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اختصاصی                                     کارشىاس امًر حقًقی

ػسز ٍهق هجل اظ حػَل هجؽ : -101

.ثبقل است( 2                   .ؿیط ًبكص است( 1

 .ضَزثِ غَضت جبیع هحون هی (4                  .ضَزهحون ًوی( 3

ضٍظ جبزُ ثط اثط ضیعش ًَُ، تب  ضَز، پس اظ زٍیي زستگبُ ٍاًت ثِ هست پبًعزُ ضٍظ ثطای حول ثبض اظ جبزُ هؼیي اجبضُ هی -102

ضَز، ػوس اجبضُ :هست ًبهؼلَهی هسسٍز هی

.ضَزؿیط ًبكص هی( 2                 .گطززهٌلسد هی( 1

.هبًستب ضكغ هبًغ ثِ حبل ذَز ثبهی هی( 4                .ضَزهبثل كسد هی( 3

؟آیسًویٍجَز ًسام ذیبض زض ثیغ ًلی ثِ  -103

.تأذیط ثوي( 4        ؿجي.(  3          .ضؤیت( 2       .هجلس( 1

اگط ًسی هبلي ضا اظ تػطف زض هلي ذَز هٌغ ًٌس، ثسٍى ایي ًِ ذَز ثط آى هلي تسلف پیسا ًٌس : -104

.ؿبغت است( 1

 زض حٌن ؿبغت است.( 2

.ّیچ هسإٍلیتی ًساضز( 3

زض غَضت ٍضٍز ذسبضت ثِ هلي، هسإٍل ججطاى ذسبضت است.( 4 

. الظم  -105 .ًیستزض تْبتط زض هَضز زٍ زیي، ...........................

    .ّب اظ یي جٌس ثبضس(اتحبز هَؾَع )هَؾَع آى( 1

 .اتحبز ظهبى )تأزیِ(( 2

اتحبز هٌبى )تأزیِ(.( 3

.اتحبز زض سجت( 4

هحػَل ثصض هتؼلن ثِ ؿیط هبلي ظهیي : -106

   .هتؼلن ثِ هبلي ظهیي است( 1

 هتؼلن ثِ هبلي ثصض است.( 2

.( هطتطى ثیي هبلي ظهیي ٍ هبلي ثصض است3

 .ضا ًبضتِ است هتؼلن ثِ ضرػی است ًِ آى( 4

. است.ای ًِ تحت تأثیط تْسیس اًطبء هیهؼبهلِ -107 ضَز .....................

.ؿیط ًبكص( 4        . ًبكص(  3       . هبثل كسد( 2       . ثبقل( 1
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؟ضَزیي اظ اضربظ ظیط، ٍلی ذبظ قلل ًبهیسُ ًویًسام  -108

 .جس پسضی قلل( 2 .پسض قلل( 1

ٍغی هٌػَة اظ قطف پسض یب جس پسضی.( 4 .هین قلل( 3

ثطًس؟ًسام یي اظ اضربظ ظیط، گبُ ثِ كطؼ ٍ گبُ ثِ هطاثت اضث هی -109

.ظٍجِ( 4         .ظٍج( 3          .هبزض( 2         .پسض( 1

زض غَضتی ًِ غـیط هطتٌت هتل ػوسی ضَز : -110

.ًٌٌسضَز، زیِ ضا اظ اهَالص پطزاذت هیذكب هحؽ هحسَة ٍ هػبظ ًوی( 1

 .ضَز؛ ثلٌِ زیِ هتل ذكب ضا ثبیس ػبهلِ ٍی ثسٌّسهػبظ ًوی( 2

.اهَالص پطزاذت ًٌسزض غَضتی ًِ زض ظهبى هحبًوِ ثبلؾ گطزز؛ زیِ ضا اظ ( 3

ضَز؛ ٍلی زض غَضتی ًِ زض ظهبى هحبًوِ ثبلؾ ضَز، ٍلی اٍثِ ّیچ ػٌَاى هػبظ ًوی( 4

.ًٌساش ضا پطزاذت هیزیِ

؟هجبظات هبثل اػوبل است ًسام جطاینتٌطاض جطم زض  -111

.تؼطیعی ٍ ثبظزاضًسُهطوَل هوطضات ( 2                       .تؼعیطی( 1

.حس، تؼطیع ٍ ثبظزاضًسُ( 4  . هػبظ، حسٍز، زیبت، تؼعیطات ٍ ثبظزاضًسُ( 3

هطجغ غسٍض حٌن آظازی هططٍـ ًسام است؟ -112

ضییس زازگستطی استبى.( 2       زازگبُ غبزضًٌٌسُ زازًبهِ هكؼی( 1

 هبؾی اجطای حٌن.( 4   حَظُ هؿبیی.هبؾی ًبظط ظًساى یب ضییس ( 3

زض ًسام هَضز اظ هَاضز ظیط، زازگبُ ثبیستی ًسجت ثِ اهَالی ًِ زض اثط جطم تحػیل ضسُ، حٌن غبزض ٍ تؼییي تٌلیق  -113

