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 کارخانه کاغذ ساسی 3درس

 12ی سوال متن صفحه

  آیا تٝ ٘ظز ؽٕا تِٛیذ ایٗ ٔمذار واغذ تٝ رٚػ ٞای عٙتی ٚ دعتی أىاٖ پذیز اعت؟

افشایؼ یافتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ رٚػ عٙتی تٝ ٘یزٚی خیز، تا تٛجٝ تٝ افشایؼ جٕؼیت ٔقزف عاال٘ٝ واغذ در عزاعز جٟاٖ 

 تٛاٖ تٟیٝ وزد. ا٘غا٘ی ٚ ٚلت سیادی ٘یاس دارد، تٙاتزایٗ واغذ را جش تٝ رٚػ ٞای فٙؼتی ٕ٘ی

 12ی صفحهسوال متن 

 جٙظ ٚعایُ تٝ وار رفتٝ چیغت؟ چٝ ٘ٛع ٔٛاد ٚ ٚعایّی در ایٗ وارخا٘ٝ تٝ وار رفتٝ اعت؟

آٞٗ جٙظ افّی  –ٔخشٖ آٞٙی تزای تِٛیذ خٕیز واغذ، غّته آٞٙی تزای فاف وزدٖ خٕیز واغذ، ٔٙثغ عٛخت 

 تیؾتز ليؼات اعت.

 11ی صفحه جمع آوری اطالعات

فٟزعتی اس فٙایغ در اعتاٖ، ؽٟز یا رٚعتای خٛد تٟیٝ ٚ وار تزدٞای آٞٗ را در ٞز ٔٛرد تٝ ىٛر جذاٌا٘ٝ ٔؾخـ 

 وٙیذ. 

ٔحقَٛ آٞٗ در تغیاری اس وارتزد ٞای فٙؼتی ٔا٘ٙذ: تاؽذ.  اغّة وارتزد ٞای فّش آٞٗ در فٙؼت فٛالد عاسی ٔی

، عاخت عیٓ، ِِٛٝ، ٚرق فٛالد،  ٞا، خٛدرٚ عاسی، اتشار عاسیا٘ٛاع دعتٍاٜ ٞا، پُ ٞا، عاختٕاٖ ٞا، ٔخاسٖ، اتٛتاٖ 

عاخت ریُ، دیً تخار، ليؼات عاختٕا٘ی، فٙز، وارد ٚ چٍٙاَ، ٕٞچٙیٗ تِٛیذ آِیاص چذٖ تٝ وار ٔی رٚد. ٕٞچٙیٗ 

وٝ  تٛاٖ تاسیافت وزد ٚ دٚتارٜ ٔٛرد اعتفادٜ لزار داد ٔی آٞٗ لزامٝ ٚ ٔغتؼُٕ ٔا٘ٙذ تذ٘ٝ خٛدرٚ ٞای فزعٛدٜ را

 تغیار ٔمزٖٚ تٝ فزفٝ اعت.  

 11ی ایستگاه فکز صفحه

چزا تزای خؾه وزدٖ خٕیز واغذ ٚ تثذیُ آٖ تٝ ٚرلٝ ٞای ٘اسن واغذ اس غّته ٞای تشري آٞٙی اعتفادٜ 

 .دِیُ تیاٚریذ 2وٙٙذ؟  ٔی

 خارج وزدٖ آب واغذ، ایجاد اعتحىاْ در ٚرلٝ، واٞؼ حجٓ ٚ ٘اسن وزدٖ واغذ، ٔماْٚ ٕ٘ٛدٖ واغذ  

 11ی سبک یا سنگین سخت یا نزم؟ صفحه

 ٞا را ٘اْ تثزیذ؟ تٛا٘یذ آٖ در عاَ ٞای ٌذؽتٝ تا تزخی اس ٚیضٌی ٞای آٞٗ آؽٙا ؽذیذ . آیا ٔی

