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پرسش و پاسخ کتاب جدید آمادگی دفاعی دهم درس هشتم:
ٙٔ-1ظٛض اظ پسافٙس غیطػبُٔ چیؿت؟ السأبت غیط ٔؿّحب٘ ٝوٛٔ ٝجت افعایف ثبظزاض٘سٌی ،وبٞف آؾیت پصیطی ،تسا ْٚفؼبِیت ٞبی
يطٚضی  ٚاضتمبی پبیساضی ّٔی زض ثطاثط تٟسیسٞب ٔی قٛز .
-2چٟبض ٔٛضز اظ ٔبٔٛضیت ٞبی پسافٙس غیط ػبُٔ ضا ثٛٙیؿیس؟اِف-وبٞف آؾیت پصیطی  ٚافعایف ایٕٙی ظیطؾبذت ٞبی ّٔی ٔ ٚطاوع
حیبتی ة -ازاض ٜأٛض ٔطزْ  ٚتسا ْٚذسٔبت زض قطایٍ ج ٚ ًٙتٟسیس زقٕٗ د-حفظ  ٚپبیساضؾبظی ظیط ؾبذت ٞبی وكٛض ز-ثطاٚضز
تٟسیسات  ٚآؾیت پصیطی ؾبذت ٞبی وكٛض
-3ؾٛٔ ٝضز اظ اِٛٚیت ٞبی پسافٙس غیط ػبُٔ ضا ثٛٙیؿیس؟ پسافٙس ؾبیجطی  ٚالتهبزی  ٚظیؿتی
-4فًبی ؾبیجط چیؿت؟ ث ٝز٘یبی ٔجبظی ثب ٞط آٖ چ ٝؤ ٝطث ٌٛث ٝقجىٞ ٝبی ضایب٘ ٚ ٝایٙتط٘ت اؾت ٌٛیٙس.
 -5ج ًٙؾبیجطی چیؿت؟ ٞط ٌ ٝ٘ٛػُٕ ذهٕب٘ ٝػّی ٝؾیؿتٓ ٞبی ضایب٘ ٝضا ثب ٞسف وبٞف وبضایی یب ٘بتٛاٖ ؾبظی آٖ ٞب ٌٛیٙس.
ٞ-6ه ٞ ٚىط چیؿت؟ ٘فٛش ث ٝقجى ٝضایب٘ ٝضا ٞه  ٚافطاز ٘فٛشوٙٙس ٜضا ٞىط ٌٛیٙس.
-7فؼبالٖ ٔیساٖ ٘جطز ؾبیجط ضا ٘بْ ثجطیس؟ اِف -افطاز ٔؿتمُ ة -قطوت ٞب  ٚثٍٙبٟٞبی وؿت  ٚوبض دٌ -طٟٞٚبی ذالفىبض ز -ثرف
زِٚتی ٘ ٚظبٔی
 -8افطاز ٔؿتمُ زض فؼبالٖ ٔیساٖ ٘جطز ؾبیجط چ ٝوؿب٘ی ٞؿتٙس؟ چ ٝاٍ٘یع ٜای زاض٘س؟ ٔطزْ ػبزی ثٛیػ ٜجٛا٘بٖ ٔ ٚترههبٖ ضقتٝ
ٞبی ضایب٘ ٝو ٝث ٝنٛضت فطزی یب ٌطٞٚی اغّت ثب اٍ٘یعٞ ٜبی وؿت ٞیجبٖ  ٚلسضت  ٚیب ٔجبضظَّ ٜجی فؼبِیت ٔی وٙٙس.
-9قطوت ٞب  ٚثٍٙبٟٞبی وؿت  ٚوبض اظ فؼبالٖ ٔیساٖ ٘جطز ؾبیجط ث ٝچٙٔ ٝظٛض زؾت ث ٝحٕالت ؾبیجطی ٔی ظ٘ٙس؟ ایٗ ٌط ٜٚثیكتط
ثب ٍ٘طـ ٔبزی  ٚثٙٔ ٝظٛض وؿت ٔٙفؼت التهبزی زض فًبی ضلبثتی ٔٛجٛز ،زؾت ث ٝحٕالت ؾبیجطی ٔی ظ٘ٙس.