؟ًوبیس

.زض غَضتی ًِ زض هَضز جطم اًتسبثی كوف حٌن هحٌَهیت غبزض ضسُ ثبضس( 1

 .غَضتی ًِ ضبًی اظ زازگبُ زضذَاست ًوبیسكوف زض ( 2

 .زض غَضتی ًِ ضأی ثطائت ٍ هَهَؿی تؼویت ٍ یب هحٌَهیت غبزض ضسُ ثبضس( 3

.زض غَضتی ًِ ضأی ثطائت یب هٌغ تؼویت غبزض ضسُ ثبضس( 4

 ؟ثبضسًیع هی زض ًسام یي اظ هَاضز ظیط، هطتٌت جطم ػالٍُ ثط هسإٍلیت ًیلطی كبهس هسإٍلیت هسًی -114

 .اهساهبت ٍالسیي ٍ اٍلیبء هبًًَی، ثِ هٌظَض تأزیت یب حلبقت اظ غـبض ٍ هحجَضیي زض حس هتؼبضف تأزیت ٍ هحبكظت( 1

.جٌَى( 2 

 .ؾطٍضت( 3
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.زاضاهط ؿیطهبًًَی هوبهبت ضسوی ٍ غالحیت( 4

؟ضَز، چیست هجبظ هٌتْی ثِ هتل ػبثط پیبزُ هیای ًِ ثِ ػلت سطػت ؿیطًَع جٌبیت اضتٌبثی ضاًٌسُ -115

.ضجِ ػوس( 2                   .ذكبی هحؽ( 1

.ػوس زض حٌن ضجِ( 4              .زض حٌن ذكبی هحؽ( 3

اگط هجوَع جطاین اضتٌبثی زض هبًَى ػٌَاى ذبغی زاضتِ ثبش، .............. -116

ضَز.یٌسیگط تلٌیي ٍ هجبظات یٌی اظ جطاین ثِ تطریع هبؾی تؼییي هیجطاین اظ ( 1

ضَز.تعیي هجبظات اػوبل هیجطاین اظ یٌسیگط تلٌیي ٍلی سٌگیي( 2

ضَز.هجبظات هوطض زض هبًَى ثطای هطتٌت تؼیی هی( 3

ضَز.تؼسز هحسَة ٍ هجبظات اضس تؼییي هی( 4

كطٍضس؛ ٍلی هجل اظ هكؼی ضسى هؼبهلِ آى ضا اظ قطف هی« ة»ًبهِ ثِ ضرع ، اتَهجیل ذَز ضا ثب هَل«الق»ضرع  -117

ضثبیس؛ ضكتبض ضرع الق، ..........هؼبهلِ هی

  .هجطهبًِ ًیست( 2                    .سطهت است( 1

.تػطف ػسٍاًی ٍ ؿػت است( 4             .تػطف ؿیطهبًًَی است( 3

ًٌس ػٌَاى هجطهبًِ ػول ًسی ًِ ثب اًساذتي یي سٌِ تولجی ثِ زاذل زستگبُ هرػَظ، هَاز ذَضاًی زضیبكت هی -118

چیست

.ذیبًت زض اهبًت( 4    .ثطزاضیًالُ( 3         .سطهت( 2       .تسلیس( 1

ّطًس ثب ػلن ثِ ثستِ ثَزى حسبة ثبًٌی ذَز هجبزضت ثِ غسٍض چي ثِ هجلؾ یي هیلیَى هكبثن هبًَى غسٍض چي،  -119

تَهبى ًوبیس، ػول ٍی ............. ذَاّس ثَز ٍ ثِ هجبظات............

 . استضَز ٍ ایي هجبظات ؿیطهبثل تؼلین هحٌَم هی سحساًثط تب یي سبل حج –هحل زض حٌن غسٍض چي ثی( 1

   ضَز ٍ ایي هجبظات ؿیطهبثل تؼلین است. هبُ تب یي سبل حجس هحٌَم هی 6اظ  –ثطزاضی زض حٌن ًالُ( 2

ضَز هگط ثِ تطریع هبؾی ًِ هطتٌت ضا هستحن هبُ تب یي سبل حجس هحٌَم هی 6اظ  -هحل زض حٌن غسٍض چي ثی( 3  

   ترلیق زاًستِ ٍ هجبظات ٍی ضا تؼلین ًوبیس. 

