
 سَاالت آظهَى ربهغ هسًی:

  
 ثِ ًبم ذسا:

 :97ًبضآهَظی هطًع آهَظش هن هَضخ اٍل ٍ زٍم آشض  99سَاالت آظهَى ربهغ هسًی زٍضُ ی 

 هوتحٌیي: استبز سطٍی ٍ استبز تلطضی ّب

 : اػبزُ ی زازضسی هخبل ثعى، تَظیح ثسُ، ارطا ًي؟1

 تأهیي ارطایی چیست هخبل ثعًیس؟: تأهیي حٌوی ٍ 2

: هي ذبًِ ام ضا ثبثت ثسّی ضّي هی زّن ثؼس هی آین ثِ زیگطی هی كطٍضن ٍ ثؼس ثسّی ضا هی 3

 زّن ٍ اظ ضّي ذبضد هی ًٌن؟

: زض ضطًت تزبضی اگط چْبض تب ثبظضس ثبضٌس، آیب ّط چْبضتب ثبیس ثبّن گعاضش ثسٌّس، یب رسا 4

چیست؟ ّط چْبضتب ثب ّن یي گعاضش هی زٌّس ٍ اگط اذتالف  رسا، ٍ اگط اذتالف ًٌٌس، تٌلیق 

 زاضتِ ثبضٌس زض گعاضش شًط هی ًٌٌس.

: ثبثت ثسّی سلتِ ی ضص هبِّ هی زّن، ثؼس چٌس ضٍظ ثؼس پَل گیطم هی آیس ٍ پَلت ضا هی 5

 زّن، آیب ثطیء الصهِ هی ضَز یب ًِ؟ 

ؼالع تَ، ثؼس تَ هی آیی اثطاء هی ًٌی، : هي یِ هیلیَى ثسٌّبض ّستن ٍ ثؼس ٍاضیع هی ًٌن ثسٍى ا6

آیب هي هی تَاًن ثگیطم اظ تَ ثِ زلیل ایي ًِ تَ هي ضا اثطاء ًطزُ ای پَل ضا پس ثگیطم؟ ذیط ظیطا ثب 

 پطزاذت زیي ، زیگط زیٌی ًجَزُ است ًِ ثرَاّس اثطاء ًٌس.

 چیست؟: اضًبى زػَای تصطف چیست، اگطاحجبت  ضس ٍ ثؼس ذَاًسُ سٌس ضسوی زاز حٌوص 7

: زض اػبزُ ی زازضسی  چگًَِ است؟ اگط ثسٍی ضأی ثسّس ٍ تزسیس ًظط تأییس ًٌس ثؼس ؼطف 8

 اػبزُ ی زازضسی ثرَاّس چگًَِ ذَزّس ثَز؟

 : ػوَزی ًِ اگط هست زض آى ّب شًط ًطَز، ثبؼل هی ضَز، چِ ػوَزی اًس؟ اربضُ ٍ هعاضػ9ِ

ثؼس هی ضٍز سط ظهیي ًِ ارطا ًٌس، ثؼس : یِ ًلط زػَای ذلغ یس هؽطح هی ًٌس حٌن هی گیطز، 19

هی ثیٌس ًِ ضرص زیگطی زض آى رب است، آیب هی تَاًس ارطا ًٌس؟ زض چِ صَضتی ارطا ًوی 



ضَز؟ اگط ازػبی هبلٌیت ًٌس ٍ ازلِ ی هبثل هجَلی ثبضس یِ ّلتِ ثِ اٍ كطصت هی زٌّس تب ؼطح 

 طا ثگیطز ٍاال ارطا هی ضَز.ضٍظ ثؼس اظ ؼطح زػَا ٍهت زاضز هطاض تَهیق ار 15زػَا ًٌس ٍ 

 : ًبضگط یِ سٌگی اظ زستص هی اكتس ٍ ثِ سط زیگطی هی ذَضز، چِ ًسی هسئَل است؟11

 : تْبتط چیست؟ تَظیح ثسُ؟12

: اگط یٌی زػَایی هؽطح ًطزُ است ًِ هخال یِ هیلیَى ؼلت زاضم، ٍ ؼطف هی گَیس ًِ هي 13

 ؟ یب ایي ًِ ثبیس ذتن ضسیسگی ثٌٌس؟ ذیطاالى پَلص ضا هی زّن، آیب زازگبُ ثبیس ازاهِ زّس

: یِ ًلطی هبل زیگطی ضا سطهت هی ًٌس ثؼس ثب هطاضزاز ضسوی، ثِ زیگطی هی كطٍضس، حبل 14

 صبحت هبل، ػلیِ چِ ًسی اهبهِ ی زػَا ًٌس؟

 : اگط زٍ حٌن هتٌبهط اظ زٍ زازگبُ صبزض ضَز، تٌلیق چیست؟ اذتالكی است.15

سلتِ ٍ ثطات؟ الظم االرطا، هَاػسضبى كطم هی ًٌس، چي ًیلطی : اهتیبظات چي ًسجت ثِ 16

 زاضز.

