


 

 تؼالی تسوِ
 غیش دٍلتی تاقشالؼلَم )ع(دتیشستاى پسشاًِ  

 تْشاى 2آهَصش ٍ پشٍسش هٌطقِ 

َادگی :       اًساًی دّن ًام کالس :               هقذم ػاقلی آقای  ًام دتیش :               ًام ٍ ًام خًا
        10/1397/ 23  تاسیخ :                     دقیقِ  75صهاى :                  (1)جاهؼِ ضٌاسی ًام دسس :

 پایاى تشم اٍل

 ًوشُ تِ ػذد : 
 اهضاء : 

ظش
ذیذ ً

تج
 

 ًوشُ تِ ػذد :   
 ضواسُ : اهضاء : 

 ًوشُ تِ حشٍف :  ًوشُ تِ حشٍف : 
 َّستَى کَلی:

 ***  تصَسی کِ افشاد جاهؼِ اصیکذیگش داسًذ ٍاقؼیت اصلی ٍ پایِ ّشجاهؼِ است  ***
 تاسم

 : گضیٌِ دسست سا اًتخاب کٌیذ : الف 
 ًوش5/0ُ. دسػلَم اًساًی تِ فؼالیتی کِ اًساى اًجام هی دّذ  -1

 پذیذُد:                                کٌطگشج :                                        ٍاکٌصب:                                      کٌصالف : 
 ًوش5/0ُ صیش کٌطی اسادی است ؟کذاهیک اص هَاسد  -2

 هسَاک صدىد:                   تستِ ضذى ًاخَدآگاُ چطن دسهَاجِْ تا خطشج :                               گشدش خَىب:                           ضشتاى قلة الف : 
 ًوش5/0ُ. کٌص اًساى تشخالف فؼالیت سایش هخلَقات ..........است -3

 ّذف داسد :                                              هؼٌاداسج :                  آگاّاًِ                    ب :                                   اسادیالف : 
 ًوش5/0ُ فشدی کِ ٍضَ هی گیشد دست ٍ صَست اٍپاکیضُ هی ضَد ایي پیاهذ ............. فؼالیت اٍست . -4

                                     آگاّاًِ د:                                              هؼٌاداسج :                                   غیشاسادیب:                                  اسادیالف : 

 
 
 

ًوش2ُ  
 
 
 
 
 

 
 تَدى جوالت صیش سا هطخص کٌیذ  :  ًادسستیا  دسستب :  

 ًوش5/0ُ.    پیاهذ ّای غیشاسادی کٌص اًساى ،قطؼی است -5
 ًوش5/0ُ.   کٌص اجتواػی ،ًَػی کٌص است کِ تا تَجِ تِ دیگشاى اًجام هی ضَد  -6
 ًوش5/0ُ.   تِ کٌص اجتواػی ٍ پیاهذ ّای آى ٌّجاساجتواػی هی گَیٌذ    -7
 ًوش5/0ُ. کٌص اجتواػی کالى تشیي پذیذُ اجتواػی است -8

 

 

ًوش2ُ  

 

 

 ج: دسجاّای خالی کلوات هٌاسة تٌَیسیذ ؟ 
 ًوش5/0ُ.  اگش کٌص اجتواػی ًثاضذ ّیچ ...............ضکل ًوی گیشد  -9

          ًوش5/0ُ.  اسصش ّا ٍ ٌّجاسّای اجتواػی اص طشیق ................... تحقق هی یاتٌذ -10
 ًوش5/0ُ.   جْاى اجتواػی ٍ ًظن آى، .............ًیست تلکِ .................است  -11
 ًوشُ                       5/0.   تا اًتقال فشٌّگ خَد تِ ًسل ّای تؼذ .............هی یاتذ  جْاى اجتواػی -12

 

 

ًوش2ُ  

 

 

 : تِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ ؟د  
 ًوش1ُ؟  ّشگاُ یک ًسل ًتَاًذ فشٌّگ خَد سا حفظ کٌذ یاًتَاًذ آى سا تِ ًسل دیگش هٌتقل ساصد چِ پیص خَاّذ آهذ  -13
 اداهِ سَاالت دسصفحِ تؼذ                                                                                          ًوش1ُ؟ حاصل کٌص ّای اجتواػی اًساى ّا چیست  -14

 ًوش6ُ




