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 رفتبر چیغت؟ -1

 دّذ هی اًجبم ّب هحشک یب هحشک ثِ پبػخ دس جبًَس کِ ٍاکٌـی

  چِ ػَاهلی هَجت ثزٍسرفتبر ّبی گًَبگَى در جبًَراى هی ؽَد؟ -۲ 

 جبًَس ثذى دس ّب َّسهَى هیضاى تغییش سٍص، عَل تغییش هحیظ، دهبی تغییش صذا، سًگ، ثَ، هحشک ّبیی هبًٌذ 

 ؟اعت هغش اس ثخؼ چِ هَػ تَعط ًَساداى ٍارعی اس پظ ؽذُ دریبفت حغی اطالػبت ارعبل هحل -3 

 ّیپَتبالهَع 

   اعت؟ صَرت چِ ثِ هبدر هَػ تَعط ًَساداى درثبرُ حغی اطالػبت آٍری جوغ رٍػ -۴ 

 ًَصاداى ٍاسػی

 گزدد؟ هی ارعبل هبدر هَػ ّیپَتبالهَط ثِ حغی اطالػبت ًَع چِ -۵ 

 لوغ ؿٌَایی، ثَیبیی، 

   چیغت؟ هبدر هَػ ّیپَتبالهَط ثِ حغی اطالػبت ارعبل ًتیجة -۶ 

  B طى ؿذى فؼبل

 ثبؽذ؟ هی چِ هبدر هَػ ّیپَتبالهَط در B صى ؽذى فؼبل ًتیجِ -۷

 هبدسی هشاقجت سفتبس ثشٍص -4 پیچیذُ فشایٌذّبی اًذاصی ساُ -3- دیگش ّبی طى ٍ ّب آًضین کشدى فؼبل -2-ّب پشٍتئیي ػبخت -1

 هزثَط ثِ رفتبر هزاقجت اس سادُ ّب در هَػ هبدُ چِ اتفبقی هی افتذ؟Bثب ایجبد جْؼ در صى -۸

 اثٌذا هَؽ ّبی تبصُ هتَلذؿذُ سا ٍاسػی کشدُ ٍلی ثؼذ آى ّب سا ًبدیذُ گشفتِ ٍ سفتبس هشاقجت سا ًـبى ًوی دّذ.

 اعت؟ یکغبى گًَِ یک افزاد ّوِ در آى اعبط رفتبری ًَع چِ  -۹

 غشیضی سفتبس 

  چیغت؟ گًَِ یک افزاد ّوِ در غزیشی رفتبر اعبط ثَدى یکغبى دلیل -11 
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 ّؼتٌذ اسثی ٍ طًی غشیضی سفتبسّبی 

   چیغت؟ غزیشی رفتبرّبی کٌٌذُ تؼییي ػبهل -11 

  ّب طى

  ثجزیذ؟ ًبم را غزیشی رفتبر اصالح ٍ تغییز ػبهل -1۲

 تجشثِ 

 یبدگیزی پیغت؟-13 

 کِ دس اثش تجشثِ ثِ ٍجَد هی آیذ؟ سفتبس دس پبیذاس ًؼجتبٌ تغییش 

 چیغت؟)ػبدی ؽذى( خَگیزی -1۴

  ًذاسد آى ثشای صیبًی یب ػَد کِ تکشاسی هحشک یک ثِ جبًَس یک پبػخ کبّؾ 

  ًذّذ؟ پبعخ ّب هحزک ثزخی ثِ آهَسد هی جبًَر آى یبدگیزی ًَع چِ در -1۵

  خَگیشی

 چیغت؟ آى ثَی کزدى احغبط یب غذا دیذى ٌّگبم عگ( طجیؼی ثبستبة) غزیشی رفتبر -1۶ 

  ثضاق شؿحت  

 ؽزطی چیغت؟ هحزک -1۷

 . ؿَد پبػخ ثشٍص هَجت تَاًذ هی عجیؼی هحشک یک ثب ّوشاّی صَست دس فقظ کِ هحشکی 

 در آسهبیؼ پبٍلف هحزک ؽزطی ٍ هحزک طجیؼی چیغت؟ -1۸

 غزا –صذای صًگ 

 ؽزطی ؽذى فؼبل)آسهَى ٍ خطب( چیغت؟-1۹

خَدداسی جبًَس هی آهَصدثیي سفتبس خَد ثب پبداؽ یب تٌجیْی کِ دسیبفت هی کٌذ استجبط ثشقشاس کشدُ ٍ دس آیٌذُ سفتبسی سا تکشاس یب اص اًجبم آى 

 هی کتذ.