: اگط یٌی اظ شی ًلؼبى هی تَاًس ػلیِ هسیطػبهل ٍ ّیأت هسیطُ ؼطح زػَا ثٌٌس؟ آیب ذَز 17

 ضطًت هی تَاًس ػلیِ هسیطاى ٍ ّیأت هسیطُ ؼطح زػَا ًٌس؟

 : ػیي هؼیي ثب ػیي هؼلَم چِ كطهی هی ًٌس؟18

 چیست؟ تَظیح زّیس؟: ضطغ ًتیزِ 19

: پطًٍسُ زض زیَاى است، زازگبُ صبزض ًٌٌسُ ی حٌن، صالحیت هحلی ًساضتِ است، چِ هی 29

 ضَز؟ 

 : ضطغ ًتیزِ چیست تَظیح زّیس؟ هخبل ثعًیس.21

 : اػبزُ ی زازضسی چیست تَظیح ثسُ، هخبل ثعى؟22

سجت ثِ ّوبى : زض یي ضؼجِ ای ًسجت ثِ یي پطًٍسُ ای حٌن ذلغ یس صبزض هی ضَز، 23ً

 هَظَع زض یي ضؼجِ ی زیگط ّن ذلغ یس صبزض هی ضَز، تٌلیق چیست؟

: حٌن تصطف ػسٍاًی زازُ هی ضَز، هؽؼی هی ضَز زض ظهبى ارطا، ضرص حبلخی آًزب ثَزُ 24

 است، آیب هبظی ارطای احٌبم هی تَاًس ارطا ًٌس؟

 : ًلی كی الصهِ چیست، هخبل ثعًیس، آیب هبثل هؼبهلِ است؟25



 ْبتط هعبیی چیست؟ تَظیح زّیس هخبل ثعًیس.: ت26

 : ٍظبیق هزوغ ػوَهی كَم الؼبزُ چیست؟ تَظیح زّیس؟27

: حعبًت زض صالحیت ًزبست؟ اگط زازگبُ حوَهی ضكت چِ ًبض هی ًٌین؟  حعبًت ثچِ 28

 چگًَِ است ؟ تَظیح زّیس؟

ِ تزسیس ًظط تأییس : كطربم ذَاّی ضا تَظیح ثسُ؟ اگط زػَای احجبت ظٍریت ٍ هؽبلجِ ی هْطی29

 ًٌس، آیب هی تَاى كطربم ذَاّی ًطز؟

: چي اگط  زض ٍرِ حبهل ثبضس، ثسّس ثِ زًتط ٍ زًتط ظْطًَیسی ًٌس ثسّس ثِ زیگطی، چِ 39

 ًسبًی هسئَل است؟ 

: اگط ضرصی هبلی ضا ثِ زیگطی ػبضیِ زّس ٍ ثؼس هستؼیط آى ضا اربضُ زّس، تٌلیق ػبضیِ 31

 چیست؟ تٌلیق اربضُ چیست؟

: الق هبل ة ضا ثِ صَضت كعَلی ثِ زیگطی هٌتول هی ًٌس، ثؼس الق هجل اظ تٌلیص یب ضز كَت 32

 ًٌس، آیب ٍضحِ هی تَاًٌس اهبلِ ًٌٌس؟ 

: اظ اٍل تب آذط هعایسُ زض ارطای احٌبم ضا تَظیح زّیس؟ اگط ًوبیٌسُ ی زازستبى زض ارطا 33

 ًجبضس، تٌلیق چیست؟

سد هَرط ثط هجٌبی چِ ذیبضی است؟  ذیبض ترلق ضطغ)ضطغ م م ، اذتیبض ك 387: هبزُ ی 34

 ظوٌی ثٌبیی(

: ؼطف العام ثِ تٌظین سٌس ضسوی ٍ تحَیل هجیغ هی زّس، ثؼس هی ضٍز تزسیس ًظط تأییس هی 35