 . ضَزحساًثط تب یي سبل حجس هحٌَم هی –هحل غسٍض چي ثی( 4

ًٌس، ًسام گعیٌِػلیِ زضیبكت هیزض هَضز هجبظات ًسی ًِ ضرػبً ٍجِ چٌی ضا ًِ ذَز جؼل ًطزُ، اظ ثبًي هحبل -120

غحیح است؟

  .حساًثط هجبظات استلبزُ اظ سٌس هجؼَل( 1

   .هجبظات جؼل ٍ استلبزُ اظ سٌس هجؼَل( 2
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.هجبظات جؼل سٌس( 3

.ضَزػول تطًیت تؼسز جطم ثَزُ، هجبظات ّط یي ًِ اضس ثبضس اػوبل هی( 4

ّبی ًَثتی تجسیس ضَز آگْی زض چٌس ًَثت هٌتطط زض غَضتی ًِ ثطحست تطریع ّیأت ًظبضت هوطض ضَز ًِ آگْی -121

؟ػتطاؼ ثِ آى چوسض استضَز ٍ هست اهی

 ضٍظ اظ تبضید اًتطبض اٍل. 30 –زٍ ًَثت ( 2                .ضٍظ 30 –یي ًَثت ( 1

ضٍظ. 20 –یي ًَثت  (4    ضٍظ اظ تبضید اًتطبض زٍم. 20 –زٍ ًَثت ( 3

هحل استوطاض ّیأت ًظبضت ٍ ضؼت آى ٍ ضَضای ػبلی ثجت ًسام است؟  -122

 ثبضٌس.( ّیأت ًظبضت ٍ ضَضای ػبلی ثجت زض هطًع استبى ٍ ّط زٍ زاضای زٍ ضؼجِ اهالى ٍ اسٌبز هی1

ّیأت ًظبضت زض ّط یي اظ ازاضات ثجت ٍ ضَضای ػبلی ثجت زض هحل ثجت زض هحل استبى ٍ زاضای زٍ ضؼجِ اهالى ٍ اسٌبز ( 2

.ثبضٌسهی

ػبلی ثجت زض تْطاى هوط سبظهبى ثجت هستوط است ٍ ّط یي زاضای زٍ ضؼجِ اهالى ٍّیأت ًظبضت زض هطًع استبى ضَضای ( 3

  .ثبضٌساسٌبز هی

ّیأت ًظبضت زض هطًع استبى ٍ ضؼجِ ًساضز ٍ ضَضای ػبلی ثجت زض هوط سبظهبى ثجت ٍ زاضای زٍ ضؼجِ اسٌبز ٍ اهالى هی-( 4

.ثبضس

؟ضَزسی( هٌتطط هیچِ ظهبًی آگْی تحسیس حسٍز اهالى )تحسی -123

. ّبی ًَثتیپس اظ اًتطبض آگْی( 1

.ًَثتی پس اظ اًتطبض اٍلیي آگْی( 2

.ّبی ًَثتی ٍ سپطی ضسى هست اػتطاؼپس اظ اًتطبض آگْی( 3

.ّبی ًَثتی ٍ ػسم ٍغَل اػتطاش زضهَػس هوطضپس اظ اًتطبض آگْی( 4

ّب ٍ هإسسبت زٍلتی ثِ یٌی اظ قطم هبًًَی تولي ضسُ ٍ یب ذبًِای ًِ ثطای استلبزُ ٍظاضتاضاؾی ٍ اهالى ٍ اثٌیًِلیِ  -124

ذبًِ ٍ یب هإسسِ ذطیساضی ضسُ یب ثطَز:ثِ ًبم آى ٍظاضت

. گطززهیذبًِ ٍ یب هإسسِ زض اسٌبز هبلٌیت آى زضج ذبًِ ٍ یب هإسسِ زٍلتی ثَزُ ٍ ًبم آى ٍظاضتهتؼلن ثِ ٍظاضت( 1

  .گطززذبًِ یب هإسسِ زض اسٌبز هبلٌیت آى زضج هیهتؼلن ثِ زٍلت ثَزُ ٍ ًبم آى ٍظاضت( 2 

ذبًِ یب گطزز؛ هگط اهالًی ًِ ثِ ٍظاضتذبًِ یب هإسسِ زض اسٌبز هبلٌیت آى زضج هی( هتؼلن ثِ زٍلت ثَزُ ٍ ًبم آى ٍظاضت3

ذبًِ یب هإسسِ است. سسِ غلح ضسُ ثبضس ًِ هتؼلن ثِ ّوبى ٍظاضتهإ
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ذبًِ یب ّب ًبم زٍلت جوَْضی اسالهی ایطاى ثِ ػٌَاى هبلي ثب حن استلبزُ ٍظاضتهتؼلن ثِ زٍلت ثَزُ ٍ زض اسٌبز هبلٌیت آى( 4

 . هإسسِ زضج گطزز

. زاضًس، ثِ ّیچ -125  آٍضز.ػٌَاى ٍ زض ّیچ غَضت ذللی ٍاضز ًوی ثجت هلي ثِ حوَم ًسبًی ًِ .............

