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 زرعسی یا ًازرعسی ػثاراذ سیز را هؾرـ کٌیس.

 یافر.الف.زؼالین تَزا ػالٍُ تز ٌّس زر زیگز هٌاعق اعیا اس خولِ چیي ٍ زثر راُ 

 ّای کْي تَزُ اعر.  ّا ٍ ققِ ّا آهیرسِ تا افغاًِ ًاهِ ب.هحسَای ذسای

 ج.هثسا گاّؾواری اٍعسایی زر زٍرُ عاعاًی، هیالز سرزؾر تَزُ اعر.

 ّای ایزاى ٍ رٍم اذسقاؿ زارز. ز.ترؼ ػوسُ هغالة کساب ّزٍزذ، تِ ؽزح خٌگ

2 
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 گشیٌِ فحیح را اًسراب کٌیس.

 تاعساى اس حق رای تزذَرزار تَزًس؟ .کسام گزٍُ زر یًَاى1

 الف.سًاى تالغ اس خسر ٍ هازر آزٌی       ب.تززگاى

 ج.هززاى تالغ اس خسر ٍ هازر آزٌی        ز.تیگاًگاى هقین آزي
 

 .زر چِ زٍراًی آییي ٍ اًسیؾِ کٌفَعیَط زٍتارُ زر چیي رٍاج یافر؟2

 آؽَکاالف.علغلِ ّاى                          ب.حکَهر 

 ج.حکَهر ؽاًگ                           ز.حکَهر هَریا
 

 .کسام اهدزازَر رٍم تاعساى عی فزهاًی آسازی زیي هغیح را زضویي کزز؟3

 الف.اٍکساٍیَط    ب.کٌغساًسیي     ج.اعدارزاکَط    ز.هیٌَط
 

 کززًس. هیخَعر تِ ًام ...... سًسگی  .زر ًَاحی اعسَایی ٍ هزعَب خٌَب ٌّس قَهی زیز4ُ

 ّا     ج.کؾاززیاّا     ز.تزّوٌاى ّا        ب.زراٍیسی الف.ٍیؼ
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 خاّای ذالی را خز کٌیس.

 .. زؼییي ؽس...................هثسا زقَین رٍهیاى)هغیحیاى( .........الف(

ًَؽسِ زاریَػ  هیری ؽس ٍ عٌگ .... هَفق تِ ذَاًسى ذظ....................زر سهاى ...... یک افغز اًگلیغی تِ ًام ....ب(

 ّراهٌؾی زر تیغسَى را ززخوِ کزز.

.......................ٍ ّا حفاری ٍ کاٍػ، تقایای ؽْزّای تشرگ ٍ خزخوؼیر .... ؽٌاعاى خظ اس عال تاعساىج(

 .... ٍاقغ زر خاکغساى را کؾف کززًس.....................

 .... هرسزع ذظ تَزًس................................ؽٌاعاى . تِ گواى تزذی تاعساىز(
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 تِ عَاالذ سیز خاعد کَزاُ زّیس.

 ٌّس تاعساى ؽاهل کسام کؾَرّای اهزٍسی تَزُ اعر؟ الف( 

 
 ّایی رخ زاز ٍ ًسیدِ آى چِ تَز؟ خٌگْای خلَخًَشی تیي چِ زٍلرب( 
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 ج( ػلن کزًٍَلَصی چیغر؟

 
 ّای سیز زر کدا قزار زارًس؟ هَسُذ( 

 هَسُ هسزٍخَلیسي -هَسُ ارهیساص -هَسُ تزیساًیا -هَسُ لٍَر

 
 ش( زرتارُ کلواذ سیز زَضیح زّیس.

 .فیثاغَرش1
 

 .آزٌا2
 

 .تقزاط3
 

 .سِئَط4
 

 ج( هکاى یا هحَعِ تاعساًی را زَضیح زّیس. 
 

 

 ذ( چْار ؽْز اس ؽْزّای رٍم را تگییس.
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 تِ عَاالذ سیز خاعد کاهل زّیس.

 الف( تاعساًؾٌاعی را زؼزیف کٌیس.

 

 

 الٌْزیي تِ ٍیضُ عَهز را زَضیح زّیس. ب(  زیي هززم تیي

 

 
 

 ج( اتساع کؾاٍرسی چِ خیاهسّای هْوی تزای تؾز زاؽر؟

 

 
 ذ( آییي تزّوٌی را زَضیح زّیس ٍ تگَییس تزّوٌاى کِ تَزًس.