ؽٛد، در تزاتز ٌزٔا ٚ حزارت  آٞٗ جأذ اعت، رعا٘ای تزق ٚ ٌزٔا اعت، در ٔؼزك اوغیضٖ ٚ رىٛتت اوغیذٜ ٔی

آٞٗ ٔماٚٔت عایؾی تاالیی دارد، چىؼ خٛار اعت یؼٙی تٝ ٔیّٝ، ٚرلٝ ٚ چیش دٞذ،  ٔماٚٔت تاالیی اس خٛد ٘ؾاٖ ٔی

 ؽٛد. ٞای دیٍز تثذیُ ٔی
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ٚ تا ٘قف آٖ آب تزیشیذ، عپظ حذٚد ٘قف اعتىاٖ رٚغٗ ٔایغ رٚی آٖ امافٝ وٙیذ. حاَ  یه ِیٛاٖ تزداریذ -1

 وٙیذ؟ ٘تیجٝ ٔؾاٞذٜ خٛد را تٙٛیغیذ. یه ليؼٝ چٛب ٚ یه ليؼٝ آٞٗ داخُ ِیٛاٖ تیٙذاسیذ. چٝ جیشی ٔؾاٞذٜ ٔی

ٗ تٛدٖ یچٛب تٝ دِیُ پای رٚد أا ليؼٝ ليؼٝ آٞٗ تٝ دِیُ سیاد تٛدٖ) ٘غثت ٚسٖ تٝ حجٓ( چٍاِی تٝ سیز ٔخّٛه ٔی

 چٍاِیؼ تز رٚی ٔخّٛه ؽٙاٚر ٔی ٔا٘ذ.

ی  ی یه وفٝچٙذ ليؼٝ چٛتی، پالعتیىی ٚ فّشی تا ؽىُ ٚ ا٘ذاسٜ یىغاٖ تزداریذ. حاَ ليؼٝ ٞای چٛتی را رٚ -2

ی دیٍز لزار دٞیذ. چٝ چیشی ٔؾاٞذٜ ٔی وٙیذ؟ ایٗ ػُٕ را تزای ليؼٝ  را رٚی وفٝ تزاسٚ ٚ ليؼٝ ٞای فّشی

 عتیىی ٘یش ا٘جاْ دٞیذ ٚ ٘تیجٝ ٔؾاٞذٜ خٛد را تٙٛیغیذ.پال

ٌیزد، یؼٙی  ی چٛب اعت لزار ٔی ی دیٍز وٝ حاٚی ليؼٝ در آٖ ٔٛجٛد اعت، پاییٗ تز اس وفٝای وٝ ليؼٝ آٞٙی  وفٝ

ای وٝ  در ایٗ آسٔایؼ جزْ آٞٗ ٘غثت تٝ جزْ چٛب تیؾتز اعت. در ٔٛرد پالعتیه ٘یش ٔا٘ٙذ ليؼٝ چٛب، وفٝ

 ٌیزد. در ٘تیجٝ جزْ آٞٗ ٘غثت تٝ چٛب ٚ پالعتیه تیؾتز اعت.    ٞٗ اعت پاییٗ تز لزار ٔیحاٚی آ

 .پالعتیىی ٚ آٞٙی ٞٓ ؽىُ تزداریذ عٝ لاؽك ٚ ٔیّٝ چٛتی، -3

 وٙیذ؟ اِف( تا یه جغٓ عٍٙیٗ ٔثُ چىؼ تز عز ٞز عٝ ٔیّٝ مزتٝ ٞای یىغا٘ی ٚارد وٙیذ. چٝ چیشی ٔؾاٞذٜ ٔی

دٞذ ٚ  ؽىٙٙذ ِٚی ليؼٝ آٞٗ در تزاتز ایٗ مزتٝ ٔماٚٔت ٘ؾاٖ ٔی ليؼات چٛب ٚ پالعتیه خزد ؽذٜ ٚ ٔی

