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  تسوِ تؼالی                                                                                             

 تاسیخ اهتحاى:                    ًام ًٍام خاًَادگی:                                     اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستاى چالَس        

 دلیم80ِذت اهتحاى:  ه                                   ًوًَِ  دٍلتی هؼشاجدتیشستاى                                                  هٌطكًام دسس : 

 3ًَتت دٍم                      تؼذادغفحِ:                                ساػت ضشٍع اهتحاى :  پایِ : دّن اًساًی                                                    

 تاسم الـــــــــــؤضشح س                                                    سدیف

1 

 

  دسهیاى ػثاسات صیش گضیٌِ ّای غحیح ٍغلط سا هطخع ًواییذ.

 الف( اسسطَ ساهی تَاى اتذاع وٌٌذُ ػلن هٌطك داًست.

 تشای سسیذى تِ چیستی یه هفَْم اصتؼشیف تْشُ هی تشین.ب( 

 ج( خٌس ػالی ّویطِ خٌس است ًٍَع ٍالغ ًوی ضَد.

 لیاس هی ًاهٌذ. سیش رّي اصخضیی تِ ولی ساد(

 ُ( هالن پزیشفتي یاسدوشى یه ًظشیاػلن دسست یاغلط تَدى آى است .

25/1 

 خاّای خالی سا تاولوات هٌاسة واهل وٌیذ . 2

 الف( هْوتشیي فؼالیت سٍح اًساى........................ است.

 ................................ . فؼالیت فىشی اًساى هثتٌی تشدٍ چیضاست : .............................. ٍب( 

 ج( خٌس هفَْم دسًٍی ........................ ٍفػل هفَْم دسًٍی ................................. است .

 د( ................................ تطىیل دٌّذُ اخضاء یه استذالل ّستٌذ.

 ...............ٍ.............................. تمسین هی ضَد لؿیِ حولی اصخْت ًسثت تِ دٍ دستِ  ...........ُ( 

  ٍ( ّشگاُ لؿیِ ای غادق تاضذ هتؿاد آى لطؼاً ........................ است .

 ی( استمشاًالع دس.............................. ٍ......................... واستشد صیادی داسد.

 خوالت وٌاسیىذیگش سا........................... ٍهحتَای خوالت سا......................... هی ًاهٌذ.ظ(ضىل ٍچگًَگی لشاسگشفتي 

25/3 

 ّشیه اص گضیٌِ ّای سوت ساست سا تا یىی اص گضیٌِ ّای سوت چپ هطاتمت دّیذ. 3

 ( تساٍی1                الف( آب ٍیخ                                                

 ( تثایي2  ب( فىشٍتؼشیف

 ( ػوَم ٍخػَظ هي ٍخ3ِ ج( سًگ ٍلشهض

 ( ػوَم ٍخػَظ هطلك4 

75/0 

 گضیٌِ غحیح سا اًتخاب ًواییذ:  4

 ........... حشوت هی وٌٌذٍهادُ خذل اصلؿایای ..................... تطىیل هی ضَد. فلسفِ ٍػلَم هؼوَالً دسهسیش.......

 ( تشّاى ـ هطَْسیاهسلن4( تشّاى ـ تذیْیات               3( خطاتِ ـ تذیْیات                2هخیالت                  (تشّاى ـ 1

25/0 

 

 

  :تِ سؤاالت صیش پاسخ وَتاُ دّیذ  

 دسّشیه اصهفاّین صیش وذام یه اصضشایط تؼشیف سػایت ًطذُ است؟ ( 5

 ب( اًساى : حیَاى ًَیسٌذُ                    ػذد: وویت هٌفػل                  الف( 

5/0 
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 تاسم غفحِ دٍم سدیف

 خضیی یاولی تَدى تػَساتی وِ صیش آًْا خط وطیذُ ضذُ است سا هطخع وٌیذ: (6

 سادٍست داسد. ضیشیيهیَُ ّای  ضیشیي

5/0 

 ػشؼ ػام( ّشیه اصهَاسد صیش تیاًگش وذاهیه اصولیات خوس است؟) ًَع، خٌس ، فػل، ػشؼ خاظ ، (7

