
 ػلی ًذافی:  تْیِ کٌٌذُ           (ٍیژگی ّبی هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب)سئَاالت هتي هطبلؼبت اختوبػی ّطتن          دسس ًَصدّن 

 هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب ضبهل چِ هحذٍدُ ای است؟-1

 .اص تٌگِ ثُسفش ٍ داسداًل دس تشکیِ تب کَُ ّبی پبهیش دس هطشق ٍ اص آًدب تب خلیح ػذى ٍ ثبة الوٌذة سا دس ثش هیگیشد

سٍی ًمطِ، هسیش سِ ضلغ هثلثی کِ هٌظمۀ خٌَة غشثی آسیب سا  -2

. دس خَد خبی دادُ دًجبل ٍ سأس ّش ضلغ سا پیذا کٌیذ ٍ ًبم ثجشیذ
ایي هثلث تٌگۀ ثسفش ٍ داسداًل دس تشکیِ ٍ کَُ ّبی پبهیش دس هطشق ٍ  

. خلیح ػذى دس ثبة الوٌذة سا ثِ یکذیگش ٍصل هی کٌذ

 

 هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب ثِ کذام لبسُ ّب هتصل است؟-3

 .اسٍپب ٍ آفـشیمـب 

 .دسیبّب ٍ الیبًَس ّبی هْوی سا کِ دس هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب لشاس داسًذ سا ًبم ثجشیذ-4

 .هذیتشاًِ، سشخ، ػوبى، سیبُ، خضس، خلیح فبسس، الیبًَس ٌّذ 

 دٍ کطَس ٍسیغ هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب کذام اًذ؟-5

 .ایشاى ٍ ػشثستبى 

 کذام خلگِ دس هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب لشاس داسد؟-6

  (*) ثیي الٌْشیي (د)   (                                پبساًب (ج)   (                           سیجشی (ة)   (                              چیي (الف

 سشصهیي ّبی هشتفغ هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب کذاهٌذ؟-7

 .کَُ ّبی ثلٌذ ایشاى کِ ثِ استفبػبت تشکیِ ٍ لفمبص هی پیًَذًذ، سشصهیي ّبی هشتفغ ایي هٌطمِ سا تطکیل هی دٌّذ

 سشصهیي ّبی پست ٍ خلگِ ای پٌْبٍس دس هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب کذاهٌذ؟-8

 .خلگۀ ثیي الٌْشیي دس غشة ایشاى ٍ خلگِ سٌذ دس ضشق ایشاى سا هی تَاى ًبم ثشد

 ًَاحی پست ٍ خطک هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب کذاهٌذ؟-9
 .ثیبثبى ثضسگ ػشثستبى، دضت کَیش ٍ دضت لَت

 . کیلَهتش هشثغ ٍسؼت داسد640000دس ضجِ خضیشُ ػشثستبى حذٍد .. سَثغ الخبلی.. ثیبثبى ثضسگ -10

 ػلت گًَبگًَی آة ٍ َّا دس هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب چیست؟-11

 .ٍسؼت صیبد ٍ تٌَع ًبّوَاسی ّب

 ًَاحی هشتفغ ٍ کَّستبًی هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب چِ ًَع آة ٍ َّایی داسًذ؟-12

 .دس صهستبى آة ٍ َّای سشد ٍ دس تبثستبى آة ٍ َّای هؼتذل داسد

 ثخص ّبی ٍسیؼی اص هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب داسای چِ ًَع آة ٍ َّایی است؟-13
 .آة ٍ َّای گشم ٍ خطک یب ًیوِ خطک 

 . داسًذ ..گشم ٍ خطک.. ثیبثبًْبی ٍسیغ هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب آة ٍ َّای -14

 چِ هسئلِ ای ثبػث اختالف ٍ ًضاع ثیي کطَسّبی هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب ضذُ است؟-15