 دٞذ  ؽىٙذ. آٞٗ فّش اعت وٝ در تزاتز مزتٝ ٔماٚٔت تاالیی اس خٛد ٘ؾاٖ ٔی ٕ٘ی

ىٓ ب( اتتذا ٘ٛن لاؽك آٞٙی را ٔحىٓ رٚی لاؽك چٛتی ٚ پالعتیىی تىؾیذ، عپظ لاؽك چٛتی را تزداؽتٝ ٚ ٔح

 رٚی لاؽك آٞٙی ٚ پالعتیىی تىؾیذ. چٝ چیشی ٔؾاٞذٜ ٔی وٙیذ؟

ٞا خزاػ  ؽٛ٘ذ ٚ رٚی آٖ وٙیٓ وٝ لاؽك چٛتی ٚ پالعتیىی داری ٔماٚٔت عایؾی وٕی تٛدٜ ٚ عاییذٜ ٔی ٔؾاٞذٜ ٔی

 دٞذ.  ؽٛد، ِٚی لاؽك آٞٙی تٝ ػّت ٔماٚٔت عایؾی خٛب، اس خٛد، عاییذٌی ٘ؾاٖ ٕ٘ی ایجاد ٔی

  12ی سوال متن صفحه

تا تٛجٝ تٝ آسٔایؼ ٞایی وٝ ا٘جاْ دادیذ ٚ ؽىُ ٞای تاال، ٚیضٌی ٞای ػٕٛٔی فّشٞا را تٙٛیغیذ.)یىی اس ٚیضٌی ٞا 

 در سیز ٘ٛؽتٝ ؽذٜ اعت.( 

 فّشٞا رعا٘ا ٞای خٛتی تزای جزیاٖ تزق ٞغتٙذ. -1

 غیز اس جیٜٛ تٕاْ فّشات در دٔای اتاق جأذ ٞغتٙذ. -2

 پذیز٘ذ.تٕاْ فّش ٞا جال  -3

 فّشٞا تٝ ىٛر ٔؼِٕٛی ٘مزٜ ای یا لٟٜٛ ای ٞغتٙذ. -4

 فّش ٞا رعا٘ای خٛتی تزای ٌزٔا ٞغتٙذ. -5

 ؽٛ٘ذ. تزخی فّشٞا جذب آٞٗ رتا ٔی -6

 آٚر٘ذ. تزخی فّش ٞا در ٞٛای تا اوغیضٖ تزویة ؽذٜ ٚ اوغیذ ٞا را تٝ ٚجٛد ٔی -7

  وٙٙذ.  ذرٚصٖ آساد ٔیفّش ٞا تا ٔٛادی تٝ ٘اْ اعیذ ٚاوٙؼ دادٜ ٚ ٌاس ٞی -8



 

   : کارخانه کاغذ ساسی3درس |لیت های علوم تجزبی ششن پاسخ توام سواالت و فعا

 نام ونام خانوادگی:

 کالس:

 گاها آهوسشگاه:

 6 علوم تجزبیگزوه  طزاح سوال:

 نوع آسهوى:

 سهاى آسهوى:
3

 
 

 

 

 تغیاری اس فّشات تغیار عخت ٚ ٔحىٓ ٞغتٙذ. -9

ؽىٙٙذ ٚ فمو تٝ ؽىُ ٞای ٔختّف در ٔی آیٙذ ٔا٘ٙذ ٔیّٝ،   چىؼ خٛار٘ذ یؼٙی تٝ راحتی سیز سرتٝ چىؼ ٕ٘ی -11

 ٚرلٝ ٚ ... 

 12ی جمع آوری اطالعات صفحه
اىالػاتی جٕغ آٚری وٙیذ ٚ تٝ فٛرت « آٞٗ سً٘ ٘شٖ»ی  درتارٜتا وٕه تشري تز ٞا ٚ تا اعتفادٜ اس ایٙتز٘ت ٚ ... 

