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 رد︿ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︲﹫︀ت
 1 ﹋︀ر در ︫︉ ﹋︀ری ﹋﹥ ︋﹫﹟ 22 ︑︀ 6 ︋︀﹝︡اد روز︋︺︡ ا﹡︖︀م ﹝﹫﹍︣دد

︀ ز︣ ︋﹠︀ی ︋﹫︩ از 3000 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹  در ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی ︋
 و︀ 18  ﹝︐︣ ار︑﹀︀ع از روی ︎﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︬ ذ︭﹑ح

 ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︧﹢ل ا﹞﹠﹩ و ﹞ ️︸︀﹀﹫️ ز︧️ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️

 ﹩﹠﹝ل ا﹢︧﹞ 2 

ا︡اث را﹨︣و︨︣︎﹢︫﹫︡ه در راه  ︀م ︵﹢ل و︻︣ض ﹝︖︀ور︋﹠︀در ﹝﹢ارد ز︣ در ︑﹞
:︻︊﹢ر ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️  

-در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹠︀ی در د︨️ ︑︣︉ از ﹝︺︀︋︣ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹞︐︣ از  40   
 در︮︡ ︋︀︫︡ 

در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹠︀ی در د︨️ ا︡اث ︀ ︑︺﹞﹫︣ و ︋︀ز︨︀زی از ﹝︺︀︋︣ -
 ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹞︐︣ از25 در ︮︡ ار︑﹀︀ع ان ︋︀︫︡

  
 -ار︑﹀︀ع را﹨︣و                 ︋﹫︪︐︣ از 2/5﹝︐︣
 - ︻︣ض را﹨︣و                  ︋﹫︪︐︣ از1/5﹝︐︣

 

را﹨︣وی ︨︣ ︎﹢︫﹫︡ه 
}﹝︪︭︀ت{﹝﹢﹇️   
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- ︹﹡︀﹞ ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ︡﹇︀﹁  
دارای ﹡﹢ر ﹋︀﹁﹩ -  

:﹜︊﹥ ﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ ︨﹆︿ را﹨︣و  
دارای د﹢ار ︫﹫︊︡ار -  
︦ ﹢ب ︀ ﹁﹢﹐د ﹝﹆︀وم- ﹠︗  

 -ار︑﹀︀ع ︡ ا﹋︓︣ 1﹝︐︣ 
︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ 50  -︲︑ ️﹞︀︐﹥ ﹨︀ی ﹢︋﹩ در ︨﹆︿ را﹨︣و             ︡ا﹇﹏ 

ار︑﹀︀ع را﹨︣و ﹡︀︊︡ ﹋﹞︐︣ از 2/5﹝︐︣ و ︻︣ض را﹨︣و ﹋﹞︐︣ از 1/5﹝︐︣ ︋︀︫︡ ( 
﹢رت ﹨﹞︺︣ض   ︮﹟ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻︣ض ︎﹫︀ده رو ﹋﹞︐︣ از ان ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ا ︣﹍﹞

  )︎﹫︀ده رو ︋︀︫︡
 

ر﹎︀ه ︨﹢زا﹡︡ه ︫﹢د ا︀︲ ﹟︺︀ت ︀︋︡ روزا﹡﹥ از ﹝﹏ ﹋︀ر ︠︀رج ︫﹢د و در ﹋︀
)️﹫﹛﹢﹡﹢ ︡﹠﹡︀﹞(  

 ﹛︀︭﹞ ︀ت︺︀︲
 ﹇︀︋﹏ ا︐︣اق

4 

﹝﹞﹠﹢ع︋︀﹐ ︋︣دن ا︨﹀︀﹜️ ︀ ︾﹫︣ داغ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر﹎︣ان از ﹡︣د︋︀ن   
 ︫﹙﹠﹌ ﹝︪︺﹏ ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︋︧️ ﹝︀ر ︫﹢د

 
︨︀︻︡︋﹠︡ ﹀︀︸︐﹩+﹋︀ر﹎︣ان                   د︨︐﹊︩  

 ﹨﹠﹍︀م داغ ﹋︣دن ﹇﹫︣                           ︸︣ف ﹋︀﹝﹑ ︋︀ز
 

 5 ﹇﹫︣ داغ 

ا︨️ ﹝﹞﹠﹢عا︨︐﹀︀ده از ︋︪﹊﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︗︀﹍︀ه ﹋︀ر   

 

 ︀︗ 6﹍︀ه ﹋︀ر 

 ﹤﹚︺︫ ︀ از﹁﹠︡ک ︡︀︋ ︋︣ای رو︫﹟ ﹋︣دن ﹝︪︺﹏ ︗﹢︫﹊︀ری
ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د )﹎﹫︣ا﹡﹥(  

 ﹏︺︪﹞ 7 
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 ﹡︪️ ︀︋﹩                     ﹋︿ ︮︀︋﹢ن

  ر ﹎︀ز ا﹋︧﹫︥ن ︋﹥ رو︾﹟ ︣﹎  ︀︦                  آ﹜﹢د﹎﹩ ا︑︭︀﹐ت و ︫﹫︣آ﹐ت ︨﹫﹙﹠︡
   ︠︴︣ ا﹡﹀︖︀ر                                      

- ︘﹎ ︀︋ ︣ ︨﹫﹞︀ن و ︀︨︣ ﹝﹢اد ا﹜﹢ده ﹋﹠﹠︡ه .︋﹥ ﹋︀ر﹎︣ان ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹞
 ︑﹞︀س دار﹡︡ ︋︣ای ﹨︣ ︫﹫﹀️ ﹋︀ری ︫﹫︣ داده ︫﹢د 

 
︡ت ︵﹢﹐﹡﹩ ﹋︀ر ﹝﹫﹊﹠﹠︡ ︀︋︡ ﹇︣ص ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در ﹎︣﹝︀ی ز︀د ︋︣ای ﹝ -

 ﹡﹞﹉ ︑︺︀م داده ︫﹢د 

 

 8 ︨﹑﹝️ ﹋︀ر﹎︣ان 

︩ از ︋ ﹤﹡︀︠ ︡︀︋ ﹏︾︀︫ ︣﹀﹡200︡ا︫️ در  ︀ ︋︺︡ ﹋︀ر﹎︣ی ︋﹫ در ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ ︋
️﹁︣﹎ ︣︷﹡ 

 

 ︋ ﹤﹡︀︠ 9︡ا︫️ 

در ﹨︣ ﹋︀ر﹎︀ه ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︀︋︡ در ازای ﹨︣  ︣﹀﹡ 25︡ ا﹇﹏ ﹉ ︑﹢ا﹜️ و 
 ︫︡︀︋ ﹩﹢︫رو 

 10 ︨︣و︋ ︦︡ا︫︐﹩ 

﹋ ︀ ﹡︀ت ﹎︣د﹡︡ه ا︺︴﹇ ﹤﹋ ﹏︀︨و ︣︀︨ ︀ ﹩﹇︣︋ ﹤︐﹞ ︀ر﹎︣ان ﹋﹥ ︋︀ د︨︐﹍︀ه
︩ رادار﹡︡ ﹡︀︊︡ از ﹨﹫︘ ﹡﹢ع د︨︐﹊︪﹩ ا︨︐﹀︀ده  ا︐﹞︀ل در﹎﹫︣ی ︋︀ د︨︐﹊

  ︡﹠︀﹝﹡ 

﹩︐︸︀﹀ ︩﹊︐︨11 د 
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︀﹇ ﹩︲︀﹀﹛ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︨﹆﹢ط ا﹁︣اد ﹋﹥ ار︑﹀︀ع در ان ︋﹫︩ از 120 
︀﹥ ی ︻﹞﹢دی ︋︀︫︡ ﹝︐︣ 2︎︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ودر ﹁︀︮﹙﹥   

 ️﹇﹢﹞ ﹩︐︸︀﹀ 12 ﹡︣ده 

﹀︀︸﹩ ا︨️ ﹇︣﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ ︋﹥ ار︑﹀︀ع  ️﹞︀︲ ︀︋ ︣︐﹝﹫﹚﹫﹞ 150︡ ا﹇﹏ 25 
﹛︀︭﹞ ︤ش︋︣ای ︗﹙﹢ ﹎﹫︣ی از ر ︣︐﹝﹫﹚﹫﹞ 