ًٌس، ثؼس هی ضٍز ارطا، زض حیي ارطا، ضرص حبلج سٌس ضسوی هی آٍضز، تٌلیق چیست؟ 

بلج حٌوی هی تَاًس اػتطاض حبلج ارطایی ثٌٌس؟ اػتطاض حبلج حٌوی. آیب زض حیي اػتطاض ح

 ثطػٌسص چِ؟

: یِ ًسی هبلص ضا ضّي هی گصاضز، ثؼس ضاّي هی آیس ٍ هبل هطًَِّ ضا اظ ثیي هی ثطز، زض ایي 36

 ثبیس ثسل ثسّس  791صَضت تٌلیق چیست؟ م 

ثلِ اگط  : هؼبهلِ ی كعَلی اًزبم هی ضَز، اصیل هی هیطز، آیب تٌلیص ثِ اضث هی ضسس یب ًِ؟37

 تٌلیص ًطزًس هی تَاًٌس اهبلِ ًٌٌس؟ 



 : حعبًت ٍ هالهبت ؼلل زض صالحیت ًزبست؟  ذبًَاز38ُ

 : آیب زػَای توٌیي هبثل كطربم ّست؟39

 : ٍظبیق هزوغ ػوَهی كَم الؼبزُ:49

 اذتیبض كسد هَرط چِ ًَع ذیبضی است؟ 387: م 41

 35، تٌطاض سَال : یِ ًسی هحٌَم هی ضَز ثِ العام ثِ تٌظین سٌس ضسوی42

: پطًٍسُ ی زازگبُ ذبًَازُ هی آیس زازگبُ ػوَهی تٌلیق چیست؟ ػسم صالحیت هی ظًس. ثؼس 43

اگط اذتالف ضَز تٌلیق چیست؟ چَى شاتی است هی ضٍز،زیَاى. اگط صالحیت هحلی ثبضس چِ 

 هی ضَز؟ اگط زض یي استبى ثبضس چِ؟ زض زٍ استبى ثبضس؟

یي ثَزُ ثبضس، آیب هی تَاى ایي ضا تجسیل ثِ هبل زیگط ًطز؟ : اگط هبل تَهیق ضسُ ػیي هؼ44

 تَظیح زّیس؟ ثلِ 

: زیَاى زض پطًٍسُ ًگبُ هی ًٌس ٍ هتَرِ هی ضَز ًِ صالحیت هحلی ضػبیت ًطسُ است، 45

 تٌلیق چیست؟

 : هسیط ػبهل سلتِ هی ًطس زض حسٍز ٍظبیلص، چِ ًسی هسئَل است؟  ضطًت46

 ضطًتحبل اگط چي ثٌطس چِ؟ ذَزش ٍ 

: اگط هَاضزی ًِ زض اسبس ًبهِ ثَزُ است ضا ضػبیت ًٌطزُ ثبضٌس، ٍ زض احط ّویي هسیطػبهل ٍ 47

 ّیأت هسیطُ ظطضی ثِ حبلج ظزُ ثبضس، تٌلیق چیست؟

 : چٌی ًِ زض ٍرِ حبهل است، آیب ثسٍى ظْط ًَیسی هٌتول هی ضَز یب ًِ؟ ثل48ِ

ل است. اگط زض هطاضز از ثٌَیسٌس ًِ : اگط هست زض اربضُ هؼیي ًجبضس تٌلیق چیست؟ ثبؼ49

اربضُ ثِ هجلؾ یي هیلیَى تَهبى ) ثسٍى هست( صحیح است یب ًِ؟ اگط ثٌَیسٌس یي ضٍظ ثِ هجلؾ 

 یي هیلیَى آیب صحیح است؟ اگط صحیح است ، هَرط چِ ظهبًی هی تَاًس ترلیِ ضا ثرَاّس؟

ضَز؟ اگط ثؼس اظ اثالؽ ثبضس چِ  : زض ارطا هجل اظ اثالؽ تطاظی هی ًٌٌس، ّعیٌِ ی ارطا چِ هی59