 .رٚس٘أٝ دیٛاری تٝ والط ٌذارػ دٞیذ

ؽٛد.  تٝ رٚی فّش آٞٗ وؾیذٜ ؽٛد، آٞٗ سً٘ ٘شٖ تِٛیذ ٔی« ٍٔٙٙش»یا « رٚی»یا ػٙقز« وزْٚ»اٌز رٚوؾی اس ػٙقز 

آٞٗ تٛعو وزْ یا رٚی ٚ یا ٍٔٙٙش در ٖ فّش ٌٛیٙذ وٝ در آ ٞٓ ٔی« آٞٗ عفیذ»یا « آٞٗ ٌاِٛا٘یشٜ»تٝ آٞٗ سً٘ ٘شٖ 

ٌیز٘ذ. در حمیمت  در تاْ ٞای ؽیزٚا٘ی یا دوُ ٞا ٚ ... تٟزٜ ٔیؽٛد ٚ اس آٖ  تزاتز سً٘ سدٖ ٚ خٛردٌی ٔحافظت ٔی

دٞٙذ تا تا فّش آٞٗ تزویة ؽذٜ ٚ اوغیذآٞٗ یا سً٘ آٞٗ را وٝ سیاٖ ٞای  ایٗ فّشات تٝ اوغیضٖ اجاسٜ ٕ٘ی

ی آٞٗ آالت سً٘ سدٜ در جٟاٖ ٔمادیز سیادی ٞشیٙٝ را تٝ خٛد  . تؼٛیل عاال٘ٝتِٛیذ وٙذ رددا التقادی سیادی

 دٞذ. اختقاؿ ٔی

 12ی ایستگاه فکز صفحه
 تزای عاختٗ ٞزیه اس ٚعایُ سیز اس وذاْ یه اس فّشٞای آٞٗ، ٔظ، آِٛٔیٙیْٛ، ىال اعتفادٜ ٔی وٙٙذ؟ تٝ چٝ دِیُ؟

 ػّت ٘ٛع فّش اعتفادٜ ؽذٜ ٚعیّٝ

 اعتحىاْ ٚ ٔماٚٔت تاال، ٔمزٖٚ تٝ فزفٝ تٛدٖ آٞٗ تذ٘ٝ خٛدرٚ

 ارسػ تاالی التقادی، سیثایی، ٘زْ ٚ ا٘ؼياف پذیز ىال سیٛر آالت ٚ تشییٗ اٍ٘ؾتز

ا٘ؼياف پذیزی، ٔماٚٔت در تزاتز رىٛتت ٚ عایز ػٛأُ فاعذ  آِٛٔیٙیْٛ ٚرلٝ ٞای ٘اسن پٛؽؼ دارٚ

 وٙٙذٜ دارٚ 

 رعا٘ایی تاال، فزفٝ التقادی ٔظ رؽتٝ ٞای عیٓ تزق

 اعتحىاْ ٚ ٔماٚٔت تاال، فزفٝ التقادی آٞٗ فزغٖٛ

 عثه ٚ ٔماْٚ آِٛٔیٙیْٛ تذ٘ٝ دٚچزخٝ

 

 

 12ی آسمایش کنیذ صفحه 
چٙذ ػذد ٔیٜٛ ٔا٘ٙذ ِیٕٛتزػ، پزتماَ، ویٛی ٚ ... ، عزوٝ تزؽی، ٔحَّٛ رلیك جٛٞزٕ٘ه ٚ واغذ پی اچ آٔادٜ وٙیذ. 

ی ؽٙاعایی  اچ را تٝ ٞز یه اس ٔٛاد آغؾتٝ وٙیذ. ٔؾاٞذات خٛد را تٙٛیغیذ.)واغذ پی اچ ٚعیّٝ تىٝ ای اس واغذ پی

 اعیذٞا اعت.(

وٙٙذ، ٞز چٝ تغییز رً٘ واغذ پی اچ تٝ  ٔٛاد فٛق، اعیذی ٞغتٙذ. اعیذٞا، رً٘ واغذ پی اچ)تٛر٘غُ( را لزٔش ٔی

 وٙیٓ: ؼ ٔٛارد سیز را ٔؾاٞذٜ ٔیرً٘ لزٔش ٘شدیه تز تاؽذ اعیذ لٛی  تز اعت، تا ا٘جاْ آسٔای
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 تغییز رً٘ واغذ پی اچ ٘اْ ٔادٜ

