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 تارم سَاالت ردیف

. دی هٌاسة را اًتخاب کيًِیگس 1

 ضٛد؟ ی جذا ْی ضٕاَوای اص آٔشی تٛسط چٝ تٍٙٝ اایلاسٜ آس

  نیدٖیتٍٙٝ اْ( تٍٙٝ جثُ اِطاسق          د  ( ج         ً٘یتٍٙٝ تش( وا٘اَ سٛئض              ب  (اِف

 ٘مطٝ جٟاٖ دس وذاْ وطٛس لشاس داسد؟ ٖی تشٔتشاوٓ

 یا٘ذٚ٘ض (    د                       ٖیچ (                 ج ِٙذیتا ( ب      ٞٙذ                ( اِف

 لشاس داسد؟ ی دس چٝ وطٛسی آِح جٙٛبی وٜٛ ٞاسضتٝ

 ِٙذیٚصٖی ( د                   ّٞٙذ         ( ج      إِٓاٖ           ( ب                 ایاستشاَ ( اِف

 تاضذ؟ ی ٘ٓی آتطفطاٖسی صسی اص جضانی وذاْ

            یا٘ذٚ٘ض (   د                      ٖیجیَیف (ج  طاخٗ                 (  ب                  ٚ٘اٖی ( اِف

2 

. دی را تا کلوِ هٌاسة پرکيی خالیجاّا 2

 .لشاس داس٘ذ ................... ی دس ٔؼشض تادٞاای آسی ٔطشق ،جٙٛب ٚ جٙٛب ضشقی ٞاٖیسشصْ 
. ٌستشش داد...................................  سا تااٖی لّٕشٚ غض٘ٛیٔحٕٛد غض٘ٛ 

.  سّطاٖ داضتٖی ای ٞاتی ٔٛثش دس ٔٛفكی٘اْ داضت وٝ ٘مص ................... ی سّطاٖ طغشَ سّجٛقسیٚص  

. ضٛدیا٘تخاب ْ.................  تٝ ٔذت ساٖی ای اسالْی جٕٟٛسی سٞثشیاص سٛ................... سی سئیتشطثك لاٖ٘ٛ اساس  
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 هي کیستن؟ 3

 یاسی ٞستٓ وٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔطاٚسٞالوٛخاٖ احتشاْ تسیساٖی دا٘طٕٙذاٖ ٔسّٕاٖ اٖی اص تشجستٝ تشینیٔٗ  (اِف

. داضتٓ

.  ٞستٓ وٝ دس اسٚخا لشاس داسْی سٚدٖی تشَی سٚد خشآب ٚ طٛنیٔٗ  (ب

.  ٌشفتٖٓی ِمة سوٗ اِذی ػثاسفٝی سا تشا٘ذاختٓ ٚ اص خُٜی ٔزٞة آَ تٛػٝی ٞستٓ وٝ حىٛٔت شیفشد (ج

 . دسس خٛا٘ذٜ اْ ٜی ٞستٓ وٝ دس ٔذاسس ٘ظاْیساٖیٔٗ ضاػش ٔؼشٚف ا (د

2 

. دی کردُ ٍ اصالح کيدای عثارت ًادرست ٍجَد دارد آى را جکی ری زی از جولِ ّاکی ّر در 4

.  ضٛدی ْدٜی تّٙذ دساٖ  وٕتش دی ٚ وٓ استفاع است وٝ وٜٛ ٞاعی ٚسی جٍّٝ الایآفش ( اِف

.  وٙذی ْٖی ساَ ٔغنی ی وطٛس سا تشای ٞاٝ٘ی است وٝ دِٚت دس آٖ دسآٔذٞا ٚ ٞضی ، سٙذحٝیال ( ب

.  است ضتشی ٚ آب آٖ اص ٔجٕٛع آب دٜ سٚدخا٘ٝ خش آب جٟاٖ باستی سٚد دٖٖی خشآب تشَیسٚد ٖ ( ج

.    لشاس داسدای ضٙاختٝ ضذٜ ٘فت جٟاٖ دس ٔٙطمٝ جٙٛب غشب آسسیتٕاْ رخا ( د
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. دی کيدای جی جٌَب غربیای در آسی هٌطقِ اای از اًَاع آب ٍ َّا، شْر کی ّریترا 5

 تشا٘ٝی ٔذیایاطشاف دس.  ٌشْ ٚخطه                                                 یآب ٚٞٛا ( اِف

