
 



 



 



 1/3/1400اهتحبى هطبلؼبت ًْبیی پبیِ ًْن                                              

 :فصل اٍل

 ج -1

 ؽ -2

 اختالف سبػت(پذیذ آهذى ضت ٍ رٍس        ة(الف -3

 فبصلِ ی آى هىبى ثب ًصف الٌْبر هجذا ثزحست درخِ -4

 :فصل دٍم

 ة -1

 ج -2

 ظ -3

هٌبثغ غذایی هب را (هٌجغ تبهیي آة ضیزیي ثزای سبوٌبى خْبى اًذ           جثِ طَر غیز هستمین (حول ٍ ًمل ون ّشیٌِ      ة(الف -4

 (اًَاع هبّی ّب)تبهیي هی وٌٌذ 

 :فصل سَم

 ج -1

 .یه ًبحیِ ٍسیغ خغزافیبیی است وِ در آى ،اًَاع خبصی اس گیبّبى ٍ خبًَراى سًذگی هی وٌٌذ -2

گیبّی در یه هٌطمِ غذا ون هی ضَد ٍ ضزایط هحیطی ثب تخزیت پَضص .وِ سیستگبُ طجیؼی گیبّبى ٍ خبًَراى تخزیت ضَد  -3

 .ًبهٌبست گًَِ ّبی خبًَری را اس ثیي هی ثزد

 :فصل چْبرم

 ثْجَد تغذیِ(ثْجَد ثْذاضت       ة(الف -1

 .گبّی هْبخزت در داخل هزسّبی یه وطَر صَرت هی گیزد(الف -2

 .ن هحل سًذگی خَد هی ضَدهدجَر ثِ تز...افزاد ثذٍى هیل خَد ثِ دالیلی چَى لحطی ٍ خطىسبلی ٍ (ة

 :فصل پٌدن

 ؽ -1

 ػثوبًیْب در غزة (اسثىبى در ضزق     ة(الف -2

 تدبرت اثزیطن(ػَارضی وِ اس تبخزاى هی گیزد       ج(هبلیبتی وِ اس وطبٍرساى هی گیزد     ة(الف -3

 :فصل ضطن

 ة -1

 الف -2

آگبّی اس اٍضبع وطَر ّبی ارٍپبیی دستَر داد ثزای -2افزادی را فزستبد ثِ اًگلیس ثزای فزاگیزی ػلَم ٍ فٌَى خذیذ       -1 -3

 .وتبثْبیی را در هَضَع تبریخ آى وطَر ّب ثِ فبرسی تزخوِ وٌذ

 :فصل ّفتن

اختیبرات ضبُ ثز اسبس لبًَى هحذٍد هی ضذ ٍ ًْبدّبیی هبًٌذ هدلس ضَرا ٍ ّیئت ٍسیزاى هی تَاًست در ادارُ وطَر دخبلت  -1

 (0.5)داضتِ ثبضٌذ 

 (0.5)الف -2

 (0.5)ؽ -3



 
 (1)ستبرخبى ٍ ثبلزخبى -4

 (0.5)اًگلیس ٍ رٍسیِ -5

 (0.5)ؽ -6

 (0.5)ة -7

 :فصل ّطتن

 (1)الذاهبت ًظبهی (تزٍر ضخصیت ّب ٍ هزدم اًمالثی   ج(ایدبد ضَرش ٍ ًباهٌی      ة(الف -1

 (1)آهزیىب، اًگلیس ،ضَرٍی،فزاًسِ، آلوبى  -2

 (1)ثسیح هستضؼفبى   -سپبُ پبسذاراى    -3

 :فصل ًْن

 ظ  -1

 الف -2

   هثالوسی وِ  ثیوبری تیزٍئیذ دارد سٍدتز ػصجبًی هی ضَد -ثلِ -3

 سزسهیي    (    -سهبى)تبریخ   -فزٌّگ  -4

 :فصل دّن

 ظ  -1

 .ایوبى ٍ اػتمبدات دیٌی اسالم ّوچٌیي ثز اصبلت خبًَادُ ّن تبویذ دارد -2

 ارحبم یؼٌی خَیطبى ٍ ًشدیىبى -3

 : فصل یبسدّن

 هبلیبت  -1

 د -2

 .اًتخبة هی وٌٌذ در اًتخبثبت رّجزی ،هزدم اػضبی هدلس خجزگبى را اًتخبة هی وٌٌذ ٍ اػضبی هدلس خجزگبى رّجز را -3

 .ضْزًٍذاى حك دادخَاّی دارًذ ٍ ّزوس هی تَاًذ هتٌبست ثب ًَع دادخَاست خَد ثِ دادگبُ هزاخؼِ وٌذ -4

ًظز ّوىبراى هحتزم صبئت است 

 




