
 
 
 
 

 زّن اًسبًیپبیِ زٍاظ -(3تبضید)
 ًوطُ( 2)               ًوط5/0ُّط هَضز                       صحیح یب غلظ ثَزى عجبضتْبی ظیط ضا هطرص کٌیس.  **

 
 صحیح       غلظ              اظ فتحعلی ضبُ ٍ ًبصطالسیي ضبُ لبجبض، سفطًبهِ ّبی هتعسزی ثطجبی هبًسُ است.      .1

 صحیح       غلظ   زض عْسًبهِ گلستبى، ایطاى، حك لضبٍت کٌسَلی)کبپیتَالسیَى( ضا ثِ اتجبع ضٍسیِ ٍاگصاض کطز.  .2

 صحیح      غلظ                      ثب اًعمبز هعبّسُ پبضیس، هٌبعمی اظ سیستبى ٍ ثلَچستبى اظ ایطاى جسا ضس.        .3

 صحیح      غلظ  زض زٍضُ ًبصطالسیي ضبُ سٌت ًگبضگطی ایطاًی تحت تأثیط ٌّط ًمبضی هسضى اضٍپبیی لطاض گطفت.  .4

 
 ًوطُ(5/2)                                   ًوطُ             5/0ّط هَضز    س.                  گعیٌِ زضست ضا اًتربة کٌی **

 
 تبضید گیتی گطب اثط ................ ٍ زضثبضُ تبضید سلسلِ .............. است. .5

 افطبضیِ-افطبضیِ           ة(هیطظاهحوسصبزق هَسَی-الف(هیطظا هْسی ذبى استطآثبزی
 ظًسیِ-ظًسیِ                 ز(هیطظاهحوسصبزق هَسَی-ج(هیطظاهْسی ذبى استطآثبزی

کسام فطهبًطٍای ایطاى ثِ زلیل سبزُ ظیستی ٍ ضفتبض هٌبست ثب اللیت ّبی زیٌی ٍ هصّجی، زاضای ًبم ٍ ًطبى ًیکی زض  .6
           تبضید ایطاى است؟

 ذبى ظًس         ج(لغفعلی ذبى ظًس            ز(ضبّطخ افطبضالف(ًبزضضبُ افطبض         ة(کطین             

 کسام گعیٌِ زضثبضُ کتبة اسطاضالحکن زضست است؟ .7

 الف( اظ آثبض هالعجساهلل ظًَظی هؤسس حَظُ فلسفی تْطاى است.            
 ة(تَسظ هیطظا اثَالحسي جلَُ ٍ ثِ ظثبى فبضسی ًَضتِ ضسُ است.

 ثِ ظثبى فبضسی تألیف ضسُ است. ج(اثط هالّبزی سجعٍاضی است ٍ
 ز(هالعلی ًَضی آى ضا ثِ زضذَاست ًبصطالسیي ضبُ ًَضت.

 کسام گعیٌِ زضثبضُ هیطظاعلی اکجطذبى هعیي السٍلِ)ًمبش ثبضی( زضست است؟ .8

 هجسع ثٌبّبی هَسَم ثِ کبضت پستبلی ٍ هعوبض کبخ گلستبى است.الف(
 اللِ ظاض ضا تأسیس کطز. ة(زض اٍاذط زٍضُ لبجبض هطکع تئبتط هلی زض ذیبثبى

 ج(ثِ زستَض ًبصطالسیي ضبُ زض هحل فعلی زاضالفٌَى،یک تبالض ًوبیص سبذت.
 ز(زض زٍضُ فتحعلی ضبُ، ٌّطهٌساى ًمبش ضا ثطای کطیسى پطزُ ّبی ثعضگ ثِ تْطاى آٍضز.
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 کسام گعیٌِ زضثبضُ ًْضت ثبظگطت ازثی زض تبضید ازثیبت ایطاى زضست است؟ .9

 الف(ایي ًْضت زض زٍضُ افطبضیِ ٍ زض اصفْبى ضکل گطفت.          
 ة(ثب هْبجطت ضعطای فبضسی سطا ثِ ٌّس ٍ زض زٍضُ افطبضیِ ضکل گطفت.

 ج(ثِ سجک ضعطی ضعطای اصفْبى زض اٍاذط صفَیِ اعالق هی ضَز. 
 هی سطٍزًس.ز(هطثَط ثِ زٍضُ ظًسیِ است ٍ ضعطای ثطجستِ آى ثِ سجک ذطاسبًی ضعط             

 **                                     ثِ پطسص ّبی ظیط پبسد زلیك زّیس.

 ًوط2ُ                                                                                      ًبم ًَیسٌسُ آثبض ظیط ضا ثٌَیسیس. .10

 :الف(حمبیك االذجبض ًبصطی
          :ة(تبضید شٍالمطًیي
 ج(صسضالتَاضید     

 ز(ضسبلِ ایطاز

 **                              ثِ پطسص ّبی ظیط پبسد کبهل زّیس.

 ًوطُ 1                            زٍ ًوًَِ اظ ضطایظ ًبزض ثطای پصیطفتي سلغٌت زض ضَضای زضت هغبى ضا ثٌَیسیس. .11

 ًوطُ 1                         گطفت ٍ زستبٍضز هْن آى چِ ثَز؟اًمالة ثبضکَُ زض تبضید اًگلستبى چگًَِ ضکل  .12

 ًوطُ 1                                                  ثطًبهِ ّبی پتط کجیط ثطای لسضتوٌس سبذتي ضٍسیِ ضا ثٌَیسیس. .13

 ًوط1ُ                                              چطا اصالحبت ٍ ًَگطایی زض زٍض ًبصطالسیي ضبُ ثِ ًتیجِ ًطسیس؟ .14

 ًوط1ُ                                                ٍضعیت تَلیس ٍ صسٍض پٌجِ زض ایطاى زٍضُ لبجبض ضا تَضیح زّیس. .15

 ًوطُ 1                                       زالیل ضضس تَلیس ٍ صبزضات فطش ایطاى زض زٍضُ لبجبض ضا تَضیح زّیس. .16

 ضطع زض زٍضُ لبجبض ضا هعطفی کٌیس ٍ زضثبضُ کبضکطز،اعضب ٍ ّعیٌِ ّبی زازضسی ایي هحبکن تَضیح زّیس.هحبکن  .17

 ًوط1ُ                                                                                                                            

 ًوطُ 1       آضهبى ٍ ّسف اًمالة هططٍعِ ضا تَضیح زّیس.                                                              .18

 ًوطُ 5/1ثیٌص هَضذبى زض تبضید ًگبضی جسیس چِ تفبٍتی ثب تبضید ًگبضی سٌتی زاضز؟                                  .19

 ًوط2ُبضی کسام زٍضُ تبضیری ایطاى ّستٌس؟ایي ًَع ثٌبّب ضا هعطفی کٌیس.    ّط یک اظ ثٌبّبی ظیط هطثَط ثِ هعو .20

 الف(ثٌبّبی کالُ فطًگی          
 ة(ثٌبّبی کبضت پستبلی

 ًوطُ 2چْبض هَضز اظ ٍیژگی ّبی تبضید ًگبضی سٌتی ضا ثٌَیسیس.                                                         .21

 


