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الت ٔتذاَٚ در خػٛظ رضتٝ ٟٔٙذسی دریب،سٛا  

 دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف



 

 ضزیف غٙؼتی دا٘طٍبٜ دریب، ٟٔٙذسی رضتٝ خػٛظ در ٔتذاَٚ سٛاالت

 

 غفحٝ 1

 

-تٛاٖ در ایٗ رضتٝ ای ٔی در دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف چٙذ ٘فز ثٛدٜ ٚ تب چٝ رتجٝ ٟٔٙذسی دریبظزفیت رضتٝ  -1

 ٔحُ لجَٛ ضذ؟

ی  پذیزد ٚ تب حذٚد رتجٝ ٔی را ٟٔٙذسی دریبدا٘طجٛی  02دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف سبال٘ٝ در ٔمغغ وبرضٙبسی 

 تٛاٖ در ایٗ رضتٝ در دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف لجَٛ ضذ. ٔی وطٛری 1222

دیٍز ٞبی  ػّی رغٓ تحزیٓ ٞب ٚ ػٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ چٍٛ٘ٝ است؟ آیب ثٝ ا٘ذاسٜ رضتٝ ٟٔٙذسی دریبثبسار وبر  -0

 )ثزق، ٔىب٘یه، غٙبیغ ٚ غیزٜ( سٔیٙٝ وبری ثزای ایٗ رضتٝ ٚجٛد دارد؟

تٛاٖ در یه دستٝ ثٙذی ثٝ دٚ ثخص ٘ظبٔی ٚ غیز٘ظبٔی تمسیٓ ثٙذی وزد. در ثخص  ٔی سار وبر ایٗ رضتٝ راثب

ٞبی  ٘ظبٔی تٕزوش اغّی ثز رٚی عزاحی، سبخت ٚ ثٟیٙٝ سبسی ػّٕىزد ا٘ٛاع ضٙبٚرٞبی تٙذرٚ، ٘بٚٞب ٚ ٘بٚچٝ

ارتص جٕٟٛری ٞبی  اسالٔی ٚ ٘بٚضىٗبٜ پبسذاراٖ ا٘مالة پیطزاٖ است. ضٙبٚرٞبی تٙذرٚ سپٞبی  رسٔی ٚ سیستٓ

عزاحی ٚ سبخت ٚ تٛسؼٝ در ایٗ حٛسٜ است. سبسٔبٖ جٟبد ٞبی  تحمیمبت ٚ فؼبِیتاسالٔی ایزاٖ ٘تیجٝ 

خٛدوفبیی ٘یزٚی دریبیی سپبٜ، سبسٔبٖ جٟبد خٛدوفبیی ٘یزٚی دریبیی ارتص ٚ ٔزاوش ٔتؼذد تبثؼٝ سبسٔبٖ غٙبیغ 

٘ظبٔی در حٛسٜ دریبیی ٞبی  جب٘ی ٘یزٚٞبی ٔسّح ٔزاوش اغّی فؼبِیتدریبیی ٚاثستٝ ثٝ ٚسارت دفبع ٚ پطتی

 ٞستٙذ.

تٛاٖ ثٝ دٚ حٛسٜ وطتی سبسی ٚ غٙبیغ فزاسبحُ تمسیٓ ثٙذی وزد. در حٛسٜ وطتی سبسی  ٔی ثخص غیز٘ظبٔی را

ٚ سبیز  وٛچىتز ٔتؼذدی در خظ سبحّی جٙٛثی وطٛرٞبی  ضزوت ،ٚ غذرا ثشري ایشٚایىٛٞبی  ػالٜٚ ثز ضزوت

ٚجٛد دار٘ذ وٝ ثٝ أز سبخت ٚ تؼٕیز ا٘ٛاع ضٙبٚرٞب ٔطغَٛ ٞستٙذ ٚ فزغت ٔٙبسجی ثزای  ٔزاوش استبٖ ٞب

