
..........................  :ًبم

 .......................... : ام ذبًَازگیى 

 ًیلَفززثیزستبى : ًبم آهَسضگبُ

 1401زی هبُ  :ًَثت

ثسوِ تعبلی 

ازارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش استبى ارزثیل 

هسیزیت آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبز 

هغبلعبت اجتوبعی : ًبم زرس

 (هتَسغِ اٍل)پبیِ ّطتن 

 10/1401/....: تبرید اهتحبى

زقیقِ  60: اهتحبى هست

 2: تعساز غفحبت

 21: تعساز سَال

 

: هی فز هبیٌس( ظ)پیبهجز اکزم 

« .ّز کِ هَهٌی را اًسٌٍّبک سبسز ٍ سپس زًیب را ثِ اٍ ثسّس، گٌبّص ثرطیسُ ًطَز ٍ زر ثزاثز آى پبزاضی ًجیٌس»

ثبرم سَاالت رزیف 

 .هطرع کٌیس ×جَاة غحیح را ثب عالهت 

 .ٍ ثرػَظ گزٍُ عیبراى ثِ قسرت زست یبفت سلسلِ ّبی سیز ثب پطتیجبًی هززم سیستبىکسام یک اس  1

 ⃝ علَیبى( ز           ⃝سبهبًیبى ( ج               ⃝غفبریبى ( ة           ⃝ عبّزیبى( الف

5/0 

ز؟ ٍش هی ی اهضبء ٍ تٌفیذرئیس جوَْر پس اس اًتربة ضسى ثزای ضزٍع ثِ کبر حکوص تَسظ چِ کس 2

 ⃝ ًوبیٌسگبى( ز          ⃝ضَرای ًگْجبى ( ج           ⃝ رئیس هجلس ذجزگبى( ة            ⃝ رّجز( الف

5/0 

 .هطرع کٌیس ×غحیح یب غلظ ثَزى جوالت سیز را ثب عالهت 

ثِ عػز ثَز کِ اس آى  ثِ گًَِ ایاٍضبع ٍ ضزایظ اجتوبعی ٍ فزٌّگی هززم عزثستبى زر زٍراى پیص اس ثعثت  3

 ⃝غ            ⃝ظ     .  جبّلیت یبز هی ضَز

5/0 

 5/0 ⃝ غ            ⃝ظ     .  اًتربة هی ضَز ٍ ثِ هست چْبر سبل اس سَی رّجزرئیس قَُ قضبئیِ  4

 (ارتجبط -قبزسیِ  –الیحِ  –ًْبًٍس ) .جبّبی ذبلی را ثب کلوبت هٌبست پز کٌیس

 5/0 .اًسبى را قبزر هی سبسز تب ذَاستِ ّب ٍ ًیبس ّبی ذَز را ثِ زیگزاى هٌتقل کٌس................   5

 5/0 .است ..... ..........زٍلت ّب، تٌظین   هْن  ٍظبیفیکی اس   6

 5/0 .رخ زاز ضزثِ ًْبیی را ثز پیکز ارتص سبسبًی ٍارز کزز................... ًجززی کِ زر   7

 .االت سیز پبسد کَتبُ زّیسثِ سَ

  .ضْزّبی هْن هٌغقِ حجبس را ًبم ثجزیس 8

 

75/0 

 5/0 پزذبضگزی ٍ ًشاع ًتیجِ چِ چیشی است؟ 9

 5/0 هَقَفبت چیست؟ 10
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 .ثِ سَاالت سیز پبسد کبهل زّیس

 75/0 ّیئت زٍلت اس چِ کسبًی تطکیل هی ضَز؟ 11

 را ًبم ثجزیس؟( اذتالفبت)اًَاع زعبٍی  12

 

 

1 

 چزا ذلفبی عجبسی زضوي علَیبى عجزستبى ثَزًس؟ 13

 

 

1 

 ثبس ذَرز پیبم چیست؟ 14

 

 

1 

 تفبٍت حکَهت اهَیبى ثب عجبسیبى زر ثزذَرز ثب ایزاًیبى را ثٌَیسیس؟ 15

 

 

5/1 

 سکَت کزز؟قیفِ سزر هبجزای ( ع)چزا حضزت علی  16

 

