
 

 

  دس آثبس ٞٙشي ٔشثٛط ثٝ سٚصٌبساٖ لذيٓ، وذاْ ػضٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ ػالٔشي ٚ دسن سٚؿٗ اص عجيؼز ٔٛسد ٘ظش اػز؟ .1

   د( ٌٛؽ ج( دػز ة( چـٓ اِف( ػش 

  وذاْ ٌشٜٚ، دس لبِت ٞٙشٞبي سدؼٕي خبي ٔي ٌيشد؟ .2

 ػيٕٙب –ٌشافيه  –ٔدؼٕٝ ػبصي  –ة( ٘مبؿي  عشاحي –سئبسش  –ٌشافيه  –اِف( ٘مبؿي 

  سئبسش –ٔدؼٕٝ ػبصي  –٘مبؿي  –د( ػىبػي  ٔؼٕبسي –ٌشافيه  –ػىبػي  –ج( ٘مبؿي 

ٔجب٘ي ٔـششوي داس٘ذ وٝ ثٝ عٛس وّي ٔي سٛاٖ ٌفز ٕٞٝ ٞٙشٞبيي وٝ ثٝ كٛسر ثلشي اسائٝ يب ديذٜ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ثب .... ػشٚوبس داس٘ذ، اكَٛ ٚ  .3

  ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ.« ٔجب٘ي ٞٙشٞبي ثلشي»يب « ٔجب٘ي ٞٙشٞبي سدؼٕي»

   د( سلٛيش ج( ػغح ة( ٞٙش اِف( صٔبٖ 

  وذاْ ٌضيٙٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ يه ٌشٜٚ اص ػٙبكش ثلشي اػز ؟ .4

 ة( خظ، ػغح ، سٙبػت ، ٕٞبٍٞٙي ػبيٝ سٚؿٗ  اِف( سً٘، ؿىُ ، ثبفز ،

  خظ ، ػغح ، سؼبدَ  د( ؿىُ ، اػز ، سيشٓج( سؼبدَ ، سٙبػت ، وٙشش

  وذاْ ٌضيٙٝ دس ثشٌيش٘ذٜ يه ٌشٜٚ اص ويفيبر خبف ثلشي اػز ؟ .5

 حدٓ ، ثبفز خظ  ة( ػغح ، سيشٌي ، سٚؿٙي  اِف( سً٘ ، ؿىُ ، ا٘ذاصٜ ،

  د( ؿىُ ، سٙبػت، ا٘ذاصٜ، ػغح   وٙششاػز ج( سؼبدَ، سٙبػت ، ٕٞبٍٞٙي ،

  اػشفبدٜ اص وذاْ وبدس ٔٙبػت سش اػز؟  دسيب،ثشاي ٘مبؿي اص يه ٔٙظشٜ وٙبس  .6

  د( دايشٜ  ج( ٔشثغ ة( ٔؼشغيُ افمي اِف( ٔؼشغيُ ػٕٛدي

  وذأيه ػٙلش ثلشي اػز؟ .7

   د( وٙششاػز ج( ا٘ذاصٜ  ة( سؼبدَ اِف( سٙبػت

  وذاْ ٌضيٙٝ ويفيز خبف ثلشي اػز ؟ .8

 د( سٙبػت ج( ؿىُ  ة( ثبفز اِف( سيشٌي ، سٚؿٙي 

 ٞب سٛػظ ػضٛ ثيٙبيي )چـٓ(، ٚخٛد ... اػز. ٜ دذيذ ؿشط ديذٖ اؿيبء ٚ .9

 د( اخؼبْ ج(٘ٛس ( سً٘ة اِف( ػبيٝ سٚؿٗ

 وذاْ ٌضيٙٝ اص خّٕٝ ػٛأُ ٔإثش ٚ الصْ ثشاي ػُٕ ديذٖ ٘يؼز؟  .11

 د( ٚخٛد اؿيبء ج( ػبيٝ سٚؿٗ ة( ٘ٛس ٔؼبػذ اِف( چـٓ

 ػٙبكش ٚ ٘يشٚٞبي ثلشي اثش خٛد سا ثش چٝ اػبػي ػبصٔبٖ دٞي ٔي وٙٙذ؟  ٞٙشٔٙذاٖ ٔؼٕٛالً .11

 د( ٞش ػٝ  ج( ٘ظش ٔخبعت ة( ٔٛضٛع اثش اِف( وبدس

 وبدس ٔؼشغيُ ػٕٛدي ثب وذاْ يه اص ٔٛضٛػبر صيش ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞخٛا٘ي ثيـششي داسد؟  .12

 د( ٞش ػٝ  سٛٔجيّشا٘يج( ٔؼبثمٝ ا ة( سٚحب٘ي ٚ ػبسفب٘ٝ اِف( ٔٙبظش وٙبس دسيب

 سلبٚيش ٔمبثُ چٝ چيضي سا ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ؟   .13

 اِف( ٘يشٚٞبي ثلشي وٝ اص دسٖٚ وبدس ػشچـٕٝ ٔي ٌيش٘ذ.

 ة( ٘يشٚٞبيي وٝ اص ثيشٖٚ ثش وبدس ٚاسد ٔي ؿٛ٘ذ.

 د( ٔٛاسد اِف ٚ ة ج( ٘مبط ٚ خغٛط عاليي ٔٛخٛد دس يه وبدس 

 دسػز ٘يؼز؟ « ٘مغٝ سدؼٕي»وذاْ ٌضيٙٝ دس ٔٛسد   .14

 ة( داساي ٔفْٟٛ رٞٙي اػز اِف( يه ػٙلش ثلشي ٘ؼجي اػز.

  د( داساي سً٘، ا٘ذاصٜ ٚ ٌبٞي خشْ اػز   ج( ّٕٔٛع ٚ لبثُ ديذٖ اػز

  وذاْ وبدس اػشحىبْ، اػشٕبد ثٝ ٘فغ ٚ سٚحيٝ ٔثجز سا ثٝ ثيٙٙذٜ اِمبء ٔي وٙذ؟  .15

  4د( 3ج( 2ة(  1اِف(

 دس يه سلٛيش ، دس اثش سشاوٓ ٘مغٝ ٞبي سيشٜ ... ايدبد ٔي ؿٛد ٚ دس اثش دشاوٙذٌي آٟ٘ب .... ديذٜ ٔي ؿٛد.  .16

  سٚؿٙي  –د( سيشٌي  سيشٌي –ج( سٚؿٙي  سيشٓ –ة( سيشٌي  سٚؿٙي  -اِف( ثبفز 

 دس فٗ چبح، چٝ ػبّٔي ٔٛخت ايدبد سلٛيش ٔي ؿٛد؟  .17

  د( سدٕغ ٘مغٝ ٞب ٚ خغٟب   ج( دشاوٙذٌي خغٛط ا٘جؼبط ػغٛحة( سشاوٓ ٚ  اِف( سشاوٓ ٚ ا٘جؼبط ٘مغٝ ٞب



 

 

 دس وذأيه اص ٔٛلؼيز ٞبي صيش، ٘مغٝ احؼبع ػٍٙيٙي ثيـششي سا ايدبد ٔي وٙذ؟   .18

   4د(              3ج( 2ة(  1اِف(

٘مغٝ ٞش چٝ ثٝ ػٕز ثبالي كفحٝ ٔيُ وٙذ ... ٚ ٞش لذس ثٝ ػٕز دبييٗ كفحٝ ٔيُ وٙذ ....  .19

 ذ.ثٝ ٘ظش ٔي سػ

  ثضسٌشش  –د ػجه سش  وٛچىشش  –ج( ػٍٙيٗ سش  ػٍٙيٗ سش –ة( ػجه سش  ػجه سش –اِف( ػٍٙيٗ سش  

  ٘مغٝ ٞب سٕشوض ثلشي ٚ خبرثٝ ثيـشش ايدبد وشدٜ ا٘ذ؟  دس وذأيه اص سلبٚيش ٔمبثُ،   .21

   4د( 3ج( 2ة(  1اِف(

 وذاْ ٌضيٙٝ سا ٔي سٛاٖ داساي ٘بة سشيٗ خظ ٞبي سدؼٕي ثٝ ؿٕبس آٚسد؟  .21

 د( ٘مبؿي وٛدوبٖ    ج( ٘مبؿيٟبي ديٛاسي   ة( ٘مبؿي سٚػشب٘ـيٙبٖ   اِف( ٘مبؿي ٞٙشٔٙذاٖ ٔـٟٛس

 ايٗ ٘ٛع خظ دس آثبس سدؼٕي ٕ٘بدي اص ٔمبٚٔز، ايؼشبدٌي ٚ اػشحىبْ اػز.  .22

 د( ٔٙحٙي ج( افمي ة( ٔبيُ اِف( ػٕٛدي

 وذاْ خظ ثشاي ٘ـبٖ دادٖ آسأؾ ، اػشذاَ ٚ ػىٖٛ ٔٙبػت اػز؟   .23

 د( ٔٙحٙي ج( افمي ة( ٔبيُ ػٕٛدي اِف(

 وذاْ ٌضيٙٝ ثب سلٛيش ٔمبثُ ٔٙبػجز ثيـششي داسد؟  .24

  ة( آسأؾ ٚ ػىٖٛ  اِف( ٔمبٚٔز ٚ ايؼشبدٌي

 د( ظّٓ ٚ حك وـي  ج( ٔشي ٚ ٘يؼشي

 دس سلٛيش ٔمبثُ وذاْ ػٙلش ثلشي إٞيز ثيـششي داسد؟   .25

 د( ثبفز ج( ػغح ة( خظ اِف( ٘مغٝ 

 ا٘شـبس أٛاج ٚ دؼشي ٚ ثّٙذي صٔيٗ ثب چٝ ٘ٛع خغي ٕٞخٛا٘ي داسد؟  .26

 د( ٔٙحٙي ج( ٔبيُ ة( ػٕٛدي  ِف( ؿىؼشٝ

 وٙبسٜ ٞبي وٜٛ ، خظ سػذ دس آػٕبٖ ٚ ػشاؿيجي ٞب داساي چٝ ٘ٛع خغي ٞؼشٙذ؟  .27

 د( ٔٙحٙي ج( ٔبيُ ة( ػٕٛدي اِف( افمي 

 ٚ ٔاليٕز ثٝ وبس ثشدٜ ٔي ؿٛد؟ وذاْ ٘ٛع خظ ثشاي ثيبٖ حشوز ػيبَ ٚ ٔذاْٚ، ٔالعفز   .28

 د( افمي ج( ؿىؼشٝ ة( ٔٙحٙي اِف( ػٕٛدي

 سحشن ، دٛيبيي، خـٛ٘ز ٚ ػذْ ػىٖٛ ٚ ثجبر، ٚيظٌي وذاْ ٘ٛع خظ اػز؟  .29

 د( ٔٙحٙي ج( افمي ة( ػٕٛدي  اِف( ٔبيُ 

 سلٛيش ٔمبثُ چٝ ٘ٛع خغي سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟  .31

 د( ٔبيُ ج( ٔٙحٙي ة( افمي  اِف( ػٕٛدي

 وذاْ خظ دس ٔؼيش خٛد حشوز ػيبَ ٚ دٌشٌٖٛ ؿٛ٘ذٜ اي سا ثٝ ٕ٘بيؾ ٔي ٌزاسد؟  .31

 د( ػٕٛدي ج( افمي ة( ؿىؼشٝ  اِف( ٔٙحٙي

 ػٙلش اكّي دس عشاحي چيؼز؟  .32

 د( خظ ج(ثبفز ة( ػبيٝ ٚ سٚؿٗ اِف( ٘مغٝ 

 دس آثبس وذاْ ٘مبؿبٖ ٚخٛد خظ ثٝ ػٙٛاٖ دبيٝ اكّي عشح، لبثُ ٔـبٞذٜ اػز ؟  .33

 د( ا٘شضاػي ج( اوؼذشػيٛ٘يؼز  ة( أذشػيٛ٘يؼشي ٌشااِف( عجيؼز 

 دس آثبس ٘مبؿبٖ ... خظ فبلذ كشاحز اػز ٚ اص ثجبر ٚ دبيذاسي ثشخٛسداس ٕ٘ي ثبؿذ.  .34

 د( ٚالغ ٌشا ج( اوؼذشػيٛ٘يؼز ة(أذشػيٛ٘يؼز اِف( عجيؼز ٌشا 

 دس وذاْ ٘ٛع آثبس، خظ ثب اغشاق ٚ كشاحز اػز ٚ اص ثجبر ٚ دبيذاسي ثشخٛسداس ٕ٘ي ثبؿذ.  .35

