سئَاالت تخػػي رضتِ ضْزسبسي

21ـ چِ ثخطي اس هػَثبت هغبيز وويسيَى هبدُ  5ثب قزح خبهغ ثِ ػلت هغبيزت ثب اسبس قزح خبهغ
لبًًَيت ًذارد.
1ـ ضَاتظ تذليمي احذاث تٌا
2ـ تشاون تذليك ضذُ ساختواًي
3ـ هحذٍدُ ضْش
4ـ ضثىِ هؼاتش ضْش تا حذ وَچِ ّاي دستشسي هسىًَي

22ـ چِ وبرثزي ّبيي ًوي تَاًٌذ در حزين راُ ّب هستمز ضًَذ؟
1ـ تأسيسات تْشُ تشداسي اص صهيي ّاي وطاٍسصي ٍ تاغات
2ـ خغَط اًتمال ًيشٍ
3ـ واستشي ّاي سٍستاّا دس فاغلِ ووتش اص  76هتش اس هحَس جادُ
4ـ واستشي ّاي غٌؼتي ٍ تجاسي دس فاغلِ تيص اص  76هتش اص هحَس

23ـ هػَثبت قزح ّبي خبهغ (ٍتفػيلي هزثَقِ) تب چِ سهبًي لبًًَي است ٍ ًجبيذ اس آى تخلف وزد؟
1ـ  10سال
2ـ  12سال
3ـ صهاى تؼييي ضذُ دس هػَتِ عشح
4ـ اتالؽ عشح جذيذ

يه اس هَارد سيز ًوي تَاًذ ٍاگذار ضذُ يب

24ـ سهيي اختػبظ يبفتِ ثِ پبرويٌگ ػوَهي ثِ وذام
اختػبظ يبثذ؟
1ـ ٍاگزاسي تِ ضْشداسي ،جْت احذاث پاسويٌگ
2ـ ٍاگزاسي تِ اضخاظ ديگش تا روش واستشي پاسويٌگ
3ـ ٍاگزاسي تِ ضْشداسي تشاي ديگش خذهات ضْشي
4ـ احذاث پاسويٌگ تِ ٍسيلِ خَد هاله
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25ـ در غَرتي وِ ثزاي اهالن ٍالغ در قزح ّبي دٍلتي ٍ

ضْزداري تب  18هبُ توله غَرت ًگيزد،

هبلىيي اهالن هطبع هدبس ثِ استفبدُ وذام يه اس هَارد سيز هي ثبضٌذ؟
1ـ احذاث  150هتش هشتغ تٌا تشاي ّش هاله
2ـ احذاث تٌا تا سمف تشاون تؼييي ضذُ عشح
3ـ احذاث  150هتشهشتغ تشاي ّشهاله تا تشاون پايِ
4ـ احذاث 150هتش تشاي ّش هاله تا سمف تشاون عشح

26ـ ًظبرت ثز اخزاي قزح ّبي تفػيلي ضْزّب ثز ػْذُ وذام يه اس دستگبُ ّبي سيز است؟
1ـ ضَساي ضْش
2ـ ساصهاى ّاي هسىي ٍ ضْشساصي
3ـ دفتش فٌي ٍصاست وطَس
4ـ وويسيَى هادُ  ٍ 5اػضاء آى

27ـ هحذٍدُ لبًًَي ضْزّب هحذٍدُ اي است وِ در آى ...
1ـ ساخت ٍ ساص تَسظ تخص خػَغي ٍ هشدم هجاص است
2ـ ضْشداسي هَظف تِ ػشضِ خذهات ضْشي است
3ـ ضْشداسي هَظف تِ ًظاست ٍ وٌتشل تش ّشگًَِ ساخت ٍ ساصي است
4ـ ٍصاست هسىي ٍ ضْشساصي هَظف تِ تْيِ عشح جاهغ است

28ـ سِ هٌجغ حمَلي وِ در لؿبٍت ّب هَرد استفبدُ لزار هيگيرًذ وذاهٌذ؟
1ـ لَاًيي ،ػشف ،سٍيِ ّاي لضايي
2ـ لَاًيي ،ػمايذ ػلواي حمَق ،دستَسالؼول ّا
3ـ لَاًييً ،ظشيات واسضٌاسي ،ػشف
4ـ لَاًيي ،سٍيِ ّاي لضاييً ،ظشيات واسضٌاسي