 ٘ار٘جی وٓ رً٘ پزتماَ ٚ ویٛی

 ٘ار٘جی عزوٝ تزؽی

 لزٔش وٓ رً٘ ِیٕٛتزػ

 لزٔش پزرً٘ جٛٞزٕ٘ه

 ٌیزیٓ وٝ جٛٞز ٕ٘ه، اعیذی لٛی اعت.  اس ایٗ آسٔایؼ ٘تیجٝ ٔی 

 12ی  جمع آوری اطالعات صفحه

 وٙیذ. تزای ا٘جاْ چٝ وار ٞایی اس جٛٞز ٕ٘ه اعتفادٜ ٔیدر س٘ذٌی رٚسا٘ٝ  -1

تٛاٖ تا  ؽٛد. ٕٞچٙیٗ تزخی ِىٝ ٞای رٍ٘ی را ٘یش ٔی اغّة تزای ٘ظافت حٕاْ ٚ دعتؾٛیی اس ایٗ ٔحَّٛ اعتفادٜ ٔی

 جٛٞز ٕ٘ه اس تیٗ تزد.

 ٍٞٙاْ اعتفادٜ اس جٛٞز ٕ٘ه در خا٘ٝ چٝ ٘ىاتی را تایذ رػایت وزد؟ -2

 -1ؽٛد، تٙاتز ایٗ:  ٕ٘ه تزای ٌزفتٗ جزْ واؽی ٞا ٚ ٘یش اس تیٗ تزدٖ تزخی ِىٝ ٞای اعتفادٜ ٔی زٔی دا٘یٓ اس جٛٞ

دٚر اس  -3ٍٞٙاْ اعتفادٜ اس جٛٞز ٕ٘ه اس دعت وؼ ٚ ٔاعه اعتفادٜ وٙیٓ.   -2در فنای تاس اعتفادٜ وٙیٓ 

س تٙفظ ٌاس ٞای ٔتقاػذ ؽذٜ ا -5اس تٕاط جٛٞز ٕ٘ه تا پٛعت اجتٙاب وٙیٓ  -4دعتزط وٛدواٖ ٍٟ٘ذاری ؽٛد. 

 آٖ را تا ٔایغ عفیذ وٙٙذٜ ٔخّٛه ٘ىٙیٓ.   -6دٚری وٙیٓ. 

 12ی آسمایش کنیذ صفحه
ی خزد ؽذٜ اس عًٙ ٔزٔز  ٞا را ؽٕارٜ ٌذاری وٙیذ. داخُ ٞز وذاْ یه تىٝ عٝ ِیٛاٖ آب تزداریذ ٚ آٖ -1

ٔیّی ِیتز جٛٞزٕ٘ه 11ِیتز عزوٝ ٚ تٝ عٛٔی  ٔیّی 11ٔیّی ِیتز آب، تٝ دٚٔی  11تیٙذاسیذ. عپظ تٝ ِیٛاٖ اِٚی 

  امافٝ وٙیذ. پظ اس ٘یٓ عاػت ٔؾاٞذات خٛد را یاداؽت وٙیذ.

ؽٛد وٝ در اثز ٚاوٙؼ ٔیاٖ جٛٞز ٕ٘ه وٝ یه اعیذ لٛی اعت عًٙ ٔزٔز وٝ یه عًٙ وّغیٓ دار  ٔؾاٞذٜ ٔی

ؽٛد. آب ٞیچ تاثیزی تز عًٙ  ٔیحثاب ٞای ٌاس وزتٗ دی اوغیذ تِٛیذ ؽذٜ ٚ عًٙ وٓ وٓ در اعیذ حُ اعت، 

تز رٚی عًٙ ٔزٔز تٝ سٔاٖ تیؾتزی ٘یاس داریٓ ٚ فمو خزٚجی  ٔزٔز ٘ذارد ٚ تزای اثز ٌذاری عزوٝ )اعیذ مؼیف(

