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 خٕغ ثٙسی حٛاؼ                                                

 

 

 یه ز٘سضیت حؿی ثبقسآظاز  ا٘تٟبی -1                                                  

 ثبقس ا٘تٟبی وپؿَٛ زاض ز٘سضیت یه یب چٙس٘ٛضٖٚ -2 ٕٔىٗ اؾت       -1                        

 حؿی ثبقس ٔػن ٞبی ضٚی یه ز٘سضیت -3                   ٌیط٘سٜ                       

                                                                ثبقس یبذتٝ ػهجی تغییط یبفتٝیه  -1                                          حؿی

 اؾت  ٕٔىٗ -2                          

 ثبقس یبذتٝ غیط ػهجییه  -2                                                 
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 ٞؿتٙس. پٛقكی ٔػوساضیبذتٝ  ٔػن ضٚی ز٘سضیت:  ٌیط٘سٜ ٞبی ثٛیبیی -1                  

 ثطٞٙٝ -1                  ٞؿتٙس. ٘ٛضٖٚ تغییط یبفتٝ:  ٌیط٘سٜ ٞبی ثیٙبیی -2                  

 ٞؿتٙس ا٘تٟبی ز٘سضیت ٚ زضز: سٜ ٞبی وككی،ِٕؽ ٌیط٘ -3            ٔثبَ 

 پٛقف زاض -2          : یبذتٝ ٞبی تٕبیع یبفتٝ ٞؿتٙس. ٌیط٘سٜ ٞبی چكبیی -4                   

 ٞؿتٙس. اظ ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی ا٘تٟبی یه یبچٙس ٘ٛضٖٚ حؿی ثؿیبضی:  ٘ىتٝ

 ٌیط٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی -1                                                               

 ٌیط٘سٜ ٞبی قیٕیبیی -2                                                              

 ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی -3       ٘ٛع ٔحطنی حؿی ثط اؾبؼ  ا٘ٛاع ٌیط٘سٜ ٞب

 ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی -4                                                              

 ٌیط٘سٜ ٞبی زضز -5                                                               

 ٔی وٙٙس اثط ٔحطن ذبل ضا زضیبفت -1                                 

 وبضٌیط٘سٜ ٞبی حؿی

 تجسیُ ٔی وٙٙس. پیبْ ػهجیضا ثٝ  اثط ٔحطن -2                                 

 ٔیٍصاضزتحت فكبضضا  ٔحطن پٛقف پیٛ٘سی -1                                              

 لطاض ٔی ٌیطز. تحت فكبض٘یع  ز٘سضیت حؿی -2                                             

 ٔی قٛز. ز٘سضیت حؿی زضتغییطفكبض ثبػث  -3    ثط ٔحطن ثطٌیط٘سٜ فكبضچٍٍٛ٘ی ا

 ٔی قٛز. ثبظ غكبء ٌیط٘سٜ وب٘بَ ٞبی یٛ٘ی -4                                             

 ایجاد پتانسیل گیرندهء وغكب تغییط پتب٘ؿیُ اِىتطیىی -5                                            

 متفاوت است پتانسیل گیرندهایجاد می شود کو با  پتانسیل عمل در گره اًل: نکتو 
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 می باشند. انتيای آزاد دندریت ىا،  گیرنده ىای درد: نکتو 

 پٌشش پیٌندیىستند کو دارای  انتيای چند دندریت: گیرنده ىای لمس، دما و فشار،  نکتو

 ىستند.

 

 

 

 

 ایدبز پیبْ ػهجی وٕتط-1                                                                                

 تؼطیف : ٚلتی ٌیط٘سٜ ٔستی زض ٔؼطو ٔحطن ثبثتی لطاض ٌیطز                   

 ػسْ اضؾبَ پیبْ -2                                                                               

 ٔی ٌٛیٙس. ؾبظـ ٌیط٘سٜ ٞبثٝ ایٗ پسیسٜ 

 ؾبظـ ٘بپصیط٘س. ٌیط٘سٜ ٞبی زضزٚ  ؾبظـ پصیطثؿیبض  ٌیط٘سٜ ٞبی فكبض:  ٘ىتٝ

 حؽ ٘ىٙیٓ.ضا ضٚی ثسٖ  ٚخٛز ِجبؼزض پٛؾت ؾجت ٔی قٛز  ؾبظـ ٌیط٘سٜ ٞبی فكبض:  ٘ىتٝ

 ٕ٘بیس. ضا پطزاظـٟٔٓ تط اَالػبت  ٔغعؾجت ٔی قٛز،  ؾبظـ ٌیط٘سٜ: ٘ىتٝ 

 

 

 : زض ا٘تٟبی آظاز ز٘سضیت )ٌیط٘سٜ فكبض( پتب٘ؿیُ ٌیط٘سٜ ایدبز ٔی قٛز.٘ىتٝ 

 ٘ىتٝ : ٘ٛع وب٘بَ ٞبی ؾسیٕی زضٌیط٘سٜ ٚ ٌطٜ ضا٘ٛیٝ ٔتفبٚت ٞؿتٙس

 ٘ىتٝ : زضاِٚیٗ ٌطٜ ضا٘ٛیٝ، پتب٘ؿیُ ػُٕ ایدبز ٔی قٛز.

 پتب٘ؿیُ ٌیط٘سٜ

 پتب٘ؿیُ ػُٕ
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 حؽ تٕبؼ -1                                                         

 حؽ زٔب -2      حٛاؼ پیىطی -1                              

  ا٘تٟبی ز٘سضیت ٍٕٞی      حؽ ٚيؼیت -3                                                          

 حؽ زضز -4                                  حٛاؼتمؿیٓ ثٙسی 

 حؽ ثیٙبیی -1                                                         

 حؽ قٙٛایی -2                                                         

 حؽ ثٛیبیی -3        حٛاؼ ٚیػٜ -2                               

 حؽ چكبیی -4                                                         

 

 ٞؿتٙس. ٔىب٘یىی٘ٛػی ٌیط٘سٜ  -1                               

  اضتؼبـیب  تٕبؼ فكبض،ٔٛخٛز زضپٛؾت ٚ ثبفت ٞبی زیٍط وٝ ثب  -2                              

 اؾت. ٔتفبٚتپٛؾت ثرف ٞبی ٔرتّف زض ٌیط٘سٜ ٞب ایٗ تؼساز -3       ٌیط٘سٜ ٞبی تٕبؼ

 ٌیط٘سٜ تٕبؾی ثیكتطزضخبٞبیی ثب تؼساز حؿبؾیت ثیكتط -4                              

 زاض٘س. ٌیط٘سٜ ٞبی تٕبؾی ثیكتطی ِت ٞبٚ  ٘ٛن اٍ٘كتبٖ -5                             

 پٛؾتزض -1                                   

 ؾیبٞطي ٞبی ثعضئب٘ٙس  ثرف ٞبی زضٚ٘ی -2     ٔحُ ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی

 ٞیپٛتبالٔٛؼ -3                                   

ٚ ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی  زٔبی ؾُح ثسٖثٝ تغییطات  ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی پٛؾت:  ٘ىتٝ

 ٞؿتٙس. زٔبی ذٖٛ حؿبؼثٝ تغییط ٞیپٛتبالٔٛؼ 
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 ٔی ثبقٙس. ٔىب٘یىی ٌیط٘سٜزاضای  -1                         

 ٔغعثٝ  ٘ؿجت ثٝ ٞٓ ثرف ٞبی ٔرتّف ثسٖ اَالع چٍٍٛ٘ی لطاض ٌیطی -2                         

 اضؾبَ ٔی وٙٙس.پیبْ ثٝ ٔغع حطوت ٚ ؾىٍٖٛٞٙبْ  -3          حؽ ٚيؼیت

 ٔبٞیچٝ ٞبی اؾىّتی -1                                                                 

 لطاض زاض٘س.                   ظضزپی ٞب -2زض     ٌیط٘سٜ ٞبی ایٗ حؽ -4                          

 وپؿَٛ ٔفهّی -3                                                                 

 ٔی ثبقٙس. تغییط ََٛ ٔبٞیچٝ حؿبؼثٝ  ٌیط٘سٜ ٞبی حؽ ٚيؼیت: ٘ىتٝ 

ٔی  ٌیط٘سٜ ٚيؼیت تحطیهٚ  ََٛ آٖ تغییط ٔی وٙس، ٔبٞیچٝ ٔٙمجى ٔی قٛز: ٚلتی  ٘ىتٝ

 قٛز.

 ٘مف زاض٘س. ایدبز حؽ ٚيؼیت)تٕبؼ ( ٘یع زض  ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی ِٕٚؽ٘ىتٝ : 

 ٘یع ٚخٛز زاض٘س. حؽ ٚيؼیت زض ضثبٌ ٞب٘ىتٝ : ٌیط٘سٜ ٞبی 

 

 ٘ىبت                    

الیٝ الیٝ ؾُحی پٛؾت ضا یبذتٝ ٞبی ٔطزٜ ثٝ ٘بْ  -1

 ٔی ؾبظ٘س. قبذی

 پٛقكی ؾًٙ فطقیزض ظیط الیٝ قبذی، ثبفت  -2

 ٚخٛز زاضز. چٙسالیٝ

 غكبء پبیٝزض ظیط ثبفت ؾًٙ فطقی چٙسالیٝ،  -3

 ٚخٛز زاضز.

پیٛ٘سی ضقتٝ ای ٚ زض ظیط الیٝ پٛقكی، ثبفت  -4

 ٚخٛز زاضز. ؾؿت

ٞبی زضز، ثؼًی ٌیط٘سٜ ٞبی تٕبؼ ػالٜٚ ثط ٌیط٘سٜ  -5

 ٘یعپبیب٘ٝ ػطیبٖ زاض٘س.

 ضا زضیبفت ٔی وٙٙس. حطوتیٚ  حؿیضقتٝ ٞبی  زٚن ٔبٞیچٝ ای،: ٌیط٘سٜ حؽ ٚيؼیت زض ٘ىتٝ 
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 ٚخٛز زاض٘س زیٛاضٜ ؾطذطي ٞبٔب٘ٙس  ثرف ٞبی ثسٖ ثیكتطٚ  پٛؾتزض -1                         

 تحطیه ٔی قٛ٘س. آؾیت ٞبی ثبفتیزضاثط  -2     ٌیط٘سٜ ٞبی زضز

 پبؾد ٔی زٞٙس قیٕیبییٚ  ٞبی ٔرتّف ٔىب٘یىیٔحطن ثٝ  -3                         

 ؾبظـ ٘بپصیط٘س. -4                         

 ٔی وٙس. ٌیط٘سٜ ٞبی زضز ضا تحطیهوٝ زض اثط ترٕیط ایدبز ٔی قٛز،  اؾیس الوتیه:  ٘ىتٝ

 ضا ٌیط٘سٜ ٞبی زضز، ٌیط٘سٜ زٔبییاٌط آؾیت ثبفتی ایدبز وٙس، ػالٜٚ ثط پبییٗٚ  زٔبی ثبال: ٘ىتٝ 

 تحطیه ٔی وٙس.