 د( اوؼذشػيٛ٘يؼشي ج( أذشػيٛ٘يؼشي  ة(ٚالغ ٌشا اِف( عجيؼز ٌشا

 دس آثبس ٔشثٛط ثٝ ايٗ ؿيٜٛ، خغٛط ٕ٘بيـٍش اؿيبء ٘يؼشٙذ، أب ٘مؾ آٟ٘ب دس ػبخشبس ثلشي ٚ ٞٙذػي آثبس وبٔالً ٔـٟٛد اػز.  .36

 د( ٚالغ ٌشا ج( عجيؼز ٌشا ة( أذشػيٛ٘يؼٓ اِف( ا٘شضاػي



 

 

 وذاْ ػٙلش سدؼٕي ٚػيّٝ اكّي عشاحي دس ٘مبؿي ايشا٘ي اػز؟  .37

 د( حدٓ  ج( ػغح ة( خغي  اِف( ٘مغٝ

 ٕٞٝ ػغح ٞب اص ػٝ ؿىُ ٞٙذػي ... ٚ .... ٚ .... ٚ يب سشويجي اص آٟ٘ب ثٝ ٚخٛد ٔي آيٙذ. .38

  ٔثّث –ٔشثغ  –ة( دايشٜ  ٔثّث  –ِٛصي  –اِف( دايشٜ 

 ِٛصي –ثيضي  –د( ٔشثغ  ٔشثغ –ِٛصي  –ج( ٔؼشغيُ 

 ٔشثٛط ثٝ ٔىشت سجشيض دٚسٜ كفٛي( وذاْ ػٙلش ٟٕٔششيٗ ٘مؾ سا داساػز ؟كحٙٝ ؿىبس دس عشاحي ٔمبثُ )  .39

 د( ػغح ج( خظ ة( حدٓ اِف( ٘مغٝ

 وذاْ ؿىُ ٕ٘بد ٚ حشوز خبٚدا٘ٝ ٚ ٔذاْٚ اػز؟ .41

 د( دايشٜ ج(ٔثّث  ٕٛدية( ٔؼشغيُ ػ اِف( ٔشثغ 

 اػز؟« دسٖٚ ٌشايي»وذاْ ؿىُ ٕ٘بد  .41

 د( ٔؼشغيُ ج( ٔثّث  ة( دايشٜ  ٔشثغ اِف(

 ؿىّي وٝ داساي يه ثؼذ ثبؿذ ... اػز ٚ ؿىّي وٝ داساي دٚ ثؼذ ثبؿذ ... ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد. .42

 ػغح –د( خظ  ػغح –ج( ٘مغٝ  ػغح –ة( خظ  خظ  –اِف( ٘مغٝ 

 ٔٙبػجز ثيـششي داسد؟وذاْ ؿىُ ثب ٔبؿيٗ ٚ كٙؼز  .43

 د( ٔشثغ ج( ٔؼشغيُ افمي ة( دايشٜ  اِف( ثيضي 

 وذاْ ؿىُ ٕ٘بد آسأؾ سٚحب٘ي ٚ آػٕب٘ي ٚ آٖ خٟبٖ ثٛدٖ اػز؟ .44

 د( ٔؼشغيُ ج( دايشٜ ة( ٔثّث  اِف( ٔشثغ

 وذاْ ؿىُ اِمبء وٙٙذٜ كٕيٕيز اػز ؟ .45

 د( ٔؼشغيُ ج( ٔشثغ  ة( ٔثّث دايشٜ  اِف(

 ٞبي ؿىُ دايشٜ ٘يؼز؟وذاْ ٌضيٙٝ اص خّٕٝ ٚيظٌي  .46

 د( كالثز ٚ اػشحىبْ ج( ٘شٔي ٚ ِغبفز ة( كٕيٕيز ٚ دبوي دسٖٚ ٌشايي اِف(

 وذاْ ٌضيٙٝ ٔشثٛط ثٝ ٚيظٌي ٞب ٚ خلٛكيبر ؿىُ ٔشثغ ٘يؼز؟ .47

 د( ػىٖٛ ج( اػشحىبْ ة( سىشاس اِف( كالثز

 دبيذاسسشيٗ ؿىُ ٞٙذػي چيؼز؟ .48

 لبػذٜ اؽ لشاسٌشفشٝ اػزة( ٔثّث ٔشؼبٚي االضالػي وٝ ثش ػغح  اِف( ٔشثغ 

 د( ٔؼشغيُ افمي  ج( ٔثّث لبئٓ اِضاٚيٝ

 وذاْ ٚيظٌي دس ٔٛسد ؿىُ ٔثّث دسػز ٘يؼز؟ .49

 د( دٛيب ٚ دس حبَ سحَٛ ج( ٟٔبخٓ ٚ ػشيض٘ذٜ  ة( ِغبفز ٚ ػىٖٛ اِف( دبيذاس ٚ اػشٛاس 

 اٌش ٔثّث ثش يىي اص سأع ٞبي خٛد لشاسثٍيشد، چٝ حبِشي خٛاٞذ داؿز؟  .51

 د( دٛيب ٚ دس حبَ سحَٛ ج( ٘بدبيذاس ٚ ٔشضِضَ ة( ػبوٗ ٚثبثز اػشٛاس اِف( دبيذاس ٚ

 ايٗ ؿىُ ٔظٟش لذسر صٔيٗ ٚ لذسر ٔبدي ٚ دس ػيٗ حبَ اص صيجبسشيٗ اؿىبَ ٞٙذػي اػز. .51

 د( دٙح ضّؼي ج( ٔثّث ة( دايشٜ اِف( ٔشثغ

 ٔي وٙذ؟« وٜٛ»ديذٖ وذاْ ؿىُ ، سذاػي  .52

 ػٕٛدي  د( ٔؼشغيُ ج( ٔثّث ة( ِٛصي اِف( دٙح ضّؼي

 اٌش اؿىبَ ديچيذٜ ٚ آِي عجيؼز سا سدضيٝ ٚ ػبدٜ وٙيٓ ، ثٝ ؿىُ ٞبي ػبدٜ ثٙيبدي .... ٚ ..... ٚ ٔي سػيٓ.  .53

 دايشٜ  –ٔشثغ  –ة( ٔثّث  ٔثّث  –ٔىؼت  –اِف( ٔشثغ 

 وشٜ  –ثيضي  –د( دايشٜ  دايشٜ  –ٔشثغ  –ج( ٔثّث 

 .. ػبخشٝ ٔي ؿٛد. اص حشوز يه دبسٜ خظ دس فضب يب ثش كفحٝ دس يه خٟز خبف . .54

 د( سيشٓ ج( خظ  ة( حدٓ  اِف( ػغح 

 اٌش ٘مغٝ اي سا دس دٚ ثؼذ ٌؼششؽ دٞيٓ، وذاْ ػٙلش ثلشي سـىيُ ٔي ؿٛد؟  .55

 د( سيشٓ ج( حدٓ ة( ػغح  اِف( خظ 



 

 

 سا سذاػي وٙذ، حذالُ چٙذ ٘مغٝ ثبيذ دس وٙبس ٞٓ لشاس ٌيش٘ذ؟ « ػغح»ثشاي ايدبد يه فضبي سدؼٕي وٝ ػٙلش  .56

 4د(   3ج(   3ة(   2اِف( 

 فضبي ثيٗ دٚ دبسٜ خظ، وذاْ ػٙلش ثلشي سا سذاػي ٔي وٙذ؟  .57

 د( ػغح ج( ٘مغٝ  ة( حدٓ  اِف( خظ 

 دس ٘مبؿي عجيؼز ٌشا، اص اسلبَ ٚ يب سغييش ؿىُ وذاْ ػٙلش ثلشي دس اثش ػٕك ٕ٘بيي، سٛٞٓ حدٓ ٚ دٚسي ٚ ٘ضديىي ثٝ ٚخٛد ٔي آيذ؟  .58

 د( ٞش ػٝ  ج( ػغح  ة(خظ  اِف( ٘مغٝ 

 اٌش ٔذادي سا وٝ ا٘شٟبي آٖ دس ٔيبٖ اٍ٘ـشبٖ لشاسداسد، ثٝ ػٕز چخ يب ساػز ثچشخب٘يٓ وذاْ ػٙلش ثلشي سذاػي ٔي ؿٛد؟ .59

 د( ٔٛاسد اِف ٚ ة  ج( ػغح  ة( حدٓ  اِف( خظ 

 ٔؼٕٛالً ٕٞٝ اؿيبء ٔبدي دس عجيؼز، داساي .... ٞؼشٙذ. .61

  د( حدٓ  ج( سيشٓ ة( حشوز  اِف( سً٘

 دس عجيؼز، اص سشويت يب سغييش ؿىُ وذاْ حدٓ ٞب ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ا٘ذ؟ٕٞٝ حدٓ ٞبي ٔٛخٛد  .61

 د( وشٜ، ٔخشٚط، ٔشثغ  ج( ٔىؼت، ٔخشٚط، اػشٛا٘ٝ  ة( وشٜ ، ٔىؼت،ٞشْ ٞشْ اِف( دايشٜ، ٔخشٚط ،

 ثٝ حدٕي وٝ ّٕٔٛع ٚ ٔبدي ٘جبؿذ ٚ سٟٙب اص ٘ظش ثلشي ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ چٝ ٔي ٌٛيٙذ؟ .62

 د( حدٓ ٔدبصي حدٓ سٛخبِي ج( ة( حدٓ دش  اِف( حدٓ حميمي

 اص چشخؾ يه ٔثّث ثٝ دٚس ٔحٛس ػٕٛدي خٛدؽ ، چٝ حدٕي ػبخشٝ ٔي ؿٛد؟  .63

 د( ٞشْ ج( ٔخشٚط  ة( ٔىؼت  اِف( اػشٛا٘ٝ

 اص حشوز دٚسا٘ي ػغٛح ٔشثغ ٚ ٔؼشغيُ چٝ حدٕي حبكُ ٔي ؿٛد؟  .64

 د( ٔخشٚط ج( ٔىؼت ة( اػشٛا٘ٝ  اِف( ٞشْ

 ؽ، چٝ حدٕي ػبخشٝ ٔي ؿٛد؟ اص چشخؾ دايشٜ ثٝ دٚس ٔحٛس لغشي خٛد .65

 د( ٞشْ  ج( ٔخشٚط ة( ٔىؼت اِف( وشٜ 

 وذاْ حدٓ داساي ايؼشبيي اػشحىبْ ثيـششي اػز؟  .66

 د( ٔىؼت ج( ٔخشٚط ة( اػشٛا٘ٝ  اِف( وشٜ 

 وذاْ حدٓ ٕٞٛاسٜ ٔيُ ثٝ حشوز داسد؟  .67

 د( ٞشْ  ج( ٔخشٚط  ة( اػشٛا٘ٝ  اِف( وشٜ 

 ب ؿىّي ٘بٕٞٛاس ثذٞيٓ، خبكيز وذاْ ػٙلش سدؼٕي سا اِمبء ٔي وٙذ؟اٌش ػغٛح ٕٞٛاس سا سب وٙيٓ ٚ يب ثٝ آٟ٘ .68

 د( حدٓ ج( ػغح  ة( ٘مغٝ  اِف( خظ

 دس ٍٞٙبْ عشاحي ٚ ٘مبؿي چٝ ٘ٛع حدٕي ايدبد ٔي ؿٛد؟ .69

 د( ثبص  ج( ٚالؼي ة( ٔدبصي اِف( حميمي

 ػٙلش اكّي وبس ٔدؼٕٝ ػبصاٖ چيؼز؟ .71

 د( ا٘ذاصٜ ج( ثبفز ة( ػغح اِف( حدٓ

 دس عشاحي ٚ ٘مبؿي ، اِمبء حدٓ ثٝ چٝ عشيمي كٛسر ٔي ٌيشد؟  .71

 د( ٞش ػٝ ج( ثب سغييش ؿىُ ٚ ا٘ذاصٜ فشٟٔب دس اثش ػٕك ٕ٘بيي  ة( ثٝ وٕه سً٘ اِف( ثٝ ٚػيّٝ ػبيٝ سٚؿٗ