 ؽًَذ؟ هی ثزدُ کبر ثِ جذیذ هَقؼیت یک در قجلی ّبی تجزثِ آى در یبدگیزی رفتبر ًَع چِ-۲1
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  هؼئلِ حل 

  کٌذ؟ هی ثزقزار ارتجبط جذیذ هَقؼیت ٍ گذؽتِ ّبی تجزثِ ثیي جبًَر یبدگیزی ًَع چِ در -۲1 

  هؼئلِ حل

  دارد؟ آگبّبًِ ریشی ثزًبهِ ٍ اعتذالل جبًَر یبدگیزی ًَع چِ در-۲۲ 

  هؼئلِ حل

 یبثٌذ؟ هی دعت گَؽت ثِ هغئلِ حل رفتبر ثب چگًَِ ّب کالؽ-۲3

 کٌذ هی پیذا دػت گَؿت ثِ ػشاًجبم ٍ دادُ قشاس آى سٍی سا خَد پبی پٌجِ ٍ کـذ هی ثبال خَد هٌقبس ثب سا ًخ اص ثخـی ثبس ّش جبًَس

 ثجزیذ؟ ًبم را ٍالذ هٌقبر ثِ کبکبیی جَجِ سدى ًَک رفتبر کبهل گیزی ؽکل در هؤثز ػَاهل -۲۴

 یبدگیشی -3 ٍالذ -2 سؿذ، حبل دس جَجِ-1

 ًقؼ پذیزی چیغت؟-۲۵

 ًَػی یبد گیشی اػت کِ دس دٍسُ ی هـخصی اص صًذگی جبًَس اًجبم هی ؿَد. 

 جَجِ غبسّب ثب ًقؼ پذیزی چِ رفتبر ّبیی را یبد هی گیزًذ؟ -۲۶

 سفتبسّبی اػبػی هبًٌذ جؼت ٍ جَی غزا سا اص هبدس یبد هی گیشًذ.

 هثبلی  اس ًقؼ پذیزی در پغتبًذاراى ثشًیذ. -۲۷

ٍ اًؼبى  آى ّبسا پشٍسؽ دادُ ثِ دًجبل اٍ ساُ هی افتٌذٍ توبیلی ثشای استجبط ثب گَػفٌذ ّبی دیگش ًـبى یی کِ هبدس خَد سا اص دػت دادُ اًذثشُ ّب

 ًوی دٌّذ.

 اهزٍسُ پضٍّؾگزاى اس ًقؼ پذیزی چِ اعتفبدُ ای هی کٌٌذ؟-۲۸

ؽ جَجِ پشًذُ ّبیی کِ ٍالذیي خَد سا اص دػت دادُ اًذٍ تحت هشاقجت دس حفظ گًَِ ّبی دس خغشاًقشاض اػتفبدُ هی کٌٌذ.هثالٌ ثشای پشٍس

 اًؼبى ثِ دًیب آهذُ اًذ، صذای پشًذگبى ّوبى گًَِ سا پخؾ هی کٌٌذ.

 ثیؾتز رفتبرّبی جبًَراى هحصَل کذام ػَاهل اعت؟-۲۹

 ثشّن کٌؾ طى ّب ٍ اثشّبی هحیغی اػت.



 ثِ ًبم خذا                                                3صیؼت  8فصل خظ ثِ خظ  ػَاالت 

 

4 
 

 چیغت؟ ثقب در یبدگیزی اّویت دلیل -31 

 کٌذ هی فشاّن سا هحیغی تغییشات ثب جبًَس ؿذى ػبصگبس اهکبى یبدگیشی  

 ًَع رفتبرّبی سیز را تؼییي کٌیذۺ -31

 ػبدی ؿذى )خَگیشی(                                 ۺ( رفتبر پزًذگبى ٍ هتزعک در هشرػ1ِ

 ؿذى ػبدی (خَگیشی  )                    ۺرفتبر ؽقبیق دریبیی در ثزاثز حزکت آة ( ۲

 ؿشعی ؿذى فؼبل)آصهَى ٍ خغب(                      ۺحزکبت تَعط جبًَراى عیزک یبدگیزی( 3 