وٝ تٕبیُ ثٝ وبر در جٙٛة وطٛر دار٘ذ ایجبد ضذٜ است. ٕٞچٙیٗ چٙذیٗ ٔزوش عزاحی  دریباضتغبَ ٟٔٙذسیٗ 

وٙٙذ. در حٛسٜ فزاسبحُ ٘یش ػٕٛٔب  ٔی در ا٘جبْ پزٚصٜ ٞب استفبدٜ ٟٔٙذسیٗ دریبدر تٟزاٖ ٚالغ ٞستٙذ وٝ اس 

غذرا ٚ ایشٚایىٛ ٔبٔٛریت سبخت سىٛٞب را ثز ػٟذٜ داضتٝ ٚ ٞبی  وبرخب٘جبت سبخت سىٛ ٔتؼّك ثٝ ضزوت

عجیؼتب در فزآیٙذ سبخت، ا٘تمبَ ٚ ٘ػت سىٛ، ِِٛٝ ٌذاری در وف دریب ٚ ا٘ٛاع فزآیٙذٞبی ضزٚری در دریب ثٝ 

 .٘یبس است ٟٔٙذسیٗ دریبعزاحی ٚ ٘ظبرت 
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 غفحٝ 0

 

ٔختّف ػّیٝ ایزاٖ ثیطتزیٗ احز خٛد را در ثخص غیز٘ظبٔی داضتٝ ٚ چٙذیٗ سبَ ٔٛجت  ثٝ ٘بحكٞبی  تحزیٓ

روٛد در ایٗ حٛسٜ ضذ. ثب ایٗ ٚجٛد ثب فؼبَ سبسی ٚ تٛجٝ جذی ثٝ تٛاٖ داخّی ٘یبسٞبی وطٛر در ایٗ حٛسٜ تب 

 .فتی در خّیج فبرس ثٛدیٓحذی ٔزتفغ ضذ. ثغٛریىٝ در ٕٞبٖ دٚراٖ ضبٞذ سبخت ٚ ٘ػت چٙذ سىٛی ٘

دٞٙذ ٚ تؼذاد فبرؽ اِتحػیالٖ ایٗ رضتٝ  ٔی وٕی در ایزاٖ ایٗ رضتٝ را ارائٝٞبی  ثبیذ تٛجٝ داضت وٝ دا٘طٍبٜ

 چٙذاٖ سیبد ٘یست.

 سبسٔبٖ ٔذیزیتی در غٙبیغ دریبیی ایزاٖ ثٝ چٝ غٛرت است؟ -3

 در ثخص ٘ظبٔی سٝ ثخص ٔجشا ٚجٛد دارد وٝ ػجبرتٙذ اس:

 خٛوفبیی ٘یزٚی دریبیی سپبٜ سیز ٘ظز سپبٜ پبسذاراٖ ا٘مالة اسالٔی سبسٔبٖ جٟبد -

 سبسٔبٖ جٟبد خٛدوفبیی ٘یزٚی دریبیی ارتص سیز ٘ظز ارتص جٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ -

 سبسٔبٖ غٙبیغ دریبیی سیز ٘ظز ٚسارت دفبع ٚ پطتیجب٘ی ٘یزٚٞبی ٔسّح -

ثبضذ وٝ سیز ٘ظز ٚسارت غٙبیغ ٚ  ٔی یىٛازوت دِٚتی ثشري ٔٛجٛد، ضزوت ایشٚدر ثخص غیز٘ظبٔی ٘یش تٟٙب ض

ٔؼبدٖ ثٛدٜ ِٚی وبرٔٙذاٖ آٖ ثٝ غٛرت لزاردادی ثب ضزوت ٕٞىبری وزدٜ ٚ استخذاْ ٚسارت غٙبیغ ٚ ٔؼبدٖ 

 ضٛ٘ذ. ٔی ثٝ غٛرت خػٛغی ادارٜ ارٚ٘ذاٖ ٚ غیزٜ٘یستٙذ. ثمیٝ ضزوت ٞب ٕٞب٘ٙذ غذرا، 

سٔبٖ ثٙبدر ٚ دریب٘ٛردی سیز٘ظز ٚسارت راٜ ٚ سب ٟبد وطبٚرسیسیز٘ظز ٚسارت ج ػالٜٚ ثز ایٗ، سبسٔبٖ ضیالت ایزاٖ

