


 

 (2)لػجبضتْبی ظیط اؾت؟ اظ یهم وسا ٍاغُ ػلن-1-1

 غیط تجطثیًَػی ثطضؾی ػیٌی زض ثبضُ پسیسُ ّبی -الف

ًَػی ثطضؾی ػیٌی زض ثبضُ پسیسُ ّبی تجطثی-ة 

 ًَػی ثطضؾی غیط تجطثی زض ثبضُ پسیسُ ّبی غیط تجطثی-ج

 ًَػی ثطضؾی غیط ػیٌی زضثبُ پسیسُ ّبی تجطثی-ز

 (2)لوساهیه اظ تفىط لبلجی ظیط هبًغ زضن ػلن ٍ فؼبلیت ًیؿت؟-2-1

 ذهَنی تلمی هی قَزلبلجی وِ زاًكىٌساى ثِ ػٌَاى قرم ثِ تفىط -الف

تفىط لبلجی وِ ػلن ضا ًبقی اظ تفىط ٍ تحهیل هی زاًس-ة 

 تفىط لبلجی وِ زاًكوٌس فطز فَق الؼبزُ ای اؾت-ج

 تفىط لبلجی وِ ػلن ضا ثب هٌْسؾی ٍ فٌبٍضی یىی هی زاًس-ز

 (2)لزیسگبُ ولی زًیبی ػلن وبزام اؾت؟-3-1

 تجطثی ٍ تئَضی-ز                              ایؿتب ٍ پَیب -ج      ػولی ٍ تئَضی                -ة                          تجطثی ٍ غیط تجطثی-الف

 (4)لػلت اؾبؾی ػسم پصیطـ قبذِ ای اظ زاًف ٍالؼی ثِ ػٌَاى ػلن ضا اظ ؾَی زاًكوٌساى چیؿت؟-4-1

 هَضَع-زػسم اثجبت                               -جغیط ػولی ثَزى                                 -ةضٍـ قٌبؾی                              -الف 

 (4)لوسام تؼطیف ثطای فطآیٌس ػلن نحیح تط اؾت؟-5-1

 هجوَػِ ای هتطاون اظ زاًف ٍحست یبفتِ -الف 

 فؼبلیت جْت وكف هتغیطّبی هْن ٍ هطتجط ؾبذتي آًْب ٍ تجیي زض ضٍاثط-ة

تي آًْبذهجوَػِ ای ٍؾیغ اظ هتغیطّبی هْن زاًف ٍ هطتجط ؾب-ج 

 ًْب اظ ططیك ثیبى لبًَى آفؼبلیت جْت هطتجط ؾبظی هتغیطّب ٍ تجیي ضٍاثط ثیي -ز

 



 (6)لاّساف زضن ػلوی  وسام گعیٌِ اؾت؟-6-1

 تَنیف ،تجییي،اضظیبثی،وٌتطل-الف 

 تجییي ،پیف ثیٌی،وٌتطل،اضظیبثی-ة

 تجییي،تَنیف،وٌتطل،اضظیبثی-ج

تَنیف،تجییي،پیف ثیٌی،وٌتطل-ز 

 (17)لاؾت . . . . . ز یه .طذَثی هی گی یجًِت آًگبُ سؾرت تالـ وٌ یزاًف آهَظاگط -7-1

 ثیٌیپیف -ز   تجییي                             -جًظطیِ                           -ة               تؼطیف            -الف 

  وِ چگًَِ هیتَاى زض هَضز جْبى هؼطفت ثسؾتوسام جعء انلی پبضازاین هحمك ضا زض جْت پبؾد ثِ ایي ؾَال ّسایت هیىٌس -8-1

 (17آٍضز؟)ل

 ّط ؾِ هَضز-ز  ضٍـ قٌبؾی-ج ّؿتی قٌبؾی-ة هؼطفت قٌبؾی-الف

 (37ِ ثب فلؿفِ حبون اؾت؟)ل انَل ًظطی وسام پبضازاین جؿتجَؼ قوَل ٍ ضثط زازى ػلَم اجتوبػی زض همبثل-9-1

  پبضازاین پسیساض قٌبؾی -ز پبضازاین تئَضی اًتمبزی-ج   پبضازاین ؾبذتبضگطایی-ة پبضازاین اثجبت گطایی-الف

 (39گیطز؟)ل ضؾس ًكبت هی زض وسام پبضازاین اظ تجطثیبت َّقیبضاًِ ٍ ثب ویفیت ٍ آًچِ وِ زض اٍلیي زیسگبُ فطز ثِ شّي هی-11-1

