
 تسوِ تعالی

 هذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى شْزیار

 دتیزستاى عثاسقلی رّگذر

 3طزاحی سؤاالت درس ّشتن تاریخ                  ایزاى ٍ جْاى هعاصز3تاریخ :ًام درس 

                                               دقیق80ِ:  هذت آسهَى 97-98:               سال تحصیلی دٍاسدّن اًساًی:  پایِ ٍ رشتِ تحصیلی  

 ًجف سادُآهٌِ : طزاح سؤال
 ردیف

 الف
 :جمالت صحیح و غلظ را مشخص نماییذ

 .را تز ػٟذٜ ٌزفت (تّٛن ضزق)پس اس جًٙ جٟا٘ی دْٚ،ضٛرٚی رٞثزی وطٛرٞای وٕٛ٘یستی.  1

 .حىٛٔت صاپٗ پس اس جًٙ جٟا٘ی دْٚ تٝ ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔٙتخة ّٔت سپزدٜ ضذ. 2

 .پس اس پایاٖ جًٙ جٟا٘ی دْٚ، دادٌاٜ ٘ٛر٘ثزي تزای ٔجاسات فزٔا٘ذٞاٖ ٘ظأی تطىیُ ٌزدیذ. 3

 .لیاْ فّسغیٙیاٖ ػّیٝ صٟیٛ٘یستٟا تٝ ٚیضٜ پس اس پیزٚسی ا٘مالب اسالٔی ایزاٖ، تا لٛت ٚ لذرت ادأٝ دارد. 4

 بارم
1 

 (در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است)کذامیک از گسینههای سمت راست با شمارههای سمت چپ در ارتباط است؟ ب
 

 ٌا٘ذی. 1 .وٕٛ٘یستٟا تٝ رٞثزی ایٗ فزد تز ّٔیٍزاٞا پیزٚس ضذ٘ذ ٚ جٕٟٛری خّك چیٗ را تأسیس وزد٘ذ (اِف

 ا٘ٛرسادات. 2 .ایٗ فزد تا سخٙزا٘یٟای لاعغ ٚ تأثیزٌذار، ٔزدْ وطٛرش را تزای ٔماتّٝ تا ٘اسیٟا فزاخٛا٘ذ (ب

 استاِیٗ. 3 .وٍٙزٜ ّٔی در ٞٙذ تٝ رٞثزی اٚ استمالَ وأُ وطٛر را درخٛاست وزد (ج

 ٔائٛ. 4 .اٚ ٘خستیٗ رئیس یه وطٛر ػزتی ٚ ٔسّٕاٖ تٛد وٝ تا ٚساعت آٔزیىا تا اسزائیُ پیٕاٖ صّح أضا وزد (د

 یاسز ػزفات. 5 

 چزچیُ. 6 

1 

 

 . عثارت هٌاسة تٌَیسیذخالیدر جاّای  ج

 .ٔؼزٚف ضذ........................   تٝ اصالحات اساسی ٚ اخذ تٕذٖ جذیذ غزب الذاْ وزد٘ذ وٝ ایٗ دٚراٖ تٝ  19صاپٙیٟا در ٘یٕٝ دْٚ لزٖ . 1

 .تٝ تصٛیة رسیذ.........................  پیطٟٙاد تمسیٓ سزسٔیٗ فّسغیٗ تٝ دٚ وطٛر یٟٛدی ٚ ػزتی تٛسیّٝ  . 2

 .پیزٚس ضذ٘ذ ٚ تٝ استمالَ رسیذ٘ذ....................  پس اس پایاٖ جًٙ جٟا٘ی دْٚ، ٔزدْ اِجشایز پس اس ساِٟا ٔثارسٜ سخت تز استؼٕار  . 3

75/0 

 .گشیٌْْای هٌاسة را اًتخاب ًواییذ د

 پس اس جًٙ جٟا٘ی اَٚ وذاْ ػأُ تأثیز تسشایی در پیذایص حىٛٔتٟای دیىتاتٛری، تٝ خصٛظ در ارٚپا داضت؟. 1

 ٌستزش ٔستؼٕزات (  د        ٔطىالت التصادی        ( ٘ظأٟای ٔطزٚعٝ              ج (     ب ظٟٛر احشاب سیاسی ٔتؼذد    (اِف