 ﹩︐︸︀﹀ 13 ︎︀︠﹢ر 

د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︋︀ز ︋︀ ا︋︺︀د  ️﹞︀︲ ︀︋ ﹩︋﹢ ﹤︐︑ ︣︐﹞0/45︡ا﹇﹏ 25﹝﹫﹙﹩ 
︣︐﹞ 

 ﹩︐︸︀﹀ ︩︫﹢︎
️﹇﹢﹞ 
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 - ار︑﹀︀ع ︭︀ر ﹡︀︊︡ از ﹋︿ ﹝︺︊︣ ︀ ﹁︱︀ی ﹝︖︀ور ﹋﹞︐︣از1/9︋︀︫︡

 
 ︫︡︀︋ ﹜︀﹇ ﹤︀︎ ︡ا﹇﹏ در ﹁﹢ا︮﹏ 2﹝︐︣ دارای ︡︀︋ ️﹇﹢﹞ ︭︀ر- 

️﹇﹢﹞ ﹩︐︸︀﹀ ︭︀ر 15 

در ︮﹢رت ا︠︢ ﹝︖﹢ز ا︨︐﹆︣ار و︖︑ ﹏︀︨﹫︤ات و ﹝︀︫﹫﹟ ا﹐ت در ﹝︺︀︋︣ 
﹝︐︣ از ︑﹆︀︵︹ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡  15︻﹞﹢﹝﹩ و︀︊﹡ ﹏︀︨︡ ﹋﹞︐︣ از   

ا︨︐﹆︣ار ﹝︀︫﹫﹟ ا﹐ت 
 ﹩﹡︀﹝︐︠︀︨ 
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︑﹢﹇︿ و︀︨﹏ ﹝﹢︑﹢ری ﹎﹢د︋︣داری ︑﹫︽﹥ روی ز﹝﹫﹟ ︋︀︫︡ در ﹨﹠﹍︀م  

 
︀︋﹑﹇              ﹤﹡روزا- ︀﹨ ﹤﹆﹚ -︀﹛︀︭︑ز﹡︖﹫︣﹨︀ -﹋︀︋﹏ ﹨︀ - ا  

 ﹨﹀︐﹥ ای                  ﹋﹙﹫﹥ ﹇︧﹞︐︀ی د︨︐﹍︀ه
﹨︣ 6 ﹝︀ه ︋﹉ ︋︀ر             آز﹝︀︩ ︑﹞︀م ﹇︧﹞︐︀ی د︨︐﹍︀ه ︑﹢︨︳ ا﹁︣اد 

 ذ︭﹑ح   

 ︀ دوره ای ︡︋︀زد
 ﹟﹫︫︀﹞ ﹩﹠﹁ ﹤﹠︀︺﹞

 ا﹐ت 

17 

   ﹝﹞﹠﹢ع︗︀︋︖︀﹩ ا﹁︣اد ︋︀ و︀︨﹏ ︋︀﹐︋︣﹡︡ه ︋︀ر 

 
﹉﹡︀︴﹫︫ ﹤︋ ︤︖﹞ ب﹑﹇ 

 
︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︫﹏ (و دارای وا︫︣ ﹁﹠︣ی) ﹇︀︋﹏ آ︀ر﹋︪﹩(︎﹫︘ ﹨︀ ︋﹙﹠︡

 18 و︀︨﹏ ︋︀﹐ ︋︣﹡︡ه 
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)︫︡ن  

 
از ︨︀﹡︐﹫﹞︐︣  20︨﹫︧︐﹛ ﹇︴︹ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹢ا﹇︹ ا︲︴︣اری در ﹁︀︮﹙﹥ ︡ ا﹋︓︣ 

︘﹠︣ه و﹇︣﹇ 
﹟︣﹋ آزاد ︋︀︫︡) ︗︣︔﹆﹫﹏ ︋︣︗﹩(در ز﹝︀ن ︵﹢﹁︀ن ︋︀زوی ︑︀ور ️﹛︀ در  

 ︿﹋ ﹤︐︑      : -  ︮︀ف  
︋︡ون ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ زا﹫︡ه و ︋︣ا﹝︡﹎﹩-                                        
︲ ️﹞︀﹊︧︀ن  -                                        

                                      -︡ا﹇﹏ ︻︣ض                           250 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ 
   ︣︐﹝﹫﹚﹫﹞ 50                                ️﹞︀︲ ﹏﹇︡ا                                     - 

 -︻︣ض ︗︀﹍︀ه                                          ﹋︀ر﹨︀ی ︨﹠﹍﹫﹟: 1/8﹝︐︣
                                                                                      ﹋︀ر﹨︀ی ︨︊﹉:2/3﹝︐︣ 

 ︲︣︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن 4
 ﹋﹠︐︣ل           ﹇︊﹏ از ︫︣وع

                              ﹩﹍︐﹀﹨  
︎︦ از و﹇﹀﹥                               
                             ︫︡︡ ا﹝﹏ ﹝︪︀︋﹥ ︎︦ از ︋︀د﹢︻ ︀  

 
  

 دار︋︧️
) ﹩︋﹢ ﹤︐︑(  
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︫︡︀︋ ﹜﹊﹞ ︀ت﹀︮ دار︋︧️                       روی ﹤︀︎ 

 
 

  ﹝﹞﹠﹢ع﹞﹏ ︋︀ر ︋︀ د︨️ -

 
ا︨︐﹀︀ده ﹨﹞︤﹝︀ن ︋﹫︩ از ﹉ ﹡﹀︣ ﹝﹞﹠﹢ع-  

 
 ︫︡︀︋ ﹤﹚︎︡﹇︀﹁ ️﹝︧﹇ ﹟از ﹋﹀﹩ ︋﹙﹠︡︑︣ ︋﹢ده ا ︣︐﹞1 ︡︀︋ ل ﹡︣د︋︀ن﹢︵- 

 

 

 20 ﹡︣د︋︀ن 
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 -︵﹢ل ﹡︣د︋︀ن ﹉ ︵︣﹁﹥                       ﹋﹞︐︣از 10 ﹝︐︣
 ︵﹢ل ﹡︣د︋︀ن دو ︵︣﹁﹥                            ﹋﹞︐︣ از 3 ﹝︐︣ 

 زاو﹥ ا︖︀د ﹡︣د︋︀ن و ︨︴75ُ                             ︀﹠︊﹞  ( ﹤︋ ﹉︀ر)

 
︩ از  75 : ا︑︭︀﹐ت ا﹞﹟ و ﹝﹊﹛ ︋︀ ︨︀زه ﹫︋︀﹠︊﹞ ︴︨ ︀د ﹡︣د︋︀ن و︖ا ﹤زاو 

︋︀ن ﹁﹙︤ی                         آ︗︡ار︎﹙﹥ ﹨︀ی ﹡︣د  
 ﹡︣د︋︀ن ︔︀︋️ ︋︀ ︵﹢ل ︋﹫︩ از 3 ﹝︐︣                    ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︐﹢﹇︿ ﹋﹠﹠︡ه از ︨﹆﹢ط

 ﹡︣د︋︀ن ︔︀︋️                        ︡ا﹋︓︣ ﹨︣  ︣︐﹞ 9﹉ ︎︀﹎︣د
ا︋︺︀د ﹊︧︀ن-  

 - ︡ ا﹇﹏ ︻︣ض                   1﹝︐︣
 -︡ا﹇﹏ ︎﹠︀ی ﹋︿                              280﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣

-ار︑﹀︀ع                          ﹤︀︎︡ا﹇﹏ 140 ﹝﹫﹙﹫﹞︐︣                                                                                               
                ︡ا﹋︓220︣ ﹝﹫﹙﹫﹞︐︣

 ︲︣︉ ا﹞﹠﹩ ︋︀ر﹎︢اری                          ︡ا﹇﹏2/5

 21 راه ︎﹙﹥ ﹝﹢﹇️ 

 -زاو︴︨ ︀︋ ﹤ ا﹁﹅                       11/5ُ(︫﹫︉ 20 در︮︡)
 -︲︣︉ ا﹞﹠﹩ ︋︀ر﹎︢اری                       ︡ا﹇﹏ 2/5

