
 

 

 1عالهت ٍ تْذاؽت درط  

 هعٌی کلوِ عالهت در لغت ًاهِ دّخذا ٍ در فزٌّگ فارعی هعیي چیغت ؟  (1

 در لغت ًاهِ دّخذا تِ هعٌی تی عیة تَدى ٍ در فزٌّگ هعیي تِ هعٌی رّایی یافتي اعت .

 عالهت اس ًظز تقزاغ ٍ اتَعلی عیٌا تِ چِ هعٌاعت ؟ (2

 خَى (  –تلغن  –عَدا  –گاًِ ) صفزا  4تقزاغ : تزقزاری تعادل تیي اخالغ 

 تَ علی عیٌا :  عزؽت ٍ حالتی اعت کِ در آى اعوال تذى تِ درعتی عز هی سًذ . 

 تعزیف عاسهاى جْاًی تْذاؽت اس عالهت را تیاى کٌیذ ؟  (3

 تزخَرداری اس آعایؼ کاهل جغوی ٍ رٍاًی ٍ اجتواعی

 چِ ایزادی تز تعزیف عالهت تَعػ عاسهاى جْاًی تْذاؽت ٍارد اعت ؟ اس دیذگاُ اعالم  (4

 یک جٌثِ تغیار هْن ٍجَد اًغاى یعٌی جٌثِ هعٌَی را در تعزیف عالهت تِ کار ًثزدُ اعت .

 تعزیف جاهع عالهتی را تٌَیغیذ ؟  (5

 اجتواعی ٍ هعٌَی تز خَردار اعت .کیفیتی اس سًذگی اعت کِ در آى فزد اس عالهت جغوی ٍ رٍاًی ٍ عاؼفی ٍ خاًَادگی ٍ 

 تعزیف تْذاؽت را تٌَیغیذ ؟  (6

 تاهیي ٍ حفظ ٍ تاال تزدى  عؽح عالهتی در اتعاد جغوی ٍ رٍاًی ٍ اجتواعی ٍ هعٌَی 

 عالهت اًغاى هغتلشم رعایت چیغت ؟  (7

        تْذاؽت 

 تِ چِ دالیلی پیؾگیزی تز درهاى اٍلَیت دارد ؟  (8

 ٍ کن ّشیٌِ تز اس درهاى اعت.  الف ( پیؾگیزی تغیار آعاى تز

 ب(  سهاى آهَسػ ّای پیؾگیزاًِ تغیار کَتاُ تز ٍ تزای ّوگاى اهکاى پذیز اعت 

 ج( رٍػ ّای پیؾگیزی هعوَال ٍاتغتگی تِ کؾَر ّای دیگز ایجاد ًوی کٌذ .  

 د( تز خالف رٍػ ّای درهاًی عَارض جاًثی ًذارد سیزا دارٍ هصزف ًوی ؽَد . 

 درهاى  تاعج اس دعت رفتي کار  ٍ فعالیت یا ًقص ععَ ًوی ؽَد .ى( تز خالف 

 اتعاد عالهت اًغاى را ًام تثزیذ ؟  (9

 هعٌَی  -اجتواعی   –خاًَادگی  –عاؼفی  –رٍاًی –جغوی 

 هلوَط تزیي تعذ عالهتی کذام اعت ؟ (11



 

 

 عالهت جغوی 

 

 تععی اس ًؾاًِ ّای عالهت جغوی را تیاى کٌیذ ؟  (11

 حزکات تذًی ّواٌّگ  –اجاتت هشاج هٌظن –اًذام  هتٌاعة –خَاب راحت ٍ  هٌظن –اؽتْای کافی –ٍسى هٌاعة  –ظاّز خَب ٍ ؼثیعی 

 ٍسى ًغثتا حاتت در عٌیي تاال  –افشایؼ هٌاعة ٍسى در عٌیي رؽذ –ؼثیعی تَدى ًثط ٍ فؾار خَى 

 هٌظَر اس عالهت رٍاًی چیغت ؟   (12

 العول هٌاعة در تزاتز هؾکالت ٍ حَادث سًذگی یعٌی قذرت تؽاتق تا ؽزایػ هحیؽی ٍ داؽتي عکظ 

 تزخی اس ًؾاًِ ّای عالهت رٍاًی  را تٌَیغیذ ؟  (13

 داؽتي عولکزد هٌاعة در تزخَرد تا هؾکالت–داؽتي رٍحیِ اًتقاد پذیزی –قعاٍت صحیح در تزخَرد تاهغائل –عاسگاری فزد تا خَیؼ ٍ دیگزاى 

 عِ اصل عالهت رٍاى را تٌَیغیذ ؟  (14

 ؽٌاخت  –آراهؼ  –ى هذیزیت ّیجا

 عالهت اجتواعی تِ چِ هعٌاعت ؟  (15

 یعٌی ارتثاغ عالن فزد تا جاهعِ ٍ خاًَادُ ٍ هذرعِ ٍ هحیػ 

 ٍیضگیْای عالهت هعٌَی را تٌَیغیذ ؟ (16

  اعتقاد تِ هعٌَیت ٍ هعاد–ّذف داؽتي در سًذگی –پایثٌذی تِ اخالقیات –کوال جَیی –اهیذٍاری ٍ تعْذ  –عؽح تاالی ایواى تِ خذا 

 هْوتزیي عَاهل هَحز تز عالهت یک فزد را تیاى کٌیذ ؟  (17

 دعتزعی تِ اهکاًات تْذاؽتی  ٍ درهاًی –هحیػ سًذگی  –عثک سًذگی  –عَاهل صًتیکی ٍ فزدی 

 دچار چِ عَارظی هی ؽَد ؟ فزدی کِ عالهت هعٌَی ًذارد  (18

 احغاط پَچی ٍ تی ّذفی –هؾکالت جغوی ٍ اجتواعی  –تیواری رٍحی ٍ رٍاًی 

 

  