غیذ ٚ آثشی پزٚری ٚ ٞبی  حبوٕیتی وطٛر ثٝ تزتیت ٚظیفٝ ٘ظبرت ٚ سبٔب٘ذٞی ثز فؼبِیتٞبی  ثٝ ػٙٛاٖ سبسٔبٖ

 دریبیی ٚ احذاث ٚ وبرثزی ثٙبدر در وطٛر را ثز ػٟذٜ دار٘ذ.ٞبی  ٕٞچٙیٗ وطتیزا٘ی ٚ استمزار سبسٜ

ثزای خب٘ٓ ٞب چٍٛ٘ٝ است؟ وذاْ ٌزایص ثزای خب٘ٓ ٞب ٔٙبست تز  ٟٔٙذسی دریبتحػیُ ٚ وبر در رضتٝ  -4

 است؟

ٔزثٛط ثٝ وبر رٚی وطتی  دریب٘ٛردیرضتٝ ٟٔٙذسی دریب دٚ ٌزایص دیٍز ٟٔٙذسی وطتی ٚ ٟٔٙذسی ػالٜٚ ثز 

است ٚ ثزای خب٘ٓ ٞب ٔٙبست ٘یست. جذة خب٘ٓ ٞب در ثخص غیز٘ظبٔی غٙبیغ دریبیی ٞٓ در حٛسٜ وطتی سبسی 

ٚ ٞٓ در حٛسٜ فزاسبحُ ٕٔىٗ ثٛدٜ ٚ ضزوت ٞب ثب تٛجٝ ثٝ رسٚٔٝ وبری افزاد ٚ سٛاثك ػّٕی ٚ اجزایی افزاد الذاْ 
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 غفحٝ 3

 

در ٚسارت دفبع ٚ پطتیجب٘ی ٘یزٚٞبی ٔسّح ٚ ٔزاوش تحمیمبتی ٘یزٚی ٕٞچٙیٗ جذة خب٘ٓ ٞب  ٕ٘بیٙذ. ٔی ثٝ جذة

 دریبیی سپبٜ پبسذاراٖ ا٘مالة اسالٔی ٔٙغ لب٘ٛ٘ی ٘ذارد.

 ضٛد؟ ٔی است؟ ا٘تخبة ٌزایص اس چٝ سٔب٘ی ضزٚعٞبیی  ٟٔٙذسی دریب در وبرضٙبسی ارضذ دارای چٝ ٌزایص -5

٘یه وطتی ٚ سبخت در غٙبیغ دریبیی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔجٕٛػٝ ٔؼٕبری وطتی ثب سٝ ٌزایص سبسٜ وطتی، ٞیذرٚٔىب

در ٔمغغ وبرضٙبسی  ٔتحزن دریبیی ٚ ٞیذرٚدیٙبٔیه ٚ جّٛثزیٞبی  رضتٝ ٟٔٙذسی دریب ثب دٚ ٌزایص سبسٜ

 وٝ پس اس آسٖٔٛ وبرضٙبسی ارضذ ٚ در حیٗ ا٘تخبة رضتٝ ثبیذ ا٘تخبة غٛرت ٌیزد.ضٛ٘ذ  ٔی ارضذ ارائٝ

 سیبسی أىبٖ ادأٝ تحػیُ ایٗ رضتٝ در خبرج اس وطٛر ٚجٛد دارد؟آیب ثب ٚجٛد تحزیٓ ٞبٚ ضزیظ  -6

وٙذ. غزفب وسب٘ی وٝ در ٔزاوش ٘ظبٔی  ٕ٘ی غزف تحػیُ در ایٗ رضتٝ ٞیچ ٔٙؼی ثزای خزٚج اس وطٛر ایجبد