29ـ ّذايت ٍ وٌتزل الذاهبت ػوزاًي در هحذٍدُ استحفبظي ضْزّب ثز ػْذُ ويست؟
1ـ ضْشداسي ّا
2ـ ٍصاست هسىي ٍ ضْشساصي
3ـ فشهاًذاسي ّا
4ـ تا تَجِ تِ هوٌَػيت الذاهات ػوشاىي دس هحذٍدُ استحفاظي لزا ًظاست ّا فمظ ضاهل وٌتشل است

2

30ـ هتَلي تطخيع ٍؾؼيت اراؾي (هَات ،ثبيز ،هشرٍػي ٍ ثبغبت ) در داخل هحذٍدُ لبًًَي ٍ حزين
ضْز چِ هزخؼي است؟
1ـ وويسيَى هادُ  5شٍسايؼالي ضْشساصي ٍ هؼواسي
2ـ وويسيَى هادُ  12لاًَى صهيي ضْشي
3ـ وويسيَى هادُ 31
4ـ وويسيَى هشتثظ جْاد وطاٍسصي

31ـ در غَرت ػذم تَافك ثيي ضْزداري ٍ هبلىيي ،ليوت اثٌيِ ،اهالن ٍ اراؾي هَرد ًيبس ضْزداري ّب
ثز چِ اسبسي پزداخت هي ضَد؟
1ـ ليوت هٌغمِ تٌذي اداسُ التػاد ٍ داسايي
2ـ سأي وويسيَى اسصياتي
3ـ سأي سِ ًفش اص واسضٌاساى سسوي دادگستشي
4ـ سأي وويسيَى هادُ 12

32ـ در غَرتي وِ هله هَرد ًيبس ضْزداري ّب هحل سىًَت هبله ثبضذ ثْبي هله چِ هيشاى خَاّذ
ثَد؟
1ـ تش اساس ليوت هٌغمِ تٌذي اداسُ التػاد ٍ داسايي
2ـ تشاساس ليوت ػادلِ سٍص
3ـ تْاي ػادلِ تِ اضافِ  15دسغذ
4ـ ليوت هٌغمِ تٌذي تِ اضافِ  50دسغذ

33ـ ًمطِ اي را وِ هبله ثزاي تفىيه سهيي خَد تْيِ هي وٌذ ٍ ثزاي تػَيت ثِ ضْزداري تسلين
هيىٌذ:
1ـ تايذ حذاوثش ظشف  3هاُ اص عشف ضْشداسي تىليف لغؼي آى هؼلَم ضَد؟
2ـ تايذ حذاوثش ظشف  2هادُ اص عشف ضْشداسي تىليف لغؼي آى هؼلَم ضَد؟
3ـ تايذ حذاوثش ظشف  6هاُ اص عشف ثثت تىليف لغؼي آى هؼلَم ضَد؟
4ـ تايذ حذاوثش ظشف  4هاُ اص عشف ثثت ٍ ضْشداسي تىليف آى هؼلَم ضَد؟
34ـ هؼبثز ٍ ضَارع ػوَهي وِ در اثز تفىيه اراؾي احذاث هي ضًَذ:
 1ـ هتؼلك تِ هاله اساضي ّوجَاس است ٍ ليوت آى تِ ضْشداسي پشداخت هي ضَد؟
2ـ هتؼلك تِ ٍصاست ساُ ٍ تشاتشي است ٍ ليوت آى تِ هاله پشداخت هي ضَد؟
3ـ هتؼلك تِ ضْشداسي است ٍ ضْشداسي ليوت آى سا تِ غاحة صهيي پشداخت هي وٌذ؟
4ـ هتؼلك تِ ضْشداسي است ٍ ضْشداسي دس لثال آى ٍجْي تِ غاحة آى پشداخت ًخَاّذ وشد؟
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35ـ تفىيه ٍ افزاس اراؾي وطبٍرسي ٍ ثبؽ ّب در ضْزّبي غيز هطوَل ؾزٍرت ًمل ٍ اًتمبل سهيي ّبي
ثبيز ٍ دايز ضْزي ثيي اضخبظ ثب رػبيت تجػزُ هبدُ  14لبًَى در خػَظ سهيي ّبي دايز وطبٍرسي
ثال هبًغ است.
1ـ ٍلي ّش گًَِ تفىيه ٍ احذا