 -10فؼبِ تطیٗ ثبظیٍطاٖ ج ًٙؾبیجطی ضا ٘بْ ثجطیس؟ ازاضات پّیؽٌ ،طٟٞٚبی ٚیػ ٜيس تطٚضیؿتی ،آغا٘ؽ ٞبی اَالػبتی أٙیتی
ٔ-11مبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض تبضید  94/6/18ؾ ٝػبُٔ اؾبؾی التساض ّٔی ضا چ٘ ٝبٔیس٘س؟ اِف-التهبز لٛی ٔ ٚمب ْٚة -ػّٓ پیكطفتٝ
 ٚضٚظافع ٖٚد -حفظ ضٚحی ٝا٘مالة ٌطایی زض  ٕٝٞثرهٛل زض جٛاٟ٘ب.
 -12پسافٙس التهبزی چیؿت؟ یؼٙی زض ٚيؼیت حّٕ ٕٝٞ ٝجب٘ج ٝالتهبزی زقٕٗ ثب اغبظ ؾیبؾتٟب  ٚضفتبضٞبی ٔٙبؾت ،تٟسیس ضا
تجسیُ ث ٝفطنت وٙیٓ  ٚثبػج ضقس جٟكی التهبز وكٛض قٛیٓ.
ٙٔ-13ظٛض اظ تحطیٓ التهبزی چیؿت؟ یؼٙی ٔحسٚزیتٟبی قسیس التهبزی ثطای ّٔت ٔب تٛؾٍ زقٕٙبٖ ا٘مالة اؾالٔی..
-14ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة ضاٞىبض اؾبؾی ٔمبثّ ٝثب ج ًٙالتهبزی ضا زض چٔ ٝی زا٘ٙس؟ التهبز ٔمبٔٚتی.
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-15ثیب٘بت ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض تبضید  94 /11 /28زض ٔٛضز التهبز ٔمبٔٚتی ضا ثٛٙیؿیس؟التهبز ٔمبٔٚتی زض ٖٚظا  ٚثط ٖٚظا اؾت.
ٔٗ ٞیچ ٚلت ٍ٘فتٓ زٚض وكٛض حهبض ثىكیٓ أب ایٗ زض ٖٚظایی ضا فطأٛـ ٘ىٙیٓ .اٌط التهبز ّٔی اظ اظ زض٘ ٖٚجٛقس  ٚفٛضاٖ ٘ىٙس،
ث ٝجبیی ٘رٛاٞس ضؾیس .ثّ ٝتؼبُٔ ثب ز٘یب زض ظٔیٞ ٝٙبی التهبزی ذیّی ذٛة اؾت أب تؼبُٔ ٛٞقٕٙسا٘ ٚ ٝتؼبّٔی ؤ ٝؼٙبیف زضٖٚ
ظایی التهبز ثبقس.
 -16تٟسیس ظیؿتی چیؿت؟ ٞط ضٚیساز  ٚحبزحَ ٝجیؼی یب غیطَجیؼی ثب اؾتفبز ٜاظ ػٛأُ ظیؿتی  ٚفطاٚضزٞ ٜبی اٖ ٞب و ٝثبػج
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آؾیت ضؾب٘سٖ ث ٝؾطٔبیٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی ٙٔ ٚبثغ ّٔی ٔی ٌطزز ضا ٌٛیٙس.

-1جٟت ٞبی انّی ضا ٘بْ ثجطیس؟ قٕبَ -جٛٙةٔ -كطق ٔ ٚغطة.
