
 
 ططاح سَال : هطین تْتطی

 
 ضضتِ ازتیات ٍ ػلَم اًساًی

 
(2تاضید ) :2 سَاالت اهتحاى زضس  

 ضزیف سؤاالت ًوطُ
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ع کٌیس:رولِ ّای غحیح ٍ غلط ضا هطج  

هطاتقت ٍ یا ػسم سی ضالف( یکی اظ هْوتطیي ٍ هؤثطتطیي هؼیاض ّای سٌجص زضستی یا ًازضستی یک گعاضش تاضیری تط
آى تا ػقل است.     ظ    ؽ هطاتقت  

ظ  ؽاست. اظ اغالت ٍ اػتثاض کافی تطذَضزاض ی کِ فاقس ظهاى ٍ هکاى زقیق تاضسب( ذثط ٍ ضٍایت  
تطای ثثت ٍ ضثط سرٌاى ٍ سیطُ پیاهثط ٍ غحاتِ ایطاى تِ کاض ضفتِ است .  ظ     ؽج( تاضید ًگاضی ضٍایی   

 ز( هْوتطیي ضسالت هَضذاى تالش تطای فْن زقیق ضٍیساز ّای گصضتِ است.    ظ     ؽ

 

1 
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 ـ اذثاض الطَال1
 ـ تجاضت االهن2
 ـ هقسسی 3
 ـ اتي اسفٌسیاض4
 طثطی-5

 الف( تاضید ًگاضی ضٍایی
 ب( هطاتقت تا ػقل 
 ج( تاضید ًگاضی تطکیثی 

 ز( تاضید ًگاضی تحلیلی   

ضا تِ  چپگعیٌِ سوت   ضاستگعیٌِ سوت 
 ٍغل کٌیس.
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 جاّای ذالی ضا پط کٌیس.

.......ٍ............ تٌظین ٍ اضیِ هی کطزًس.تِ زٍ ضٍش .... الف( هَضذاى زض زٍضُ اسالهی،گعاضش ّا ٍ ًَضتِ ّای ذَز ضا  
ب( اظ تطجستِ تطیي چْطُ ّای سثک تاضید ًَیسی تطکیثی هیتَاى تِ  .......................غاحة کتاب ..........................  

 اضاضُ کطز.
ج( ّیچ ضٍیسازی تسٍى ............... ٍ ............... یک ضٍیساز تاضیری هحسَب ًوی ضَز.   
از شکط هی یک هَضَع ٍاحس تا شکط اسٌهتؼسزی زضتاضُ  ز( زض تاضید ًگاضی ................ ضرع هَضخ ضٍایت ّای هرتلف ٍ 

 کٌس.
............ زلیل تط تطالى ٍ ًازضستی آى هی زاًستٌس.ُ( هَضذاى هغایطت یک ضٍایت ٍ هٌثغ تاضیری ضا تا ......   
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                  سَاالت چْاض گعیٌِ ای ظیط ضا پاسد زّیس.
تْطُ تطزُ است؟ی سٌجص اذثاض اظ هؼیاض ػقل ـ کسام یک اظ هَضذاى ظیط تطا1  

(طثطیز          الشضی    ج( ت      ب(اتي هسکَیِ            الف( زیٌَضی          
 

کسی است ؟ چِ ـ اظ تطجستِ تطیي چْطُ ّای تاضید ًگاضی ضٍایی2  
 الف(اتَ ػلی هسکَیِ            ب(زیٌَضی             ج(طثطی         ز(هسؼَزی

 
ضٍایت کٌٌسُ زضست است تِ جع ...................ًقس ـ ّوِ ی هَاضز ظیط زض هَضز سٌجص اػتثاض 3ٍ  

ػالیق ٍ اًگیعُ ّای ضاٍی َّیتی ضٍایت کٌٌسُ ذثط        ب(گی ّای ژالف(ٍی  
ًقل کٌٌسُ ذثطٍ هکاًی فاغلِ ظهاًی  ج(تطسی هغایطت ٍ ػسم هغایطت تا ػقل        ز(    

