اؿت؟ ثٗ هٛعت ِٛاػي اؿتاػ صٚ ه ؿيُ ولي ِٕبػي ثٗ وضاَ يه -9
 .اً٘ وجب ثٛص؟ تّبؽ آٌٛا اصيـْٛ ،اً٘ آِغيىب ثٛص؟ عا استغاع وغصچٗ وـي ثغق  -11
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ُ وٗ ٌشت كضٖ اؿت ثغاي ػبيك وغصْ لـّت ٘بيي اػ ؿيع اٌىتغيىي چٗ اؿتفبصٖ اي ِي كٛص؟ اػ ٔٛاع چـت صع ِضا -11

 .اؿتفبصٖ ِي كٛص

 ادرص ُؼتن : آُي رب

 . )فٍؼات (ٕؾ آ٘ٓ عا جظة ِي وٕض٘غ چيؼ اػ ج؟ آ٘ٓ عثب چٗ اجـبِي عا جظة ِي وٕض -1
 .آ٘ٓ عثب عا لغت إٓ٘غثب ِي گٛيٕض غ؟ ٘غ وضاَ اػ صٚ ؿعثب يؼٕي چٗ ٓلغت آ٘ -2

 ( S ( ٚ لغت جٕٛة ) N) لغت كّبي  صع ٘غ آ٘ٓ عثب چٕض لغت ٚجٛص صاعص؟ صٚ لغت ، -3

يغ ؟ لغت ٘بي ُ٘ ٔبَ  ّ٘ضيگغ عا صفغ ِي وٕٕض ٚ لغت ٘بي غُ٘ چٗ ٚاوٕلي ٔلبْ ِي صٕ٘ضجت ثٗ صٚ لغت آ٘ٓ عثب ٔـ -4
 .ُ٘ ٔبَ يىضيگغ عا جظة ِي وٕٕض

ؿيُ عا چٕض ِغتجٗ صٚع  ٚ ؿيُ عٚوق صاع ٚ ِيز إٓ٘ي ،؟ ثٗ ٚؿيٍٗ ي ثبتغي  ثبي اٌىتغيىي چگٛٔٗ ؿبستٗ ِي كٛصآ٘ٓ ع -5
 .يز سبهيت آ٘ٓ عثبيي ثٛجٛص ِي آيضهً ِي وٕيُ صع ِثتضا ٚ أتٙبي ثبتغي ٖٚ صٚ ؿغ ؿيُ عا ثٗ اِيز ِي پيچيُ ٚ ٘غ گب

ٗ ثٗ ؟ ثب ِبٌق يه لغؼٗ آ٘ٓ عثب ثٗ يه ِيز ِي تٛأيُ ِيز عا آ٘ٓ عثب ؿبػيُ وتٛأيُ يه آ٘ٓ عثبي ؿبصٖ ثـبػيُ چگٛٔٗ ِي -6

 .آْ آ٘ٓ عثبي ِبٌلي ِي گٛيٕض
لغت ّٔب ٚ لجٍٗ ّٔب سٛص صاعاي ػمغثٗ ٘بي آ٘ٓ عثبيي ٘ـتٕض وٗ لغت  يب لغت ّٔب چگٛٔٗ ٚؿيٍٗ اي ٘ـتٕض؟لجٍٗ ّٔب  -7

 . (ٛة صاعاي سبهيت ِغٕبعـي ِي ثبكٕض. ) لغت كّبي ٚ جٕيب جٕٛة ٚ لجٍٗ عا ٔلبْ ِي صٕ٘ض كّبي

 جغثميً ٚ تٍگغافثٗ وبع عفتٗ ثبكض؟ ػٔگ اسجبع ، چٕض ٚؿيٍٗ ٔبَ ثجغيض وٗ صع آْ ٘ب آ٘ٓ عثب -8