 آٌبٜ ٔی وٙس. آؾیت ثبفتیاؾت وٝ ٔب ضا اظ ؾبظٚوبض حفبظتی یه  زضز: ٘ىتٝ 

 فكبضٚ ٔب٘ٙس وكف:  ٔحطن ٞبی ٔىب٘یىی -1                                          

 ٌطٔب ٚ ؾطٔبی قسیس:  ٔحطن ٞبی زٔبیی -2       ٌیط٘سٜ ٞبی زضز ٔحطن ٞبی

  ٞیؿتبٔیٗ : ٔب٘ٙس ٔحطن ٞبی قیٕیبیی -3                                           

 ٘ساض٘س.ٌیط٘سٜ زضز  ویؿٝ ٞبی حجبثىی،ٚ  پبضا٘كیٓ وجس٘ىتٝ : 

 ضقتٝ ػهجی حؿی

 ضقتٝ ػهجی حطوتی

 وپؿَٛ زٚن ػًال٘ی

 ٞؿتٝ ٞبی آٖ ضقتٝ زٚن ٚ

: لؿٕت ٚؾٍ تبضٞبی زٚن ػًال٘ی لبثّیت ا٘مجبو ٘ىتٝ 

 ٘ساض٘س.

 : ضقتٝ ٞبی ػهجی حطوتی ثٝ زٚؾط ضقتٝ ٞب ٔتهّٙس. ٘ىتٝ
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 ( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس.1

 ٕٞٝ ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی، پیبْ حؿی ضا ثٝ ٘ٛضٖٚ حؿی ا٘تمبَ ٔی زٞٙس. -1

 ٌیط٘سٜ ٞبی حٛاؼ پیىطی ثركی اظ یه ٘ٛضٖٚ حؿی ٔی ثبقٙس.ٕٞٝ  -2

 ؾُحی تطیٗ ٌیط٘سٜ ٞبی پٛؾت، ؾبظـ ٘بپصیط تطیٗ ٌیط٘سٜ ٞبی پٛؾت ٞؿتٙس. -3

 ٌیط٘سٜ ٞبی فكبض اَالػبت وٕتطی ضا ٘ؿجت ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی ثٝ ٔغع ضاؾبَ ٔی وٙٙس. -4

 ٌیط٘سٜ ٞبی زضز زضٕٞٝ ٘مبٌ ثسٖ ٚخٛز زاض٘س. -5

 خبی ذبِی ػجبضت ٔٙبؾت لطاض زٞیس.( زض2

 ٌیط٘سٜ ٞبی حؽ ٚيؼیت زض .................. ٚ ..................... لطاض زاض٘س. -1

 ٔٛاز قیٕیبیی ٔب٘ٙس ................. ٌیط٘سٜ ٞبی زضز ضا تحطیه ٔی وٙس. -2

پتب٘ؿیُ...........ایدبز ٔی ٚلتی ٌیط٘سٜ فكبض تحت تبثیط ٔحطن لطاض ٌیطز، زضاثتسای ز٘سضیت،  -3

 قٛز.

 زض پٛؾت ٚثؼًی ضي ٞب ٔب٘ٙس .................. ٌیط٘سٜ ٞبی زضز ٚخٛز زاضز. -4

 زضخساض ضي ٞبی ذٛ٘ی اظ ٘ٛع .................. ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی ٚخٛز زاضز. -5

 ( ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.3

 لطاض زاض٘س؟ ثیكتط ٌیط٘سٜ ٞبی پٛؾت زضٖٚ وساْ ٘ٛع ثبفت آٖ -1

 وساْ ٔحطن ٞب ٌیط٘سٜ ٞبی زضز ضا تحطیه ٔی وٙٙس؟ -2

 ٌیط٘سٜ ٞبی حؽ تٕبؼ زضوساْ ٘مبٌ ثسٖ فطاٚاٖ تط ٔی ثبقٙس؟ -3

 وساْ ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی ٕٔىٗ اؾت زض اثط ٌطٔبی قسیس تحطیه قٛ٘س؟-4

 وساْ ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی پٛؾت، ا٘تٟبی ز٘سضیت ثسٖٚ وپؿَٛ پیٛ٘سی ٞؿتٙس؟ -5
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 حؽ ثیٙبیی                                     

 ضا ٔی ثیٙیٓاقیبء ثٝ وٕه آٖ  -1                             

 ضا تكریم ٔی زٞیٓ ضً٘ ٞب -2     إٞیت حؽ ثیٙبیی

 اَطاف آٌبٜ ٔی قٛیٓ ذُطاتاظ ٚخٛز  -3                             

 ثٝ ٔب وٕه ٔی وٙس. تؼبزَایدبز زض  -4                             

 لطاض زاض٘س. حفطٜ اؾترٛا٘ی وبؾٝ چكٓزضٖٚ  -1                         

 ٔتهّٙس خٕدٕٝ اؾترٛاٖ ثٝ  ٔبٞیچٝ ٞبی اؾىّتیتٛؾٍ  -2                        

  اقه ضٚی وطٜ چكٓ ٚ فت چطثیثب،  ٔػٜ ٞب، پّه ٞبتٛؾٍ حفبظت  -3      بزضثبضٜ چكٓ ٞ

 ثیكتط اَالػبت ٔحیٍ پیطأٖٛ ضا زضاذتیبضٔغع لطاض ٔی زٞس. -4                        
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 ً ضٚی چكٓپطزٜ ؾفیس ض٘ -1                                                                      

 نّجیٝ -1                                                    

 زاضای ثبفت پیٛ٘سی ٔحىٓ -2                      الیٝ ذبضخی -1                            

 ثرف قفبف خّٛی چكٓ -1                                                                     

 لط٘یٝ -2                                                   

 حبِت ثطآٔسٜ زاضز -2                                                                     

 ضٍ٘سا٘ٝ الیٝ زاضای -1                                                                     

 ٔٛیطي ذٛ٘یپط اظ  -2   ٔكیٕیٝ -1                                                    

 تغصیٝ وٙٙسٜ قجىیٝ -3                                                                     

 ػٙجیٝٚ  ٔكیٕیٝثیٗ  حّمٝ -1                                                         چكٓ ؾبذتبضوطٜ 

 ٔػٌب٘ی خؿٓ -2        الیٝ ٔیب٘ی -2                           

 تغییط زٞٙسٜ لُطػسؾی -2                                                                              

 پكت لط٘یٝچكٓ زض ثرف ضٍ٘یٗ -1                                                                  

 تغییط لُطٔطزٔهٞبی  زاضای ٔبٞیچٝ -2   ػٙجیٝ -3                                                   

 لطاض زاضز ٚؾٍ آٖ ٔطزٔهزض  -3                                                                  

 یبذتٝ ٞبی ػهجی -1                                                                    

 ٔرطَٚی -1                                   قجىیٝ: ثٝ ٘بْ  زاذّیالیٝ  -3                           

 ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی -2                                                                    

 ٛا٘ٝ ایاؾت -2                                                                                                  
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                                     ضاؾت فٛلب٘ی -1                                                                 

 ضاؾت تحتب٘ی -2                                                                 

 ضاؾت زاذّی -3      ٔبٞیچٝ ٞبی اؾىّتی -1                             

 ضاؾت ذبضخی -4                                                                

 ٔٛضة ثعضي -5                                                                

 ٔٛضة وٛچه -6                                                                

 یچٝ ٞبی چكٓٔبٞ

 ػًالت ٔػوی -1                                                        

 تًٙ وٙٙسٜ: حّمٛی  -1                                 ػًالت نبف -2                             

 ػًالت ػٙجیٝ -2                                                        

 ٌكبز وٙٙسٜ: قؼبػی -2                                                                                  

 ٚخٛز زاضز. ضاؾت ػمجیاؾىّتی ثٝ ٘بْ  ػًّٝ ٞفتٌٓبٚ : زض ٘ىتٝ

ػهت زضیبفت ٔی پیىطی اظثرف  ػًالت اؾىّتیٚ  ذٛزٔرتبض اظثرف ػًالت نبف: ٘ىتٝ 

 وٙٙس.

 ٔی قٛز. قسیس ٔطزٔه تًٙٚزض٘ٛض  ٘ٛضوٓ ٔطزٔه ٌكبز: ٍٞٙبْ ٘ىتٝ 

 لطاض زاضز. پكت ػٙجیٝ -1                      

 اؾت ا٘ؼُبفٚ زاضای ٍٕٞطا  -2      ػسؾی چكٓ

 ٔتهُ اؾت. تبضٞبی ثٝ خؿٓ ٔػٌب٘یتٛؾٍ  -3                      

 پط قسٜ اؾت. ظخبخیٝ آٖ تٛؾٍ پكت ٚ ظالِیٝآٖ تٛؾٍ  فًبی خّٛی -4                      
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 ػسؾی ٚ  لط٘یٝاؾت ثیٗ  ٔبیؼی قفبف -1                                                    

 تطقح ٔی قٛز ظٚایسٔػویی ٞب ٔٛیطياظ -2   ٔبیغ ظالِیٝ -1                               

 ػسؾی ٚلط٘یٝثطای  اوؿیػٖٚ  تبٔیٗ ٔٛاز غصایی -3                                                    

 ثٝ ٔٛیطي ٞب ػسؾی ٚ لط٘یٝ زفغ ٔٛاز ظائس -4                         ٔٛاز زاذُ وطٜ چكٓ  

 ضا پطٔی وٙس. فًبی پكت ػسؾی -1                                                          

 اؾت. قفبف پكت ػسؾیٚ  ٔبزٜ غِٝ ای -2     ٔبزٜ ظخبخیٝ -2                                 

 ٔی وٙس. حفظ ضا قىُ وطٚی چكٓ -3                                                          

 ضا ٔی ؾبظز ػهت ثیٙبییٞبی آٟ٘ب  آوؿٖٛ -1                                     

 ٔی ثبقٙس.٘ٛضٖٚ حؿی قبُٔ ا٘ٛاػی اظ چٙس ضزیف  -2        ٘ٛضٖٚ ٞب -1              

 ذبضج ٔی قٛزقجىیٝ اظ ٘مُٝ وٛضزضٔحُ  ػهت ثیٙبیی -3                                     

 قٛ٘س. ٔی٘ٛضوٓ تحطیه زض -1                                                                      

 اؾتٛا٘ٝ ای -1                                       قجىیٝ

 ٘مف زاض٘س. زیس ؾیبٜ ٚ ؾفیسزض  -2                              ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی -2              