 
؟  َضخ ًاچاض تِ گعیٌص ٍ اًتراب استـ زض کسام ضٍش تاضید ًگاضی ه4  

   اضی ضٍایی ز(تاضید ًگاضی تحلیلیالف(تاضید ًگاضی تطکیثی ب(تاضید ًگاضی سلسلِ ای ج(تاضید ًگ

4 

  تقیِ سؤاالت زض غفحِ تؼس 



 

 هَفق تاضیس                       تْیِ کٌٌسُ : هطین تْتطی                                                                 

 

 سَاالت کَتاُ پاسد 

 /.5 س؟یسیضا تٌَ یریتاض سازیزٍ ضکي هْن ضٍ 5

 /.5 ست؟یکٌٌسُ چ تیاظ اقساهات هَضذاى زض ًقس ضٍا یکی 6

 /.5 ست؟یچ ییضٍا یًگاض دیتاض یژگیٍ يیهْوتط 7

 /.5 س؟یسیضا تٌَ یتط اساس هَضَع هحَض یًگاض دیتاض یاظ ًوًَِ ّا یکی 8

 /.5 کطزًس؟ یه نیتٌظ یذَز ضا تط چِ اساس یگعاضش ّا یهَضذاى زض زٍضُ اساله 9

 سَاالت تططیحی

 5/1 طز؟یگ یکٌٌسُ چطا ٍ چگًَِ غَضت ه تیسٌجص ٍ اػتثاض زضًقس ضٍا 10

 5/1 ست؟یچ ییضٍا یًگاض دیتاض یایٍ هعا ةیهؼا 11

ضس زض چٌس هطحلِ اًجام   یاغالت ذثط  هحسَب ه یسضٍ  تط یّواى اػتثاض سٌج قتیکِ زض حق یریذثط تاض کیًقس  12

 ضس؟ یه

2 

 5/1 زاضتِ است؟ یٍ زستاٍضز ّا جیچِ ًتا طیاذ یزض سال ّا یاستاى ضٌاستهطاتقت  13

 1 س؟یگعاضش ّا ضا تط اساس ظهاى ٍ هکاى ضطح زّ اضیهؼ 14

 2 س؟یکٌ سِیضا تا ّن هقا یثیتطک یًگاض دیٍ تاض ییضٍا یًگاض دیتاض 15

 5/1 ضسُ اًس؟  لیًا یریچگًَِ تِ زضک تاض یػلَم تجطت یتط زستاٍضز ّا ِیهَضذاى تا تک 16

 5/1 تحلیلی ضا تَضیح زّیس؟تاضید ًگاضی  17



 تٌام ذسا

 (         ضضتِ: ازتیات ٍعلَم اًساًی2:  تاضید )2ضاٌّوای تػحیح سَاالت زضس 

 1 /.(25ظ)ز(                /.(25ظ)ج(                  /.(25غ)ب(           /.(25)الف(ظ  1

 /.(25)تاضید ًگاضی ضٍایی ـ طثطی  -  2
 /.(25)هطاتقت تا عقل ـ اتي اسفٌسیاض - 
 /.(25)تاضید ًگاضی تطکیثی ـ اذثاض الطَال - 
 /.(25)تاضید ًگاضی تحلیلی ـ تجاضب االهن - 

 

1 

 /.(5)الف( سال ضواضی ٍ هَضَعی  3
 /.(5)ب( تالشضی ـ فتَح الثلساى

 /.(5)ج( ظهاى ٍ هکاى 
 /.(25)ز( ضٍایی 

 /.(25)ُ( عقل
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 1 /.(25)(الف4             /.(25) ج(3        /.(25)(ج   2          /.(25)(ب  1 4

 /.5 ظهاى ٍ هکاى 5

 /.5 ٍ ذثط ٍجَز زاضز. یضاٍ يیت یٍ هکاً یاست کِ چِ فاغلِ ظهاً يیا 6

 /.5 کطزًس. یآًْا ضاشکط ه ٌایکطزًس ٍع یّا ًو تیزض ضٍا یگًَِ زذل ٍ تػطف چیًگاضاى ّ دیتَز کِ تاض يیا 7

