
 :ًام 

 : ًام خاًَادگی 

 :ًام پذس 

 اهیشوثیش: ًام آهَصضگاُ

 ًْن: پایِ 

 1401 دی هاُ:ًَتت 

 تاسوِ تعالی

 ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش
       اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش استاى یضد

 

هطالعات اجتواعی : ًام دسس 

 14/10/1401: تاسیخ اهتحاى 

 3 :تعذاد صفحِ 

 18: تعذاد سؤال 

 8 :صهاى ضشٍع 

     دلیم80ِ:     ٍلت
 

  

. آساهص خاطش پاسخ دّیذتَوّل تِ خذا ٍضوي خیشهمذم تِ داًص آهَصاى ٍداٍطلثاى عضیض،سؤاالت صیشساتِ دلّت تخَاًیذ ٍ تا 

بارم  سؤاالت  ردیف 

 .دسست ٍ یا ًادسست تَدى عثاست ّای صیش سا هطخص وٌیذ 1

 ❑ ًادسست ❑دسست  . ضًَدی مدُی  ًبمی درٍىی ّبارُی ٍ جبهد دارًد، سی کِ سطح سٌگدی دٍرتز اس خَرشارُیچْبر س: الف

 ❑ ًادسست ❑دسست  .استV تٌدی دارًد ٍ درُ ّبی ثیي آًْب تٌگ ٍ ثِ ضکل ةیشا  کَُ ًُبّوَاری ّبی جَاى، داهٌِ ایي:ة

 ❑ ًادسست ❑دسست  . رًٍك گزفتی ضعز ٍ ادة فبرسی صفَیدر دٍرُ :ج

 ❑ ًادسست ❑دسست . ًبصزالدیي ضبُ تحت تبثیز ثزخی تَطئِ چیٌی ّب، دستَر لتل اهیزکجیز را داد: د

 

1 

  .دی سا اًتخاب ويحی صحًِیگض 2

..........  ؛ می تاال حشوت ويییای جغشافیّش چِ اص هذاس استَا تِ سوت عشض ّا:الف

 ❑.   تبثدی مهبیل تز دی خَرشیاضعِ - 2             ❑ .اثدی ی مشی َّا افشایدهب -1

 ❑. رسدی مىی ثِ سمی تزشی ةیگزهب- 4              ❑.اثدی ی َّا کبّص میدهب -3

 عوَدی هی تاتذ ، دس ًتیجِ ًیوىشُ ضوالی اٍل ضوالیدس ًیوىشُ .... .................... هاُ ، خَسضیذ تِ هذاس تیشدس اٍل : ب

 .  تشیي سٍص سال استتلٌذ تشیي تیش

 ❑ هدار استَا- 4           ❑هدار رأس الجدی - 3         ❑هدار رأس السزطبى - 2       ❑ هدار لطجی ضوبل- 1

 است؟ ستنی اوَسیوذام هفَْم تِ هعٌا: ج

 ❑ سبهبًِ- 4            ❑  ست ثَمیس- 3           ❑ست گبُیس- 2            ❑ثَم سبسگبى - 1

. ًذی گَیم... .... -....... سا هْاجشت  ُی ّوسای وطَسّا دلیل جٌگ تِ عشاق ٍ افغاًستاى تِ، ىیهْاجشت هشدم فلسط: ت

 ❑ رٍساًِ- یاریاخت- 4          ❑ یاریاخت- یاججبر- 3          ❑ یاججبر- ی خبرج-2          ❑ یاججبر- یداخل-1

:  عثاستٌذ اصتی جزب جوعیدٍ عاهل ول: ث

 ❑ی عی ٍ طتیالتصبد- 4         ❑ ی ٍ التصبدیاسیس- 3         ❑ یعی ٍ طتیاًسبى- 2         ❑ یاسی ٍ سیعیطت- 1

 وشد؟ی تا صٌعت هطاتِ خَد دس اسٍپا سلاتت مساىی اعی اص صٌانیدس دٍساى صفَی وذام: ج

 ❒رًگ صٌعت -4                 ❒چزم صٌعت -3            ❒ی کبشعصٌبی- 2           ❒ یصٌعت ثبفٌدگ- 1

  ساًذ؟سٍىی بساىی ای جٌَبسی ّا سا اص سَاحل ٍ جضای ّا، تَاًست پشتغالیسی تا ووه اًگلیوذام ضاُ صفَ: چ