  .چبُ هٌبت( 2                     .هجطای آة( 1

.هجطای آة یب چبُ ٍ هٌبت زایط( 4   .هجطای آة یب چبُ هٌبت اػن اظ زایط ٍ ثبیط( 3

؟ًحَُ اثالؽ آضاء ٍحست ضٍیِ ضَضای ػبلی ثجت چگًَِ است -126

   . ضَززض ضٍظًبهِ ضسوی هٌتطط هی( 1

    .ضَزّبی ًظبضت اثالؽ هیثِ ّیأت( 2

   . ضَزّبی ًظبضت اثالؽ ٍ زض ضٍظًبهِ ضسوی هٌتطط هیثِ ّیأت( 3

.ضَزّبی ًظبضت اثالؽ ٍ زض ضٍظًبهِ ضسوی هٌتطط هیثِ ازاضات ثجت ٍ ّیأت( 4

ٍظیط ًساضًس، ..........................ّبیی ًِ ذبًِثطای ٍظاضت -127

   . هبُ سطپطست تؼییي ًوبیس 3تَاًس حساًثط ثطای هست ضییس جوَْض، هی( 1

 .  هبُ سطپطست تؼییي ًوبیس.  4تَاًس حساًثط ثطای هست ضییس جوَْض، هی( 2

 . هی تب تؼییي ٍظیط ٍ گطكتي ضأ اػتوبز، سطپطست تؼییي ًوبیستَاًس ثب ّوبٌّگی هجلس ضَضای اسالضییس جوَْض، هی( 3

 تَاًس ٍظبیق ذَز ضا ازاهِ زّس. ( تب تؼییي ٍظیط جسیس ٍ گطكتي ضأی اػتوبز، ٍظیط هجلی هی4

 اگط هجلس تـییط ًٌس، ثطای ٍظضاء -128

( ضأی اػتوبز جسیس ثبیس گطكتِ ضَز.   1

. ضأی اػتوبز جسیس الظم ًیست (2

   .ضَزجوَْض ثرَاّس، ضأی اػتوبز جسیس گطكتِ هیهجلس اظ ضییساگط ( 3

.ًٌسضییس جوَْض ثب ّوبٌّگی هجلس، ضأی اػتوبز جسیس اذص هی( 4

هجلس ضَضای اسالهی، ثسٍى ٍجَز ضَضای ًگْجبى اػتجبض هبًًَی ًساضز؛ هگط : -129

   . ًوبیٌسگبى هجلس ضَضای اسالهیزض ظهبى تػَیت اػتجبضًبهِ ( 1

 . اًتربة ضص ًلط اظ كوْبی ػبزل ٍ آگبُ ثِ هوتؿیبت ظهبى( 2

   . ظهبى قطح استیؿبح ٍظضاء زض هجلس ضَضای اسالهی( 3

 . ی زاذلی هجلس ضَضای اسالهیًبهِظهبى تػَیت آییي( 4

؟ًیستیي، ٍظیلِ هجوغ تطریع هػلحت ًظبم ًسام  -130
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تطریع هػلحت زض هَاضزی ًِ هػَثِ هجلس ضَضای اسالهی ضا ضَضای ًگْجبى ذالف هَاظیي ضطع ٍ یب هبًَى اسبسی ( 1

ثساًس، ٍ هجلس ثب زض ًظط گطكتي هػلحت ًظبم ًظط ضَضای ًگْجبى ضا تأهیي ًٌٌس.

. زٌّساضجبع هیهطبٍضُ زض اهَضی ًِ هوبم هؼظن ضّجطی ثِ هجوغ ( 2

. ٍؾغ هَاًیي ٍ هوطضاتی ًِ ثِ هػلحت ًظبم ثبضس( 3

. سبیط ٍظبیلی ًِ زض هبًَى اسبسی تؼییي ضسُ است( 4

غلح زػبٍی ضاجغ ثِ اهَال ػوَهی ٍ زٍلتی یب اضجبع اى ثِ زاٍضی، زض ّط هَضز ............. -131