 (خغب ٍ آصهَى)فؼبل ؿذى ؿشعی                  ( ثلؼیذى پزٍاًِ هًَبرک ٍ ایجبد حبلت تَْع ۺ۴ 

 هؼئلِ حل                               ( اعتفبدُ ؽبهپبًشُ اس تکِ ّبی چَة۵

 هؼئلِ حل                                                                     ( رفتبر کالؽ ّب ۺ۶

 ( رفتبر جَجِ کبکبیی پظ اس ثیزٍى آهذى اس تخن کِ هی تَاًذ ثِ هٌقبر ٍالذ ًَک ثشًذۺ   ۷

 غشیضی       

 

 اعت؟ فزایٌذّبی چِ ثزرعی رفتبرؽٌبعی چگًَگی ّبی پزعؼ ثِ پبعخگَیی رٍػ -3۲

 (فیضیَلَطیکی) ػولکشدی ٍ ًوَی ٍ سؿذ طًی، 

  اعت؟ هزثَط طجیؼی اًتخبة دیذگبُ ثِ رفتبرؽٌبعی در پزعؾی ًَع چِ -33

 چشایی ّبی پشػؾ

  چیغت؟ کبکبیی پزًذُ ّبی تخن ؽٌبعبیی ثزای ّب کالؽ راٌّوبی -3۴ 

 ؿکؼتِ ّبی تخن پَػتِ داخل ػفیذ سًگ

   چیغت؟ کبکبیی پزًذُ تَعط الًِ اس ؽکغتِ ّبی تخن پَعتِ اًذاختي دٍر رفتبر ػلت -3۵
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 ّب جَجِ ثقبی احتوبل افضایؾ ٍ ؿذى ؿکبس احتوبل کبّؾ

  ثبؽذ؟ هی چِ کبکبیی پزًذُ تَعط الًِ اس ؽکغتِ ّبی تخن پَعتِ اًذاختي دٍر رفتبر ثَدى عبسگبرکٌٌذُ ػلت -3۶

  ّب جَجِ ٍ پشًذُ ثشای ػَد داؿتي - آًْب ثقبی احتوبل افضایؾ ٍ ّب صادُ ثِ ؿکبسچی دػتشػی کبّؾ

  ثبؽذ؟ هی چِ رفتبرؽٌبعی در طجیؼی اًتخبة دیذگبُ اس اعتفبدُ اس ّذف -3۷

 سفتبس ثِ دادى ؿکل دس عجیؼی اًتخبة اثش ثشسػی -2 سفتبس، دسثبسُ چشایی ّبی پشػؾ ثِ پبػخ -1

  ثزیذ؟ ًبم را ؽَد هی ثزرعی طجیؼی اًتخبة دیذگبُ اس اعتفبدُ ثب رفتبرؽٌبعی در کِ ی هَارد -3۸ 

 جبًَساى ثیـتش صادآٍسی ٍ ثقب دس سفتبس ًقؾ: گًَبگَى سفتبسّبی ػبصگبسکٌٌذُ ًقؾ

 کزد؟ ثزرعی را کٌٌذُ عبسگبر ّبی رفتبر ثز را طجیؼی اًتخبة ًقؼ تَاى هی چگًَِ -3۹ 

 جبًَساى ثشای سفتبسّب ّبی ّضیٌِ ٍ ػَد ثبثشسػی 

 چیغت؟ جبًَراى در سادآٍری هَفقیت هؼیبر -۴1

 ػبلن ّبی صادُ تؼذاد ثیـتشیي داؿتي  

  چیغت؟ هبدُ ّب طبٍٍط  تَعط ًز جفت اًتخبة هؼیبر -۴1 

 ًش عبٍٍع صیٌتی دم سٍی هبًٌذ چـن ّبی لکِ تؼذاد 

   چیغت؟ دٌّذ هی اًجبم را جفت اًتخبة ّب هبدُ هؼوَال ایٌکِ دلیل -۴۲ 

 اػت تش پشّضیٌِ ّب، هبدُ دس هثل تَلیذ ثبس صیشا

  چیغت؟ جفت اًتخبة اًجبم اس ّب هبدُ ّذف -۴3 

 تَلیذهثلی هَفقیت تضویي

  ؽَد؟ هی دادُ ًؾبى آى ثب راثطِ در را ای هؾخصِ چِ پزًذُ ثذى رًگ ثَدى درخؾبى -۴۴ 

 غزایی سطین کیفیت ٍ ػالهت 

  ثجزیذ؟ ًبم را( ّب پز درخؾبى رًگ)عالهت ّبی ًؾبًِ دارای ًز ثب ّب هبدُ گیزی جفت ًتیجِ دٍ-۴۵ 

