
 فػل اٍل  ّطتنهطبلعبت اجتوبعی پبیِ 

  "(  2) تعبٍى "دٍمدسس 

 فشدی غَست ثِ جبهعِ سطح دس ًیىَوبس افشاد گبّی – خیش ؟ضَد هی هحذٍد هحلِّ ٍ هذسسِ ٍ خبًِ ثِ تٌْب ، آیب تعبٍى -1

 . وٌٌذ هی ووه ٍ سسبًٌذ هی یبسی دیگشاى ثِ گشٍّی غَست ثِ گبّی ٍ         

  یبسی ، ّستٌذ ًیبصهٌذ وِ وسبًی ثِ خَد عوش صهبى ٍ ّب تَاًبیی ، علن ، هبل ثخطص طشیك اص افشاد ؟ چیست اًفبق -2

.  گَیٌذ هی اًفبق ثخطص ایي ثِ.  سسبًٌذ هی        

 وٌذ هی فشاّن آخشت ٍ دًیب دس سا فشد سستگبسی صهیٌِ  - 1؟ داسد وٌٌذُ اًفبق فشد صًذگی دس اثشاتی چِ وشدى اًفبق -3

  للت  -4 ضَد هی اًسبى دس ثخطص ٍ ایثبس سٍحیِ تمَیت هَجت -3 ضَد هی ثشٍت ٍ هبل افضایص ٍ پبوی هَجت   -2     

........     -6 داسد دًجبل ثِ سٍاًی ٍ سٍحی آساهص   -5 سّبًذ هی ثشٍت ٍ هبل ٍ دًیب ثِ دلجستگی اص سا اًسبى     

 ٍ هعلَلیي اص ًگْذاسی ّبی اًجوي ، خبظ ثیوبساى اص حوبیت ّبی اًجوي ؟ ثجشیذ ًبم خیشیِ سا ًوًَِ اص هَسسبت چٌذ -4

 . سبص وتبثخبًِ ٍ سبص هذسسِ خیشیي ٍ ایتبم اص حوبیت ٍ ًگْذاسی هَسسبت ، خیشیِ ّبی دسهبًگبُ ، سبلوٌذاى      

  یب افشاد دیگش ٍ خَد ّبی تَاًوٌذی اص استفبدُ ثب سبص هذسسِ خیشیي ؟ ّستٌذ افشادی چگًَِ سبص هذسسِ خیشیي -5

  سایگبى غَست ثِ سا هذاسس ایي ٍ پشداصًذ هی هذاسس تجْیض ٍ ًَسبصی ٍ تعویش یب سبختي ثِ ًیىَوبس ًْبدّبی        

.  دٌّذ هی لشاس پشٍسش ٍ آهَصش ٍصاست اختیبس دس        

  عوَهی حوبم ٍ اًجبس آة ، وبسٍاًسشا ، پل ، علویِ هذسسِ هبًٌذ ثٌبّبیی ًیىَوبس افشاد دیشثبص اص ؟ چیست ٍلــف -6

 دس فعبلیتی اص وِ دسآهذی ٍ هٌبفع اص دادًذ هی دستَس ًیض. وٌٌذگبّی استفبدُ آًْب اص ثتَاًٌذ هشدم تب سبختٌذ هی       

.  ضَد ووه ًیبصهٌذ افشاد ثِ ، تَلیذی وبسگبُ یب وطبٍسصی صهیي اص هثالً ضَد هی حبغل هىبى یه      

 ًذاسد سا آًْب دس تػشف حك وسی ٍ گَیٌذ هی هَلَفبت ضَد هی ٍلف وِ ّبیی داسایی ٍ اهَال ثِ ؟ چیست هَلَفبت -7

.  ضَد استفبدُ ، است ًوَدُ هعیي ٍالف وِ غَست ّوبى ثِ ثبیذ اثذ تب یعٌی       

  دٍس خَد ضغلی ٍ هعیطتی ًیبصّبی سفع ثشای هشدم اص گشٍّی ّشگبُ ؟ ضًَذ هی تطىیل چگًَِ تعبًٍی ّبی ضشوت -8