-2جٟت ٞبی فطػی ضا ٘بْ ثجطیس؟ قٕبَ غطة -قٕبَ قطق -جٛٙة غطة -جٛٙة قطق
-3جٟت یبثی ثب چٚ ٝؾبئّی ا٘جبْ ٔی قٛز؟ لُت ٕ٘بٌ -یط٘سٞ ٜبی زؾتی ٔٛلؼیت یبة یب جی پی اؼ.
-4ضٚـ ٞبی جٟت یبثی زض ضٚظ ضا ٘بْ ثجطیس؟ جٟت یبثی ث ٝوٕه ذٛضقیس -جٟت یبثی ث ٝوٕه ؾبی ٝقبذم.
-5قبذم زض جٟت یبثی چیؿت؟ ث ٝچ ٝنٛضت زض ظٔیٗ ٘هت ٔی قٛز؟ چٛة یب ٔیّ ٝیب ٞط قی ٘ؿجتب نبف  ٚثَٛ ٝض تمطیجی یه
ٔتط اؾت و ٝث ٝنٛضت ػٕٛزی زض ظٔیٙی ٔؿُح ٘هت ٔی قٛز.
-6جٟت یبثی ث ٝوٕه ؾبی ٝقبذم ضا تٛيیح زٞیس؟زض ایٗ ضٚـ ،پؽ اظ ٘هت قبذم ،ا٘تٟبی ؾبی ٝآٖ ضا ضٚی ظٔیٗ ثبیه ؾًٙ
ػالٔت ٌصاضی  ٚثؼس اظ  15تب  20زلیمٔ ٝحُ جسیس ضا زٚثبض ٜػالٔت ٌصاضی ٔی وٙیٓ .اٌط ایٗ ز٘ ٚمُ ٝضا ٚنُ وٙیٓ َٛ ٚضی
ثبیؿتیٓ و ٝپبی چپ ضٚی ٘مُ ٝا ٚ َٚپبی ضاؾت ضٚی ٘مُ ٝز ْٚثبقس ،ضٚثطٚی ٔب قٕبَ  ٚپكت ؾطٔبٖ جٛٙة اؾت.
-7ضٚقٟبی جٟت یبثی زض قت ضا ثٛٙیؿیس؟ جٟت یبثی ث ٝوٕه ؾتبض ٜلُجی -جٟت یبثی ث ٝوٕه ٔبٜ
-8زض ٘یٕىط ٜقٕبِی ؾتبض ٜلُجی ثب زلت ثؿیبض ظیبزی وساْ جٟت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس؟ قٕبَ.
-9جٟت یبثی ث ٝوٕه ؾتبض ٜلُجی ضا تٛيیح زٞیس؟ نفح.83 ٝ
-10جٟت یبثی ث ٝوٕه ٔب ٜضا تٛيیح زٞیس؟نفح84 ٝ
 -11ترٕیٗ ٔؿبفت چیؿت؟ ا٘ساظٌ ٜیطی تمطیجی ٔؿبفت یب فبنّٞ ٝب ثیٗ ز٘ ٚمُ ٝضا ٌٛیٙس.
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پرسش و پاسخ کتاب جدید آمادگی دفاعی دهم درس نهم:
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ٚظیف ٝای زاضیٓ؟ و ٝثب ػعْ ٕٞ ٚجؿتٍی ّٔی ،اظ ا٘مالة اؾالٔی  ٚزؾتبٚضزٞبی اٖ ٔطالجت وٙیٓ.