 درص ًِن : طٌگ ُا

 ؿٕگ ٘بي صگغگْٛ كضٖا ٔبَ ثجغيض؟ ؿٕگ ٘بي عؿٛثي ،ؿٕگ ٘بي آطعيٓ ،أٛاع ؿٕگ ٘ب ع -1

ِمضاعي ِٛاص ِشتٍف اػ ٔمبط گٛٔبگْٛ وٕضٖ كضٖ ٚ صع ِذٍي وٗ آة دً ايجبص ؿٕگ عؿٛثي عا ثيبْ وٕيض؟ ثغ اثغ جغيبْ آة ،ِغا -2
ؿٕگ ٘بي  ِي كٛٔض ٚ پؾ اػ ؿشت كضْ آعاَ ِي گيغص تٗ ٔليٓ ِي كٛٔض ٚ ثٗ صٌيً ؿٕگيٕي وُ وُ ؿشت ٚ فلغصٖ

 . (بكتٗ ِي كٛٔضجٚعلٗ عٚي ُ٘ أ، . ) ؿٕگ ٘بي عؿٛثي ثٗ هٛعت ٚعلٗعؿٛثي عا ايجبص ِي وٕٕض
ِّىٓ اؿت اػ ٔظغ جٕؾ يب عٔگ ٚ كىً ثب ُ٘ فغق صاكتٗ ثبكٕض ٚ ّٗ ي ؿٕگ ٘بي عؿٛثي ِثً ُ٘ ٘ـتٕض؟ سيغ ،آيب ٘ -3

 .ثب اليٗ ي صيگغ فغق ِي وٕض يدتي گب٘ي صع يه ؿٕگ عؿٛثي ٘غ اليٗ ا
 اٌجغػ ٚ ػاگغؽ ٘بی وٖٛغاْ اػ جٕؾ ؿٕگ ٘بي عؿٛثي اؿت؟ ٔٛع  ؿٕگ وضاَ يه اػ وٖٛ ٘بي اي -4

ِٛاص ِظاة اص ِظاة اػ ص٘بٔٗ ي آتلفلبْ ٘ب ،ثغ اثغ ثيغْٚ عيشتٓ ِٛآِضْ ؿٕگ ٘بي آطعيٓ عا ثيبْ وٕيض؟ ِغادً ثٗ ٚجٛص  -5

ص كٛٔض آطعيٓ ِي گٛيٕض ٚ اگغ صع صاسً ػِيٓ ؿغ ض وٗ ثٗ آْ ٘ب ؿٕگ ٘بي آطعيٓ ثيغٚٔيؿغص كضٖ ٚ ثٗ هٛعت ؿٕگ صع ِي آيٕ
 (. عيؼ ٚ صعكت اؿت) جٕؾ ؿٕگ ٘بي آطعيٓ اػ ثٍٛع ٘بي  صعٚٔي گفتٗ ِي كٛٔض.

 ؟ وٖٛ ٘بي اٌٛٔض ٚ صِبٚٔضايغاْ اػ جٕؾ ؿٕگ ٘بي آطعيٓ اؿت ٔٛع  ؿٕگ وضاَ يه اػ وٖٛ ٘بي -6
 .آْ ِٛاص وبٔي ثٗ هٛعت سبٌن ٚ ٔبسبٌن ٚجٛص صاعص ؟ ثٗ جبيي وٗ صعِي گٛيٕضوبْ يب ِؼضْ ثٗ وجب  -7

 ّٔه ٚ طغبي ِضاصيض وٗ ثٗ عادتي صع صؿتغؽ ِي ثبكض؟ گچ ،آيب ِي تٛأيض چٕض وبٔي عا ٔبَ ثجغ -8

 ٚ ٕ٘غ ٚ . . .ْ ؿبػي ؟ صع هٕؼت ٚ ؿبستّبص ِٛاص ِشتٍف ِؼضٔي عا ٔبَ ثجغيضوبعيغ -9
فلبع ٚ ِذٍٛي ٘بي فؼبي اػ ٌذبػ كضٖ چگٛٔٗ ثٗ ٚجٛص ِي آيٕض؟ ؿٕگ ٘بيي وٗ ثغ اثغ گغِب ،گغگْٛ ؿٕگ ٘بي ص -11

. ) ٘غچٗ صع ػّك  ثيلتغي اػ ػِيٓ لغاع صاكتٗ ثبكٕض ثٗ ٚجٛص ِي آيٕض ؿٕگ ٘بي صگغگْٛ كضٖ ٔبَ صاعٔضكيّيبيي ٚ ػِبْ 
. صع هٛعتي وٗ ثٗ ٚجٛص آٚعٔضٖ ي ؿٕگ طٚة ٔلٛٔض . اٌجتٗ گغِب عٛعي ثبيض ثبكض وٗ ِٛاصي تذًّ ِي وٕٕضگغِب ٚ فلبع ثيلتغ

