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 24/10/1393ثٝ ٘بْ خذا/ دثیشػتبٖ غیشدِٚتی ثبلشاِؼّْٛ )ع(/پبػخٙبٔٝ آصٖٔٛ دسع تبسیخ ٔؼبصش ایشاٖ/ ػبَ ػْٛ سیبضی*  
 د-6اِف          -5ج              -4غّط                -3    غّط                 -2غّط              -1 

 پزیشؽ ا٘ذیـٝ ٞبی غشثی، ؿیفتٍی ٚ خٛدثبختٍی ثی چٖٛ ٚ چشا دس ثشاثش فشًٞٙ ثیٍب٘ٝ   7

خبیٍضیٗ وشدٖ لبٖ٘ٛ ٞبی غشثی ثٝ خبی لٛا٘یٗ ٔزٞجی، ٔحذٚد وشدٖ سٚحب٘یٖٛ ٚ ٔشاػٓ ٔزٞجی، ٕٔٙٛع وشدٖ ثشٌضاسی ٔشاػٓ ػٌٛٛاسی  8
 أبْ حؼیٗ )ع(، تخشیت ٔذاسع ٚ حٛصٜ ٞبی ػّٕیٝ، تغییش والٜ ٚ ِجبع 

 تضؼیف ٚ تخشیت اسصؽ ٞبی دیٙی-4 ٘ظبٔی ٌشی/-3تشٚیح ّٔی ٌشایی افشاطی/ -3خٛدوبٍٔی ٚ حىٛٔت فشدی/-2ٚاثؼتٍی/-1 9

ثذسفتبسی سٚع ٞب ثب ػبوٙبٖ ٚالیت ٞبیی وٝ طجك ٔؼبٞذٜ ٌّؼتبٖ ثٝ آٖ وـٛس ٚاٌزاس ؿذٜ ثٛد، ٔٛخت ٘بسضبیتی ایٗ ٔشدْ ؿذ ٚ آ٘بٖ  10
ایٗ ٔؼأِٝ ٘یض ٔٛخت  ؿشٚع ثٝ دادخٛاٞی وشد٘ذ. اص ػٛی دیٍش ٔؼبٞذٜ ٌّؼتبٖ دس ٔٛسد تؼییٗ خط ٞبی ٔشصی ثیٗ ایشاٖ ٚ سٚػیٝ ٔجٟٓ ثٛد.

 دػت ا٘ذاصی سٚع ٞب ثٝ خبن ایشاٖ اص خّٕٝ اساضی اطشاف ایشٚاٖ ٚ آرسثبیدبٖ ؿذ.

خٛدداسی اص ثؼتٗ لشاسداد ثٝ سٚػیٝ یب ٞش دِٚت ػٛٔی وٝ  -2لجَٛ حىٕیت ٕ٘بیٙذٜ اٍّ٘یغ دس اختالف ٞبی ٔشصی خٛد ثب سٚػیٝ/ -1 11
 افشاد ٘ظبٔی ثشای آٔٛصؽ ػپبٜ ایشاٖ اص وـٛسٞبیی وٝ ثب اٍّ٘ؼتبٖ سٚاثط دٚػتب٘ٝ ٘ذاس٘ذ. اػتخذاْ ٘ىشدٖ افؼش ٚ -3دؿٕٗ اٍّ٘یغ ثبؿذ./ 

ٔٙغ سؿٜٛ خٛاسی ٚ ثشلشاسی حمٛق ثبثت ثشای ٔأٔٛساٖ دِٚت/ -2فشػتبدٖ ؿبٌشدا٘ی ثٝ اسٚپب ثشای وؼت دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ٞبی خذیذ/  -1 12
 تشخٕٝ وتبة ٚ ٘ـش سٚص٘بٔٝ ٚ ...... -4ی غیش اص اٍّ٘یغ ٚ سٚع/ اػتخذاْ ٔؼّٕبٖ ٚ اػتبداٖ خبسخی ثٝ ٚیظٜ اص وـٛسٞبی-3

ٔخبِفت ٔشدْ ٚ ػّٕب ثب اػتجذاد  -4اػتجذاد دػتٍبٜ حبوٓ/ -3غّجٝ اػتؼٕبس ثش ّٕٔىت/ -2اص دػت سفتٗ ػشصٔیٗ ٞبیی اص چٟبسػٛی ایشاٖ/  13
 ٚسٚد ا٘ذیـٝ ٞبی خذیذ-5ٚ اػتؼٕبس/ 

یی ٚ ػیذػجذاهلل ثٟجٟجب٘ی( ٔزٞت سا ػذی ٔحىٓ دس ثشاثش ظّٓ ٚ ثی ػذاِتی ٔی دا٘ؼتٙذ ٚ اخشای ؿشیؼت اػتذاِیٖٛ )ٔب٘ٙذ ػیذٔحٕذ طجبطجب 14
ا سا دس دػتٛس وبس خٛد لشاس دادٜ ثٛد٘ذ. دٔٛوشات ٞب)ثٝ سٞجشی ػیذ حؼٗ تمی صادٜ( ثش خذایی دیٗ اص ػیبػت تأویذ ٔی ٚسصیذ٘ذ تب ٔـشٚطٝ س

 اص خٙجٝ ٞبی دیٙی تٟی وٙٙذ.