ثبضس.( هوٌَع هی1

تػَیت ّیأت ٍظیطاى است ٍ ثبیس ثِ اقالع هجلس ثطسس.( هًََل ثِ 2

( هًََل ثِ تػَیت هجلس است.3

( حست هَضز پس اظ اقالع ّیأت ٍظیطاى ٍ هجلس هوٌي است.4

؟ًیستهَضز، غحیح ًسام  -132

ّبی هربلق ثب هَاًیي ضا اظ ًبهِاثكبل تػَیت تَاًسهطجغ ضسوی تظلوبت ٍ ضٌبیبت زیَاى ػسالت ازاضی است ٍ ّط ًس هی( 1

.زیَاى ػسالت ازاضی توبؾب ًٌس

ّیچ كؼل یب تطى كؼلی ثِ استٌبز هبًًَی ًِ ثؼس اظ آى ٍؾغ ضسُ است، جطم هحسَة ( 2

.ضَزًوی

.غبزض ضسُ است احٌبم زازگبُ ّب، ثبیس هستسل ٍ هستٌس ثِ هَاز هبًَى ٍ اغَلی ثبضس ًِ ثط اسبس آى حٌن( 3

اػوبل هَُ هجطیِ جع زض اهَضی ًِ زض هبًَى اسبسی هستویوبً ثط ػْسُ هوبم هؼظن ضّجطی گصاضزُ ضسُ، اظ قطین ضییس ( 4 

 . جوَْض ٍ ٍظضاء است

ذبًِ، ٍاحس سبظهبًی هطرػی است ًِ :ٍظاضت -133

 تحون یي یب چٌس ّسف اظ اّساف زٍلت ضا ثط ػْسُ زاضز ٍ ثِ هَجت هبًَى ایجبز ضسُ یب ( 1

   .ضَزهی

-ضَز ٍ ثب زاضتي استوالل حوَهی، ثرطی اظ ٍظبیق ٍ اهَضی ًِ ثط ػْسُ یٌی اظ هَای سِثِ هَجت هبًَى ایجبز ضسُ یب هی( 2

.زّسگبًِ است ضا اًجبم هی

زضغس ثَزجِ سبالًِ آى اظ هٌبثغ 50ضَز ٍ است ٍ ثب تػَیت هجلس ضَضای اسالهی ایجبز ضسُ یب هی زاضای استوالل حوَهی( 3

   .زاض ٍظبیق ذسهبتی است ًِ جٌجِ ػوَهی زاضزگطزز ٍ ػْسُزٍلتی تأهیي هی

-هتؼلن ثِ زٍلت هی زضغس سطهبیِ ٍ سْبم آى50ّبی زٍلت ایجبز ٍ ثیص اظ ثِ هَجت هبًَى ثطای اًجبم هسوتی اظ تػسی( 4

 ثبضس.

www.saednews.com

www.bartarinketab.ir
www.bartarinketab.ir


ضًَس، هی تَاًٌس حساًثط ّبی هستول ًِ تحت ًظط هؼبٍى ضییس جوَْض ازاضُ هیذبًِ ّب ٍ سبظهبىّط ًسام اظ ٍظاضت -134

ثیٌی ًوبیٌس ٍ ّط ........ هؼبٍى ٍ سبیط هإسسبت زٍلتی حساًثط ........ هؼبٍى یب ػٌبٍیي هطبثِ زض سبذتبض تطٌیالتی ذَز پیص

 هسیط ًل یب هسیط یب ػٌبٍیي هطبثِ زاضتِ ثبضس. تَاًس حساًثط .......هی هؼبٍى

1 )5  ،5  ،5      2 )5  ،3 ،5        3 )3  ،3  ،3      4 )5  ،4  ،3 

 ؟ًحَُ تؼییي هحل ذسهت ٍ ضـل هَضز تػسی ًبضهٌساى پیوبًی ٍ ضسوی، چگًَِ است -135

   .   ثِ ػْسُ زستگبُ اجطایی هطثَـ استًبهِ ٍ ضسوی ًبضهٌساى پیوبًی زض پیوبى( 1

 . ضَزاػن اظ پیوبًی ٍ ضسوی ثب تَاكن ًبضهٌساى ٍ ًیبظ ازاضُ تؼییي هی( 2

 . زستگبُ اجطایی، ثسٍى ًست ًظط ًبضهٌس حن تؼییي ٍ تـییط ًساضز؛ ٍاال تػوین، هبثل ضٌبیت زض زیَاى ػسالت ذَاّس ثَز( 3

 . ضَزَسف زستگبُ اجطایی اػالم هیپس اظ تػَیت ّیأت ٍظیطاى، ت( 4

؟ًیستیي ضطایف ػوَهی استرسام ًسام  -136

   . اًجبم ذسهت زٍضُ ؾطٍضت یب هؼبكیت هبًًَی ثطای هطزاى( 1

 . ػسم اػتیبز ثِ زذبًیبت( 2

    .ػسم اػتیبز ثِ هَاز هرسض( 3

. زاضتي هسضى زیپلن هتَسكِ( 4

 ذبضجِ ، ....ذطٍج اظ تبثؼیت ایطاى ٍ یب هجَل تبثؼیت ًطَض ثیگبًِ ثِ ضطـ گَاّی ٍظاضت اهَض  -137