 . (وٕض،وٗ ثٗ آْ ؿٕگ آطعيٓ ِي گٛيٕضطٚة كٛٔض ٔٛع ؿٕگ تغييغ ِي 

 ؟ ؿٕگ ِغِغيه ٔٛع ؿٕگ صگغگْٛ كضٖ ٔبَ ثجغيض -11
 .يٗ ي ؿٕگ ٘ب ثغ اثغ  ِغٚع ػِبْ سبن ثٗ ٚجٛص ِي آيضاػ سغص كضْ ٚ تجؼسبن چگٛٔٗ ثٗ ٚجٛص ِي آيض؟  -12

 .ي ّ٘ٗ ي گيب٘بْ ٚجبٔٛعاْ سبن اؿت؟ ِٕجغ اهٍي غظاي جبٔٛعاْ ٚ گيب٘بْ چٗ ٔملي صاعصصع تٙيٗ ي غظاسبن  -13
وغصٖ ٚ صع وٛعٖ ٘بي ِشوٛم  اثتضا ؿٕگ ٘ب عا سغصػ ؿٕگ ٘بي ِؼبصْ چٗ وبع ثبيض وغص؟ ثغاي ثٗ صؿت آٚعصْ فٍؼات ا -14

 .وٕٕض ؿپؾ فٍؼات عا اػ آْ جضا ِي دغاعت ػيبصي ِي صٕ٘ض تب طٚة كٛٔض

 درص دُن : سهيي ّ ُوظايَ ُاي آى

 .ثت اؿت ٚ ػِيٓ ثٗ صٚع آْ ِي چغسض؟ سٛعكيض ثبض ِي چغسض يب سٛعكيض ثٗ صٚع ػِيٓآيب ػِيٓ ثٗ صٚع سٛعكي -1
 دغوت ٚضؼي ٚ دغوت أتمبٌي،صٚ دغوت ػِيٓ صاعاي چٕض دغوت ِي ثبكض؟  -2

     ٚضؼي عٛي ِي ولض عا دغوت  ؿبػت 24ٛصف وٗ ػِيٓ ثٗ صٚع س دغوتاؿت؟  هٛعتي ثٗ چٗ ٚضؼي ػِيٓ دغوت -3
 .ِي گٛيٕض

ػِيٓ ثٗ صٚع سٛعكيض وٗ يه ؿبي عٛي ِي ولض عا دغوت أتمبٌي ػِيٓ ؟ دغوت دغوت أتمبٌي ػِيٓ ثٗ چٗ هٛعتي اؿت -4
 ِي گٛيٕض.

 عا ؿبي وجيـٗ  اكتٗ ثبكضعٚػ ص 366عٚػ عٛي ِي ولض ) ؿبٌي وٗ  365دغوت أتمبٌي ػِيٓ چٕض عٚػ عٛي ِي ولض؟  -5

 . (ِي گٛيٕض
سٛعكيض اؿت عٚػ  ٚ ٔيّي اػ ػِيٓ وٗ ثٗ عغف كت ٚ عٚػ چگٛٔٗ ثٗ ٚجٛص ِي آيض؟ صع دغوت ٚضؼي ػِيٓ ثٗ صٚع سٛصف ، -6

 .ثٗ سٛعكيض اؿت ،كت سٛا٘ض ثٛص ٔيّي اػ آْ وٗ پلت
 ِبٖ ٚ ؿتبعگبْكت صع آؿّبْ چٗ ِي ثيٕيُ؟  -7

 .كىً اؿت غص ٚ وغٚي؟ گػِيٓ ثٗ چٗ كىٍي اؿت -8

 ؟ تٍـىٛپِي تٛاْ ِلب٘ضٖ وغص چٗ ِي گٛيٕض ثٗ ٚؿيٍٗ اي وٗ ثب آْ ِبٖ ٚ ؿتبعگبْ عا ثٗ عا دتي -9
 ؟ ؿٕگ ٚ فجبع ٔغَپٛكق ؿغخ ِبٖ اػ چيـت -11