  جًٙ جٟا٘ی دْٚ تا وذاْ رٚیذاد آغاس ضذ؟1318ضٟزیٛر / 1939در اَٚ سپتأثز . 2

 حّٕٝ إِٓاٖ تٝ تّضیه              ( حّٕٝ إِٓاٖ تٝ فزا٘سٝ             د( حّٕٝ إِٓاٖ تٝ ِٟستاٖ           ج( حّٕٝ اتزیص تٝ صزتستاٖ          ب (اِف

 در جًٙ جٟا٘ی دْٚ، وطٛرٞای ضثٟجشیزٜ تاِىاٖ ٚ ارٚپای ضزلی ٔٛرد تٟاجٓ وذاْ ٘یزٚٞا لزار ٌزفتٙذ؟. 3

 ٘یزٚٞای فزا٘سٝ (    د ٘یزٚٞای ضٛرٚی                 (     ج  ٘یزٚٞای ٔحٛر            ( ٘یزٚٞای ٔتفك                       ب (اِف

 تّفات وذاْ وطٛرٞا در جًٙ جٟا٘ی دْٚ تیطتز اس دیٍز وطٛرٞا تٛد؟. 4

 ضٛرٚی ٚ إِٓاٖ( ضٛرٚی ٚ صاپٗ                       د (    ج   إِٓاٖ ٚ صاپٗ                ( ب                  إِٓاٖ ٚ اٍّ٘یس (اِف

1 

 : کَتاُ دّیذپاسختِ سؤاالت سیز  ه

 5/0 ٔزدْ ایتاِیا ضیفتٝ ٔٛسِٛیٙی تٛد٘ذ؟ (فاصّٝ دٚ جًٙ)چزا تا لثُ اس جًٙ جٟا٘ی دْٚ. 1

 5/0 پس اس خاتٕٝ جًٙ جٟا٘ی اَٚ، دِیُ ٘ارضایتی ٔزدْ اس جٕٟٛری إِٓاٖ چٝ تٛد؟. 2

 5/0 .ٔٛضٛع اػالٔیٝ تاِفٛر را تیاٖ وٙیذ. 3

 5/0 . را تیاٖ وٙیذ1941در جًٙ جٟا٘ی دْٚ، ػّت حّٕٝ إِٓاٖ تٝ ضٛرٚی در صٚئٗ . 4

 75/0 ٞیتّز تا حٕایت وذاْ ٌزٟٚٞا صذراػظٓ إِٓاٖ ضذ؟. 5

 اداهِ سؤاالت در صفحِ دٍم

١ 



 ردیف

 و

 

تزداضت خٛد را درتارٜ فضای فىزی، . ٔتٗ سیز تٝ سٌٛٙذ٘أٝ اػضای ساسٔاٖ جٛا٘اٖ ٞیتّزی ٔزتٛط ٔیثاضذ: تزرسی شَاّذ ٍ هذارک

 :سیاسی ٚ اجتٕاػی إِٓاٖ در ساِٟای پیص اس جًٙ جٟا٘ی دْٚ تٙٛیسیذ

. در حضَر ایي پزچن خًَیي کِ هظْز پیشَای هاست هي سَگٌد یاد هیکٌن تا ّوِ ًیزٍ ٍ تَاًن را در راُ آدٍلف ّیتلز هٌجی کشَرهاى بِ کار گیزم"

 (1216، ص2فَگل، تودى هغزب سهیي، ج)".خدایا هزا در ایي راُ کوک کي. هي با هیل خَد آهادّام تا جاًن را در راُ اٍ ًثار کٌن

 بارم
1 

 : ٔتٗ سیز را تخٛا٘یذ ٚ تٝ سؤاالت آٖ پاسخ دٞیذ:برداشت و قضاوت

فَگل، )".بِ راُ اًداخت جذابیت ّواى چیشی را اس بیي بزد کِ اکثز هتفکزاى آى را بِ ًام تودى ًَیي تحسیي هیکزدًد... حوام خًَی کِ استالیي "
 (1222، ص2تودى هغزب سهیي، ج

 ٔتٗ فٛق تٝ وذاْ الذاْ استاِیٗ اضارٜ دارد؟ (اِف

 تزداضت ٚ لضاٚت ضٕا اس ایٗ ٔتٗ چیست؟ (ب

1 

 دیذٌاٜ یىی اس ٔٛرخاٖ ٔؼاصز درتارٜ آثار ٚ پیأذٞای فىزی ٚ فزٍٞٙی جًٙ جٟا٘ی دْٚ را تخٛا٘یذ ٚ تٝ سؤاالت آٖ :تفکر و اظهارنظر