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 -17زض قطایٍ حؿبؼ و٘ٛٙی و ٝزقٕٙبٖ اؾتمالَ  ٚآظازی ٔی ٟٗاؾالٔی چكٓ َٕغ ثط جبٖ ٔ ٚبَ  ٚاثطٚی ٔب زٚذت ٝا٘س چٝ
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-12إٞیت ترٕیٗ ٔؿبفت چیؿت؟ ثطای ایٙى ٝضظْ اٚض ثتٛا٘س زض ٔیساٖ ٘جطز ،ؾالح ذٛز ضا تٙظیٓ وٙس  ٚث ٝنٛضت زلیك ٞسف
ٌیطی وٙس فٗ ترٕیٗ ٔؿبفت ضا ٔی أٛظزٕٞ.چٙیٗ یه ضظٔٙس ٜزیس ٜثبٖ ثطای ایٙى ٝثتٛا٘س ٔحُ نحیح اٞساف  ٚػٛاضو ضا ثَٛ ٝض
زلیك ث ٝفطٔب٘سٞبٖ ٌعاضـ زٞس ث ٝأٛظـ فٗ ترٕیٗ زض ضظْ ا٘فطازی ٘یبظ زاضز.
-13ا٘ساظٌ ٜیطی ٔؿبفت ثب ٘مك ٝضا تٛيیح زٞیس؟ نفح84ٝ
-14ترٕیٗ ٔؿبفت ثٚ ٝؾیّ ٝیٍبٖ نسٔتطی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ نفح64ٝ
ٔ-15ؿئِٛیت ٍٟ٘ساضی  ٚػیت یبثی اؾّح ٝا٘فطازی ثط ػٟس ٜچ ٝوؿی اؾت؟ثط ػٟس ٜوؿی اؾت و ٝاظ آٖ اؾتفبزٔ ٜی وٙس.
-16تیطا٘ساظی زلیك ث ٝنٛضت ٟٔبضت فطزی چٍ ٝ٘ٛث ٝزؾت ٔی آیس؟ ثب آٔٛظـ  ٚتٕطیٗ  ٚپكتىبض.
-17لّك ٌیطی چیؿت؟ ػّٕی اؾت و ٝلجُ اظ تیطا٘ساظی ثطای ث ٝزؾت اٚضزٖ زلت اؾّح ٝا٘جبْ ٔی قٛز.
-18حبِتٟبی نحیح تیطا٘ساظی ضا ٘بْ ثجطیس؟حبِت ایؿتبز -ٜحبِت ث ٝظا٘ -ٛحبِت ٘كؿت -ٝحبِت زضاظوف
-19چ ٝقٟطٞبیی ز ض ثطاثط زض ثطاثط حٛازث اظ ٔمبٔٚت ثیكتطی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس؟ قٟطٞبیی و ٝاظ افطاز أٛظـ زیس ٚ ٜأبز،ٜ
ظیطؾبذتٟبی ٔٙبؾت  ٚؾبٔب٘ٞ ٝبی ٞكساضزٙٞس ٜثطذٛضزاض ثبقٙس .
-20زفبع قٟطی قبُٔ چ ٝال سأبتی اؾت؟ قبُٔ السأبت ٔطزٔی زض ثطاثط حٛازث  ٚج ٚ ًٙتٟسیسات زیٍط اؾت و ٝتبویس اٖ ثط
أٛظـ ٞبی ػٕٔٛی  ٚپیكٍیطی اؾت .
-21اظ ضٚقٟبی أبز ٜؾبظی ضظ ْ اٚضاٖ قٟطی یه ٔٛضز ثٛٙیؿیس؟ اجطای تٕطیٟٙبی ٘ظبٔی ثب ضظٔبیف اؾت و ٝثب ٔكبضوت ٘یطٞٚبی
ا٘تظبٔی  ٚثؿیجیبٖ ٞط ٔحّ ٚ ٝضٚؾتب  ٚقٟط ثطٌعاض ٔی قٛز .