  ، ضًَذ ضشیه آى ٍصیبى سَد دس ٍ وٌٌذ ّوىبسی ٍ گزاسی سشهبیِ فعبلیتی دس ، ّب تعبًٍی طجك ثش ٍ ضًَذ جوع ّن       

.   ًبهٌذ هی تعبًٍی ضشوت عضَ سا آًْب اص یه ّش ٍ اًذ وشدُ تأسیس تعبًٍی ضشوت یه ٍالع دس       

  پیذا سسویت عضَ 7 ثب حذالل تعبًٍی ضشوت ّش ؟ وٌٌذ هی پیذا سسویت چگًَِ تعبًٍی ضشوت ّش ، لبًَى اسبس ثش -9

  ّب گیشی تػوین دس تعبًٍی ضشوت اعضبی ّوِ.  وٌٌذ هی اًتخبة سا ای هذیشُ ّیئت خَد ثیي اص اعضب.  وٌذ هی       

.  دٌّذ هی سأی ٍ وٌٌذ هی هطبسوت       

 ثشاثش ّن ثب افشاد ّوِ تعبًٍی ّبی ضشوت دس ؟ چیست دس تعبًٍی غیش ّبی ضشوت ٍ تعبًٍی ّبی ضشوت تفبٍت -10

 غیش ّبی ضشوت دس وِ حبلی دس.  داسد سأی حك یه ، ضَد عضَ( سْن) سشهبیِ همذاس ّش ثب ّشوس یعٌی ّستٌذ         

.   داسد ّب گیشی تػوین دس ثیطتشی لذست است ثیطتش سْبهص ٍ سشهبیِ ّشوس ، تعبًٍی         

 



  داٍطلجبًِ طَس ثِ افشاد اص گشٍّی ، تعبًٍی ّبی ضشوت دس ؟ داسًذ ّبیی ٍیژگی چِ ٍ ّذفی چِ تعبًٍی ّبی ضشوت -11

  ٍ سفبُ ایجبد ٍ التػبدی هطىالت حل هعوَالً تعبًٍی ّبی ضشوت ّذف. وٌٌذ هی تالش هطتشن ّذف یه ثشای         

 طَس ثِ ، ضَد هی حبغل( جوع) گشٍّی فعبلیت ٍ ّوىبسی اص وِ ًیض هٌبفعی ٍ است آى اعضبی ثشای ثْتش صًذگی         

.  ضَد هی تَصیع اعضب ّوِ ثیي عبدالًِ         

  ٍ غویویت ایجبد ثش عالٍُ ؟ داسد ای ًتیجِ چِ وٌٌذ هی صًذگی هحلِّ یه دس وِ افشادی ثیي دس ّوىبسی ٍ ّوذلی -12

  . ثشٍد پیص ثْتش وبسّب وِ ضَد هی هَجت ّوجستگی       

 ّشگض ثِ ًیىی ًوی سسیذ: هی فشهبیذ  92خذاًٍذ دس سَسُ آل عوشاى آیِ  ؟ چیست اًفبق پیشاهَى خذاًٍذ دستَس  -13

 .هگش آیٌىِ اص آًچِ دٍست داسیذ ، اًفبق وٌیذ        

اصًظش هبدی ّوِ سَد هی وٌٌذ ٍ ثِ یه اًذاصُ ثْشُ هی ثشًذ ٍاص  ؟ داسًذ هعٌَی ٍ هبدی فَایذ چِ ّب تعبًٍی ضشوت - 14

   .هعٌَی سٍحیِ ّوىبسی ٍ اصخَدگزضتگی ٍ اتحبد ثیي اعضب ثیطتش هی ضَد ًظش

ّوىبسی  عذم تَجِ ثِ حمَق دیگش اعضب -2ثِ فىش سَد ضخػی ثَدى  -1 ؟ ضًَذ تعبٍى هبًع تَاًٌذ هی عَاهلی چِ -15

