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الف -جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنیذ ( .هر مورد ) 0/22
 -1دٍ فشآیٌذ دس هفَْم سضذ .............. ٍ .............. ،است.
 -2هْن تشیي اصل سٍش آصهایطی  ............است ٍ اص هضایای اصلی سٍش آصهایطی  ..............هی باضذ.
 -3دس ًظشیِ سضذی ا سیکسَى دس ٍالغّ ................. ،ش ًَع سٍیاسٍیی با هحیط است.
 -4تَاًایی چٌگ صدى اص حذٍد  ............هاّگی بِ بؼذ بَجَد هی آیذ.
 -5تاکیذ ًظشیِ سٍاًکاٍی دس سِ بخص  ...............ٍ ...............ٍ ..............هی باضذ.
 -6سِ ٍیظگی آصهَى پزیشی یا تجشبِ پ زیشی ضاهل  ................ٍ ..............ٍ ...............است.
 -7حَصُ ّای تحمیك دس سٍاى ضٌاسی  ................ ٍ ................است.
ب -ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.
 -1چِ ػَاهلی دس ضشٍع سي بلَؽ تاثیش داسًذ 2 .هَسد ( ) 0/5
ٍ -2یظگی ّا ٍ هطخصات سضذ سا ًام ببشیذ 4 .هَسد ( ) 1
 -3دس هثال فَق هتغیش هستمل ٍ ٍابستِ سا هطخص کٌیذ) 1 ( .
سش ٍ صذا ٍ تذاٍم آى ػولکشد یادآٍسی سا کاّص هی دّذ.
 -4سٍیکشد ضٌاختی سا تَصیح دّیذ) 1 ( .
ً -5ظشیِ ًیاصّای هاصلَ سا با سسن ضکل تَضیح دّیذ) 1/25 ( .
ً -6ام ًظشیِ سضذ پیاطُ سا رکش کٌیذ .هشاحل آى سا فمط بٌَیسیذ) 1/25 ( .
 -7بٌیاى گزاس حشکت هطاٍسُ ای چِ کسی استً .ام سٍش ٍی دس هطاٍسُ چیست) 1 ( .
 -8هشاحل سضذ لبل اص تَلذ سا ًام ببشیذ) 1/5 ( .
 -9سضذ استذالل اخاللی لَسًس کلبشگ سا کاهل تَضیح دّیذ) 1/5( .
 -10هتغیش هستمل ٍ ٍابستِ سا تؼشیف کٌیذ)1( .
 -11هَضَع هَسد هطالؼِ سٍاى ضٌاسی چیست .سٍیکشد دس سٍاى ضٌاسی سا تؼشیف کٌیذ) 2 ( .
 -12سٍیکشد سٍاى کاٍی تَسط چِ کسی هطشح ضذ .سِ بخص ایي سٍیکشد سا تَضیح دّیذ) 2 ( .
ٍ -13یظگی ّای جسواًی ٍ ضٌاختی دٍسُ کَدکی اٍل سا بٌَیسیذ) 1/5 ( .