 قٛ٘س.ٔی  ٘ٛضقسیس تحطیهثب  -1                                                                       

 ٔرطَٚی -2                                               

  ٚخعئیبت اقیبء تكریم ضً٘ -2                                                                      

 ٔی ثبقٙس. ٘ٛضٖٚ ٞبی تٕبیع یبفتٝ،  ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی: ٘ىتٝ

 ٚخٛز زاضز. ٔبزٜ حؿبؼ ثٝ ٘ٛضٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی ، ٔحُ ز٘سضیت : زض ٘ىتٝ

 ٔی قٛز. چٙس ثبض قىؿتٝثٝ چكٓ  ٘ٛض پؽ اظ ٚضٚز ٘ىتٝ :
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 چكٓ لطاض زاضز. أتساز ٔحٛض ٘ٛضیاؾت وٝ زض  ثركی اظقجىیٝ -1                

 ِىٝ ظضز

 ٘مف زاضز. زلت ٚ تیعثیٙیاؾت وٝ زض  حؿبؼ تطیٗ ٘مُٝ قجىیٝ -2               

 

 اؾت. ٔؿیط ػجٛض ٘ٛض ثطػىؽػهجی زضقجىیٝ  پیبْٔؿیط ػجٛض :  ٘ىتٝ

 اؾت. چٙسیٗ الیٝ یبذتٝ ایزاضای  : قجىیٝ ٘ىتٝ

 

 اؾت. ظٚایس ٔػویٚ  ٔبٞیچٝ ٔػویقبُٔ خؿٓ ٔػٌب٘ی ٘ىتٝ : 

 اؾت پیٛ٘سیٚ  ثبفت پٛقكیاظ  خٙؽ لط٘یٝ ٚ ػسؾی٘ىتٝ : 

 .زاض٘س اؾتٛا٘ٝ ایاظ  آوؿٖٛ ثّٙستطٚ  ز٘سضیت وٛتبٜ تط،  ٌیط٘سٜ ٞبی ٔرطَٚی٘ىتٝ : 
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 ( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس.1

 ٘ٛضٖٚ اظ َطیك ثركی ٚاضز وطٜ چكٓ ٔی قٛز وٝ اظ ظالِیٝ تغصیٝ ٔی وٙس. -1

 ثب افعایف قست ٘ٛض، تحطیه پصیطی ٌیط٘سٜ ٞبی اؾتٛا٘ٝ ای وبٞف ٔی یبثس. -2

 اؾتٛا٘ٝ ای وٕتط اؾت. تؼساز تیغٝ ٞبی حبٚی ضٍ٘یعٜ حؿبؼ ثٝ ٘ٛض زضٌیط٘سٜ ٞبی -3

 ثؼًی یبذتٝ ٞبی زٚ لُجی قجىیٝ، ز٘سضیت ٚ آوؿٖٛ وٛتبٜ زاض٘س. -4

 زض لط٘یٝ ٚ ػسؾی ضي ذٛ٘ی ٚخٛز ٘ساضز. -5

 ( زضخبی ذبِی ػجبضت ٔٙبؾت لطاض زٞیس.2

 ظالِیٝ اظ ٔٛیطي ٞبی ............... تطقح ٔی قٛز. -1

 ............ ٘بْ زاضز.ٔحُ ذطٚج ػهت ثیٙبیی اظ وطٜ چكٓ ........... -2

 ٔبٞیچٝ ٞبی ٔٛخٛز زض وطٜ چكٓ، تٛؾٍ ٘ٛضٖٚ ٞبی حطوتی .................. ٔٙمجى ٔی قٛ٘س. -3

 ظخبخیٝ ثٝ حفظ ...................... چكٓ وٕه ٔی وٙس. -4

 اظ َطیك ........................ ؾطذطي حبٚی ذٖٛ ضٚقٗ ٚاضز وطٜ چكٓ ٔی قٛز. -5

 ظیط پبؾد زٞیس.( ثٝ ؾٛاالت 3

 ٘ٛع غسز تطقح وٙٙسٜ اقه ضا ثٙٛیؿیس-1

  ؾفیسی چكٓ ثركی اظ وساْ الیٝ تكىیُ زٞٙسٜ چكٓ اؾت؟ -2

 ٘مف ػًالت نبف ػٙجیٝ چیؿت؟ -3

 ٔبیغ ظالِیٝ اظ چٝ َطیمی ٚاضز فًبی ثیٗ ػٙجیٝ ٚ ػسؾی ٔی قٛز؟ -4

 ثبقٙس؟ٔبٞیچٝ ٞبی ٌطزا٘ٙسٜ وطٜ چكٓ زاضای وساْ ٘ٛع ٌیط٘سٜ حؿی ٔی  -5

 ٔبٞیچٝ ٞبی نبف چكٓ زض وساْ الیٝ تكىیُ زٞٙسٜ آٖ لطاض زاض٘س؟ -6
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 چٍٍٛ٘ی اثط٘ٛض ثٝ پیبْ ػهجی                                          

 یب ٔكبثٝ آٖ ٚخٛز زاضز. ضزٚپؿیٗ ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی تطویجی ثٝ ٘بْ لُؼٝ ذبضخیزضٖٚ 

 ضتیٙبَ -1                         

 اؾت                                         یٗ قبُٔضزٚپؿ

 یه ٔبزٜ پطٚتئیٙی -2                         

ثب  تبضیىیٔی قٛز ٚزض تدعیٝ ثٝ ضزٚپؿیٗ، ایٗ ٔبزٜ ثٝ اخعای ؾبظ٘سٜ آٖ زضثطذٛضز ٘ٛض:  ٘ىتٝ

 ٔی قٛ٘س. ٞٓ تطویت

 اؾت.الظْ  Aٚیتبٔیٗ : ثطای ؾبذتٝ قسٖ ضتیٙبَ ٚخٛز  ٘ىتٝ

 ا٘دبْ یه ؾطی ٚاوٙف                      تدعیٝ ٔبزٜ حؿبؼ ثٝ ٘ٛض                     ثطذٛضز ٘ٛض

 اضؾبَ ثٝ ٔغعزض ٌیط٘سٜ ٞب                   ایدبز پیبْ ػهجیٞبی قیٕیبیی                    

 

 ٌیطز.نٛضت ٔی  ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی: اضؾبَ پیبْ ٌیط٘سٜ ثٝ ٔغع تٛؾٍ ٘ىتٝ 

 نٛضت ٔی ٌیطز. ٔد ٚ ٔرچٝ، تبالٔٛؼزض  پطزاظـ پیبْ ٞبی ثیٙبیی: ٘ىتٝ

 نٛضت ٔی ٌیطز. لكط ٔداَالػبت ثیٙبیی زض  پطزاظـ ٟ٘بیی:  ٘ىتٝ

 تُبثك                                       

 تهٛیط اقیبءٔی ٌٛیٙس. تُبثك ؾجت ٔی قٛز  تُبثكضا  ٔبٞیچٝ ٔػویتٛؾٍ  تغییط لُط ػسؾی

 ایدبز قٛز. ضٚی قجىیٝثُٛض ٔؼَٕٛ 

 نٛضت ٔی ٌیطز. خؿتٍی ٞبی چٟبضٌب٘ٝثطاض  ثطخؿتٍی ٞبی ثبالیی: تُبثك زض  ٘ىتٝ

 : پطزاظـ ٟ٘بیی اَالػبت ثیٙبیی زض ودب نٛضت ٔی ٌیطز؟ ؾٛاَ
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 ٔی قٛز ٔٙمجى ٘عزیهاقیبء ٍٞٙبْ ٔكبٞسٜ  -1                       

 ٔبٞیچٝ ٔػوی

 ٔی قٛ٘س.ٔٙجؿٍ یب قُ  زٚضاقیبء  ٍٞٙبْ ٔكبٞسٜ -2                      

 ٔی قٛ٘س تبضٞبی آٚیعی قُ -1                                                   

 ٔی قٛز ٔبٞیچٝ ٔػوی ٔٙمجىٚلتی 

 ٔی قٛز. ػسؾی يریٓ ٚ ٌطز -2                                                   

 ٔی قٛ٘س. تبضٞبی آٚیعی وكیسٜ -1                                               

 ٔی قٛز. ٚلتی ٔبٞیچٝ ٔػوی قُ

 ٔی قٛز ػسؾی ترت ٚ ٘بظن -2                                               

 

 وپؿَٛ ػسؾیاظ یه ؾٛ ٚ اظ ؾٕت زیٍطثٝ  ظائسٜ ٞبی ٔبٞیچٝ ٔػوی: تبضٞبی آٚیعی ثٝ  ٘ىتٝ

 ٔتهُ ٔی ثبقٙس.

 ٔرتُ یب لُغ ٔی قٛز. زیس ضٍ٘ی: زضثیٕبضی وٛضٍ٘ی  ٘ىتٝ
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 ثیٕبضی ٞبی چكٓ                                   

زاقتٝ ثبقٙس تب  قىُ ٚیػٜ ایثبیس وطٜ چكٓ ٚ لط٘یٝ ، ػسؾی، زیسٖ زضؾت اخؿبْثطای 

 ٔتٕطوع قٛ٘س. پطتٛٞبی ٘ٛض ثٝ َٛض زلیك ضٚی قجىیٝ

 ػّت افعایف ؾٗثٝ  وبٞف ا٘ؼُبف ػسؾی -1                                                   

 ٔی قٛز. تُبثك زقٛاضزضایٗ ثیٕبضی  -2         پیطچكٕی -1                         

 اؾت لبثُ انالح وٕه ػیٙه ٞبی ٚیػٜثٝ  -3                                                   

 اؾت لط٘یٝیب  ػسؾیثٛزٖ  ٘بنبفیب  وطٚی ثؼّت -1                               ثیٕبضیٟبی چكٓ

 ٔی ضؾٙس َٛض٘بٔٙظٓ ثٝ قجىیٝثٝ  پطتٛٞبی ٘ٛضی -2      آؾتیٍٕبتیؿٓ -2                        

 ٕ٘ی قٛز.ایدبز  تهٛیط ٚايحی ضٚی قجىیٝ -3                                                   

 وٙس ػسْ یىٙٛاذتی ضاخجطاٖوٝ  ػیٙىیاؾتفبزٜ اظ -4                                                   

 آٖ ٔتفبٚت اؾت. زضٔبٖػیت چكٓ ثب  : انالح ٘ىتٝ

 

 

 ٘ىبت ػىؽ                  

ٔحُ ثطذٛضز پطتٛٞبی ٘ٛضی زضٖٚ چكٓ،  -1

 وبٖ٘ٛ ػسؾی چكٓ اؾت.