 .) اوـيژْ الػَ ( ػٔضگي ِيـغ ٔيـتثٗ ػٍت ػضَ ٚجٛص آة ٚ ٘ٛا ُ٘ ٚجٛص صاعص؟ سيغ ، ٖآيب صع ِبٖ ِٛجٛص ػٔض -11
ِبٖ اؿت . ٚ ٔٛعي عا وٗ ِب ػِيٕي ٘ب ِلب٘ضٖ ِي وٕيُ أؼىبؽ ٔٛع سٛعكيض ثغ اػ وجبؿت؟ ِبٖ اػ سٛص ٔٛعي ٔضاعصٔٛع ِبٖ  -12

 . (ِبٖ ٔٛع سٛعكيض عا ثبػتبة ِي وٕض. ) وٗ ثٗ آْ ِٙتبة ِي گٛيٕض
 صكت ٘بي ٚؿيغ ٚ گٛصاي ٘بي صايغٖ كىًٚي ِبٖ چٗ چيؼ٘بيي ِلب٘ضٖ ِي كٛص؟ وٖٛ ٘بي ثٍٕض ،صع ع -13

ِٕظِٛٗ ي ِي چغسٕض ،ِٕظِٛٗ ي كّـي چيـت؟ ثٗ ِجّٛػٗ ي سٛعكيض ٚ ّ٘ٗ ي ؿيبعٖ ٘بيي وٗ ثٗ صٚع آْ  -14

 . (صع ٚؿظ ِٕظِٛٗ ي كّـي لغاع صاعص سٛعكيض) . گفتٗ ِي كٛصكّـي 
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دبي دغوت ؟ ؿتبعٖ ٘ب ثبثت ٘ـتٕض ٚ دغوت ّٔي وٕٕض ٌٚي ؿيبعات ثٗ صٚع سٛعكيض صع فغق ثيٓ ؿيبعٖ ٚ ؿتبعٖ چيـت -15
 ؿيبعٖ ٘ب اػ سٛص ٔٛع ٔضاعٔض ٚ ٔٛع سٛعكيض عا ثبػتبة ِي وٕٕض صع هٛعتي وٗ ؿتبعٖ ٘ب اػ سٛصكبْ ٔٛع صاعٔض. .٘ـتٕض

 ؟ ؿتبعٖسٛعكيض ؿتبعٖ اؿت يب ؿيبعٖ -16
 ؿيبعٖ 9؟ كيض چٕض ؿيبعٖ صع دبي گغصف ٘ـتٕضصٚع سٛع -17

 ٔپتْٛ ٚ پٍٛتٛ، اٚعأٛؽ، ػدً، ِلتغي، ِغيز، ػِيٓ، ػ٘غٖ،ػغبعص ؟ ٔبَ ثجغيضؿيبعٖ ٘بي ِٕظِٛٗ ي كّـي عا ثٗ تغتيت  -18

 ػغبعص ؟ؿيبعٖ ثٗ سٛعكيض وضاَ ؿيبعٖ اؿت ٔؼصيه تغيٓ -19
 پٍٛتٛ ؟يبعٖ ثٗ سٛعكيض وضاَ ؿيبعٖ اؿتتغيٓ ؿصٚع -21

 .ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصعٚػ يه ثبع  88 ٘غ ؟گغصص ؿيبعٖ ي ػغبعص صع چٗ ِضتي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي -21
 .؟ ػغبعص ثٗ ػٍت ٔؼصيىي ثٗ سٛعكيضچغا؟ ي ِٕظِٛٗ ي كّـي وضاَ ؿيبعٖ اؿت گغَ تغيٓ ؿيبعٖ -22

 .ٖ ِي كٛصعٖ ٘ب ٚ وٖٛ ٘بي سله صيضصع عٚي آْ ص، ؟ سيغعٖ ي ػغبعص ِٛجٛص ػٔضٖ ٚجٛص صاعصآيب صع ؿيب -23
 ثؼض اػ غغٚة آفتبة ٚ لجً اػ عٍٛع سٛعكيض. ؟ٖ ي ػ٘غٖ عا ثٗ عادتي ِلب٘ضٖ وغصِٛلغ صع عٛي عٚػ ِي تٛاْ ؿيبع چٗ -24