 هی ضَز؟

  195: ٍهتی ًِ زازضسی هتَهق هی ضَز، تٌلیق چیست؟ چِ اتلبهی هی اكتس؟  م 51



: اگط هَرط ثؼس اظ اتوبم هَػس اربضُ سٌَت ًٌس تٌلیق چیست؟ اربضُ ی هطاظبتی است. 52

وسوی هی زٌّس. حبل اگط ثؼس اظ سِ هبُ، توبظبی ارطت الوخل ثٌٌس، تٌلیق چیست؟ ارطت ال

 حبل ارطت هستی ًِ اظ ظهبى زازذَاست چِ هی ضَز؟

 : تَهیق زازذَاست ٍ تَهیق زازضسی چیست؟ تَظیح زّیس؟53

: ثؼس اظ صسٍض ارطائیِ ٍ هجل اظ اثالؽ ارطائیِ ، ؼطكیي صلح هی ًٌٌس، آیب ًین ػطط ضا ثبیس 54

 ثپطزاظز؟

ذَاّی هی ًٌٌس، ّعیٌِ ی زازضسی ضا چِ  : چْبضًلط هتعبهٌب هحٌَم هی ضًَس، ثؼس تزسیس ًظط55

 ًی ثبیس ثسّس؟

 : زض تَهیق زازضسی ثب تَهیق زازذَاست چِ تصویوی هی گیطیس؟56

 : اگط ذَاّبى زػَایص ضا زض احٌبی ضسیسگی هستطز ًٌس، تٌلیق چیست؟ 57

 : ٍاضز حبلج، ٍاضز هی ضَز ٍ اصلی زػَایص ضا هستطز هی ًٌس، تٌلیق چیست؟58

تطریص زّس ًِ یي كطزی ذجطُ است، آیب هی تَاًس آى ضا ثِ ػٌَاى ًبضضٌبس  : اگط هبظی59

 اًتربة ًٌس؟

: هسیطػبهل ٍ ّیأت هسیطُ ثِ ذبؼط ترلق اظ اسبس ًبهِ، یب ذالف هبًَى ثِ حبلج ظطضی ٍاضز 69

 ًٌٌس، چِ ًسی ظبهي است؟ 

صبزض ًٌس چِ ًسبًی ظبهي اًس؟ حبل اگط  : هسیط ػبهل زض حیؽِ ی اذتیبضات ذَزش چي61

 سلتِ ثسّس تٌلیق چیست؟

 : ضطغ صلت چیست؟ ٍصق زض ثبضُ ی ًویت است یب ًیلیت؟62

: اربضُ ای ثستِ هی ضَز زض هطاضزاز شًط هی ضَز الق هَرط، ة هستأرط ٍ كالى هلي 63

 هسًٌَی ػیي هستأرطُ ٍ یي هیلیَى حن اربضُ، تٌلیق چیست؟ 

 ضسُ ثبضس ثطای یي ًلط، ٍ هؽبثن ثب آى ًطَز، تٌلیق چیست؟  : اگط ضطغ صلت64

 : كطم ذیبض ضطغ ٍ ترلق ضطغ چیست؟65

 م م م.  11: ًبضهٌس زٍلت ظطضی هی ظًس ثِ زیگطی، چِ ًسی هسئَل است؟ م 66



اگط ًبهپیَتط ضٍی هیع ًبضهٌس ثبضس ٍ هیع ثطٌٌس ٍ ًبهپیَتط ضٍی ًسی ثیلتس ٍ آسیت ثجیٌس چِ 

ست؟ اگط ًبضضٌبس زض ایي هَضز اػالم ًٌس ًِ پٌزبُ زضصس ًبضهٌس ٍ پٌزبُ زضصس ًسی هسئَل ا

ازاضُ هسئَل است، چگًَِ حٌن هی زّیس؟ آیب ثطای اضربع ایي اهط ًبضضٌبس تطتیت ذبصی ٍرَز 

 زاضز؟ آیب زض حٌن زازى ػلیِ زٍلت تطتیجبت ذبصی ٍرَز زاضز؟

 ؟ضا ثرَاى ٍ تَظیح ثسُ؟ هخبل ثعى 765: هبزُ ی 67

: اسٌبز زض ٍرِ حبهل حٌوطبى چگًَِ است، ًول ٍ اًتوبلطبى چگًَِ است، هسئَلیتطبى 68

 چگًَِ است؟

 : ؼطف زُ تب رٌس ضا هی كطٍضس، یٌی ضبى ػیت زاضز؟ آیب ذیبضی زاضز؟ چِ ذیبضی است؟ 69

 : زٍ حٌن هتؼبضض ضاُ چبضُ اش چیست؟ اػبزُ ی زازضسی، ٍ اگط هبثل كطربم ثبضس، كطربم .79