ث تٌا هستلضم تْيِ عشح تفػيلي عثك ضَاتظ ٍصاست هسىي ٍ ضْشساصي

هيتاضذ؟
2ـ ٍلي ّشگًَِ تفىيه ٍ احذاث تٌا هستلضم تْيِ عشح آهادُ ساصي ،عثك ضَاتظ ٍصاست هسىي ٍ ضْشساصي
هيتاضذ؟
 3ـ ٍلي ّشگًَِ تفىيه ٍ احذاث تٌا هستلضم تْيِ عشح ّاي اجشايي عثك همشسات وويسيَى عشح

ّاي ا جشايي

است؟
 4ـ ٍلي ّشگًَِ تفىيه ٍ احذاث تٌا هستلضم تْيِ عشح ّاي هَضَػي عثك همشسات وويسيَى تشسسي عشح

ّا

هيتاضذ؟

36ـ ٍسارت هسىي ٍ ضْزسبسي ،پس اس تػَيت هىبى احذاث ضْز خذيذ هي تَاًذ:
 1ـ حسة هَسد تشاتش لَاًيي ٍ همشسات ضْشساصي ًسثت تِ توله اساضي هَسد ًياص اقدام ًوايذ؟
 2ـ حسة هَسد تشاتش لَاًيي ٍ همشسات ضْشداسي ّاً ،سثت تِ توله اساضي هَسد ًياص الذام ًوايذ؟
 3ـ حسة هَسد تشاتش لَاًيي صهيي ضْشي ًسثت تِ توله اساضي هَسد ًياص الذام ًوايذ؟
4ـ حسة هَسد تشاتش لَاًيي ٍ همشسات جاسي ًسثت تِ توله اساضي هَسد ًياص الذام ًنايذ؟
37ـ غذٍر ّزگًَِ هدَس تفىيه ٍ پزٍاًِ احذاث ثٌب ثزاي اراؾي سراػي ٍ ثبغبت ٍالغ در حبضيِ
ضْزّب وِ در قزح ّبي هػَة ضْزي ٍ اداري وبرثزي هسىًَي ّستٌذ:
1ـ تا لثل اص ايي وِ تشاون ًاخالع جوؼيتي دس تميِ اساضي ضْشي تِ تشاون ًاخالع پيص تيٌي ضذُ دس عشح
هػَب ًشسيذُ تاضذ ،هوٌَع است؟
 2ـ تا لثل اص ايٌىِ هيضاى ػَاسؼ تشاون ساختواى دس اساضي ضْشي تؼييي ضذُ دس عشح هػَب ًشسيذُ
تاضذ ،هوٌَع است؟
 3ـ تا لثل اص ايٌىِ هيضاى تشاون ساختواًي دس ساتغِ تا تشاون جوؼيتي هطخع ًطذُ تاضذ ،هوٌَع است؟
4ـ تا لثل اص تػَية عشحّاي جاهغ ٍ تفعيلي هوٌَع است؟

38ـ در غَرتي وِ سهيي هَرد تمبؾب ثزاي احذاث ضْزن در هبلىيت هطبع يب هفزٍس ثبضذ ،چِ
هذروي هيثبيست در ؾويوِ ًمطِ ثجتي ارايِ ضَد.
1ـ ضشوت ًاهِ يا هَافمت ًاهِ وليِ هالىيي
2ـ تأييذيِ استاًذاسي
3ـ تأييذيِ اداسُ ثثت اسٌاد
يي
4ـ اسٌاد هالىيت هاله
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39ـ اراؾي هَرد ًيبس وبرثزي ّب ثزاي تأسيسبت ٍ تدْيشات ٍ خذهبت ػوَهي در ًمطِ

ّبي تفىيىي

خشٍ چِ گًَِ اس اراؾي ضْزن خَاٌّذ ثَد.
1ـ هطاػات
2ـ اساضي هتؼلك تِ ساصهاى ّاي هشتَعِ
3ـ اساضي ضْشداسي
4ـ فضاّاي ػوَهي