 دس وذاْ ٞٙش حدٓ اسصؽ ٚ إٞيز ٚالؼي خٛد سا داسد؟  .72

 د( ٔدؼٕٝ ػبصي ج( ٘مبؿي ة( سـؼيش  اِف( سزٞيت

 ثبصٕ٘بيي حدٓ ٚ خلٛكيبر آٖ داساي إٞيز فشاٚاٖ اػز.  ٘مؾ .... دس .73

 د( خظ ج( سً٘ ة( ػبيٝ اِف( ٘ٛس

 چٝ ػبّٔي أىبٖ سؤيز اخؼبْ سا دس فضب ثشاي ٔب فشاٞٓ ٔي وٙذ؟ .74

  د( فضب  سٚؿٗ –ج( ػبيٝ  ة( ٘ٛس اِف( سً٘

 ( اػز؟ Form« )فشْ»وذاْ ٌضيٙٝ ثٟششيٗ ٔؼبدَ ثشاي ٚاطٜ  .75

 د( ٘مؾ ج( عشح  ة( سلٛيش اِف( ؿىُ

 وذاْ ٌضيٙٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٌشٜٚ ؿىُ ٞبي دبيٝ ٞٙذػي اػز؟ .76

 دايشٜ –ِٛصي  –د( ٔشثغ  ٔثّث  –دايشٜ  –ج( ٔشثغ  ٔثّث –دايشٜ  –ة( ٔىؼت    ٔشثغ –دٙح ضّؼي  –اِف( دايشٜ 



 

 

 دسن وشدٖ ثبفز اؿيبء اص چٝ عشيمي كٛسر ٔي ٌيشد؟ .77

 د( ثٝ عٛس ٘بخٛدآٌبٜ ةج( ٔٛاسد اِف ٚ  ة( احؼبع ثلشي اِف(حغ الٔؼٝ 

 ا٘ؼبٖ ٔؼٕٛالً اص چٝ عشيمي ثٝ خلٛكيبر اؿيبء اص ٘ظش ػخشي ٚ ِغبفز صثشي ٚ كبفي ، ٕٞٛاس ثٛدٖ ٚ ٘بٕٞٛاسثٛدٖ آٟ٘ب دي ٔي ثشد؟ .78

 د( ثشداؿز وشدٖ  ج( احؼبع وشدٖ ة( ديذٖ اِف( ِٕغ وشدٖ

 ثٝ عٛس وّي، ٞش خؼٓ ٚ يب ؿىُ داساي ظبٞش خبكي اػز، وٝ ثٝ آٖ ... ٔي ٌٛيٙذ.  .79

 د( سً٘ ج( ثبفز  ة( حدٓ اِف( خشْ

 وذاْ ٌضيٙٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ سمؼيٓ ثٙذي ٔشثٛط ثٝ ا٘ٛاع ثبفز ثلشي اػز؟  .81

 د( سشػيٕي ، سضييٙي ج( سلٛيشي، سشػيٕي ة( عجيؼي ، سشػيٕي اِف( سلٛيشي، عجيؼي

 ٙٝ ٞبي صيش ثبفز سلٛيشي داسد؟وذأيه اص ٌضي .81

 د( ٞش ػٝ  ج( آثبس حدٕي ٚ ٔدؼٕٝ ػبصي  ة( سلبٚيش ػىبػي اِف( ٘مبؿي عجيؼز ٌشا

 وذاْ ٌضيٙٝ داساي ثبفز سلٛيشي ٘يؼز؟ .82

 اِف( آثبس حدٕي ٚ ٔدؼٕٝ ػبصي وٝ دس آٟ٘ب ثبفشٟبي عجيؼي ٚ يب سغييش ؿىُ يبفشٝ ٔٛاد ٌٛ٘بٌٖٛ ديذٜ ٔي ؿٛد.

 وٛالط( وٝ دس آٟ٘ب اص خٛد اؿيبء ثٝ عٛس ٔؼشميٓ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.ة( آثبس چؼجب٘ذ٘ي )

 د( اؿيبء ؿجيٝ ػبصي ؿذٜ دس آثبس ٘مبؿي عجيؼز ٌشا ج( ثخؾ لبثُ سٛخٟي اص آثبس ٘مبؿي ا٘شضاػي ٚ آثبس ٌشافيه ٔؼبكش

 وذاْ ٌضيٙٝ ٘ٛع ثبفز ٔشثٛط ثٝ يه لغؼٝ ػىغ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟ .83

 د( سّفيمي اص حغ ثلشي ٚ الٔؼٝ يشي ج( سلٛ ة( الٔؼٝ اي  اِف( سشػيٕي

 ايٗ ٘ٛع ثبفز، ٔؼٕٛالً ثٝ كٛسر ؿجيٝ ػبصي اص اؿىبَ ٚ اؿيبء عجيؼز ٚ ثٝ كٛسر ٚالغ ٕ٘ب ػبخشٝ ٚ دشداخشٝ ٔي ؿٛد: .84

 د( الٔؼٝ اي ج( ثشخؼشٝ ة( سشػيٕي اِف( سلٛيشي

 د.احؼبع ٚ دسيبفز وذاْ ٘ٛع ثبفز، ٘يبص ثٝ سدشثٝ ٞبي لجّي ٔب اص ِٕغ اؿيبء داس .85

 د( ٞش ػٝ ج( الٔؼٝ اي  ة( سلٛيشي اِف( سشػيٕي

 اػز؟« ثبفز»وذاْ ٚاطٜ ٔؼبدَ  .86

 د( وٙششاػز ج( أذشػيٖٛ ة( سىؼچش اِف( وٛالط

وذاْ ٘ٛع ثبفز ثٝ سٚؿٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ سدشثي ٚ ثشاي سدشثي ٚ ثشاي ايدبد سأثيشار ثلشي خبِق ثٝ ٚخٛد ٔي آيذ، ثي آ٘ىٝ ٞذف آٖ ٕ٘بيؾ ؿجيٝ  .87

 ػبصا٘ٝ اؿيبء دس عجيؼز ثبؿذ؟ 

  د( سضئيٙي  ج( سشػيٕي ة( الٔؼٝ اي  اِف( سلٛيشي

 يٍش ٚ ثب وُ اثش دالِز داسد؟وذاْ ٌضيٙٝ دس ٞٙش سدؼٕي ثش ساثغٝ ٔٙبػت ٔيبٖ اخضاء ثب يىذ .88

 د( سٙبػت  ج( سيشٓ  ة( سجبيٗ  اِف( سمبسٖ

 دس ٞٙشٞبي سدؼٕي ، وبسثشد وذاْ ػبُٔ ثشاي ايدبد صيجبيي ثلشي اص إٞيز ٚيظٜ اي ثشخٛسداس اػز؟ .89

 د( حشوز ج( سيشٓ ة( سضبد  اِف( سٙبػت

 ، ػبيٝ سٚؿٗ ٞب ؿىُ ٞبي آٖ اػز.  يىي اص داليُ ٟٔٓ صيجبيي يه اثشسدؼٕي، ٚخٛد ... ٔيبٖ سٍٟ٘ب، خظ ٞب .91

 د( فبكّٝ ج( حشوز  ة( سٙبػت  اِف( سمبسٖ 

 دس عجيؼز ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد؟« سٙبػت»وذاْ ٌضيٙٝ ٔٛصٖٚ سشيٗ ٚ ديچيذٜ سشيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ   .91

 د( سٚص ٚ ؿت ج( ثذٖ حـشار  ة( ؿبخ ٚ ثشي دسخشبٖ اِف( ثذٖ ا٘ؼبٖ 

  وذاْ سلٛيش سٙبػت عاليي سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟ .92

  4د(  3ج(  2ة(  1اِف( 

ٚلشي ٞش چيضي دس خبي خٛد لشاسداسد ٚ ٞش سٚيذادي ثٝ ٔٛلغ سخ ٔي دٞذ. ٘ـب٘ٝ  .93

 ٚخٛد چٝ ػبّٔي دس چشخٝ حيبر اػز؟

 د( سؼبدَ ج( سيشٓ  ة( حشوز  اِف( سضبد

 ر ٚخٛد داسد. اكٛالً .... ثٝ عٛس فغشي دس ص٘ذٌي ٚ عجيؼز ٚ لٛاي فىشي ٚ دس ػبخشٕبٖ ا٘ذاْ ا٘ؼبٖ ٚ ػبيش ٔٛخٛدا  .94

د(  ج( سؼبدَ  ( سيشٓ  اِف( سجبيٗ 

 وٙششاػز



 

 

 دس ؿىُ ٞبي ٔمبثُ چٝ ٞذفي ٔٛسد ٘ظش اػز؟ .95

 د( سضبد ج( حشوز  ة( سٙبػت  اِف( سؼبدَ 

 دس وذاْ سٚؽ ايدبد سؼبدَ ثشاػبع فبكّٝ ؿىُ ٞب ٚ ػٙبكش ٘ؼجز ثٝ ٔحٛسٞبي افمي ٚ ػٕٛدي ٚػظ وبدس سؼييٗ ٔي ؿٛد؟ .96

 د( سشويت افمي ج( سؼبدَ غيشٔشمبسٖ ( سشويت ٔٛسةة اِف( سؼبدَ ٔشمبسٖ

دس ايٗ سٚؽ، ايدبد سؼبدَ ثش اػبع ا٘شطي ثلشي ؿىُ ٞب ، ا٘ذاصٜ ٞب، خٟز، سً٘ ، سيشٌي، سٚؿٙي ٚ ثبفز آٟ٘ب كٛسر ٔي ٌيشد ٚ ٔحٛسٞبي  .97

 افمي ٚ ػٕٛدي ٚػظ وبدس، سأثيشي دس سؼييٗ سشويت ٘ذاسد.

 د( ٞش ػٝ ٔٛسد ج( سىشاس ٔشٙبٚة  ة( سؼبدَ ٔشمبسٖ اِف( سؼبدَ غيشٔشمبسٖ

 عشاحي ٔمبثُ اثش چٝ وؼي ٚ سؼبدَ ثلشي ٔٛخٛد دس آٖ چٍٛ٘ٝ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػز؟  .98

ة( ديىبػٛ، ثٝ ٚػيّٝ ٘مغٝ ػيبٜ ٚ خغٛط ثبسيه اِف( ديىبػٛ، اص عشيك خغٛط ثبسيه ٔٛخٛد دس اثش 

 وب٘ذيٙؼىي، ثٝ ٚػيّٝ ٘مغٝ ػيبٜ ٚ خغٛط ثبسيه ج( ٚاػيّي وب٘ذيٙؼىي، اص عشيك خغٛط ثبسيه ٔٛخٛد دس اثشد( ٚاػيّي 

ثٟشٜ ٌشفشٗ اص چٝ ػبّٔي دس آثبس ٞٙشي ٔٛخت ثشخؼشٝ سش ؿذٖ ٔؼٙي، ٌٛيبسشوشدٖ حبِز، لٛي ٘ـبٖ دادٖ احؼبع  .99

 ٚ دس ٘شيدٝ ا٘شمبَ ٔفبٞيٓ ٚ ديبٟٔب ثٝ ؿىّي ٔإثش ٚ ػٕيك ٔي ؿٛد؟

 د( حشوز ج( سشويت لشيٙٝ ة( سيشٓ اِف( وٙششاػز 

 سدؼٕي ... ثيبٍ٘ش ويفيشي حؼي ٘بؿي اص ػّٕىشد ٔشمبثُ دٚ يب چٙذ خلٛكيز ٔشضبد ػٙبكش ثلشي اػز . دس ٞٙش  .111

 د( سيشٓ ج( سٛاصٖ ة(ٞبسٔٛ٘ي اِف( وٙششاػز 

 دس وذاْ ٞٙش اص خغبي ديذ ٚ سأثيشٌزاسي سلبٚيش ثش اػلبة ثيٙبيي اػشفبدٜ ٔي ؿٛد؟ .111

 د( سيشٓ ج( سٛاصٖ  ة( ٞبسٔٛ٘ي اِف( وٙششاػز 

 آًٞٙ( اػز. –ٕ٘بيؾ ... دس ٞٙش سدؼٕي ثب سىشاس ٚ سٛاِي يه ؿىُ يب يه حبِز ثٝ ٚخٛد ٔي آيذ . ٕ٘بيـٍش ٘ٛػي سيشٓ )ضشة  .112

