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 مشخص کنیذ. درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت 

  5/0سػت٘اد     دسػت  افتذ.دس٘یٕىشٜ ؿٕاِی ا٘مالب تاتؼتا٘ی اتفاق ٔیٔی تاتذ، صٔا٘ی وٝ خٛسؿیذتش ٔذاس سأع اِؼشعاٖ ػٕٛد 1

  5/0٘ادسػت        دسػت            ٞٛیت ٞش فشد، ٕٞیـٝ ثاتت ٞؼتٙذ. ا٘تؼاتیٚیظٌی ٞای  2

 مشخص کنیذ. گسینه درست را انتخاب کرده و با عالمت 

 ؟ ػٛاحُ ٚ جضایش ایشاٖ تیشٖٚ وٙذ وذاْ پادؿاٜ صفٛیٝ تٛا٘ؼت پشتغاِی ٞا سا اص 3

 ؿاٜ ػّغاٖ حؼیٗ  –د            ؿاٜ تٟٕاػة  –ج           ؿاٜ ػثاع اَٚ  -ب        ؿاٜ اػٕاػیُ  –اِف 

 
 

5/0 

 ؟ ٘ذتٝ تشویٝ تثؼیذ ؿذ ،أاْ خٕیٙی )سٜ( تٝ ػّت ٔخاِفت تا وذاْ تصٛیة ٘أٝ 4

  1919لشداد  –ب                            ا٘جٕٗ ٞای ایاِتی ٚالیتی  –اِف 

 اصَٛ ؿؾ ٌا٘ٝ  –د                                             واپیتٛالػیٖٛ  –ج 

 
 

5/0 

 ؟ ٘یؼتوذاْ ٔٛسد اص ٚظایف ٚ اختیاسات سٞثش جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  5

  تؼییٗ ػیاػت ٞای وّی ٘ظاْ  –ب                      فشٔا٘ذٞی وُ ٘یشٚٞای ٔؼّح  –اِف 

 تصٛیة اصَٛ تش٘أٝ ٞای فشٍٞٙی  –د                     ػفٛ یا تخفیف ٔجاصات ٔحىٛٔاٖ  –ج 

 
 

5/0 

 سأی ٔی دٞٙذ؟  غیشٔؼتمیٓٔغاتك لاٖ٘ٛ اػاػی، دس ا٘تخاتات وذاْ ٔٛسد، ٔشدْ تٝ عٛس  6

  ٕ٘ایٙذٌاٖ ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی  –ب                            سئیغ جٕٟٛس  –اِف 

 اػضای ٔجّغ خثشٌاٖ  –د                                     سٞثشی  –ج 

 
 

5/0 

 موارد مرتبط با هم را با کشیذن یک خط به یکذیگر وصل کنیذ. )در هر سوال یک مورد اضافه است(

 تٝ ٚلٛع پیٛػت؟ صیش،دس صٔاٖ پادؿاٞی وذاْ یه اص افشاد  روش ؿذٜٞش وذاْ اص ٚلایغ  7

 آلا ٔحٕذخاٖ   تؼمیة افغاٟ٘ای ؿٛسؿی تا خان ٞٙذٚػتاٖ 

 ؿاٜ اػٕاػیُ اَٚ   سػٕی وشدٖ ٔزٞة ؿیؼٝ دس ایشاٖ

 

 

  ٜ٘ادسؿا 

 

1 

8 

 

 

 

  اتفاق افتادٜ اػت؟  ،ٞش وذاْ اص ٚلایغ صیش دس چٝ تاسیخی

 دی لٓ 19لیاْ    ٘تیجٝ ٕٞٝ پشػی تؼییٗ ٘ظاْ ػیاػی

 1357فشٚسدیٗ     12اػتشاض تٝ ا٘تـاس ٔماِٝ تٛٞیٗ آٔیض سٚص٘أٝ اعالػات

   17  1357ؿٟشیٛس 

   

1 
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  ٞش وذاْ اص ٔثاَ ٞای صیش ٔشتٛط تٝ وذاْ ٚاطٜ اػت؟  9

 اسصؽ    تشٌضاسی جـٗ ػیذ ٘ٛسٚص دس ایشاٖ

 ػمایذ   ػالْ ٚ احٛاِپشػی تٛػظ پذس ٚ ٔادسآٔٛصؽ ٘حٜٛ 

 ٕ٘اد    چشاؽ لشٔض سإٞٙایی ٚ سا٘ٙذٌی

 جأؼٝ پزیشی   صشفٝ جٛیی دس ٔصشف آب 

    ًٙٞفش 

2 

 موارد خواسته شذه را در جذول بنویسیذ .  