  ّب صادُ ثِ ػبصگبسکٌٌذُ صفبت ثِ هشثَط ّبی طى اًتقبل -2        هبدُ، ثِ ّب اًگل اًتقبل کبّؾ -1
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  کٌیذ؟ ثیبى را جبًَراى جٌغی ثبًَیِ صفبت کبرثزد -۴۶

 دیگش ًشّبی ثب سقبثت ٌّگبم هجبسصُ -2 جفت، جلت ٍ یبثی جفت دس سقبثت -1

 چیغت؟ ًز جیزجیزک تَعط ؽذُ تَلیذ کیغِ هحتَیبت -۴۷ 

 هغزی هَاد هقذاسی ٍ اػپشم 

 ًزچیغت؟ جیزجیزک تَعط جفت اًتخبة هؼیبر -۴۸

 هبدُ جٌغ ثَدى تش ػٌگیي ٍ ثضسگتش 

 چیغت؟ ًز جیزک جیز تَعط تز ثشرگ هبدُ جیزجیزک اًتخبة دلیل -۴۹ 

 گشدد هی صادُ تؼذادثیـتش تَلیذ ثیـتشهٌجشثِ ّبی تخوک صیشاداؿتي  

 ثجزیذ؟ ًبم را جبًَراى در هثلی تَلیذ رفتبر اصلی ًَع دٍ -۵1

 جفتگیشی ًظبم -2 جفت، اًتخبة -1 

  ثجزیذ؟ ًبم را چٌذّوغزی ًظبم در هبدُ ثِ ًز جبًَراى هغتقین غیز  کوک رٍػ -۵1 

  ّب ؿکبسچی اص ایوي پٌبّگبُ ایجبد -4 الًِ، هحل اص هشاقجت -3 غزایی، هٌبثغ تأهیي -2 قلوشٍ، اص ًگْذاسی - 1   

 اعت؟ جٌظ کذام چٌذّوغزی ًظبم در فزسًذاى اس کٌٌذُ هزاقجت ٍالذ -۵۲  

 هبدُ جٌغ  

   اعت؟ ٍالذیي یب ٍالذ کذام ّوغزی تک ًظبم در فزسًذاى اس کٌٌذُ هزاقجت ٍالذ -۵3 

 داسًذ ًقؾ ٍالذ دٍ ّش  

 دارًذ؟ ًقؼ ٍالذیي یب ٍالذ کذام ّوغزی تک ًظبم در جفت اًتخبة در -۵۴ 

 داسًذ هؼبٍی ًقؾ جٌغ دٍ ّش 

 چیغت؟ رفتبرغذایبثی  -۵۵

 .  غزا آٍسدى دػت ثِ ٍ ٍجَ جؼت ثشای جبًَس سفتبسّبی اص ای هجوَػِ

 چیغت؟ غذایبثی رفتبر تؼییي در جبًَراى ثزای هْن ػبهل -۵۶
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 آى هصشف ٍ آٍسدى دػت ثِ ّضیٌِ -2-  ٍ( غزا دس هَجَد اًشطی هیضاى) ػَد هیضاى  -1 

 چیغت؟ ثْیٌِ غذایبثی -۵۷

   . آى هصشف ٍ آٍسدى دػت ثِ ّضیٌِ ٍ غزا دس هَجَد اًشطی هحتَای ثیي هَاصًِ

 چیغت؟ ؽَد هی ثزگشیذُ طجیؼی اًتخبة در کِ غذایبثی رفتبر ًَػی -۵۸

 کٌذ دسیبفت سا خبلص اًشطی ثیـتشیي غزایبثی، ثبس ّش دس جبًَس ثبؿذ؛ کبسآهذتش دسیبفتی اًشطی هیضاى ًظش اص کِ سفتبسی 