 د( ٕٞبٍٞٙي ج( حشوز  ة( سٛاصٖ  اِف( سؼبدَ 

 اص ثبسصسشيٗ خٙجٝ ٞبي حيبر ٚ ثٝ ٔؼٙبي سغييش ٚ خبثدبيي دس ٔىبٖ ٚ صٔبٖ اػز  .113

 د( سٙبػت  ج( سجبيٗ ة( حشوز  اِف( ٞبسٔٛ٘ي

 سىشاس ٔٙظٓ ٚ ٔشٛاِي يه ػٙلش سلٛيشي، ثبػث ديذايؾ چٝ ػبّٔي ٔي ؿٛد؟  .114

 د( ٞش ػٝ  آًٞٙ ثلشي  –ج( ضشة  ة( ٕٞبٍٞٙي  اِف( سٙبػت 

 ا٘شمبَ احؼبع حشوز سٛػظ چٝ ػبُٔ كٛسر ٔي ٌيشد؟  .115

 د( سٙبػت ج( وٙششاػز  ة( سيشٓ اِف( سؼبدَ 

 .. دس عجيؼز ثٝ ؿٕبس ٔي آيذ سٛاِي سٚص ٚ ؿت ٚ فلّٟب، اص ٚخٜٛ ثبسص . .116

 د( ٕٞبٍٞٙي ج( سؼبدَ  ة( سٛاصٖ  آًٞٙ(  –اِف( سيشٓ )ضشة 

 ايٗ ٚاطٜ ٔؼٕٛالً دس ٔٛػيمي ثٝ وبس ٔي سٚد، أب دس ٞٙشٞبي سدؼٕي ٘يض ٔشػْٛ اػز؟ .117

 د( وٙششاػز  آًٞٙ( –ج( سيشٓ)ضشة  ة( سٛاصٖ اِف( سؼبدَ 

 آًٞٙ ثلشي ٔي سٛاٖ ٘بْ ثشد؟ –ثٝ عٛس وّي اص چٙذ دػشٝ ضشة  .118

 د( دٙح ج( خٟبس  ة( ػٝ اِف( دٚ 

 آًٞٙ( ثٝ سلٛيش ثٝ عٛس يىٙٛاخز ٚ ثٝ كٛسر ٔشٛاِي سىشاس ٔي ؿٛد.  –دس ايٗ ٘ٛع سيشٓ ) ضشة  .119

 د( سىشاس ٔٛخي ج( سىشاس سىبّٔي ة( سىشاس ٔشٙبٚة اِف( سىشاس يىٙٛاخز

 ٝ خٛدي ؿذٜ ٚ سٛخٝ ٔخبعت سا ثٝ د٘جبَ خٛد ٞذايز ٔي وٙذ. ايٗ ٘ٛع سيشٓ، ثبػث ٘ٛػي حشوز ٚ ػىغ اِؼُٕ خٛد ث .111

 د( سىشاس ٔشٙبٚة ج( سىشاس يىٙٛاخز  ة( سىشاس ٔٛخي اِف( سىشاس سىبّٔي

 ايٗ ٘ٛع سيشٓ، ثٝ دِيُ ػذْ سٙٛع، سأثيشي ٔٙفي ٘يض دس دي داسد ٚ دغ اص ٔذسي ٔالَ آٚس ٚ وؼبِز ثبس ٔي ؿٛد.  .111

 د( ٔٛخي ي ج( سىبّٔ ة( يىٙٛاخز  اِف( ٔشٙبٚة 

 ايٗ ٘ٛع سيشٓ، ثٝ دِيُ داؿشٗ ٘ظٕي خـه ٚ غيشلبثُ ا٘ؼغبف ٚ ٘ذاؿشٗ سجبيٗ، اغّت رائمٝ ٔخبعجبٖ آثبس ٞٙشي سا ساضي ٘خٛاٞذ وشد:  .112

 د( يىٙٛاخز ج( ٔٛخي ة( سىبّٔي  اِف( ٔشٙبٚة

دس ٘شيدٝ ٔشٙٛع ٔي ؿٛد ٚ ٞش ثبس ػىغ اِؼُٕ  يه ػٙلش ثلشي سىشاس ٔي ؿٛد، أب سىشاس آٖ ثب سغييشاسي ٕٞشاٜ ٚ آًٞٙ ، –دس ايٗ ٘ٛع ضشة  .113

 ٔخبعت ٚ سٛخٝ اٚ سا ثب يه حشوز يب سلٛيش ٔيب٘ي سحز سأثيش لشاس ٔي دٞذ. 

 د( يىٙٛاخز  ج( سىبّٔي ة( ٔٛخي  اِف(ٔشٙبٚة 



 

 

يشاسي ثٝ ٚضيؼز يب آًٞٙ، يه سلٛيش ٚ يب يه ػٙلش ثلشي اص يه ٔشسجٝ ٚ حبِز خبف ؿشٚع ٔي ؿٛد ٚ ثٝ سذسيح ثب سغي –دس ايٗ ٘ٛع ضشة  .114

 حبِشي سبصٜ سش ٔي سػذ

 د(ٔٛخي ج( سىبّٔي  ة( ٔشٙبٚة  اِف( يىٙٛاخز 

 آًٞٙ( دس عَٛ ٔؼيش سغييشار خٛد ٘ٛػي سؿذ ٚ سىبُٔ سا ثٝ د٘جبَ داسد؟ –وذاْ ٘ٛع سيشٓ )ضشة  .115

 د( ٔٛخي ج( يىٙٛاخز ة( ٔشٙبٚة  اِف( سىبّٔي 

 آٍٞٙي اػز؟ –چٝ ٘ٛع ضشة  ٔبٜ اص ٞالَ ثبسيه سب لشف وبُٔ  حشوز ٚ سغييش ؿىُ .116

 د( سىبّٔي  ج( ٔشٙبٚة ة( ٔٛخي  اِف( يىٙٛاخز 

آًٞٙ وٝ ػٕذسبً ثب اػشفبدٜ اص حشوز ٔٙحٙي ػغٛح ٚ خغٛط ثٝ ٚخٛد ٔي آيذ ٚ اص ٘ٛػي ٔشٙبٚة ٞٓ ثش خٛسداس اػز. ٕ٘ٛ٘ٝ  –ايٗ ٘ٛع ضشة  .117

 دس فضبي ٔؼٕبسي، حدٕي ٚ سلٛيشي ٚخٛد داسد.آًٞٙ سدؼٕي اػز، وٝ  –وبّٔي اص ضشة 

 د( ٔٛخي ج( سىبّٔي ة( ٔشٙبٚة  اِف( يىٙٛاخز 

 آًٞٙ( ثٝ ؿىُ ٔأ٘ٛػي ثب ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ ديٛ٘ذ خٛسدٜ ٚ دس فضبي ٔؼٕبسي، حدٕي ٚ سلٛيشي ٚخٛد داسد؟ –وذاْ ٘ٛع سيشٓ ) ضشة  .118

 د( يىٙٛاخز ج( ٔٛخي ة( سىبّٔي  اِف( ٔشٙبٚة

 آًٞٙ( ٞؼشٙذ.  –ٟٔبي ٌٙجذي دس ثشخي اص آثبس اػالٔي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اص ايٗ سيشٓ )ضشة حشوبر آة دسيب ٚ ثب .119

 د( يىٙٛاخز ج( ٔشٙبٚة  ة( سىبّٔي  اِف( ٔٛخي

 دس ٞٙش سدؼٕي .... ٔؼٙبيي سلٛيشي داسد ٚ ػجبسر اػز اص سغييش ٚ حشوز ػٙبكش ثلشي دس فضبي سدؼٕي .121

  د(ٚصٖ  ج( خشْ  ة( سيشٓ  اِف( حشوز 

ثخـيذٖ ثٝ يه عشح يب اثش سدؼٕي ٚ سٛخٝ ثٝ چٍٍٛ٘ي دس وٙبس ٞٓ لشاسٌشفشٗ ػٙبكش ثلشي ٚ اخضاء آٖ وٝ اص ٟٕٔششيٗ ٔشاحُ وبس ػبٔبٖ  .121

 يه ٞٙشٔٙذ اػز، چٝ ٘بْ داسد؟

 د( سشويت وشدٖ ج( سأِيف وشدٖ ة( ايدبد سمبسٖ اِف( ايدبد سيشٓ 

 ذ. دس ٚالغ ... ػبّٔي اػز ثشاي ٘ـبٖ دادٖ ٚ ثيبٖ رٞٙيز ٞٙشٔٙذ، ثٝ عٛسي وٝ ٔخبعجبٖ اثش ثشٛا٘ٙذ ثٝ عشص ٔإثشي ثب اٚ اسسجبط ثشلشاس وٙٙ .122

 د( وٙششاػز ج( سمبسٖ  ة( سٛاصٖ  اِف( سشويت 

ي اػز. صيشا ثذٖٚ ٚخٛد آٖ، ؿىُ ٘خٛاٞذ دس يه سشويت ، ٚخٛد ... ثشاي ايدبد اسسجبط ثلشي ٔيبٖ ػٙبكش ٚ ٔؼٙي داس ؿذٖ ؿىُ ٞب اِضأ .123

 سٛا٘ؼز ٔؼٙي خٛد سا ثٝ ٔخبعت ٔٙشمُ وٙذ.

 د( ؿىُ ج( سً٘ ة( صٔيٙٝ  اِف( وبدس 

 ثب سٛخٝ ثٝ ٚخٛد ... ٚ ؿىُ آٖ اػز وٝ سشويت ٔؼٙب ديذا ٔي وٙذ.  .124

 د(٘ٛس ج(وبدس  ة( دشػذىشيٛ  اِف( ػبيٝ ٚسٚؿٗ 

 ْ ػبُٔ ؿىُ ٔي ٌيشد؟ػبخشبس اكّي يه اثش ٞٙشي دس اسسجبط ثب وذا .125

 د(سؼبدَ ج( سمبسٖ  ة( وبدس  اِف( ٘ٛس 

 وذاْ ٌضيٙٝ اص خّٕٝ ػٛأُ ٔإثش دس ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ يه سشويت ٔٛفك ٘يؼز؟ .126

  حدٓ ة( ٚخٛد ػبيٝ ٚ سٚؿٗ ٔٙبػت ٚ اِمبء  اِف( ٚخٛد سؼبدَ ثلشي

 وُ اثش ٚ ثب ٔٛضٛع اثشد( ٚخٛد ساثغٝ ٕٞبًٞٙ اخضاء ثب  ج( ٚخٛد سٙبػت ٚ ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ ػٙبكش ٔخشّف

 وذاْ ٘ٛع سشويت دس آثبس ٘مبؿي لذيٓ ايشا٘ي ٔشػْٛ ثٛدٜ اػز؟ .127

 ة( سشويت ٔشمبسٖ ثش اػب ٔحٛسٞبي ٔيب٘ي سشويت  اِف( سشويت غيشٔشمبسٖ 

 د( سشويت ثشاػب فشٟٔبي ػٕٛدي ٚ افمي  ج( سشويت ٔثّثي

 وذاْ ٘ٛع سشويت ػبدٜ سشيٗ سٛاصٖ ثلشي سا ثٝ ٚخٛد ٔي آٚسد؟ .128

 د( غيشٔشمبسٖ  ج( ٔشمبسٖ  ة( دايشٜ  ٔٙحٙي  اِف(

 ا٘ؼبٖ ٔؼٕٛالً .... سا اص عشيك فبكّٝ ٚ اثؼبد دسن ٔي وٙذ.  .129

 د( فضب ج( ؿىُ ة( سؼبدَ  اِف( حشوز 

 ػٙلش اكّي وبس ٘مبؿبٖ چيؼز؟  .131

 د( ػبيٝ سٚؿٗ ج( ثبفز  ة( سً٘  اِف( خظ 



 

 

دس يه سمؼيٓ ثٙذي وّي، ٔي سٛاٖ چٙذ دػشٝ آثبس ساسـخيق داد وٝ دس آٟ٘ب ٞٙشٔٙذاٖ ٘مبؽ، ٔفبٞيٓ ٚ ٚيظٌيٟبي سً٘) خٙجٝ ٞبي وبسثشد  .131

 سً٘( سا ثٝ وبس ٌشفشٝ ا٘ذ؟ 

 د( دٙح ج( چٟبس  ة( ػٝ  اِف( دٚ 

 ٞٙشٔٙذاٖ عشاح، اص وذاْ ػٙلش سدؼٕي ثيـشش اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ؟  .132