 .کوجَد آة ضیشیي

 سشصهیي ّبیی کِ دس سَاحل دسیبّبی هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب لشاس داسًذ چِ ًَع آة ٍ َّایی داسًذ؟-16
سشصهیٌْبی ٍالِ دس سَاحل گشم خلیح فبسس، دسیبی ػوبى ٍ الیبًَس ٌّذ ٍ دسیبی سشخ، آة ٍ َّای گشم داسًذ اهب سطَثت َّا 

 .ثِ دلیل ًضدیکی ثِ دسیب صیبد ثَدُ ٍ حبلت ضشخی ثِ ٍخَد آٍسدُ است



 

 اطشاف دسیبی هذیتشاًِ چِ ًَع آة ٍ َّایی ٍخَد داسد؟-17

 .آة ٍ َّای هذیتشاًِ ای 

 ٍیژگی آة ٍ َّای هذیتشاًِ ای چیست؟-18

 .صهستبًْبی هؼتذل ٍ پشثبساى ٍ تبثستبًْبی گشم ٍ خطک

 .ثشای ّش یک اص اًَاع آة ٍ َّای صیش، ضْش یب هٌطمِ ای دس آسیبی خٌَة غشثی پیذا کٌیذ-19
                 (ثیـبثبى سَثـغ الـخــبلی )آة ٍ ّـَای گشم ٍ خطک 

 (دسیبی ػوبى ٍ خلیح فبسس ) آة ٍ َّای گـشم ضـشخی 

                  (کطَس لجٌبى ٍ فـلسطیي)آة ٍ َّای هـذیتـشاًِ ای  

 (سضتِ کـَُ الـجشص ٍ صاکشس)آة ٍ َّای سش کَّستبًی 

 کذام ثخص آسیب اص ًخستیي کبًَى ّبی توذى خْبًی ثَدُ است؟-20

 .هٌطمِ خٌَة غشثی 

 .پش تکلن تشیي گشٍُ ّبی صثبى دس هٌطمِ آسیبی خٌَة غشثی سا ثب هثبل ثٌَیسیذ-21

 (پبکستبى)اسدٍ    (تشکیِ)تشکی    (ایشاى)فبسسی    (ػشثستبى)ػشثی

. ثب تَخِ ثِ ًوَداس، سِ هَسد اص پشخوؼیت تشیي کطَسّبی هٌطمِ سا ًبم ثجشیذ-22
 هیلیَى ًفش 180پبکستبى 

 هیلیَى ًفش 80ایـشاى 

 هیلیَى ًفش 80تـشکیِ
 

. اص ّش گشٍُ صثبًی دس هٌطمۀ آسیبی خٌَة غشثی، یک کطَس هثبل ثضًیذ-23

.  اسدٍ ، پبکستبى–تشکی، تشکیِ -  فبسسی، ایشاى–ػشثی، ػشثستبى 

 کذام ادیبى الْی دس هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب ظَْس کشدُ اًذ؟-24
 .ادیبى الْی یَْد، هسیحیت ٍ اسالم

 .دسصذ هشدم هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب هسلوبى ّستٌذ..  90..ثیص اص -25

 .هحسَة هی ضَد .. اسالهی.. خٌَة غشثی آسیب للت توذى -26

 )  (غلط        (*)           صحیح.اغلت کطَسّبی هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب داسای رخبیش ًفت ٍ گـبص ّستٌذ-27

 فؼبلیتْبی التصبدی هٌطمِ خٌَة غشثی آسیب چگًَِ است؟-28
اغلت کطَسّبی هٌطمِ داسای رخبیش ًفت ٍ گـبص ّستٌذ اهب هتأسفبًِ ثیطتش آًْب اص ًظش التصبدی ثِ صبدسات ًفت ٍاثستِ ثَدُ ٍ هبضیي 

 .آالت، هَاد غزایی، داسٍ ٍ اًَاع کبالّبی هصشفی دیگش سا اص کطَسّبی پیطشفتِ ٍاسد هی کٌٌذ