 .ًىشدى دس وبسّبی گشٍّی 

 :  ًىبت هْن دسس اٍل

.  پشداصًذ هی ًیبصهٌذاى یبسی ثِ خیشیِ هَسسبت ٍ ًْبد هشدم ّبی سبصهبى لبلت دس ًیىَوبس افشاد گبّی:  1ًىتِ

.  ثگیشًذ هجَص وطَس ٍصاست خَداص ّبی فعبلیت ثشای ثبیذ خیشیِ هَسسبت ٍ ًْبد هشدم سبصهبًْبی:  2ًىتِ

.    است ٍلف جبهعِ دس تعبٍى ٍ اًفبق هٌظَس ثِ خَة ثسیبس الذاهبت اص دیگش یىی : 3ًىتِ

.   گَیٌذ هی هَلَفبت ضَد هی ٍلف وِ ّبیی داسایی ٍ اهَال ثِ:  4ًىتِ

.   وٌٌذ فعبلیت ًیلبًَ هطىل ثذٍى آصاداًِ وطَس دس تَاًٌذ هی خیشیِ ّبی سبصهبى ٍ ّب اًجوي توبهی:  5ًىتِ 

.  گیشًذ یًن اجبسُ ٍ پَل پشٍسش ٍ آهَصش اص سبصًذ هی وِ سا هذاسسی سبص هذسسِ خیشیي:  6ًىتِ 

 . داسد یأیه س گیشی تػوین صهبى ،دس ضَد عضَ( سْن)  سشهبیِ همذاس ّش ثب ّشوس یعٌی ّستٌذ ثشاثش ّن ثب افشاد ّب تعبًٍی دس:  7ًىتِ 

 :  سَاالت چْبس گضیٌِ ای دسس اٍل

  ؟ضذ گزسی ًبم وسی چِ ًبم ثِ سبص هذسسِ خیشیي ًىَداضت هشاسن ًخستیي  -1

  حبفظی هحوذسضب(             4  ًَضیشٍاًی حسیي سیذ(       3  یآرس هشداًی(        2  پَس علی حسٌعلی(1      

  ؟ داسد عْذُ ثش سا هٌطمِ ّش هَلَفبت ٍ اداسُ هسئَلیت سبصهبى وذام -2

  خویٌی اهبم دهذا وویتِ ا(             4 خیشیِ اهَس ٍ اٍلبف(          3  ثْضیسیتی (          2 وطبٍسصی جْبد( 1     

  ؟ ضًَذ هی هحسَة خذهبتی ّبی تعبًٍی جض ، صیش هَاسد اص یه وذم -3

   حسبثذاساى (                                                2  اتَهَثیل سبصاى لطعِ(  1      

   دستجبفت فشش وٌٌذُ تَلیذ(                                              4  اداسات وبسوٌبى هػشف(  3     



  ؟است وطَس التػبدی ثخص وذام جضٍ ، پتشٍضیوی ٍ آّي رٍة غٌبیع -4

  دٍلتی ثخص(                4   خػَغی ثخص (           3   تعبًٍی غیش ثخص(             2   تعبًٍی ثخص ( 1    

  . وٌیذ اًتخبة سا دسست گضیٌِ -5

 .  داسد سای حك یه( سْن) سشهبیِ همذاس ثِ وس ّش ، تعبًٍی دس(  1     

  .دٌّذ ًوی سای ٍ ًذاسًذ هطبسوت ّب گیشی تػوین دس تعبًٍی عضبیا  ّوِ(  2     

 . داسد ًمص افشاد ّبی گیشی تػوین دس سشهبیِ هیضاى تعبًٍی غیش ّبی ضشوت دس(  3     

 . عضَ سسویت پیذا هی وٌذ  17حذالل ثب ّش ضشوت غیش تعبًٍی لبًَى ثش اسبس (  4    

    ؟ است«  اًفبق»  هَسد وذام  -6

 . دّذ هی آهَصش داسًذ ضعفی ٍ هطىل وِ آهَصاًی داًص ثِ هذسسِ اص ثعذ ٍ است هعلن علی(  1    