 ❒ ضبُ عجبس- 4       ❒  ضبُ تْوبست-3         ❒ ىی ضبُ سلطبى حس-2        ❒ لیضبُ اسوبع- 1

 استفادُ وشدًذ؟ ایل الشعایپادضاّاى وذام حىَهت اص لمة ٍن: ُ

 ❒ لبجبر- 4             ❒سًد -3            ❒ افطبر- 2           ❒یصفَ-1
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. دی ولوات هٌاسة لشاس دُی خالیدس جاّا 3

  . استىیسم..........................  حزکت جِیاختالف ضت ٍ رٍس در ًت: الف

 .ثز ًَع هیشاى پَضص گیبّی اثزهی گذارد............... اس هیبى عٌبصز آة ٍ َّایی دٍ عٌصز دهب ٍ: ة

 .ًدیٍیگم............. ضَدی مدُیهتزد200 کوتز اس یی کن عوك ثبر صرفبی اُی توبس دارًد، اغلت ًبحی ّب ثب خطکاًَسی کِ اقییدرجب: ح
 .افتدیاتفبق م .............................. ُی در الیی آة ٍ َّاراتیی اثزّب ٍ تغلیتطک: ت
 . ٍاثستِ استی دٍرُ سهبىکیدر ..............................  ٍ .............................   هکبى ثِ دٍ عبهل کی در تی جوعیعیرضد طت :ث

 .هی گَیٌد...........................کطَرّبی کِ درصد رضد جوعیت آًْب ثِ کوتز اس صفز ثزسد، ثِ آى:ج

 .ثَ کِ اس اًگلستبى آغبس ضد.............................. یکی اس دالیل عودُ تغییزات در ارٍپب : ُ
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 ( استی هَسد اضافنی).  هشتثط استحی تا وذام تَضسی صی تَم ّاستیّش وذام اص ص 4

( یی استَای  تًَدرا، جٌگل ثبراىاثبى،ی ة  سبٍاى، گب،یتب)                                         

 .                                      ).............................( ثَمستی  سىیگستزدُ تز

.......( .......)................                                  درصد است80رطَثت حدٍد 

).............................(   .              ی هٌجود ضوبلاًَسی اقُی در حبشی اُیًبح

  ).............................(.                در آى دٍ فصل خطک ٍ هزطَة ٍجَد دارد

 

1 

. دی ٍصل ويگشیوذی سا وِ تِ ّن هشتَط ّستٌذ سا تِ یعثاسات 5

 هدرسِ دارالفٌَى       سی                                       تبسرسای                             عجبس م

   ی                                          اعشام افزاد ثِ اًگلستبى جْت علن آهَسری کتری                             ام

 هدارس ثِ سجک ارٍپب جبدی                               اُی حسي رضدرسای                            م
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 ست؟ی چییجٌگل صدا 6
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   ؟دی دُحی سا تَضی هماتل اًمالب صهستاىسیتِ تصَ تا تَجِ 7
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 سال وثیسِ چیست؟ 8

 

 

 

 

1 

 ًصف ٍ الٌْاس چیست ٍ چگًَِ دسجِ تٌذی هی ضَد؟ 9

 

 
 

 

1 

  ًام تثشیذ؟ ضذُ استلی تطهطی اص چٌذ هحىی صماسُسی 10
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 ست؟یهْاجشت چ 11

  ّشوذام اص هْاجشت ّای صیش سا تَضیح دّیذ؟

 :داخلی هْاجشت

: خاسجی یا تیي الوللی هْاجشت
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 :ًام 

 : ًام خاًَادگی 

 :ًام پذس 

 اهیشوثیش: ًام آهَصضگاُ

 ًْن: پایِ 

 1401 دی هاُ:ًَتت 
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 3 :تعذاد صفحِ 
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 ؟دیسی ضىل ، تٌَی سٍتش .دی آی مدی پذىی صمیدس سٍیی  سِ هٌطمِ آب ٍ َّاىی تِ سطح صمدی خَسشدىی ًتابوساىیاص  12
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 (هَسد3)؟مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها را بنویسیذ 13
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 ضاخص تَسعِ اًساًی چیست؟ عَاهل آى سا ًام تثشیذ؟ 14
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؟ سا تَضیح دّیذ دس جْاى ی ًاتشاتشیعَاهل داخل 15
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 الذاهات ضاُ عثاس صفَی سا روش وٌیذ؟ 16
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 سِ عاهل گستشش تجاست دس عصش صفَی سا روش وٌیذ؟ 17
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 ؟ جذا ضذساىی لشاسداد وذام هٌاطك اص اىی تستِ ضذ ٍ تِ هَجة اُی ٍسٍسساىی ااىیعْذًاهِ گلستاى چشا م 18
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 :ًام 