 د( خظ ج(سً٘  سٚؿٗ  ة( ػبيٝ اِف( ثبفز 

 اخؼبْ ديذٜ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ. …ثذٖٚ ٚخٛد  .133

 د( حدٓ ج( ػبيٝ سٚؿٗ ة( ٘ٛس اِف( سً٘ 

 ٔٙظٛس اص دسخٝ ػيشي يب اؿجبع يه سً٘ ، چيؼز؟ .134

 د( ويفيز سٍ٘يٗ يه سً٘  ج( سٝ سً٘ يب فبْ      ة( دسخـٙذٌي يب سٚؿٙبيي سً٘ اِف( ؿذر يب خّٛف سً٘ 

 ٔٙظٛس اص .... دسخٝ اي اص سٚؿٙي يه سً٘ اػز، وٝ آٖ سا اص دسخٝ ديٍش اص سٚؿٙي يب سيشٌي ٕٞبٖ سً٘ ٔشٕبيض ٔي وٙذ.  .135

 د( خّٛف ج( دسخـٙذٌي  ة( سٝ سً٘  اِف( فبْ 

 ٚلشي يه سً٘ ٔثُ آثي دس ٘بة سشيٗ حبِز خٛد ديذٜ ٔي ؿٛد، داساي وذاْ خلٛكيز اػز؟ .136

 د( ٞشػٝ ٌضيٙٝ ػيشي ج(  ة( اؿجبع اف( خّٛف يب ؿذر 

 ٚلشي اص يه سً٘ خبف كحجز ثٝ ٔيبٖ ٔي آيذ، ثٝ عٛس وّي وذاْ ٚيظٌي سً٘ ٔٛسد ٘ظش اػز؟ .137

 د( ٞش ػٝ ٌضيٙٝ دسػز اػز ج( دسخـٙذٌي يب سٚؿٙبيي سً٘  ة( خّٛف يب ؿذر سً٘ اِف( فبْ يب سٝ سً٘

 ، وذاْ خلٛكيز سً٘ سا سؼييٗ ٔي وٙذ؟ دسخبر سٚؿٙي يب سيشٌي يه سً٘ وٝ دس سشويت ثب ػيبٜ ٚ ػفيذ حبكُ ٔي ؿٛد .138

 د(ؿذر يب خّٛف ج( دسخـٙذٌي يب سٚؿٙبيي  ة( اؿجبع  اِف( فبْ 

 ٔمبيؼٝ دسخبر يه سً٘ دس سشويت ثب ػيبٜ ٚ ػفيذ ٚ يب يه سً٘ ديٍش، ثٝ وذاْ خلٛكيز سً٘ اؿبسٜ ٔي وٙذ؟ .139

 ش ػٝ ٌضيٙٝد( ٞ ج( دسخـٙذٌي يب سٚؿٙبيي  ة( ؿذر يب خّٛف سً٘ اِف( فبْ يب سٝ سً٘ 

 دسخٝ اي اص اؿجبع سً٘ اػز، وٝ آٖ سً٘ سا دس خبِق سشيٗ حبِز خٛد ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟ ٔٙظٛس اص وذاْ ٌضيٙٝ، .141

 د( سٚؿٙبيي ج( دسخـٙذٌي ة( فبْ اِف( خّٛف يب ؿذر سً٘ 

 يه سً٘ ثب لشٔض خبِق، اص چٝ خلٛكيشي ثشخٛسداس اػز؟ .141

 ٌضيٙٝ د( ٞش ػٝ ج( دسخٝ اؿجبع  ة( ؿذر سً٘ اِف( خّٛف سً٘ 

 اٌش سٕبْ سٍٟ٘بي عيف ٘ٛس سا سٚي صٔيٙٝ ػيبٜ لشاس دٞيٓ، وذاْ سً٘ دٚسسش ثٝ ٘ظش ٔي سػذ؟ .142

 د( ثٙفؾ ج( لشٔض  ة( آثي  اِف( صسد 

 سً٘ صسد سٚي وذاْ صٔيٙٝ دسخـبٖ سش خّٜٛ ٔي وٙذ؟ .143

 د( ػفيذ  ج( ٘بس٘دي  ة( لشٔض  اِف( ثٙفؾ

 وذاْ سً٘ داساي ؿخليشي ٔشىي ثٝ خٛد اػز؟  .144

 د( ثٙفؾ ج( آثي  ة( لشٔض  اِف( صسد 

 وذاْ سً٘ داساي ؿخليشي ٔٙغمي ٚ لبثُ اػشٕبد اػز؟  .145

 د( لشٔض ج( آثي  ة( ثٙفؾ  اِف(صسد 

 وذاْ سً٘ ٔي سٛا٘ذ ٔٛخت آؿفشٍي ٚ ٔحشن ػلجب٘يز ثبؿذ؟  .146

 د( لشٔض ج( ػيبٜ  ة( ثٙفؾ  اِف( صسد 

 وذاْ سً٘ ؿخليشي دٚ ٌب٘ٝ داسد؟  .147

 د( ٘بس٘دي ػجض  ج( ة( صسد اِف( ثٙفؾ 

 وذاْ سً٘ دس حبِز خّٛف ٕ٘بدي اص روبٚر ٚ دا٘بيي اػز، أب ثٝ ٔحض سليك ٚ سبسيه ؿذٖ، ٘ـب٘ٝ ثي اػشٕبدي ٚ سشديذ اػز؟  .148

 د( ثٙفؾ ج( صسد  ة( ٘بس٘دي  اِف( لشٔض 

 وذاْ سً٘ داساي ؿخليشي سفىش ثشاٍ٘يض اػز؟  .149

 د( صسد ج( ثٙفؾ  ة( آثي  اِف( ػجض 

 خليز دشسحشن ٚ ػشؿبس اص حغ ص٘ذٌي اػز؟ وذاْ سً٘ داساي ؿ .151

 د( ٘بس٘دي ج( ػجض  ة( صسد  اِف( لشٔض 



 

 

 آثي ػٕيك ٚ دٟٙبٚس دسيب ٚ ػجض سيشٜ خٍُٙ ٚ دسخشبٖ، چٝ حؼي سا دس ا٘ؼبٖ ثشأي اٍ٘يضد؟  .151

 ة( سؼبِي سٚح ٚ خّٛف اِف( سفىش دس ثيىشاٍ٘ي ٚ ػظٕز خٟبٖ 

 د( ٞشػٝ ٌضيٙٝ دسػز اػز  ج( حغ سمذيغ 

 ؟ ٌضيٙٝ اص خّٕٝ سٍٟ٘بي اكّي يب دسخٝ اَٚ ٘يؼزوذاْ  .152

  د د( صس  ج( آثي  ة( لشٔض  اِف( ػجض

  ٞش سً٘ دسخٝ دْٚ، ٔؼٕٛالً اص ٔخّٛط وشدٖ چٙذ سً٘ اكّي ػبخشٝ ٔي ؿٛد؟ .153

   د( ثؼيبس ج(يه  ة( ػٝ  اِف( دٚ 

  وذاْ ٌضيٙٝ سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟ .154

  د( صسد، لشٔض ، آثي  آثي  ة( ػجض، ثٙفؾ ، ثٙفؾ ٘بس٘دي، ػجض،ج(  اِف( ٘بس٘دي ، ػجض ، لشٔض 

  وذاْ ٌضيٙٝ خضٚ سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ ٘يؼز؟ .155

   د( ٘بس٘دي ج( ثٙفؾ  ة( لشٔض  اِف( ػجض 

  وذاْ سٍٟ٘ب، اص سشويت سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ ثب يه سً٘ اكّي ثٝ دػز ٔي آيٙذ؟ .156

  د( سٍٟ٘بي سشويجي  ٝ ػْٛج( سٍٟ٘بي دسخ ة( سٍٟ٘بي ٔبدس اِف( سٍٟ٘بي دسخٝ اَٚ 

  وذاْ سٍٟ٘ب ٔؼٕٛالً اص سشويت ٞيچىذاْ اص سٍٟ٘بي ديٍش حبكُ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ؟ .157

 د( سٍٟ٘بي ٔىُٕ ة( سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ ج( سٍٟ٘بي دسخٝ ػْٛ اِف( سٍٟ٘بي دسخٝ اَٚ

 ٕٞٝ سٍٟ٘ب، اص سشويت وذاْ دػشٝ سً٘ ثٝ ٚخٛد ٔي آيٙذ؟  .158

 د( لشٔض ، آثي، ػفيذ ج( ثٙفؾ، صسد ، ػجض  صسد ،ة( لشٔض ، آثي  ثٙفؾ  اِف( ٘بس٘دي، ػجض،

 آثي خضٚ وذاْ دػشٝ سٍٟ٘بػز؟  -سً٘ ػجض .159

 د( سٍٟ٘بي دسخٝ ػْٛ ج( سٍٟ٘بي دسخٝ دْ ة( سٍٟ٘بي دسخٝ اَٚ اِف( سٍٟ٘بي اكّي

 ٘بْ ديٍش سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ چيؼز؟  .161

 د( سٍٟ٘بي خٙثي ج( سٍٟ٘بي ٔىُٕ  ة( سٍٟ٘بي ٔبدس اِف( سٍٟ٘بي اكّي 

 اص اخشالط دٚ سً٘ ٔىُٕ، چٝ سٍ٘ي حبكُ ٔي ؿٛد؟.  .161

 د( سً٘ دسخٝ ػْٛ  ج( سً٘ اكّي  ة( خبوؼششي سيشٜ فبْ داس اِف( لٟٜٛ اي 

 ٚلشي دٚ سً٘ ٔىُٕ ثب ٞٓ ٔخّٛط ؿٛ٘ذ، چٝ اسفبلي ٔي افشذ؟  .162

 ة( خبكيز سٍ٘يٗ ثٛدٖ يىذيٍش سا سـذيذ ٔي وٙٙذ خبكيز سٍ٘يٗ ثٛدٖ يىذيىشسا خٙثي ٔي وٙٙذ اِف(

 د( سغييشي دس سً٘ آٟ٘ب ايدبد ٕ٘ي ؿٛد ج( سً٘ سٚؿٗ سشي ثٝ دػز ٔي آيذ

 دس دايشٜ سً٘، وذاْ سً٘ سٚثشٚي ٞٓ لشاسٔي ٌيش٘ذ؟  .163

 د( سٍٟ٘بي ٔىُٕ ج( سٍٟ٘بي دسخٝ ػْٛ  ة( سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ اِف( سٍٟ٘بي اكّي 

 سٍٟ٘بي دسخٝ ػْٛ، حذفبكُ يب دبػبط ٔيبٖ وذاْ سٍٟ٘ب ٞؼشٙذ؟ .164

 ُد( سٍٟ٘بي ٔىٕ ج( سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ  ة( سٍٟ٘بي دسخٝ اَٚ كّي اِف( سٍٟ٘بي ا

 ٞش يه اص سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ، ٔىُٕ يىي اص ... اػز.  .165

 د( سٍٟ٘بي سشويجي ج( سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ  ة( سٍٟ٘بي اكّي اِف( سٍٟ٘بي دسخٝ ػْٛ 

 سؼذاد سٍٟ٘بي اكّي ٚ سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ ثٝ سشسيت چٙذ سب اػز؟ دس دايشٜ سً٘، .166

 6،6د( 2،6ج( 3،3ة(  3،6 اِف(

 دس دايشٜ سً٘ ، سؼذاد سٍٟ٘بي دسخٝ ػْٛ چٙذ سب اػز؟ .167

 8د(  6ج(  4ة(    3اِف( 

 سٚي دايشٜ دٚاصدٜ سٍ٘ي ، چٙذ خفز سً٘ ٔىُٕ ٚخٛد داسد؟ .168

 8د( 6ج(   4ة(    3اِف( 

 وذاْ ٌضيٙٝ ٔشثٛط ثٝ سٍٟ٘بي ٔىُٕ ٘يؼز؟ .169

 ٘بس٘دي ، آثي د( ثٙفؾ  ج( صسد، ة( لشٔض، ػجض آثي  اِف( لشٔض،



 

 