 -را﹨︀ی ︫﹫︊︡ار ︋︣ای ︻︊﹢ر ا﹁︣اد                          ︡ا﹇﹏0/6﹝︐︣
 -︻︣ض راه ︋︣ای ﹞﹏ و︀︨﹏ ︨﹠﹍﹫﹟                      ︋﹫︩ از 3/5﹝︐︣ 

 -︻︣ض راه ︫﹫︊︡ار در ﹋﹠︀ر ﹎﹢د ︋︣داری                             ︡ا﹇﹏  4﹝︐︣  
 -︻︣ض راه ︋︣ای ︻︊﹢ر ﹎︀ری و...                                               ︡ا﹇﹏1﹝︐︣

18 در ︮︡   -︫﹫︉ ︻︊﹢ر ﹎︀ری و .....                                                ︡ ا﹋︓︣ 

راه ︫﹫︉ دار و ﹎︢ر 
 ﹎︀ه 

22 
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 ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝﹫︨︣︡ ︾﹫︣ ﹝︖︀ز ا︨️ 
-د﹢ار ︋︀ ار︑﹀︀ع ︋﹫︩ از 22 ︋︣ا︋︣ ︲︀︊﹡ ️﹞︀︡ ︋︡ون ﹝︀ر︋﹠︡ی آزاد 

 ︋︀︫︡ ﹝﹍︣ ا﹞ ﹤﹊﹠︀︨︊﹥ ︫︡ه ︋︀︫︡
 -﹇︊﹏ از ︑︣︉ د﹢ار ︑︀ ﹁︀︮﹙﹥ 3 ﹝︐︣ ︨﹢راخ ﹨︀ی ﹋︿ ︎﹢︫︀﹡︡ه ︫﹢د

﹋︀ر﹎︣ان ﹝︖︤ ︋﹥ د︨︐﹊︩ و ︎﹢︑﹫﹟ ا﹞﹠﹩ و ﹋﹑ه ا﹞﹠﹩ ︋︀ ︎﹢︫︩ ﹎︣دن و -
︡﹠︫︀︋ ﹉︨︀﹞ 

︨﹆︿ ︋︐﹟ ︎﹫︩ ︑﹠﹫︡ه ︀︋︡ ︋﹥ ا﹡︣ژی ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در ︋︐﹟ د﹇️ ﹡﹞﹢د-  
︦ از ا︗︣ای ︨︀زه ﹡﹍︊︀ن - ︑︣︉ د﹢ار ﹡﹍︡ار﹡︡ه ︠︀ک︎   

 ︉︣︑ ا﹨﹠﹍︀م ︩ ﹫︋ ︡︀︊﹡ از ا︗︤ای ︨︀︠︐﹞︀ن ﹉︣﹨ز  
﹝﹆︀و﹝️ ︠﹢د ︋︀ر﹎︢اری ︫﹢د    ퟐ
ퟑ

   
 

︉︣︑ 24 ︋︀ر﹎︢اری 

︲︀︺︀ت ︑︣︉ دا︠﹏ ﹋﹢ره -  
︡ ︀︊﹡2︡ار︑﹀︀ع ︲︀︺︀ت ︑︣︉ ﹋﹢ره ︋﹫︩ از  - ︫︀︋ ︣︐﹞  
﹝︐︣ ︀︎﹫﹟ ︑︣ از ﹡﹆︴﹥ ︋︀﹐﹩ ︨︀زه 1.5ا﹜﹩  ﹞0.5﹏ ا︨︐﹆︣ار ﹋︀ر﹎︣ان  -  

 ︣︑ 25︉ دا︠﹏ ﹋﹢ره 

︋﹥ ︫︣︵﹩ ﹋﹥ ( ﹝︐︣ از ﹜︊﹥ ﹎﹢د 1︫︡︀︋اد ︀︊﹡ ﹏︮︀︡ ︋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ﹋﹞︐︣ از ﹝﹢
)︨︀زه ﹡﹍︊︀ن ︋︣ای ︑﹞﹏ ︋︀ر ﹝︢﹋﹢ر ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋︀︫︡  

  
)ذ﹋︣ ﹡︪︡ه 12در ﹝︊︒ (در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت  

 
 و ︋︣ای ﹎﹢د ︋︀ ︫﹫︉ ︀︎︡ار

﹝﹢اد ︀︮﹏ از ﹎﹢د 
 ︋︣داری 
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در ﹎﹢د﹨︀ی ︻﹞﹫﹅ ︑︣ از 1﹝︐︣ ﹡︀︊︡ ﹋︀ر ﹎︣ ︋﹥ ︑﹠︀﹩ در ﹎﹢د ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹞︀︫︐﹥ 
 ︫﹢د 

 27 ﹋︀ر در ﹎﹢د 

 در ﹋﹠︀ر ﹎﹢د ﹝︺︀︋︣ .ر﹝︌ و︥ه و︀︊﹡ ﹤﹫﹚﹆﹡ ﹏︀︨︡ ﹋﹞︐︣ از 4 ﹝︐︣ ︋︀︫︡

 

︻︣ض ﹝︺︀︋︣ در ﹋﹠︀ر 
 ﹎﹢د ︋︣داری

28 

 ︀ ︣ه﹞ب و ﹋︀﹝﹏ ︎﹫︘ و﹢︠ ﹟︣ز ﹢︱︻ ︡︀︋ از ﹡︭︉ ﹨︣ ︻︱﹢ ︨︀زه ﹏︊﹇
 ︗﹢ش ︫︡ه ︋︀︫︡ 

 ا︗︣ای ︨︀ز ه ﹨︀ی 
 ﹁﹢﹐دی

29 

از ز﹡︖﹫︣ ︋︣ای ا︻︱︀ی ﹁﹢﹐دی ﹝︖︀ز ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡  ا︨︐﹀︀ده  
 

  30﹞﹏ ︑﹫︣ آ﹨﹟ 

 ︀︺﹝︫ ﹤﹚﹝︗ از ︀︊﹛︀﹇ ︀ت.︎︀﹡﹏ ﹨︀.﹋﹙﹫﹥ ا︗︤ای︺︴﹇ ︣︀︨ و ︀﹨ ﹤︀︎  ط﹢︋︣﹞
ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫︪﹢﹡︡ ︫ ︳︨﹢︑ ︡︀︋︬ ذ︭﹑ح ︋︀ ︲︣︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︡ا﹇﹏ 

 2/5﹡︧︊️ ︋﹥ ︋︀ر﹨︀ی وارده ︵︣ا﹩ و︨︀︠︐﹥ ︫﹢د
 

 31 ا︗︣ای ︨︀زه ﹨︀ی ︋︐﹠﹩

︀︋︡    ....و ﹡﹢ر﹎﹫︣ ، ︀م ﹋︀ر ︋︣ ︨﹆﹀︀ی ︫﹊﹠﹠︡ه ﹝︀﹡﹠︡ ︮﹀︀ت ﹝﹢︗︡ار ﹨﹠﹍
 از ︮﹀︀ت ﹢︋﹩ ︋︀ ︻︣ض 250 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د 

 32 ﹋︀ر ︋︣ روی ︋︀م 

︩ از 10 رو ﹜﹨ ﹤﹫︡ه ︫﹢﹡︡  ﹫︋ ︡ ︀︊﹡.......︀ی ︨﹫﹞︀ن، ﹎︘ وآ﹨﹉ و﹨ ﹤︧﹫﹋
 ا﹡︀︋ ︤﹫﹡ ﹜﹨︀︡ ا﹁﹆﹩ ﹫︡ه ︫﹢﹡︡ 

 ︡ ا﹋︓︣ ار︑﹀︀ع ا﹡︊︀︫︐﹟ آ︗︣ و ︨﹀︀ل 2 ﹝︐︣

 33 ا﹡︊︀︫︐﹟
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︋︣دا︫︐﹟ ﹝︭︀﹜︀︋  ︡ از ︋︀﹐ ︑︣﹟ ﹇︧﹞️ ︫︣وع ﹋︣د و از ﹋︪﹫︡ن ا﹡︀ از ز︣ ︠﹢دداری ﹋︣د 