ثب تغییط لُط ػسؾی چكٓ فبنّٝ وب٘ٛ٘ی آٖ  -2

 تغییط ٔی وٙس.

ثبض 4٘ٛض پؽ اظ ٚضٚز ثٝ لط٘یٝ تب قجىیٝ  -3

 قىؿتٝ ٔی قٛز.

4-  

5- 
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 ٔی ثیٙٙس ظیطا تهٛیط آٟ٘ب ضٚی قجىیٝ ایدبز ٔی قٛز. اقیبء زٚض ضا ثٝ ذٛثی -1                    

 ایدبز ٔی قٛز. پكت قجىیٝزض  تهٛیط اقیبء ٘عزیه -2     زٚضثیٙی -3

 چكٓ ایدبز ٔی قٛز اقىبَ زض ػسؾیٚ  وٛچه قسٖ وطٜ چكٓثٝ ػّت  -3                    

 لبثُ انالح اؾت. ػیٙه ٞبی ٔحسة یب ٍٕٞطاثب  -4                    

 

 خّٛی قجىیٝ زض ٚتهٛیط اخؿبْ زٚضتهٛیط اقیبء ٘عزیه ضٚی قجىیٝ  -1                        

 ایدبز ٔی قٛز. ثعضي قسٖ وطٜ چكٓٚیب  اقىبَ زض ػسؾیثٝ ػّت  -2    ٘عزیه ثیٙی -4

 لبثُ انالح اؾت. ثبػیٙه ٞبی ٚاٌطا یب ٔمؼط -3                        
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 ( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس.1

 چكٓ ثبفت پیٛ٘سی زاض٘س.ٕٞٝ ثرف ٞبی الیٝ ثیطٚ٘ی وطٜ  -1

 لط٘یٝ ٚ ػسؾی، یبذتٝ ٘ساض٘س. -2

 اقىبَ زض ػسؾی ٕٔىٗ اؾت ؾجت زٚضثیٙی ٚ یب ٘عزیه ثیٙی قٛز. -3

 وطٚی یب ٘بنبف ثٛزٖ ػسؾی ؾجت قىؿت ٘بٔٙبؾت ٘ٛض ٔی قٛز. -4

 ٔبٞیچٝ ٔػوی اتهبَ ٔؿتمیٓ ثب ػسؾی ٘ساضز. -5

 ( زضخبی ذبِی ػجبضت ٔٙبؾت ضا لطاض زٞیس.2

 لتی ثٝ اقیبء زٚض ٔی ٍ٘طیٓ تهٛیط اقیبء زض ................ ایدبز ٔی قٛز.ٚ -1

 ٚلتی ثٝ اقیبء ٘عزیه ٔی ٍ٘طیٓ، ٔبٞیچٝ ٔػوی .................. ٔی قٛز. -2

 ٚلتی ثٝ زٚض ٍ٘بٜ ٔی وٙیٓ لُط ػسؾی چكٓ ....................... ٔی یبثس. -3

 .............. اتهبَ ٔؿتمیٓ زاضز.ٔبٞیچٝ ٞبی ٔػٌب٘ی ثب ٔبٞیچٝ ٞبی ... -4

 ٔطوع ػهجی تٙظیٓ وٙٙسٜ تُبثك زض .................. ٔغع لطاض زاضز. -5

 ( ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.3

 ػالٜٚ ثط زٚضثیٙی، زیسٖ اقیبء ٘عزیه زقٛاض ٔی قٛز؟ زضوساْ ثیٕبضی چكٓ، -1

 تبضٞبی آٚیعی چٝ ٘ٛػی ثبفتی زاض٘س؟ -2

 ثیٙبیی زض وساْ یبذتٝ ٞبی قجىیٝ لطاض زاض٘س؟ضٍ٘یعٜ ٞبی  -3

 ٔبیغ نفطا چٝ ٘مكی زض لسضت ثیٙبیی چكٓ زاضز؟ -4

 انالح وساْ ٘بٞٙدبضی ٞبی چكٓ ثب ػیٙه ٕٔىٗ اؾت؟ -5

 زض وساْ ٘مُٝ قجىیٝ، ثیكتطیٗ تدٕغ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔرطَٚی ٚخٛز زاضز؟ -6
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 ٚتؼبزَقٙٛایی                                           

 : خٕغ آٚضی أٛاج نٛتی الِٝ ٌٛـ -1                                                       

 ٞسایت أٛاج   -1                                ٌٛـ ثیطٚ٘ی -1                              

  ٔدطای قٙٛایی -2                                                      

 ٘مف حفبظتی -2                                                                                  

 :پطزٜ پیٛ٘سی اضتدبػی پطزٜ نٕبخ                              

 چىكی -1اؾت               ٔحفظٝ پط اظ ٞٛا -1                                      ٛـؾبذتبضٌ

 ؾٙسا٘ی -2   ؾٝ اؾترٛاٖ وٛچهزضٖٚ آٖ  -2      ٌٛـ ٔیب٘ی -2                             

 بثیضو -3                       قیپٛض اؾتبـ -3                                                      

 

 ٛایی٘مف قٙ:  ثرف حّعٚ٘ی -1                                                      

 ٌٛـ زضٚ٘ی -3                              

  ٘مف تؼبزِی:  ثرف زّٞیعی -2                                                      

ٔی  اؾترٛاٖ ٌیدٍبٞی حفبظتتٛؾٍ زضٚ٘ی ٚ  ٌٛـ ٔیب٘یٌٛـ ،  ا٘تٟبی ٔدطای:  ٘ىتٝ

 قٛ٘س.

 ٚخٛز زاضز. پیٛؾتٝٚ آظاز اؾت ٚثٝ زٚ نٛضت غًطٚف اضتدبػیزاضای  الِٝ ٌٛـ:  ٘ىتٝ

 تطقح ٔی وٙٙس. ٔبزٜ ْٔٛ ٔب٘ٙس)ؾطٚٔٗ(  ػطق تغییط یبفتٌٝٛـ غسز  زضٖٚ ٔدطای:  ٘ىتٝ

 اؾت. ضوبثی وٛچىتطیٗ اؾترٛاٖ ثسٖ: اؾترٛاٖ ٘ىتٝ 

 ٌٛـ ٔی قٛ٘س. ٌطزٚغجبض ثٝ ٔب٘غ ٚضٚز وطن ٔب٘ٙس ٔٛٞبی:  ٘ىتٝ

 ٔٛٞبی وطن -1

 ٔب٘ٙس

 ٔبزٜ ْٔٛ ٔب٘ٙس -2
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ٚٞٛا ضا ثٝ ٌٛـ ٔیب٘ی ٔٙتمُ  ٔتهُ ٔی وٙس ٌٛـ ٔیب٘یضاثٝ حّك  قیپٛضاؾتبـ:  ٘ىتٝ

 ٔیىٙس.

قٛز ٚ پطزٜ ثٝ  یىؿبٖ نٕبخ زَٚطف پطزٜزض  فكبض ٞٛا: قیپٛض اؾتبـ ؾجت ٔی قٛز ٘ىتٝ 

  .زضؾتی ثّطظز

 

 تجسیُ نسا ثٝ پیبْ ػهجی                           

 اظ ٔدطای قٙٛایی ػجٛض أٛاج -1                                     

 پطزٜ نٕبخثٝ  ثطذٛضز أٛاج -2                  ٔطاحُ           

 اؾترٛاٖ ٞبی ٌٛـ ٔیب٘یٚ ا٘تمبَ اضتؼبـ ثٝ  اضتؼبـ پطزٜ -3      تجسیُ نسا ثٝ پیبْ ػهجی

 زضیچٝ ثیًیٚ ِطظـ  ِطظـ اؾترٛاٖ ضوبثی -4                                     

 زضیچٝ ثیًیتٛؾٍ  ِطظـ ٔبیغ زضٖٚ حّعٖٚ -5                                     

 ذٓ قسٖ ٔػن ٞبٚ  ِطظـ پٛقف غالتیٙی -6                                     

 ٔی ثبقٙس. زاضای ٔػنیبذتٝ ٞبی تٕبیع یبفتٝ ٚ  ،ٌیط٘سٜ ٞبی قٙٛایی: ٘ىتٝ 

 آٟ٘ب ٔی قٛز. تحطیهٚ  ثبظقسٖ وب٘بَ ٞبی یٛ٘یؾجت  ذٓ قسٖ ٔػن ٞب: ٘ىتٝ 

 ٘ىبت           

نٕبخ اظ ثبفت خٙؽ پطزٜ  -1

پیٛ٘سی ٚ زٚالیٝ ثبفت 

 پٛقكی اؾت.
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 ٔٙتمُ ٔی قٛز. ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿیثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی قٙٛایی ایدبز قسٜ زضتحطیه :  ٘ىتٝ

 ( ٔی ثطز. ٔغع)ِٛة ٌیدٍبٞیایٗ پیبْ ٞب ضا ثٝ  ثرف قٙٛایی ػهت ٌٛـ:  ٘ىتٝ

 نٛضت ٔی ٌیطز. ٔغعٞبی قٙٛایی زض  پطزاظـ پیبْ:  ٘ىتٝ

 ٔی ثبقٙس ٔدطای ػٕٛز ثطٞٓ ؾٝقبُٔ  -1                              

 اؾت. ٔبیؼی پطقسٜزضٖٚ ایٗ ٔدبضی اظ  -2      ؾبذتبض ٔدبضی ٘یٓ 

 ٚخٛز زاضز ٌیط٘سٜ ٞبی ٔػوساض حؽ تؼبزَزضٖٚ ایٗ ٔدبضی،  -3                 زایطٜ ای   

 ٔبزٜ غالتیٙیٞبی ایٗ یبذتٝ ٞب زضٖٚ  لطاض زاقتٗ ٔػن -4                              

                                       

 حفظ تؼبزَ                                  

 زضٖٚ ٔدبضی ٔی قٛز اضتؼبـ ٔبیغؾجت  حطوت ؾط -1                            

 ثٝ یه ؾٕت ٔی قٛز. ذٓ قسٖ ٔبزٜ غالتیٙیؾجت  حطوت ٔبیغ -2                    ٔطاحُ

 ٔی قٛز. ذٓ قسٖ ٔػن ٞبذٓ قسٖ ٔبزٜ غالتیٙی ؾجت  -3       ایدبز پیبْ تؼبزِی

 ٔی قٛز. تحطیه ٌیط٘سٜ ٞبی تؼبزِیجت ذٓ قسٖ ٔػن ٞب ؾ -4                            

 اضؾبَ پیبْ ثٝ ٔغعٚ  ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿیتحطیه ثٝ  ا٘تمبَ -5                            
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 .( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس1

 اؾترٛاٖ ضوبثی پبییٗ تط اظ پطزٜ نٕبخ لطاض زاضز. -1

ٌیط٘سٜ ٞبی تؼبزِی، یبذتٝ ٞبی پٛقكی تٕبیع یبفتٝ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔػوساض قٙٛایی ٕٞب٘ٙس  -2

 ٞؿتٙس.