 ٚاطٌاٖ دسػت سا اص جذَٚ صیش ا٘تخاب وشدٜ ٚ دس ٔماتُ تؼشیف ٞای دادٜ ؿذٜ تٙٛیؼیذ. )یه ٚاطٜ اضافٝ اػت(  10

 فالت لاسٜ ٌؼُ ؿیة لاسٜ فالت

 وٓ ػٕك اص الیا٘ٛع وٝ تا خـىی ٞا تٕاع داس٘ذ.    ................................ ای ٘احیٝ –اِف 

 ذ. .................................٘ی ٔی ؿٛاص اعشاف تٝ ػشصٔیٗ ٞای پؼت ٔٙتٟ ػشصٔیٗ ٞای ٔشتفغ وٝ –ب 

  ؿىؼتٍی ٞای الیٝ ٞای سػٛتی وٝ تا اختالف استفاع ٕٞشاٜ اػت. ................................... –ج 

 

 

 

5/1 

 
 

11 

 

 
 

 تٙٛیؼیذ.دس ٞش صٔیٙٝ، یه ٔٛسد اص ػُّ ٚلٛع ا٘مالب ٔـشٚعٝ سا دس جذَٚ صیش 

 فشٍٞٙی التصادی ػیاػی

  

 

 

  

5/1 

12 

 

 

 

 (یه ٔٛسد اضافٝ اػت.)ٞش وذاْ اص تٛضیحات صیش ٔشتٛط تٝ وذاْ ؿخصیت دادٜ ؿذٜ اػت؟ ا٘تخاب وشدٜ ٚ ٔماتُ آٖ تٙٛیؼیذ. 

 ػیٗ اِذِٚٝ(  –سئیغ ػّی دِٛاسی   –) ػتاسخاٖ 

 تاصسٌا٘اٖ سا تٝ چٛب تؼت )..................................( ).................................(فشٔا٘ذٜ دِیشاٖ تٍٙؼتا٘ی تٛد 
 

 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بذهیذ. 

 دس استثاط تا جًٙ جٟا٘ی دْٚ تٝ ػٛاالت صیش پاػخ وٛتاٜ تذٞیذ.  13

 وـٛسٞای اٍّ٘یغ، فشا٘ؼٝ، ؿٛسٚی ٚ آٔشیىا تٝ چٝ ٘أی خٛا٘ذٜ ٔی ؿذ٘ذ؟ ................................ –اِف 

 ٞذف اؿغاَ ایشاٖ تٛػظ وـٛس إِٓاٖ چٝ تٛد؟ ................................................................... –ب 

1 

 ػٛاالت صیش پاػخ وٛتاٜ تذٞیذ.دستاسٜ حىٛٔت جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ، تٝ  14

 وّٕٝ جٕٟٛسی، ٘ـاٖ دٞٙذٜ وذاْ ٚیظٌی ایٗ حىٛٔت اػت؟ ...................................................... –اِف 

 .....صٔأذاساٖ آٖ تایذ ٔتؼٟذ تٝ اجشای چٝ چیضی تاؿٙذ؟ ................................................................ –ب 

 اصُ پٙجٓ لاٖ٘ٛ اػاػی، ػشپشػتی جأؼٝ سا تش ػٟذٜ چٝ وؼی ٔیذا٘ذ؟ ..................................... –ج 

5/1 

 ٔٗ ویؼتٓ ؟ ................................. 15

 ) فؼاِیت ٞای ػّٕی ٚ فشٍٞٙی سا دس ؿٟش ؿیشاص سٚ٘ك دادْ. تا ٔشدْ تٝ ٟٔشتا٘ی سفتاس ٔی وشدْ ٚ تٝ آػایؾ ػٕٛٔی إٞیت 

 ٔی دادْ ٚ تا اػتفادٜ اص ؿیٜٛ ٞای ٔؼإِت آٔیض اص ؿٛسؽ ٞای داخّی جٌّٛیشی وشدْ.(

 

5/0 
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بذهیذ. 

 حشوت ٚضؼی صٔیٗ سا تا حشوت ا٘تماِی آٖ ٔمایؼٝ وٙیذ.  16

 

 

 

1 

 ٞٙجاس سا تؼشیف وٙیذ ٚ یه ٔٛسد اص دالیُ پیشٚی اص آٟ٘ا سا تٙٛیؼیذ.  17

 

 

 

1 

 جأؼٝ چیؼت؟ ػّت آٖ سا تٛضیح دٞیذ.اِٚیٗ ؿشط تمای ٞش  18

 

 

 

1 

خا٘ٓ غالٔی ؿاغُ اػت ٚ تایذ ػاػاتی سا تیشٖٚ ٔٙضَ تاؿذ، أا ٕٞؼش ٚی تا ایٗ ٔٛضٛع ٔخاِفت ٔی وٙذ. تٛضیح دٞیذ وذاْ  19

 ػأُ تاػث ایٗ ٘اػاصٌاسی ؿذٜ اػت ٚ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ اص تشٚص آٖ جٌّٛیشی وشد؟

 

 

 

1 

 ٞا سا تٙٛیؼیذ. دٚ ٔٛسد اص ٚظایف حىٛٔت 20

 

 
 

 

 

1 

 ؟ تا ٔصشف وٕتش آب، تٟشٜ ٚسی سا دس وـاٚسصی تیـتش وٙذ آلای ٞذایتی یه ٔضسػٝ ٌٙذْ داسد. چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ذ 21

 
 

 
 

 

1 

 23 جمع بارم                                                          موفق باشید                                                                                0صفحه  

 .ٕ٘ایٙذ ٔـاٞذٜ سا دسع ایٗ تصحیح سإٞٙای ٚ ػٛاَ ػشتشي، دس ٔٙذسج ػایت تٝ ٔشاجؼٝ تا تٛا٘ٙذ ٔی ٔحتشْ ٕٚٞىاساٖ ػضیض آٔٛصاٖ دا٘ؾ

 تصحيح و نوزه گذاري
م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  
 اعتزاضاتنهايي پس اس رسيدگي به نوزه 

م و نام خانوادگي نا  

/ دبيزحهصحّ  

   با حزوف با عدد  با حزوف 

: اهضاء  : اهضاء                  

 