ا﹡︊︀ر︫︡ه ︑﹢︨︳ 
 ﹋︀ر﹎︣ان

34 

 ﹝﹞﹠﹢ع  ....در ﹨﹠﹍︀م ︧︊︀﹡︡ن ا︨︐﹀︀ده از د︠︀﹡﹫︀ت و ﹋︣︊️ و ﹁﹠︡ک و
 ﹎︣دد

  35︧︊︀﹡︡ن ﹝﹢﹋️

ه﹋﹠︐︣ل ﹝︧︐﹞︣ و ﹇︊﹏ از او﹜﹫﹟ ا︨︐﹀︀د-  
-                       ︡﹠︋ ﹏︀﹝ از ﹨︣ ︋︀ر ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︐︣ل ﹏︊﹇  
ار︑﹀︀ع،︻﹞﹅ ︀ه                         ︀﹝﹏ ︋﹠︡ ﹋︀﹝﹏ ︋︡ن و ︵﹠︀ب ﹝︀ر-  

 
-﹩﹠﹝ا ﹉﹠﹫︻                        ﹟︐︋،﹩︫︀︎ ﹤︨︀﹞،︀ری،︋︫︣﹊︀ری،آ﹨﹠﹍︣ی﹊︫﹢︗

﹩︫︀︎ 

 
﹝﹍﹡          ﹤︐︧︋ ﹤︷﹀︡اری ﹝︀︨﹉ ︑﹠﹀︧﹩                  -  

﹋﹛          ︑︺︡اد ︗﹫︉ ﹜︊︀س ﹋︀ر                
︋︡ون دو︋﹏           ︫﹙﹢ار ﹋︀ر               

 
 

 ️︸︀﹀ ︤ات﹫︖︑
 ﹁︣دی

36 
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               ﹩︐︸︀﹀ ︣︐﹎             ︩ ︀︎ ️﹝︧﹇ ️︸︀﹀﹫﹠﹩ ︨︀ق ︎︀ در ︋︣ا︋︣ ︎︀︫
 ﹁﹙︤ات ﹝︢اب

 
 

 ︑︀ ︫︺︀ع 2 ﹝︐︣ از ︫﹫︣ آ︑︩ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︭︀﹜ ر︐﹥ ﹡︪﹢د

 

﹛︀︭﹞ 37 ا﹡︊︀ر 

︀ ︋︀ د﹝︀ی ︫︺﹙﹥ ز﹡﹩ ﹋﹞︐︣ از  در︗﹥ ︨︀﹡︐﹫﹍︣اد ︀﹞7︺︀ت ︋  
 ا﹡︊︀ر در ︸︣ف ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از 18 ﹜﹫︐︣
 ︸︣وف و ﹝︀زن ﹀︀︸️ ︫︡ه             

 ︀﹞ 38︺︀ت ﹇︀︋﹏ ا︫︐︺︀ل

 ︡ا﹇﹏ ار︑﹀︀ع از ︎﹫︀ده رو                          2.5 ﹝︐︣
  ︡ا﹇﹏ ار︑﹀︀ع از ︨﹢اره رو                          4.5 ﹝︐︣

 

︋﹫︣ون زد﹎﹩ ﹨︀ی 
 ︨︀︠︐﹞︀ن

39 

 ︑︐﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹨﹛ ︋︧︐﹥ ︫﹢د
 د﹨﹠﹥ ︑ ﹤︐︡ ا﹋︓︣ 2.4 ﹝︐︣

 ︲ ︀﹨ ﹤︐︑ ️﹞︀︡ا﹇﹏ 50 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣

︨﹆︿ ﹝﹢﹇️ ︨﹊﹢ی 
 ﹋︀ر

40 

︑﹢﹥ ︋﹢︨﹫﹙﹥ ︎﹞︌ ﹨﹢اد﹨﹩-  
د︨︐﹍︀ه ︑﹠﹀︧﹩ +در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ﹝︀︨﹉-  

  41﹀︀ری ︀ه ﹨︀ و ﹝︖︀ری
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 ︋︺︱﹩ از  ︲︣ا︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︫︀ره ︫︡ه در ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ 

   ︿رد 
FS.  1 دار︋︧️             4 
FS.  5/2  2 راه ︎﹙﹥ ﹝﹢﹇️  
FS.  5/2  3 راه ︫﹫︊︡ار و ﹎︢ر﹎︀ه  
∅ 2

3 ﹩︊︣︑ 4 ا︗︤ای ︨︀زه 
FS.  5/2 ︀︎﹥+︎︀﹡﹏+︫﹞︹+﹇︀ب ︋︐﹠﹩    5 
FS.  3  ST376 ﹇﹑ب 
 

12﹠﹥ ای از ﹝︊︒ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨﹢ا﹐ت ︀ر﹎︤  

﹝︐︣ی در د︨️ ا︡اث ا︨️ در ︮﹢ر︑﹩  12﹝︐︣در ﹋﹠︀ر ︠﹫︀︋︀ن  24﹉ ︨︀︠︐﹞︀ن ︋﹥ ار︑﹀︀ع: 1︨﹢ال 
︣ ︨︀︠︐﹞︀ن در ﹝︖︀ورت ﹝﹙﹉ ﹝︢﹋﹢ر ︀ ︋﹥ ﹉ را﹨︣و ی ︨︣︎﹢︫﹫︡ه ................................ ﹋﹥ ︋ ﹝︐ ︡ ︫︀︋

️ ﹝﹢رد ﹡﹫︀..................﹝﹢﹇️ ︋︀︨﹆︿ دارای ︡ا﹇﹏ ار︑﹀︀ع  )87﹡︷︀رت(.        ز ا︨  

︣ از )1 ︐﹝﹋12 ،︣︐﹞5/2                          ︣ ︣    5/1﹝︐︣ ، 6﹋﹞︐︣ از )2﹝︐ ︐﹞  

︣ از )3 ︣ از )4﹝︐︣                            5/2﹝︐︣، 6﹋﹞︐ ︐﹝﹋5/9 ، ︣︐﹞5/1︣︐﹞  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 3 در︨️ ا︨

)95﹡︷︀رت(                                                 در ﹝﹢رد ﹋︀ر ︋︀ ﹡︣د︋︀ن در ﹋︀ر﹎︀ه ﹋︡ام ﹫︮ ﹉ ا︨️؟ : 2︨﹢ال   

︩ از )1 ﹫︋ ︡︀︋ ︋︀ز ️﹛︀ 3ار︑﹀︀ع ﹡︣د︋︀ن دو︵︣﹁﹥ در ︫︡︀︋ ︣ ︐﹞  

︩ از )2 ﹫︋ ︀﹝︐ ︡ ︀︋ ︀﹠︋ ︴︨ ︀︋ ︣د︋︀ن﹡ ﹤در︗﹥ ︋︀︫︡ 75زاو  

﹝︐︣ ﹝﹢ر د ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د  ︀︊﹡7︡ ﹡︣د︋︀ن ﹉ ︵︣﹁﹥ ︋︀ ︵﹢ل ︋﹫︪︐︣ از )3  
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︣ 1︫︡︀︋︵﹢ل ﹡︣د︋︀ن )4 ﹝︐︣ از ﹋﹀﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︋︀﹐ ︑  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨

︉ ︡ا﹇﹏ در ﹥ ﹡︧﹠︐﹩ از ﹝﹆︀و﹝️ ︋︀︫︡ :3︨﹢ال  ︣︑ از ا︗︤ای ︨︀زه در ﹉︣﹨)ً︡ودا(     ؟  

)93ا︗︣ا (  

1(1                                      2(9/0                                             3(6/0                                                   4(67/0  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨

)93ا︗︣ا (︡ ا﹇﹏ ﹁︀︮﹙﹥ ﹝︖︀ز ︋︣ای ر︐﹟ ﹝﹢اد ︀︮﹏ از ﹎﹢د ︋︣داری از ﹜︊﹥ ﹎﹢د ؟                  :4︨﹢ال   

﹨﹫︘ ﹝︡ود️ ﹡︡ارد)4                                         1)3                                                     5/1)2                                 5/0)1  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 1 در︨️ ا︨