 :پاسخ دٞیذ

، 2آدلز، تودًْای عالن، ج)".هْیبتزیي بصیزت ٍ آگاّی حاصل اس ایي پدیدُ، ایي بَد کِ اکٌَى بشز قدرت اًْدام کاهل خَد را بدست آٍردُ است"
 (766ص
 ایٗ ٔتٗ تٝ وذاْ رٚیذاد ٟٔٓ در جًٙ جٟا٘ی دْٚ ٔزتٛط ٔیطٛد؟ (اِف

 پیطٟٙاد ضٕا تزای ٌستزش صّح ٚ دٚستی جٟا٘ی ٚ جٌّٛیزی اس جًٙ چیست؟ (ب

1 

 :به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهیذ ز

 1 چٝ ػٛأّی ٔٛجة رضذ سزیغ التصادی ٚ صٙؼتی وطٛرٞای ارٚپای غزتی پس اس جًٙ جٟا٘ی دْٚ ضذ؟. 1

 1 .چٟار ٔٛرد اس ٚیضٌیٟای جًٙ سزد را ٘اْ تثزیذ. 2

 1 .تزخٛرد دیىتاتٛریٟای ٔٛسِٛیٙی ٚ ٞیتّز در ایتاِیا ٚ إِٓاٖ تا ٔخاِفاٖ چٍٛ٘ٝ تٛد؟ ٔمایسٝ ٕ٘اییذ. 3

 1 .وذاْ عزحٟای ػٕزا٘ی ٚ التصادی تٛسظ ٞیتّز تٝ اجزا در آٔذ؟ چٟار ٔٛرد را ٘اْ تثزیذ. 4

تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ایزاٖ در جًٙ جٟا٘ی دْٚ اػالْ تیغزفی ٕ٘ٛد دالیُ . تصٛیز ٔماتُ تٝ ٔٛلؼیت ایزاٖ در جًٙ جٟا٘ی دْٚ اضارٜ دارد. 5

 .حضٛر ایٗ ٘یزٚٞا در ایزاٖ را تزرسی ٚ ارسیاتی ٕ٘اییذ
ًیزٍّای 

اًگلیسی در 

جٌگ -ایزاى

جْاًی دٍم                   

ًظاهیاى 

شَرٍی در 

-ایزاى

جٌگ -قشٍیي

 جْاًی دٍم

5/1 

 اداهِ سؤاالت در صفحِ سَم

٢ 



 تسوِ تعالی

 هذیزیت آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى شْزیار

 3طزاحی سؤاالت درس ّشتن تاریخ 

 97-98: سال تحصیلی

 ًجف سادُآهٌِ : طزاح سؤال                                                                                                 ایزاى ٍ جْاى هعاصز3تاریخ : ًام درس

 ردیف

 ز
 .دالیُ ضؼف ٚ ٘اوارآٔذی جأؼٝ ُّٔ در فاصّٝ جًٙ جٟا٘ی دْٚ را تزرسی ٕ٘اییذ. 6

 بارم
5/1 

 5/1 .تا تٛجٝ تٝ تصٛیز ٔماتُ، ٔتٙی را درتارٜ چٍٍٛ٘ی ٚرٚد ٚ حضٛر آٔزیىا در جًٙ جٟا٘ی دْٚ ٚ پیأذٞای آٖ تٙٛیسیذ. 7

ٞز یه اس وطٛرٞای ضٛرٚی، ایتاِیا، إِٓاٖ ٚ صاپٗ تٝ چٝ الذأات تٛسؼٟغّثا٘ٝ در  (در فاصّٝ دٚ جًٙ جٟا٘ی)تؼذ اس جًٙ جٟا٘ی اَٚ. 8

 .ػزصٝ رٚاتظ خارجی دست سد٘ذ؟ دستٟثٙذی ٕ٘ٛدٜ ٚ تٛضیح دٞیذ

2 

 هَفق تاشیذ

3 



 بسوه تعالی

 هدیزیت آهوسش و پزورش شهزستاى شهزیار

 دبیزستاى عباسقلی رهگذر

 3راهنوای تصحیح درس هشتن تاریخ 

 نجف سادهآهنه : طزاح سؤال                           97-98: سال تحصیلی                      ایزاى و جهاى هعاصز3تاریخ : نام درس 