-22زض ؾبِٟبی اذیط چ ٝوكٛضٞبیی ثب ج ٚ ًٙزفبع قٟطی ضٚثط ٚثٛز ٜا٘س؟ وكٛضٞبی ٔؿّٕبٖ افغب٘ؿتبٖ  ٚػطاق  ٚؾٛضی.ٝ
 -23اظ السأبت ذطاثىبضاٌ٘ ٝطٞٚىٟبی تطٚضیؿتی ٔٛضز حٕبیت أطیىب  ٚضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی چٙس ٔٛضز شوط وٙیس؟ حفط تّٟ٘ٛبی
قٟطی -ایجبز ا٘فجبض  ٚترطیت ٔٙبَك ٔؿى٘ٛی  ٚثی زفبع ثٙٔ ٝظٛض تكسیس ضػت ٚ ٚحكت زض ٔطزْ -اؾتفبز ٜاظ وٕطثٙسٞبی
ا٘فجبضی -وبضثطز ٌبظٞبی قیٕیبیی  ٚؾٕی -پطتبة ا٘ٛاع ٘بض٘جه .
 -24وٕیٗ چیؿت؟ وٕیٗ یه حّٕ ٝغبفٍّیطا٘ ٝاظ ٔحّی پٟٙبٖ ػّی٘ ٝیطٞٚبی زض حبَ حطوت یب ٔٛلتب حبثت پیبز ٜیب ٔٛتٛضی اؾت.
 -25زض اجطای ػّٕیبت وٕیٗ ث ٝچ٘ ٝىبتی ثبیس تٛج ٝوطز؟ ثبیس ؾّح  ٚتجٟیعات ٔٙبؾت پیف ثیٙی قٛزٚ -یػٌیٟب  ٚقطایٍ ُٔٙمٝ
وٕیٗ ،اؾتتبض ،اذتفب  ٚپٛقف ٔٙبؾت َطاحی قٛز -ثٟتطیٗ ُٔٙم ٝجغطافیبیی یب قٟطی ثطضؾی  ٚا٘تربة ق٘ٛس٘ -یطٞٚبی وٕیٗ
وٙٙس ٜؾبظٔب٘سٞی ق٘ٛس .
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 -26يس وٕیٗ چیؿت؟ ػىؽ اِؼُٕ ؾطیغ ٘یطٞٚبی ذٛزی ،ػّیٛٔ ٝايغ ٘یطٞٚبی وٕیٗ وٙٙس ٚ ٜزقٕٗ ثٙٔ ٝظٛض پبؾد ثب اتف،
وؿت ثطتطی٘ ،جبت افطاز  ٚوبٞف تّفبت اؾت .

پرسش و پاسخ کتاب جدید آمادگی دفاعی دهم درس دهم:

-1حبزح ٝچیؿت؟ حبزح ٝیه اتفبق پیف ثیٙی ٘كس ٚ ٜذبضد اظ ا٘تظبض اؾت و ٝؾجت نسٔ ٚ ٝآؾیت ٔی قٛز.
-2ا٘ٛاع حبزح ٝضا ٘بْ ثجطیس؟  ٚثطای ٞط یه ٔخبَ ثع٘یس؟اِف-حٛازث َجیؼی قبُٔ :ظٔیٗ ِطظ ٚ ٜؾیُ َٛ ٚفبٖ ٌ ٚطزثبز ة -حٛازث
غیطَجیؼی قبُٔ:آتف ؾٛظی  ٚا٘فجبض  ٚحٛازث حُٕ ٘ ٚمُ  ٚحٛازث نٙؼتی ٞ ٚؿت ٝای  ٚقیٕیبیی.
-3حٛازث َجیؼی ضا تؼطیف وٙیس؟ زض اضتجبٌ ثب َجیؼت اؾت  ٚا٘ؿبٖ ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ ٘مكی زض ٚلٛع آٖ ٘ساضز.
-4حٛازث غیط َجیؼی ضا تؼطیف وٙیس؟ حٛازحی و ٝزض احط ػّٕىطز ٘بزضؾت ا٘ؿبٖ زض َجیؼت ضخ ٔی زٞس.