︡ ︋︀زد︡ و ﹋﹠︐︣ل ︫﹢﹡︡ :5︨﹢ال ︀︋ ح﹑︭ا﹐ت ︑﹢︨︳ ذ ﹟﹫︫︀﹞ ﹤﹋ ️ ﹋︡ام ﹎︤﹠﹥ ︗︤ء ﹝﹢اردی ا︨  

)94ا︗︣ا (  

︣ ︗︀︋﹥ ︗︀﹩                )3﹨︣ ده ﹝︀ه                     )2﹨︣﹝︀ه                              )1 ︎︦ از ﹨︣ ︗︀︋﹥ ︗︀﹩)4﹇︊﹏ از ﹨  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨

︣ :6︨﹢ال ︡ ؟.︭︀ر ﹨︀ی ﹝︀﹁︶ در ﹝︖︀ورت ﹝︺︀︋ در ﹥ ﹁︀︮﹙﹥ از ﹜︊﹥ ﹎﹢د ا︡اث ︫﹢﹡  

)95ا︗︣ا(  
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︣ )2                         ︣︐﹞                                   2︡ا﹇﹏ )1 ﹝︐︣                 3︡ا﹇﹏ )5/1                                         ︣︐﹞3︡ا﹋︓
﹝︐︣ 5/1︡ا﹇﹏ )4  

 

   ️  ﹎︤﹠﹥ 2 در︨️ ا︨

︣ ︋﹠︀ی : 7︨﹢ال  ز ︀ ︣ ار︑﹀︀ع ︨︀︠︐﹞︀ن ︋ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ از روی ︎﹩ ﹠︡ ﹝︐︣ ا︨️ ؟ 2500︡ ا﹋︓  

)94ا︗︣ا (  

1(15                                   2(18                                                       3(21                                4(30  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 2 در︨️ ا︨

️ ؟                                                                            :8︨﹢ال  ︧﹫﹡ ﹫︮ ﹤﹠︤﹎ ︣ا (                     ﹋︡ام )96ا︗  

 

︩ ﹉ ﹝︐︣ ﹋︀ر﹎︣ ﹡﹞﹫︐﹢ا﹡︡ ︑﹠︀ ﹋︀ر ﹋﹠︡ )1 در ﹎﹢د ︻﹞﹅ ︋﹫  

︣ از )2 ︐﹝﹋ ︡︀︊﹡ ︥هدار و ︉ ︋︀︫︡  5/3︻︣ض را﹨︣و و﹝︺︀︋︣ ︫﹫  

︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ )3 ﹇︊﹏ از ︑︣︉ ︨﹆︿ ﹝︧︡ود ﹋︣دن راه ﹨  

︑︣︉ در ︫︉ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹝︖︀ز ﹡﹫︧️)4  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨

)92ا︗︣ا (﹋︓︣ ار︑﹀︀ع ︨﹆﹢ط ︋︣ای ﹐زم ︋﹠﹢دن ﹀︀ظ ﹆︡ر ا︨️ ؟                                   ︡ ا:9︨﹢ال   

1(250                                   ︣︐﹞ ﹩︐﹡︀︨2(200                               ︣ ︐﹞ ﹩︐﹡︀︨3(120 ︣ ︐﹞ ﹩︐﹡︀︨  

4(350    ︣︐﹝﹫︐﹡︀︨  
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  ️  ﹎︤﹠﹥ 3 در︨️ ا︨

﹉ از ︫︣ا︳ ز︣ ا﹝﹊︀ن ︋﹫︣ون زد﹎﹩ ︭︀ر ﹀︀︸︐﹩ ﹝﹢﹇️ و︗﹢د دارد؟ ︑️ ﹋︡ام:10︨﹢ال   

)92ا︗︣ا (  

︋﹫︣ون زد﹎﹩ ︭︀ر ︑️ ﹨﹫︘ ︫︣ا︴﹩ ﹝︖︀ز ﹡﹫︧️ )1  

︀ از دا︠﹏ ︋︀ز ﹝﹫︪﹢﹡︡ )2 در ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ﹨  

در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︎﹠︖︣ه ﹨︀ از دا︠﹏ ︋︀ز ﹝﹫︪﹢﹡︡ )3  

ز ﹝﹫︪﹢﹡︡در ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹨﹛ در ﹨︀ از دا︠﹏ و ﹨﹛ ︎﹠︖︣ه ﹨︀ ازدا︠﹏ ︋︀)4  

   

 ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨️ 

﹝︐︣ ︋︣ای ا﹡﹊﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︡ا︔︣ا﹨︣وی  6 ﹤﹆︊︵20﹉ ︨︀︠︐﹞︀ن در د︨️ ا︡اث :11︨﹢ال 
︡ ؟                                                                                        ︣ ︽︡ر ︋︀︫ )90﹡︷︀رت (   ︨︣︎﹢︫﹫︡ه ﹡︊︀︫︡ ︑︀ ﹝︺︊  

 1(6         ︣︐﹞                             2(4                                              ︣︐﹞3(5                               ︣︐﹞4(8    ︣︐﹞  

 

 ﹎︤﹠﹥ 3 در︨️ ا︨️ 

︋︣ ︻︡ه ﹋﹫︧️  در ﹉ ﹋︀ر﹎︀ه ﹝︧﹢﹜﹫️ ا﹞﹠﹩ ،︋︡ا︫️ ﹋︀ر ،و﹝﹫︳ ز︧️:12︨﹢ال   

)93﹡︷︀رت (  

﹝﹠︡س ﹝︪︀ور                                          )﹞                                                    2﹠︡س ﹡︀︸︣            )1  

3(                                                                                    ︀ ︨︀ز﹡︡ه )4﹋︀ر﹁︣﹝  

 ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨️ 
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︣ را﹨︣و ︫﹫︊︡: 13︨﹢ال                                                 ؟              ا️︨﹠︡ ﹝︐︣ اردر ﹋﹠︀ر ﹎﹢د︋︣داری ︋︣ای ﹎︀ری︡ ا﹋︓
                  )92﹡︷︀رت (                                                                                                                                                                                                                   

1(5                              2(3                                         

     3  (4                          4( 1  

 

 ﹎︤﹠﹥ 3 در︨️ ا︨️ 

)86﹡︷︀رت (                                                                                                                                                   ︋︣ای ﹋︀ر ︋︀ ﹝︐﹥ ︀︋︡ ؟    :14︨﹢ال   

︩ ︣م ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د )1 ︡ از د︨︐﹊ ︀︋  

﹡︀︊︡ از د︨︐﹊︩ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د )2  

︩ ︎﹑︨︐﹫﹊﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋︣)3 ︡ از د︨︐﹊ ︀︋ د  

از د︨︐﹊︩ دارای ︨﹫﹞﹩ ﹝﹆︀و﹝︡ر ︋︣ا︋︣ ︋︣ش ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د )4  

 

 ﹎︤﹠﹥ 2 در︨️ ا︨️ 

ار︑﹀︀ع ﹫︡ن ﹝︖︀ز ︨﹫﹞︀ن ،﹎︘ ،آ﹨﹉ ﹠︡ رد︿ ا︨️ :15︨﹢ال   

)87﹡︷︀رت(  

1  (10                                                                               3(30  

2 (5                                                                                    4(25  

 

 ﹎︤﹠﹥ 1 در︨️ ا︨️ 

️ ؟: 16︨﹢ال  ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︢ا︫︐﹟ ﹉ ﹋︀ر﹎︣ ︋﹥ ︑﹠︀﹩ در ﹎﹢د ﹥ ︻﹞﹅ ﹝﹞﹠﹢ع ا︨  
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)89﹡︷︀رت(  

1(100                                                                            ︣ ︐﹝﹫︐﹡︀︨2(250                            ︣ ︐﹝﹫︐﹡︀︨  

3(700                                                                             ︣ ︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ﹇︡ ﹋︀ر﹎︣دارد)4︨︀﹡︐﹫﹞︐  

 

  ️  ﹎︤﹠﹥ 1 در︨️ ا︨

︀ ا﹞﹠﹩ ﹋︡ام ﹎︤﹠﹥ ﹡︀ در︨️ ا︨️ ؟                                 : 17︨﹢ال  )89﹡︷︀رت (                 در را︋︴﹥ ︋  