تزیٗ  ٔطغَٛ ثٝ وبر ثٛدٜ ا٘ذ ثبیذ ثزای خزٚج اس وطٛر ثب ٔزاوش ٔزثٛعٝ ٕٞبٍٞٙی وٙٙذ. ٕٞچٙیٗ در دٚراٖ سخت

خبرجی ضذ٘ذ. ٞبی  ثزای ادأٝ تحػیُ ٔٛفك ثٝ اخذ پذیزش اس ثزخی دا٘طٍبٜ یٓ ٞب ػّیٝ وطٛر، افزاد سیبدیتحز

خبرج اس وطٛر دار٘ذ، پس اس ٌذرا٘ذٖ ٞبی  ٔؼٕٛال دا٘طجٛیبٖ ایٗ رضتٝ وٝ تٕبیُ ثٝ ادأٝ تحػیُ در دا٘طٍبٜ

وٙٙذ وٝ ایٗ فزآیٙذ  ٔی رج اس وطٛر الذاْخبٞبی  دٚرٜ وبرضٙبسی ارضذ، ثزای ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ دوتزا در دا٘طٍبٜ

 ا٘جبٔذ ٚ دا٘طجٛیبٖ پیص اس اتٕبْ دٚرٜ وبرضٙبسی ارضذ خٛد ایٗ فزآیٙذ را آغبس ٔی حذٚد یه سبَ ثٝ عَٛ

خبرجی ٘یش ٞبی  تحمیمبتی وطٛر در حٛسٜ ٟٔٙذسی دریب ثزای دا٘طٍبٜٞبی  در ٞز حبَ پیطزفت وٙٙذ. ٔی

 ثٝ تجبدَ دا٘طجٛیبٖ در آٟ٘ب ٚجٛد دارد. ٔطخع ٚ ضٙبختٝ ضذٜ ثٛدٜ ٚ تٕبیُ

آیب فبرؽ اِتحػیالٖ ایٗ رضتٝ پس اس فزاغت اس تحػیُ ثزای وبر رٚی وطتی رفتٝ ٚ سبال٘ٝ چٙذیٗ ٔبٜ را ثز  -7

 وٙٙذ؟ ٔی رٚی وطتی سپزی

 دریب٘ٛردیفبرؽ اِتحػیالٖ رضتٝ ٟٔٙذسی وطتی )ٟٔٙذسی ٔٛتٛر( ٚ ٟٔٙذسی خیز. ایٗ ٔسئّٝ ٔزثٛط ثٝ 

 ثٝ وّی ٔتفبٚت است. ٟٔٙذسیٗ دریبحٛسٜ وبری )ّٔٛا٘ی( است ٚ 
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آیب ػبلال٘ٝ است وٝ در ٔمغغ وبرضٙبسی ٟٔٙذسی ٔىب٘یه ٚ در ٔمبعغ وبرضٙبسی ارضذ ٚ یب دوتزی  -8

 ٟٔٙذسی دریب تحػیُ وٙیٓ؟

غغ تحػیُ در رضتٝ ٟٔٙذسی دریب در ٔم ، ِیىٗٚاحذٞبی ٔطتزن ایٗ رضتٝ ثب ٟٔٙذسی ٔىب٘یه سیبد است

وبرضٙبسی ٔٛجت ایجبد تسّظ ثیطتز در ایٗ حٛسٜ ثزای ادأٝ تحػیُ در ٔمبعغ ثبالتز ٚ ػذْ ٘یبس ثٝ ٔزٚر 

 ضٛد. ٔی ٔجبحج تخػػی ثٝ غٛرت ا٘فزادی

تٛا٘ٙذ ثٝ غٛرت ٔستمُ ٚ غیز ٚاثستٝ ثٝ دِٚت ٚ ٔزاوش  ٔی آیب دا٘ص آٔٛختٍبٖ ایٗ رضتٝ پس اس تحػیُ -9