 .ؿِٛيٓ ؿيبعٖ ي ِٕظِٛٗ ي كّـي اؿت؟ ٕضِيٓ ؿيبعٖ ي ِٕظِٛٗ ي كّـي اؿتػِيٓ چ -25

 .ثـيبع ؿغص اؿت ؟ عٚػ ٘ب ثـيبع گغَ ٚ كت ٘بكت ٘ب چگٛٔٗ اؿت ي ِغيز عٚػ ٘ب ٚ صع ؿيبعٖ -26
 .بي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصص؟ ٘غ صٚ ؿتي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصصع چٗ ِض ؿيبعٖ ي ِغيز -27

 ؟ ِلتغيؿيبعٖ ي ِٕظِٛٗ ي كّـي وضاَ اؿت ثؼعگ تغيٓ -28
 ؟ ػغبعصؿيبعٖ ي ِٕظِٛٗ ي كّـي وضاَ اؿت وٛچه تغيٓ -29

 .ثغاثغ ػِيٓ اؿت1411دضٚص  ؟ؿتاثغ  ػِيٓ اؿيبعٖ ي ِلتغي چٕض ثغ -31

 .بي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصؿ 12؟ ٘غ تي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصصع چٗ ِض ؿيبعٖ ي ِلتغي -31
 .دٍمٗ ٘بي عٚكٓ ػيبصي ٚجٛص صاعص چْٛ صع اعغافق،ػدً  ؟چغا ؟ؿيبعٖ ي ِٕظِٛٗ ي كّـي وضاَ اؿت تغيٓػيجب -32

 .بي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصؿ 29؟ ٘غ تي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصؿيبعٖ ي ػدً صع چٗ ِض -33
 .بي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصؿ 248؟ ٘غ تي يه ثبع ثٗ صٚع سٛعكيض ِي گغصصؿيبعٖ ي پٍٛتٛ صع چٗ ِض -34

 .ي اػ سٛعكيضٚع؟ ثٗ ػٍت صچغا ؿيبعٖ ي پٍٛتٛ ثـيبع ؿغص اؿت -35
ثغاي ػٔضٖ ِبٔضْ صع آْ ٚ ٘ٛاي الػَ ض گيب٘بْ ٚ جبٔٛعاْ ِٕبؿت اؿت؟ چْٛ ٔٗ گغَ اؿت ٚ ٔٗ ؿغص ،چغا ػِيٓ ثغاي عك -36

 .ٚجٛص صاعص

 ؟ ٔٛع سٛعكيض ثٗ ِبٖ ِي تبثض ٚ وغٖ ي ِبٖ آْ عا ثٗ ػِيٓ ثبػتبة ِي وٕض ٚ ايٓ أؼىبؽ ٔٛع عاِٙتبة چگٛٔٗ ثٗ ٚجٛص ِي آيض -37
 .ِٙتبة ِي گٛيٕض

 ؟ گبػؾ ؿيبعٖ ٘بي ػدً ٚ ِلتغي اػ چيـتجٕ -38

 دطتگاٍ تٌفض : درص ياسدُن
 ٘ٛا اػ عاٖ ثيٕي ٚ ص٘بْ ٚاعص ٔبي كضٖ ٚ اػ آْ جب ثٗ كق ٘ب ؟ٚاعص كق ٘ب ِي كٛص ٔبَ ثجغيض عاٖ ٘بيي عا وٗ اػ آْ ٘ب ٘ٛا -1

 .ِي عؿض

 اسً لفـٗ ي ؿيٕٗ؟ صع صكق ٘ب صع وجبي ثضْ لغاع صاعٔض -2
 ٔبي ؟ي ٚ ص٘بْ ِتوً ِي وٕض چٗ ٔب صاعصٌٌٛٗ اي وٗ كق ٘ب عا ثٗ ثيٕ -3

ػيغا ٘ٛا ٕ٘گبَ ػجٛع اػ ثيٕي اؿت ، تٕفؾ اػ عاٖ ثيٕي پبن تغ ٚ ثٙتغ،اػ عاٖ ثيٕي  ؟؟ چغافؾ اػ عاٖ ص٘بْ ثٙتغ اؿت يب ثيٕيتٕ -4
ثيٕي گغص ٚ غجبعف گغفتٗ ِي كٛص ٚ ٘ٛاي پبن ٚاعص كق ٘ب ِي كٛص صع  ثٗ ػٍت ٚجٛص ِٛ ٘ب ٚ ِبصٖ ي چـجٕضٖ ي صاسً 