40ـ رسيذگي ثِ تخلفبت ٍ غذٍر اخبسُ اداهِ ع هليبت ضْز ن سبسي ثِ ػْذُ وويسيًَي هزوت اس
وذام سبسهبى ّبست؟
1ـ استاًذاسي ٍ اداسُ ول هسىي ٍ ضْشساصي استاى
2ـ دادگستشي ٍ اداسُ ول هسىي ٍ ضْشساصي استاى
3ـ ًيشٍي اًتظاهي ٍ دادگستشي
4ـ استاًذاسي ٍ فشهاًذاسي

41ـ هالن ػول در هَرد تمبؾبي تفىيه ٍ افزاس اهالن اضبرُ ضذُ در هبدُ  156لبًَى ثجت ٍ تحذيذ
حذٍد اهالن هدبٍر ٍ ّوچٌيي در دػبٍي هكزح ضذُ در هزاخغ لؿبيي ،ثِ هٌظَر رفغ اختالف
حذٍدي ،وذام هَرد است؟
1ـ ًمطِ عشح جاهغ يا ّادي هػَب
2ـ ًمطِ واداستش
3ـ ًمطِ عشح تفػيلي هػَب
1
4ـ ًمطِ
2500

42ـ تغييز وبرثزي سهيٌْبي ثب وبرثزي آهَسضي ػالٍُ ثز دٍ ضزـ درخَاست تَسف ٍسيز آهَسش ٍ
پزٍرش ٍ يب ًوبيٌذُ ٍي ٍ تؼييي هحل خذيذ ثب هسبحت هؼبدل ًيبس ثِ تأهيي چِ ضزقي دارد تب
ثِ تػَيت وويسيَى هبدُ  5ثزسذ؟
 1ـ داليل فٌي ٍ اجشايي غيشلاتل استفادُ تَدى ٍ يا ػذم اهىاى تنله ثاتت ضَد .
 2ـ دس غَستيىِ يه تاس ديگش ايي تغييش واستشي اًجام گشفتِ تاضذ
 3ـ دس غَستيىِ عشح تفػيلي ٍ يا ّادي هػَب ًذاضتِ تاضذ
4ـ تشاي واستشي ّاي اضغشاسي هَسد ًياص تاضذ
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43ـ پبسخ ثِ تمبؾبي تفىيه لكؼِ سهيي هسىًَي حبضيِ گذر داراي اغالحي ،ثبيستي ثب

 ...اًدبم

گيزد.
1ـ سػايت حذ ًػاب تفىيه هسىًَي پس اص اغالح هؼثش
2ـ سػايت حذ ًػاب اًذاصُ تفىيه هسىًَي لثل اص اغالح هؼثش
3ـ ًياصي تِ سػايت حذ ًػاب تفىيه ًيست
4ـ عثك ضَاتظ عشح تؼييي هي ضَد

44ـ در غَرتيىِ ثِ استؼالم تفىيه هلىي تَسف ضْزداري در هْلت همزر پبسخ د ادُ ًطذُ ٍ ثزاي
هله خالف حذ ًػبة تفىيه ،سٌذ تفىيىي غبدر گزديذ ،غذٍر پزٍاًِ سبختوبًي چگًَِ اًدبم
خَاّذ ضذ.
 1ـ ضْشداسي هَظف تِ غذٍس پشٍاًِ ساختواًي هي تاضذ
 2ـ غذٍس پشٍاًِ ساختواًي هستلضم تجويغ لغؼات هي تاضذ
3ـ تػوين گيشي دس ايي خػَظ تا ضَساي ضْشساصي استاى هي تاضذ  ( .واسگشٍُ ضْشساصي ٍ هؼواسي )
ضَساي تشًاهِ سيضي استاى)
 4ـ تا سػايت ضَاتظ عشح تفػيلي ًسثت تِ غذٍس پشٍاًِ الذام ضَد

45ـ هله هطبػي در قزح تفػيلي داراي وبرثزي فؿبي سجش در هزحلِ توله ثَدُ ،هبلىيي تمبؾبي
ٍغيِ هي ضَد؟
افزاس هله هزثَقِ را ًوَدُ اًذ .وذام الذام ت
1ـ پشداخت حمَق هالىاًِ تذٍى افشاص اًجام ضَد.
2ـ افشاص تا سػايت حذ ًػاب تفىيه هسىًَي اًجام ضَد
3ـ پشداخت حمَق هالىاًِ پس اص افشاص تذٍى ليذٍضشط اًجام ضَد
4ـ ّيچىذام