    .ضَزتحلق ازاضی ثَزُ، ًبضهٌس اظ ًبض اذطاج هی( 1

  .ضَزهَجت اًلػبل اظ ذسهبت زٍلت هی( 2

   .تػویوبت هتلبٍت اتربش ًوبیستَاًس ًسجت ثِ اكطاز ترلق ازاضی ًیست؛ ٍلی هطجغ غبلح، هی( 3

 . ضَزترلق ازاضی ًیست؛ ٍلی سجت اذطاج ًبضهٌس اظ ازاضُ هی( 4

؟ثبضسًویًسام هَضز ظیط، زض زیَاى ػسالت ازاضی هبثل قطح ٍ ضسیسگی  -138

   . تػویوبت ٍ اهساهبت ٍاحسّبی زٍلتی( 1

 . هأهَضاى ضْطزاضی تػویوبت ٍ اهساهبت( 2

   . ّبی ضسیسگی ثِ ترللبت ازاضیآضاء ٍ تػویوبت ّیأت( 3

 . تؼییي هیعاى ذسبضات ٍاضزُ اظ ًبحیِ هإسسبت ٍ ٍاحسّبی زٍلتی( 4

؟ثبضسزستگبُ اجطایی، هطوَل هوطضات هبًَى هسیطیت ذسهبت ًطَضی هی ًسام -139

     .ٍظاضت ًلت( 2       .هػلحت ًظبمهجوغ تطریع ( 1
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ّبی هستطبضی زیَاى هحبسجبت ًطَض.ّیأت( 4         اػؿبی ّیأت ػلوی ٍ هؿبت.( 3

ّبی اجطایی زض غَضتی ًِ زض هَاهغ ؾطٍضی ذبضج اظ ٍهت ازاضی هوطض ٍ یب ایبم تؼكیل ثِ ذسهبت ًلیِ ًبضهٌساى زستگبُ -140

اػالم ًیع زستگبُ :ّب ًیبظ ثبضس، ثط اسبس آى

.ثبضٌسًبض ثطاثط هوطضات هطثَقِ هیالعحوِ یب اؾبكِهٌلق ثِ حؿَض زض هحل ًبض ٍ اًجبم ٍظبیق هحَلِ زض هجبل حن( 1

.ٍظیلِ ًوبیٌسگیطًس زض هحل ًبض حبؾط ٍ اًجبم ًبضی ًِ ثطاثط هوطضات هطثَـ هیالعحوِ یب اؾبكِتَاًٌس زض هجبل حنهی (2

ًبض ثبیس ضؾبیت ًبضهٌس ًیع حبغل العحوِ ٍ یب اؾبكِچَى ذبضج اظ ٍهت ازاضی ٍ یب ایبم تؼكیل است، ػالٍُ ثط پطزاذت حن( 3

.ضَز

.ضَزًبض، زض هحل ًبض حبؾط هیالعحوِ یب اؾبكِّط یي اظ ًبضهٌساى اػالم آهبزگی ًوبیس زض هجبل حن( 4

؟تَاًس ؾوي ایطاز، اظ پبسد زض هبّیت زػَا اهتٌبع ًٌساًسُ هیزض چِ غَضتی ذَ -141

.ذَاًسُ اّلیت ًساضتِ ثبضس( 1

.زازگبُ غالحیت ًساضتِ ثبضس( 2

.ازػب هتَجِ ضرع ذَاًسُ ًجبضس( 3

.زػَای قطح ضسُ سبثوبً ثیي ّوبى اضربظ ضسیسگی ضسُ ٍ ًسجت ثِ آى حٌن هكؼی غبزض ضسُ ثبضس( 4

ّب ؿیط هحػَض است، :زض زػبٍی ضاجِ ثِ اّبلی هؼیي اػن اظ زُ یب ضْط یب ثرطی اظ ضْط ًِ ػسُ آى -142

ّبی ًثیطاالًتطبض ثِ ّعیٌِ ذَاّبى آگْی ضَز ٍ تبضید اًتطبض آگْی تب هلبز زازذَاست ثبیس یي ًَثت زض یٌی اظ ضٍظًبهِ( 1

. جلسِ ضسیسگی ًجبیس ًوتط اظ یي هبُ ثبضس

.ًٌس، اثالؽ ضَزّب ضا هؼبضؼ ذَز هؼطكی هیثبیس یي ًسرِ اظ زازذَاست ثِ ضرع یب اضربغت ًِ ذَاّبى آى( 2