﹝﹠︡س ﹡︀︸︣ ﹝﹢︸︿ ︋﹥ ﹡︷︀رت ︋︣ ︻﹞﹙﹫︀ت  ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋﹢ده ودر ا﹟ ار︑︊︀ط ︀︋︡ ﹝﹢ارد ︑﹙︿ را ︋﹥ ﹝︖︣ی و )1
 ﹝︣︗︹ ا︻﹑م ﹋﹠︡ 

     ﹝﹠︡س ﹡︀︸︣ در ﹋︀ر﹎︀﹨︧﹞ ︀﹢﹜﹫️ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹝﹏ ا﹞﹠﹩ را ︋﹥ ︻︡ه دارد                                             )2      
︫︣داری ﹝﹢︸︿ ︋︣ ﹡︷︀رت ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د در︨️ ﹝﹠︡س ﹡︀︸︣ را دارد             )3  

﹨︣ ﹎︀ه  ︀ ﹉﹠︡ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن در ﹉ ﹋︀ر﹎︀ه ﹝︪︽﹢ل ﹋︀ر︋︀︫﹠︡  ﹨︣ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ در  ﹝︡وده )4   
 ︠﹢د  ﹝︧﹢ل  ا︗︣ای  ﹝﹆︣رات ا﹞﹠﹩ و ﹀︀︸️ ﹋︀ر ا︨️    

 

 ﹎︤﹠﹥ 2 در︨️ ا︨️ 

﹉ در ︭︠﹢ص و︀︨﹏ و ︨︀زه ﹨︀ی ﹀︀︸︐﹩ در ا︠︣ا در︨️ ﹡﹫︧️؟﹋︡ام : 18︨﹢ال   

)89﹡︷︀رت (  

﹝﹆︀و﹝️ ︀︎﹥ ﹨︀ی  ︻﹞﹢دی   ︋︣ای  ︡ا﹇﹏  ﹉ ﹋﹫﹙﹢ ﹡﹫﹢︑﹢ن ︋︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ )1  

﹝︐︣ ︑5/2︫︡︀︋️ ﹨﹫︘ ︫︣ا︴﹩ ار︑﹀︀ع راه رو ︨︣︎﹢︫﹫︡ه ﹡︀︊︡ ﹋﹞︐︣ از )2  

︫︡ ︨︀﹡︐﹫﹞︐︣  ︋︀  190ار︑﹀︀ع ︭︀ر ﹀︀︲︐﹩ ﹝﹢﹇️ ﹡︀︊︡ ﹋﹞︐︣ از )3  

︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣ ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د 5/2در ﹝﹢رد د﹨︀﹡﹥ ﹨︀ی ︋︀ز ︑  ️﹞︀︲ ︀︋ ﹩︋﹢ ﹤︐︡ا﹇﹏ )4  

   

 ﹎︤﹠﹥ 2 در︨️ ا︨️ 



) ﹡﹢﹡﹞︀(2645د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره :︗﹞︹ آوری و ︑︀﹜﹫︿           21 
 

  ﹎︤︡ه ای از ﹡﹊︀ت ﹝﹛ و ︑︧️ ﹨︀ی ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن

روش ﹎︣م ﹋︣د ن  ︋︪﹊﹥  ﹨︀ی دارای ﹇﹫︣ ﹋︡ام ﹎︤﹠﹥ ︋︀︫︡ ؟:19︨﹢ال   

)89﹡︷︀رت(  

︡ ︑︺﹫﹟ ︫﹢د )1 ︀︋ ︡﹞︀︗ ︣﹫︾ ︣ارت ﹡﹢ع ︉ ﹫︑︣︑  

در ا︋︐︡ا ︾﹫︣ ز︣﹟ ذوب ︫﹢د )2  

︧﹞️ ز︣﹟ و︋︺︡ ︋﹥ ︋︀﹐ ︣ارت از ﹇)3  

در ا︋︐︡ا ﹇︧﹞️ ﹁﹢﹇︀﹡﹩ ذوب ︫﹢د )4  

 

 ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨️ 

 

️ ؟:20︨﹢ال ﹋︡ام ﹉ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︑︣ک در ︗﹢ش در︨️ ﹡﹫︧  

)89﹡︷︀رت (  

ا︨︐﹀︀ده از ︗﹢ش ﹋﹛ ﹨﹫︡روژن )1  

﹋︀﹨︩ ﹎﹫︣ی درز ︋︀ ︑︺︊﹫﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹫﹟ دو ﹜︊﹥ )2  

﹋﹠︐︣ل ︨︣︻️ ا﹡︖﹞︀د ︋︀ ا﹁︤ا︩   ︫︡ت  ︗︣︀ن )3  

ا﹡︐︀ب د︨︐﹢ر ︗﹢ش ﹝﹠︀︨︉ )4  

 

  ﹎︤﹠﹥ 3 در︨️ ا︨️ 

︡ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ............﹋﹞︣︋﹠︡ و ︵﹠︀ب ﹝︀ر ان ︀︋︡ :21︨﹢ال  ﹫︀︑ دا︫︐﹟ ︠﹢رد﹎﹩ ﹝﹢رد ︣ از ﹡︱  

)87﹡︷︀رت (  

﹨︣ ﹝︀ه)2﹨︣ ﹨﹀︐﹥                                                                                    )1  



) ﹡﹢﹡﹞︀(2645د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره :︗﹞︹ آوری و ︑︀﹜﹫︿           22 
 

  ﹎︤︡ه ای از ﹡﹊︀ت ﹝﹛ و ︑︧️ ﹨︀ی ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن

︣ ﹉ ︨︀ل )4ز ﹨︣ ︋︀ر                                                                         ﹇︊﹏ ا)3 ﹨  

 

 ﹎︤﹠﹥ 3 در︨️ ا︨️ 

︡ ؟:22︨﹢ال  ︫︀︋ ︣ ︡ ︋︣ا︋ ﹠ ️︧︋︣ش ︋︀ر دار︢︎ ️﹫﹁︣︸ ﹩︀︐︧وه ︋︣ ا﹑︻  

)91﹡︷︀رت(  

1(2                                                                                                    2(5              

3(3                                                                                                   4(4  

 ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨️ 

︡ ا﹋︓︣ ار︑﹀︀ع ﹡︣د︋︀ن ︋︀ز دو ︵︣﹁﹥ ︋﹥ ﹋︡ام ﹡︤د﹊︐︣ ا︨️؟:23︨﹢ال    

)93﹡︷︀رت (  

1(5︣︐﹞                                                                                              2(4︣︐﹞  

3(3                                                                                              ︣ ︐﹞4(6 ︣︐﹞  

 

 ﹎︤﹠﹥ 4 در︨️ ا︨️ 

︡ ﹡﹀︣ ︋:    24︨﹢ال  ﹠ ﹏﹇ا ︡94﹡︷︀رت (︣ای ﹋︀ر ︋︀ ︋︀﹐︋︣ ﹡﹫︀ز ا︨️     ؟(  

1(2                                                                                                                          ︣﹀﹡ 2(1︣﹀﹡  

3  (3                                                                     ︣﹀﹡                                                        4(4︣﹀﹡  

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 1در︨

 

)94﹡︷︀رت(           ﹋︡ام ﹉ از ﹎︤ار﹨︀ی ز︣ در︨️ ا︨️ ؟                      : 25︨﹢ال   



) ﹡﹢﹡﹞︀(2645د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره :︗﹞︹ آوری و ︑︀﹜﹫︿           23 
 

  ﹎︤︡ه ای از ﹡﹊︀ت ﹝﹛ و ︑︧️ ﹨︀ی ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن

︦ از ا︑﹞︀م ﹋︀ر ︋︀ا︀ر ﹝﹊﹛ ︫﹢د )1 ︎ ︡︀︋ ︡ر ﹎︀ز﹠﹚﹫︨ ︣ ﹫︫  

︣ داغ ︑﹢︨︳ ﹋)2 ﹫︾ ︀ ️﹛︀﹀︨︀ر﹎︣ان از ︎﹙﹥ ︋﹑﹝︀﹡︹ ا︨️︋︀﹐︋︣دن ا  

︡ ︋︀ ﹛﹑︀ی )3 ︣ ﹋︀ر﹎︣ان ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ ︡ ︋﹠︤﹟ ︎︧︀ز ︀︎︀ن ﹋︀ر ︾﹫ ﹜︊︀س ︑﹟ را ︑﹞﹫︤ ﹋﹠﹠︡ ﹝︀﹡﹠  