 

 
 

 ػالی آییي تَزا را تگَییس.ش( چْار حقیقر 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف.فحیح    ب.فحیح     ج.غلظ       ز.غلظ 1 .1

 (ب4(ب         3(الف      2(ج         1 2

3 
 عز ٌّزی راٍلیٌغَى   -الف( هیالز هغیح     ب(هحوسؽاُ قاخار

 ّاراخا          ز(عَهزیاى-ج(هٌَّدَزارٍ 
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 .ؽاهل ٌّسٍعساى، تٌگالزػ ٍ ترؼ ٍعیؼی اس خاکغساى اهزٍسی تَزالف( 

 ب( تیي ازي ٍ اعدارذ کِ تا خیزٍسی اعدارذ تِ خایاى رعیس.

 ج( ًظن ٍ زززیة رٍیسازّا

 ًیَیَرک -خسزستَرگ عي -لٌسى -ذ(  خاریظ

 ش(

 سیغر تزذی اس افَل ٌّسعِ را کؾف کزز. کِ زر ػْس تاعساى هیزاى یًَاًی  فیلغَف ٍ ریاضی -1

 ذساتاًَی ذزز ٍ هحافظ ؽْز آزي -2

ّای تیواری زر تیواراًؼ را تِ زقر  خشؽک ًاهسار یًَاًی زر ػْس تاعساى کِ تِ خسر ػلن خشؽکی هؼزٍف ؽس. اٍ ًؾاًِ -3

 زز.ک کزز ٍ اس ایي اعالػاذ تزای زرهاى اًْا اعسفازُ هی یاززاؽر هی

 اٍ زر راط زٍاسزُ ذسای کَُ الوح تَز. -4

کٌٌس هکاى تاعساًی  ؽٌاعاى زر اًدا آثار تاعساًی ٍ زاریری را هغالؼِ ٍ زر هَارزی کؾف هی ج(تِ خاّایی کِ تاعساى

 گَیین. هی

 ذ ( رم، اًغاکیِ، زهؾق، اعکٌسریِ، آزي، هارعی

5 

ّا ٍ خَاهغ گذؽسِ هغالؼِ  ؽٌاذر فزٌّگ ٍ ؽیَُ سًسگی اًغاى الف( ػلوی اعر کِ آثار تاعساًی ٍ زاریری را تِ هٌظَر

 کٌس. ٍ تزرعی هی

خزعسیسًس ٍ اػسقاز  زاؽسٌس کِ ّز ؽْز اس آى ذسایی اعر.آًاى تزای ذسای ؽْز ذَیؼ  ب( ذسایاى هسؼسزی را هی

ّا را تزای ذسهر  ى اًغاىکززًس. آًاى هؼسقس تَزًس کِ ذسایا خزعسؾگاّی تٌا ًوَزُ ٍ قزتاًی ٍ ّسایای سیازی ًثارػ هی

اًس ٍ اگز اس ایي کار کَزاّی کٌٌس، ذسایاى آًاى را تا فزٍفزعسازى عیل ٍ عَفاى یا ذؾکغالی زٌثیِ  تِ ذَز افزیسُ

 ذَاٌّس کزز.

گیزی  ؽکل -زرققی ؽسى کار -زَلیس هاساز تز ًیاس -یکداًؾیٌی ٍ تَخَز آهسى رٍعساّا -ج(کؾاٍرسی ٍ زاهساری

 ؽْزّا ٍ زاعیظ زوسىگیزی  ؽکل -زدارذ

ذ(ایي آییي تِ ذسایاًی کِ زر ٍزاّا عسایؼ ؽسُ تَزًس، تاٍر زاؽر ٍ آزاب ٍ هٌاعک زؽَاری را تز خیزٍاى ذَز زحویل 

 کزز. قزتاًی کززى اس خولِ رعَم عرر ٍ خیچیسُ آى تَز. هی

ّثی تزػْسُ کغاًی تٌام تزّوي ّای زیٌی ٍ اخزای آزاب هذ ٍظیفِ حفظ عزٍزّای ٍزاّا اس گشًس فزاهَؽی، زؼلین آهَسُ

 تَز.

زٌْا تا رعیسى تِ  -3عزچؾوِ ایي زرز، آرسٍ ٍ ذَاعسي اعر.  -2سًسگی عزاعز رًح ٍ زرز تی خایاى اعر.  -1ش( 

اًس اس:  زَاى تِ ًیزٍاًا رعیس ٍ ایي ّؾر راُ ػثارذ اس ّؾر راُ هقسط هی -4زَاى تز آرسٍ ٍ ذَاعسي غلثِ کزز.  ًیزٍاًا هی

 ی زر ایواى، ًیر، گفسار، کززار، سًسگاًی، کَؽؼ، خٌسار ٍ هزاقثٍِرس فساقر
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