46ـ تفىيه سهيي داراي يه ٍاحذ هسىًَي در چِ غَرتي هدبس است؟
1ـ ضوي سػايت حد ًػاب تفىيهٍ ،احذ هسىًَي دس يه لغؼِ لشاس گشفتِ ٍ اص تشاون هجاص تجاٍص ًىٌذ
 2ـ ضوي سػايت حذ ًػاب تفىيه ،صيشتٌاي استمشاس يافتِ دس ّش لغؼِ هَسد تفىيه اص تشاون هجاص تجاٍص
ًىٌذ.
3ـ ضوي سػايت حذ ًػاب تفىيه ٍ تا تخشية تٌا
اضذ
4ـ تفىيه صهيي داساي ساختواى هجاص ًوي ب
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47ـ در غَرت احذاث سبختوبى ثذٍى پزٍاًِ ،اهب ّوبٌّگ ثب وبرثزي ّبي هػَة ثؼذ اس تػَيت
قزح خبهغ ٍ ؾَاثف هٌكمِ ثٌذي در قزح خبهغ.
1ـ پس اص عشح دس وويسيَى هادُ  100لاًَى ضْشداسي هي تَاًذ ػَاسؼ دسيافت ٍ پشٍاًِ غادس وٌذ.
2ـ ضْشداسي هي تَاًذ ػَاسؼ دسيافت ٍ پشٍاًِ غادس وٌذ
 3ـ دس غَست هػَتِ ضَساي ضْش ٍ تأييذ ٍصاست وطَس تِ اخز ػَاسؼ ٍ غذٍس پشٍاًِ الذام وٌذ
4ـ اهىاى غذٍس پشٍاًِ ٍجَد ًذاسد

48ـ در غَرتيىِ هلىي در ضْز تْزاى پس اس تؼزيؽ گذر هستمالً لبثل احذاث سبختوبى ًجبضذ
ضْزداري هَظف است ثِ
1ـ خشيذاسي تاليناًذُ هله
2ـ خشيذاسي هله
3ـ خشيذاسي هله ٍ فشٍش هله تِ هالىيي هجاٍس دس غَست تجويغ
4ـ خشيذاسي هله ٍ فشٍش تاليواًذُ هله تِ هالىيي هجاٍس

49ـ ّشيٌِ ّبي اًدبم آسهبيص ّبي ؾزٍري ،اسٌبد ٍ هذارنً ،زم افشارّب ٍ استفبدُ اس اثشارّبي
وبرضٌبسي هبدُ  38لبًَى ًظبم مٌّذسي ٍ وٌتزل سبختوبى ثز ػْذُ وذام ضخع يب سبسهبى هي
ثبضذ؟
1ـ هشجغ دسخَاست وٌٌذُ
2ـ واسضٌاس عشف لشاسداد
3ـ ساصهاى ًظام هٌْذسي
4ـ وويسيَى هادُ 5

50ـ ثٌذ  20هبدُ  55لبًَى ضْزداري در خػَظ وذام يه اس هَارد سيز هي ثبضذ:
1ـ تؼييي حشين ضْش
2ـ غذٍس پشٍاًِ ساختواى دس هحذٍدُ لاًًَي ٍ حشين ضْش
3ـ تفىيه صهيي
4ـ تغييش دس ًحَُ استفادُ اص ساختواى ّا
51ـ ليوت سهيي در دفتزچِ ارسش هؼبهالتي اهالن ثِ وذام يه اس ػَاهل سيز ثستگي دارد؟
1ـ ًَع واستشي ٍ ػشؼ هؼثش هجاٍس
2ـ هيشاى تشاون ٍ ػشؼ هؼثش هجاٍس
3ـ ػشؼ هؼثش هجاٍس ٍ هيضاى فاغلِ تا آى
4ـ ّشسِ هَسد
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52ـ حك ارتفبع ػجبرت است اس حمي وِ:
1ـ ضْشداسي دس هؼاتش ٍ سايش فضاّاي ػوَهي ضْش داسد
2ـ ضْشداسي دس هله خَد داسد
3ـ هاله دس هله خَد داسد
4ـ هاله دسهاله ديگشي داسد