 ٔدبضی ٘یٓ زایطٜ ٌٛـ ٔیب٘ی ثبالتط اظ اؾترٛاٖ ٞبی ٌٛـ ٔیب٘ی لطاض زاض٘س. -3

 ثركی اظ ٔدطای ٌٛـ ذبضخی، تٛؾٍ اؾترٛاٖ ٌیدٍبٞی ٔحبفظت ٕ٘ی قٛز. -4

 ٌیط٘سٜ ٞبی قٙٛایی ٚ تؼبزِی ٔػن ٞبی ٘بثطاثط زاض٘س. -5

 زضخبی ذبِی ػجبضت ٔٙبؾت ضا لطاض زٞیس. (2

 زض ثطـ ػطيی .................. ٌٛـ ؾٝ فًبی خساٌب٘ٝ ٚخٛز زاضز. -1

خطیبٖ ٔبیغ زضٖٚ زضٖٚ حّعٖٚ ثٝ یه ؾٕت ؾجت ذٓ قسٖ ٔبزٜ غِٝ ای ثٝ ......... ؾٕت  -2

 ٔی قٛز.

 لطاض زاض٘س. ٌیط٘سٜ ٞبی تؼبزِی ٔػوساض ٌٛـ زضٚ٘ی زض ............. ایٗ ٔدطاٞب -3

 ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی ػهت ٌٛـ ز٘سضیت ............... ٚ آوؿٖٛ .................... زاض٘س. -4

 قبذٝ تؼبزِی ػهت ٌٛـ پیبْ ٞبی حؿی ضا ثؼس اظ تبالٔٛؼ ثٝ ................ اضؾبَ ٔی وٙس. -5

 ( ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.3

 ٘مف الِٝ ٌٛـ زض قٙیسٖ نساٞب چیؿت؟ -1

 ٛض اؾتبـ چیؿت؟ ٚ چٝ ٘مكی زاضز؟قیپ -2

 وٛچىتطیٗ ٚ ثعضي تطیٗ اؾترٛاٖ ٞبی ٌٛـ ٔیب٘ی وسأٙس؟ -3

 اؾترٛاٖ ضوبثی زض ؾٕت ٔربِف اؾترٛاٖ ؾٙسا٘ی ثٝ ودب اتهبَ زاضز؟ -4
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 حؽ ثٛیبیی                                             

 ٌیط٘سٜ ٞبی قیٕیبیی -1                                                                          

 یبذتٝ ٞبی پكتیجبٖ -2              یبذتٝ ٞبی پٛقكی -1                               

 ٞبی ثٙیبزییبذتٝ  -3                                                  ؾبذتبض ٔربٌ ثیٙی

 غسز ثٛٔٗ یبذتٝ ٞبی ٔدطای -4                                                                         

 غكبء پبیٝ -2                                

 تطقح ٔی قٛز. تٛؾٍ غسز ثٛٔٗ ٔبزٜ ٔٛوٛظی:  ٘ىتٝ

 ٞؿتٙس. ٘ٛضٖٚ ٞبی ٔػن زاض -1                             

 ٔی ثط٘س. ثٛیبیی پیبظٞبی آٟ٘ب، پیبْ ٞبی ثٛیبیی ضا ثٝ  آوؿٖٛ -2      ٌیط٘سٜ ٞبی ثٛیبیی

 لطاض زاض٘س. ضٚی ز٘سضیت ٞبآٟ٘ب ثط  ٔػن ٞبی -3                            

 ٚخٛز زاضز. ٌیط٘سٜ ٞبی اذتهبنی ِٔٛىِٛی ضٚی غكبء ٔػن ٞبثط  -4                             
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 زؾتدبتٞؿتٙس ٚ ثٝ نٛضت  ؾبظ٘سٜ ػهت ثٛیبیی، آوؿٖٛ ٌیط٘سٜ ٞبی ثٛیبیی: ٘ىتٝ      

                      ٔی ثبقٙس. خساٌب٘ٝ
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 ( ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.1

 وساْ ثرف یبذتٝ ٞبی ٌیط٘سٜ ثٛیبیی ثٝ ػٙٛاٖ ٌیط٘سٜ ػُٕ ٔی وٙس؟ -1

 یبذتٝ ٞبی ٌیط٘سٜ ثٛیبیی ثٝ وساْ ثرف ٔغع ٚاضز ٔی قٛز؟ا٘تٟبی آوؿٖٛ  -2

 وساْ ػهت حؿی ٔغعی، قبُٔ زؾتدبت پطاوٙسٜ آوؿٖٛ ٔی ثبقس؟ -3

 ٔربٌ ثیٙی ػالٜٚ ثط ٘مف ثٛیبیی، چٝ ٘مف زیٍطی زاضز؟ -4

 ( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس.2

 ٕٞٝ یبذتٝ ٞبی پٛقكی ٔربٌ ثیٙی ٔػوساض ٞؿتٙس. -1

 ثؼًی یبذتٝ ٞبی پٛقكی ٔربٌ ثیٙی، تمؿیٓ ٔی قٛ٘س. -2

ثط ضٚی غكبء ٔػن ٞبی ٌیط٘سٜ ثٛیبیی ثطای ٞط ٔبزٜ قیٕیبیی ثٛزاض، ٌیط٘سٜ اذتهبنی  -3

 ٚخٛز زاضز.

 پتبؾیٓ ٚ ٘بلُ ٌّٛوع ٚخٛز زاضز. –زضغكبء ٌیط٘سٜ ٞبی ثٛیبیی پٕپ ؾسیٓ  -4

 زاضز. ثركی اظ ػهت ثٛیبیی زض پیبظ ثٛیبیی ٔغع لطاض -5

 ( زض خبی ذبِی ػجبضت ٔٙبؾت ضا لطاض زٞیس.3

 پیبظ ػهجی زض ظیط ِٛة ............... ٔغع لطاض زاضز -1

 زضٖٚ پیبظ ثٛیبیی ٔغع ػالٜٚ ثط ٘ٛضٖٚ ٞب، یبذتٝ ٞبی ............................ ٘یع ٚخٛز زاضز. -2

 ضز.ٔربٌ ثٛیبیی زض ػمت ٔربٌ ................. ثیٙی لطاض زا -3

زض پیبظ ثٛیبیی آوؿٖٛ ٌیط٘سٜ ٞبی ثٛیبیی ثب ز٘سضیت خؿٓ یبذتٝ ٞبی ٘ٛضٖٚ ٞبی ...............  -4

 ؾیٙبپؽ ٔی زٞٙس.

 ػهت ثٛیبیی، ػهت ................ ٚ یىی اظ اػهبة .................. اؾت -5
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 حؽ چكبیی                                                  

 زض زٞبٖ -1                             

 لطاض زاض٘س.                                                خٛا٘ٝ ٞبی چكبیی

 زض ثطخؿتٍی ٞبی ظثبٖ -2                             

 

 یبذتٝ ٞبی ٌیط٘سٜ چكبیی -1                               

 ٚخٛز زاض٘س.                   یبذتٝ ٞبی پكتیجبٖ -2     زضخٛا٘ٝ ٞبی چكبیی

 ا٘تٟبی ضقتٝ ٞبی ػهجی -3                               

 زاض٘س.ٔػن : یبذتٝ ٞبی ٌیط٘سٜ چكبیی، ٘ىتٝ 

 ٚخٛز زاضز. ٞطپٙح ٔعٜ انّی ٌیط٘سٜثطای ٞط خٛا٘ٝ چكبیی : زض٘ىتٝ 

 حؽ ٔی قٛز ظثبٖزض٘ٛن : ثیكتط  قیطیٙی -1                       

 حؽ ٔی قٛز. زضوٙبضٜ ٞبی ظثبٖ: ثیكتط  قٛضی -2                       

 حؽ ٔی قٛز. خٛا٘ٝ ٞبی وٙبضظثبٖ: ثیكتط تٛؾٍ تطقی  -3      پٙح ٔعٜ انّی

 حؽ ٔی قٛز. خٛا٘ٝ ٞبی ػمت ظثبٖ: ثیكتط تٛؾٍ  تّری -4                       

 اؾت. غبِت غصاٞبی زاضای ٌّٛتبٔبتاؾت ٚ ٔعٜ  ِصیص :ثٝ ٔؼٙی اٚٔبٔی -5                       
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 فطاٚاٖ اؾت. ػهبضٜ ٌٛقتاؾت وٝ زض  ٘ٛػی آٔیٙٛ اؾیس ٌّٛتبٔبت:  ٘ىتٝ

 حؿبؾیت ٔتفبٚت: خٛا٘ٝ ٞبی چكبیی ٔٙبَك ٔرتّف ظثبٖ ٘ؿجت ثٝ ٔعٜ ٞبی انّی  ٘ىتٝ

 زاض٘س.

 ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. قیٕیبییٌیط٘سٜ ٞبی :ٌیط٘سٜ ٞبی چكبیی خعٚ  ٘ىتٝ

 قٛ٘س. ثبیس زض ثعاق حُ: ِٔٛىَٛ ٞبی غصا ثطای تحطیه ٌیط٘سٜ ٞبی  ٘ىتٝ

 ٞؿتٙس. ٌیط٘سٜ ٞبی اذتهبنی: ٔٛاز قیٕیبیی ٔرتّف ثط ضٚی غكبء ٌیط٘سٜ زاضای  ٘ىتٝ

 

ٌیط٘سٜ ٞبی چكبیی  ٌیط٘سٜ ٞبی ذٛز ثط ضٚی غكبء: اتهبَ ِٔٛىَٛ ٞبی قیٕیبیی ثٝ  ٘ىتٝ

 تحطیه ٌیط٘سٜ ٔعٜ ٔی قٛز.ؾجت 

 ٔی ضٚز. ِٛة آٞیب٘ٝ ای ٔغعتٛؾٍ ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی ثٝ  پیبْ چكبیی: ٘ىتٝ 

ٚوٙبضٜ ٞب ثٝ  تٝ ظثبٖ ثٝ تّری، ٘ٛن ظثبٖ ثٝ قیطیٙی، ٚؾٍ ظثبٖ ثٝ ٔعٜ اٚٔبٔی: لؿٕت  ٘ىتٝ

 ٞؿتٙس. تطقی ٚ قٛضی حؿبؼ تط
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 اَالػبت حؿیپطزاظـ                                        

 ٚخٛز زاضز. تفؿیط ٞطپیبْثطای ٔغع ٔٙبَك ٚیػٜ زض -1

 ثٝ ایٗ ٔٙبَك ٔغع اضؾبَ ٔی قٛ٘س. ٌیط٘سٜ ٞبی حؿیاظ  پیبْ ٞبی حؿی -2

 ٔی ضٚ٘س. تبالٔٛؼلجُ اظ لكطٔد ثٝ  ثیكتط پیبْ ٞبی حؿی -3

 ٘یٕىطٜ ٔدیه چكٓ ثٝ  آوؿٖٛ ٞبی ػهت ثیٙبییاظ  ثؼًی، ویبؾٕبی ثیٙبییزضٔحُ  -4

 ٔی ضٚ٘س. ٔمبثُ

 ِت آٞیب٘ٝ ای:  تٕبؼ ٚ چكبیی -1                                                 

 ِٛة پؽ ؾطی: ثیٙبیی  -2    ٔحُ پطزاظـ ٟ٘بیی پیبْ ٞبی حؿی

 ِٛة ٌیدٍبٞی:  ثٛیبییقٙٛایی ٚ  -3                                                 

 ٔٙبؾت ضا لطاض زٞیس.( زض خبی ذبِی ػجبضت 1

 زضخٛا٘ٝ ٞبی چكبیی ........... ظثبٖ، ثیكتط ٌیط٘سٜ ٞبی قیٕیبیی ......................... لطاض زاضز. -1

 خٛا٘ٝ ٞبی چكبیی ثط ضٚی .............. ظثبٖ لطاض زاض٘س ٚ ٞطوساْ ............ ٘ٛع یبذتٝ زاض٘س. -2

 .................... ٔی ثبقس.اِٚیٗ ٔحُ پطزاظـ پیبْ ٞبی چكبیی زض  -3

 پیبْ ٌیط٘سٜ ٞبی چكبیی تٛؾٍ ............. یه ٘ٛضٖٚ حؿی ثٝ تبالٔٛؼ ٔی ضٚز. -4

 ( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس.2

 پطزاظـ ثیكتط اَالػبت حؿی ٔب اظ ٔحیٍ، زض ِٛة پؽ ؾطی نٛضت ٔی ٌیطز. -1

 رتّف زؾتٍبٜ ػهجی ٔطوعی نٛضت ٔی ٌیطز.پطزاظـ اَالػبت حؿی فمٍ زض ثرف ٞبی ٔ-2

 زض ٞطخٛا٘ٝ چكبیی تؼساز یبذتٝ ٞبی پكتیجبٖ اظ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔعٜ اٚٔبٔی ثیكتط اؾت. -3

 ٔعٜ اٚٔبٔی ٔعٜ غبِت غصاٞبی زاضای پطٚتئیٗ ٌّٛتبٔبت اؾت. -4
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 ٌیط٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی ذٍ خب٘جی زض ٔبٞی ٞب

 أتساز زاضز. ٘بحیٝ ؾطتب ٘عزیىی زْٔبٞی ٞب ذٍ خب٘جی اظ  زَٚطف ثسٖزض  -1

 ٔحؿٛة ٔی قٛز. ا٘ساْ حؿیذٍ خب٘جی ٘ٛػی  -2

زض  ٔحیٍ ثب آة ؾٛضاخ ٞبییاؾت وٝ اظ ضاٜ  وب٘بَ ظیط پٛؾتیذٍ خب٘جی زض ٚالغ یه  -3

 اضتجبٌ اؾت.

 ٚخٛز زاضز. ٌیط٘سٜ ٞبی ٔػوساضذٍ خب٘جی ؾبذتبضٞبی حبٚی  زضٖٚ وب٘بَ -4

 )اضتؼبـ ( ٞؿتٙس. ٌیط٘سٜ ٔىب٘یىییط٘سٜ ٞبی ٔػوساض ٘ٛػی ٌ -5
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 لطاض زاض٘س. زضٖٚ ٔبزٜ غالتیٙیٔػن ٞبی ایٗ ٌیط٘سٜ ٞب  -6

 ٔی قٛز.ذٓ قسٖ ٔػن ٞب ٚ حطوت ٔبزٜ غالتیٙیثٝ وب٘بَ ذٍ خب٘جی ، ؾجت  ٚضٚز آة -7

 ٔی قٛز. پیبْ ػهجیٚایدبز  تحطیه ٌیط٘سٜ ٞبی اضتؼبقیؾجت  ذٓ قسٖ ٔػن ٞب -8

 ثٝ ٔغع ٔی ضٚز. ػهت ذٍ خب٘جیتٛؾٍ  پیبْ ػهجی -9

 آٌبٜ ٔی قٛز. خب٘ٛضاٖ زیٍط( ٚ اقیبء)ؾبوٗ ٚٔتحطنٔبٞی ثٝ وٕه ذٍ خب٘جی اظ ٚخٛز  -11

 

 ٌیط٘سٜ قیٕیبیی زضپب                                            

پبٞب لطاض زاض٘س. ٍٔؽ ٞب ثٝ  ٔٛٞبی حؿیضٚی  تكریم ٔعٜ زضٍٔؽ قیٕیبیی ٌیط٘سٜ ٞبی

 ٔی زٞٙس. ا٘ٛاع ِٔٛىَٛ ٞب ضا تكریم، وٕه ایٗ ٌیط٘سٜ ٞب 
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 ٌیط٘سٜ ٔىب٘یىی نسا زض پب                    

 ٞٛا ٚخٛز زاضز. ٔحفظٝ یهخیطخیطن  پبٞبی خّٛییضٚی  -1

 وكیسٜ قسٜ اؾت. پطزٜ نٕبخضٚی ایٗ ٔحفظٝ  -2

ٔتهُ ثٝ آٖ ٔی  ٌیط٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی، ؾجت تحطیه أٛاج نٛتیِطظـ ایٗ پطزٜ زض اثط  -3

 قٛز.

 اضؾبَ ٔی قٛز. ٔغعپیبْ ػهجی ایدبز ٚ ثٝ -4

 

 ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی چكٓ ٔطوت                             

 حكطاتزض -1                     

 زیسٜ ٔی قٛز                                    چكٓ ٔطوت

 ذطچًٙ ٞب -2                     

 تكىیُ قسٜ اؾت. ٚاحسٞبی ثیٙبیی ثٝ ٘بْ اٚٔبتیسیاظتؼسازی  ٞطچكٓ ٔطوت

 یه لط٘یٝ -1                       

 زاضز.                یه ػسؾی -2     ٞطٚاحس ثیٙبیی

 ٌیط٘سٜ ٘ٛضی تؼسازی -3                       
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 اظ ٚاحسٞبی زیٍطػُٕ ٔی وٙس ٔؿتمُ -1                      

 ضا ایدبز ٔی وٙس. ٔیساٖ ثیٙبییاظثركی اظ  تهٛیط وٛچىیٞطٚاحس  -2    ٞطٚاحس ثیٙبیی

 ٔی فطؾتس. ٔغع پیبْ ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی ضا ثٝ یه ضقتٝ ػهجیتٛؾٍ  -3                      

ایدبز ٔی  ٚتهٛیطی ٔٛظاییىی: زؾتٍبٜ ػهجی خب٘ٛض، اَالػبت زضیبفتی ضا یىپبضچٝ وطزٜ  ٘ىتٝ

 وٙس.

 ضا زضٔحیٍ تكریم ٔی زٞٙس. وٛچىتطیٗ حطوبت: حكطات ثٝ وٕه چكٓ ٔطوت  ٘ىتٝ

 ٔی ثبقٙس. ثٙفف زضن پطتٛٞبی فطاٚ  زضیبفت: ظ٘جٛضٞب ثٝ وٕه چكٓ ٔطوت لبزض ثٝ  ٘ىتٝ

 

 ٌیط٘سٜ ٞبی فطٚؾطخ ٔبضظٍ٘ی                                     

 ضاتكریم زٞٙس. پطتٛ ٞبی فطٚؾطخٔی تٛا٘ٙس  ٔبض ظٍ٘یٔب٘ٙس  ٞبثطذی ٔبض -1

 ٔبض ظٍ٘ی لطاض زاض٘س. خّٛ ٚ ظیط چكٕبٖزض  زٚ ؾٛضاخٌیط٘سٜ ٞبی فطٚ ؾطخ ٔبض ظٍ٘ی زضٖٚ  -2

 زاض٘س. ا٘طغی وٕی٘ب٘ٛٔتط( ٚ 711)ََٛ ٔٛج ثّٙسأٛاج فطٚ ؾطخ  -3

 وٙٙس.ٔی  تبثف ٞبی ٔبض ظٍ٘ی َؼٕٝأٛاج فطٚ ؾطخ اظثسٖ  -4

تكریم  تبضیىی ذٛز ضا زض ٚخٛز قىبضٔبض ظٍ٘ی ثٝ وٕه ٌیط٘سٜ ٞبی فطٚ ؾطخ ، ٔحُ  -5

 ٔی زٞس.
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 ٔی ثبقٙس. ِٛة ٞبی ثیٙبیی، ٔغع ٔبٞیثعضي تطیٗ ثرف :  ٘ىتٝ

 اؾت. فبلس لكط چیٗ ذٛضزٜ: ٔغع ٔبٞی ٘ىتٝ 
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 ( نحیح یب غٍّ ثٛزٖ ػجبضات ظیط ضا ٔكرم وٙیس.1

 ٔبٞی ٞب یه ٘ٛع ٌیط٘سٜ حؿی ٚخٛز زاضز.زض ذٍ خب٘جی ٕٞٝ  -1

ٌیط٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی ذٍ خب٘جی ٔبٞی ٞب ٕٞب٘ٙس ٌیط٘سٜ ٞبی قیٕیبیی ظثبٖ ا٘ؿبٖ،  -2

 ٔػوساض ٔی ثبقٙس.