﹨﹫︙﹊︡ام )4  

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 4در︨

️ ؟             : 26︨﹢ال  ︀ ﹋︡ام ا﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︮﹢رت ︢︎︣ ا︨ ︋ ﹤﹛︀﹡ ︹﹁94﹡︷︀رت (د(  

آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹡︀﹜﹥ ﹨︀ی ︨︀︠﹞︀﹡﹩)1  

2(︋ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫د︨︐﹩ ا ﹏﹝ ️︫︡ا  

3(︡﹡︀﹝︧︎ ️︣︡﹞ ن﹢﹡︀﹇  

ا﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ د﹁︹ ﹡︀﹜﹥ ﹝︭﹢ب وزارت ﹋︪﹢ر )4  

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 3در︨

 

︀  : 27︨﹢ال  دارد...............﹡﹀︣ ︡ا﹇﹏  225﹉ ﹋︀ر﹎︀ه ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︋  

)94﹡︷︀رت (  

︪﹞﹥ ︑﹢ا﹜️ ︋ ﹤﹡︀︠ ﹉9︡ا︫️ و)1  

︪﹞﹥ ︑﹢ا﹜️ ︋ ﹤﹡︀︠ ﹉1︡ا︨️ و )2  

️ ︪﹞﹥ ︑﹢ا﹜  15︡ا﹇﹏ )3  

︪﹞﹥ ︑﹢ا﹜️  ︋ ﹤﹡︀︠15︡ا︫️ و )4  



) ﹡﹢﹡﹞︀(2645د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره :︗﹞︹ آوری و ︑︀﹜﹫︿           24 
 

  ﹎︤︡ه ای از ﹡﹊︀ت ﹝﹛ و ︑︧️ ﹨︀ی ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 1در︨

︉ ︋﹥ ︻﹞﹏ آ︡؟: 28︨﹢ال  ︣︑ ︀ط از ازاد ︫︡ن ﹡﹫︣و ان﹫︐ا ︀︋ ︡ ︀︋ ︉︣︑ ︹﹇﹢﹞ در ﹋︡ام ︨﹆︿ در  

)94﹡︱︀رت (  

︨﹆︿ ︋︐﹠﹩ ︎﹫︩ ︑﹠﹫︡ه )1  

2( ﹤﹁︣︴﹊ ︡ه﹫﹠︑ ︩﹫︎ ﹩﹠︐︋ ︿﹆︨  

︨﹆︿ ︋︐﹠﹩ ︎﹫︩ ︑﹠﹫︡ه ︎︦ ﹋︪﹫︡ه )3  

﹋︪﹫︡ه  ︨﹆︿ ︋︐﹠﹩ ︎﹫︩ ︑﹠﹫︡ه ︎﹫︩)4  

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 3در︨

︩ ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︑️ ﹋︡ام ﹫︮ ﹉ ا︨️ ؟:29︨﹢ال  ︉ دود﹋ ︣︑       ) 94﹡︷︀رت(  

﹁﹆︳ ا﹡﹀︖︀ر )1  

ا﹡﹀︖︀ر ﹝︖︀ز ﹡﹫︧️ )2  

﹝︐︣ از ︋︣ج ﹁︀︮﹙﹥ دارد5/0︋﹥ روش د︨︐﹩ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ دار︋︧️ )3  

4 ( ️ ﹝︐︣ از ︋︣ج ﹁︀︮﹙﹥ دارد5/1︋﹥ روش د︨︐﹩ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ دار︋︧  

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 4در︨

️ ؟:30︨﹢ال  ️ ا︨ ︣ ا﹞﹠﹩ ﹋︡ام ﹎︤﹠﹥ در︨ از ﹡︷  

)94﹡︷︀رت (  

︋︣ای رو︫﹟ ﹋︣دن ﹝︪︺﹏ ︗﹢︫﹊︀ری از ﹁﹠︡ک ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د )1  



) ﹡﹢﹡﹞︀(2645د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره :︗﹞︹ آوری و ︑︀﹜﹫︿           25 
 

  ﹎︤︡ه ای از ﹡﹊︀ت ﹝﹛ و ︑︧️ ﹨︀ی ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن

︋︣ای ﹎︣م ﹋︣دن ︋︪﹊﹥ ﹇﹫︣ از ︀︎﹫﹟ ︫︣وع ﹝﹫﹊﹠﹫﹛ )2  

︡ از ﹋︿ ︮︀︋﹢ن ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د)3 ︀︊﹡ ︀ری﹊︫﹢︗ ﹤﹛﹢﹛ ﹩︋︀ ️︪﹡ ︋︣ای  

︡ ︋︣ای ز︀︎ ︣﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡︗﹢︫﹊︀ر ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ از ︋︪﹊﹥ ﹨︀ی ﹋﹥ ﹇︊﹑ د)4 ارای ﹝﹢اد ﹡﹀︐﹩ ︋﹢د﹡  

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 1در︨

︣ ا︨️ ﹋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن :      31︨﹢ال ︷﹡ ︡﹞ ︉︣︑ ︎︣وژه ﹉ 17︵︊﹆﹥ و︋﹥ ار︑﹀︀ع 5در  ﹉ ﹏﹞︣در︐﹞
.﹝︐︣ ی  ︠﹫︀︋︀ن ﹝︖︀ور ا︡اث ︫﹢د 5︵︊﹆﹥ در ﹁︀︮﹙﹥ 2︨︀︠︐﹞︀ن   

)94﹡︷︀رت (  

را﹨︣و  ا︡اث ︫﹢د )  1  

︎﹢︫﹫︡ه ا︡اث ︫﹢د ﹝︐︣ی 5/1︨︣را﹨︣و )2  

﹝︐︣ی ا︡اث ︫﹢د  2را﹨︣و )3  

4( ️ ا︐﹫︀︗﹩ ︋﹥ ا︡اث را﹨︣و ﹡﹫︧  

 

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 4در︨

)94﹡︷︀رت (                           ﹋︡ا م ﹉ از ﹝﹢ار د  ز︣ در︨️ ا︨️ ؟                        : 32︨﹢ال   

︻︣ض را﹨︣و ﹡︭︿ ︻︣ض ︎﹫︀درو )1  

︻︣ض را﹨︣و ﹨﹛ ︻︣ض ︎﹫︀درو )2  

ض را﹨︣و ︋﹫︪︐︣ از ︻︣ض ︎﹫︀درو ︻︣)3  

️ ︑︐﹥ در ︮﹢رت  ا︨︐﹀︀ده در ︨﹆︿ را﹨︣و  )4 ﹞︀︲ ﹏﹇︡ا50 ️︨ا ︣︐﹝﹫﹚﹫﹞  

️ ا︨️  ﹎︤﹠﹥ 4در︨



) ﹡﹢﹡﹞︀(2645د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ︫﹞︀ره :︗﹞︹ آوری و ︑︀﹜﹫︿           26 
 

  ﹎︤︡ه ای از ﹡﹊︀ت ﹝﹛ و ︑︧️ ﹨︀ی ﹝︊︒ دوازد﹨﹛ ﹝﹆︣رات ﹝﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن

︊﹞12︒   ﹋﹙﹫︡ واژه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

﹤﹀︮ ع﹢︲﹢﹞ 
57 ︉︣︑ 
 ︑︣︉ در ︫︉ 59
 ︑︣︉ دود﹋︩ 62
60 ﹩︋﹢ ﹩﹡︀ق ︫﹫︣وا︵ ︉︣︑ 
 ︑﹙﹫﹥ آ﹨﹟ آ﹐ت 73
39 ︹︵︀﹆︑ 
 ︑﹊﹫﹥ ﹎︀ه ︗﹉ 46
78 ﹩︻﹢﹠︭﹞ ﹤﹢︑ 
22 ﹩︺︲﹢﹞ ﹤﹢︑ 
 ︑﹢ا﹜️ 24
36 ﹩﹠﹝ر ا﹢︑ 
 ︑﹢ری 47
︑﹢﹇︿ و︀︨﹏ ﹝﹢︑﹢ری  48