53ـ حك ارتفبق ثز اهَال  ٍ ...حك اًتفبع ثز اهَال  ...ثزلزار هي ضَد:
1ـ هٌمَل ـ غيش هٌمَل
2ـ غيشهٌمَل ـ هٌمَل
3ـ غيشهٌمَل ـ هٌمَل ٍ غيش هٌمَل
4ـ هٌمَل ـ هٌمَل ٍ غيش هٌمَل

54ـ هبلىيت هي تَاًذ در تفىيه ثِ غَرت  ٍ ...در افزاس ثِ غَرت  ...ثبضذ:
1ـ ضص داًگي ـ ضص داًگي
2ـ ضص داًگي ـ هطاػي
3ـ هطاػي ـ ضص داًگي
4ـ ّيچ وذام

55ـ قجك "لبًَى ًحَُ تمَين اثٌيِ ،اهالن ٍ اراؾي هَرد ًيبس ضْزداري ّب " در غَرت ػذم تَافك
ضْزداري ٍ هبله ،ليوت اثٌيِ ،اهالن ٍ اراؾي تَسف ّيأتي هزوت اس

ً 3فز وبرضٌبس رسوي

دادگستزي ثب اًتخبة  ...تؼييي هي ضَد:
1ـ دادگاُ هحل
2ـ ضْشداسي
3ـ دادگاُ هحل ـ ضْشداسي ـ هشضي الغشفيي
4ـ ضْشداسي ـ هاله ـ هشضي الغشفيي

56ـ خزيوِ ّز هتز هزثغ ثٌبي ثذٍى پزٍاًِ سبختوبى ٍالغ در حَسُ استفبدُ اس اراؾي هسىًَي در
وويسيَى ّبي هبدُ  100ػجبرت است اس:
1ـ  0/1تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
ي ساختواى
2ـ  0/5تشاتش اسصش هؼاهالت
3ـ  1تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
4ـ  2تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
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57ـ خزيوِ وسز پبرويٌگ (ّزپبرويٌگ ثزاثز  25هتز هزثغ سبختوبى ) در وويسيَى ّبي هبدُ 100
ػجبرت است اس:
1ـ  0/5تا  1تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
هاى
2ـ  1تا  2تشاتش اسصش هؼاهالتي ساخت
3ـ  2تا  3تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
4ـ  3تا  4تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى

58ـ خزيوِ ّز هتزهزثغ اؾبفِ ثٌبي سائذ ثز هسبحت هٌذرج در پزٍاًِ سبختوبى ٍالغ در حَسُ
استفبدُ اس اراؾي تدبري ،اداري ٍ غٌؼتي در وويسيَى ّبي هبدُ  100ػجبرت است اس:
1ـ  1ات 2تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
2ـ  2تا  3تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
3ـ  2تا  4تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى
4ـ  1تا  4تشاتش اسصش هؼاهالتي ساختواى

59ـ ػَارؼ تفىيه اراؾي ثب وبرثزي هسىًَي ػجبرت است اس:
فىيه
1ـ  0/1تشاتش ليوت هٌغمِ اي صهيي هَسد ت
2ـ  0/2تشاتش ليوت هٌغمِ اي صهيي هَسد تفىيه
3ـ  0/5تشاتش ليوت هٌغمِ اي صهيي هَسد تفىيه
4ـ  1تشاتش ليوت هٌغمِ اي صهيي هَسد تفىيه