سضبخبٖ دس ایٗ ٔذت تؼّطؾ سا ثش استؾ تثجیت وشد، طا٘ذاسٔشی سا اص ٚصاست داخّٝ )ٚصاست وـٛس( ثٝ ٚصاست خًٙ ا٘تمبَ داد ٚ ثش ٘فٛر خٛد  15
 افضٚد.

د. ایشاٖ ٔٙبػت تشیٗ ساٜ ثشای ا٘تمبَ وٕه ٞبی التصبدی ٚ ٘ظبٔی اٍّ٘ؼتبٖ ٚ أشیىب ثٝ ؿٛسٚی ثٛد تب ٔبؿیٗ خٍٙی ٞیتّش سا ٔتٛلف ػبص 16
 احتٕبَ تؼّط إِٓبٖ ٞب ثش چبٜ ٞبی ٘فت ایشاٖ ٚ خبٚسٔیب٘ٝ، اٍّ٘ؼتبٖ سا ثٝ ٚحـت ا٘ذاختٝ ثٛد.

ؿبٜ وٝ دس لبٖ٘ٛ اػبػی ٔـشٚطٝ غیشٔؼئَٛ ٚ فبلذ اختیبسات ثٛد، دس لبٖ٘ٛ اػبػی خذیذ لذست ا٘حالَ دٚ ٔدّغ، فشٔب٘ذٞی وُ لٛا،  17
 اػالٖ خًٙ ٚ صّح ٚ ٘صت ٚصسا سا ثٝ دػت آٚسد.

اسا ٚی ثٝ طٛس ٔحشٔب٘ٝ ثب اٍّ٘ؼتبٖ ٚاسد ٔزاوشٜ ؿذ ٚ پیـٟٙبد خذیذی ثٝ خبی لشاسداد اِحبلی وٝ ٔتضٕٗ ٔٙبفغ اٍّ٘ؼتبٖ ثٛد، اسئٝ وشد.سصْ  18
ثب تحمیش سٚحیٝ ّٔی اػالْ وشد وٝ ایشا٘یبٖ حتی لبدس اداسٜ یه وبسخب٘ٝ ػیٕبٖ ٘یؼتٙذ ٚ ّٔی وشدٖ صٙؼت ٘فت سا ثضسي تشیٗ خیب٘ت 

 د.ثشؿٕش

تـىیُ داساِـٛسا -4ایدبد ػذاِت خب٘ٝ/-3فشاٞٓ وشدٖ صٔیٙٝ ثشای ثبصٌـت ٟٔبخشاٖ ثٝ تٟشاٖ/ -2ثشوٙبسی ػیٗ اِذِٚٝ اص صذاست/ -1 19
 )ٔدّغ ٕ٘بیٙذٌبٖ(

ٚع وٕه ثٝ ٔحٕذػّی ؿبٜ وٝ طشفذاس س-2خٌّٛیشی اص ٘فٛر اٍّ٘یغ وٝ دس ِجبع ٔـشٚطٝ خٛاٞی اص ٔـشٚطٝ طّجبٖ حٕبیت ٔی وشد./-1 20
 پیؾ ٌیشی اص لیبْ ّٔت ٞبی ٔٙطمٝ لفمبص ثشای ٌشفتٗ اصادی، تحت پیشٚصی ٔـشٚطٝ خٛاٞبٖ دس ایشاٖ-3ثٛد./

ظبٞشػبصی ٞبی ػیذضیبء ٚ تٙذسٚی ٞبی اٚ ٔٛخی اص ٔخبِفت سا ػّیٝ ٚی ثشاٍ٘یخت. خٛدػشی ٞبی سضبخبٖ ػشداسػپٝ ٚ اختصبف دسآٔذ  21
ؿٟشداسی ٚ اداسٜ ٞبی ٔبِیٝ ثٝ ٘فغ لضاق ثش ٔـىالت دِٚت ػیذضیبء ٔی افضٚد. ثشٚص اختالف ٚ خًٙ لذست ٔیبٖ ػیذضیبء ٚ سضبخبٖ، 

ٚصاست خًٙ سا ثٝ اٚ ٚاٌزاس وٙذ. دِٚت اٍّ٘ؼتبٖ ٘یض وٝ اص اختالفبت اٌبٜ ثٛد تصٕیٓ ٌشفت وٝ اص سضبخبٖ حٕبیت  ػیذضیبء سا ٚاسداس وشد وٝ
 وٙذ. 

ضؼف ػبختبسی ٚ ثی وفبیتی ثشخی اػضبی وبثیٙٝ دِٚت، سلبثت ٞب ٚ لذست طّجی ٞب، سٚ٘ذ خذایی ٚ ثشٚص ؿىبف ٚ تـتت ػیبػی ٔب٘غ اص آٖ  22
 تیش( اص دِٚت دوتش ٔصذق حٕبیت وٙٙذ.30ب٘ٙذ ٚالؼٝ ؿذ وٝ ٔشدْ ثبس دیٍش )ٔ
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