  پبضازاین پسیساض قٌبؾی -ز پبضازاین تئَضی اًتمبزی-ج   پبضازاین ؾبذتبضگطایی-ة پبضازاین اثجبت گطایی-الف

 

 

 

 (43)لاٍلیي هطحلِ زض تسٍیي ٍ اجطای ططح یه پػٍّف وسام اؾت؟-1-2

 اًتربة هَضَع-ز                    تؼییي هسل      -ج       ثیبى هؿئلِ    -ة         ثطضؾی پیكیٌِ     -الف 

 (43)ل ووتط پیكٌْبز هی وٌیس: یه همبلِ وساهیه اظ ولوبت ظیط زض اثتسا ی ػٌَاى-2-2

 هطبلؼِ- ز                 آهبض                     - جثطضؾی                     -ةططاحی                      -الف 

 (45)لاظ هَاضز ظیط ثطغٌب ٍ هكطٍػیت یه پػٍّف هی افعایس؟ وساهیه-3-2

 بثغٌفْطؾت ه-ز  اثعاض گطز آٍضی-ج       هسل تحمیك-ة هَضَع تحمیك-الف 



 (46)لآًْب ثؿتگی زاضز . . . . . . هتغیطّبی هَضز ثطضؾی زض هسل ٍ . . . . . . . . تؼساز ؾَاالت ثب فطضیبت فطػی ثِ.-4-2

 تؼبزل-قٌبذت-ز ضٍاثط-تؼساز-ج تؼبزل-قٌبذت-ة تؼساز-تٌَع-الف 

 (46)لزض تحمیمبتی وِ ثِ زًجبل یبفتٌی چیؿتی پسیسُ ّب ّؿتین اظ وسام گعیٌِ اؾتفبزُ هی قَز؟-5-2

 ّط ؾِ هَضز-ز هسل-ج ؾَال-ة فطضیِ-الف 

اظ وسام گعیٌِ اؾتفبزُ زض تحمیمبتی وِ زض ثبضُ ضاثطِ ػلت ٍ هؼلَلی ٍ یب ّوجؿتگی ثیي زٍ پسیسُ اًجبم هی گیطز -6-2

 (46)لوٌین؟ هی

 ّطؾِ هَضز-ز هسل-ج ؾَال-ة فطضیِ-الف 

 (46. )لثطای تحمیمبتی وِ هسل اؾتبًساضز زاقتِ ثبقس اظ وسام گعیٌِ هی تَاى اؾتفبزُ ًوَز-7-2

 ّط ؾِ هَضز-ز هسل-ج ؾَال-ة فطضیِ-الف 

 

 (52)لثیبى هی وٌس؟ یػٌَاى تحمیك ًظط هحمك ضا ثِ چِ نَضت-1-3

 تَنیفی-ز اهطی-ج ذجطی-ة پطؾكی-الف 

 (57)لثطای هكرم وطزى ولیِ ٍاغُ ّبی تحمیك تطهیٌَ لَغی ثؿیبض هْن هی ثبقس هٌظَض اظ تطهیٌَ لَغی چیؿت ؟-2-3

 ٍاغگبى قٌبؾی-ز ؾبذتبض قٌبؾی-ج زاقتياهىبى -ة وبضثطزی ثَزى-الف 

 (65)ل؟ ًوی ثبقساضائِ قسُ وسام یه اظ هَاضز ظیط  بیی لجالًّ ؾبلِایٌىِ چِ ضّسف اظ زاًؿتي -3-3

  اظ زٍثبضُ وبضی جلَگیطی ًوبیس-الف 

  قٌبؾبیی آثبض زیگطاى زض ایي ظهیٌِ-ة

  اظ ضٍـ هسل آًْب ثْطُ گیطًس-ج

هَضَع ٍ هىبى ثبقس ازاهِ زٌّسُ آًْب زض ّوبى-ز 

 (71)ل؟ؾَز هب هی ثبقسوساهیه اظ هَتَضّبی جؿتجَ ضٌّوَزّبیی ضا تَلیس هی وٌس وِ ثیكتط ثِ -4-3

 هَتَضّبی ایٌتطًتی َّقوٌس-ز هَتَض ّبی ایٌتطًتی ّوگَى-جهَتَضّبی ایٌتطًتی ایؿتب      -ة هَتَضّبی ایٌتطًتی فؼبل-الف 

 (72)لاظ هَاضز ظیط ثبقس؟یه ػٌَاى ذَة هی ثبیؿت وساهیه -5-3

 اظ تحمیمبت زیگط هتوبیع ًجبقس-ز جولِ وبهل ًجبقس-ج ٍاضغ ٍ آقىبض ًجبقس-ة وَتبُ ًجبقس-الف 