-5جّٕٞ" ٝط وؽ یه ا٘ؿبٖ ضا ٘جبت زٞس ،جبٖ ٔ ٕٝٞطزْ ضا ٘جبت زاز ٜاؾت" ٔطث ٌٛث ٝوساْ ؾٛض ٚ ٜایٔ ٝی ثبقس؟ ؾٛضٔ ٜبئسٜ
ای. 32 ٝ
-6ثطای افعایف ایٕٙی چ ٝأطی يطٚضی اؾت؟ ٘یبظ ثٔ ٝكبضوت ٔطزْ  ٚأٛظـ ٞبی ػّٕی ٟٔ ٚبضتی زض ظ٘سٌی.
 -7ایٕٙی  ٚپیكٍیطی ضا تؼطیف وٙیس؟ ثٔ ٝجٕٛػ ٝفؼبِیت ٞبی و ٝوبضثطز ثٛٔ ٝلغ ٛٔ ٚحط اٟ٘ب ٔی تٛا٘س اظ ٚلٛع حٛازث  ٚاؾیجٟب زض
ظ٘سٌی جٌّٛیطی وٙسٌٛ ،یٙس .
-8اظ ٘ظط پیبٔجط اؾالْ(ل) ز٘ ٚؼٕتی و ٝلسضقبٖ قٙبذتٕ٘ ٝی قٛز ضا ٘بْ ثجطیس؟ أٙیت  ٚؾالٔت.
-9تبٔیٗ  ٚحفظ  ٚاضتمبی ؾالٔت جبٔؼٚ ٝظیف ٝویؿت؟ قطٌ اِٚی ٝاٖ چیؿت؟ ٚظیف ٕٝٞ ٝحىٔٛتٟبٔ -كبضوت افطاز جبٔؼ.ٝ
-10زض تبٔیٗ  ٚحفظ  ٚاضتمبی ؾالٔت جبٔؼ ٝاِٚیٗ ٌبْ چیؿت؟ قٙبذت ػٛأّی و ٝؾالٔت فطز  ٚجبٔؼ ٝضا تٟسیس ٔی وٙس.
-11ؾالٔت زاضای چ ٝاثؼبزی اؾت؟٘بْ ثجطیس؟ اثؼبز ضٚحی  ٚجؿٕی .
-12ثٟساقت ضٚا٘ی چیؿت؟ حبِتی اظ اضأف  ٚأٙیت زض٘ٚی و ٝزض اٖ فطز ثب تٛوُ ث ٝذسا يٕٗ قٙبذت تٛا٘بییٟبیف ثط ٔحسٚزیتٟب
ٔ ٚكىالت ظ٘سٌی غّج ٝوٙس  ٚث ٝػٛٙاٖ ػًٛی ٔفیس اظ جبٔؼ ٝثب زیٍطاٖ ٕٞىبضی وٙس.
 -13اظ ٘ظط پیبٔجط اؾالْ(ل) نسل ٝزازٖ چ ٝإٞیتی زاضز؟ ثال ضا ضفغ ٔی وٙس.
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 -14چٙس تٛنی ٝایٕٙی ثطای ٔمبثّ ٝثب حٛازث ضا ثٛٙیؿیس؟ ٕٞیك ٝثطای ٔمبثّ ٝثب حبزح ٝأبز ٜثبقیس -ویف وٕىٟبی اِٚی ٝضا ٕٞطاٜ
زاقت ٝثبقیس -زض زٚضٞ ٜبی أٛظقی ٔب٘ٛضٞبی ایٕٙی  ٚپیكٍیطی قطوت وٙیسٔ -ؿیطٞبی ذطٚد ايُطاضی ٘ ٚمبٌ أٗ ضا ٔكرم
وٙیس -فط ًٙٞایٕٙی ضا زض جبٔؼٌ ٝؿتطـ زٞیس -اظ ٔعایب  ٚذسٔبت ثیٕ ٝاؾتفبز ٜوٙیس.