   دارًذ؟ ای اًذاسُ چِ عبحلی ّبی خزچٌگ ػالقِ هَرد ّبی صذف -۵۹

 هتَػظ ّبی صذف

 چیغت؟ هتَعط ّبی صذف ثِ عبحلی ّبی خزچٌگ ػالقِ دلیل -۶1 

 خبلص اًشطی ثیـتشیي کشدى تأهیي  

  چیغت؟ عبحلی خزچٌگْبی تَعط ثشرگ ّبی صذف هصزف ثَدى ثز ّشیٌِ دلیل -۶1

 آًْب ؿکؼتي ثشای ثیـتش اًشطی صشف 

  چیغت؟ آهبسٍى رٍد عبحل ّبی طَطی تَعط رط خبک خَردى دلیل -۶۲

 گَاسؽ لَلِ دس گیبّی غزاّبی اص حبصل ػوی هَاد کشدى خٌثی

 ؽَد؟ هی ًبهیذُ چِ کٌذ هی سًذگی آى در جبًَر کِ جغزافیبیی هحذٍدُ اس ثخؾی -۶3

 قلوشٍ 

 ؽَد؟ هی ًبهیذُ چِ  دیگز ّبی گًَِ یب ّوگًَِ افزاد ثزاثز در قلوزٍ اس جبًَر دفبع -۶۴

   علجی قلوشٍ 

 دیگزچیغت؟ جبًَراى ثِ قلوزٍ هبلکیت کزدى اػالم ّبی رٍػ -۶۵ 

  دیگش جبًَساى ثِ تْبجن -2 ًوبیؾ اجشای -1

 قلوزٍ خَاّی ثزای جبًَراى چِ فبیذُ ّبیی دارد؟ -۶۶

 جبًَس، دسیبفتی اًشطی ٍ غزا افضایؾ آى ًتیجِ کِ هٌبثغ اص اختصبصی اػتفبدُ -1
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  جبًَس، یبثی جفت اهکبى افضایؾ -2 

 ؿکبسچی اص هبًذى اهبى دس ثشای پٌبّگبُ ثِ دػتشػی افضایؾ -3

   ؽَد؟ هی ًبهیذُ چِ جبًَراى ثزگؾتی ٍ رفت ٍ هذت دراس ای، دٍرُ حزکت -۶۷

 هْبجشت

 چیغت؟ هْبجزت ٍیضگی عِ -۶۸ 

  ثشگـتی ٍ سفت حشکت -3 هذت، دساص حشکت -2 ای، دٍسُ حشکت -1 

 چیغت؟ جبًَراى تَعط هْبجزت اًجبم دالیل -۶۹ 

  ًیبص هَسد هٌبثغ کبّؾ -3 هحیظ ؿشایظ ؿذى ًبهؼبػذ -2 فصل تغییش -1 

  ثجزیذ؟ ًبم را هْبجزت ثزای اًتخبة جذیذجْت سیغتگبُ ّبی ٍیضگی -۷1 

 صادآٍسی ٍ ثقب تغزیِ، ثشای ثَدى هٌبػت

 ثجزیذ؟ ًبم را هْبجزت رفتبر  ثزٍس در هؤثز ػَاهل -۷1 

  داسد ًقؾ آى دس ًیض یبدگیشی ٍلی-2 غشیضُ-1 

 چیغت؟ هْبجزت هغیز یبثی جْت ثزای جبًَراى اعتفبدُ هَرد ّبی ًؾبًِ -۷۲ 

 هحیغی ّبی ًـبًِ   

  اعت؟ هحیطی ػبهل کذام اس اعتفبدُ ثب رٍس در یبثی جْت رٍػ -۷3 

 خَسؿیذ هَقؼیت     

   اعت؟ هحیطی ػبهل کذام اس اعتفبدُ ثب ؽت در یبثی جْت رٍػ -۷۴ 

  آػوبى دس ّب ػتبسُ هَقؼیت  

  اعت؟ هحیطی ػبهل کذام اس اعتفبدُ ثب اثزی رٍسّبی در یبثی جْت رٍػ -۷۵ 

  صهیي هغٌبعیؼی هیذاى  

 ًوبیذ؟ هی یبثی جْت چگًَِ خبًگی کجَتز -۷۶ 
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 یبثی جْت ثشای اصآى اػتفبدُ ٍ صهیي هغٌبعیؼی هیذاى ثِ ًؼجت خَد هَقؼیت کشدى احؼبع 