 : اػسبض حٌوص حعَضی است یب ؿیبثی؟ اػسبض اظ ّعیٌِ ی زازضسی چِ؟71

: ذَاّطی هبلی ضا صلح هی ًٌس ثطای ثطازضش ٍ ثِ ثطازض هی گَیس تب زُ سبل ثِ هي ًلوِ ثسُ، 72

 ثؼس اظ زٍ سبل ثطازض هؼسط هی ضَز، آیب ذیبض زاضز؟

 بیِ: ضطًت تعبهٌی اظ چِ ظهبًی ثِ ٍرَز هی آیس؟ تسلین توبم سطه73

: زض هطحلِ ی ارطا، اثْبم زض حٌن ٍرَز زاضز، زض ایي صَضت آیب تزسیس ًظطی ًِ تأییس ًطزُ 74

است ثبیس اصالح ًٌس یب زازگبُ ثسٍی؟ اثْبم زض هطحلِ ی ارطا ضا هخبل ثعًیس؟ زض ایي صَضت چِ 

 ًسی اصالح هی ًٌس؟

 : تجسیل تأهیي ضا هخبل ثعى؟75

ٍ زیگط ی زض هن ظْط ًَیسی ًطزُ است، ٍ زاضًسُ زض  : یِ ًسی چي صبزض ًطزُ زض تْطاى76

ضیطاظ است، حبل زض ًزب ثبیس زػَا هؽطح ًٌس؟ حبل اگط زض هن ؼطح زػَا ًطز، آیب زض تْطاى 

 تأهیي ذَاستِ ثرَاّس؟

: آیب زض هطحلِ ی تزسیس ًظط رلت حبلج اهٌبى زاضز؟  ثلِ ثب ّوطاُ ثب زازذَاست ٍ یب اٍلیي 77

 رلسِ

 سبض هبلی یب ؿیط هبلی؟ ؿیط هبلی حٌوی است.: زػَای اػ78

 : ضطًت سْبهی چي صبزض هی ًٌس، زاضًسُ هی تَاًس تَهیق اهَال ضطًت ضا ثرَاّس؟79



: ضطًت سْبهی ثب هسئَلیت هحسٍز، حسٍز هسئَلیت ضطًب، حساهل اػعبء، حساًخط اػعبء، 89

 ًیلیت ًول ٍ اًتوبل؟

 ًَی، هعبیی: تؼسیل زض حوَم هسًی چیست؟ هطازازی، هب81ً

 : اهبلِ ػوس است یب ًِ؟82

 : هجیغ تلق ضسُ است، آیب ثؼس زٍ سبل هبثل اهبلِ است یب ًِ؟83

هیلیَى پَل ثَزُ ًِ ثب ٍاًت تصبزف هی ًٌس،  199: هسبكط زض اتَثَس ثَزُ ٍ ّوطاّص 84

 ضاًٌسگبُ ّط زٍ هوصط ثَزُ اًس، آیب صس هیلیَى ضا هسبكط هی تَاًس اظ زٍ ضاًٌسُ ثگیطز؟

: سِ ًلط هطبػب هبلي اًس، زٍ ًلط ثسٍى اشى زیگطی سْن ذَزضبى ضا اربضُ هی زٌّس؟ آیب 85

 صحیح است؟ 

: هحٌَم لِ توبظبی صسٍض ارطاییِ ًوی ًٌس، هحٌَم ػلیِ شی ًلغ است، توبظبی ارطا هی 86

 ًٌس، آیب ارطا هی ضَز؟

ًِ ًَز كبسس ثَزُ است : یِ ًلط ًَز هی كطٍضس ٍ  ذطیساض ؼطف ثؼس پرص هی تَرِ هی ضَز 87

 ٍظطض ٍاضز ًطزُ است، تٌلیق چیست؟ 

: ٍرِ التعام چیست؟ اگط زض ظوي ػوس هطاضزاز، ثگَیٌس ًِ زض صَضت تأذیط، ضٍظی صس 88

 هیلیَى تَهبى ثسّس، صحیح است یب ًِ؟

: اگط ضرصی زض ظهبى اكبهِ زٍیست تَهبى ثسٌّبض است ٍ زض ظهبى هحزَضیت ًِ هخال رٌَى 89

