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تاریخ و امضاء :

ومره به حروف :

1

اهام صادق (ع) در راتطِ تا رفتار تا ّوسایگاى چِ فزهَدُ است؟

0/5

2

هْوتزیي ٍظیفِ لَُ هجزیِ چیست؟

0/5

3

تاسخَرد پیام چیست؟

0/5

4

اّذاف لیام وزتال تٌا تز ٍصیت اهام حسیي (ع) چِ تَد؟

0/5

5

یىی اس هْوتزیي ٍظایف لَُ لضائیِ چیست؟

0/5

6

اهاهاًی وِ در دٍرُ اهَیاى تشْادت رسیذًذ را ًام تثزیذ.

0/5

7

پایاى سلسلِ سلجَلی چگًَِ تَد؟

1

8

یىی اس ٍظایف هْن ٍسیزاى در دٍرُ سلجَلیاى چِ تَد؟

1

هجوَػِ لَاًیي چٌگیش تزای ادارُ وشَر چِ ًام داشت؟

0/5

9

 10دٍ رّثز ٍ شخصیت تزجستِ در لیام سزتذاراى را ًام تثزیذ.

0/5

 11شؼار هؼزٍف سزتذاراى را تٌَیسیذ.

0/5

 12وتاب هؼزٍف خَاجِ رشیذ الذیي ّوذاًی چِ ًام داشت؟

0/5

 13جوالت سیز را واهل وٌیذ.

1/5

رشتِ وَُ  ............................را هزس تیي دٍ لارُ آسیا ٍ  ................................در ًظز گزفتِ اًذ.
جلگِ تشري چیي در  .........................است ایي جلگِ اس آتزفت رٍد  ............................پذیذ آهذُ است.
آسیا هْذ  ...........................تشري جْاى است ٍ تیشتزیي جوؼیت آسیا اس ًژاد ّ .............................ستٌذ.
 14تخش ّای داخلی ٍ هزوشی آسیا اس لحاظ آب ٍ َّائی ٍ دها چگًَِ است؟

1

 15اًَاع ًمشِ در اطلس ّا را ًام تثزیذ ٍ یىی اس آى ّا را تَضیح دّیذ.

1

 16سِ تیاتاى تشري ٍالغ در آسیا را ًام تثزیذ.

0/75

 17اوثزیت هزدم آسیا دارای چِ دیٌی ّستٌذ؟

0/25
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 18چزا هَلؼیت تٌذرگاّی تزای وشَر ّای هٌطمِ جٌَب غزب آسیا اّوّیّت سیادی دارد؟

1

 19جوالت سیز را واهل وٌیذ.

1

ن هٌاتغ  ................................در جْاى است.
هٌطمِ جٌَب غزب آسیا اًثار هْ ّ
آتزاِّ ّای هْوی چَى تٌگِ  ........................ ٍ .......................... ٍ ........................در ایي هٌطمِ لزار دارًذ.
 20چزا جٌَب غزب آسیا هٌطمِ ای پز تٌش است؟ (  2هَرد)

0/5

 21چِ شزایطی هَجة تزاون جوؼیت در ارٍپا هی تاشذ؟

1

 22سَاالت وَتاُ جَاب :

2

تیشتز هزدم ارٍپا پیزٍ چِ دیٌی ّستٌذ؟
تیشتز هسلواًاى ارٍپا در وجا سًذگی هی وٌٌذ؟
هْوتزیي وشَرّای ارٍپا اس ًظز جذب گزدشگز ٍ تذست آٍردى درآهذ اس ایي طزیك وذاهٌذ؟
هحلّ الاهت رّثز هذّثی واتَلیه ّا در وجا لزار دارد؟
وشَرّای ّلٌذ ٍ داًوارن چِ ًَع صادراتی دارًذ؟
 23دٍ تٌذر هْنّ استزالیا وذاهٌذ؟ ایي تٌادر در چِ صٌایؼی هْن تحساب هی آیٌذ؟

1

 24هْوتزیي ٍیژگی آب ٍ َّائی اهزیىای شوالی در ًَاحی ًشدیه تِ لطة ّا چگًَِ است؟

1

 25اهزیىای شوالی ٍ جٌَتی چگًَِ تْن هتّصلٌذ؟

0/5

 26جلگِ ّای رٍد هی سی سی پی را ًام تثزیذ.

0/5