 ٘ظبٔی ٚارد ثبسار وبر ضٛ٘ذ؟

ٚ تٛسؼٝ ایٗ سٛاحُ ثبیذ ثب حضٛر ٚ  اٖ دارای پٟٙٝ ثسیبر ٚسیغ سبحّی در ضٕبَ ٚ جٙٛة وطٛر ثٛدٜایز

ٔطبروت ٚ سزٔبیٝ ٌذاری ثخص خػٛغی ا٘جبْ ضٛد. ثٙبثزایٗ سزٔبیٝ ٌذاری در تٛسؼٝ سٛاحُ وطٛر یىی اس 

ٌذاری ٘ظیز ٌزدضٍزی، ثبال ثزای ٚرٚد ثخص خػٛغی ثٛدٜ وٝ دارای تٙٛع سیبدی در سزٔبیٝ ٞبی  پتب٘سیُ

خػٛغی در خػٛظ ٞبی  ثزخی ضزوت سبخت ضٙٛر، آثشی پزٚری ٚ غیزٜ است. ثز ٕٞیٗ اسبس ٚ در حبَ حبضز

وٛچه ِٙذیًٙ وزافت ٚ ضٙبٚرٞبی غیبدی ٚ ٕٞچٙیٗ تبٔیٗ ضٙبٚر ٚ تجٟیشات دریبیی ٚ ٞبی  سبخت وطتی

 .حُٕ ٚ ٘مُ دریبیی فؼبَ ٞستٙذ

 ٟٔٙذسی ٔىب٘یه ٔطتزن است؟تب چٝ حذ ثب  ٟٔٙذسی دریبرضتٝ  -12

 ایٗ دٚ رضتٝ ثب ٞٓ ٔطتزن ٞستٙذ.ٞبی  درغذ اس درس 52حذٚد 

 أىبٖ پیطزفت ایٗ رضتٝ در ایزاٖ تب چٝ ا٘ذاسٜ است؟ -11

در سٙذ  "ج"اِٚٛیت ٞبی  دریبیی جشٚ فٙبٚریٞبی  ٚ سبسٜ "ة"اِٚٛیت ٞبی  ٟٔٙذسی وطتی سبسی جشٚ فٙبٚری

جذی در حٛسٜ وطتی سبسی ٚ ٞبی  ٘مطٝ جبٔغ ػّٕی وطٛر است ٚ ثٝ تذریج ثب تٛجٝ ثٝ ِشْٚ ٚلٛع پیطزفت

 رسذ ضبٞذ رضذ ایٗ غٙبیغ ٚ ٕٞچٙیٗ ارتمبی ویفیت آٔٛسش در ایٗ رضتٝ ثبضیٓ. ٔی غٙبیغ فزاسبحُ ثٝ ٘ظز
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 ٚد ثٝ عزاحی است؟اس ٘ظز ػّٕی ٚ در غٙؼت ایٗ رضتٝ پیطزفت داضتٝ است؟ آیب تٟٙب ٔحذ -10

. ثب در رتجٝ ضطٓ لزار ٌزفتٝ استثٝ ٌشارش سبیت سبیٕبٌٛ  0216ایزاٖ در حٛسٜ ٟٔٙذسی دریب در د٘یب در سبَ 

ثٝ ٚجٛد آٔذٜ در غٙبیغ دریبیی ٘بضی اس ثٝ وبر ٞبی  ایٗ ٚجٛد ثبیذ تٛجٝ داضت وٝ پیطزفت ٞب ٚ خٛدوفبیی

طٛر است. عزاحی ٚ سبخت ضٙبٚرٞبی تٙذرٚی ٘ظبٔی در ثستٗ دا٘ص ثٛٔی ٟٔٙذسی دریب در غٙبیغ دریبیی و

دریبیی، عزاحی ٚ سبخت ا٘ٛاع ٞبی  سپبٜ، عزاحی ٚ سبخت ٘بٚ جٕبراٖ، عزاحی ٚ سبخت ا٘ٛاع پیص ثز٘ذٜ

آح در  ضٙبٚرٞبی خذٔبتی، ٔسبفزی ٚ غیزٜ، عزاحی، سبخت، ثٝ آة ا٘ذاسی ٚ ٘ػت سىٛٞبی ٘فتی ضبثّٛ٘ی ٚ جه

ػّٕی ٞبی  اس ظٟٛر تٛا٘بییٞبیی  یٕٝ ضٙبٚر أیزوجیز در دریبی خشر ٕ٘ٛ٘ٝخّیج فبرس ٚ سبخت سىٛی ٘

 ٔتخػػیٗ ایٗ حٛسٜ در غٙؼت دریبیی وطٛر است.