  .  ًوَد اّذا هسجذ سبخت ثشای فمط صهیي لطعِ یه احوذی خبًن(  2   

 . وشدًذ ایجبد سبلن غزایی هَاد فشٍضگبُ یه خَد هذسسِ دس ّن ثب ّب ثچِ(  3   

 . دّذ هی ٍام سٍستبئیبى ثِ تعبٍى ثبًه(  4   

  ؟است غلط ٍلف دسثبسُ هَسد وذام  -7

     .  ضَد هی گفتِ هَلَفِ ، ضًَذ هی ٍلف وِ ّبی داسای ٍ اهَال ثِ(  1    

   . داسد ٍجَد تػشف ٍ دخل اهىبى ٍالف فَت اص ثعذ(  2    

    .  ضَد اداسُ ثبیذ وٌذ هی هطخع ٍالف وِ ثػَستی هَلَفِ(  3   

 . داسد عْذُ ثش سا هَلَفبت اداسُ هسئَلیت اهَسخیشیِ ٍ اٍلبف سبصهبى(  4   

      ؟ چیست ّب تعبًٍی ضشوت تطىیل ّذف تشیي هْن  -8

   . صیبد هٌفعت ٍ سَد وست(  1    

   . ثضسي ّبی وبسخبًِ ثب سلبثت(  2    

      .ثْتش صًذگی ٍ سفبُ ثْجَد ٍ التػبدی هطىالت حل(  3   

 .  ثشٍت ثِ ضذى تجذیل ٍ افشاد اًذن ّبی سشهبیِ ضذى جوع(  4  

  ؟گَیٌذ هی چِ ضًَذ هی ٍلف وِ ّبی داسایی ٍ اهَال ثِ -9

  ٍلفِ(                4   هَلَفبت(                  3   ٍلَف(                     2  ٍالف(1        

  هی ثبضذ؟ صیش ّبی وذام گضیٌِ ضبهل« .است استَاس ثخص سِ ثش ایشاى اسالهی ًظبم التػبدی جوَْسی» -10

    تعبًٍی – خػَغی -دٍلتی(                                2    عبدالًِ تَضیع -تعبًٍی -خػَغی(1       

   خػَغی -تعبًٍی -خذهبتی(                                            4     اداسی -خػَغی -تعبًٍی(3       

  ؟هی ثبضذ تعبًٍی ثخص وذام هجوَعِ دستجبف،صیش فشش وٌٌذگبى تَلیذ تعبًٍی -11

   دٍلتی(                 4    خذهبتی(                 3   تَلیذی(                2   تَضیعی(1       



  ؟است(عوشاى آل سَسُ 92 آیِ طجك) اًفبق هػبدیك صیش،اص ّبی گضیٌِ اص یه وذام -12

 .  است ثخطص طشیك اص ثشٍت ٍ هبل ضبهل ،فمط اًفبق(1        

 .   ستا اخشٍی وٌذ،سعبدت هی اًفبق وِ ضخػی پبداش(2        

 .    وٌیذ اًفبق داسیذ دٍست وِ چیضی اص آًىِ هگش وٌیذ ًوی پیذا ساُ ثْطت ثِ ّشگض(3       

 .   وٌیذ اًفبق داسیذ دٍست آًچِ اص ایٌىِ ،هگش سسیذ ًوی ًیىی ثِ ّشگض(4       

  ؟ثبضذ هی صیش هَسد وذام تعبًٍی غیش ّبی ضشوت هَسد دس غحیح گضیٌِ -13

                    .    اًذ ثشاثش ّن ثب سشهبیِ همذاس ّش ثب افشاد ّوِ (1       

 . داسًذ سای حك یه اعضب ّوِ (2       

      .  داسد ّب گیشی تػوین دس ثیطتشی لذست است ثیطتش سْبهص ٍ سشهبیِ وس ّش (3       

  ّیچىذام (4       


