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در داعتاى هارگیز ٍ اصدّا ؽخصیت هارگیز ها را تِ یاد وذاهیه اس افزاد خاهؼِ هی اًذاسد ؟ -1

ػدَل ٍ ًاداى  -4دٍر اًذیؼ ٍ هتفىز               -3فزیة وار ٍ عوغ وار           -2ًتزط ٍ ؽداع               -1

در تزرعی اتفافات وِ در اعزاف ها ٍالغ هی ؽَد .هْن تزیي چیشی وِ تایذ تِ آى تَخِ وٌین وذام اعت ؟  -2

اثزات آى اتفاق  -4ػىظ الؼول هزدم               -3ق               سهاى ٍ هحل اتفا -2ػلت آى اتفاق                -1

در داعتاى خزعی وِ هی خَاعت خزط تواًذ هؾىل اصلی خزط وذام اعت ؟-3

ًا رضایتی اس ٍضؼیتی وِ تزایؼ پیؼ آهذُ تَد .        -2فزاهَػ وزدى خَدػ                                -1

تغییز لثاط ٍ ظاّزػ  -4ضؼیت خذیذی وِ تزایؼ ایداد ؽذُ تَد .                  تغییز فىز ٍ پذیزػ ٍ -4

فزض وٌیذ هغافز خارخی تزای هؾاّذُ ٍ هؼزفی ؽْزتاى اس ؽوا ووه خَاعتِ اعت . تْتزیي ّذفی وِ در رٍػ هؼزفی در ًظز داریذ -5

 تزاعاط وذام یه اس هؼیار ّا اعت ؟ 

تَخِ تِ َّیت ایزاًی  -4             تَخِ تِ َّیت ؽْز ٍ فزٌّگواى -3        تِ ػالیك هیْواى خارج تَخِ -2تَخِ تِ ػالیك خَد     -1

اس داعتاى ًارًدی پَػ وذاهیه اس صفات تِ یاد ؽوا هی آیذ ؟ -6

پاگیشگی  -4اهاًتذاری                  -3راعتگَیی                 -2پاوذاهٌی                -1

گام تزای تزرعی پذیذُ ّا ٍ وؾف رٍاتظ تیي آًْا چیغت ؟  اٍلیي-7

خوغ آٍری اعالػات -4اعتخزاج هؼٌا ٍهفَْم اس تدارب خَد       -3هؾاّذُ         -2تؾخیص هغلِ       -1

ت اس لثل پیذا وٌذ ؟ یه تیوار در تیوارعتاى ًیاس تِ ػول خزاحی دارد . تا پیًَذ وذام ػضَ هوىي اعت ایي تیوار ؽخصیت ٍ َّیتی هتفاٍ-8

پَعت صَرت  -4هغش                      -3للة                          -2ولیِ                       -1

وذام گشیٌِ ًؾاى هی دّذ وِ ّز پذیذُ خَد تِ خَد تَخَد ًیاهذُ اعت ؟ -9

تغییز وزدى  -4داؽتي                تفاٍت  -3ػلت ٍ هؼلَل تَدى              -2رؽذ وزدى               -1

10- . تیؾتز هزدم تا دیذى یا خَاًذى چیشی فَرا ًتیدِ گیزی هی وٌٌذ تِ ایي افزاد ........  

تا دلت  -4هٌغمی                    -3ػدَل                        -2لاعغ                          -1

ن تزیي هغلِ چیغت ؟ تزای آهَسػ ٍ یاد گیزی هْ-11

ایداد فضای صویوی -4ایداد راتغِ تیي آهَسػ دٌّذُ ٍ آهَسػ       -3  خَب گَػ وزدى -2    راتغِ دٍعتی         -1         

تزای خوغ آٍری اعالػات درتارُ هَضَع هَرد پزعؼ اس چِ رٍؽی اعتفادُ هی وٌیذ ؟ ) رفتار دٍعتاى را تزرعی وزدى ( -12  
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هصاحثِ  -4هؾاّذُ                      -3هغالؼِ                        -2پزعؾٌاهِ                     -1  