 آیب أىبٖ ادأٝ تحػیُ در ٔمبعغ ارضذ ٚ دوتزی در ایٗ رضتٝ ٚجٛد دارد؟ در چٝ دا٘طٍبٜ ٞبیی؟ -13

ٌزایص سبسٜ وطتی، ٞیذرٚٔىب٘یه وطتی، ثّٝ. در حبَ حبضز ایٗ رضتٝ در ٔمغغ وبرضٙبسی ارضذ در پٙج 

غٙؼتی ضزیف، ٞبی  ٔتحزن دریبیی، ٞیذرٚٔىب٘یه ٚ جّٛثزی ٚ سبخت در غٙبیغ دریبیی در دا٘طٍبٜٞبی  سبسٜ

غٙؼتی أیزوجیز، غٙؼتی ٔبِه اضتز، ٘ٛضیزٚا٘ی ثبثُ، ػّْٛ دریبیی أبْ خٕیٙی)رٜ(، خّیج فبرس ٚ دا٘طٍبٜ 

 ضٛد. ٔی ارائٝ دریب٘ٛردی ٚ ػّْٛ دریبیی چبثٟبر

 ضٛد ٔی غٙؼتی ضزیف ٚ غٙؼتی أیزوجیز ارائٝٞبی  در ٔمغغ دوتزا ٘یش ایٗ رضتٝ ثذٖٚ ٌزایص در دا٘طٍبٜ

 آیب دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف در ضٟز خبغی دا٘طٍبٜ تحت پٛضص دارد وٝ ثتٛاٖ آ٘جب ا٘تمبِی ٌزفت؟ -14

ای ا٘تمبِی ثٝ ایٗ دا٘طٍبٜ، لٛا٘یٗ خیز. دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف ضؼجٝ تحت پٛضطی در ضٟزستبٖ ٞب ٘ذارد. ثز

 سبسٔبٖ سٙجص ثؼالٜٚ تبییذ دا٘طٍبٜ دخیُ ٞستٙذ.

 آیب أىبٖ ثٛرسیٝ در ایٗ رضتٝ ٚجٛد دارد؟ -15

ٔؼتجز خبرجی ٞبی  ثّٝ. در سبِٟبی اخیز، ٚسارت ػّْٛ دا٘طجٛیبٖ ٕٔتبس وٙىٛر دوتزی را ثزای تحػیُ در دا٘طٍبٜ

ٕٞچٙیٗ سبسٔبٖ  ػّْٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٞیئت ػّٕی دا٘طٍبٜ را در پی دارد.وٙذ وٝ تؼٟذ خذٔت در ٚسارت  ٔی ثٛرسیٝ

ٔختّف دِٚتی ثز اسبس ٘یبس خٛد در ٔمغغ دوتزا پزسُٙ خٛد را وٝ دارای ٔذرن وبرضٙبسی ٞبی  ٞب ٚ ارٌبٖ

تٛاٖ  ٔی وٙٙذ. اس ثیٗ ایٗ سبسٔبٖ ٞب ٔی داخُ ثٛرسیٝٞبی  ارضذ ٞستٙذ ثزای تحػیُ در ٔمغغ دوتزا در دا٘طٍبٜ



 

 ضزیف غٙؼتی دا٘طٍبٜ دریب، ٟٔٙذسی رضتٝ خػٛظ در ٔتذاَٚ سٛاالت

 

 غفحٝ 6

 

ثٝ سبسٔبٖ جٟبد خٛدوفبیی ٘یزٚی دریبیی سپبٜ ٚ دا٘طٍبٜ دریبیی أبْ خٕیٙی)رٜ( ٘یزٚی دریبیی ارتص جٕٟٛری 

 اسالٔی ایزاٖ اضبرٜ وزد.