 : ًام خاًَادگی 

 :ًام پذس 

 اهیشوثیش: ًام آهَصضگاُ

 ًْن: پایِ 

 1401 دی هاُ:ًَتت 

 تاسوِ تعالی

 ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش
       اداسُ ول آهَصش ٍ پشٍسش استاى یضد

 

هطالعات اجتواعی : ًام دسس 

 14/10/1401: تاسیخ اهتحاى 

 3 :تعذاد صفحِ 

 18: تعذاد سؤال 

 8 :صهاى ضشٍع 

     دلیم80ِ:     ٍلت
 

  

. آساهص خاطش پاسخ دّیذتَوّل تِ خذا ٍضوي خیشهمذم تِ داًص آهَصاى ٍداٍطلثاى عضیض،سؤاالت صیشساتِ دلّت تخَاًیذ ٍ تا 

بارم  سؤاالت  ردیف 

 .دسست ٍ یا ًادسست تَدى عثاست ّای صیش سا هطخص وٌیذ 1

 ❑ ًادسست ❑دسست  . ضٛ٘ذی ْدٜی  ٘بْی درٖٚی ٞبارٜی ٚ جبٔذ دار٘ذ، سی وٝ سغح سًٙدی دٚرتز اس خٛرشارٜیچٟبر س: اِف

 ❑ ًادسست ❑دسست  .استV تٙذی دار٘ذ ٚ درٜ ٞبی ثیٗ آٟ٘ب تًٙ ٚ ثٝ ضىُ ةیشا  وٜٛ ٜ٘بٕٞٛاری ٞبی جٛاٖ، دأٙٝ ایٗ:ة

 ❑ ًادسست ❑دسست  . رٚ٘ك ٌزفتی ضؼز ٚ ادة فبرسی صفٛیدر دٚرٜ :ج

 ❑ ًادسست ❑دسست . ٘بصزاِذیٗ ضبٜ تحت تبثیز ثزخی تٛعئٝ چیٙی ٞب، دستٛر لتُ أیزوجیز را داد: د

 

1 

  .دی سا اًتخاب ويحی صحًِیگض 2

..........  ؛ می تاال حشوت ويییای جغشافیّش چِ اص هذاس استَا تِ سوت عشض ّا:الف

 ❑.   تبثذی ْٔبیُ دی خٛرشیاضؼٝ - 2             ❑ .اثذی ی ْشی ٞٛا افشایدٔب -1

 ❑. رسذی ْٖی ثٝ سْی تزشی ةیٌزٔب- 4              ❑.اثذی ی ٞٛا وبٞص ْیدٔب -3

 عوَدی هی تاتذ ، دس ًتیجِ ًیوىشُ ضوالی اٍل ضوالیدس ًیوىشُ .... .................... هاُ ، خَسضیذ تِ هذاس تیشدس اٍل : ب

 .  تشیي سٍص سال استتلٌذ تشیي تیش

 ❑ ٔذار استٛا- 4           ❑ٔذار رأس اِجذی - 3         ❑ٔذار رأس اِسزعبٖ - 2       ❑ ٔذار لغجی ضٕبَ- 1

 است؟ ستنی اوَسیوذام هفَْم تِ هعٌا: ج

ْ سبسٌبٖ - 1  ❑ سبٔب٘ٝ- 4            ❑  ست ثْٛیس- 3           ❑ست ٌبٜیس- 2            ❑ثٛ

. ًذی گَیم... .... -....... سا هْاجشت  ُی ّوسای وطَسّا دلیل جٌگ تِ عشاق ٍ افغاًستاى تِ، ىیهْاجشت هشدم فلسط: ت

 ❑ رٚسا٘ٝ- یاریاخت- 4          ❑ یاریاخت- یاججبر- 3          ❑ یاججبر- ی خبرج-2          ❑ یاججبر- یداخُ-1

:  عثاستٌذ اصتی جزب جوعیدٍ عاهل ول: ث

 ❑ی عی ٚ عتیالتصبد- 4         ❑ ی ٚ التصبدیاسیس- 3         ❑ یعی ٚ عتیا٘سبٖ- 2         ❑ یاسی ٚ سیعیعت- 1