  دٞذ ٚاوٙؼ تیٗ عًٙ ٔزٔز ٚ عزوٝ در حاَ ا٘جاْ اعت. حثاب ٞا را ٔی تیٙیٓ وٝ ٘ؾاٖ ٔی

ٞای آٖ را تٝ جٛٞز ٕ٘ه  ٚ تٝ وٕه پٙظ ٚ پٙثٝ یىی اس تزي یه ٌیاٜ)ٔا٘ٙذ ٌُ رس ٚ ...( را تٝ والط تیاٚریذ -2

 آغؾتٝ وٙیذ. پظ اس ٘یٓ عاػت ٔؾاٞذات خٛد را یاداؽت وٙیذ.

رٚد ٚ تا ادأٝ ایٗ  تا ٌذؽت سٔاٖ رً٘ عثش تزي وٓ رً٘ تز ؽذٜ ٚ تٝ ٔزٚر رً٘ عثش آٖ تٝ ىٛر وّی اس تیٗ ٔی

 رٚد. ٚمؼیت تافت تزي تٝ وّی اس تیٗ ٔی
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 12ی کز صفحهایستگاه ف

 رعا٘ذ؟ ٞا آعیة ٔی چزا ٚرٚد فامالب وارخا٘ٝ تٝ رٚدخا٘ٝ ٞا، ٔشارع ٚ ... تٝ آٖ

ٞای تٝ ٔحیو سیغت عثة آِٛدٌی خان، آب ٚ ٞٛا ٚ ٔزي جا٘ذاراٖ ٔفیذ ٔی ٌزدد، سیزا   ٚرٚد فامالب وارخا٘ٝ

ؽٛد. ػالٜٚ تز ایٗ تزخی اس عْٕٛ تا  ٔیشاٖ ٔیشاٖ )پی اچ( ٚ لذرت اعیذی آب تغییز یافتٝ ٚ آب تٝ ؽذت اعیذی ٔی

 ٛ٘ذ.ؽ ٚرٚد تٝ س٘جیزٜ غذایی عثة آعیة رعا٘ذٖ ٚ ٔزي جا٘ذاراٖ ٔی

 12ی وگو کنیذ صفحه گفت

ی اِٚیٝ)تٙٝ درخت( ٚ تاسیافت واغذ تاىّٝ ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ  ی واغذ اس ٔادٜ در ؽىُ سیز ٔیشاٖ تزق ٔقزفی تزای تٟیٝ

 اعت. ایٗ رٚػ ٞا را اس جٙثٝ ٞای سیز تا ٞٓ ٔمایغٝ وٙیذ:

 ب( آِٛدٌی ٞٛا         آ( ٔمذار ٔقزف تزق                                                    

 ج( لیٕت تٕاْ ؽذٜ                                                              ت( ٔمذار ٔقزف آب

ی واغذ اس تٙٝ درخت، ٔٛجة واٞؼ  ؽٛیٓ وٝ ػُٕ تاسیافت واغذ ٘غثت تٝ رٚػ تٟیٝ ی ؽىُ ٔتٛجٝ ٔی تا ٔؾاٞذٜ

ؽٛد. در ٘تیجٝ لیٕت تٕاْ ؽذٜ  آب ٔیٔقزف ٚ ٘یش واٞؼ ٔمذار لاتُ تٛجٝ ٔقزف ا٘زصی اِىتزیىی ٚ ٔقزف تزق 

ٔحقَٛ، در رٚػ تاسیافت وٕتز خٛاٞذ تٛد. اس ىزفی ػُٕ تاسیافت واغذ، آِٛدٌی ٞای سیغت ٔحیيی وٕتزی را 

 دٞذ. ؽٛد، سیزا ليغ درختاٖ تاػث ٘اتٛدی جٍُٙ ٞا ؽذٜ ٚ آِٛدٌی ٞٛا را افشایؼ ٔی ٔٛجة ٔی

 12ی صفحهجمع آوری اطالعات 

ی یه وارخا٘ٝ در ٔحُ س٘ذٌی خٛٚد اىالػاتی جٕغ آٚری وٙیذ. ٚ تٝ فٛرت رٚس٘أٝ دیٛاری تٝ والط ارائٝ  تارٜدر

 دٞیذ.