ّب ضا هؼبضؼ ( یي ًسرِ اظ زازذَاست ثِ ضرع یب اضربغی ًِ ذَاّبى آى1ػالٍُ ثط آگْی هلبز زازذَاست )هكبثن ثٌس ( 3

.ضَزًٌس اثالؽ هیذَز هؼطكی هی

. ضَزّب هوٌي است اثالؽ هی( یي ًسرِ اظ زازذَاست ثِ تؼساز اكطازی ًِ ضٌبسبیی آى1ػالٍُ ثط آگْی )هكبثن ثٌس ( 4

سبظش ثیي قطكیي، ........................ -143

.ضَززض زازگبُ ٍ زض حؿَض هبؾی ٍاهغ هی(1

  .ضَزّن زض زكتط اسٌبز ضسوی ٍ ّن زض زازگبُ ٍاهغ هی( 2 

  .ًبهِ ثبیس ضسوی ثبضسزض زكتط اسٌبز ضسوی ٍ زض زازگبُ ٍ ًیع هوٌي است زض ذبضج اظ زازگبُ ٍاهغ ضَز ٍلی سبظش( 3

ًبهِ ًیع ؿیط ضسوی تَاًس زض زازگبُ ٍ ًیع زض ذبضج اظ زازگبُ ٍاهغ ضَز ٍ سبظشضَز ٍ هیزض زكتط اسٌبز ضسوی ٍاهغ هی( 4   

.ثبضس.

؟ًیستالوٌبى ثبضس، ًسام جولِ زض ذػَظ اثالؽ ضأی غححیح ػلیِ هجَْلثی ثَزُ ٍ هحٌَمچٌبًچِ ضأی زازگبُ ؿیب -144
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   . ضَزػلیِ اثالؽ هیّبی ًثیطاالًتطبض هطًع یب هحلی ثِ هحٌَمهلبز ضأی ثِ ٍسیلِ آگْی زض یٌی اظ ضٍظًبهِ( 1

   .ّعیٌِ اًتطبض آگْی ثِ ػْسُ ذَاّبى است( 2

    . ػلیِ اظ هلبز ضأی هكلغ ضسُ ثبضسیي هبُ پس اظ تبضید اًتطبض آگْی است ًِ هحٌَمتبضید اثالؽ ضأی ( 3

 . ضَزهلبز ضأی ثِ ٍسیلِ آگْی زض یٌی اظ ضٍظًبهِ ّب كوف یي ثبض آگْی هی( 4

؟ًیستًسام جولِ زض ذػَظ زازضسی كَضی )زستَض هَهت(، غحیح  -145

   . هَهت، هوٌي است ًتجی یب ضلبّی ثبضسزضذَاست زستَض ( 1

   .ٍجِ تأثیطی زض اغل زػَا ًرَاّس زاضتزستَض هَهت زازگبُ، ثِ ّیچ( 2

   .زستَض هَهت هوٌي است زایط ثط تَهیق هبل یب اًجبم ػول ٍ یب هبًغ اظ اهطی ثبضس( 3

ضسیسگی ٍهتی ضا تؼییي ٍ ؾوي زػَت اظ قطكیي ٍلَ زض اٍهبت زض هَاضزی ًِ كَضیت ًبض اهتؿبء ًٌس زازگبُ ثبیس ثطای ( 4

 . تؼكیل ٍ یب زض ؿیط هحل زازگبُ ثِ اهَض ضسیسگی ًٌس

. تطٌیل هی -146  ضَز.ضَضای حل اذتالف، ثِ هٌظَض حل اذتالف ٍ غلح ٍ سبظش ثیي ...........

 .اضربظ حویوی ٍ حوَهی ؿیطزٍلتی (1

      .اضربظ حویوی ٍ حوَهی( 2

    اضربظ حویوی. (3

.ًلیِ اضربظ حویوی ٍ حوَهی زض ًلیِ هَاضز ثب تطاؾی قطكیي( 4

؟ضَززض ًسام یي اظ هَاضز ظیط، هطاض هٌغ تؼویت غبزض هی -147

   .كَت هتْن( 1

.گصضت ضبى ذػَغی زض جطاین هبثل گصضت( 2

سیستن تجریطی پٌٌِ ٍ پَضبل.استلبزُ اظ ( 3

 . ًسامّیچ( 4

. است. -148 هطجغ اػتطاؼ ثِ حٌن ؿیبثی، ...................