 (62)لوساهیه اظ هٌبثغ ظیط ولیس زؾتطؾی ثِ ًتبیج یبفتِ ّبی آذطیي تحمیمبت اًجبم قسُ ّؿتٌس ؟-6-3

 هطجغوتت -ز اًتكبضات زٍلتی-ج هجالت  ٍ ًكطیبت-ة وتبة-الف 

 (73)لثِ ًظط قوب وسام یه اظ هَضَع تحمیك نحیح تط اؾت؟-7-3

 ؾْبم ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثبظزُ تبثیط قَن ّبی ًفتی ثط-الف 

 ثطضؾی ٍ قٌبؾبیی قَن ّبی ًفتی ثطثبظزُ  ؾْبم ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى-ة

 قٌبؾبیی قَن ّبی ًفتی ثطثبظزُ  ؾْبم ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى-ج

ثطضؾی تبثیط قَن ّبی ًفتی ثطثبظزُ  ؾْبم ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى-ز 

 

 (76)لوساهیه اظ گعیٌِ ّبی ظیط زض هَضز ثطضؾی پیكیٌِ تحمیك نحیح تط اؾت ؟-1-4

 زاًؿتي پیكیٌِ تحمیك ثْتط اؾت-الف 

 هحمك هی وٌسّط چِ پیكیٌِ تحمیك ضا ثیكتط ثساًین ووه ثیكتطی ثِ -ة

زض ّط تحمیك ثبیس اظ تحمیمبت پیكیي زض ظهیٌِ هَ ضز ًظط هطلغ قس-ج 

 یىی اظ ضاّْبی زضن ثْتط هَضَع ،ثطضؾی پیكیٌِ تحمیك هَضز ًظط هی ثبقس-ز

وساهیه اظ هَاضز ظیط جْت زٌّسُ ٍ هحسٍز وٌٌسُ ی زاهٌِ تحمیك اؾت ٍ ثِ ػٌَاى پبیِ ٍ ظیط ثٌبی تحمیك قوطزُ هی -2-4

 (81)لقَز؟

 هسل-ز پیكیٌِ تحمیك-ج هَضَع-ة فطضیِ-الف 

 (82)لهطبلؼبت ٍ ًَقتِ ّبی اٍلیِ یه ًظطیِ پطزاظ زض یه ٍالؼِ وسام ًَع هٌجغ اطالػبتی ضا قوبل هی قَز؟-3-4

 هٌبثغ هطجغ-ز هٌبثغ ثبًَیِ -ج هٌبثغ زؾت زٍم-ة هٌبثغ زؾت اٍل-الف 

 (86)لپیكیٌِ نحیح تط هی ثبقس؟وساهیه اظ گعیٌِ ّبی ظیط زض ذهَل ثطضؾی -4-4

 یه تَاًبیی ًمل لَل اؾت-الف 

تلفیك هطبلت ثطضؾی قسُ ٍ تفؿیط پػٍّكگط اظ زاًف هَجچَز زض ثبضُ هؿبلِ اؾت -ة 

 یه تَاًبیی ًمل لَل تٌْب یه ًگطـ ولی ثِ هحمك هی زّس-ج

 ثطضؾی هی وٌسیه تَاًبیی ًمل لَل اؾت وِ ثیكتط زض ذهَل ًگطقْبی گصقتگبى زض ایي ذهَل -ز



 (87. )لیكیٌِ هی ثبقسپهطحلِ  اظ ثطضؾی  وسام اّویت تحمیك زض ثیبى -5-4

  لجل یب ثؼساظ ثطضؾی پیكیٌِ-ز ثؼس اظثطضؾی پیكیٌِ -ج لجل اظ ثطضؾی پیكیٌِ-ة ّوعهبى ثطضؾی پیكیٌِ-الف 

 (84)لزض فطایٌس ثطضؾی پیكیٌِ تحمیك قوب وسام هطحلِ ضا اٍل پیكٌْبز هی وٌس ؟-6-4

 هكرم وطزى ولیِ ٍاغگبى-ز گعیٌف همبلِ هطتجط-ججؿتجَی هٌبثغ اطالػبتی     -ة یبفتي ػٌَاى هؿبلِ-الف 

 (99)لٍ ثی لطاض هی وٌس آهَظـ ًبوبفی وسام هتغییط اؾت ؟ یاگط ثگَیین آهَظـ ًبوبفی ذلجبى ضا ػهجبً-7-4

 ؾججیهتغیط -ز هتغیط هؿتمل-ج هتغیط تؼسیل وٌٌسُ-ة هتغیط ٍاثؿتِ-الف 

 