 .٘ٛا ِـتميًّب ٚاعص كق ٘ب كٛص صع دبٌي وٗ ٘ٛا اػ عاٖ ص٘بْ ؿجت ِي كٛص طعات ِؼٍك

 .ْٚ ويـٗ ٘بي ٘ٛا ٚاعص سْٛ ِي كٛصاػ عاٖ صيٛاعٖ ي ِٛي عگ ٘بي صع ؟اوـيژْ چگٛٔٗ ٚاعص سْٛ ِي كٛص -5
ٚ وغثٓ صي  ؟ سْٛ اوـيژْ عا ثٗ ّ٘ٗ ي ؿٍٛي ٘بي ثضْ ِي عؿبٔضْ ثٗ ّ٘ٗ ي ؿٍٛي ٘بي ثضْ ِيغؿضچگٛٔٗ اوـيژ -6

 .آْ ٘ب اػ عاٖ كق ٘ب ثيغْٚ ِي عٚصاػ اوـيض تٌٛيض كضٖ 

 صعْٚ كق ٘ب كق ٘ب ٚ ويـٗ ٘بي ٘ٛايي، ؟ ثيٕي يب ص٘بْعا ٔبَ ثجغيض، وٗ ٘ٛا عي ِي وٕض تب ثٗ سْٛ ثغؿضعاٖ ٘بيي  -7

 : دطتگاٍ گزدع خْى درص دّاسدُن

 ٚ ِٛيغگ ( ؿيب٘غگ، ) ؿغسغگ لٍت ٚ عگ ٘ب ؟اػ چٗ لـّت ٘بيي تلىيً كضٖ اؿتْ صؿتگبٖ گغصف سٛ -1

گغفتٓ ِٛاص ػايض ٚ وغثٓ ٚظيفٗ ي سْٛ عؿبٔضْ ِٛاص غظايي ٚ اوـيژْ ثٗ ؿٍٛي ٘ب ٚ پؾ ؟ سْٛ صع ثضْ چٗ ٚظيفٗ اي صاعص -2
 .ٚ پٛؿت ثضْ اؿت ِثبٔٗ، آْ ٘ب ثٗ ٚؿيٍٗ ي وٍيٗ ٘بٚ صفغ  صي اوـيض

 ؟ تپق يب ضغثبْ لٍت ) ثبػ ٚ ثـتٗ كضْ لٍت (ي ثبػث دغوت سْٛ صع عگ ٘ب ِي كٛصچٗ چيؼ -3
  ثـيبع لٛي ِي ثبكض ثٗ عٛعي وٗ ٚلتي فٍت ثـتٗ لٍت ِب٘يچٗ اي اؿت تٛ سبٌي وٗ ؟ ؿبستّبْ لٍت عا كغح ص٘يض -4

 .فلبع ثٗ ّ٘ٗ ي ٔمبط ثضْ ِي عؿضِي كٛص سْٛ ثب 

 اػ عاٖ ؿغسغگ ٘ب ٚ ِٛيغگ ٘ب؟ ي ثٗ أضاَ ٘بي ِشتٍف ثضْ ِي عؿضسْٛ صاسً لٍت اػ چٗ عا٘ -5
ٚ وبع .ِي گٛيٕضؿغسغگ ، لٍت ثٗ أضاَ ٘بي ِشتٍف ِي عؿبٔضعگ ٘بيي وٗ سْٛ عا اػ ؟ يـتوبع آْ چ ؿغسغگ چيـت ٚ -6

 .٘ٛا ثٗ ؿٍٛي ٘بي ثضْ ؿت غظا ٚاهٍي آْ عؿبٔضْ 
عگ ٘بيي وٗ سْٛ عا اػ أضاَ ٘بي ِشتٍف ثضْ ثٗ لٍت ثبػ ِي گغصإٔض ٚ وبعكبْ گغفتٓ ؟ ؿيب٘غگ چيـت ٚ وبعف چيـت -7