 /.5 است. یهسعَز يیتي حس یالجَّطًَضتِ علکتاب هطٍج الصّة ٍ هعاٍى  8

 /.5 یٍ هَضَع یسال ضواض 9

ٍ  یفکط صیگطا یکٌٌسُ ذثط ، هحل تَلس ٍ ظًسگ تیضٍا یتیَّ یژگیطٍیًظ یهطحلِ پژٍّطگط ٍ هَضذاى هَضَع يیزض ا 10
 کی اىیضا زض ت یضاٍ یّا عُیٍ اًگ قیکٌٌس کِ عال یه یپژٍّطگطاى سع يیزٌّس.ّوچٌ یقطاض ه یٍ....هَضز تطضس یهصّث

 زٌّس. یقطاض ه یذثط هَضز تطضس

5/1 

 .زٌّس یًو ِیذثط اضا یٍ ًازضست یزضست یزضتاضُ  یًظط چیتِ زٍض اظ ّط گًَِ ًقس ٍ اًتقاز ّ سٌسگاىی: ًَ ةیهعا 11
هَضَع ضٍتِ  کیاظ اذثاض گًَاگَى زضتاضُ  یتا هجوَعِ ا یهَضذاى تعس طایزاًٌس.ظ یتعضگ ه یاظیآى ضا اهت  ی: تطذاظیاهت
 کٌٌس. یزضتاضُ اغل ذثط قضاٍت ه یضًَس ٍ تا تِ زست آٍضزى هساضک ٍ اسٌاز کاف یضٍ

5/1 

سٌجص -4 یتاستاًطٌاس قاتیتحق جیهطاتقت تا ًتا-3  جیضَاّس ٍ ًتا طیتا سا قیهطاتق ٍ تطث-2هطاتقت تا عقل  -1 12
 تط اساس ظهاى ٍ هکاى. یگعاضض

2 

آى علن  قاتیتحق جیکطزُ است ٍ ًتا یازیظ ططفتیهسضى پ یاظاتعاضّا ٍ ضٍش ّا یطیتا تْطُ گ یزاًص تاستاًطٌاس 13
 ضَز. یهحسَب ه یریسٌجص اعتثاض اذثاض تاض یهٌاسة تطا یاضیهع

5/1 

ٍ هطرع تاضس اظ اغالت ٍ  قیکِ فاقس ظهاى ٍ هکاى زق یتیاًس.ذثط ٍ ضٍا یریتاض سازیضٍ کیظهاى ٍ هکاى زٍ ضکي هْن  14
 .ستیتطذَضزاض ً یاعتثاض کاف

1 

آًْا  ٌایکطزًس ع یّا ًو تیزض ضٍا یگًَِ زذل ٍ تػطف چیًگاضاى ّ دیتَز کِ تاض يیا ییضٍا یًگاض دیتاض یژگیٍ يیهْوتط 15
هَضَع تا هطالعِ ٍ هطاتقت  کیّا زضتاضُ   تیضٍا یشکط ّوِ  یهَضخ تِ جا یثیتطک یًگاض دیکطزًس اها تاض یضا شکط ه
 ٍ اًتراب است  ٌصیضٍش هَضخ ًاچاض تِ  گع يیکٌس زض ا ین هیگعاضش ٍاحس  اظ آًْا تٌظ کیّا،  تیّوِ ضٍا

2 

 یٍ .... اتساع ضٍش ّا ٍ اتعاض ّا  کیعیف یضٌاس ستیظ یویعلَم هاًٌس ض ژُیغلَم هرتلف تِ ٍ یّا ططفتیاهطٍظُ پ 16
 کٌٌس. یه فایا یریاغالت ٍ اعتثاض اسٌاز ٍ اذثاض تاض يییزض تع ییهسضى ًقص تسعا

5/1 

ٍ  لیٍ ًقس آًْا  اقسام تِ تحل سازیضٍ کیهطتَط تِ  یّا تیهَضکافاًِ توام اذثاض ٍ ضٍا یضٍش هَضخ تا تطضس يیزضا 17
 .سیآى ٍاقعِ ًوا یاهسّایٍ آثاض ٍ پ طعللیتفس

5/1 

 

 تهیه کننده : مریم بهتری       موفق باشید