 ذٍ خب٘جی ٔبٞی ٞب زض ٚالغ یه وب٘بَ پٛؾتی اؾت وٝ تٛؾٍ ٔٙبفصی ثٝ ثیطٖٚ ضاٜ زاضز. -3

 زاضز. زض چكٕبٖ ٔبض ظٍ٘ی ٌیط٘سٜ ٞبی فطٚ ؾطخ ٚخٛز -4

 ٘ٛض تٛؾٍ ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی چكٓ ٔطوت تٛؾٍ یه ضقتٝ ػهجی ثٝ ٔغع اضؾبَ ٔی قٛز. -5

 ( زض خبی ذبِی ػجبضت ٔٙبؾت ضا لطاض زٞیس.2

 ٌیط٘سٜ ٞبی ذٍ خب٘جی ٔبٞی ٞب، ٔػن ٞبی ................ زاض٘س. -1

 ػهت ذٍ خب٘جی اختٕبػی اظ تؼسازی ...................... ٔی ثبقس. -2

 وب٘بَ ٞبی ذٍ خب٘جی اظ فًبی ثیٗ ................. ػجٛض ٔی وٙس. -3

 ٌیط٘سٜ ٞبی نسا ثط ضٚی پبٞبی خّٛیی ..................... ٚخٛز زاضز. -4

  ٌیط٘سٜ ٞبی قیٕیبیی تكریم ٔعٜ ثط ضٚی ................... پبٞبی ٍٔؽ لطاض زاض٘س. -5

 ٔبٞی ٞب ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.( زض اضتجبٌ ثب ؾبذتبض ٚ ػّٕىطز ذٍ خب٘جی 3

 ایٗ ٌیط٘سٜ خعء وساْ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی ٔی ثبقٙس؟ -1

 غیط ظ٘سٜ( –ثٝ وٕه ایٗ ٌیط٘سٜ ٚخٛز وساْ ٔٛخٛزات تكریم زازٜ ٔی قٛز؟)ظ٘سٜ  -2

 ثیكتطیٗ يربٔت ػهت ذٍ خب٘جی زض ودب زیسٜ ٔی قٛز؟ -3

 ٞب زضٖٚ ٔبزٜ غالتیٙی لطاض زاض٘س؟زض ٔدبٚضت یبذتٝ ٞبی ٔػوساض حؿی، وساْ یبذتٝ  -4

 ایٗ ؾبذتبض ثب وساْ ؾبذتبض زض ا٘ساْ ٞبی حؿی ثسٖ ٔب ٔكبثٟت ثیكتطی زاضز؟ -5
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 ( زض ثبضٜ ؾبذتبض ٚ ػّٕىطز چكٓ ٔطوت ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.4

 ٞط ٚاحس ٔؿتمُ ثیٙبیی اظ چٝ اخعایی تكىیُ قسٜ اؾت؟ -1

 ٘ٛض ضا ثٝ پیبْ ػهجی تجسیُ ٔی وٙس؟ وساْ ثرف اظ ٚاحس ٔؿتمُ ثیٙبیی، اثط -2

 ٘ٛض اثتسا ثب وساْ ثرف اظ ایٗ ٚاحس ثطذٛضز ٔی وٙس؟ -3

 زض ظ٘جٛضٞب، ایٗ ؾبذتبضٞب چٝ ٔحسٚزٜ ای اظ ََٛ ٔٛج ٘ٛضی ضا زض یبفت ٔی وٙٙس؟ -4

 ( زض ضاثُٝ ثب ؾبذتبض ٔغع ٔبٞی ٞب ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.5

 ٔغع ٔبٞی چٙس ػهت ثٛیبیی زاضز؟ -1

 ػهت ثٛیبیی ٚاضز چٙس ِٛة ثٛیبیی ٔی قٛز؟ -2

 ثعضي تطیٗ ثرف ٔغع ایٗ خب٘ٛض چٝ ٘بْ زاضز؟ -3

 اػهبة ثیٙبیی زلیمب اظ ودب ثٝ ٔغع آٖ ٔتهُ ٔی قٛز؟  -4

 زض پكت ٘یٕىطٜ ٞبی ثیٙبیی، وساْ ٔطوع ػهجی ٚخٛز زاضز؟ -5

 ( زض ضاثُٝ ثب ٔبض ظٍ٘ی ثٝ ؾٛاالت ظیط پبؾد زٞیس.6

 ٞبی فطٚ ؾطخ آٖ زلیمب زض ودبؾت؟ ٔحُ ٌیط٘سٜ -1

ٚظؽ(  –ثٝ وٕه ایٗ ٌیط٘سٜ ٚخٛز وساْ خب٘ٛض زض تبضیىی تكریم زازٜ ٔی قٛز؟) ٔٛـ  -2

 چطا؟

 ٌیط٘سٜ ََٛ ٔٛج ٞبی ٔطئی ایٗ خب٘ٛض زض ودب لطاض زاضز؟ -3

 ثٝ ٘ظطقٕب ظثبٖ زٚ قبذٝ ایٗ خب٘ٛض چٝ وٕىی ثٝ تكریم غصا ٔی وٙس؟ -4
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 ؾٛاالت چٟبض ٌعیٙٝ ای                                       

 ( ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی ٕٞب٘ٙس ٘ٛضٖٚ ٞب .............................1

 تٛؾٍ ٔحطن ٞبی ٔرتّف تحطیه ٔی قٛ٘س. -1

 اثط ٔحطن ضا  ٔؿتمیٕب ثٝ پیبْ ػهجی تجسیُ ٔی وٙٙس. -2

 اظ یٖٛ ٞبی ٔتفبٚت ٞؿتٙس.زض اَطاف غكبء ذٛز زاضای ٔیعاٖ ٘بثطاثطی  -3

 پیبْ ػهجی ضا اظ َطیك پبیب٘ٝ ػهجی ذٛز ثٝ ٘ٛضٖٚ حؿی ٔٙتمُ ٔی وٙٙس. -4

 چٙس ٔٛضز زض اضتجبٌ ثب ٌیط٘سٜ ٞبی زضز نحیح اؾت؟( 2

 اِف( ؾُحی تطیٗ یبذتٝ ٞبی ترههی پٛؾت ٔی ثبقٙس.

 ة( ؾبظـ ٘بپصیطتطیٗ ٌیط٘سٜ ٞبی حؿی ٔی ثبقٙس.

 ز زاض٘س.ج( زض تٕبْ ٘مبٌ ثسٖ ٚخٛ

 تٛؾٍ چٙسیٗ ٘ٛع ٔحطن تحطیه ٔی قٛ٘س. -ز

 چٟبض -4ؾٝ                  -3زٚ                   -2یه                  -1

 ( وساْ ٌعیٙٝ زض ثبضٜ ٌیط٘سٜ ٞبی فكبضی ٘بزضؾت ثیبٖ قسٜ اؾت؟3

 فمٍ زض ثبفت پیٛ٘سی پٛؾت ٚ زیٛاضٜ ثؼًی ؾطذطي ٞب ٚخٛز زاض٘س. -1

 تطیٗ ٌیط٘سٜ ٞبی پٛؾت ٔی ثبقٙس. ؾبظـ پصیط -2

 زض زیٛاضٜ ؾطذطي ٞبی ٌطزـ ػٕٛٔی ذٖٛ ثٝ وبٞف فكبض ذٖٛ حؿبؼ ٞؿتٙس. -3

 ثٝ ٔحطن ٞبی ٔىب٘یىی زضٚ٘ی ٚ ثیطٚ٘ی ذبل پبؾد ٔی زٞٙس. -4
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 ٌیط٘سٜ ٞبی حؽ ٚيؼیت، .................. -4

 زضٖٚ ثبفت پیٛ٘سی ٚ ٔبٞیچٝ نبف لطاض زاض٘س. -1

 ٍٞٙبْ وكف ٔبٞیچٝ، پیبْ حؿی ضا ثٝ ٔغع اضؾبَ ٔی وٙٙس.فمٍ زض  -2

 ٕٞب٘ٙس ٌیط٘سٜ ٞبی زٔبیی، ٘ٛػی ٌیط٘سٜ ٔىب٘یىی ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. -3

 زض ظضزپی ٞب قبُٔ پبیب٘ٝ ٞبی ز٘سضیت ٞب ٔی ثبقٙس. -4

 ٕٔىٗ ٘یؿت ٌیط٘سٜ ٞبی وككی .............................. -5

 ٛز         زض خساض ٔدبضی تٙفؿی یبفت ق  -1

 زض پبؾد ثٝ افعایف ازضاض زض ٔثب٘ٝ تحطیه قٛ٘س. -2

 زض ٔبٞیچٝ زٚ ؾط ثبظٚ زض پبؾد ثٝ وكف تحطیه قٛ٘س. -3

 خعٚ ٌیط٘سٜ ٞبی تٕبؾی پٛؾت ثبقٙس. -4

 ٘ٛػی اظ ٌیط٘سٜ ٞبی حؽ پیىطی .......... پٛقكی اظ ثبفت پیٛ٘س زض اَطاف ذٛز اؾت، لُؼب.... -6

 پیبْ ػهجی ضا ثٝ ٘ربع ٔٙتمُ ٔی وٙس. –زاضای  -1

 زض پٛؾت ٘یع یبفت ٔی قٛز. –فبلس  -2

 ٘ٛػی ٌیط٘سٜ ٔىب٘یىی اؾت. –زاضای  -3

 ٔی تٛا٘س زض پبؾد ثٝ ٔحطن ٔىب٘یىی تحطیه قٛز. –فبلس  -4

 يریٓ تطیٗ الیٝ وطٜ چكٓ ........................ -7

 ثط ذالف الیٝ ٔیب٘ی زاضای ثبفت پیٛ٘سی اؾت. -1

 ثط ذالف ػسؾی اظ ٔٛیطي ٞبی ذٛ٘ی تغصیٝ ٔی قٛز. -2

 ثط ذالف ٘بظن تطیٗ الیٝ چكٓ، ٌیط٘سٜ حؿی ٘ساضز. -3
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 ٌعیٙٝ نحیح وساْ اؾت؟ -8

 ٕٞٝ ثرف ٞبیی وٝ زض تٕبؼ ثب ٔبیغ قفبف چكٓ لطاض زاض٘س، اظ آٖ تغصیٝ ٔی وٙٙس. -1

 یبذتٝ ای زاض٘س. ٕٞٝ ثرف ٞبیی وٝ زض چكٓ زض قىؿت ٘ٛض زذبِت زاض٘س، ؾبذتبض -2

ٕٞٝ ثرف ٞبی وطٜ چكٓ وٝ ٔبٞیچٝ زاض٘س، قجىٝ ؾبضوٛپالؾٕی ٔحُ شذیطٜ وّؿیٓ  -3

 اؾت.

