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جوالت سیز را کبهل کٌیذ.

1/5

الف :تجعِ یک کطَر ثَدى هَجت هی ضَد افزاد حقَقی ثز هجٌبی  ................................آى کطَر داضتِ ثبضٌذ.
ةّ :وزاُ ثب ّز حق ٍ ............................... . ٍ ................................ ،جَد دارد ٍ ایني دٍ ثوٌشلنِ دٍ ک نِ تنزاسٍ
ّستٌذ کِ ثبیذ تعبدل آى ّب ح ظ ضَد.
ج :افزاد در ًقص ّب ی هختلف هسئَلیت ّبی هختلنف دارًنذّ .نیر فنزدی ًیسنت کنِ ................................
ًذاضتِ ثبضذ.
د :هب در رٍاثطی کِ ثب دیگزاى ث زقزار هی کٌین دارای ّ ................................ستین.
ُ :ضکزگذار ثَدى یعٌی است بدُ صحیح اس  ٍ ................................ثِ ّذر ًذادى آى ّب
1

2

هٌظَر اس حقَقی کِ خذا ثِ اًسبى ّب اعطب هی کٌذ چیست؟

3

هسئَلیت چیست؟

0/5

4

ثِ چِ دلیل قبًَى ٍ هقزرات ثَجَد آهذُ است؟

0/5

5

قبًَى را تعزیف کٌیذ؟

0/5

6

قبًَى اسبسی چیست؟

1

7

قَُ هقٌٌِ چیست ٍ اس چٌذ ثخص تطکیل ضذُ است؟

1

8

اًَاع ثیوِ خذهبتی را ًبم ثجزیذ.

1

9

جوعیت ّالل احوز چیست؟

1

1

 10ثیوِ چیست؟

 11افزادی کِ تحت پَضص ثیوِ درهبى ّستٌذ چِ حقی دارًذ ؟

فعالیت ّ -1زیک اس هَادّ اٍلیِ سیز هزثَط ثِ کذام ص ت است؟ ثِ ّن هزثَط کٌیذ.
الف :چَة ٍ الَار

 -1کبرخبًِ ًسبجی

ة :فَالد

 -2ثیسکَیت سبسی

ج :آرد

 -3کبضی ٍ سزاهیک

د :رضتِ ّبی هسی

 -4کیف ٍ ک ص

ًُ :خ ًبیلًَی

 -5کبرخبًِ َّاپیوبسبسی

س :خبک رس

ٍ -6سبیل الکتزًٍیکی

0/5

1/5

 -7هجل ٍ صٌذلی
 -8رة سبسی
فعالیتّ -2زیک اس ٍاحذّبی سیز ًوبیبًگز فعبلیت در کذام ثخص کطبٍرسی  ،صٌعت یب خذهبت ّستٌذ؟
 -1پزٍرش سًجَر عسل

 -2هْوبًسزا

ً -3سبجی

 -4ثیوِ

ً 12بم هَسسِ ای کِ اثشار السم ثزای آسهبیص ٍسبیل ٍ کبالّب را در اختیبر دارد چیست؟

1

0/5
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 13هصزف گزائی چیست؟

1

 14هقیبس خطی چیست ٍ اس آى چِ است بدُ ای هی ضَد ؟

1/75

 15سَاالت کَتبُ جَاة :
الف :رٍستبّب چگًَِ ادارُ هی ضًَذ ؟
ة :پَلی کِ ضْزًطیٌبى ّز سبل ثِ ضْزداری هی پزداسًذ چِ ًبم دارد ؟
ج :چزا تقسین ثٌذی در کطَرّب ثَجَد آهذُ است؟
د :تصَیز افقی اس سطح سهیي کِ ثِ ًسجت هَرد ًیبس کَچک ضذُ است چِ ًبم دارد ؟
ُ :ثزای هقبیسِ هکبى ّبی هختلف اس دٍ ٍیژگی است بدُ هی ضَد ٍیژگی طجیعی هبًٌنذ ٍ .................................
ٍ ٍ .................................یژگی اًسبًی هبًٌذ ................................. ٍ .................................

ٍ :ایزاى در کجبی جْبى قزار دارد ؟ ..........................................................
 16سِ قلِ آتط طبى ایزاى را ًبم ثجزیذ.

0/75

 17هْن تزیي عٌبصز آة ٍ َّا کذاهٌذ؟

0/5

 18سواالت چهار گزینه ای

-

1

در ًبحیِ خطک داخلی ایزاى اختالف دهبی ضت ٍ رٍس :

الف) کن است

ة) سیبد است

ج) یکسبى است د) ّیچکذام 

-

ًبحیِ هعتذل ٍ هزطَة خشری :

الف) ثیي کَُ الجزس ٍ دریب قزار دارد
ج) ثیي کَُ دهبًٍذ ٍ دریب قزار دارد
-

هْوتزیي عبهلی کِ هَجت گًَبگًَی سیستگبُ ّب در کطَر هب ضذُ است؟

الف) تٌَع آة ٍ َّا ة) گزهبی سیبد
-

ة) ثیي کَُ الًَذ ٍ دریب قزار دارد
د) ثیي کَُ سجالى ٍ دریب قزار دارد
ج) تبثص هستقین خَرضیذ

د) ّیچکذام 

ًبحیِ گزم ٍ خطک اس ًظز پَضص گیبّی :

الف) غٌی است

ة) فقیز است

ج) هتَسط است

د) ّیچکذام 

 19اس ًظز اقلین ضٌبسبى ایزاى ثِ چٌذ ًبحیِ آة ٍ َّایی تقسین هی ضَد ؟ ًبم ثجزیذ.

1

 20سیستگبُ ( سیست ثَم ) را تعزیف کٌیذ.

1