تارُ ی تْتزیي هىاى خوغ آٍری وٌین اس چِ رٍؽی اعتفادُ هی وٌین ؟ اگز تخَاّین ًظز داًؼ آهَساى یه هذرعِ را در-13  

  3-1گشیٌِ  -4ًظز عٌدی وتثی              -3هؾاّذُ                    -2هصاحثِ                           -1

آیا تا تغییز لثاط یا ظاّز هی تَاى اصل را تغییز داد؟ -14  

       ّیچىذام -4اصل اًغاى تا لثاط تغییز ًوی وٌذ       -3           تا لثاط ؽىل ظاّزی تغییز هی وٌذ    -2اهىاى آى ّغت          -1

دارًذ؟ تاّن ؽثاّتی چِهی ؽًَذ ؽزٍع چزا تا وِ ّایی پزعؼ - 15  

آٍرد دعت تِ وتاب ی هغالؼِ رٍػ اس تَاى هی را ّا آى ی ّوِ پاعخ . 1-  

دارًذ ارتثاط خلمت ی درتارُ پزعؼ تِ ّوگی . 2-  

ّغتٌذ اتفالات ٍلَع ػلت هَرد در . 3-  

 4-                                                                                      .داد پاعخ خلمت ػلت وزدى پیذا ٍ وتاب ّی هغالغ تا تَاى هی را ّا آى

ًذارد؟ چٌذاًی اٍلَیت هؼیار ٍ هالن وذام تٌذی، عثمِ اس تؼذ - 16  

-3                       هؾتزن فؼالیت -2              هؾتزن ّذف        نهؾتز ًتایح -4                هؾتزن ٍیضگی -1 

یافت؟هی تَاى  چگًَِ را ب ٍ الف ّای پزعؼ پاعخ --17  

اعت؟ تَدُ وذام ؽوا ّوىالعاى ًظز اس 93عال رهضاى هاُ تلَیشیًَی عزیال پزعزفذارتزیي: الف  

چیغت؟ ایزاى فضایی تحمیمات ّی درتار اعالػات آخزیي: ب  

ًظزعٌدی: ب وتاب، ی هغالؼِ: الف -2                   ًظزعٌدی: ب ًظزعٌدی،: الف -1 

وتاب ی هغالؼِ ٍ ایٌتزًت: ب ًظزعٌدی،: الف -4                  ًظزعٌدی: ب هؾاّذُ،: الف -3 

  اؽذت تَاًذ یه چِ اٍ وار دلیل ؽوا ًظز تِ یذّذ م لزار گزٍُ یه در رااًذُ ( عؼیذ ولواتی هثل ) گفتِ ، رفتِ ، خَ – 18

. آخز ّوِ ی آًْا )ُ( دارد-4       ّغتٌذ فؼل ًْا آ ی ّوِ -3    اعت لاًَى یه تاتغ ًْا آ عاختار  -2      ّغتٌذ صفت ّْا ولن ی ّوِ  1-   

اعت وزدُ … اٍ ٍالغ در یگذارد م داعتاى ؽخصیت خای را خَد آهَس داًؼ ٍ ؽَد هی خَاًذُ داعتاًی وِ سهاًی . 19-  

خلّاق تَصیف-2                   احغاعات تیاى   ؽخصی لیاط-4          هغتمین تؾثیِ-3                       -1 

دارد لفظی ؽثاّت … ؽْز تاریخی آثار اس یىی ًام تا وِ اعت آهذُ تزویثی یا ٍاصُ سیز، تیت در --20 . 

اًذاختِ هىاى ؽىلِ الهىاى تغاطِ تز                          اًگیختِ خْاى ًمؼ فغزتت تٌذِ ًمؼ  

تْزاى -4                 اصفْاى-3                   اردتیل -2                           ؽیزاس  