5/1 

 اس اًَاع تعبٍى زر هسرسِ سِ هَرز را ثیبى کٌیس؟ 17

 

 

5/1 

  هشایبی استفبزُ اس فٌبٍری ّبی ًَیي اعالعبت را ثٌَیسیس؟ زٍ هَرز 18

 

2 

 ضزکت ّبی تعبًٍی را ثٌَیسیس؟ ّسف 19

 

 

5/1 

 ؟چِ تأثیزاتی زارزهَاز هرسر  20

 

 

5/1 

 زرآهسّبی زٍلت اس چِ راُ ّبیی تأهیي هی ضَز؟ 21

 

 

5/1 

 

 کَّی. هَفق ثبضیس
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 کلید سَاالت

ًیلَفز دتیزستاى : ًام آهَسشگاُ

 1401  -1402:   سال تحصیلی

 دی هاُ : ًَتت

تسوِ تؼالی 

ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش استاى اردتیل 

هدیزیت آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى پارس آتاد 

 (هتَسغِ اٍل)م ّشت :پایِ

 هغالؼات اجتواػی: ًام درس

  1401 / 10/ ...: تاریخ اهتحاى

 صفحِ 1: اتتؼداد صفح

تارم سَاالت ردیف 

 5/0 ب 1

 5/0 الف 2

 5/0 ص 3

 5/0 ؽ 4

 5/0 ارتثاط 5

 5/0الیحِ تَدجِ  6

 5/0ًْاًٍد  7

 75/0 (.نمره 25/0)عائف ٍ ( ًوزُ 25/0)؛ یثزب (ًُوز 25/0)هکِ  8

 5/0 ًتیجِ کٌتزل ًکزدى خشن 9

 5/0. ی گَیٌدتِ اهَال ٍ دارایی ّایی کِ ٍقف هی شَد، هَقَفات م 10

 75/0(. ًوزُ 25/0)؛ ٍسیزاى (ًوزُ 25/0)؛ هؼاًٍاى (ًوزُ 25/0)رئیس جوَْر  11

 1. (ًوزُ 5/0)؛ دػاٍی حقَقی (ًوزُ 5/0)دػاٍی کیفزی  12

 1. سیزا ػلَیاى پیزٍ هذّة شیؼِ تَدًد ٍ حکَهت ػثاسیاى را تِ رسویت ًوی شٌاختٌد 13

اٍ را هتَجِ کٌد کِ هؼٌی پیام را دریافت کزدُ، تِ ایي ػول تاسخَرد  ٍ تفزستد اگز گیزًدُ ًیش تِ فزستٌدُ پیاهی 14

 . هی گَیٌد

1 

خلفای ػثاسی تز خالف اهَیاى اس ایزاًیاى در سوت ّای هْوی چَى ٍسارت ٍ فزهاًدّی سپاُ ٍ حکَهت شْزّا  15

 .استفادُ هی کزدًد

5/1 

 5/1. تزٍس تفزقِ ٍ درگیزی هیاى هسلواًاى شد تا اسالم پایدار تواًدتا سکَت خَد هاًغ ( ع)اهام ػلی  16

؛ (ًوزُ 5/0)؛ کوک تِ ّوکالسی ّایی کِ ضؼیف ّستٌد (ًوزُ 5/0)ّوکاری در ًظافت کالس ٍ هدرسِ  17

 .(ًوزُ 5/0)ّوکاری در هزاسن صثحگاّی 

5/1 

ساػت شثاًِ  24کوتز هی شَد؛ هی تَاًین در در ٍقت ٍ ّشیٌِ ّا صزفِ جَیی هی شَد؛ رفت ٍ آهدّا در شْزّا  18

 .هؼیي اس ایي خدهات تْزُ هٌد شَین رٍس ٍ ًِ فقظ در ساػاتی

2 

 5/1 .حل هشکالت اقتصادی ٍ ایجاد رفاُ ٍ سًدگی تْتز تزای اػضای آى است 19

 5/1 .فزد تِ آى ٍاتستگی پیدا هی کٌد ٍ حاضز است تزای تدست آٍردى آى هادُ ّز کاری تکٌد 20

 5/1 درآهد ّای حاصل اس صاردات ًفت، درآهدّای حاصل اس هالیات ٍ سایز درآهدّا 21

 

  کَّی رقیِ
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