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 زْٚزضس ای  چٟبضٌعیٙٝسؤاالت 

 ٔٙظٛض اظ اػتجبض سٙزی ٚ ثطضسی اغبِت ذجط چیست؟ -1

 ت( ضٚایت یه ذجط                  ٘مس یه ذجط تبضیری ٞب                    ح( اِف( شوط چٙس ضٚایت           ة( تطویت ضٚایت

 ............................... است.اظ ثطرستٝ تطیٗ چٟطٜ ٞبی تبضید ٍ٘بضی ضٚایی، ٔٛضخ ٚ ٔفسط ٔطٟٛض  -2

 اثٛاِفضُ ثیٟمی                     ت( ثالشضی اِف( ٔحٕسثٗ رطیط عجطی                 ة( اثٛػّی ثّؼٕی              ح(

 ضٚ٘س؟ ٕ٘ییه اظ آحبض ثطرستٝ سجه تبضید ٍ٘بضی تحّیّی ثٝ ضٕبض  وساْ -3

 فتٛح اِجّساٖ                     ت( ٔطٚد اِصٞت ید ثیٟمی                 ح(اِف( تزبضة االٔٓ                  ة( تبض

 ٞبی تبضید ٍ٘بضی ضٚایی ٔی ثبضس؟ تطیٗ ٚیژٌی وساْ یه اظ اظ ٟٔٓ -4

                       زذُ ٚ تصطف ٔٛضذبٖ زض ضٚایت ٞبة( ػسْ       اضائٝ ٚ رٕغ ثٙسی تطویجی اظ اذجبض ٚ ضٚایت زضثبضٜ یه ضٚیساز اِف(

 ثطضسی ٚ تجییٗ ػُّ ٚػٛأُ ظٟٛض آٖ حبزحٝح( ػسْ استٙبز ذجط شوط ضسٜ ثٝ ضاٚیبٖ ٚ ضبٞساٖ آٖ                          ت( 

 اظ ٔؼبیت سجه تبضید ٍ٘بضی ضٚایی است؟  -5

           اضائٝ ٚ رٕغ ثٙسی تطویجی اظ اذجبض ٚ ضٚایت زضثبضٜ یه ضٚیساز اِف(

 ستٙبز ذجط شوط ضسٜ ثٝ ضاٚیبٖ ٚ ضبٞساٖ آٖ                                             ة( ػسْ ا

 تٛسظ ٘ٛیسٙسٌبٖ         ػسْ اضائٝ ی ٘ظط زضثبضٜ زضستی ٚ ٘بزضستی ذجطح( 

 ثطضسی ٚ تجییٗ ػُّ ٚػٛأُ ظٟٛض آٖ حبزحٝت( 

 تبضید ٘ٛیسی تطویجی اظ چٝ ظٔب٘ی ضٚاد یبفت؟ -6

 لطٖ ٞفتٓ ٞزطیت( اٚاسظ           اٚاذط لطٖ چٟبضْ ٞزطیح(          سْٛ لطٖ اٚاذطة(           اٚایُ لطٖ زْٚ ٞزطی اِف(

 یه اظ ثطرستٝ تطیٗ چٟطٜ ٞبی سجه تبضید ٘ٛیسی تطویجی ٔی ثبضٙس؟ وساْ -7

 الشضیث -ثالشضی                     ت( زیٙٛضی -ٔسؼٛزی             ح( ٔسؼٛزی - زیٙٛضیٔسؼٛزی            ة(   -ثالشضی اِف(

٘ٛیسی ٔٛضذبٖ ضٕٗ اضائٝ ٚ رٕغ ثٙسی تطویجی اظ اذجبض ٚ ضٚایت زضثبضٜ یه ضٚیساز، ذٛز ٘یوع   زض وساْ ضٚش تبضید -8

 ثٝ ثطضسی ٚ تجییٗ ػُّ ٚػٛأُ ظٟٛض آٖ حبزحٝ ٔی پطزاظ٘س؟

 ضٚش سبِطٕبضیت(                                   اِف( ضٚایی                               ة( تطویجی                                ح( تحّیّی   

 ٞبی ظیط ثٝ تطتیت احط چٝ وسب٘ی است؟ وتبة -9

 ٔطٚد اِصٞت -تبضید ثیٟمی  -تزبضة االٔٓ 

 ٔسؼٛزی   -اثٛػّی ٔسىٛیٝ -اثٛاِفضُ ثیٟمی                  ة( اثٛاِفضُ ثیٟمی  -ٔسؼٛزی  -اِف( اثٛػّی ٔسىٛیٝ 

 ٔسؼٛزی   -اثٛاِفضُ ثیٟمی -اثٛاِفضُ ثیٟمی                     ت( اثٛػّی ٔسىٛیٝ -اثٛػّی ٔسىٛیٝ  -ح( ٔسؼٛزی 

 ق زستٝ ثٙسی تبضید ثطاسبس چیست؟ 61ٌعاضش ٚلبیغ ٔحطْ ٚ ػبضٛضا زض شیُ حٛازث سبَ -11

 ضٚش سبِطٕبضیح( تحّیّی                      ت( اِف( ضٚایی                       ة( تطویجی                                

 ثبضس؟ تطیٗ وتبة زض ٔٛضز تبضید ٍ٘بضی ثطاسبس ٔٛضٛع ٔحٛضی وساْ ٔٛضز ٔی ٟٔٓ -11

    ٘ٛضتٝ اثٗ احیط  اِىبُٔ االٔٓ ٘ٛضتٝ اثٛػّی ٔسىٛیٝ                ة( اِف( تزبضة

 ٔسؼٛزی  اِصٞت ٘ٛضتٝ ت( ٔطٚد              تبضید ثیٟمی ٘ٛضتٝ اثٛاِفضُ ثیٟمیح( 
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 درس دوم پاسخنامه
 ٘مس یه ذجط تبضیری                   ح( -1

 اِف( ٔحٕسثٗ رطیط عجطی                  -2

 فتٛح اِجّساٖ                      ح( -3

       اضائٝ ٚ رٕغ ثٙسی تطویجی اظ اذجبض ٚ ضٚایت زضثبضٜ یه ضٚیساز اِف( -4

 تٛسظ ٘ٛیسٙسٌبٖ      اضائٝ ی ٘ظط زضثبضٜ زضستی ٚ ٘بزضستی ذجطػسْ ح(  -5

          سْٛ لطٖ اٚاذطة(  -6

 ثالشضی -ت( زیٙٛضی -7

 ح( تحّیّی                                      -8

 ٔسؼٛزی  -اثٛاِفضُ ثیٟمی -ت( اثٛػّی ٔسىٛیٝ -9

 ضٚش سبِطٕبضیت(  -11

   ٘ٛضتٝ اثٗ احیط  اِىبُٔ ة(-11

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