 وارخا٘ٝ تِٛیذ تغتٙی: 

  آٚری تاال ا٘جاْ ٔی ٌیزد. خو تِٛیذ تغتٙی تٝ فٛرت سیز اعت: در یه وارخا٘ٝ، تا فٗ تِٛیذ تغتٙی

ٚسٖ وزدٖ ٔٛاد ٚ ٔخّٛه وزدٖ ٔٛاد: اتتذا ٔٛاد خؾه ٚ ٔایغ را ٚسٖ ٚ حجٓ عٙجی ٔی وٙٙذ. ایٗ ٔٛاد در  -1

وار وار تٝ فٛرت خٛدوٙٙذ. ایٗ  ؽٛ٘ذ ٚ حاِت یىغاٖ پیذا ٔی داخُ یه ٔخشٖ حزارت دادٜ ؽذٜ ٚ ٔخّٛه ٔی

 ٌیزد. فٛرت ٔی

وٙٙذ، یؼٙی اتتذا حزارت سیادی تٝ ٔخّٛه  ٜ ٔیپاعتٛریشٜ ٚ ٕٞٛص٘یشٜ وزدٖ: عپظ ٔخّٛه را پاعتٛریش -2

 ای آٖ وؾتٝ ؽٛ٘ذ.وٙٙذ تا ٔیىزٚب ٞ یدٞٙذ، آٍ٘اٜ آٖ را تٝ عزػت عزد ٔ ٔی

درجٝ  5اِی 2عاػت در دٔای  4ػُٕ رعا٘یذٖ: ٔخّٛه پاعتٛریشٜ ؽذٜ تزای ػُٕ آٚری ٚ رعیذٖ، تٝ ٔذت  -3

 عا٘تی ٌزاد ٕٞزاٜ تا ٞٓ سرٖ ٔالیٓ ٍٟ٘ذاری ٔی ؽٛد.

 ؽٛد. درجٝ عا٘تی ٌزاد، عزد ٚ ٔٙجٕذ ٔی -6تا  -3ا٘جٕاد: ٔخّٛه پظ اس رعیذٖ در دٔای  -4

ٔٛاد ٔختّفی تٝ ٕٞزاٜ تزػ ٔیٜٛ، اجشای خؾه ٔا٘ٙذ ٔغش ٚ تىٝ ٞای ٔیٜٛ ٚ ؽىالت تٝ تغتٙی افشٚدٖ ٔٛاد:  -5

 ؽٛد. امافٝ ٔی
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 یتزی جاٌذاری ٔی ؽٛد.تغتٝ تٙذی ٚ لاِة ٌیزی: تغتٙی در ظزٚف ِیٛا٘ی، لیفی یا ظزٚف ِ -6

 -21ی  عفت وزدٖ ٚ عزد خا٘ٝ ٌذاری: تغتٙی را تزای ایٙىٝ وأال عفت ٌزدد در تُٛ٘ ٔخقٛفی تا درجٝ -7

وٙٙذ ٚ آٖ را رٚی ىثمٝ ٞا یا  وٙٙذ، عپظ آٖ را تٝ عزد خا٘ٝ ٔٙتمُ ٔی دٞٙذ ٚ وأال عفت ٔی عا٘تی ٌزاد ػثٛر ٔی

 ٍٟ٘ذاری ٔی وٙٙذ. درجٝ عا٘تی ٌزاد -25لفغٝ ٞایی در دٔای 

دادٖ درٖٚ وارتٖٛ تغتٝ تٙذی ٔی وٙٙذ ٚ تٝ  : ِیٛاٖ ٞا ٚ ظزٚف را پظ اس پٛؽؼپٛؽؼ دادٖ ٚ تغتٝ تٙذی -8

 وٙٙذ.   تاسار ٔقزف ارعاَ ٔی
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