 ٔشتفغ ی٘ٛاح                                                   .  ی ٌشْ ضشجیآب ٚ ٞٛا ( ب

 ػٕاٖ یاٞایسٛاحُ دس                                                    .  ی اتشا٘ٝی ٔذیآب ٚ ٞٛا ( ج

 ٞا   اتاٖیب                                                  . ی سشد وٛٞستاٖیآب ٚ ٞٛا ( د

 د؟ی خاسخ دٜسی سشتذاساٖ تٝ سٛاالت صاْی ساتطٝ تا قدس

ضؼاس آ٘اٖ چٝ تٛد؟  ( وشد٘ذ؟            بسیخس اص تصشف وذاْ ضٟش حىٛٔت خٛد سا تاس ( اِف

 تٛد٘ذ؟  ی چٝ ٔزٞةتاٖیسشتذاساٖ خطت ( سفت ؟                                      دٖی حىٛٔت آ٘اٖ اص بیچٝ صٔاٖ ( ج

2 

 .هتي زیر را تخَاًیذ ٍ تِ سَاالت پاسخ دّیذ  6

دس دٚساٖ ایّخا٘اٖ ٔغَٛ تٝ دستٛس یىی اص سیاستٕذاساٖ ٚ دا٘طٕٙذاٖ ٘أذاس ایشا٘ی تٙای تسیاس ٟٕٔی دس 

تؼذاد .ایٗ تٙا ضأُ ٔٛسسات ٔختّف چٖٛ ٔسجذ،ٔذسسٝ، تیٕاسستاٖ ،خا٘ماٜ ٚ وتاتخا٘ٝ تٛد.تثشیضساختٝ ضذ

 .ایٗ تٙا تٛسط ساص٘ذٜ آٖ ٚلف ضذٜ تٛد . صیادی اص ػإِاٖ ٚ خضضىاٖ دس آٖ اضتغاَ داضتٙذ 

 ایٗ تٙا تٝ دستٛس چٝ وسی ساختٝ ٚ ٚلف ضذ؟( ٘اْ ایٗ تٙا چٝ تٛد ؟                                           ب  (اِف 

5/0 

 5/0 .                                   دیسی ضٛد سا تٙٛی ْلای دس لاسٜ  آفشتی جٕغشیدٚ  ػأُ  وٝ ٔا٘غ افضا 7

 . دی سا وأُ وٗسی صٕ٘ٛداس 8
 

 

 

75/0 

 1 ٌشدضٍشاٖ داسد؟   ی تشایادی صیعی طةی جارتٝ ٞاای استشاَچشا 9

 1 ؟ صٔستاٖ استی  لاسٜ ٌشْ ٚ بلای آفشچشا 10

 25/0 ؟ استی تٛدا چٝ وطٛسٖی آئی اصُخاستٍاٜ 11

 5/1 صد ؟ ی دست تٝ چٝ الذأاتدی تٝ حىٛٔت سس٘ىٝی تؼذ اص اٜیٔؼاٚ 12

 دس ی لذست تضسي التصادنی آٖ تٝ َی ٚ تثذی ضٕاَیوای ٚ تٛسؼٝ آٔشضشفتی وٝ ٔٛجة جی ػٛأُٖیٟٔٓ تش 13

 . دیسی ٔٛسد سا ت4ٛٙ ؟ ستیاست چ جٟاٖ ضذٜ

1 

 1 تاضذ ؟ ی خش تٙص است چٝ ْای آسی ٔٙطمٝ جٙٛب غشب٘ىٝی اػّت 14

 5/0 ؟دی وٗفی سا تؼشدِتا 15

 5/0 است ؟   ی اطّس چٝ ٘ٛع وتابوتاب 16

 25/0 ؟ستیچ( ( ای آسی التصادیتثشٞا )) ٌشٜٚ ی التصادٞذف 17

 . دی خاسخ دٜسی تٛجٝ تٝ ٘مطٝ ٔماتُ ب سٛاالت صتا 18

 دٞذ؟ ی سا ٘طاٖ ْای ٘مطٝ وذاْ ٔٙطمٝ آسٖیا ( اِف

 وٙذ وذاْ است ؟ ی ٚصُ ْلای ٔٙطمٝ سا تٝ آفشٖی وٝ ایوا٘اَ ( ب

  دیسی ٔٙطمٝ سا تٖٙٛی تٝ اا٘ٛسی اقٖیوتشی٘ضد ( ج

75/0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


