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 تارم  ردیف

 . جولِ درظت یا غلط را هؽخص کٌيذ در صَرت غلط تَدى ، درظت آى را تٌَیعيذ  الف

 .ٍ تِ اًجام دٌّذُ آى ، کٌؽگر هی گَیٌذ « کٌػ » در ػلَم اًعاًی تِ فؼاليتی کِ اًعاى اًجام هی دّذ  (1

 . اظت « ارادُ آدهی » کٌػ آگاّاًِ اظت ، یؼٌی کٌػ ٍاتعتِ تِ  (2

  .کٌػ اجتواػی خردتریي پذیذُ ی اجتواػی ّعتٌذ  (3

 . ارزغ ّای اجتواػی ، ؼيَُ ی اًجام کٌػ اجتواػی ّعتٌذ  (4

2 

 . ػثارات زیر را کاهل کٌيذ  ب

 .ٍاشُ ای اظت کِ هؼوَالً ترای اؼارُ تِ هجوَػِ ّای تسرگ تِ کار هی رٍد .....................  (5

 .ًيعت ، تلكِ اػتثاری اظت .......................... جْاى اجتواػی ٍ ًظن آى ،  (6

 . پذیذار ّا ، اّويت تعياری دارد................... در جْاى اجتواػی ، تؼذ  (7

اًعاى ّا ٍ ّوچٌيي تٌَع ارادُ ٍ اختيار آًْا ، ظثة پيذایػ جْاى ّای اجتواػی هختلف ........................... تٌَع  (8

 . هی ؼَد 

2 

 . هفاّين را تِ تؼاریف هٌاظة آًْا ٍصل کٌيذ  ج

 غرب تؼذ از رًعاًط یؼٌی جْاى غرب کِ چْارصذ ظال اخير (الف   قفط آٌّيي (1

 تعلط اًعاى تر ػالن (ب   تقذض زدایی (2

 اظير ًظام پيچيذُ اجتواػی ؼذى  ( ج رٍیكرد دًيَی تِ ػالن (3

 طرد ػٌاصر هؼٌَی ٍ هقذض (د   جْاى هتجذد (4

2 

 .تِ ظؤاالت زیر پاظخ کَتاُ تذّيذ  ت

 .تَضيح دّيذ  (تِ طَر هختصر  )ٍیصگی ّذف داری کٌػ اًعاًی را   (9

 . پياهذّای کٌػ اًعاًی را ًام تثریذ  (10

 اًَاع کٌػ ّا را ًام تثریذ ؟  (11

 ٌّجار اجتواػی را تؼریف کٌيذ ؟  (12

 چگًَِ جْاى اجتواػی فرٍ هی ریسد یا دگرگَى هی ؼَد ؟  (13

  (تِ طَر هختصر  )جْاى اجتواػی چگًَِ گعتردُ هی ؼَد ؟  (14
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 تِ ظؤاالت زیر پاظخ کاهل تذّيذ ؟  ج

 .الیِ ّای جْاى اجتواػی کذام اًذ ؟ یك هَرد را تِ طَر دلخَاُ تؼریف کٌيذ  (15

ًعثت تِ جَاهغ را تَضيح دّيذ ؟ دٍ هَرد از هْن تریي ًْاد ّای اجتواػی راًام « ػرضی» ٍیصگی ّای ًگاُ  (16

 تثریذ ؟ 

طيف ّای هختلف جْاى اجتواػی را تر اظاض تقعين ( آیا در جْاى اجتواػی هٌفؼل ّعتين یا فؼال ؟ ب (الف (17

 آى تا هؼيار اًذازُ ٍ داهٌِ فقط ًام تثریذ ؟ 

 .ًْاد ّای اجتواػی چگًَِ آؼكار هی ؼًَذ  (18

 .آرهاى اجتواػی را تؼریف کٌيذ  (19

 قلورٍ آرهاًی جْاى اجتواػی را تؼریف کٌيذ ؟  (20
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  هَفق تاؼيذ 
 