 ُ است ٍ پطزاذتِ است، آیب هی تَاًس ایي زٍیست تَهبى ضا پس ثگیطز؟است، آهس

: زستَض هَهت ضا ضرصی اظ زازگبُ گطكتِ است، ثِ هجلؾ پٌزبُ هیلیَى، ٍ ؼطف هی آیس ٍ هی 99

 گَیس ًِ هي صس هیلیَى هی ضیعم زض صٌسٍم زازگستطی، آیب هی تَاى زستَض هَهت ضا لـَ ًطز؟

ٍی توبظبی تزسیس ًظط هی ًٌس ٍ هجل اظ ایي ًِ زازذَاستص ضا : اگط ضرصی زض هطحلِ ی ثس91

زازگبُ ثلطستس ثِ تزسیس ًظط، هی آیس ٍ استطزاز زازذَاست هی ًٌس، زض ایي صَضت آیب ذَز 

 زازگبُ ثسٍی اثؽبل زازذَاست هی ظًس یب ایي ًِ هی كطستس تزسیس ًظط تب اثؽبل ثعًس؟



ًطزُ است، زض ارطایص چِ اتلبهی هی اكتس؟  : حٌن هؽؼی ضسُ، هؼتطض حبلج اػتطاض حٌوی92

زض صَضتی ًِ ذَاستِ زض هؼطض تعییغ ثبضس، ازلِ ی هَرِ زاضتِ ثبضس، ٍ تأهیي ثسپبضز، هطاض 

 تأذیط ارطا صبزض هی ًٌین.

 : تلبٍت هوبًؼت اظ حن ٍ هعاحوت:93

 : ذیبض هزلس ثطای ًٍیل ٍ هؼبهلِ ی ثب ذَز:94

 : ظوبى زضى ضا تَظیح زّیس؟95

ضْطزاضی ثب یي ًلط زیگط هطاضزاز هی ثٌسز ًِ ضرَع ًٌٌس ثِ زاٍضی زض صَضتی ًِ اذتالف  :96

 ضس، آیب هی تَاًٌس ضرَع ًٌٌس؟ اگط ضأی صبزض ضسُ ثبضس، آیب هی ضَز ارطا ًطز؟

 : سٌسی  پطتص اهعبء ضسُ است ٍ ًوی زاًین چِ ًبض ًٌین؟ 97

 سطهبیِ ی ؿیط ًوسی چِ كطهی زاضًس؟: ضطًت سْبهی ثب ضطًت ثب هسئَلیت هحسٍز زض 98

 : زازگبُ تزسیس ًظط زازذَاست ضا ًبهص هی ثیٌس؟ تٌلیق چیست؟99

: ظٍد توٌیي هی ذَاّس ٍ ظٍرِ ّن هحل ًبضش توبم ٍهت زض ًطد است، سٌٌبیص ّن زض 199

 تْطاى است، ًزب ثبیس هؽطح ًٌس؟

 ص؟: آیب ثب اػتطاض حبلج هی تَاى رلَی ارطا ضا  گطكت؟ ضطایؽ191

: ضرص پٌزبُ تَهبى سپطزُ است ٍ ثؼس زستَض هَهت صبزض هی ضَز ٍ ثؼس ؼطف هی آیس ٍ 192

 هی گَیس ًِ هي صس تَهبى هی زّن، آیب هی تَاًس لـَ ًطز؟ ثلِ زض صَضتی ًِ ثِ هصلحت ثبضس.

 : ضطًت تعبهٌی چگًَِ تطٌیل هی ضَز؟ هست هسیطیت چٌس سبل است؟193

 : چي ثب هْط هٌتول هی ضَز؟ 194

 : اسٌبز تزبضی زض ثطگِ ی ؿیط چبپی صبزض هی ضًَس؟195

: صس ًیلَ گَضت كطٍذتِ است، پٌزبُ ًیلَ كبسس ثَزُ است؟ تٌلیق چیست؟ تجؼط صلوِ 196

 است.