 ایٗ رضتٝ ثٝ سثبٖ اٍّ٘یسی است؟ٞبی  آیب ٔزاجغ ٚ وتبة -16

، ثب ایٗ حبَ وتت ثب ایٗ وٝ تؼذاد لبثُ تٛجٟی وتبة فبرسی ضبُٔ تبِیف ٚ تزجٕٝ در ایٗ حٛسٜ تِٛیذ ضذٜ است

 اغّی ٔزجغ در ایٗ رضتٝ ثٝ سثبٖ اٍّ٘یسی ٞستٙذ.

 آیب ایٗ رضتٝ ٚرٚدی ثٟٕٗ دارد؟ -17

 خیز

تٛا٘ذ در ٔمغغ وبرضٙبسی ارضذ ٞٓ در رضتٝ ٟٔٙذسی ٔىب٘یه ٚ  ٔی ٟٔٙذسی دریبآیب فبرؽ اِتحػیُ رضتٝ  -18

 ٞٓ در ٔجٕٛػٝ ٟٔٙذسی ٔؼٕبری وطتی آسٖٔٛ دٞذ؟

تٛا٘ذ پس اس اػالْ ٘تبیج  ٔی ثٛدٖ رضتٝ ٔؼٕبری وطتی، ایٗ أىبٖ ٚجٛد دارد ٚ ٔتمبضیثّٝ. ثب تٛجٝ ثٝ ضٙبٚر 

 ثیٗ ادأٝ تحػیُ در ایٗ دٚ رضتٝ ا٘تخبة وٙذ.اِٚیٝ وٙىٛر، 

آیب تحػیُ در ایٗ رضتٝ ثٝ غٛرت ٔستمیٓ تب وبرضٙبسی ارضذ ٞست یب اثتذا وبرضٙبسی ٚ ثؼذ وبرضٙبسی  -19

 ارضذ؟

ٌذرا٘ذ، سپس در  ٔی بپیٛستٝ است. ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ فزد اثتذا ٔمغغ وبرضٙبسی راوبرضٙبسی ارضذ ایٗ رضتٝ ٘

 تٛا٘ذ در ایٗ ٔمغغ ادأٝ تحػیُ دٞذ. ٔی غٛرت لجِٛی در آسٖٔٛ وبرضٙبسی ارضذ،

 فضب ٚ فزًٞٙ دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف چٍٛ٘ٝ است؟ -02

ذسی وطٛر، ضبیستٍی در وست ػّٓ ایٗ دا٘طٍبٜ دارای فضبیی ضبداة ثٛدٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتزیٗ دا٘طٍبٜ فٙی ٟٔٙ

 ٚ ثٟتزیٗ ثٛدٖ در رضتٝ خٛد، یىی اس ٔٛارد ٔٛرد تٛجٝ در ثیٗ دا٘طجٛیبٖ است.
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 غفحٝ 7

 

وطتی ٔٛرد ٘یبس  چزا ػّی رغٓ حضٛر تؼذاد سیبدی ٔتخػع در سٔیٙٝ سبخت وطتی، ٕٞچٙبٖ ثزای تبٔیٗ -01

 ضٛد؟ ٔی ثٝ خبرج اس وطٛر سفبرش دادٜ

 95دار٘ذ. عجیؼتب ثب تٛجٝ ثٝ حجٓ ٌستزدٜ تزدد ٚ تزا٘شیت دریبیی ایزاٖ، وٝ وطتی ٞب ا٘ٛاع ٚ اثؼبد ٔختّفی 

اس  ضٛد، در ٌذضتٝ ٚ در حبَ حبضز أىبٖ تبٔیٗ ٕٞٝ وطتی ٞب ٔی درغذ غبدرات ایزاٖ اس عزیك دریب ا٘جبْ

٘یست  ٚاس عزیك وبرخب٘جبت داخّی ٘جٛدٜ  فّٝ ثزٞبی  وب٘تیٙزثز ٚ وطتیٞبی  ٘فت وص، وطتیٞبی  جّٕٝ وطتی

 ٚ تٟٙب تؼذادی وطتی تٛسظ وبرخب٘جبت داخّی سبختٝ ضذ.

