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 بارم اولصفحه  رديف

 گضیٌِ ی كحیح سا اًتخاب کٌیذ. 0

 هشتَط تِ کذام گضیٌِ اػت؟"پاػخ ػالم اٍ "اگش فشدی ٍاسد جوغ ؿَد ٍػالم کٌذ -1-1
            ٍاتؼتِ  تِ اسادُ کٌـگش     یاسادغیش اهذیپب(               پیاهذ اسادی ٍاتؼتِ  تِ اسادُ کٌـگشالف(

     اى دیگشٍاتؼتِ  تِ اسادُ کٌـگش  یاسادغیش  اهذیپد(ج      اى دیگش کٌـگش  ٍاتؼتِ  تِ اسادُ یاساد اهذیپج(
 هفاّین جاهؼِ ؿٌاػی تِ کاس سفتِ دس هتي صیش سا هـخق کٌیذ.-1-2
فشدی تِ تٌْایی ٍتا كذای دلخَاُ دس هکاًی هطالؼِ هی کٌذ ،حال اگش فشد دیگشی ٍاسد هکاى ؿَد،هطالؼِ ی اًٍاظش تِ دیگرشاى  "

ای اسصؽ ّا ٌٍّجاسّای اجتواػی تِ هیاى هی آیذ.دس ایي كَست اٍ تشای سػایت حمَق دیگشی تایرذ دس حورَس دیگرشاى    ؿذُ ٍپ

 "آسام هطالؼِ کٌذ.

 کٌؾ اجتواػی -اسصؽ اجتواػی–ٌّجاس اجتواػی الف(
 ٌّجاس اجتواػی-کٌؾ اجتواػی–ب(اسصؽ اجتواػی 

 ٌّجاس اجتواػی -اسصؽ اجتواػی-ج(کٌؾ اجتواػی
 اسصؽ اجتواػی–ٌّجاس اجتواػی -یجتواػکٌؾ اد(
 کذام یک اص پذیذُ ّای صیش ،تا کٌؾ اجتواػی اًؼاى ّا تِ ٍجَد ًوی آیذ؟-1-3

 الف(احتشام تِ لاًَى                       ب(خاًَادُ                          ج(صلضلِ                               د(اهٌیت
 کذام گضیٌِ دسػت اػت؟اّویت  ٍ َیتاٍلجْاى  اجتواػی تِ تشتیة الیِ ّای  دس استثاط تا -1-4

 ًوادّا-ٌّجاسّا -ػمایذ-اسصؽ ّاالف(
   ًوادّا-ٌّجاسّا -سصؽ ّاا-ب(ػمایذ 

 ٌّجاسّا -ًواد ّا-ػمایذ -ج(آسهاى ّا
 ٌّجاسّا-ًوادّا-اسصؽ ّا–د(ػمایذ 

 ؿؼش صیش تیاًگش کذام یک ٍیظگی ّای جْاى هتجذد اػت؟-1-5
 اصػلن ٍ  في اػت                         اصّویي آتؾ،چشاغؾ سٍؿي اػت لَت افشًگ

 غ آٌّیيت راتی            د(لفؼَى صدایی                 ج(صٍال ػمالًیفالف(ػمالًیت اتضاسی           ب(ا
 کِ هشدم تِ آى ػول هیکٌٌذ...................... ًام داسد. اسصؽ ّای اجتواػی-1-6

 ٍالؼی               ب(للوشٍ آسهاًی                 ج(حمایك                           د(آسهاى اجتواػی الف(للوشٍ
 اًؼاى ّا دس جْاًی دیذُ هی گـایٌذ کِ تَػط .................................ها پذیذ آهذُ اػت.-1-7

 الف(آیٌذگاى                   ب(گزؿتگاى                      ج(هؼاكش                         د(الف ٍب
 جْاى هؼٌَی ؿاهل.................................................... هی تاؿذ.-1-8

 د(الف ٍ ب                  ب(اػاطیشی                         ج(دسٍغیي                     الف(تَحیذی

 

4 

   .ذیٍغلط سا  تا)ف(ٍ)ؽ(هـخق کٌ حیجوالت كح 6
 خَاًذُ هی ؿَدکِ کٌـگش تِ هملَد یا ّذف خَد تشػذ."کٌؾ اًؼاًی "دس كَستی فؼالیت اًؼاى(2-1
 ًام داسد. اًؼاى،ذ هخلَق خذاًٍ يیٍهحثَب تش يیثاتشیصاٍلیي ،  یدس فشٌّگ اػاله(2-2
 .ی فمط تا حوَس فیضیکی دیگشاى اًجام هی ؿَد.کٌؾ اجتواػ(2-3
 جْاى اجتواػی ٍاطُ ی اػت کِ تشای هجوَػِ ّای تضسگ تِ کاس هی سٍد.ا(2-4

2 

 1.ذیسا تاکلوات هٌاػة پشکٌ یخال یجاّا 9

3-1)

4 



 
 هی آٍسد.......پذیذ ...........ِ ٍ..........اًٍلی جْاى اجتواػی سا اًؼاى آگاّ ...اػت............ٍ.......... س حیَاًات ًاآگاّاًِسفتا(3-2
 ....................... یؼٌی جْاى غشب......................... اخیش  اػت.هٌظَس اص جْاى هتجذدغشب تؼذ اص(3-3
 هشتَط تِ ..........................................اص ٍیظگی ّای جْاى هتجذد اػت. فیلن چاسلی چاپلیي (4- 3
 فشٌّگ تَحیذی ، فشٌّگ................................ هی تاؿذ.(هحلَل اًحشاف تـش اص 3-5
 ......تمؼین هی ؿًَذ.(جْاى ّای اجتواػی تشاػاع فشٌّگ تِ ....................................................3-6

 تِ ػَاالت صیش پاػخ کَتاُ دّیذ .ر 
 خشد تشیي پذیذُ ی اجتواػی چیؼت؟ 4
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 فشٌّگ چگًَِ اص ًؼلی تِ ًؼل دیگش هٌتمل هی ؿَد؟ 1
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 چِ ػاهلی تاػث پیذایؾ حْاى ّای اجتواػی هختلف هی ؿَد؟ 2
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 بارم دومصفحه  رديف

 ذ .تِ ػَاالت صیش پاػخ کاهل دّی
 تغییشات جْاى اجتواػی ساتیاى کٌیذ. 3
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 سا تَضیح دّیذ. هذسػِفشكت ّا ٍهحذٍدیت ّای لَاًیي  4
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 چِ ًَع تفاٍت ّای اػت؟اص تفاٍت هیاى جْاى ّای اجتواػی  5
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 (ذیدّ حیَضتا ّن داسًذ؟)تا سػن ؿکل کاهال ت یچِ استثاط یجْاى اجتواػ کی یٍ للوشٍ آسهاً  یللوشٍ ٍالؼ 01
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 .ذیکٌ يییتؼ ی،رٌّ یٌیخشد ،کالى ٍػ َػتاسیدٍ پ یسا تش سٍ  شیص  یاجتواػ یُ ّا ذیپذ گاُیجا 00
 کاهپیَتش-4لاًَى   -3   فَتثال یهذال طال-2 كلح-1 
 

 

 

 

 هَفك تاؿیذ                                            
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