 (112)لزض ثیبى قطح هؿبلِ وسام زٍ ػبهل ضا ثبیس زض ًظط گطفت؟-1-5

 آیٌسٍُ حبل -ز ٍضغ هَجَز ٍ ٍضغ ًبهطلَة-ج لَت ٍ ضؼف-ة زاذلی ٍ ذبضجی-الف 

 (112)ل؟ًوی ثبقسپػٍّف وسام یه اظ ػَاهل ظیط ّسف ًْبیی -2-5

 جوغ آٍضی اطالػبت-ز      تسٍیي انَل ٍ تئَضی ّب-ج    تسٍیي لَاًیي ولی-ةضٍاثط ػلوی هیبى هتغیطّب        -الف 

 (114)لپبیِ وسام  پػٍّف زلیل ػملی هی ثبقس؟-3-5

 ّط ؾِ هَضز-ز ًظطی-ج ذبلم-ة ثٌیبزی-الف 

 (114)ل؟قَز هٌجط هیثِ وسام پػٍّف ثَزى  زلیل ػولی-4-5

 وبض ثطزی -ز ًظطی-ج ذبلم-ة ثٌیبزی-الف 

 (117)لپػٍّف نحیح  تط هی ثبقس؟ ثطای یه پػٍّفوسام هؿئلِ -5-5

 آیب ٍیػگی ّبی قرهیتی ظًبى ٍ هطزاى ثبّن تفبٍت زاضز؟-الف 

 آیب ٍیػگی ّبی قرهیتی ظًبى ٍ هطزاى ثبّن هكبثِ اؾت؟ -ة

 آیب ًگطـ زذتطاى ٍ پؿطاى ثِ ظًسگی هتفبٍت اؾت؟-ج

زذتطاى ٍ پؿطاى ثِ اظزٍاج هتفبٍت اؾت؟آیب ًگطـ -ز 

 (114)ل؟ًوی ثبقسهالن هؿئلِ تحمیك وسام یه اظ هَاضز ظیط -6-5

 تىطاضی ثَزى-ز اّویت هؿبلِ-ج ِ پػٍّكگطلػال-ة یت اجطالبثل-الف 

 



 (118)لتطتیت فؼبلیتْبی الظم ثطای ثیبى هؿبلِ وسام یه اظ هَاضز ظیط اؾت ؟-7-5

 وطزى هؿبلِ،ثطضؾی هَضَػبت ثٌیبزیتؼطیف هفبّین،هحسٍز -الف 

 ، ثطضؾی هَضَػبت ثٌیبزی، تؼطیف هفبّین هحسٍز وطزى هؿبلِ -ة

 تؼطیف هفبّین ثطضؾی هَضَػبت ثٌیبزی، هحسٍز وطزى هؿبلِ -ج

ی هَضَػبت ثٌیبزیثطضؾ،تؼطیف هفبّین  هحسٍز وطزى هؿبلِ  -ز 

 

 (129)ل؟ًوی ثبقسوساهیه اظ گعیٌِ ّبی ظیط زض ذهَل هسل ٍ ًظطیِ نحیح -1-6

 ًظطیِ پبؾری اؾت یِ پطؾف پػٍّف ذبل-الف 

 ٌسی زاضزههسل، ًظطیِ ولی اؾت وِ هَلفِ ی ّؿتی قٌبؾبیی ًیطٍ-ة

 ًظطیِ هحسٍز تط ،ذبل تط ،جعئی تط اظ هسل اؾت-ج

هی تَاى گفت هسل ٍ ًظطیِ هتطازف یىسیگط ًس-ز 

 (133)لآذطیي هطحلِ وسام اؾت؟ّب ٍ هسلط اظ ًظطیِ ٍیلزض ططح -2-6

 ًظبم ػولیبتی -ز ًظطیِ-ج هسل ًظطی-ة هسل ولی-الف 

 (141)لزض یه تحمیك زض هَضز اظزٍاج ،ؾي چِ ًَع هتغیطی اؾت؟-3-6

 ذبل-ز هَثط-ج ووی-ة ویفی-الف 

 (141)لزٍ ٍیػگی اؾبؾی ثطای هتغیط ّب وسام ّؿتٌس؟-4-6

 ووی ٍ ویفی - ز        ّسفساض ٍ تؼییي وٌٌسُ-ج                 زائوی ٍ هَثط-ة   ثرف پصیط ثَزى ٍ تغییط پصیط           -الف 

