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ػجبرتْبی زرست را ثب (ص) ٍ ٍػجبرتْبی ًبزرست را ثب (غ) هطرص کٌیس
الف) زر ًگبُ قزاًی ،ازراک ٍ آگبّی  ،هٌحصز ثِ اًسبى هی ضَز.

( )

ة) فزٌّگ ّبی هرتلف ،گستزُ جغزافیبیی ٍ تساٍم تبریری یکسبًی زارًس.

( )

ج) اقتصبز کطَرّبی غیز غزثی پیص اس استؼوبر ،اغلت زرتؼبهل ثب هحیط جغزافیبی ذَز ٍ ثِ گًَِ ای هستقل ػول هی کزز) (.

2

ز) ػقبیس ٍ ارسضْبی ثٌیبزیي ّز فزٌّگ ،سطحی تزیي الیِ ّبی آى فزٌّگ را تطکیل هی زّس.

( )

ُ) زٍلت ّبی سکَالر غزثی زر حوبیت اس هجلغبى هسیحی اًگیشُ زیٌی زاضتٌس

( )

ٍ) کطَرّبی غزثی ثِ اقتضبی ثبسار هصزف ،ثزذی صٌبیغ ٍاثستِ را ثِ کطَرّبی استؼوبر سزُ هٌتقل هی کٌٌس

( )
3/5

جوالت سیز را ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیس.
الف) اس ثرص اجتوبػی جْبى اًسبًی ثب ػٌَاى جْبى  ٍ ................ثرص فززی آى ثب ػٌَاى جْبى....................تؼجیز هی کٌٌس.
ة) هتفکزاى هسلوبى ،جْبى تکَیٌی را ثِ زٍ جْبى  ................................ ٍ .........................تقسین هی کٌٌس.
ج) هْن تزیي ٍیژگی اًسبى ضٌبذتی فزٌّگ غزة  ....................................،است کِ اس ًتبیج هٌطقی............................است.
ز) ًرستیي اًقالة سیبسی لیجزال زرتبرید سیبسی جْبى .................................هی ثبضس.
ُ)  ....................................یؼٌی زیي ثسٍى ضزیؼت ٍ ثسٍى هذّت.
ٍ) زر زٍراى رًسبًس حزکت ّبی اػتزاض آهیش هذّجی ثب ػٌَاى  ....................................ضٌبذتِ هی ضَز.
س) هْن تزیي ػبهل ازغبم جَاهغ غیز غزثی زر ًظبم جْبًی جسیس.............................. ،ثَز.

3

2/5

گزینه مناسة را انتخاب کنید
-1کسام یک اس فزٌّگ ّبی سیز کبًَى ثزٍت ٍ قسرت را هَرز تَجِ قزار هی زّس ؟
ج) فزٌّگ زًیَی
ة) فزٌّگ هلی گزایی
الف) فزٌّگ صْیَ ًیسن
 -2زر فزٌّگ اسالم سیجبتزیي ٍ هحجَة تزیي هرلَق ذساًٍس  ،چیست ؟
ج) قزاى
ة) فطزت
الف) ػقل

ز) فزٌّگ سزهبیِ زاری

ز) پیبهجز

 -3جبهؼِ جْبًی ثز چِ اسبسی حبلت ّبی هتفبٍتی ثِ ذَز هی گیزز؟
ة) ٍیژگی ّبی فزٌّگی ٍ قسرت تآثیزگذاری جَاهغ هرتلف
الف) جَاهغ هرتلف ٍ ضجکِ رٍاثط هیبى آًْب
ز) فزٌّگ ّبی غبلت ٍ اثز گذار
ج) ٍیژگی ّبی اقتصبزی جَاهغ غیز غزثی
 -4زلیل ًبهگذاری زٍرُ رًسبًس ثِ ایي ًبم چِ ثَز؟
الف) ثبسگطت ثِ فزٌّگ قزٍى ٍسطی
ج) ثبسگطت ثِ فزٌّگ هسیحیت

ة) ثبسگطت ثِ فزٌّگ یًَبى ٍ رم ثبستبى
ز)ثبسگطت ثِ سکَالریسن ػولی

 -5کسام ٍیژگی هطلَة فزٌّگ جْبًی ،هؼیبر ٍ هیشاًی ثزای سٌجص ػقبیس ٍ ارسش ّب ارائِ هی زّس؟
ز) تؼْس ٍ هسئَلیت
ج) حزیت ٍآسازی
ة) ػسالت ٍقسط
الف) حقیقت

1
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4

هٌظَر اس استؼوبر فزاًَ چیست؟ ٍ تفبٍت آى ثب زیگز اًَاع استؼوبر ( ثِ لحبظ ًحَُ حضَر استؼوبر گزاى ) را ثٌَیسیس؟

2

5

اهپزیبلیسن فزٌّگی چِ ٌّگبهی رخ هی زّس؟

1

6

تفبٍت راّجززی استجساز تبریری -قَهی ثب استجساز استؼوبری زر چیست؟

7

حقَق اًسبى زر فزٌّگ زیٌی چِ تفبٍتی ثب حقَق ثطز زر اًسیطِ اٍهبًیستی زارز؟

8

سکَالریسن پٌْبى ٍ سکَالریسن آضکبر را ثب یکسیگز هقبیسِ کٌیس؟

1/5

9

تحزیفبتی کِ زر هسیحیت رخ زاز چِ پیبهسّبیی را زر اثؼبز ًظزی ٍ ػولی ثِ زًجبل زاضت؟

1/5

10

چگًَگی پیًَس قسرت ثب ثزٍت ٍ تجبرت را زر فزایٌس تکَیي ًظبم جْبًی را تَضیح زّیس؟

1

11

کطَر ّبی غزثی ثِ چِ هٌظَری اس هجلّغبى هذّجی ٍسبسهبى ّبی فزاهبسًَزی استفبزُ هی کززًس؟

1

12

اقتصبز تک هحصَلی ثِ چِ هؼٌبست؟ ٍ تک هحصَلی ضسى اقتصبز چِ پیبهسی را ثِ زًجبل زارز؟

2

2
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1

