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صفسَ
3
1
ًیظت؟
1ـ )1کذام گشیٌَ اس پیبهذ ُبی رػذ هذُت پزّتظتبى در ارّپبتؼذاد

الف) تضؼیف زکْهت ُبی هلی ّ پبدػبُی
ة) ثزّس خٌگ ُبی هذُجی
ج) اس ثیي رفتي ّزذت هذُجی
د) رػذ ازظبطبت ًبطیًْبلیظتی
2ـ )1رطن طبتی را چَ کظی ثزاًذاخت؟
ج) هسوذ
ة) ُوبیْى
الف ) ظِیزالذیي ثبثز
د) خِبًگیز
اکجز
3ـ  )1ثلژیک ثب تصزف کذام کؼْر ثَ خوغ اطتؼوبرگزاى پیْطت؟
ج) کٌگْ
ة) طْهبلی
الف) طْداى
د) زجؼَ
4ـ )1کذام زبدثَ ثَ خٌگ خِبًی دّم خبتوَ داد؟
ة) ػکظت آلوبى در طبزل ًزهبًذی
الف) ػکظت آلوبى اس ػْرّی
د) ثوجبراى اتوی ژاپي
ج) رطیذى هتفمیي ثَ رّد الت
5ـ )1کذام گشیٌَ اّلیي اطتؼوبرگزاًی ُظتٌذ کَ ثَ خلیح فبرص رطیذًذ؟
ج) پزتغبل
ة) فزاًظَ
الف) اًگلیض
د) اطپبًیب
6ـ )1ػذم تؼبدل ػخصیتی ػبٍ ػجبص دّم هٌدز ثَ لتل کذام ّسیز الیك ػذ؟
ج) ػیخ
ة) طبرّتمی
الف) اهبم للی خبى
د) هیزػوبد
زیذر

2

درطتی یب ًبدرطتی خوالت سیز را تؼییي کٌیذ.
الف) ثَ دًجبل ػِذًبهَ ی صلر ّطتفبلی اطپبًیب همتذر ّ فزاًظَ تضؼیف
ػذ.
ة ) دّلت پزّص در ػوبل اهپزاطْری همذص رّم ثْخْد آهذ ّ ثب تصزف
تذریدی لِظتبى ثز للوزّع افشّدٍ ػذ.
ج ) خبهؼَ ی رّطیَ ّ التصبد آى در لزى ًْسدُن ثَ طزػت پیؼزفت کزد.
د ) تسصیلکزدٍ ُبی آهزیکبی التیي تست تأثیز اًذیؼَ ُبی اًمالة اطتمالل
آهزیکب خْاُبى اطتمزار زکْهتِبی هزدم طبالر ثْدًذ.
ٍ ) در خٌگ دّم خِبًی تؼذاد کؼتَ ػذگبى غیز ًظبهی اس ًظبهیبى ثیؼتز
ثْد.
ّ ) هؼوبری اس خلٍْ ُبی اصلی ٌُز ایزاًی در ػصز صفْی اطت.
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3

خبُبی خبلی را کبهل کٌیذ.
الف) کلیظب ثزای تسکین طلطَ ی خْیغ ّ ًبثْدی هخبلفبى اس دّ ززثَ
ّ .....................ثزپبیی دادگبٍ تفتیغ ػمبیذ اطتفبدٍ هی کزد.
ة) در لزّى خذیذ فالطفَ خْاُبى آسادی اًذیؼَ ی اًظبًی اس لیذ ّ ثٌذ

2

پبسخ سؤاالت رًی برگو سؤال نٌشتو شٌد .نیبز بو پبسخنبهو سفیذ نذارد.
صفحو  1 :از 3

ػمبیذ پیؼیٌیبى ّ ...................... ،اهز ّ ًِی دّلتِب ثْدًذ.
ج ) در سهبى اثزاُبم لیٌکلي هیبى هزدم ػوبل ّ خٌْة ایبالت هتسذٍ خٌگی
درگزفت کَ ثَ خٌگ  .............................هؼزّف اطت.
د ) اّلیي الذام ػبٍ ػجبص ثؼذ اس تبخگذاری در طبل  987ق .
 ....................................ثْد.
"خبى کبلْى " رُجز پزّتظتبى ُبی طْئیض را ثٌْیظیذ.

4

ًمطَ ًظزات

5

ُز کذام اس اصطالزبت سیز را در یک خط تْضیر دُیذ.
الف) فزهبى ًبًت:

1

1

ة ) دادخْاطت زمْق:
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پبطخ کْتبٍ ثذُیذ.
الف) دّ هْرد اس دالیل هِبخزت ارّپبئیبى ثَ لبرٍ ی آهزیکب را
ثٌْیظیذ.