 وشد؟ی تا صٌعت هطاتِ خَد دس اسٍپا سلاتت مساىی اعی اص صٌانیدس دٍساى صفَی وذام: ج

 ❒رً٘ صٙؼت -4                 ❒چزْ صٙؼت -3            ❒ی وبشعصٙبی- 2           ❒ یصٙؼت ثبفٙذي- 1

  ساًذ؟سٍىی بساىی ای جٌَبسی ّا سا اص سَاحل ٍ جضای ّا، تَاًست پشتغالیسی تا ووه اًگلیوذام ضاُ صفَ: چ

 ❒ ضبٜ ػجبس- 4       ❒  ضبٜ تٟٕبست-3         ❒ ٖیضبٜ سّغبٖ حس -2        ❒ َیضبٜ اسٕبع- 1

 استفادُ وشدًذ؟ ایل الشعایپادضاّاى وذام حىَهت اص لمة ٍن: ُ

 ❒ لبجبر- 4             ❒س٘ذ -3            ❒ افطبر- 2           ❒یصفٛ-1
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. دی ولوات هٌاسة لشاس دُی خالیدس جاّا 3

  . استٖی سْٚضؼی حزوت جٝیاختالف ضت ٚ رٚس در ٘ت: اِف

 . ثز ٘ٛع ٔیشاٖ پٛضص ٌیبٞی اثزٔی ٌذاردثبرشاس ٔیبٖ ػٙبصز آة ٚ ٞٛایی دٚ ػٙصز دٔب ٚ : ة

 فالت لبرٜ  ضٛدی ْدٜیٔتزد200 وٕتز اس یی وٓ ػٕك ثبر صرفبی اٜی تٕبس دار٘ذ، اغّت ٘بحی ٞب ثب خطها٘ٛسی وٝ اقییدرجب: ح

 .٘ذیٚیًْ
 .افتذی اتفبق ْ(تزٚپٛسفز)ٚردسپٟز ٜی در الیی آة ٚ ٞٛاراتیی اثزٞب ٚ تغَیتطه: ت
 . ٚاثستٝ استی دٚرٜ سٔبٖنی  در ٔیشاٖ ٔزي ٚ ٔیز ٚ ٔیشاٖ ٔٛاِیذ ٔىبٖ ثٝ دٚ ػبُٔ نی در تی جٕغیعیرضذ عت :ث

 . ٔی ٌٛیٙذرضذ ٔٙفیوطٛرٞبی وٝ درصذ رضذ جٕؼیت آٟ٘ب ثٝ وٕتز اس صفز ثزسذ، ثٝ آٖ :ج
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هطالعات اجتواعی : ًام دسس 

 14/10/1401: تاسیخ اهتحاى 

 3 :تعذاد صفحِ 

 18: تعذاد سؤال 

 8 :صهاى ضشٍع 

     دلیم80ِ:     ٍلت
 

  

 .ثٛ وٝ اس اٍّ٘ستبٖ آغبس ضذ.............................. یىی اس دالیُ ػٕذٜ تغییزات در ارٚپب : ٜ

 ( استی هَسد اضافنی).  هشتثط استحی تا وذام تَضسی صی تَم ّاستیّش وذام اص ص 4

( یی استٛای  تٛ٘ذرا، جٍُٙ ثبراٖاثبٖ،ی ة  ، ٌب،یتب)                                         

 (تبیٍب.                                      ) ثْٛستی  سٖیٌستزدٜ تز

( یی استٛایجٍُٙ ثبراٖ).                                  درصذ است80رعٛثت حذٚد 

( تٛ٘ذرا)  .              ی ٔٙجٕذ ضٕبَا٘ٛسی اقٜی در حبشی اٜی٘بح

  (سبٚاٖ).                در آٖ دٚ فصُ خطه ٚ ٔزعٛة ٚجٛد دارد
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. دی ٍصل ويگشیوذی سا وِ تِ ّن هشتَط ّستٌذ سا تِ یعثاسات 5

 ٔذرسٝ داراِفٖٙٛ       سی تبس1                                      2 رسای                             ػجبس ْ

   ی اػشاْ افزاد ثٝ اٍّ٘ستبٖ جٟت ػّٓ آٔٛس2                                        1 ری وتری                             اْ

 ٔذارس ثٝ سجه ارٚپب جبدیا 3                              3 ٜی حسٗ رضذرسای                            ْ