 (143)للیوت یه هحهَل ثِ وساهیه اظ گعیٌِ ّبی ظیط ثؿتگی زاضز؟-5-6

 ؾطح هتغیط ػولیلتی -ز ؾطح هَلٌس-ج ؾطح ؾبظُ-ة ؾطح هفَْم-الف 

 (145)ل ؟ًكسُ اؾت تؼطیفوساهیه اظ هتغیط ّبی ثطاؾبؼ ًمف آى زض فطایٌس تحمیك -6

 هتغیط وٌتطل-ز هتغیط ویفی-ج هتغیط ٍاثؿتِ-ة هتغیط هؿتمل-الف 

 

 



 (149)لآذطیي ٍ ثْتطیي ضاُ ثطای وٌتطل هتغیط ّبی تؼسیل وٌٌسُ وسام یه اظ هَضاضز ظیط اؾت ؟-7-6

 تهبزفی آظهَزًی ّباًتربة ٍ جبیگعیٌی -الف 

 جَض وطزى ٍ ّن ططاظ وطزى آظهَزًی ّب-ة

 هطبلِ ٍ ؾٌجف تبثیط هتغیط تؼسیل وٌٌسُ-ج

 حصف اثط هتغیط تؼسیل وٌٌسُ اظ نحٌِ پػٍّف-ز

 

 (159)لحسؼ آگبًِ زض هَضز ضاثطِ زٍ یب چٌس هتغیط وسام اؾت ؟-1-7

 هسل تحمیك-ز فطضیِ تحمیك-ج تحمیكاّساف -ة ؾَال تحمیك-الف 

 (164)لثِ تطتیت زض چِ هىبى ّبیی نَضت هی گیطز؟ یثطضؾی ّوجؿتگی ٍ ػلّ-2-7

 غیط طجیؼی  –غیط طجیؼی -ز طجیؼی  –غیط طجیؼی -ج غیط طجیؼی -طجیؼی -ة طجیؼی-طجیؼی-الف 

 (164)لقسُ اؾت؟ّط گبُ هحیط طجیؼی ٍ ٍ زذبلت هحمك هطتجط ثبقس چِ ًَع ثطضؾی ایجبز -3-7

 آظهبیف اظهبیكگبّی-ز ثطضؾی آظهبیكگبّی-ج آظهبیف هیساًی-ة ثطضؾی هیساًی -الف 

 (181)لانَل فطضیِ ؾبظی وسام اؾت ؟-4-7

 انل نطاحت،انل فطاغت اظ اضظـ،انل زلت ٍ انل تىطاض پصیطی-الف 

 انل فطاغت اظ اضظـ ،انل پػٍّف پصیطی ، انل زلت،انل تىطاض پصیطی-ة

 نطاحت ،انل فطاغت اظ اضظـ، انل پَقف زّی ، انل پػٍّف پصیطیانل  -ج

انل نطاحت، انل فطاغت اظ اضظـ، انل زلت، انل پػٍّف پصیطی -ز 

 (183)ل؟ًوی ثبقسهطاحل فطضیِ ؾبظی تحمیك  ءوساهیه اظ هَاضز شیل جع-5-7

 هؿبلِتؼطیف -ز آظهَزى فط ضیِ ّب-ج ٍاضؾی پیف فطضیِ ّب-ة تْیِ پیف فطضیِ ّب-الف 

 (183)لاًَاع فطضیِ وساهٌس؟-6-7

 جْت زاض ٍ ثسٍى جْت-ز اٍلیِ ٍ ًْبیی-ج وبضثطزی ٍ تئَضی-ة آهبضی،پػٍّكی-الف 

 (186)لزض یه تحمیك تؼساز فطضیبت فطػی ثِ چِ چیعی ثؿتگی زاضز؟-7-7

  هَضَع تحمیك-ز هسل-جتؼساز هتغیط ّب ٍ ضاثط ثیي آًْب                  -ةفطضیِ انلی          -الف 



 

 (211)لیىی اظ اثعاض ّبی  ضایج زض ضٍـ هؿتمین ثطای وؿت زازُ ّب تحمیك وسام اؾت ؟-1-8

 اؾتفبزُ اظ اؾٌبز ٍ هساضن-ز سُّهكب-ج ِحجههب-ة پطؾكٌبهِ-الف 

 (211)لثطای ثبال ثطزى زلت زازُ ّبی گطز آٍضی قسُ تَؾط پطؾكٌبهِ وسام ضٍـ نحیح تط اؾت؟-2-8

  اؾتفبزُ اظ ؾَاالت ثیكتط-الف 

  اؾتفبزُ اظ ؾَاالت ترههی تط ٍ ثیكتط-ة

  اؾتفبزُ اظ جبهؼِ آهبضی ثیكتط -ج

ّب زض وٌبض تىویل پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ اظ ؾبیط اثعاضّب ی گطز آٍضی زازُ-ز 

