
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 5/0 ًبدرسز                         درسز                 سیَس در دٍرُ حکَهز ّبى سًذگی هی کزد.  کٌفَ 1
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 1 سبخشبر ٍ هحشَای هشَى سبریخ ػوَهی را سَصیف کٌیذ. 5
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 1 سبریخ ًگبری سزکیجی چِ سفبٍسی ثب سبریخ ًگبری سحلیلی دارد؟ سَضیح دّیذ. 8

 1 سغجیق هی دٌّذ؟ )چْبر هَرد(هَرخبى ثزای سٌدص اػشجبر ٍ ًقذ یک هشي سبریخی آى را ثب چِ چیشّبیی  9
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