 : آیب هبل هطبع ضا هی تَاى اربضُ زاز؟197

ب : حٌوی صبزض هی ضَز ثط توسین ٍ تحطیط تطًِ، هحٌَم لِ ًوی آیس توبظبی ارطا ثٌٌس؟ آی198

 هحٌَم ػلیِ هی تَاًس توبظبی ارطا ثٌٌس؟



 : ؼطف هبضیي تصبزكی ضا هی كطٍضس، آیب هٌتول الیِ ظبهي ذسبضت است؟ 199

 : زازگبُ اذص تَظیح هی ذَاّس اظ ذَاّبى، آیب ثبیس ٍهت ضسیسگی تؼییي ثٌٌس؟119

 : سٌس اصلی ضا ذَاّبى زض رلسِ ی اصلی ًیبٍضزُ است، تٌلیق چیست؟111

 ًِ زض هطاض تأهیي هی گیطی ثب هجلـی ًِ زض ارطائیِ هی گیطی چِ تلبٍتی زاضز؟: هجلـی 112

 : ّعیٌِ ی ارطا چیست؟ الق : حن ارطا  ة : ّعیٌِ ی ارطای حٌن113

:  زض ضطًت ثب هسئَلیت هحسٍز یِ ًلط كَت ًطزُ است، آیب هَرت اًحالل است؟ اگط زض 114

 اسبسٌبهِ ثبضس ثلِ.

 ًٌطزُ ٍلی ظْط ًَیس اهعب ًطزُ است، چِ ًسی هسئَل است؟ : اگط صبزض ًٌٌسُ اهعب115

: ضوب ثب ذبًَهت هطـَلی ٍ ثچِ ات ضا هی زّی ثِ هْس ًَزى، ٍ ثچِ هی ظًس ضیطِ هْس 116

 ًَزى ضا هی ضٌٌس، چِ ًسی هسئَلی است؟

: زػَای توبثل یِ ًلط زػَا هؽطح ًطزُ است ًِ پٌزبُ تَهي ذبًِ ضا ثسُ ٍ زازذَاست هؽبلجِ 117

ی ٍرِ ًطزُ است ٍ ذَاًسُ زازذَاست توبثل زازُ ًِ هي سی هیلیَى ثبثت اتَهجیل زٍهبُ پیص اظ 

 اٍ هی ذَاّن؟

 189: آیب هجل اظ توسین زازذَاست، هی تَاى زض ذَاست گعاضش اصالحی ًطز؟ ثلِ م 118

ضا  : حن ًست ٍ پیطِ هبثل تَهیق است؟ ثلِ آیب هبثلیت ثِ ارطا گصاضتي ثسٍى ضظبیت هبلي119

 ّن زاضز؟

: یِ ضطًت َّاپیوبیی ثب یِ ذبًن هطاضزاز هی ثٌسز  ًِ زُ سبل ثطای هي ًبض ًٌی ثِ ضطغ ایي 129

 ًِ زض ایي هست اظزٍاد ًٌٌی، آیب ایي زضست است؟

: پسض ٍ هبزض ثب یي هْسًَزى هطاضزاز هی ثٌسًس ًِ ثچِ زض سبػت ازاضی آًزب ثبضس، اگطثچِ ثب 121

 ًسی ظبهي است؟  تَح ضیطِ ضا ثطٌٌس، چِ

 : پعضي هطاضزاز هی ثٌسز ًِ هي اگط ّط ػول رطاحی ًطزم ، ظبهي ًجبضن، زضست است؟ 122

: تأهیي حٌوی ٍ ارطایی چیست؟ تأهیي حٌوی ٍهتی زازذَاست تأهیي هی ذَاّس ٍ تأهیي 123

 ارطایی ، ثؼس اظ صسٍض حٌن تأهیي هی ذَاّس.



: هطاضزاز اربضُ هی ثٌسًس ثِ ضطغ ایي ًِ هستأرط كوػ ذَزش استلبزُ ًٌس ٍ ثؼس هستأرط 124

 كَت هی ًٌس، تٌلیق چیست؟ اربضُ ثبؼل هی گطزز. 

 : هؼبهلِ ای ضسُ است ٍ ازػبی رؼل ضسُ است آیب زاٍض هی تَاًس ضسیسگی ًٌس؟125

 ذیط : ؼطف هی ضٍز زیَاى اكعایص ذَاستِ هی زّس، آیب هی ضَز؟126

 : هَػس زیي ًطسیسُ است، تأهیي ذَاستِ هی تَاًین ثگیطین اظ اٍ؟ 127

 : تلبٍت ذیبض ضٍیت ثب ذیبض ترلق ٍصق؟128

 : اگط زیي هست زاض ثبضس ٍ ظبهي هی هیطز، چِ هی ضَز؟  زیي حبل هی ضَز.129

 : ضطًت تعبهٌی ضا هی تَاى سْبهی ًطز؟ ثلِ ثب تَاكن ّوِ ی ضطًبء139

 ًت سْبهی ثب ثویِ ی ضطًت ّب چِ تلبٍتی زاضًس؟ : هسیطاى ضط131

: اگط سبثوِ ی اثالؽ ٍرَز زاضز ٍ زض اثالؽ ثؼسی، هٌعل هسًٌَی، ذطاة ضسُ ثبضس، تٌلیق 132