 

75/0 

 ست؟ی چییجٌگل صدا 6

 ی ثزقی سٛسا٘ٙذ، درخت ٞب را ثب ارٜ ٞبی وبر، جٍُٙ ٞب را ْٖی ای ثزاٜ؛ی ٘بحنی ثزدٖ وبُٔ جٍُٙ ٞب در ٖی اس ةیػٗی ییجٍُٙ سدا

 . وٙٙذی ْی ٞب را اس درختبٖ خبَٖی وٙٙذ ٚ ثب ثِٛذٚسر سْیلغغ ْ

5/0 

   ؟دی دُحی سا تَضی هماتل اًمالب صهستاىسیتِ تصَ تا تَجِ 7

 وٛتبٜ ی اَٚ دی ضٕبَٔىزٜی در ٖجٝ،یدر ٘ت.  تبثذ ی ْی ػٕٛدی جٙٛةی ٔىزٜی در ٖی ثٝ ٔذار رأس اِجذدی ٔبٜ ، خٛرشیدر اَٚ د

 . ضٛد ی رٚس فصُ سٔستبٖ آغبس ْٖیدر ا .٘ذی ٌٛی ْی رٚسسبَ است وٝ ثٝ آٖ ا٘مالة سٔستبٖٖیتز
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 سال وثیسِ چیست؟ 8

 نی سبَ 4 سبػت ، ٞز 6 ٖی ای ججزاٖ وسزیثزا.  وٛتبٜ تز است یدی سبػت اس سبَ خٛرش6 است وٝ ی رٚسٜ ، سبَ رس365ٓسبَ 

.  ٘بٔٙذ ی ْسٝی رٚسٜ را سبَ وت366سبَ .  ضٛدی اضبفٝ ْیرٚس ثٝ سبَ رسٓ

 

1 

 ًصف ٍ الٌْاس چیست ٍ چگًَِ دسجِ تٌذی هی ضَد؟ 9

.  دار٘ذی ضذٜ ٚ عَٛ ٔسبٚدٜی ٞستٙذ وٝ اس لغت ضٕبَ تب لغت جٙٛة وصی فزضی ٞبرٜی داْ٘ی

 ثٝ ػٙٛاٖ ٘صف اِٟٙبر ٔجذأ وٙذ،ی در ضٟز ِٙذٖ ػجٛر ْ«چیٛ٘یٌز» را وٝ اس رصذخب٘ٝ ی ٘صف اِٟٙبر ٞب ٘صف اِٟٙبری درجٝ ثٙذیثزا

 ی درجٝ ثٙذی درجٝ ضزق180 تب 0 ٚ ی درجٝ غزة180 تب 0 اس ٌزی دی٘صف اِٟٙبر ٔجذأ صفز درجٝ ٚ ٘صف اِٟٙبر ٞب. ا٘تخبة وزدٞب٘ذ

. ضذٞب٘ذ

 

1 

  ًام تثشیذ؟ ضذُ استلی تطهطی اص چٌذ هحىی صماسُسی 10

(  تٛسفزَی)سًٙ وزٜ  (اِف

(  درٚسفزیٜ)آة وزٜ  (ة

(  اتٕسفز)ٞٛاوزٜ  (ج

  (ٚسفزیة) وزٜ ستیس (د

 

1 
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 .ی س٘ذيای ثٝ ٔٙظٛر وبر ٌزی دی ثٝ جبیی رفتٗ ٔزدْ اس جبیػٗیٟٔبجزت  ست؟یهْاجشت چ 11

  ّشوذام اص هْاجشت ّای صیش سا تَضیح دّیذ؟

  وطٛرنی یٟٔبجزت در داخُ ٔزس ٞب:داخلی هْاجشت

 ٌزی وطٛر ثٝ وطٛر دنیٟٔبجزت اس  :خاسجی یا تیي الوللی هْاجشت
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 ؟دیسی ضىل ، تٌَی سٍتش .دی آی مدی پذىی صمیدس سٍیی  سِ هٌطمِ آب ٍ َّاىی تِ سطح صمدی خَسشدىی ًتابوساىیاص  12
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 (هَسد3)؟مهم ترین عوامل تخریب زیستگاه ها را بنویسیذ 13

 ستی سی ٚ تٛجٝ ثٝ جٙجٝ ٞبیسی ٚ ٌستزش ضٟزٞب ٚ رٚستبٞب، سبختٗ پُ، جبدٜ، سبختٕبٖ ٞب ٚ سذٞب ثذٖٚ ثز٘بٔٝ رجبدیا (اِف