60ـ اگز ؾزيت سكح اضغبل يه لكؼِ سهيي هؼبدل  35درغذ ،هسبحت سكح اضغبل آى ثزاثز 280
هتزهزثغ ٍ تزاون سبختوبًي آى هؼبدل  210درغذ ثبضذ ،ثِ تزتيت هسبحت لكؼِ سهيي ثزاثز
است ثب  ...هتز هزثغ ٍ حذاوثز هيشاى ثٌبي لبثل احذاث در آى ثزاثز است ثب  ...هتزهزثغ:
1ـ  400هتش هشتغ ـ  840هتش هشتغ
2ـ  800هتشهشتغ ـ  1680هتشهشتغ
3ـ  400هتشهشتغ ـ  1680هتشهشتغ
4ـ  800هتشهشتغ ـ  840هتشهشتغ
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هسئلِ يه:
هبله يه سهيي غٌؼتي تَليذوٌٌذُ هَاد غذايي ثب هشاحوت اًذن در ضْز ثِ ػلت:
يه ـ اخكبريِ سبسهبى هحيف سيست.
دٍ ـ اخكبريِ ضْزداري در اخزاي ثٌذ  20هبدُ  55در خػَظ خوغ آٍري وبرخبًِ ّب اس ثبفت
هسىًَي ،همزر هي ضَد وِ اس ضْز ثِ ثيزٍى ضْز خبثحا ضَد :
1ـ آيا ايي هاله هي تَاًذ تا تَجِ تِ غيشآلَدُ ساص تَدى غٌؼت هشتَعِ ٍ تا تماضاي دسيافت
دستَسالؼول تشاي غيش هضاحن وشدى غٌؼت خَد ٍ سفغ هضاحوت واهل (تثذيل تِ غٌايغ پان ) دس ضْش
هستمش تاضذ يا خيش؟ ٍ تِ چِ داليل لاًًَي يا وذام هػَتات؟
2ـ اص آًجا وِ تشاساس مادُ  ،7لاًَى تسْيل ًَساصي غٌايغ
"ٍصاست هسىي ٍ ضْشساصي ٍ ضْشداسي ّا هىلفٌذ واستشي اساضي تحت هالىيت ٍاحذّاي غٌؼتي سا وِ
دس هحذٍدُ ضْشّا لشاسداسًذ ٍ تِ ضْشن ّاي غٌؼتي اًتمال هي ياتٌذ تِ واستشي هسىًَي ـ تجاسي ٍ
يا اداسي تغييشدٌّذ".
1ـ2ـ آيا ضْشداسي هي تَاًذ تاتت تخص تجاسي يا اداسي تماضاي اضافِ اسصش ًوايذ؟
2ـ 2ـ آيا تشاي استمشاس ٍاحذّاي هسىًَي هتماضي هَظف است وِ صهيي خذهات هشتَعِ سا ّن تأهيي
ًوايذ؟
3ـ 2ـ آيا همذاس اساضي هشتَط تِ خذهات تش اساس عشح هػَب ضْشي تؼييي هي ضَد؟
4ـ2ـ آيا هاله هي تَاًذ خَد ًسثت تِ تأم يي خذهات هشتَعِ الذام ًوايذ ٍ يا هي تايذ حتواً اساضي سا
تِ ساصهاى ّاي هشتَعِ يا ضْشداسي ٍاگزاس وٌذ؟
5ـ 2ـ اگش اجشاي هػَتات ٍ لَاًيي هَجة ضَد وِ ّضيٌِ جاتجايي غٌؼت تأهيي ًطَد ،تشاي اجشاي
لاًَى ٍ تؼغيل ًوَدى واسخاًِ تا تَجِ تِ هغايشت تا ضشٍست اضتغال صايي هٌذس

ج دس تشًاهِ

چْاسم ،آيا ضْشداسي هَظف تِ تأهيي ّضيٌِ اضافي هي تاضذ يا خيش؟
يادآٍسي :لَاًيي ٍ هػَتات هَسد ػول تشاي اخذ تػوين دس ّش هَسد سا هطخع ًواييذ.
هسئلِ :2
سبسهبى هسىي ٍ ضْزسبسي هحبسجِ حك الشحوِ قزح تفػيلي ضْز را ثب حذف فؿبّبي ثبس،
وبرثزي ّبي ػوَهي ،ت ثجيت ضذُ ،هسيزرٍدخبًِ ٍ حزين قزح ّبي آهبدُ سبسي لجلي،
ثبفتّبي خبلي اًدبم دادُ است ٍ هَرد اػتزاؼ هٌْذس هطبٍر تْيِ وٌٌذُ قزح است:
1ـ دس چِ هَاسدي حك تا هطاٍس است؟
2ـ تا تَجِ تِ چِ داليل ٍ هستٌذاتي؟
 3ـ وذام تخص ّا يه حذ هياًِ ديگش هي تايذ هَسد ًظش ٍالغ ضَد
هماديش چمذس است ٍ تِ استٌاد چِ هستٌذاتي؟
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(هثل دسغذي اص حك الضحوِ ) ،ايي