  

 ردیف

 (25/0)غحیح. 4           (   25/0)غّظ. 3                (   25/0)غحیح. 2               (    25/0)غحیح. 1 الف

 (25/0)ا٘ٛسسادات. 2( د         (25/0)ٌا٘ذی. 1 ( ج         (    25/0)چشچیُ. 6 ( ب      (         25/0)ٔائٛ. 4 (اِف ب

 (25/0)فشا٘سٝ. 3(      25/0)ساصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ. 2(           25/0)ا٘مالب ٔیجی. 1 ج

 (25/0)ضٛسٚی ٚ إِٓاٖ (د. 4(        25/0)٘یشٚٞای ٔحٛس (ب. 3(      25/0)حّٕٝ إِٓاٖ تٝ ِٟستاٖ (ب. 2(     25/0)ٔطىالت التػادی (ج. 1 د

 (5/0).  عُٕ وشداعتػاتات ٚ پایاٖ دادٖ تٝ سفع تیىاسی ٚ تٛسْصیشا اٚ تٝ ٚعذٜ خٛد دستاسٜ . 1 ه

 (5/0). تٝ عّت أضای پیٕاٖ تحمیشآٔیض ٚسسای ٚ ٌستشش سوٛد ٚ تیىاسی دس ایٗ وطٛس. 2

 (5/0). اٍّ٘ستاٖ تا غذٚس ایٗ اعالٔیٝ، ٘ظش ٔساعذ خٛد سا تا ایجاد سشصٔیٗ یٟٛدی دس فّسغیٗ اعالْ وشد. 3

 (5/0). تٙثست جًٙ تا اٍّ٘ستاٖ دس جثٟٝ غشب، ٞیتّش سا ٚاداضت وٝ جثٟٝ دیٍشی سا دس ضشق تٍطایذ. 4

 (75/0). افسشاٖ استص-اضشاف صٔیٙذاس-تا حٕایت غاحثاٖ غٙایع. 5

٘طا٘ذٞٙذٜ ٚجٛد تحشاٖ التػادی، اجتٕاعی ٚ سیاسی دس إِٓاٖ دس ساِٟای لثُ اص جًٙ جٟا٘ی دْٚ ٔیثاضذ ٚ : بزرسی شواهد و هدارک و

ٕٞچٙا٘ىٝ . ایٙىٝ ارٞاٖ عٕٛٔی تخػٛظ جٛا٘اٖ، ٞیتّش سا یٍا٘ٝ سٞثش ٔمذس ٚ ٔمتذسی ٔیذا٘ستٙذ وٝ ٔیتٛا٘ذ تٝ ایٗ تحشاٟ٘ا خاتٕٝ دٞذ

 (سسا٘ذٖ ٔفْٟٛ یا ٞش پاسخی وٝ تٝ ایٗ ٔتٗ ٘ضدیه تاضذ وافی است).تٛا٘ستٝ تٛد پشچٓ إِٓاٖ سا تا فتٛحاتص دس اسٚپا ٕٞچٙاٖ سشفشاص داسد

(1) 

ٔخاِفاٖ ٚ تثعیذضذٌاٖ دس سشاسش د٘یا اص تا٘ذٞای تشٚس استاِیٗ دس . تٝ لتّعاْ ٔیّیٟٛ٘ا ٕٞٛعٗ خٛد اضاسٜ داسد (اِف:برداشت و قضاوت

 (5/0). أاٖ ٘ثٛد٘ذ

. غشتیٟا اعتماد داس٘ذ وٝ تا سٚی واس آٔذٖ چٙیٗ تٕذٖ پیطشفتٟای، دٚسٜ جًٙ ٚ خٛ٘شیضی تٝ پایاٖ سسیذٜ ٚ دٚسٜ ٌفتٍٛی تٕذٟ٘است (ب

ایٗ دس حاِی است وٝ وطتاسٞای استاِیٗ، تحٛالت ٚ دستاٚسدٞای ا٘مالب وٕٛ٘یستی اص جّٕٝ ضعاسٞای آصادی ٚ تشاتشی سا سست ٚ خذضٟذاس 

 استفادٜ 83تشای پاسخ تٝ ایٗ لسٕت ٔیتٛا٘ٙذ اص آٔٛختٟٟای لثّی دس غفحٝ . ٞش پاسخ دیٍشی وٝ تٝ ایٙٙضدیه تاضذ وافی است)ٕ٘ٛد