پرسش و پاسخ کتاب جدید آمادگی دفاعی دهم درس دوازدهم:
ٙٔ-1ظٛض اظ وٕىٟبی اِٚی ٝچیؿت؟ فؼبِیتٟبیی و ٝپؽ اظ ثطٚظ حبزح ٝثطای وٙتطَ قطایٍ ٘ ٚجبت جبٖ افطاز ا٘جبْ ٔی قٛز.
ٕٟٔ-2تطیٗ السأبت وٕىٟبی اِٚی ٝضا ٘بْ ثجطیس؟ وٙتطَ ػالیٓ حیبتی  ٚزضٔبٖ ذ٘ٛطیعی ذبضجی.
-3وٙتطَ ػالئٓ حیبتی  ٚػٛأُ تٟسیس وٙٙس ٜحیبت قبُٔ چیؿت؟ قبُٔ تٙفؽ ٘ ٚجى  ٚفكبض ذ ٚ ٖٛزضج ٝحطاضت.
-4اضظیبثی اِٚیٔ ٝهس ْٚقبُٔ چیؿت؟اِف-ایجبز ضاٛٞ ٜایی ثبظ(زض زٞبٖ  ٚثیٙی)ة -ثطلطاضی تٙفؽ د -جطیبٖ ذٙٔ ٖٛبؾت
ز -زضٔبٖ ذ٘ٛطیعی .
 -5اٌط ٔهس ْٚذ٘ٛطیعی قسیس زاقت ٝثبقس ،چ ٝالسأبتی الظْ اؾت؟ ثبیس ثب فكبض ٔؿتمیٓ ثط ضٚی ٔحُ ذ٘ٛطیعی یب ثبال ٍ٘ٝ
زاقتٗ ػً ٛاظ ذ٘ٛطیعی جٌّٛیطی وٙیٓ:اِف -چٙس ٌبظ اؾتطیُ ضا ضٚی ٔحُ ذ٘ٛطیعی ثٍصاضیس  ٚثب زؾت ضٚی اٖ فكبض زٞیس
ة -اٌط ذ٘ٛطیعی زض لؿٕتی اظ ثسٖ اؾت و ٝأىبٖ لطاض زازٖ اٖ زض ؾُحی ثبالتط اظ ؾُح ثسٖ ٚجٛز زاضز ٕٞعٔبٖ ثب فكبض
زازٖ ٔحُ ذ٘ٛطیعی ػً ٛذ٘ٛطیعی وٙٙس ٜضا ثّٙس وٙیس  ٚثبال ٍ٘ ٝزاضیس د -زض حبِی و ٝذ٘ٛطیعی ضا ثب ٚاضز وطزٖ فكبض وٙتطَ
ٔی وٙیس ،ثب یه ثب٘س زٚض ٔحُ ذ٘ٛطیعی ضا ثجٙسیس .
-6ذ٘ٛطیعی زاذّی ضا تؼطیف وٙیس؟ ایٗ ذ٘ٛطیعی زض زاذُ ثسٖ اتفبق ٔی افتس  ٚلبثُ ضٚیت ٘یؿت.
-7تٛج ٝث ٝچ٘ ٝىبتی زض ذ٘ٛطیعی زاذّی الظْ اؾت؟اِف-احتٕبَ ٔطي ٔ ٚیط زض ذ٘ٛطیعی زاذّی ؾ ٝثطاثط ذ٘ٛطیعی ذبضجی
اؾت.ة -ػالئٓ ٘ ٚكب٘ٞ ٝبی ػٕٔٛی ذ٘ٛطیعی زاذّی ث ٝنٛضت ٔجٕٛػ ٝای اؾت ٞ ٚط یه ث ٝتٟٙبیی ٘كبٍ٘ط ذ٘ٛطیعی زاذّی
٘یؿت .
 -8قٛن چیؿت؟ قبیغ تطیٗ ػّت قٛن چیؿت؟ ث ٝاذتالَ زؾتٍبٌ ٜطزـ ذ ٖٛثطای ذ٘ٛطؾب٘ی وبفی ث ٝؾِّٟٛب قٛن ٔی
ٌٛیٙس .قبیؼتطیٗ ػّت قٛن ذ٘ٛطیعی ٔحؿٛة ٔی قٛز .