 یضىبر ٚ تجبرت اػضب ( د ا٘جٜٛ سثبِٝدی ٚ تَٛییٔصزف ٌزا ( ج ا٘جٜٛ وبالٞب در وبرخب٘ٝ ٞبدی ٚ تَٛی صٙؼتی ٞبتیفؼّبَ (ی ةطیٔح

 .ٚا٘بتیثذٖ ح
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 ضاخص تَسعِ اًساًی چیست؟ عَاهل آى سا ًام تثشیذ؟ 14

 ، ی ثب تٛجٝ ثٝ سٝ ػبُٔ التصبدٌزیوذی آٟ٘ب ثب ی سٝی در وطٛرٞب ٚ ٔمبی س٘ذيتیفی ٚ نتی ثزدٖ ثٝ ٚضغی حی ضبخص ثزاٖای

.  ضٛد ی ْفی تؼزی ٚ فزًٞٙیثٟذاضت

 

75/0 

؟ سا تَضیح دّیذ دس جْاى ی ًاتشاتشیعَاهل داخل 15

ٚاثستٍی حىٛٔت ٞب ثٝ ثیٍبٍ٘بٖ استجذاد ٚ جٛد ثزخی فزًٞٙ ٞب ٚ ػبدت ٞبی غّظ ٔب٘ٙذ تٙجّی یب وٓ إٞیت اٍ٘بضتٗ وبر ٚ تالش 

٘جٛد ٔذیزیت صحیح ٚ غفّت اس استؼذادٞب ٚ ظزفیت ٞبی داخّی ٞز وطٛر ٚ ٘جٛدٖ ٚحذت ٚ ٔطبروت ثیٗ ٔزدْ اس دالیُ داخّی ثٝ 

 .ٚجٛد آٔذٖ ٘بثزاثزی ثٝ حسبة ٔی آیذ
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 الذاهات ضاُ عثاس صفَی سا روش وٌیذ؟ 16

را ضىست داد ٚ تب پطت ٔزسٞبی ایزاٖ ػمت را٘ذ  اٖی اسثه ٞب ٚ ػثٕبٖحىٛٔت صفٛی را ثٝ اٚج لذرت رسب٘ذ اٚضبٜ ػجبس اَّٚ 

 . تالش وزد آٖی آثبداٖی ٚ ثزا ا٘تمبَ داد ثٝ اصفٟبٖٖی اس لشٚ راتختیپب

 

75/0 

 سِ عاهل گستشش تجاست دس عصش صفَی سا روش وٌیذ؟ 17

 ی ٚ وطٛرٞبراٖی اٖی ةیاسیراثغٝ س-۳.  ٚ سبختٗ وبرٚا٘سزاٞبی ارتجبطیتٛسؼٝ راٜ ٞب- ۲. ی تٛسظ حىٛٔت صفٛتی أٗجبدیا-1

 ٌزید
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 ؟ جذا ضذساىی لشاسداد وذام هٌاطك اص اىی تستِ ضذ ٍ تِ هَجة اُی ٍسٍسساىی ااىیعْذًاهِ گلستاى چشا م 18

سپبٜ . در لفمبس حّٕٝ وزد راٖی تبسٜ ثٝ لّٕزٚ ای ٚ آضٙب ثب فٖٙٛ جًٙدی جذی ٔجٟش ثٝ سالح ٞبی ثب ارتصٜی ضبٜ، رٚسیدر سٔبٖ فتحؼُ

  ٔە  ضذ ٚ ػٟذ٘بْرٚسی حٜیسزا٘جبْ پس اس دٜ سبَ ،رٚس. ثٝ ٔمبثّٝ پزداخت یی اثتذای ثب سالح ٞبی ٔختّف َٚیِٟبی ثب جٍٙبٚراٖ اراٖیا

 خبرج ضذ٘ذ راٖی اتی ثبوٛ ٚ ٌٙجٝ اس حبوٓی ٌزجستبٖ ٚ داغستبٖ ٚ ضٟزٞبیاِتٟبی وزد ٚثٝ ٔٛجت آٖ، اَی تحٓراٖیٌّستبٖ را ثٝ ا

.  لزار ٌزفتٙذٜی رٚستیٚ تحت حبوٓ
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«ٔٛفك ٚ سزثّٙذ ثبضیذ» 
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