 (5/0. )(ٕ٘ایٙذ

. ایٙىٝ پیطشفتٟای تطش دس ساخت سالحٟای اتٕی ٔیتٛا٘ذ ظشف چٙذ ثا٘یٝ تٕذٖ وٙٛ٘ی ٚ ٘سُ تطشیت سا ٘اتٛد ساصد (اِف:تفکر و اظهارنظر

 (5/0).چٙا٘ىٝ دس ٞیشٚضیٕا ٚ ٘اواصاوی ایٗ ٚیشا٘ی ٚ ٘اتٛدی تجشتٝ ضذ

ٌستشش احتشاْ ٚ ٕٞذِی ٔیاٖ ٔشدْ جٟاٖ، احتشاْ ٚ پایثٙذی تٝ ساصٔاٟ٘ای تأٔیٙىٙٙذٜ غّح جٟا٘ی، احتشاْ تٝ حمٛق وطٛسٞا،  (ب

 (5/0) (پیطٟٙادات دیٍش لاتُ لثَٛ ٔیثاضذ).ٌستشش ٕٞىاسیٟا، ٕٞچٙیٗ وٕه وطٛسٞای لذستٕٙذ تٝ دیٍش وطٛسٞا

 اجتٕاعی ٚ دسیافت اغالحات ٔؤثش ٚ ٞٛضٕٙذا٘ٝ، ٕٞچٙیٗ ا٘جاْ تش٘أٟشیضی، واس سختوطٛسٞای اسٚپای غشتی پس اص پایاٖ جًٙ تا . 1 س

 (1).  التػادی اص آٔشیىا دس ٔسیش سضذ ٚ سٚ٘ك التػادی ٚ غٙعتی لشاس ٌشفتٙذوٕىٟای

 (1). سلاتتٟای التػادی- جًٙ تثّیغاتی- تشلشاسی اتحادٞا ٚ پیٕاٟ٘ای سیاسی ٚ ٘ظأی- ا٘جاْ ٔساتمات تسّیحاتی ٚ عّٕی. 2

اص عشیك ضٍشدٞای تثّیغاتی ٚ سخٙشا٘یٟای ٟٔیج تٝ تحشیه ٚ جزب - ٞش دٚ احضاب سلیة دٚ حضب فاضیسٓ ٚ ٘اصیسٓ سا ٘اتٛد ٕ٘ٛد٘ذ. 3

ٞش دٚ تشای ٘اتٛدی ٔخاِفاٖ ٚ ٔعتشضاٖ اص - تا تٟشٍٞیشی اص ٚسایُ استثاط جٕعی ٔشدْ سا تحت ٘ظاست ٚ وٙتشَ لشاس داد٘ذ- ٔشدْ الذاْ ٕ٘ٛد٘ذ

 (1) (اضاسٜ تٝ چٟاس لسٕت دس تٛضیحات دا٘طآٔٛصاٖ وافی ٔیثاضذ).ساصٔاٟ٘ای پّیسی ٚ أٙیتی استفادٜ ٕ٘ٛد٘ذ

 (1)... ایجاد غٙایع تسّیحاتی ٚ - ساٞا٘ذاصی واسخاٟٟ٘ای تضسي- ایجاد ٔؤسسات عٕٛٔی- ساخت ضثىٝ ٚسیع اص جادٟٞا ٚ ساٞآٞٗ. 4



 ٕ٘ٛد أا حضٛس واسضٙاساٖ ٚ تىٙسیٟٙای إِٓا٘ی اص جّٕٝ عٛأُ صٔیٟٙساص، جٟت ٚسٚد تیغشفیتا ایٙىٝ ایشاٖ دس جًٙ جٟا٘ی دْٚ اعالْ . 5

 ٚ ٔٙاتع چاٟٞای ٘فتی تاوٛ ٚ پیطشٚی دس خان ایٗ وطٛس، ٕٞچٙیٗ حفظ حٕالت إِٓاٖ تٝ ضٛسٚی. ٘یشٚٞای سٚس ٚ اٍّ٘یس دس ایشاٖ تٛد

 جٟت وٕىشسا٘ی تٝ ضٛسٚی ٚ ٔماٚٔت سضاضاٜ خان ایشاٖ، ضشٚست حضٛس ٘یشٚٞای ٔتفك دس ایشاٖ سا دٚچٙذاٖ ٕ٘ٛد ٚ إٞیت ٘فتی جٙٛب

