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 ضزیف ضطح ســـــٛاالت تاضْ

به سواالت زیر پاسخ دهیــذ   

  آضٔاٖ اختٕاػی ٚ آضٔاٖ خٟاٖ اسالْ ضا تؼطیف وٙیس.

  لّٕطٚ حمیمی ٚ ٚالؼی خٟاٖ اختٕاػی ضا تٛضیح زٞیس.

 ٚ زض چٝ صٛضت اظ یىسیٍط زٚض  ٔی ضٛ٘س؟ زض چٝ صٛضت فاصّٝ لّٕطٚ آضٔا٘ی ٚ لّٕطٚ ٚالؼی تٝ ٞٓ ٘عزیه ٔی ضٛز؟ 


  زض خٟاٖ اسالْ ٟٔٓ تطیٗ آضٔاٖ ٞا ٚ اضظش ٞای اختٕاػی وساْ ا٘س؟

 تٛضیح زٞیس.اضظش ٞای حك وساْ ا٘س؟تاشوط ٔثاَ  

 حك ٚ تاعُ تٛزٖ ٞط الیٝ اظ خٟاٖ اختٕاػی چٍٛ٘ٝ ضٙاذتٝ ٔی ضٛز؟تاشوط ٔثاَ تٛضیح زٞیس. 

 تطای ضٙاذت ػمایس ٚ اضظش ٞا وساْ ا٘س؟زٚ اتعاض ٟٔٓ   

  وساْ خٛأغ ٕ٘ی تٛا٘ٙس زضتاضٜ ی حك یا تاعُ تٛزٖ ػمایس ٚ آضٔاٖ ٞا زاٚضی وٙٙس؟

  زیسٌاٜ خٛأؼی وٝ ػّٓ ضا تٝ ٔؼٙای تدطتی ٔحسٚز وطزٜ ا٘س،زضتاضٜ ی حك ٚ تاعُ چیست؟





 تاعُ تٛزٖ ٚالؼیت ٞا ٚ آضٔاٖ ٞای اختٕاػی زاٚضی وٙس؟زض چٝ صٛضت ػّْٛ اختٕاػی ٔی تٛا٘س زضتاضٜ ی حك یا  1

  زض لّٕطٚ ٚالؼیت حمیمت ثاتت است یا ٔتغیط؟تٛضیح زٞیس.

  چطا لّٕطٚ ٚالؼی ٚ آضٔا٘ی خٛأغ ٔرتّف تا یىسیٍط ٔتاٚت ا٘س؟

 تؼییٗ ٔی ضٛز؟تٛضح زٞیس.آیا حك یا تاعُ تٛزٖ ػمایس ٚ وٙص ٞا تطاساس آٌاٞی یا خُٟ ٚ ٔیعاٖ ػاللٝ ی ٔطزْ  
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