 زض ٕٞٝ ثرف ٞبی قجىیٝ وٝ ٘ٛضٖٚ ٚخٛز زاضز، ٌیط٘سٜ ٘ٛضی ٘یع ٚخٛز زاضز. -4

 وساْ اؾت؟ ٘بزضؾت ( ٌعی9ٝٙ

ٔبزٜ حؿبؼ ثٝ ٘ٛض ٔی زاذّی تطیٗ الیٝ یبذتٝ ای قجىیٝ، اظ ٚیتبٔیٗ ٔحَّٛ زض چطثی،  -1

 ؾبظ٘س.

 تغصیٝ یبذتٝ ٞبی ظخبخیٝ تٛؾٍ ٔٛیطي ٞبی زضٖٚ وطٜ چكٓ نٛضت ٔی ٌیطز. -2

 ثؼًی یبذتٝ ٞبی الیٝ ػهجی چكٓ، غیط ػهجی ٔی ثبقٙس. -3

 ٌیط٘سٜ ٞبی ٘ٛضی چكٓ پیبْ ػهجی ضا ثٝ یبذتٝ پؽ ؾیٙبپؿی ٔٙتمُ ٔی وٙٙس. -4

 ........................( ٕٞٝ ٔبٞیچٝ ٞبی چكٓ، 11

 اظ اػهبة پیىطی ٔغع، ضقتٝ ٞبی ػهجی ضا زضیبفت ٔی وٙٙس. -1

 اظ ثرف حؿی ٚ حطوتی زؾتٍبٜ ػهجی ٔحیُی ضقتٝ ٞبی ػهجی ضا زضیبفت ٔی وٙٙس. -2

 ا٘تٟبی اػهبة پبضاؾٕپبتیه ضا زضٖٚ ذٛز زاض٘س. -3

 بقٙس.زاضای یبذتٝ ٞبی زٚوی قىُ ٞؿتٙس وٝ فبلس، ؾبضوٛٔط ٔی ث -4
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 ( چٙس ٔٛضز خّٕٝ ظیط ضا ثٝ ٘بزضؾتی تىٕیُ ٔی وٙس؟11

 «ثب ا٘مجبو ٔبٞیچٝ ٞبی ٔػوی،...............................» 

 ََٛ تبضچٝ ٞب، وبٞف ٔی یبثس. -تبضٞبی آٚیعی وكیسٌی ٔی یبثٙس                 ة -اِف

 ػسؾی وبٞف ٔی یبثس.لُط  -یٖٛ ٞبی وّؿیٓ ٚاضز ؾیتٛپالؾٓ ٔی قٛ٘س       ز -ج

 چٟبض -4ؾٝ                    -3زٚ                  -2یه                  -1

 ( وساْ ٌعیٙٝ زض ثبضٜ ٌیط٘سٜ ٞبی اؾتٛا٘ٝ ای زضؾت ثیبٖ قسٜ اؾت؟12

 ٘ؿجت ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔرطَٚی، تؼساز زیؿه حبٚی ضٍ٘یعٜ وٕتطی زاضز. -1

 ٔرطَٚی ثیكتط تحطیه ٔی قٛ٘س.زض ٘ٛض وٓ ٘ؿجت ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی  -2

 ٔی قٛ٘س.زض ٘ٛض ظیبز ٘ؿجت ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔرطَٚی، ثُٛض ٔؿبٚی تحطیه  -3

 ز٘سضیت ثّٙس ٚ آوؿٖٛ وٛتبٞتطی ٘ؿجت ثٝ ٌیط٘سٜ ٞبی ٔرطَٚی زاض٘س. -4

 ( ٌعیٙٝ ٘بزضؾت وساْ اؾت؟13

ضخّٛی قجىیٝ افعایف ٔیعاٖ ظالِیٝ ٚ ظخبخیٝ ٕٔىٗ اؾت ؾجت قٛز تهٛیط اقیبء ٘عزیه ز -1

 ایدبز قٛز.

وبٞف پطٚتئیٗ ٞبی ا٘ؼُبف پصیط ػسؾی ٕٔىٗ اؾت زض ٔكبٞسٜ اخؿبْ زٚض تغییطی ایدبز  -2

 ٘ىٙس.

يؼیف قسٖ ٔبٞیچٝ ٞبی ٔػوی ٕٔىٗ اؾت ؾجت اقىبَ زیس زض ٔكبٞسٜ تهبٚیط ٘عزیه  -3

 قٛز.

 قٛز.٘بنبف ثٛزٖ اِٚیٗ ٔحُ ٚضٚز ٘ٛض ثٝ وطٜ چكٓ ٕٔىٗ اؾت ؾجت آؾتیٍٕبتیؿٓ  -4
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 چٙس ٔٛضز زض اضتجبٌ ثب ؾبذتبض ٌٛـ نحیح اؾت؟ (14

 ٕٞٝ ثرف ٞبی ٌٛـ تٛؾٍ اؾترٛاٖ ٌیدٍبٞی ٔحبفظت ٔی قٛ٘س. -اِف

 زض ثیٗ اؾترٛاٖ ٞبی ٌٛـ ٔیب٘ی ؾٝ ٔفهُ ٚخٛز زاضز. -ة

 ٕٞٝ یبذتٝ ٞبی ٔػوساض ٌٛـ زاذّی زض تٕبؼ ثب ٔبزٜ غالتیٙی لطاض زاض٘س. -ج

 ٔدطای ٘یٓ زایطٜ ػٕٛز ثط ٞٓ، ٌیط٘سٜ ٞبی تؼبزِی ٚخٛز زاضز.زض ٕٞٝ ثرف ٞبی ؾٝ  -ز

 چٟبض -4ؾٝ                 -3زٚ                   -2یه                -1

 ( ػهت ٌٛـ، ٕٞب٘ٙس .......................................15

 زازٜ ا٘س. ػهت چكٓ، قبُٔ آوؿٖٛ ٘ٛضٖٚ ٞبیی اؾت وٝ ثب یبذتٝ ٞبی ٌیط٘سٜ ؾیٙبپؽ -1

 ػهت، ثیٙی، قبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اظ آوؿٖٛ ٞبی َٛیُ ٚزاضای پٛقف اؾت. -2

 ػهت ظثبٖ، اَالػبت حؿی ضا اثتسا ثٝ تبالٔٛؼ ٔی ثطز. -3

 اػهبة ٘ربػی زاضای زٚ ضیكٝ تؼبزِی ٚ قٙٛایی اؾت. -4

 ( یبذتٝ ٞبی حؿی وٝ ٚاضز خٛا٘ٝ چكبیی ٔی قٛ٘س، ...........................16

 ا٘تٟبی آوؿٖٛ ٘ٛضٖٚ ٞبی حؿی ٔی ثبقٙس. -1

 ثب ٕٞٝ یبذتٝ ٞبی خٛا٘ٝ چكبیی زض اضتجبٌ ٔی ثبقٙس. -2

 اَالػبت حؿی ذٛز ضا ثٝ ِٛة آٞیب٘ٝ ای ٔد ٔی ثط٘س. -3

 وطٚٔبتیٗ ٔی ثبقٙس. 46زض ٞؿتٝ پٛقف زاض ذٛز زاضای  -4
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 ( زض ٕٞٝ یبذتٝ ٞبی ٔربٌ ثیٙی، .........................17

 ٔػن ٞب زض تٕبؼ ثب ٔبزٜ ٔربَی ثیٙی لطاض زاض٘س. -1

 آوؿٖٛ ٞبی َٛیُ ؾبظ٘سٜ ػهت ثٛیبیی ٔی ثبقٙس. -2

 ٔیتٛ وٙسضی ٞب زض ا٘دبْ فطآیٙس ٌّیىِٛیع ٘مكی ٘ساض٘س. -3

 غكبء پبیٝ تٛؾٍ یبذتٝ ٞبی پٛقكی ؾبذتٝ ٚ تطقح ٔی قٛز. -4

 ...............ٌیط٘سٜ ٞبی ذٍ خب٘جی ٔبٞی ٞب، ..................... -18

 ٌیط٘سٜ ٞبی اضتؼبقی ٞؿتٙس وٝ آوؿٖٛ ٞبی آٟ٘ب ػهت ذٍ خب٘جی ضا ٔی ؾبظز. -1

 یبذتٝ ٞبی پٛقكی ٔػوساضی ٞؿتٙس وٝ زض ٘عزیىی اؾترٛاٖ ٞبی ز٘سٜ ٞب لطاض زاض٘س. -2

 قجبٞت ظیبزی ثٝ یبذتٝ ٞبی قٙٛایی زض ٌٛـ ٔیب٘ی ا٘ؿبٖ زاض٘س. -3

 ٘ؿبٖ فبلس ز٘سضیت ٚ آوؿٖٛ ٔی ثبقٙس.ثط ذالف ٌیط٘سٜ ٞبی ثٛیبیی ا -4

 ( ٌعیٙٝ نحیح ٌساْ اؾت؟19

 حؽ ثٛیبیی ٔبٞی ٞب لٛی تط اظ حؽ ثٛیبیی ا٘ؿبٖ اؾت. -1

 ثط ضٚی پبٞبی خیطخیطن، ٌیط٘سٜ ٞبی ٔىب٘یىی زضٖٚ ٔحفظٝ ٞٛا لطاض زاض٘س. -2

 ٌیط٘سٜ ٞبی قیٕیبیی ثط ضٚی ؾٝ خفت پبی ٍٔؽ، ا٘ٛاع ٔعٜ ضا تكریم ٔی زٞٙس. -3

 ٌیط٘سٜ ٞبی فطٚ ؾطخ ٔبض ظٍ٘ی ٘ٛػی ٌیط٘سٜ ٘ٛضی ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. -4

 ( زضچكٓ ٔطوت ّٔد، ..................................21

 ٞطٚاحس ثیٙبیی، ثیف اظ یه یبذتٝ زاضز -2یه تهٛیط تكىیُ ٔی قٛز                   -1

 پیبْ ضا ثٝ ٔد ٔی ثطز. تؼسازی ػهت -4لط٘یٝ ثب ٌیط٘سٜ ٘ٛضی تٕبؾی ٘ساضز          -3
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