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 تارم  ردیف

 . جولِ غلط ٍ درست را هطخص کٌيذ ٍ در صَرت غلط تَدى ، درست آى را تٌَیسيذ الف

ٍ تِ اًجام دٌّذُ آى ، کٌطگز هی « کٌص » در ػلَم اًساًی تِ فؼاليتی کِ اًساى اًجام هی دّذ  (1

 .گَیٌذ 

 .یؼٌی تا ارادُ ٍ خَاست اًساى ًثاضذ ، اًجام ًوی ضَد . کٌص تِ ارادُ اًساى ٍاتستِ است  (2

  .ػضَیت اػضا در تذى هَجَدات سًذُ ٍ تٌظين آًْا تكَیٌی است  (3

 .تِ کٌص اجتواػی ٍ پياهذّای آى ، ٌّجار اجتواػی گفتِ هی ضَد  (4

2 

 . ػثارات سیز را کا هل کٌيذ  ب

 . تصَر اػضای جْاى اجتواػی اس ٍضؼيت هطلَب فزٌّگ ، سياست ٍ اقتصاد است ......................  (5

 .ّز الیِ اس جْاى اجتواػی ، تا ػلن هتٌاسة تا ّواى الیِ ضٌاختِ هی ضَد..................... ٍ.....................  (6

 .غزب تؼذ اس رًساًس یؼٌی جْاى غزب چْار صذ سال اخيز است .......................... هٌظَر اس جْاى  (7

آًْا ، سثة پيذایص جْاى ّای ........................... تٌَع آگاّی ٍ هؼزفت اًساى ّا ٍ ّوچٌيي تٌَع  (8

 .اجتواػی هختلف هی ضًَذ 
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 . هفاّين سیز را تِ تؼاریف ٍ جوالت هٌاسة آًْا ٍصل کٌيذ  (9 ج

 تخطی اس َّیت ها ، کِ تزای ها پٌْاى است ٍ آى را ًوی ضٌاسين (1        قلوزٍ ٍاقؼی جْاى اجتواػی  (الف

 جسواًی ، ًفساًی ٍ اجتواػی (2         َّیت (ب

 گفتِ هی ضَد« کيستی ؟» در پاسخ تِ پزسص  (3        اتؼاد َّیت اًساى (ج

 ارسش ّایی کِ هزدم تِ آى ػول هی کٌٌذ   (4        َّیت ًاخَدآگاُ  (د

2 

 .تِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّيذ  د

 تخص آگاّاًِ َّیت ها را تؼزیف کٌيذ ؟ ( ب کژرٍی اجتواػی را تؼزیف کٌيذ ؟  (الف (10

 جاهؼِ پذیزی را تؼزیف کٌيذ ؟ (11

 هَقؼيت اجتواػی را تؼزیف کٌيذ ؟ (12

 تحزك  اجتواػی را تؼزیف کزدُ ٍ دٍ هَرد اس اًَاع آى را ًام تثزیذ ؟ (13

 ػلل درًٍی تحَالت فزٌّگی تِ چِ اهَری ٍاتستِ است ؟  (14
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 تِ سؤاالت سیز پاسخ کاهل دّيذ ؟  ّـ

 تؼارض فزٌّگی را تؼزیف کٌيذ ؟ (15

 اس خَد تيگاًگی تاریخی را تؼزیف کٌيذ ؟ ( ب اس خَد تيگاًگی را تؼزیف کٌيذ؟ (الف (16

 ٍیژگی ّایی َّیت فزٌّگی جَاهغ اسالهی را اس دیذگاُ هستطزقاى تَضيح دّيذ ؟ (17

 راُ گستزش ّز فزٌّگ چيست ؟  (18

 ػلل تؼارض فزٌّگی را فقط ًام تثزیذ ؟ ( ب ًْاد اقتصاد را تؼزیف کٌيذ ؟  (الف (19
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  هَفق تاضيذ 
 