 دس دايشٜ سً٘، سؼذاد سٍٟ٘بي ٔىُٕ اكّي چٙذ سبػز؟ .171

  12د(  9ج(   6ة(    3اِف( 

 اػبع ٔـٟٛسسشيٗ ٘ظشيٝ، سٍٟ٘ب داساي چٙذ ٘ٛع وٙششاػز ٞؼشٙذ؟ .171

 9د(  7ج(  5ة(    3اِف( 

 ػبدٜ سشيٗ ٘ٛع وٙششاػز ٞبي ٞفشٍب٘ٝ سً٘ وذاْ اػز؟ .172

 د( وٙششاػز ٕٞضٔب٘ي سٍٟ٘ب  ج( وٙششاػز سٍٟ٘بي ٔىُٕ   شد ٚ ٌشْة( وٙششاػز سٍٟ٘بي ػ اِف( وٙششاػز سٝ سً٘

 ثشاي سػيذٖ ثٝ وذاْ ٘ٛع وٙششاػز، ثبيذ اص سٍٟ٘بي خبِق اػشفبدٜ ؿٛد؟ .173

 د( وٕيز يب ٚػؼز ػغٛح ج( ػشد ٚ ٌشْ  سٚؿٙي  –ة( سيشٌي  اِف( سٝ سً٘ 

 ؿذيذسشيٗ وٙششاػز سٝ سً٘، ٔيبٖ وذاْ دػشٝ سٍٟ٘ب ٚخٛد داسد؟ .174

 د( سٍٟ٘بي دسخٝ دْٚ ج( ٕٞٝ سٍٟ٘بي چشخٝ سً٘  ة( سٍٟ٘بي اكّي اِف( سٍٟ٘بي ٔىُٕ 

 دس وذاْ ٌضيٙٝ، ٞيچ ٚخٝ ٔـششوي ثيٗ سٍٟ٘ب ٚخٛد ٘ذاسد؟ .175

 د( لشٔض، ثٙفؾ ، ػجض خبوؼششي  ة( ػيبٜ، ػفيذ، صسد ج( لشٔض، آثي، ػجض، ٘بس٘حي  اِف( ثٙفؾ،

 ٝ سغييشي دس ٔيضاٖ وٙششاػز سٝ سً٘ آٟ٘ب حبكُ ٔي ؿٛد؟ٚلشي سٍٟ٘ب ثب ػيبٜ ٚ ػفيذ ٔخّٛط ٔي ؿٛ٘ذ، چ .176

  شٝ ٔي ؿٛدػوٙششاػز سٝ سً٘ آٟ٘ب وب ٖة( اص ٔيضا  اِف( سغييشي ايدبد ٕ٘ي ؿٛد

 وبػشٝ يب افضايؾ ٔي يبثذد( وٙششاػز سٝ سً٘ آٟ٘ب  ج( ٔيضاٖ وٙششاػز سٝ سً٘ آٟ٘ب افضايؾ ٔي يبثذ

 چٝ سٍٟ٘بيي ثٝ ٚخٛد ٔي آيذ؟ سٚؿٙي ٔيبٖ  –ؿذيذسشيٗ حبِز وٙششاػز سيشٌي  .177

 د( ػفيذ، ػيبٜ ج( ٘بس٘دي، آثي  ة( ػجض، لشٔض اِف( صسد ، ثٙفؾ 

 سٍٟ٘ب دس صٔيٙٝ سً٘ ػيبٜ يب ٔدبٚسر آٖ، چٝ سغييشي ديذا ٔي وٙٙذ؟  .178

 ة( اص ؿذر ٚ دسخـؾ آٟ٘ب وبػشٝ ٔي ؿٛد  اِف( ثٝ ؿذر سٚؿٙبيي ٚ دسخـؾ آٟ٘ب افضٚدٜ ٔي ؿٛد

 د( سغييشي دس سٍٟ٘ب دذيذ ٕ٘ي آيذ  سشي خّٜٛ ٔي وٙٙذ ج( سٍٟ٘ب ثٝ كٛسر سيشٜ

 سٍٟ٘ب دس صٔيٙٝ ػفيذ چٝ سغييشي ديذا ٔي وٙٙذ؟  .179

 ة( ثٝ ؿذر سٚؿٙبيي آٟ٘ب افضٚدٜ ٔي ؿٛد اِف( سغييشي دس آٟ٘ب ايدبد ٕ٘ي ؿٛد

 د( سٍٟ٘ب ثٝ كٛسر سيشٜ سشي خّٜٛ ٔي وٙٙذ ج( ثٝ ؿذر دسخـؾ آٟ٘ب افضٚدٜ ٔي ؿٛد

 ؼشٍي ٚ فشٚسفشٍي ٚ دٚسي ٚ ٘ضديىي اؿيبء، ثب سٛخٝ ثٝ چٝ ػبّٔي ٔيؼش ٔي ؿٛد؟دسن ثلشي اص ثشخ .181

 د( صاٚيٝ ديذ ا٘ؼبٖ  سج( صاٚيٝ سبثؾ ٘ٛ     ة( ٔيضاٖ سيشٌي ٚ سٚؿٙي اؿيبء اِف( فبكّٝ ا٘ؼبٖ اص اؿيبء 

 سٚؿٗ سشيٗ سً٘ چشخٝ سً٘ وذاْ اػز؟ .181

 د( ػجض صسد ج( صسد ة( ػفيذ  اِف( ٘بس٘دي 

 دايشٜ سً٘ چيؼز؟ سيشٜ سشيٗ سً٘ .182

 د( ػيبٜ ج( لشٔض ة( ثٙفؾ  اِف( اسغٛا٘ي 

 سٚؿٙي ثيٗ وذاْ سٍٟ٘بي دايشٜ سً٘ ٚخٛد داسد؟ –ؿذيذسشيٗ دسخٝ وٙششاػز سيشٌي  .183

 لشٔض د( ػجض، ج( آثي، ٘بس٘دي ة( صسد ، ثٙفؾ اِف( ػفيذ ، ػيبٜ

 چٝ ػبّٔي دس ايدبد دٚسي ٚ ٘ضديىي ٚ ٕ٘بيؾ دشػذىشيٛ خٛي ٘مؾ ٟٕٔي داسد؟ .184

 ج( صاٚيٝ ديذ ج( سبسيىي ٚ سٚؿٙبيي  ة( سٍٟ٘بي ٔىُٕ اِف( سٍٟ٘بي ػشد ٚ ٌشْ 

 دس يه ٔٙظشٜ، سٍٟ٘بي ثخـي اص عجيؼز وٝ ثٝ ٔب ٘ضديىشش اػز ... ٚ سٍٟ٘بي ثخؾ ديٍش وٝ دس دٚسدػز لشاسداسد .... ديذٜ ٔي ؿٛد.  .185

 بِق سشخ –د( ػشدسش  خٙثي  –ج( ٌشٔشش  ػشدسش –ة( ٌشٔشش  ٌشٔشش  –اِف( ػشدسش 

 ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اػز وٝ يىذيٍش سا اص ٘ظش دسخـؾ ٚ لذسر فبْ ثٝ ؿذيذسشيٗ ٔشسجٝ اسسمبء ٔي دٞٙذ؟ سأثيش ٌزاسي وذاْ دٚ سً٘ ثٝ سٚي ٞٓ، .186

 د( ٞش ػٝ ٌضيٙٝ ج( سٍٟ٘بي اكّي  ة( سٍٟ٘بي ٌشْ ٚ ػشد اِف( سٍٟ٘بي ٔىُٕ 

 يىذيٍش لشاس ٔي ٌيش٘ذ؟ دس چشخٝ دٚاصدٜ سٍ٘ي، ٞش دٚ سً٘ .... سٚي لغشٞبي دايشٜ سٚثشٚي .187

 د( ٔىُٕ ج( ٌشْ  ة( اكّي  اِف( ػشد 

 اص اخشالط دٚ سً٘ ٔىُٕ ، چٝ سٍ٘ي ثٝ دػز ٔي آيذ؟ .188

 د( ػفيذ ج( خبوؼششي سيشٜ فبْ داس ة( خبوؼششي  اِف( لٟٜٛ اي 



 

 

 ٍيٗ ثٝ ٚخٛد ٔي آٚس٘ذ. دٚ سً٘ ... ٚلشي ثب يىذيٍش ٔخّٛط ٔي ؿٛ٘ذ، خلٛكيز سٍ٘يٗ يىذيٍش سا خٙثي ٔي وٙٙذ ٚ خبوؼششي ٞبي س٘ .189

 د( ػيبٜ ٚ ػفيذ ج( اكّي  ة( ٔىُٕ اِف( ػشد ٚ ٌشْ 

ٚلشي يه سً٘ خبِق دس وٙبس سٍٟ٘بي ٘بخبِق وٝ ثب ػيبٜ ٚ ػفيذ يب ثب ٔىُٕ خٛد ٔخّٛط ؿذٜ ا٘ذ لشاس ٔي ٌيشد، چٝ ٘ٛع وٙششاػشي حبكُ  .191

 ٔي ؿٛد؟

 سٚؿٙي –ة( وٙششاػز سيشٌي  اِف( وٙششاػز ويفيز سً٘ )اؿجبع( 

 د( وٙششاػز وٕيز  ج( وٙششاػز سٝ سً٘ 

 دسخٝ وذس ثٛدٖ يب ٘بخبِلي سً٘ ٞب، چٝ صٔب٘ي ثيـشش ٔـخق ٔي ؿٛد؟ .191

 ة( ٍٞٙبٔي وٝ دس وٙبس سً٘ ٔىُٕ خٛد لشاس ٌيش٘ذ   اِف( ٍٞٙبٔي وٝ دس وٙبس سٍٟ٘بي ػفيذ يب ػيبٜ لشاس ٔي ٌيش٘ذ

 ػٝ ٌضيٙٝ دسػز اػزد( ٞش   ج( ٍٞٙبٔي وٝ دس وٙبس سٍٟ٘بي خبِق لشاس ٔي ٌيش٘ذ

 ثب ثٟشٜ ٌشفشٗ اص وٙششاػز ... اٚج دسخـؾ سٍٟ٘ب ثٝ ٕ٘بيؾ ٌزاؿشٝ ٔي ؿٛد .192

 د( ويفيز سً٘ ج( سٝ سً٘  ة( سٍٟ٘بي ٔىُٕ سٚؿٙي  –اِف( سيشٌي 

يٗ حبِز، سٍٟ٘ب وٙششاػز ... ٔي سٛا٘ذ ٔٛسد سٛخٝ لشاسٌيشد. صيشا دس ا دس ٕٞٝ ٔٛاسدي وٝ ثٝ وبسٌيشي سً٘ ثب دسخـؾ سٕبْ ٔٛسد ٘يبص اػز، .193

 ثيـششي خزاثيز سا ديذا ٔي وٙٙذ.

