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زضس

1

  (94)ذطزاز ًساهیي اظ پسیسُ ّای ظیط، هحػَل ًٌص اختواػی اًساى ّستٌس؟  – 1

 كلعات  –ز               ظلعلِ             –تیاتاى                           ج  –ب                             غلح –الق 

 زض ػثاضات ظیط، تِ ًساهیي اظ ٍیژگی ّای ًٌص اًساًی اضاضُ ضسُ است؟ )ضة اهتحاى( – 2

اضازی ) ....كطزی تِ هضطات استلازُ تیص اظ اًساظُ كضاّای هداظی آگاُ است، ٍلی تػوین تِ تطى آى ًوی گیطز.  –الق 

........ (تَزى

...... (ّسف زاض تَزى كتح هلِ اٍضست تَسظ تین ًٌََّضزی ) ...... –ب 

...... (هؼٌازاض تَزى ) ......زازى ًاضت ظضز تِ تاظیٌي ذاعی، تَسظ زاٍض  –ج 

 )ضة اهتحاى(ضا زض هَاضز ظیط هطرع ًٌیس. ؿیط اضازیٍ  اضازیپیاهسّای  – 3

(پیاهس ؿیط اضازی زضسی ذَز، هغالة ضا یاز هی گیطز. )  ًتاب زاًطدَیی، تؼس اظ هغالؼِ –الق 

(پیاهس اضازی  د هی زّس. ) سزاًطدَ، تِ سَاالت اهتحاًی، پا –ب 

  (97)زی. تٌَیسیس ضا اًساًی ًٌص اضازی ؿیط ٍ اضازی پیاهسّای تلاٍت - 4

زضس

2

 (97ًساهیي اظ پسیسُ ّای ظیط حاغل ًٌص اختواػی اًساى ّستٌس؟ )ضْطیَض  – 1

 ًَُ ّا  –ز             كلعات           –ًٌْطاى               ج  –ب احتطام تِ هاًَى                –الق 

 ( 97ًساهیي اظ پسیسُ ّای ظیط حاغل ًٌص اختواػی اًساى است؟ )ذطزاز  - 2

 خوازات  –ز                 ستاضگاى    –ج                       غلح –ب                        ًَُ ّا     –الق 

 (96ًساهیي اظ پسیسُ ّای ظیط، حاغل ًٌص اختواػی اًساى ًیستٌس. )ذطزاز  – 3

 ز( حعب            ًَُ ّا               ج(       ب(ػسالت                                   الق(غلح           

 (95) زی  ظ        اهٌیت ٍ غلح، حاغل ًٌص ّای اختواػی اًساى ّست. – 4

 (96)زی  ظ     ذاًَازُ پسیسُ ای است ًِ تا ًٌص ّای اختواػی اًساى تِ ٍخَز هی آیس. – 5

(95) زی  ؽ توام پسیسُ ّا، تِ ٍاسغِ اضتثاعطاى تا ظًسگی اختواػی اًساى ، زض گستطُ خْاى عثیؼی هطاض هی گیطًس. – 6

 (95ًسام یي اظ پسیسُ ّای ظیط، حاغل ًٌص اختواػی اًساى هی تاضس؟) زی  – 7

 زٍلتز(        ج( كلعات                               الق( ستاضگاى                      ب( تیاتاى            

 (95ًسام یي اظ پسیسُ ّای ظیط، خعء پسیسُ ّای خْاى عثیؼی است؟) ضْطیَض  – 8

 ز( هسضسِ         ج( كطضتگاى                   ب( ذاًَازُ                                       ظلعلِ الق ( 

 (91)ذطزاز ظ  . گیطز هی هطاض اختواػی خْاى زضٍى ،تاضس زاضتِ اضتثاط اًساى اختواػی ظًسگی تا ًِ چیعی ّط -9

) ظ   تا ظًسگی اختواػی اًساى، زض گستطُ خْاى اختواػی هطاض هی گیطًس.  توام پسیسُ ّا تِ ٍاسغِ اضتثاعطاى – 10

 (95ضْطیَض 

 (91)ذطزاز  ظ گیطز. هی خای اختواػی خْاى زضٍى ٍ است اختواػی ًٌص یي هاًَى تِ احتطام - 11

 ( 91زٍ هَضز اظ پسیسُ ّایی ًِ تا ًٌص اختواػی اًساى ّا پسیس هی آیٌس، تٌَیسیس. )زی – 12

 (93..... است . )ضْطیَض.اختواػی   ....احتطام تِ هاًَى، یي ًٌص . – 13

  (   97)زی ًیست؟ ًٌص ٍیژگیْای اظ هَضز ًسام - 14

     ّسكساض -ز                      پصیط اًؼغاف -ج                     اضازی -ب                       آگاّاًِ -الق 




