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 :را مشخص کنیذزیر ت اعباردرست یا نادرست بودن  -1 

 .       اجتٕاعی است جٟاٖ اضظش ٞای یه ٚ عمایس تا ٘اساظٌاض ظ٘سٌی ضی٠ٛ ٕٞاٖ ،فطٍٞٙی تعاضض - 1-1غ   ظ 

       .ضٛز ٔی، ضاٜ تطای زٌطٌٛ٘ی ٞٛیت فطٍٞٙی آٖ تاظ اجتٕاعی جٟاٖ زض یهتحطاٖ ٞٛیت  تا پسیس آٔسٖ - 1-2غ   ظ 

 .زیٍطی تثسیُ ٔی ضٛز جٟاٖ اجتٕاعی تٝ اجتٕاعی جٟاٖ ،فطٍٞٙی تطٚظ تحٛالتعسْ صٛضت زض  - 1-3غ   ظ 

 .است اجتٕاعی جٟاٖ اعضای ٔٙفیِ ٚ ٞای ٔثثت٘ٛآٚضی ٚ اتساعات ،تحٛالت فطٍٞٙی تیطٚ٘ی عُّیىی اظ  - 1-4غ   ظ 

 :جمالت زیر را تکمیل کنیذ  -2 

 .عطایطی تٛزٖ یه فطزٔا٘ٙس ضٟطی، ضٚستایی یا  .آٟ٘است ٌطٚٞی عضٛیتٔحصَٛ  افطاز، اجتٕاعی ٞٛیت -2-1

 جٟاٖ فطٍٞٙی ٞٛیت ضٛز، ضٙاذتٝ ضسٕیت تٝ ٚ پصیطفتٝ ضازـاف سٛی ٞای ٔطتطن اظ اضظش ٚ عمایس ٘ٛعی اظ ٞطٌاٜ -2-2

 .ٔی آیس اجتٕاعی پسیس

 .ٔی ضٛز ٔطي وِٟٛت ٚ ٌطفتاض ضٛز، ٔٛاجٝ تست ٞای زضٚ٘ی تٗ واستی ٞا ٚ تا اجتٕاعی جٟاٖ یه اٌط -2-3

تٝ  فطٍٞٙی ٞٛیت تحطاٖ ،تاضس ضا ٘ساضتٝ ذٛز ٞای اجتٕاعیاضظش ٚ عمایس اظ زفاع ٚ حفظ تٛاٖ اجتٕاعی، ظٔا٘ی وٝ جٟاٖ -2-4

 .آیسٚجٛز ٔی

 :را مشخص کنیذسواالت تستی زیر  مرتبط باگسینه صحیح   -3 

 ؟٘یستوساْ ٌعیٙٝ زض ضاتغٝ تا ٞٛیت فطٍٞٙی جٟاٖ اجتٕاعی صحیح  -3-1

 . است تط اظ ٞٛیت فطٍٞٙی جٟاٖ اجتٕاعی ٜزپسیسٜ ای ٌستط ،افطاز اجتٕاعی ٞٛیت (اِف

                                       .وٙسٔی ٔماٚٔت است، ٘اساظٌاض ٞای آٖاضظش ٚ تاعمایس وٝ ٞای اجتٕاعیٞٛیت تطاتط ا٘ٛاع زض ،فطٍٞٙی جٟاٖ اجتٕاعیتحطاٖ  (ب

                                                          . ٌیطزٔی  ضىُ اجتٕاعی جٟاٖ فطٍٞٙی ٞٛیت پطتٛ زض ،اجتٕاعی افطاز ٞٛیت (ج

                                       .زاضز زٚاْ تاضس، ٟٔٓ آٟ٘ا تطای ٚ اجتٕاعی جٟاٖ اعضای پصیطش ٔٛضز آٖ تٝ ٞای ٔطتٛطاضظشٚ  عمایس وٝظٔا٘ی تا فطٍٞٙی ٞٛیت (ز

 ٘طاٖ ٔی زٞس؟صحیح زیٍط ضا تٝ تطتیة  جٟاٖ اجتٕاعی تٝ جٟاٖ اجتٕاعی وساْ ٌعیٙٝ ٔطاحُ تثسیُ یه -3-2

                                                          تحَٛ فطٍٞٙی  –تحطاٖ ٞٛیت   –تعاضض فطٍٞٙی   –تعِعَ فطٍٞٙی  (اِف

                                       تحطاٖ ٞٛیت    –تحَٛ فطٍٞٙی  –تعِعَ فطٍٞٙی   –تعاضض فطٍٞٙی  (ب

                                                             تحَٛ فطٍٞٙی  –تعِعَ فطٍٞٙی   –تعاضض فطٍٞٙی   –تحطاٖ ٞٛیت  (ج

                                        تحَٛ فطٍٞٙی  –تحطاٖ ٞٛیت   –تعِعَ فطٍٞٙی   –تعاضض فطٍٞٙی  (ز

 :دهیذ( تشریحی)پاسخ کامل به سواالت زیر  -4 

 
ٞٛیت فطٍٞٙی جٟاٖ ضٔاٖ ٞا ٚ اضظش ٞایی وٝ آٍٞٙأی ضخ ٔی زٞس وٝ عمایس،  ٔی زٞس؟ ضخ چٝ ٍٞٙأی فطٍٞٙی تعِعَ -4-1