 دسآهذ کطَس ػشثستبى اص چِ هٌجغ ای است؟-29
ػشثستبى ػالٍُ ثش صبدسات ًفت، ّوِ سبلِ دسآهذ صیبدی سا اص طشیك هشاسن حـح ٍ سفش هیلیًَْب صائش ثِ ایي کطَس ًصیت خَد هی 

 .کٌذ

 کذام کطَسّبی هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب اص ثب سًٍك گشدضگشی یب تدبست ٍ ثبصسگبًی التصبد خَد سا هتحَل کشدُ اًذ؟-30

 .تشکیِ ٍاهبسات هتحذُ ػشثی

ایشاى چگًَِ هی تَاًذ دس آیٌذُ خبیگبُ ًخست التصبد دس غشة آسیب سا ثذست ثیبٍسد؟ -31
. ثب استفبدُ صحیح اص ظشفیت ّبی داخلی  ّوچَى کطبٍسصی، صٌبیغ پتشٍضیوی ٍ فَالد، تشاًضیت، گشدضگشی ٍ التصبد داًص ثٌیبى



 

 ثب رکش هثبل ثٌَیسیذ، چشا ثشخی اص کطَسّبی هٌطمۀ خٌَة غشثی آسیب ًتَاًستِ اًذ اص ًظش التصبدی پیطشفت کٌٌذ؟-32

. ثِ دلیل خٌگ، اضغبل ًظبهی تَسط آهشیکب ٍ ًجَدى اهٌیت  هبًٌذ کطَسّبی ػــشاق ٍ افغبًستبى 

 کطَسّبیی کِ التصبد آًْب ٍاثستِ ثِ ًفت است، ثب چِ هطکالتی سٍثِ سٍ هی ضًَذ؟-34
ایي . ٍاثستگی ثِ صبدسات ٍ فشٍش ًفت ثبػث ػذم ثجبت التصبدی ٍ افضایص تَسم، سکَد التصبدی ٍ ثیکبسی دس آیٌذُ هی ضَد

 .کطَسّب ثیطتش ٍاسد کٌٌذُ کبالّبی اسبسی ّستٌذ کِ ًتیدِ آى ٍاثستگی ضذیذ ثِ کطَسّبی لذستوٌذ ٍ صٌؼتی ضذى است

 کذام  ػَاهل هشدم هٌطمۀ آسیبی خٌَة غشثی سا ثِ ّن ًضدیک تش هی کٌذ؟-35

. دیي اسالم، صثبى ػشثی، ٍخَد رخبیش ًفت ٍ گبص ٍ دسیبّبی خٌَة غشثی 

کِ ًوًَِ ّبیی اص ... ایشاى دس سبخت تدْیضات پضضکی ٍ ًظبهی ثسیبس پیطشفتِ، سلَل ّبی ثٌیبدی، ًبًَ فٌبٍسی ٍ -36

فکش هی کٌیذ چشا التصبد هتکی ثش داًص ثش التصبد هتکی ثش . التصبد داًص ثٌیبى است، داسای ستجۀ ثبال دس خْبى است

 فشٍش ًفت خبم، ثشتشی داسد؟
صیشا ثب اتکب ثِ ایي داًص هب هی تَاًین خَاستِ ّب ٍ ًیبصّبی کطَس سا اص هحل تَلیذات داخلی تأهیي کٌین ، ایدبد اضتغبل ًوبیین ٍ اص 

ٍلی دس التصبد ٍاثستِ ثِ فشٍش ًفت ایي ًیبصّب اص خبسج اص کطَس ٍاسد هی ضذًذ ٍ ایي ثِ هؼٌی . خشٍج هَاد خبم خلَگیشی کٌین

ٍاثستگی ثِ کطَسّبی پیطشفتِ، کِ ثبػث هی ضَد دس ٌّگبم ثَخَد آهذى ثحشاى هبًٌذ خٌگ یب تحشین کطَس دچبس ضشایط ثذ 

. التصبدی ٍ سکَد ضَد ٍ دس ًتیدِ حکَهت ضؼیف ضذُ حتی هوکي است سمَط کٌذ
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