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 :ههر و اهضاءآهوزشگاه :نوره ته عذد خانن توکلی: اهضاء دتیر 

 :نوره ته حروف

 تارم سؤاالت ردیف
 

 تارم .درستی یانادرستی عثارت های زیرراهشخص کنیذ الف

 5/0 .ٍقتی فطزی اًسیطِ ذَزضاثِ صَضت گفتبض ثیبى هی کٌسثِ ثرص فطٌّگی جْبى اًسبًی ٍاضزهی ضَز 1

 5/0 .زاضز"اًسبى ٍجبهعِ اًسبًی"ثطاسبس حکوت ٍهطیت ذساًٍسسجحبى،ضفتبضی حکیوبًِ ثب"جْبى فطٌّگی" 2

 5/0 .زضجبهعِ تغلت،هطزم سلطِ ثطجَاهع زیگطضااضظش اجتوبعی ثطتطهی زاًٌس 3

 5/0 .ًوًَِ ًبهَفق کَزتبی استعوبضفطاًَ،کَزتبی ًَژُ زضایطاى ثعساظاًقالة اسالهی است 4

  .جوله های زیرراتاکلوه های هناسة کاهل کنیذ ب

 .تعجیطهی کٌٌس.............ٍاظثرص فطزی آى ثِ عٌَاى................اظثرص اجتوبعی جْبى اًسبًی ثبعٌَاى 1
 

1 

 .،هٌطقِ یبگطٍُ ذبصی است................عقبیس،اضظش ّبیبضفتبضّبی فطٌّگ سلطِ ًبظطثط 2
 

5/0 

 .گسینه هناسة راانتخاب کنیذ ج

هبزی یبهعٌَی "،"ضٍش ضٍیبضٍیی ثبحقیقت"کسام زستِ اظاضظش ّبی ثٌیبزیي،ثِ تطتیت،ثِ پطسص ّبیی زضثبضُ 1

 پبسد هی زٌّس؟"هرتبضٍفعبل یبهججَضٍهٌفعل ثَزى اًسبى"ٍ"ثَزى جْبى ّستی

 هعطفت ضٌبسبًِ،اًسبى ضٌبسبًِ،ّستی ضٌبسبًِ:ّستی ضٌبسبًِ،هعطفت ضٌبسبًِ،اًسبى ضٌبسبًِ        ة:الف

 اًسبى ضٌبسبًِ،ّستی ضٌبسبًِ،هعطفت ضٌبسبًِ:هعطفت ضٌبسبًِ،ّستی ضٌبسبًِ،اًسبى ضٌبسبًِ            ز:ج

5/0 

صبحجبى ..............ایي زٍلت ّبثبهٌبفع ...........قسضت.ضکل گطفت.............عولکطزاقتصبزی کطَضّبی غطثی زضچبضچَة 2

 ..ثطٍت ٍصٌعت ٍتجبضت ّوبٌّگ ثَز

 اقتصبزی-سیبسی-جَاهع استعوبضظزُ:اقتصبزی                    ة-سیبسی-هلت ّبی جسیس-زٍلت:الف

 سیبسی-اقتصبزی-جَاهع استعوبضظزُ:سیبسی                      ز-اقتصبزی-هلت ّبی جسیس-زٍلت:ج

5/0 

  .ته سواالت زیرپاسخ کوتاه دهیذ ث

1  

 هسلوبًبى آسیبی جٌَة ضطقی اظچِ ططیقی ثباسالم آضٌبضسًسٍثِ آى ضٍی آٍضزًس؟

 
 اداهه سواالت درصفحه دوم

5/0 
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 فطٌّگ زضجبهعِ حبصل چیست؟ 2
 

5/0 

 پیبهسفطٌّگ ّبیی کِ ضٍیکطزججطگطاٍغیطهسئَل زاضًسچیست؟ 3
 

1 

 چطافطعَى زضتَجیِ ضفتبضش ذَزضازضظهطُ ذساًٍسگبضاى قطاضهی زاز؟ 4
 

1 

 زٍلت ّبی سکَالضغطثی،چگًَِ ثطًرجگبى جَاهع غیطغطثی اثطگصاضتٌس؟ 5
 

5/0 

 چِ عَاهلی سجت ضستبصبحجبى ثطٍت،جبیگبُ ثطتطی ًسجت ثِ ظهیي زاضاى پیساکٌٌس؟شکطزٍهَضز 6
 

5/0 

 .فطٌّگ یًَبى ٍضٍم ثبستبى ضاثبفطٌّگ قطٍى ٍسطی هقبیسِ کٌیس- 7

 قطٍى ٍسطی یًَبى ٍضٍم ثبستبى

 ....................فطٌّگ .......................فطٌّگ

 زضپَضص زیٌی...............سکَالضیسن .......................پطستص
 

1 

 عقبیس سکَالضیسن ثِ چٌسزستِ تقسین هی ضَز؟ 8
 

1 

 .ته سواالت زیرپاسخ کاهل دهیذ ج

 چطاثطذی اظفطٌّگ ّبظطفیت جْبًی ضسى ًساضًس؟ 1
 

1 

 آیبغلجِ ًظبهی زضگصضتِ ّوَاضُ ثبغلجِ فطٌّگی ّوطاُ ثَزُ است؟ 2
 

5/1 

 5/1 زضهطاحل گستطش فطٌّگ اسالهی ،عصطثیساضی اظچِ ٍیژگی ّبیی ثطذَضزاضاست؟ 3

 .زٍپیبهستحطیفبتی کِ زضهسیحیت ضخ زازضاثٌَیسیس 4
 

5/1 

 1 قجل اظظَْضفطٌّگ غطة جسیس،جبهعِ جْبًی چگًَِ ثَز؟ 5

 2 .هطاحل چْبضگبًِ تکَیي ًظبم ًَیي جْبًی ضاثیبى کٌیس 6

 ٍیژگی ّبی اًسبى اظزیسگبُ قطآى چیست؟شکطزٍهَضز 7

 هَفق ثبضیس 

1 
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