 ثبؽذ؟ هی چِ پزًذگبى ثزخی تَعط هغٌبطیغی هیذاى هَقؼیّت تؾخیص احتوبلی رٍػ -۷۷ 

 پشًذگبى ثشخی ػش دس ؿذُ هغٌبعیؼی آّي رسات 

  ثبؽذ؟ هی چِ گذاری تخن ٌّگبم دریبیی ّبی پؾت الک یبثی جْت احتوبلی رٍػ -۷۸ 

  صهیي هغٌبعیؼی هیذاى ٍ دسیب اهَاج حشکت کوک ثب

 سهغتبًی چیغت؟ خَاة -۷۹

 .  جبًَساى اص ثؼضی دس صهؼتبى دس فؼبلیت ػذم دٍسٓ

 چیغت؟ تبثغتبًی رکَد -۸1

  جبًَساى اص ثؼضی دس تبثؼتبى دس فؼبلیت ػذم ۂدٍس

  گزدد؟ هی تأهیي رٍؽی چِ ثِ سهغتبًی خَاة ٌّگبم هَردًیبس اًزصی -۸1 

 ؿَد هی رخیشُ ثذى دس چشثی صَست ثِ کِ صهؼتبًی خَاة ثِ ٍسٍد اص پیؾ غزا صیبدی هقذاس خَسدى

 ًوبیٌذ؟ هی سًذگی ّبی هحل چِ در تبثغتبًی رکَد دارای جبًَراى -۸۲

 ثیبثبى هبًٌذ گشم ؿذت ثِ جبّبی 

  ثجزیذ؟ ًبم را جبًَراى در تبثغتبًی رکَد هحزک -۸3 

 ػبلی خـک ّبی دٍسُ-2 غزا ًجَد-1

 ثجزیذ؟ ًبم را سهغتبًی جبًَردرخَاة فیشیَلَصیک ّبی ٍیضگی -۸۴

  اًشطی ثِ ًیبص ٍ تٌفغ تؼذاد کبّؾ-3اکؼیظى هصشف کبّؾ-2ثذى دهبی کبّؾ-1

  اػت؟ سفتبسی ًَع چِ تبثؼتبًی سکَد -85

 (طًی) غشیضی 
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 استجبط ثشقشاسی             چیغت؟ گزٍّی سًذگی السهِ -۸۶

 ؟ کٌٌذ هی اعتفبدُ ّب فزٍهَى اس ارتجبط ثزقزاری ثزای جبًَراًی چِ -۸۷ 

  صًجَسّب هثل جبًَساًی 

  ثجزیذ؟ ًبم را اطالػبت هجبدلِ ٍ ارتجبط ثزقزاری ّبی رٍػ -۸۸ 

 کشدى لوغ ٍ ثَ دیذاسی، ّبی ػالهت صذا، تَلیذ 

 سفتبس تغییش               چیغت؟ ارتجبط ثزقزاری ًتیجِ -۸۹ 

  کٌذ؟ دریبفت هبدُ جٌظ کٌذتب هی هجبدلِ صذا طزیق اس ًز جیزجیزک را اطالػبتی چِ -۹1 

 خَد جٌؼیت ٍ گًَِ 

 چیغت؟ ّب هَرچِ در فزٍهَى تزؽح ًقؼ -۹1 

 الًِ تـخیص  

 ؟ کٌٌذ هی کغت غذا یبثٌذُ سًجَر حزکبت هؾبّذُ ثب کبرگز سًجَرّبی را اطالػبتی چِ-۹۲

 آى جْت ٍ هٌجغ هحل تقشیجی فبصلِ 

 رفتبر دگزخَاّی چیغت؟ -۹3

  دّذ هی افضایؾ خَد، تَلیذهثل ٍ ثقب احتوبل اص ؿذى کبػتِ ّضیٌِ ثِ سا دیگشی جبًَس تَلیذهثلی هَفقیت جبًَس یک آى، دس کِ سفتبسی 

 دٍ هثبل اس رفتبر دگز خَاّی ثشًیذ. -۹۴

 صًجَس ّبی ػؼل کبسگش  -2جبًَساى ًگْجبى ٍ  -1

 ثِ چِ ػلت اًتخبة طجیؼی رفتبر دگز خَاّی را ثز هی گشیٌذ؟ -۹۵

ـبى داسًذ ٍ اگشچِ ایي جبًَساى خَد صادُ ای طى ّبی هـتشکی ثب خَیـبًٍذاً ػؼلچَى چَى افشاد ًگْجبى دس گشٍُ جبًَساى ٍ یب صًجَس ّبی 

 ًذاسًذ ٍلی ثِ خَیـبًٍذاًـبى کوک هی کٌٌذ صادآٍسی کشدُ ٍ طى ّبی هـتشک سا ثِ ًؼل ثؼذ هٌتقل کٌٌذ.
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