-9زضٔبٖ ؾٛذتٍی ٞبی ؾُحی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ اِف-وٙتطَ ػالئٓ حیبتی ٔهس ْٚةٔ -حُ ؾٛذتٍی ضا ثٔ ٝست  10تب 20
زلیم ٝظیط اة ؾطز ثٍیطیس .د-اظ تطوب٘سٖ تبٞ َٚب ذٛززاضی وٙیس .زٔ-حُ ؾٛذتٍی ضا ثب ٌبظ اؾتطیُ پب٘ؿٕبٖ وٙیس.
 -10اؾیجٟبی اؾىّتی ضا ٘بْ ثجطیس؟ قىؿتٍی  ٚزضضفتٍی  ٚپیچ ذٛضزٌی .
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 -11زض اؾیجٟبی اؾىّتی چ٘ ٝىبتی ضا ثبیس زض ٘ظط ٌطفت؟ اِف-اٌط اؾیت یب ػالٔت ٚايحی ٚجٛز ٘ساضزِٚ ،ی ٔهس ْٚاظ زضز
قىبیت زاضزٕٞ ،یك ٝثٙب ضا ثط ٚجٛز قسیستطیٗ اؾیت اؾىّتی یؼٙی قىؿتٍی ثٍصاضیس  ٚالسأبت الظْ ضا ا٘جبْ زٞیس .ة-
ٍٙٞبْ قىؿتٍی زض نٛضتی و ٝػً ٛاؾیت زیس ٜذ٘ٛطیعی ٘ساقت ،فمٍ اتُ ثجٙسیس .د -اظ الساْ ثطای جب ا٘ساذتٗ ٔٛاضز
قىؿتٍی یب زضضفتٍی ث ٝقست پطٞیع وٙیس.
-12ثطای ایجبز اتف چ ٝػٛأّی الظْ اؾت؟ثطای جٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ اتف ؾٛظی چ ٝالسأی الظْ اؾت؟ اوؿیػٖ ٔ ٚبزٜ
ؾٛذتٙی  ٚحطاضت .پؽ ثطای جٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ اتف ؾٛظی ثبیس یىی اظ ایٗ ػٛأُ حصف قٛز.
-13زض نٛضت اتف ؾٛظی ،چ ٝالسأبتی الظْ اؾت؟اِف-اتف ذیّی ؾطیغ ٌؿتطزٔ ٜی قٛز ثٙبثطایٗ ثالفبنّ ٝاتف
٘كب٘ی(قٕبض ٜتّفٗ  ٚ )125زض نٛضت ٚجٛز ٔهس ْٚاٚضغا٘ؽ (قٕبض ٜتّفٗ )115ضا ذجط وٙیس .ة-ظطف ٔكتؼُ ضا حطوت
٘سٞیس .قؼّ ٝضا ثب قٗ ٕ٘ ٚه  ٚپتٛی ٕ٘ٙبن یب ثب پٛقكٟبی زیٍط ذف ٝوٙیس.د-ؾؼی وٙیس افطاز ضا اظ ؾبذتٕبٖ ثیطٖٚ
ثجطیس  ٚثٞ ٝیچ ٚجٚ ٝاضز ؾبذتٕبٖ اتف ٌطفت٘ ٝكٛیس .ز -زؾتٕبِی ضا ذیؽ  ٚاٖ ضا جّٛی ثیٙی  ٚزٞبٖ ذٛز ثٍیطیس-ٜ .
اٌط ِجبؼ قٕب اتف ٌطفت ،تٛلف وٙیس  ٚضٚی ظٔیٗ غّت ثرٛضیس تب اتف ذبٔٛـ قٛز.

تهیه کننده:زیبا زارعی شهرستان شوشتر استان خوزستان
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