 د(سٝ سً٘ ج( ػشدي ٚ ٌشٔي  ة( ويفيز  اِف( ٔىُٕ 

 وذاْ وٙششاػز ٔشثٛط ثٝ ساثغٝ ٔشمبثُ دٚ يب چٙذ ػغح سٍ٘يٗ اص ٘ظش ٚػؼز اػز .194

 د( ٕٞضٔبٖ ج( سٝ سً٘  ة( وٕيز  اِف( ويفيز 

 ٘مؾ اكّي سا ثشػٟذٜ داس٘ذ.  دس وذاْ ٘ٛع وٙششاػز، ساثغٝ ثضسٌي ٚ وٛچىي ػغٛح سٍ٘يٗ .195

 د( ٔىُٕ ج( ٕٞضٔبٖ ة( ويفيز  اِف( وٕيز 

 وذاْ دػشٝ ػٛأُ دس ايدبد وٙششاػز وٕيز ٘مؾ اػبػي داس٘ذ؟ .196

 ة( ثضسٌي ػغٛح يب ِىٝ ٞبي سٍ٘ي اِف( دبييٗ ثٛدٖ دسخٝ اؿجبع سً٘، ٔيضاٖ ثضسٌي ػغح يب ِىٝ سٍ٘ي

 د( ٔيضاٖ دسخـؾ ٚ خّٛف سً٘ سٍ٘يج( دسخـؾ ٚ خّٛف سً٘، ٔيضاٖ ثضسٌي ػغح يب ِىٝ 

 اػذاد ديـٟٙبدي ثشاي ٔيضاٖ سٚؿٙي سٍٟ٘ب سا دسػز ٘ـبٖ ٔي دٞذ وذاْ ٌضيٙٝ، .197

 9، ثٙفؾ 3، ٘بس٘دي 4، صسد 8، ػجض 6، لشٔض 6ة( آثي  6ثٙفؾ  ، 3، صسد  4٘بس٘دي  ، 9،آثي 6اِف( ػجض

 3ف ثٙفؾ 4، آثي 6، ػجض 6لشٔض  ،8٘بس٘دي  ،9د( صسد  9، لشٔض  8، ػجض 6، آثي 4، ٘بس٘دي 3، ثٙفؾ 6ج( صسد 

 ٘ؼجز سٚؿٙي سً٘ صسد ثٝ سً٘ ثٙفؾ ، ٔب٘ٙذ ػذد ... ثٝ .... اػز. .198

  9 -3د(   3-9ج(   4-8ة(   8-4اِف( 

 وذاْ ٌضيٙٝ ٘ؼجز ػغح ٔشٙبػت صسد ثٝ ثٙفؾ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟ .199

 2ثٝ  1د(   8ثٝ  3ج(  1ثٝ  3ة(   3ثٝ  1اِف( 

 دي ثٝ آثي، ثشاثش .... ثٝ .... اػز. ٚػؼز ػغح ٔشٙبػت ٘بس٘ .211

 2-1د(   1-2ج(  1-3ة(   3-1اِف( 

ثش عجك اسصؽ ػذدي سٍٟ٘بي ٔىُٕ ، ٚػؼز ػغح سً٘ ثٙفؾ، ثبيذ .... ثشاثش ٚػؼز ػغح سً٘ صسد ثبؿذ ٚ ٚػؼز ػغح سً٘ آثي ثبيذ ....  .211

 ًٙ ؿٛ٘ذ. ثشاثش ٚػؼز ػغح سً٘ ٘بس٘دي ثبؿذ، سب اص ٘ظش سأثيش ثلشي ثشٛا٘ٙذ ثب ٞٓ ٕٞبٞ

  3 -2د(   3-4ج( 2-3ة(   4 - 3اِف(

 وذاْ ٌضيٙٝ، اسصؽ ػذدي سٍٟ٘بي ٔىُٕ ػجض ٚ لشٔض سا ٘ـبٖ ٔي ٞذ؟ .212

 9،3د(  3،4ج(  4،3ة(  6، 6اِف( 

 ػؼز ػغح ٔشٙبػت وذاْ خفز سً٘ ٔىُٕ، ثب يىذيٍش ثشاثش اػز؟ٚ .213

 آثي د( ٘بس٘دي، ج( ػفيذ، ػيبٜ  ػجض ة( لشٔض، اِف( صسد، ثٙفؾ 

اٌش يه ِىٝ سً٘ دس ٔيبٖ سٍٟ٘بي ... لشاسٌيشد، ثشاي خّٜٛ ٌشي ٘يبص ثٝ ػغح ثضسٌششي داسد. دس حبِي وٝ الصْ اػز ٕٞبٖ سً٘ سٚؿٗ ثشاي  .214

 خّٜٛ وشدٖ دس ٔيبٖ سٍٟ٘بي .... ٚػؼز ػغح وٛچىششي داؿشٝ ثبؿذ. 

 خٙثي –د( سيشٜ  سٚؿٗ  –ج( خٙثي  سٚؿٗ –ة( سيشٜ  سيشٜ –اِف( سٚؿٗ 

 وذاْ ٌضيٙٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػٝ ؿىُ اكّي اػز؟  .215

 ٔشثغ دايشٜ، د( ٔىؼت، ج( ٔشثغ، دايشٜ، ٔثّث  ة( ٔشثغ، ثيضي، ٔثّث اِف( ٔؼشغيُ، ثيضي ، ٔثّث 



 

 

 ٔحؼٛة ٔي ؿٛد؟ « ٔبدٜ»وذاْ ؿىُ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بد  .216

 د( ٔثّث ج( دايشٜ  ة( ٔشثغ  اِف( ثيضي 

 وذاْ ؿىُ ٘ـبٖ دٞٙذٜ لبعؼيز ٚ كشاحز اػز؟  .217

 د( ٔشثغ ج( ِٛصي  ة( ٔثّث  ( دايشٜ اِف

 وذاْ ؿىُ داساي ٚصٖ ٚ اػشحىبْ ثيـششي اػز؟  .218

 د( وشٜ  ج( دايشٜ  ة( ثيضي  اِف( ٔشثغ 

 وذاْ ٌضيٙٝ ٔشثٛط ثٝ ٚيظٌي ٕ٘بديٗ سً٘ لشٔض اػز؟  .219

 ش٘ذٜ ٚ كشيح د( ؿخليز سٟبخٕي، ث ج( ػٕك سفىش ٚ دبيذاسي       ة( ٔبديز ، كشاحز ٚ ػٍٙيٙي اِف( سفىش ٚ سٚؿٙبيي 

 وذاْ ٌضيٙٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ؿخليز ٔثّث اػز؟  .211

 د( ٞش ػٝ ٌضيٙٝ  ج( دٌشٌٖٛ ؿٛ٘ذٌي ػشيغ    ثش٘ذٜ ٚ كشيح ة( ؿخليز سٟبخٕي، اِف( سفىش ٚ سٚؿٙبيي 

 وذاْ سٍٟ٘ب ثٝ سشسيت ثب ؿىُ ٞبي صسد ٚ لشٔض ٕٞخٛا٘ي داس٘ذ؟  .211

 ٔثّث ٔشثغ،د(  ٔشثغ  ج( ٔثّث، ة( ٔثّث ، دايشٜ اِف( ٔشثغ، ٔؼشغيُ 

 وذاْ سً٘ ثب فشْ ٔثّث ٕٞخٛا٘ي داسد؟ .212

 د( ٘بس٘دي ج( لشٔض ة( آثي  اِف( صسد 

 وذاْ ؿىُ ٕ٘بيـٍش حشوشي ٘بٔشٙبٞي ٚ خبٚدا٘ٝ اػز؟  .213

 د( دايشٜ  ج( ثيضي  ة( ٔشثغ  اِف( ٔثّث 

  وذاْ سً٘ ػٕك سفىش ٚ ٔؼٙٛيز سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟  .214

 د( ٔشثغ  ج( ٞـز ضّؼي  ة(ٔثّث  اِف( دايشٜ 

 وذاْ ؿىُ ٕ٘بد سٚاٖ ٚ خٙجٝ ٞبي سٚحب٘ي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد؟  .215

 د( دٙح ضّؼي  ج( ٔثّث ثب اثؼبد ٔٙحٙي  ة( دايشٜ  اِف( ثيضي 

 ثب ديذٖ وذاْ ؿىُ، ثٝ ا٘ؼبٖ آسأؾ ثيـششي دػز ٔي دٞذ؟ .216

 د( دايشٜ ج( ثيضي  ة( ٔثّث  اِف( ٔشثغ 

 سً٘ آثي ثب وذاْ ؿىُ ٔشٙبػت اػز؟  .217

 د( صسد ج( دايشٜ  ثب اضالع ٔٙحٙية( ػٝ ٌٛؽ  اِف( ثيضي 

 ٚلشي لذسر ثيبٖ يه سً٘ ثب ؿىُ ٔشٙبػت آٖ ٕٞبًٞٙ ؿٛد، چٝ اسفبلي ٔي افشذ؟  .218

 ة( سأثيش آٖ اص ٘ظش ثلشي وبٞؾ ٔي يبثذ اِف( اص ٘ظش ثلشي سأثيش لٛي سش ايدبد ٔي وٙذ

 بػشٝ ٔي ؿٛدد( اص سأثيش ثلشي سً٘ ٚ ؿىُ ، و ج( سغييشي دس سأثيشار ثلشي آٖ ايدبد ٕ٘ي ؿٛد

 اص ٔيبٖ سٍٟ٘ب، سً٘ ..... ثب ٚيظٌيٟبي ٔؼٙٛي دايشٜ ٔشٙبػت اػز.  .219

 د( ثٙفؾ آثي    ج( آثي سٚؿٗ  ة( فيشٚصٜ اي  اِف( ػجض 

 وذاْ ػبُٔ حبئض إٞيز اػز؟  دس آثبس ٘مبؿب٘ي وٝ وبس خٛد سا ثشاػبع ثبفز ٚ ِىٝ ٞبي سٍ٘ي ثٝ ٚخٛد ٔي آٚس٘ذ، .221

 ػبيٝ سٚؿٗد(  ج( حدٓ  ة( سً٘  اِف(ؿىُ 

 ٕ٘بد چيؼز؟ ثٝ سٗ وشدٖ ديشاٞٗ ػفيذ ػشٚع، .221

 ة( أيذ ثخز ٚ الجبَ ػفيذ دس ص٘ذٌي ٔؼِٕٛي ٚ ٔبدي اِف( ص٘ذٌي ػبسفب٘ٝ 

 د( دبوي ٚ خّٛف ٚ صدٚدٖ ديشايٝ ٞبي ص٘ذٌي ٔؼِٕٛي ٚ ٔبدي ج( ص٘ذٌي خبٚيذ

 حبخي ٞب دس ٍٞٙبْ صيبسر خب٘ٝ خذا ٕ٘بد چيؼز؟  ْسً٘ ػفيذ ِجبع احشا .222

 د( دبوي ٚ خّٛف ٚ صدٚدٖ ديشايٝ ٞبي ص٘ذٌي ٔؼِٕٛي ٚ ٔبدي        ج( ص٘ذٌي عٛال٘ي      ة( ص٘ذٌي خبٚيذ     ثخز ٚ الجبَ ػفيذ دس ص٘ذٌياِف( 

 ٘بس٘دي ٚ ػجض دس چشاؽ سإٞٙبيي، ثٝ سشسيت ٘ـب٘ٝ چيؼز؟  سٍٟ٘بي ػٝ ٌب٘ٝ لشٔض، .223

  ٔدٛص ػجٛس احشيبط ، ( سٛلف ٚ خغش،ج      ٔدٛص ػجٛس، احشيبط خغش،ة( سٛلف ٚ        اِف( احشيبط ، سٛلف ٚ خغش، ٔدٛص ػجٛس

 سً٘ صسد، دس كٛسر سشويت ثب ػفيذ، چٝ سغييشي ٔي وٙذ؟  .224

 ة( وذس ٔي ؿٛد ٚ ثٝ سيشٌي ٔيُ ٔي وٙذ اِف( ػشد ٚ ثي حبِز ٔي ؿٛد ٚ ثٝ خبٔٛؿي ٔي ٌشايذ

  سا اص دػز ٔي دٞذ ٚ حميش ٔي ؿٛدد( ٔفْٟٛ خٛد  ج( حبِز سشديذ، ؿه ٚ ثي اػشٕبدي ثٝ خٛد ٔي ٌيشد



 

 

 سً٘ صسد، دس سشويت ثب ػيبٜ يب ٞش سً٘ سيشٜ ديٍش، چٝ حبِشي ثٝ خٛد ٔي ٌيشد؟  .225

 ة( ٔفْٟٛ خٛد سا اص دػز ٔي ٞذ ٚ حميش ٔي ؿٛد اِف( سغييش ٔبٞيز ٔي دٞذ ٚ ثٝ سيشٌي ٔي ٌشايذ

  ٝ دسػز اػز د( ٞش ػٝ ٌضيٙ ج( ٘بدبيذاسي، ثي اػشٕبدي ؿه ٚ سشديذ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ

 وذاْ سً٘ ثٝ ٔثبثٝ ٘ٛسي آػٕب٘ي ٚ ثب لذسر سٚحب٘ي ٚ ؿبدي آٚس خّٜٛ ٌشي ٔي وٙذ؟ دس آثبس ٘مبؿي ثب ٔٛضٛع ٔزٞجي، .226

 د( ػفيذ ج( ػجض  ة( ٘بس٘دي   اِف( صسد

ؿفبفيز ٚ ثي ٚص٘ي سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ ٚ ثٝ كٛسر ٞبِٝ اي فشٚصاٖ  دس آثبس ٘مبؿي ثب ٔٛضٛػبر ٔزٞجي، وذاْ سً٘ ٘يشٚ ٚ دسخـؾ غيشٔبدي ، .227

 ػيٕبي ٔمذػيٗ سا دس ثش ٔي ٌيشد؟ 

 د( ٞش ػٝ ٌضيٙٝ ج( صسد سيشٜ  ة( صسد عاليي  اِف( صسد 

 ظبٞش ٔي ػبصد ٚ ثب حبِشي ٘يشٚٔٙذ ثب ا٘شطي ؿذيذ ٚ ساْ ٘ـذ٘ي خّٜٛ ٔي وٙذ؟ سً٘ صسد دس صٔيٙٝ سً٘ ... ٟ٘بيز خّٛف ٚ دسخـؾ خٛد سا  .228