ٔتؼذدی ٘ظیز چٙذ فزٚ٘ذ وب٘تیٙز ثز، تؼذاد سیبدی ضٙبٚر ِٙذیًٙ وزافت، ضٙبٚرٞبی ٞبی  ثب ایٗ حبَ وطتی

 ضٛد. ٔی خذٔبتی، غیبدی ٚ غیزٜ در داخُ وطٛر سبختٝ ضذٜ ٚ

 دارد؟ آیب أىبٖ ثبسدیذ دا٘طجٛیبٖ اس غٙبیغ دفبػی وطٛر ٚجٛد -00

 ثّٝ. ثب ٕٞبٍٞٙی ثب غٙؼت أىبٖ ثبسدیذ اس غٙبیغ دفبػی ٚجٛد دارد

 اس ِحبػ درآٔذ وبر در ایٗ رضتٝ چغٛر است؟ -03

ضٛ٘ذ تفبٚت ٔؼٙبداری ثب درآٔذ ٟٔٙذسیٗ  ٔی درآٔذ فبرؽ اِتحػیالٖ ایٗ رضتٝ وٝ در ٔزاوش ٔختّف ستخذاْ

تٛا٘ذ  ٔی ٚارد حٛسٜ ٟٔٙذسی دریب ضٛد ثٝ غٛرت تخػػی ٔىب٘یه ٘ذارد. ایٗ در حبِیست وٝ اٌز فزدی ثتٛا٘ذ

 درآٔذ لبثُ تٛجٟی اس ایٗ حٛسٜ وست وٙذ.

 وبر ٔٛجٛد است؟ ٟٔٙذسی دریبآیب ثزای تٕبٔی فبرؽ اِتحػیالٖ رضتٝ  -04

ٔحذٚد است ِٚی تؼذاد فبرؽ اِتحػیالٖ آٖ ٘یش ٔحذٚد است ٚ ثٙبثزایٗ در غٛرت  ٟٔٙذسی دریبٞزچٙذ ثبسار وبر 

 تٛا٘ٙذ ٔطغَٛ ثٝ وبر ضٛ٘ذ. ٔی ضبیستٍی،

 ؟ٚ ٔیشاٖ پذیزش چٝ ا٘ذاسٜ است ضٛد ٔی ارائٝ ٞٓ اوٖٙٛ ایٗ رضتٝ در وذاْ دا٘طٍبٜ ٞب -05

 :1395ثز اسبس دفتزچٝ ا٘تخبة رضتٝ سبَ 

 رٚسا٘ٝ٘فز  02دا٘طٍبٜ غٙؼتی ضزیف  -

 ٘فز پزدیس خٛدٌزداٖ 32٘فز رٚسا٘ٝ ٚ  35دا٘طٍبٜ غٙؼتی أیزوجیز  -
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 غفحٝ 8

 

 ٘فز رٚسا٘ٝ 52دا٘طٍبٜ خّیج فبرس ثٛضٟز  -

 ٘فز ضجب٘ٝ 35٘فز رٚسا٘ٝ ٚ  35دا٘طٍبٜ دریب٘ٛردی ٚ ػّْٛ دریبیی چبثٟبر  -

 ٘فز ضجب٘ٝ 02٘فز رٚسا٘ٝ ٚ  02دا٘طٍبٜ غٙؼتی ٔبِه اضتز  -

 ٘فز ضجب٘ٝ 5٘فز رٚسا٘ٝ ٚ  32ٔطٟز دا٘طٍبٜ ػّْٛ ٚ فٛ٘ٛ دریبیی خز -


