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سواالت زیر را با کلمه صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید.
هْوتشیي قبًَى ّش کطَس قبًَى اسبسی آى کطَس است( .

1

)

یکی اص ٍظبیف ضَسای ًگْجبى تطجیق قَاًیي تصَیت ضذُ تَسط هجلس ثب قبًَى اسبسی ٍ احکبم اسالم است) ( .
ثب خشیذ ٍ استفبدُ اص اجٌبس خبسجی ٍ ًخشیذى کبالی ایشاًی اص تَلیذ کٌٌذگبى کطَسّب حوبیت کٌین.
اهشٍصُ ػالٍُ ثش پَل کبغزی ضیَُ ّبی دیگشی ثشای هجبدلِ ٍجَد ًذاسد( .

( )

)

 2سواالت کوتاه جواب :

1/5

ثشای اداسُ ثْتش کطَس آى سا ثِ ثخص ّبیی تقسین کشدُ اًذّ .ش ثخص چِ ًبم داسد؟
ثلٌذتشیي قلِ صاگشس چِ ًبم داسد؟
یک دضت ٍسیغ ایشاى سا ًبم ثجشیذ.
ایشاى دس ضوبل غشة آسیب قشاس داسد یب دس جٌَة غشة آسیب ؟
دسآهذی کِ ضْشداسی اص هشدم دسیبفت هی کٌذ چِ ًبم داسد؟
دس صیش ّش ًقطِ ضوب خطی هطبّذُ هی کٌیذ .ثِ آى خط چِ هی گَیٌذ؟
3

هؤسسبت هختلف ثیوِ صیش ًظش کذام هؤسسِ فؼبلیت هی کٌٌذ؟

4

تشاکن جوؼیت چیست؟

5

چِ سبصهبًی هسئَلیت سشضوبسی جوؼیت سا ثشػْذُ داسد؟

6

چِ ػَاهلی هَجت اص ثیي سفتي خبک هی ضَد؟ (  2هَسد سا رکش کٌیذ) .

0/5
1

0/5
1

7

دس کطَس هب حفبظت اص خبک ثؼْذُ ی چِ سبصهبًی است؟

8

اًَاع گشدضگشی سا ًبم ثجشیذ.

9

هْوتشیي ٍسیلِ کِ یک گشدضگش دس سفش ثبیذ اص آى استفبدُ کٌذ چیست؟

0/5
1

0/25

 10هْوتشیي هشاکض گشدضگشی صهستبًی دس جٌَة کطَس کذاهٌذ؟

0/75

 11یکی اص هْوتشیي هشاکض گشدضگشی دس سَاحل ػوبى است؟

0/25

 12حشم هطْش حضشت اهبم سضب (ع) اص چِ ًظش اّوّیّت فشاٍاًی داسد؟

0/75

 13چٌذ هَسد اص توذى ّبی ایشاى ثبستبى سا ًبم ثجشیذ.

 14هْوتشیي توذى ّبی کطف ضذُ دس کجب ضکل گشفتٌذ؟

1

0/5

 15هْوتشیي ٍیژگی ّبی توذى ّب کذاهٌذ؟

1

 16اٍضبع حکَهتی ایشاى دس صهبى داسیَش چگًَِ ثَد؟

1

 17هجذأ تبسیخ هب هسلوبًبى چیست؟

1

 18سپبُ جبٍیذاى ثِ اثتکبس چِ کسی ثَجَد آهذ ٍ چگًَِ ثَد؟

1
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0/5

ً 19بم کتبة صستطتیبى چیست ٍ خذای آًبى چِ ًبم داضت؟

1

 20جبدُ اثشیطن سا تَضیح دّیذ.

 21جبدُ ضبّی ثفشهبى کذام پبدضبُ سبختِ ضذ؟

0/5

 22سکِ دٍسُ ّخبهٌطی چِ ًبم داضت؟

0/5

 23سفبسش حضشت صستطت ثوٌظَس یبسی سسبًذى ثِ اَّسا هضدا چِ ثَد؟

0/75

 24هْوتشیي جطي ّبی ایشاى ثبستبى سا ًبم ثجشیذ.

0/75

 25صثبى ایشاًیبى دس دٍسُ ّبی هختلف کذاهٌذ؟

0/75

 26فشدٍسی دس کتبة ضبٌّبهِ اص دالٍسی کذام اسطَسُ ّب سخي گفتِ ؟ ًبم ثجشیذ.

0/5

 27آیب دس دٍسُ سبسبًیبى دیي صستطتی دیي سسوی کطَس کطَس ثَد؟

0/25
موفق باشید – انشاءا...