 چیست؟

: ؼطف هی آیس ٍ هی گَیس زض اربضُ ثِ هستأرط هی گَیس: ضوب زض ّط حبل ظبهي 133

 ّستیس،تٌلیق چیست؟

 ًلی ثبضس، تٌلیق چیست؟ : ذیبض ترلق ٍصق اگط زض هجیغ134

 : ثیغ كعَلی هی ضَز ٍ هبلي هی هیطز، چِ هی ضَز؟ 135

: زٍلت هحٌَم ػلیِ ؿیبثی است، هحٌَم لِ توبظبی ارطا ًٌس، آیب اظ هحٌَم لِ تأهیي هی 136

 گیطین؟

: ضْطزاضی آهسُ است ٍ ثطای تؼطیط ذیبثبى چٌس هـبظُ ضا ذطاة ًطزُ است، ثؼس 137

 اًس، تٌلیق چیست؟ زض هَاضز اػوبل حبًویتی ذسبضتی ٍرَز ًساضز. زازذَاست ذسبضت زازُ

: زض هؼبهلِ ی كعَلی ًِ پٌذ زست چطذیسُ است، هبلي سَهی ضا تأییس هی ًٌس؟ تٌلیق 138

 چیست؟ اظ سَهی ثِ ثؼس صحیح است ٍ هجلی ّب ثبؼل.

 الحی صبزض ًٌس؟ : اگط زض زػَای ذلغ یس زازگبُ حٌن ثِ ترلیِ زّس، آیب هی تَاًس گعاضش اص139

: اگط زض حیي ضسیسگی هطرص ضَز ًِ ذَاًسُ هجل اظ ؼطح زازذَاست كَت ًطزُ است، 149

 تٌلق چیست؟ ػسم استوبع زػَا



: اگط زض زیَاى ػسالت ازاضی پطًٍسُ ای هؽطح ضَز، زیَاى تطریص زّس ًِ زض صالحیت 142

 ًی پطًٍسُزازگبُ حوَهی است، ًسجت ثِ پطًٍسُ ی هؽطٍحِ چِ هی ًٌس؟ ثبیگب

: اگط زض زػَای هؽبلجِ ی ارَض هؼَهِ زض اربضُ، هبلي ذبًِ ضا ثِ زیگطی هٌتول ًٌس، آیب هبلي 144

 رسیس هی تَاًس ٍاضز زػَا ضَز؟ ثلِ هبئن هوبم

 : ذیبض تأذیط حوي چیست؟ تَظیح زّیس؟ آیب ثطای ثبیغ ّن ّست؟ ثطای ثبیغ ًیست.145

ثِ ضطغ ایي ًِ زض آى هَاز هرسض ًگْساضی تٌلیق  : اگط ثگَیس ًِ ذبًِ ام ضا هی كطٍضن146

 چیست؟ هؼبهلِ ثبؼل است ثِ ذبؼط ثؽالى رْت.

: آیب صـیط هویع هی تَاًس صلح ضا ثِ ًلغ ذَزش هجَل ًٌس؟ آیب ثؼس اظ هجَل هی تَاًس اهبلِ 147

 ًٌس؟ هی تَاًس صلح ًٌس ٍلی اهبلِ ذیط

 ضاثؽِ ی ًبضگط ٍ ًبضكطهب است؟: آیب ضٍاثػ ثیي پیوبى ًبض ٍ ًبضكطهب، هبًٌس 148

: سْبم ثب ًبم ضا آیب هی ضَز ثِ ثب ًبم تجسیل ًطز؟ ثِ چِ ًیلیت؟ اگط ًتیزِ ًساز چِ هی ضَز؟ 149

 سِ ثبض آگْی هی ًٌٌس ٍ اگط ًسی پیسا ًطس ثطگِ ّب ثبؼل هی ضَزًس

 : ضطًت هرتلػ سْبهی چِ ضطًتی است؟ هسیط ایي ضطًت چِ ًسی ثبیس ثبضس؟ سْبهی 159ٍ

 تعبهٌی ًِ هسیط اظ تعبهٌی ّب اًتربة هی ضَز.
  
  
  