 (211)لوسام اثعاض جوغ آٍضی ثِ اضظیبثی ػویك ازضان ّب ،ًگطـ ّب ٍػالیك آظهَزًی هی پطزاظز؟-3-8

 اؾتفبزُ اظ اؾٌبز ٍ هساضن-ز هكبّسُ-ج ِحجههب-ة پطؾكٌبهِ-الف 

 (213ٍ214)لهعایبی ضٍـ ههبحجِ  هی ثبقس؟ وساهیه اظ هَاضز ظیط جعء-4-8

  ٍلت گیط اؾتایي ضٍـ -الف 

  ثِ ههبحجِ گطاى هجطة ٍ وبض اظهَزُ ًیبظ زاضز-ة

  اظْبض ًظط قرهی-ج

ثطای هطبلؼِ افطاز جبهؼِ وِ ؾَاز الظم ضا ًساضًس هٌبؾت اؾت -ز 

 (217)لثطای وؿت زازُ ّبی وَزوبى ٍ یب ثیوبضاى ضٍاًی وسام ضٍـ هٌبؾت تط اؾت ؟-5-8

 هكبّسُ -ز      اؾٌبز ٍ هساضناؾتفبزُ اظ -ج ِجههبح-ة پطؾكٌبهِ-الف 

 (218)لهؿبلِ انلی زض جوغ اٍضی اطالػبت اظ ططیك اؾتفبزُ اظ اؾٌبز ٍ هساضن وسام گعیٌِ اؾت؟-6-8

 ٍ وٌِْ ثَزى یلسیو-ز ّعیٌِ ثط ثَزُ-ج          اػتجبض اؾٌبز ٍ هساضن-ة پطاوٌسُ ثَزى-الف 

تَاًس هفَْم هَضز ًظط هبض ا اًؼىبؼ زٌّس زض آى ؾٌجِ ٍجَز زاضز وسام ضٍایی اطویٌبى اظ ایٌىِ ّوِ اثؼبز ٍ هَلفِ ّبی وِ هی -7-8

 (225)لاؾت؟

 ضٍایی نَضی-ز ضٍایی ؾبظُ-ج ضٍایی ٍاثؿتِ ثِ هؼیبض-ة ضٍایی هحتَا-الف 

 



 

 

ای وِ هتكىل اظ ّوِ اػضبی ٍالؼی ٍ یب ططفی وِ ػاللوٌس ّؿتین یبفتِ ّبی پػٍّف ضا ثِ آًْب تؼوین زّین وسام  جبهؼِ-1-9

 (248)لاؾت؟

 جبهؼِ زض زؾتطؼ-ز                     جبهؼِ ًوًَِ-ج جبهؼِ هَضز هطبلؼِ-ة جبهؼِ هَضز ًظط-الف 

 (254)لزض هَضز آى اًجبم هی قَز چِ ًبم زاضز؟ ی یب فطزی وِ ػول اًساظُ گیطچیع  -2-9

 جبهؼِ-ز ػٌهط-ج ٍاحس ًوًَِ ثطزاضی-ة ًوًَِ-الف

 (424)لهؼیبضًوًَِ هفطٍو وبّف زّین چِ وبض ی ثبیس وٌین؟اگط ثرَاّین ذطبی هؼیبض ضا زضیه اًحطاف -3-9

 حجن ًوًَِ ضا وبّف زّین -الف 

حجن ًوًَِ ضا افعایف زّین -ة 

 ی ضا ثیكتط وٌینبضجبهؼِ آه-ج

 پطاوٌسگی ًوًَِ ضا افعایف زّیون-ز

 (261)لزؾتِ ثٌسی ضٍـ ّبی ًوًَِ گیطی وسام اؾت؟-4-9

 هٌظن ،غیط هٌظن-ز قوبضقی،غیط قوبضقی-ج تهبفیتهبزفی، غیط -ة ٍالؼی،نَضی-الف 

 (269)لوسام ضٍـ ًًَِ گیطی ضػبیت انل التهبز ٍ ضاحتی اجطای آى ضاتكىیل هی زّس؟-5-9

 ًوًَِ گیطی ؾبزُ  -ًوًَِ گیطی ذَقِ ای       ز -ج        ًوًَِ گیطی ؾیؿتوبتیه-ة ًوًَِ گیط طجمِ ای-الف 

هؼَال ولی،اظ توبم افطاز آى اطالػبت زیگط اظ ًوًَِ فطػی ثطگعیسُ اظ آى ، زض ّوبى  ًوًَِ گیطی وِ زض آى ثطذی اظ اطالػبت -6-9