 د( ثٙفؾ ج( ػجض  ة( ػفيذ  اِف( لشٔض 

 سً٘ صسد، سٚي وذاْ صٔيٙٝ سٍ٘ي اص ا٘شطي ٚ ٘يشٚي ثيـششي ثشخٛسداس ٔي ؿٛد؟  .229

 د( ثٙفؾ ج( لشٔض ة( ػجض  اِف( عاليي

 ثٝ ٘ٛسي خبٚدا٘ٝ ثش صٔيٗ ٔي سبثذ سب سبثؾ فيض ٚ سٚؿٙبيي اِٟبي سا ثٝ خٟبٖ ٘ـبٖ دٞذ؟ وذاْ س ً٘ دس آثبس ٘مبؿي دٚسٜ اػالٔي ثٝ ٔثب .231

 د( صسد ِيٕٛيي ج( صسد عاليي ة( آثي فيشٚصٜ اي  اِف( آثي ٘يّي

 اػز؟  ػـكوذاْ سً٘ ثيبٍ٘ش  .231

 د( لشٔض ٘بس٘دي –ج( صسد  ة( ٘بس٘دي اِف( صسد

 ش ٔي ػبصد. ٟ٘بيز ثشافشٚخشٍي ٚ ا٘شطي دسٚ٘ي سا ظبٞ ايٗ سً٘، .232

 د( ٘بس٘دي ج( لشٔض ة( ثٙفؾ  اِف( صسد

 ٞيدبٖ ٚ ؿٛسؽ ا٘مالثي اػز؟  وذاْ سً٘، ٕ٘بد ص٘ذٌي ، .233

 د( ٘بس٘دي ج( لشٔض  ة( ثٙفؾ  اِف( لشٔض

 وذاْ سً٘ ٕ٘بد ٘ـبط خٛا٘ي ٚ ػشص٘ذٌي اػز؟  .234

 آثي –د( ػجض  ج( ٘بس٘دي  ة( لشٔض  اِف( صسد 

 ٔي ؿٛد. ػٛص٘ذٜ ٚ ػشوؾ  لشاس ٔي ٌيشد ...  سٚي صٔيٙٝ ٌشٔي ٚ حشاسر لشٔض ٚلشي  .235

 د( ػفيذ  ػيبٜج(  ة( صسد  اِف( ٘بس٘دي 

 وذاْ سً٘ ٕ٘بد خٍٙدٛيي، ٔمبٚٔز ٚ ؿٛس ا٘مالثي اػز؟  .236

 د( اسغٛا٘ي ج( صسد عاليي  ٘بس٘دي  –ة( لشٔض  اِف( لشٔض 

 وذاْ سً٘ ثب ؿٟبدر خٛيي، حميمز خٛيي، دبيذاسي ٚ ٔشي ػشخ ٕٞخٛا٘ي داسد؟  .237

 ٘بس٘دي –د( صسد  ج( لشٔض  ة( اسغٛا٘ي  ( ػفيذ اِف

وذاْ سً٘ ٚلشي ثب ػفيذ ٔخّٛط ٔي ؿٛد، ٔب٘ٙذ ؿؼّٝ اي فشٚوؾ ٔي وٙذ ٚ ثٝ ػشدي ٔي ٌشايذ ، ِٚي ثٝ سٚي ػيبٜ، ثٝ ِٟيجي ػٛص٘ذٜ ٚ  .238

 ػشوؾ سجذيُ ٔي ٌشدد؟ 

 د( ثٙفؾ ج( ٘بس٘دي  ة( صسد  اِف( لشٔض 

 وذاْ سً٘ ٕ٘بد دا٘ؾ، فٟٓ ا٘ؼب٘ي، سٚؿٙبيي ٔؼٙٛي ٚ ٘ٛس اِٟي اػز؟  .239

 ٘بس٘دي  –د( لشٔض  ج( لشٔض خبِق  ة( ػجض خبِق اِف( صسد دسخـبٖ 

 وذاْ سً٘ دس اػالْ ٔمذع ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد؟  .241

 د( آثي ج( ػفيذ  ة( ػفيذ  اِف( صسد 

 دس ٔٛسد وذاْ سً٘ كبدق اػز؟ « آساْ ٚ ؿىيجب»ٚيظٌي  .241

 د( آثي ج( ػفيذ  ة( ػجض   اِف( صسد

 وذاْ سً٘ ػشد ٚ دسٖٚ ٌشا اػز؟  .242

 د( ػفيذ ج( ثٙفؾ  ة( ػجض  اِف( آثي 

 وذاْ سً٘ اص ٘ظش ٔؼٙٛي ثؼيبس ػٕيك ٚ احششاْ ثشاٍ٘يض اػز؟  .243

 د( صسد ج( ػفيذ  ة( آثي  اِف( ػجض 



 

 

 وذاْ سً٘ ٔخبعجبٖ خٛد سا ثٝ سفىش ٚ سأُٔ دسٚ٘ي فشا ٔي خٛا٘ذ؟  .244

 د( اسغٛا٘ي ج( ػجض  ة( ثٙفؾ  اِف( آثي 

 وذاْ سً٘ ٕ٘بد أيذ ٚ ص٘ذٌي دٚثبسٜ اػز؟  .245

 د( فيشٚصٜ اي ج( صسد ة( آثي اِف( ػجض 

 وذاْ سً٘ ٘ـب٘ٝ اي اص سػشبخيض ٚ كؼٛد سٚحب٘ي ثٝ ػبِٓ ثبال اػز؟  .246

 د( ػجض ج( ثٙفؾ  ة( آثي  اِف( صسد 

 وذاْ سً٘ دا٘ؾ ٚ ايٕبٖ ٔؼٙٛي سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟  .247

 د( ػفيذ ج( صسد  ة( ػجض  اِف( آثي 

 دشچٓ اػالْ ػٕٛٔبً داساي چٝ سٍ٘ي اػز؟  .248

 د( صسد ج( ػجض  ة( آثي اِف( ػجض

 دس سضييٗ ثمؼٝ ٞب ٚ أبوٗ ٔمذع اص چٝ سٍ٘ي اػشفبدٜ ٔي ؿٛد؟  .249

 د( ػجض ج( ػفيذ  ة( آثي  اِف( صسد 

 ِجبع ديبٔجش)ف( ٚ أبٔبٖ )ع( ثٝ چٝ سٍ٘ي ثٛدٜ اػز؟ .251

 د(آثي جض ج( ػ ة( صسد  اِف( ػفيذ

 ً٘ ِجبع حضشر خضش)ع( چيؼز؟س .251

 د( فيشٚصٜ اي ج( ػفيذ ة( آثي اِف( ػجض

 سً٘ ثّٛؽ، خٛا٘ي ٚ ؿبداثي وذاْ اػز؟ .252

 د( لشٔض  ج( ػجض  ة( صسد  اِف( ٘بس٘دي

 وذاْ سً٘ ٚخذآٚس، دش٘ـبط ٚ ػشخٛؽ اػز ٚ سحُٕ آٖ ثٝ ػبدٌي ٔيؼش ٕ٘ي ثبؿذ؟  .253

 د( ٘بس٘دي ج( لشٔض  ة( صسد اِف( ػض

. ٔيُ ٔي وٙذ، خيبَ اٍ٘يض ٚ اػشاس آٔيض ٔي …ٔيُ ٔي وٙذ، ٞشاع اٍ٘يض ٚ دٞـز آٚس ثٝ ٘ظش ٔي سػذ ٚ ٚلشي ثٝ  …ٚلشي سً٘ ثٙفؾ ثٝ  .254

  ؿٛد

 ػفيذ –د( ػيبٜ  اسغٛا٘ي  –ج( آثي  صسد –ة( لشٔض  آثي  –اِف( اسغٛا٘ي 

 وذاْ ٌضيٙٝ ٚيظٌي سً٘ ثٙفؾ سيشٜ سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ؟ .255

 د( ػشد، ثي حبِز خبٔٛؽ ج( خيبَ اٍ٘يض ٚ اػشاس آٔيض  ة( صيجب ، ٚخذآٚس  ٍ٘يض، دِٟشٜ آٚس اِف( ْٔٛٞٛ، ٞشاع ا

 ٚلشي ثٙفؾ ثب ػفيذ سٚؿٗ ٔي ؿٛد، چٝ حبِشي ديذا ٔي وٙذ؟  .256

 د( صيجب ٚ ٚخذ آٚس  ج( ػشد ٚ افؼشدٜ  ة( خيبَ اٍ٘يض ٚ اػشاس آٔيض اِف( ٞشاع اٍ٘يض ٚ دٞـز آٚس

 اػز ٚ سب اػٕبَ سٚح ٚ سٚاٖ آدٔي ٘فٛر ٔي وٙذ ٚ اٚ سا ثٝ ػبِٓ ثبال فشا ٔي خٛا٘ذ؟ ايٗ سً٘ ٕ٘بد ايٕبٖ ٚ ٔؼٙٛيز .257

 د( صسد ج( آثي  ة( ثٙفؾ  اِف( ػجض 

ٞؼشٙذ، ٕٞشاٜ ثب ايٕبٖ ٕ٘بصٌضاساٖ ٔإٔٗ، فضب سا اص ٔؼٙٛيز آوٙذٜ  …ٔؼبخذ ٚ وبؿيىبسيٟبيي وٝ ثٝ سً٘  …ٌٙجذٞبي  دس ٔؼٕبسي اػالٔي، .258

 ٔي ػبصد.

 فيشٚصٜ اي –د( آثي الخٛسدي  آثي الخٛسدي –ج( فيشٚصٜ اي  ػجض –ة( فيشٚصٜ اي  فيشٚصٜ اي  –اِف( ػجض 

 وذاْ سً٘ ٔخّٛعي اص سٍٟ٘بي صٔيٙي ٚ آػٕب٘ي اػز؟ .259

 د( خبوؼششي ج( ٘بس٘دي  ة( ثٙفؾ  اِف( صسد 

 ٞبي ٔخشّف خٛد ٔي سٛا٘ذ ؿٛس آٔيض ٚ سفىش ثشاٍ٘يض خّٜٛ وٙذ؟ وذاْ سً٘ دس حبِز .261

 د( ثٙفؾ ج( ٘بس٘دي  ة( ػجض  اِف( صسد 

 سً٘ آثي ثب وذاْ خظ ٔٛافمز داسد؟ .261

 د( ؿىؼشٝ ج( افمي  ة( ٔبيُ  اِف( ػٕٛدي 

 اص ٕٞٝ دٚسسش ثٝ ٘ظش ٔي سػذ. …اص ٕٞٝ ٘ضديىشش ٚ سً٘  …اٌش سٕبْ سٍٟ٘بي عيف سا دس وٙبس ٞٓ ٚ سٚي صٔيٙٝ ػيبٜ لشاس دٞيٓ، سً٘  .262

 ػجض –د( لشٔض  صسد  –ج( ثٙفؾ  ثٙفؾ –ة( صسد  ٘يّي  -اِف( ػفيذ 



 

 

 اٌش دٚ سً٘ ػشد ٚ ٌشْ ثب دسخـؾ يىؼبٖ دس ثيٗ ٔدٕٛػٝ اي اص سٍٟ٘ب ٔخشّف لشاس ٌيش٘ذ چٝ حبِشي اسفبق ٔي افشذ؟ .263

 ة( سً٘ ػشد ثٝ خّٛ ٔي آيذ ٚ سً٘ ٌشْ ثٝ ػمت ٔيُ ٔي وٙذ        اِف( سً٘ وشْ ثٝ خّٛ ٔي آيذ ٚ سً٘ ػشد ثٝ ػمت حشوز ٔي وٙذ

 د( ٞش دٚ سً٘ ثٝ خّٛ ٔي آيٙذ. ي دس ٔٛلؼيز آٟ٘ب ايدبد ٕ٘ي ؿٛدج( سغييش

 ٔي ٌٛيٙذ. …سا سً٘  دسخبر ٔخشّف سبسيىي ٚ سٚؿٙبيي يه .264

 د( وشٚٔبسيه ج( ٔىُٕ ة( سٛ٘بِيشٝ اِف( ٚاِٛس
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