 .صؿتگبٖ ٘بي سبم اؿتٚ صفغ آْ ٘ب اػ ثضْ ثٗ ٚؿيٍٗ ي  ) ؿٍٛي ٘ب  (ي اوـيض وغثٓ اػ لـّت ٘بي ِشتٍف ِٛاص ػايض ٚ ص
 .٘ب ٚجٛص صاعص ِٛيغگ گفتٗ ِي كٛص ثبعيىي وٗ صع وٕبع ؿٍٛي؟ ثٗ عگ ٘بي ثـيبع چيـتِٛيغگ  -8

 ٌيتغ 5 ٛص صاعص؟ دضٚصوبًِ چٗ لضع سْٛ ٚجصع ثضْ يه أـبْ  -9

 .ٚ گٍجٛي ٘بي لغِؼ تلىيً كضٖ اؿت گٍجٛي ٘بي ؿفيض، پالؿّبسْٛ اػ ؿٗ لـّت ؟ تغويجبت سْٛ عا ٔبَ ثجغيض -11
هٛعت دً كضٖ صع آْ ٔيؼ . اِب ِٛاص غظايي ثٗ وٗ ثيلتغ آْ آة اؿت ِبيؼي اؿت ثٗ عٔگ ػعص وُ عٔگ ؟ؿّب چيـتپال -11

 .ٚجٛص صاعص
 .ِؼ اؿت وٗ صع پالؿّب كٕبٚع ٘ـتٕضػٍت لغِؼي سْٛ ثٗ سبعغ ٚجٛص گٍجٛي ٘بي لغ ؟چغا سْٛ لغِؼ عٔگ اؿت -12

 صفبع ثضْ صع ثغاثغ ِيىغٚة ٘ب؟ ي صاعٔضگٍجٛي ٘بي ؿفيض صع ثضْ چٗ ٚظيفٗ ا -13

 پٛؿت ٚ صفغ اصعاع؟ اػ عاٖ ػغق وغصْ ؿّي ثضْ اػ چٗ عا٘ي صفغ ِي كٛٔض ِٛاص -14
ػ سْٛ گغفتٗ ٚ ثغاي صفغ ثٗ سْٛ عا توفيٗ ِي وٕٕض ٚ آة اضبفي ٚ اٚعٖ ي ٚ ِمضاعي اػ ّٔه ٘ب عا ا ؟وبع وٍيٗ ٘ب چيـت -15

 .ِي فغؿتٕض ِثبٔٗ
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 ؟ ِثبٔٗتٛؿظ چٗ صؿتگب٘ي أجُ ِي كٛصصفغ اصعاع  -16
بيغ ثغاي صفغ ثٗ ِثبٔٗ آة ٚ ّٔه اضبفي وٗ وٍيٗ ٘ب ثٗ هٛعت ِِثً اٚعٖ ،؟ ِجّٛػٗ اي اػ ِٛاص ػايض ثضْ ،اصعاع عا تؼغيف وٕيض -17

 .عا اصعاع ِي گٛيٕض ِي فغؿتٕض
 .ٛؿت صفغ ِي كٛص عا ػغق ِي گٛيٕض؟ ِمضاع ػيبصي آة ٚ وّي ّٔه وٗ اػ عاٖ پػغق چيـت -18

 ؟ صع صاسً كىُ ٚ صع پلت ِؼضٖ ٚ عٚصٖ ٘ب٘ب صع وضاَ لـّت ثضْ لغاع صاعٔض وٍيٗ -19

. چْٛ صعست ٚ گيب٘بْ ثيلتغي صاكتٗ ثبكضجبيي وٗ  ؟؟ چغاً ثغاي ؿالِت أـبْ ِٕبؿت تغ اؿتػٔضگي صع وضاَ ِذ -21
گبػ وغثٕيه ؿّي  بآْ ٘ .وبعسبٔٗ ي توفيٗ ي ٘ٛا ِي ثبكٕض ثٙتغيٓػالٖٚ ثغ ػيجبيي ،گيب٘بْ يىي اػ صؿتگبٖ ٘بيي ٘ـتٕض وٗ 

 .ديٛاْ ثٗ ٚجٛص ِي آٚعص٘ٛا عا گغفتٗ ٚ گبػ اوـيژْ عا ثغاي ػٔضگي أـبْ ٚ 
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