 . زازگبُ تجسیسًظط( 2                 . ّوبى زازگبُ( 1

 . زیَاى ػبلی ًطَض( 4                . ػطؼؾؼجِ ّن ( 3

اضجبع پطًٍسُ اظ زازسطا، احطاظ ًوبیس ًِ هَؾَع اػالم ضسُ جطم ًیست، هٌلق ثِ غسٍض چِ  چٌبًچِ زازگبُ، پس اظ -149

؟تػویوی است

. حٌن ثطائت( 4 . هطاض ضز ضٌبیت( 3 . هطاض هَهَكی تؼویت( 2 هطاض هٌغ تؼویت.(1

 ؟ًیستهحبًوِ ؿیبثی هتْن زض اتْبم ثِ ًسام جطم جبیع  -150
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 . صف( ه4     ( ضطة ذوط.3    ( ذیبًت زض اهبًت. 2        ( جؼل. 1

 ضَز.تؼویت هتْن ٍ هجطم هكبثن ؾَاثف هبًًَی اظ جْت جٌجِ ذػَغی ثب ...... ضطٍع هی -151

   . توبؾبی ضییس زازگستطی( 2        . توبؾبی ضییس حَظُ هؿبیی( 1

 . توبؾبی زازستبى( 4                 .ضٌبیت ضبًی( 3

زض هَاضزی ًِ هجبظات هبًًَی جطم حجس ٍ جعای ًوسی  ضالم ثبضس، هالى احتسبة هطٍض ظهبى ًسام است؟ -152

( حجس.   2  ( جعای ًوسی. 1

ضَز.. ( زض ایي هَاضز هجبظات هطوَل هطٍض ظهبى ًوی4  ( ضالم.3

ثبضٌس، جْت تؼویت جعایی ثطای ضطٍع ثِ تحویوبت هوسهبتی، ضٌبیت چٌس ًلط اظ آًبى ّطگبُ هتؿطضیي اظ جطم هتؼسز  -153

؟ؾطٍضی است

 . ّوگی( 4   .حساهل زٍ ًلط( 3     . حساهل ًػق( 2      . یي ًلط( 1

؟ًساضًسًسام یي اظ اضربظ حن زضذَاست اػبزُ زازضسی ضا  -154

  .هوبم هبًًَی اٍػلیِ یب ًٍیل یب هبئنهحٌَم( 1

   . زازستبى ًل ًطَض( 2

       .هبؾی پطًٍسُ( 3

 . ػلیِ ّوسط ٍیزض غَضت كَت یب ؿیجت هحٌَم( 4

. است. -155 اػبزُ زازضسی زض اهَض ًیلطی ...........................

 . ضٍظ زض ایطاى ٍ زٍ هبُ ذبضج اظ ًطَض 20غسٍض حٌن هكؼی اظ تبضید ( 1

   . ضٍظ پس اظ تبضید ًطق هساضى جسیس 30( 2

یي هبُ اظ تبضید غسٍض حٌن هكؼی چٌبًچِ ضأی هكؼی اجطا ًطسُ ثبضس( 3

 . كبهس هْلت( 4

 ... اظ حجس ٍی ًسط ضَز.اگط هتْن ثِ حجس هحٌَم ضَز، هست ثبظزاضت ................ -156

 . چٌبًچِ هبؾی تطریع زّس هوٌي است( 4    .ضبیس( 3      . ثبیس( 2       .ًجبیس( 1

؟ًیستجولِ ضطایف تحون ًسد ًسام گعیٌِ، اظ  -157

  . ًبسد ثبیس اظ هٌسَخ هٌلػل ثبضس( 2      .ّط زٍ حٌن ثبیس حٌن ضطػی ثبضٌس( 1

 . ضبضع ًسد حٌن ذَز ضا غطیحبً اػالم ًوبیس.( 4   .س ٍ زائن ثبضسیإهتؼلن ًسد ثبیس هحٌن ( 3

زض ٍاجت تؼییٌی ٍ ترجیطی : -158

   .   ذَاّساغل ایي است ًِ ٍاجت تؼییٌی است، ترجیطی ثَزى آى زلیل هی( 1
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    . ذَاٌّسزلیل هی ( ٍاجت تؼییٌی ٍ ترجیطی ّیچ ًسام اغل ًیستٌس ّط ز2ٍ

   .ذَاّسٍاجت تؼییٌی ٍ ترجیطی ّط زٍ اغل ّستٌس ذالف آى زلیل هی( 3

 . ّب زضست ًیستّیچ ًسام اظ گعیٌِ( 4

؟ثبضسًویًسام گعیٌِ، اظ قطین ثبظضٌبسی حویوت اظ هجبظ  -159

( هطیٌِ. 4    غحت سلت.( ػسم 3     . ( تػطیح ٍاؾغ2        ( تجبزض. 1
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