/5
1

ة ) اًمالة صٌؼتی چگًَْ در اثتذا ثبػث فمز کبرگزاى ػذ؟
ج ) در آطتبًَ ی اًمالة فزاًظَ  ،طجمَ ی هوتبس اس چَ اهتیبساتی
ثزخْردار ثْدًذ؟
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ُز یک اس هْارد سیز درثبرٍ ی کذام پبدػبٍ هؼِْر ػثوبًی صبدق اطت؟
الف) ادارٍ ی هکَ ّ هذیٌَ را در دطت گزفت ّ هذػی زکْهت ثز توبم
هظلوبًبى ػذ.
ة ) ثَ زیبت طیبطی اهپزاطْری ُشار طبلَ ی ثیشاًض خبتوَ داد.
ج ) هِوتزیي راُِبی آثی هذیتزاًَ ّ الیبًْص ٌُذ را در اختیبر داػت.

75
8/
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"ػصز تٌظیوبت " ثَ چَ دّرٍ ای اس تبریخ ػثوبًی گفتَ هی ػْد؟

1

9

تصویوبت کٌگزٍ ی ّیي را ثٌْیظیذ.

75
8/

18

طتْى طوت راطت را ثب اطبهی طوت چپ خْر کٌیذ.
 1ـ اهیز ػجذالمبدر
الف) رُجز هجبرسٍ ی فزٌُگی هصز ػلیَ اطتؼوبر.
 2ـ ػوز هختبر
ة ) رُجز ّ فزهبًذٍ ی ًیزُّبی آسادیخْاٍ الدشایز.
 3ـ ػجذالززوي کْاکجی
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پبسخ سؤاالت بر رًی برگ سؤال نٌشتو شٌد  .نیبز بو پبسخنبهو سفیذ نذارد.
صفحو  2از 3
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ج ) رُجز هِوتزیي خٌجغ طیبطی ـ ًظبهی هصزیبى.
 4ـ هسوذ ازوذ الوِذی
د ) رُجز هجبرساى طْداًی ػلیَ اطتؼوبر اًگلیض.
 5ـ ػزاثی پبػب
( یک هْرد اس اطبهی اضبفی اطت).
پبطخ کْتبٍ ثذُیذ.
الف) رّع هجبرسٍ ی هِبتوب گبًذی ثب طبیز اطتؼوبرطتیشاى چَ تفبّتی
داػت؟

/5
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ة ) دّ هْرد اس هفبد لزاردادی کَ پض اس خٌگ اّل تزیبک ثیي چیي ّ
اًگلظتبى هٌؼمذ ػذ ثٌْیظیذ.
ج ) پض اس اًمالة هیدی در ژاپي کذام ّالؼَ در ایي کؼْر ثبػث ػگفتی
خِبًیبى ػذ؟
12

در خصْؽ خٌگ خِبًی اّل ثَ طؤاالت سیز پبطخ دُیذ.
الف) چزا رّطیَ ثب آلوبى صلر ّ اس خٌگ کٌبرٍ گیزی کزد؟
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ة ) در لزارداد ّرطبی ثزای آلوبى چَ تصویوبتی گزفتَ ػذ؟ (دّ هْرد)
ج ) خبهؼَ ی هلل ثب چَ ُذفی تؼکیل ػذ؟
13

اصطالذ هٌبطت تْضیسبت سیز را در ثزاثز آًِب ثٌْیظیذ.
الف) هشارع کؼبّرسی اػتزاکی در ػْرّی طبثك.
ة ) طیبطت التصبدی کَ تب زذی هبلکیت خصْصی را در ػْرّی هدبس هی
ػوزد.
ج ) زشثی کَ در ایتبلیب ثَ رُجزی هْطْلیٌی ثب تْطل ثَ ػیٍْ ُبی
ًژادپزطتبًَ رّی کبر آهذ.
د ) لمجی کَ ُیتلز پض اس هزگ رئیض خوِْر آلوبى ثَ خْد داد.
ٍ ) هٌطمَ ای کَ ُیتلز ثَ دًجبل تْافمی کَ در کٌفزاًض هًْیخ اًدبم
ػذ؛ ثذطت آّرد.
ّ ) رُجز ػزاق کَ ثب طپزدى تؼِذاتی ثَ اًگلظتبى  ،ایي کؼْر را هظتمل
کزد.
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چگًْگی ػکظت ُیتلز را اس هتفمیي در خجَِ ی ػزق (ػْرّی) تسلیل کٌیذ.

1
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الف) در کٌفزاًض یبلتب هتفمیي ثز طز چَ هْضْػی ثب ُن اختالف داػتٌذ؟
()8/5
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ة ) اصطالذ خٌگ طزد را تْضیر دُیذ)1(.
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ػولکزد پبدػبُبى سیز را ًمذ کٌیذ.
الف) ػبٍ ػجبص اّل:

1

ة ) ػبٍ طلیوبى:

پبسخ سٌاالت بر رًی برگ سئٌال نٌشتو شٌد ،نیبز بو پبسخنبهو سفیذ نذارد.

هٌفق ببشیذ.صببری

پبسخ سؤاالت بر رًی برگ سؤال نٌشتو شٌد  .نیبز بو پبسخنبهو سفیذ نذارد.
صفحو  2از 3