 ﹎﹢د︋︣داری
 ︑﹫︣ وا︨︳ 71
 ︗︀م 46
﹠︀ه 33  ︗︀ن︎ 
️ 51و50  ︗︀﹍︀ه دار︧︋
 ︗︣︔﹆﹫﹏ 73و68و42و39
 ︗﹙﹫﹆﹥ ﹡︖︀ت 31
 ︗﹢︫﹊︀ری 75و17
 ︀در ︋︣ز️﹡ 47
 ︀ه ﹋﹠﹩ 69
 ︣اغ ︪﹞﹉ زن 47و45و12
30 ﹤﹝﹊ 
44 ﹉﹍﹠ 
36 ️﹇﹢﹞ ﹩︐︸︀﹀ ︭︀ر 
 ︀﹝﹏ ︋﹠︡ 74و72و69و36و28
 دار︋︧️ 62و...49و12
 دار︋︧️ ﹝︺﹙﹅ 73
 د︨︐﹍︀ه ︋︀﹐︋︣ 42
 د︨︐﹍︀ه ︲︡ ︗︣﹇﹥ 78
 د﹌ آب ﹎︣م 76
 د︋ ﹌︀ر 16

﹤﹀︮ ع﹢︲﹢﹞ 
 آ︑︩ ﹡︪︀﹡﹩ 20
62 ️  آز︧︋
 ا︑︭︀ل دو ﹡︣د︋︀ن 53
 ا︑︭︀ل ز﹝﹫﹟ 42
 ا︗︣ای ︨︀زه ︋︐﹠﹩ 73
 ا︗︣ای ︨︀زه ﹁﹢﹐دی 71
 آ︀ر﹋︪﹩ 43
﹢ر ﹝﹢﹇️ 44و43و39  آ︨︀︧﹡
15 ️﹛︀  آ︨﹀
44 ︣︋﹐︀︋ ︡ ︋︀زد 
 ︋︀زد︡ دار︋︧️  50
 ︋︀زد︡ د﹢ار ︀﹏ ﹎﹢د 67
 ︋︀م 77
 ︋︐﹟ ︎︀︫﹩ 74و28
 ︋︐﹟ ︎﹫︩ ︑﹠﹫︡ه 60
 ︋︀ر ﹇︀︋﹏ ا︫︐︺︀ل 15
 ︣︋﹫︡ن دار︋︧️ 52
 ︋︫︣﹊︀ری  17و75
58 ︣﹫﹍﹇︣︋ 
17 ﹤﹊︪︋ 
د︨️ ︑︣︉  ︋﹠︀ی در 12

 ا︡اث و ︋︀ز︨︀زی
 ︋﹫︣ون زد﹎﹩  13

7 ﹤﹝﹫︋ 
 ︎︀︠﹢ر 34و13
 ︎︀﹎︣د ﹡︣د︋︀ن 52
 ︣︎﹛ 47و12
76 ︤︣︎ 
﹫︀ده 13  ︎️﹇﹢﹞ ﹏︎ 
54 ️﹇﹢﹞ ﹤﹚︎ 
 ︎﹢︫︩ ﹝﹢﹇️ 61و35
67 ﹩﹠﹋ ﹩︎ 

 ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر 3
 ︑︀ور ﹋︣﹟ 46و44
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﹤﹀︮ ع﹢︲﹢﹞ 
 ﹇﹫︣ 16و15
48 ﹤︢︽︑ ︿﹫﹇ 
54 ﹤﹚︎ ︿﹋ ️﹇﹢﹞ 
﹋﹠︐︣ل ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉  41

 ﹁︪︀ر
﹋﹠︐︣ل ادوات ︣ارت  41

 و ﹁︪︀ر
 ﹋﹠︐︣ل ︋︀﹐︋︣ 44
50 ️  ﹋﹠︐︣ل دار︧︋
 ﹋﹠︐︣ل ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت 40
79 ﹤︧﹫﹋ 
 ﹎﹢د︋︣داری 68و67و65
 ﹎﹫︣ا﹡﹥ 18
 ﹜︊︀س ﹋︀ر 17و30
﹜︊﹥ ︋﹫︣و﹡﹩ ︨﹆︿  34

 را﹨︣و
 ﹜﹢﹜﹥ ﹁﹢﹐دی 79
 ﹝︀زن ︨﹢︠️ 15

﹝︧︡ود ﹡﹞﹢دن  7
 ︎﹫︀ده رو

 ︧﹢ل ا﹞﹠﹩﹝ 9و8
 ﹝︭︀﹜ ا﹡︊︀ر ︫︡ه 78
 ﹝︭︀﹜ و ︲︀︺︀ت 62

 ﹝﹠︡س ﹡︀︸︣ 9و3
 ﹝﹢اد راد﹢ ا﹋︐﹫﹢ 62
78 ﹩︀﹫﹝﹫︫ اد﹢﹞ 
 ﹝﹢اد ﹝﹠﹀︖︣ه 59
 ﹝﹢﹜︡ ︋︀ر 76
 ﹝﹫ 74و66و59
78 ﹩︫︀﹆﹡ 
﹡﹆︴﹥ ︋︀﹐﹩ ︨︀زه  62

 ︑︣︊﹩ و ﹋︀ر﹎︣ان

﹤﹀︮ ع﹢︲﹢﹞ 
️ ﹇﹫︣ و  16  ︎﹌د

 آ︨﹀︀﹜️
 راه ︎﹙﹥ ﹝﹢﹇️ 54
راه ︫﹫︊︡ار  68و55و54

 ﹎﹢د︋︣داری
 ز﹡︖﹫︣ 40و72
 ژا﹋️ ︲︡ ︲︣︋﹥ 61

 )﹝︖︣ی(︨︀ز﹡︡ه 9و8و3
 ︨︀زه ﹝﹢﹇️ 13و6

 ︨︀زه ﹡﹍︊︀ن 61
16 ︡﹠︋ ︡ ︻︀︨ 
︣ ︫︡ن آب ︋﹥  69 ︨︣از

 ︀ه
 ︨︣︎﹢ش ﹀︀︸︐﹩ 12و35
︣ ﹎﹢د 65 ︴︠ ︴︨ 
43  ︹︴﹇ ﹜︐︧﹫︨

 ︠﹢د﹋︀ر
 ︨﹫﹙﹠︡ر ا﹋︧﹫︥ن 19
 ︨﹫﹙﹠︡ر ﹎︀ز 18
76 ️﹇﹢﹞ ﹩︪﹋ ﹜﹫︨ 
13 ﹌﹡︣︊︫ 
20 ﹩﹡︀︪﹡ ︩  ︫﹫︣ آ︑
︫﹫︣ ︨﹫﹙﹠︡ر  19

 ا︨︐﹫﹙﹟
︮﹀︀ت ﹝﹢︗︡ار  77

 ﹡﹢ر﹎﹫︣
 ︻︣ض راه ︫﹫︊︡ار 55
︻︣ض را﹨︣و  34

 ︨︣︎﹢︫﹫︡ه
 ︻﹫﹠﹉ 74و72و29
73 ︉﹛︀﹇ 
 ﹇﹑ب ︋︀﹐︋︣ 44
﹇﹑ب ﹇︴︺︀ت ︎﹫︩  77

﹩﹠︐︋ ﹤︐︠︀︨ 
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﹤﹀︮ ع﹢︲﹢﹞ 

 ﹡﹆︴﹥ ︫︺﹙﹥ ز﹡﹩ 15
 ﹡﹍︊︀ن ﹎﹢د︋︣داری 68
 ﹢ار︠︴︣﹡ 61
 وا﹡️ 39
و︀︨﹏ ︋︣﹇﹩ د︨️  15

 ︨︀ز
 و︀︨﹏ د︨︐︨︣﹩ 49
 و︀︨﹏ ﹋﹠︐︣ل ﹝︧﹫︣ 12
و︀︨﹏ ﹎︣م ﹋﹠﹠︡ه  15

️﹇﹢﹞ 