 الف( حیَاى تشای اسة                                             ب( تیواسی تشای حیَاى

 ج( سفیذ تشای لثاس                                                 د( ّفت تشای ػذد

1 

 واهل وٌیذ: (8

 ب( حیَاى: خسن ًاهی................... ) حذتام(           (خسن : ................... سًگ پزیش )سسن تام(              الف

 ج( هثلث: همذاس ............................ ) سسن ًالع(

75/0 

 

 1 تاتیاى یه هثال اخضاء لؿیِ حولی ساهطخع وٌیذ. (9

 ًَع لؿایای ضشطی صیش ساهطخع ًواییذ: 10

 الف( لؿیِ یاغادق است یاوارب                 ب( صاٍیِ یا تٌذاست یا تاص            ج( ّشگاُ فلض حشاست تیٌذ هٌثسط هیطَد.  

75/0 

 خذٍل صیشساواهل وٌیذ. 11

 ػىس هستَی تؿاد تٌالؽ اغل لؿیِ

  ّیچ اسثی ػلفخَاس ًیست  
 

5/1 

 تشلشاساست؟تیي ّشیه اصلؿایای صیش چِ ساتطِ ای  12

 الف( هَخثِ ولی .................. سالثِ ولی                        ب( سالثِ خضیی .....................  هَخثِ ولی

 ج( هَخثِ خضیی .................. هَخثِ خضیی

75/0 

 ًَع استذاللْای صیش ساهطخع وٌیذ. 13

 الف( آلَهیٌیَم سساًا است صیشا ضثیِ آّي است.

 ًظشسٌدی ّای اًتخاتاتی ب(

 ج( تشسسی توام هذاسات هٌظَهِ ضوسی ٍحىن تِ داضتي هذاستیؿی ضىل

75/0 

تؼییي وٌیذ ّشیه اصلیاسْای صیش اٍالً ضىل چٌذم است؟ ثاًیاً هٌتح است یاػمین؟ ثالثاً دسغَست هٌتح  14

 تَدى ًتیدِ ساتٌَیسیذ ٍدسغَست ػمین تَدى ػلت ساروشوٌیذ.

 اى است . ّشاسثی حیَاى است.الف( ّشوثَتشی حیَ

 ب( ّشوثَتشی پشًذُ است .ّشوثَتشی داًِ خَاساست.

5/1 

 5/0 ضشایط اًتاج ضىل سَم لیاس التشاًی ساًام تثشیذ. 15

 75/0 تِ تشتیة چٌذؾشب هٌتح داسًذ؟« اٍل ، دٍم، سَم »ّشیه اصاضىال لیاس التشاًی  16

 5/0 سالثِ ًٍتیدِ وذام ضىل خضیی است؟ًتیدِ وذام ضىل اصاضىال لیاس التشاًی  17



 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تاسم غفحِ سَم سدیف

 1 آیا تِ غشف هؼلَم تَدى دٍلؿیِ هیتَاى اصآى ًتیدِ گشفت ؟چشا؟ 18

 هٌاتغ سسیذى تِ ّشیه اصلؿایای صیش ساتیاى وٌیذ: 19

 است. الف ( ػسل ضیشیي است.                                                ب( اختواع دٍؾذهحال

5/0 

 75/0 تشّاى لوی ساتایه هثال تؼشیف وٌیذ. 20

 ًَع هغالطِ ّای صیش ساهطخع وٌیذ: 21

 الف( خیَُ فلضاست . ّشفلضی چىص خَاساست .خیَُ چىص خَاساست.

 ب( اگشایي هایغ الىل تاضذ ، لاتل احتشاق است. ایي هایغ لاتل احتشاق است . پس ایي هایغ الىل است .

1 

 5/0 اًساى هی تَاًذ گشفتاس هغالطِ ًطَد؟ دسچِ غَستی 22

 20 خوغ ًوشات 

 زودگی قاوون باورها ولیافت هاست پس باورداشته باش الیق بهتریه ها هستی
 طراح : رقیه کاظمی  شهرستان چالوس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