 (273)لظهبى یب زض ظهبى زیگط جوغ آٍضی هی قَز وسام اؾت؟

  ًوًَِ گیطی چٌس زضجِ ای  -ز ًوًَِ گیطی هٌطمِ ای -جگیطی چٌس هطحلِ      ًوًَِ -ة ًوًَِ گیطی تسضیجی-الف 

 (282)لٍ ذطبی ًوًَِ گیطی وسام قىل اؾت؟ضاثطِ ثیي اًساظُ ًوًَِ -7-9
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 (291)لهست اظ وسام ًَع تحمیك اؾتفبزُ هی قَز؟ ثطای حل هؿبئل هكىالت زض وَتبُ-1-11

 ػولیبتی-ز تحمیك ٍ تَؾؼِ-ج اضظیبثی-ة ثٌیبزی-الف 

ظهبًی وِ ثرَاّین زض هَضز اتفبق ًظط یه جوغ نبحت ًظطزض هَضز یه هَضَع ذبل ثِ ثطضؾی ثپطزاظین اظ وسام ضٍـ -2-11

 (298. )لؾتفبزُ هی وٌینا

 ضٍـ آظهبیكی-ز ضٍـ زلفی-ج ضٍـ طَلی-ة ضٍـ همطؼی-الف 

 (312)لوسام یه اظ هَاضز ظیط زض هَضز ضٍـ هطبلؼِ هَضزی ،نحیح هی ثبقس؟-3-11

 نَضت ؾطحی تؼساز ظیبزی هَضز ضا تحت ثطضؾی لطاض هی زّس ثِ-الف 

ذهَنیبت ووی ضا هَضز ثطضؾی لطاض هی زّس ٍلی ثِ هحسٍزُ ی ٍؾیؼی اظ زاًف ثطای تحلیل ؾیؿتن ّبی پیچیسُ زؾتطؾی هی  یبثس-ة 

 ضاثطِ هیبى هتغیط ّب ضا ثطاؾبؼ ّسف تحمیك تحلیل هی وٌس-ج

  .بتی پطٍغُ ٍ ّن ثِ جٌجِ ّبی تحمیمبتی آى تَجِ زاضزضٍقی اؾت وِ ّن ثِ جٌجِ ّبی ػولی-ز

 (316)لاًَاع ضٍـ تحمیك اظ زیسگبُ غبیت وسام اؾت؟-4-11

 ػلّی ،همبیؿِ ای-ز ثٌیبزی ،وبضثطزی-ج ووی ،ویفی-ة تَنیفی،تجطثی-الف 

تئَضی وِ ووتط فطضیِ زاضز ثْتط ٍیػگی ولیسی یه تئَضی وِ زض تَلیس هسلْب ٍ فطضیِ ّب ی جسیس پط ثبض تط اؾت ًؿجت ثد -5-11

 (331)لاؾت ثیبًگط وسام ذهَنیت اؾت؟

 اًتعاػی ثَزى-ز زضًٍی ؾبظگبضی-ج ؾَزهٌسی-ة یگبًگی-الف 

 (324)لفطایٌس تحمیك لَم ًگبضی ثب وسام هطحلِ آغبظ هی گطزز؟-6-11

 تحلیل زازُ ّب-ز          قٌبؾبیی آظهَزًی ّب-جقٌبؾبیی پسیسُ هَضز هطبلؼِ       -ة ضیِثیبى فط-الف 

 (333)لآذطیي هطحلِ تئَضی وسام اؾت؟-7-11

 تؼبضیف هتغیط ّب -پیف ثیٌی                          ز-ج  ضٍاثط ؾبذتبض                       -ة    سٍز وطزى زاهٌِهح-الف 

 

  (347)ل؟ًوی ثبقسوسام هَضز ًطم افعاض تحلیلی ضایج زض هسیطیت -1-11

 اوؿل-ز هیٌی تت-ج هطلت-ة عضلیل-الف 



 (355)لثطای ؾٌجف فطضیِ ّبیی وِ هتغیط آى ووی اًس ،وسام آهبض اؾتفبزُ هی قَز؟-2-11

 گؿؿتِ-ز پیَؾتِ-ج ًبپبضاهتطیه-ة پبضاهتطیه-الف 

 (362)ل؟ًوی ثبقسوسام هَضز جعءقبذم ّبی پطاوٌسگی -3-11

 زاهٌِ هیبى چبضوی-ز هؼیبض اًحطاف-ج هس-ة ٍاضیبًؽ-الف 

 (366)لزٍ هفَْم فطاٍاًی هكبّسُ قسُ ٍ فطاٍاًی هَضز اًتظبض هتىی اؾت؟ وسام آظهَى ثط-4-11