 (5/1).  واسضٙاساٖ إِٓا٘ی، تٟا٘ٝ الصْ سا جٟت حضٛس آٟ٘ا دس خان ایشاٖ فشاٞٓ وشداخشاجدس تشاتش دسخٛاست ضٛسٚی ٚ اٍّ٘یس دس 
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اص .  تشای تحمك ایٗ ٞذف تٛدفالذ لذست وافیدس ٔیاٖ دِٚتٟا تٝ ٚجٛد آٔذٜ تٛد،جٌّٛیشی اص جًٙ ٚ دضٕٙی ایٗ ٔشوض تا ایٙىٝ تشای . 6 س

 ٘یض عضٛ ایٗ ضٛسٚیٕٞچٙیٗ .  تأسیس آٖ سا دادٜ تٛد٘ذ اص جّٕٝ آٔشیىاپیطٟٙاددالیُ ضعف آٖ، عذْ حضٛس تشخی اص وطٛسٞا تٛد وٝ خٛد 

ِزا ایٗ جأعٝ دس فاغّٝ دٚ جًٙ .  اص آٖ تاعث تیاعتثاسی جأعٝ ُّٔ ضذ٘ذخشٚج اٌشچٝ عضٛیت داضتٙذ أا تا إِٓاٖ ٚ طاپٗ. ٟ٘اد جٟا٘ی ٘طذ

 (5/1). الذأی جض ٔحىْٛ ٕ٘ٛدٖ تٟاجٕات ٘ظأی ٘ىشد

٘اٌٚاٖ  تٝ طاپٗصٔا٘ی وٝ .  وٕىٟای ٔاِی ٔیىشداٍّ٘ستاٖ ٚ فشا٘سٝآٔشیىا دس جًٙ جٟا٘ی دْٚ اعالْ تیغشفی ٕ٘ٛد أا دس عیٗ حاَ تٝ . 7

ضٕاَ  دٚچٙذاٖ حٕالتی سا دس سٚحیٝ دس پشَ ٞاستش دس الیا٘ٛس آساْ حّٕٟٛس ضذ آٔشیىا تٝ ٘فع ٔتفمیٗ ٚاسد جًٙ ضذ ٚ ٔتفمیٗ تا آٔشیىا

 عّیٝ استص ٔحٛس آغاص ٕ٘ٛد٘ذ ٚ تٝ ٔٛفمیتٟای تضسي دست یافتٙذ ٚ ٘یشٚی دسیایی طاپٗ دس الیا٘ٛس آساْ ٚ جٙٛب ضشلی آسیا آفشیما ٚ اسٚپا

 (5/1) (.دا٘طآٔٛصاٖ ٘ىات ٔطخع ضذٜ سا تا ٞشٌٛ٘ٝ جّٕٟثٙذی ٘ٛضتٝ تاضٙذ لاتُ پزیشش است). خٛسد ٚ عمثٙطیٙی ٕ٘ٛدضىست

 

 

 (5/0). تٝ ٌستشش ٔشصٞا ٚ تسّظ تش تشخی وطٛسٞا ٚ سشصٔیٟٙای اسٚپای ضشلی الذاْ ٕ٘ٛد ٚ تا إِٓاٖ پیٕاٖ عذْ تجاٚص تست: ضٛسٚی. 8

 (5/0). دس فىش احیای دٚتاسٜ أپشاتٛسی سْٚ تاستاٖ ٚ تسّظ تش ٔذیتشا٘ٝ ٚ ضٕاَ آفشیما تٝ اتیٛپی حّٕٝ وشد: ایتاِیا

إِٓاٖ تٝ سٞثشی ٞیتّش، عالٜٚ تش تستٗ پیٕاٟ٘ای دٚجا٘ثٝ ٚ چٙذجا٘ثٝ تا تشخی وطٛسٞا تشای وسة فضای حیاتی، تشخی اص سشصٔیٟٙا : إِٓاٖ

 (5/0). سا دس اسٚپا فتح وشد

 (5/0). تا تسّظ ٘ظأیاٖ تش ایٗ وطٛس، طاپٙیٟا تٝ چیٗ ِطىشوطی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ تٝ ٕٞشاٜ إِٓاٖ ٚ ایتاِیا وطٛسٞای ٔحٛس سا تطىیُ داد٘ذ: طاپٗ
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