تٝ عثاضت زیٍط، . اجتٕاعی ضا ٔی ساظ٘س، ٔٛضز تطزیس لطاض ٌیط٘س ٚ ثثات ٚ استمطاض ذٛز ضا زض ظ٘سٌی ٔطزْ اظ زست تسٞٙس

 .سغح ضفتاضٞا ٚ ٞٙجاضٞا آغاظ ٔی ضٛز ٚ تٝ سغٛح عٕیك تط یعٙی عمایس ٚ اضظش ٞا ٔی ضسس٘اساظٌاضی اغّة اظ 

 
اٌط فطٍٞٙی وٝ ٌطفتاض تعِعَ، تحطاٖ ٚ تحَٛ ٔی ضٛز، فطٍٞٙی  .فطٍٞٙی ٔثثت ضا تا شوط یه ٔثاَ تٛضیح زٞیس تحَٛ -4-2

تحَٛ جأعٝ جاّٞی تٝ جأعٝ : ٔثاَ .است فطٍٞٙی ٔثثت تحَٛت تغییطات تٝ سٛی فطًٞٙ حك تاضس، تاعُ تاضس ٚ جٝ

 .٘ثٛی

 



 

 موفق باشیذ عسیسان

اعتثاض اجتٕاعی اٌط فطٍٞٙی وٝ   .وٙیسشوط ٘یع یه ٔثاَ  است؟ ٔٙفی یه جأعٝفطٍٞٙی  تتحٛالزض چٝ صٛضتی تغییط ٚ  -4-3

: ٔثاَ .است ٔٙفیفطٍٞٙی  تحَٛتاضس،  تاعُت تغییطات تٝ سٛی فطًٞٙ تاضس ٚ جٝ حك ٔی زٞس، فطًٞٙ ذٛز ضا اظ زست

 .أٛیتٝ جأعٝ  ٘ثٛیتحَٛ جأعٝ 

 

افطاز ٚ اعضای جٟاٖ اجتٕاعی ٞای ٔثثت ٚ ٔٙفی ٘ٛآٚضی ت ٚ یا تٝ اتساعا ضٚ٘یز عُّ وسأٙس؟ ضٚ٘ی تحٛالت فطٍٞٙیز عُّ -4-4

  .یا تٝ واستی ٞا ٚ تٗ تست ٞای ٔٛجٛز زض ٞٛیت فطٍٞٙی جٟاٖ اجتٕاعی تاظ ٔی ٌطززٚز ٚ شٔطتٛط ٔی 

 
 جٟاٖ اجتٕاعی ضٛز؟ ٔی ضٚ ضٚتٝ افطاز ٚ ذٛزوطی ٘اأیسی یأس، آسیة ٞا ٔا٘ٙس ٔرتّف تا ا٘ٛاع اجتٕاعی چٝ ظٔا٘ی جٟاٖ -4-5

ٜ ٔعٙای ظ٘سٌی ٚ ٔطي پاسد ٘سٞس، اظ ایٗ تا ٘یاظٞای ٔعٙٛی ٚ ضٚحی افطاز عُٕ ٘ىٙس، تٝ پطسص ٞای آٟ٘ا زضتاضوٝ ٔتٙاسة 

 یأس، آسیة ٞا ٔا٘ٙس ٔرتّف ا٘ٛاعیا تٝ پٛچ اٍ٘اضی تطسس؛ ٘طاط ظ٘سٌی ضا اظ زست ٔی زٞس ٚ تا پطسص ٞا غفّت وٙس 

 .ضٛز ٔی ضٚ ضٚتٝ افطاز ٚ ذٛزوطی ٘اأیسی

 
تاظا٘سیطی زضتاضٜ تٙیاٖ آٟ٘ا ضا تٝ  تٝ چٝ ضاٜ حّی سٛق زازٜ است؟ ضا ٔتفىطاٖ اجتٕاعی ٚ زا٘طٕٙساٖ ٔعٙٛی، ذأل ٚ واستی -4-6

 .ٞای عمیستی ٚ اضظضی جٟاٖ اجتٕاعی فطا ٔی ذٛا٘س ٚ آٟ٘ا ضا تطای عثٛض اظ ٔطظٞای ٞٛیت فطٍٞٙی آٖ تطٛیك ٔی وٙس

 
زض صٛضتی وٝ عمایس ٚ اضظش  ضٛز؟ ٔی ذا٘ٛازٜ ٔٙجط ٟ٘از ذا٘ٛازٜ ٞا تٝ تحطاٖ ٞٛیت زض ٚ چٝ صٛضتی تحطاٖ ٞٛیت افطاز زض -4-7

ٞای ٔطتثظ تا ٟ٘از ذا٘ٛازٜ زض ٘ظط ترص اعظٓ اعضای جٟاٖ اجتٕاعی، إٞیت، اعتثاض ٚ زٚاْ ذٛز ضا اظ زست تسٞٙس؛ ٔی 

 .ضٛز ذا٘ٛازٜ ٔٙجط ٟ٘از ٞٛیت زض تٛا٘س تٝ تحطاٖ

 