 اؾویطًَف ته ثؼسی-وبلوبگطٍف-ز فطیس هي-ج ٍ ثؼسیوبهی زٍ ز-ة هبى ٍیتٌیu-الف 

 (381)لوسام آظهَى ثِ ثطضؾی ٍاثؿتگی یه هتغیط تهبزفی ٍاثؿتِ ثِ یه یب چٌس هتغیط هؿتغل هی پطزاظز؟-5-11

 اًحطاف هؼیبض-ز ضگطؾیَى چٌس گبًِ-ج ضطیت ّوجؿتگی-ة تحلیل ٍاضیبًؽ-الف 

 (389)لٍ هتغیط ّبی آقىبض )اًساظُ گیطی قسُ(هی ثبقس؟ وسام آظهَى ثطضؾی ضٍاثط ذطی ثیي هتغیطّبی اًساظُ گیطی ًكسُ-6-11

 ضطیت ّوجؿتگی-ز    ضیگطیؿَى چٌس گبًِ- جهسل یبثی هؼبزالت ؾبذتبضی ثب لیعضل             -ة تحلیل ٍاضیبًؽ-الف 

 (368)لوسام آظهَى ثِ هؼٌی زاض ثَزى اذتالف هیبًِ ّب زض یه هتغیط آظهَى ،ثیي زٍ گطٍُ ضا اضظیبثی هی وٌس؟-7-11

 الف-uاؾویطًَف ته ثؼسی-وبلوبگطٍف-ز فطیس هي-ج وبهی زٍ زٍثؼسی-ة هبى ٍیتٌی

  

 

 (418)لزض ًگبضـ گعاضـ تحمیك ،هطٍضی ثط پیكیٌِ تحمیك زض وسام فهل گٌجبًسُ قَز هٌبؾجتط اؾت؟-1-12

 ازثیبت هَضَػی-ز همسهِ-ج ضٍـ قٌبؾی تحمیك-ة ولیبت تحمیك-الف 

 (412)لثِ وبض هی ضٍز؟زض وسام ثرف زلیل اًتربة هَضَع ،اضائِ هؿتٌسات ضطٍضت اًجبم تحمیك -2-12

 ّسفْبی تحمیمك-ز فطضیبت تحمیك-ج ثیبى هؿئلِ-ة همسهِ-الف 

زض هَاضزی وِ ثرَاّین زض ثبضُ ضاثطِ ػلت ٍ هؼلَلی ٍ یب ّوجؿتگی ثیي زٍ یب چٌس پسیسُ هكرم تحمیك وٌین اظ وسام هَضز -3-12

 (413)لاؾتفبزُ هی وٌین؟

 ثؼس فطضیِاٍل ؾَال ٍ -ز هسل-ج فطضیِ-ة ؾَال -الف 

 (424)لاظ وسام آظهَى ثطای تؼییي پبیبًی پطؾكٌبهِ تحمیك اؾتفبزُ هی وٌین؟-4-12

 فطیس هي-ز تحلیل ػبهلی-ج ضاى تؿت-ة    ًجبخٍآلفبی وط-الف 



 (424)لاظ وسام آظهَى ثطای وبّف ؾَاالت ٍ زؾتِ ثٌسی آًْب زض لبلت هتغیطّبی والى اؾتفبزُ هی وٌین؟-5-12

 فطیس هي-ز تحلیل ػبهلی-ج ضاى تؿت-ة وطًٍجبخآلفبی -الف 

 (412؟)ل؟ًوی ثبقسوسام گعیٌِ زض ذهَل هسل تحمیك نحیح -6-12

 هسل ّب ّوبى اؾىلت تئَضی ّبی ػلَم هرتلف اًس-الف 

ثط توبم هَضَػبت هسل ّبی اؾتبًساضز ٍجَز زاضز-ة 

 هسل یىی اظ هْن تطیي ثرف ّبی تحمیك اؾت-ج

 قطٍع ثِ وبض ٍ تؼییي فطضیبت تحمیك ،هسلی ضا اًتربة یب تْیِ وٌس.هحمك هی ثبیؿت ثطای -ز

 (412)لتؼساز اّساف فطػی زض ططح پػٍّكی ثِ چِ ػبهلی ثؿتگی زاضز؟-7-12

 تؼساز ّسف انلی-ز ّسف انلی- ج تؼساز هتغیط هسل       -  ة اّویت هتغیط ّبی هسل              -الف 

 

    

 


