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.  ٍ در غَرت اضتثاُ تَدى پاسخ درست آى را تٌَیسیذ . غحیح ٍ غلط را هطخع کٌیذ عبارت 

 .رٟاٖ ارتٕاػی ٚ ٘ظٓ آٖ تىٛیٙی اعت  -1
 .فزًٞٙ  اس عزیك ٚراحت اس ٘غّی تٝ ٘غُ زیٍز ٔٙتمُ ٔی ؽٛز  -2
 .پسیسٜ ٞای عثیؼی ٘یش ٔی تٛا٘ٙس تٝ رٟاٖ ارتٕاػی راٜ یاتٙس  -3
 .  فزًٞٙ تٝ آٌاٞی ٞای ٔؾتزن ٚ ػٕٛٔی ٌفتٝ ٔی ؽٛز  -4

 : پاسخ 
 18ؿ .  رٟاٖ ارتٕاػی پسیسٜ ای اػتثاری اعت –٘ازرعت  -1
 20تؼّیٓ ٚ تزتیت ؿ  –٘ازرعت  -2
 22ؿ .زرعت  -3
   19ؿ .زرعت  -4

 .(یک هَرد در ستَى دٍم اضافی است ) از هَارد ستَى اٍل تا هَارد ستَى دٍم هطاتقت دارد ؟ کذاهیک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23ؿارتثاط تا س٘سٌی ارتٕاػی ا٘غاٟ٘ا ( ز     19ؿفزًٞٙ ( د      17رٟاٖ ارتٕاػی ؿ( ب     17رٟاٖ  ؿ( اِف: پاسخ 
 :  جاّای خالی کلوات هٌاسة تٌَیسیذ در 

اعت ِٚی ػضٛیت زر رٟاٖ ارتٕاػی ٚ ٘ظٓ ٔیاٖ  ................. اػضا زر تسٖ ٔٛرٛزات س٘سٜ ٚ ٘ظٓ آٟ٘ا ػضٛیت -1
 تٝ ٚرٛز ٔی آیس........................ تا 

 .تٝ ٘غُ ٞای تؼس تساْٚ ٔی یاتس ................ رٟاٖ ارتٕاػی تا  -2
س٘ـسٌی آزٔیاٖ را تغییز ٔـی زٞس  ............................. ذساٚ٘س ، فـزؽتٍاٖ ٚ رٟاٖ ٔاٚراء عثیؼـی ؽٙاذت  -3
 .آٟ٘ا را زٌزٌٖٛ ٔی عاسز ...................... ٚ 
پیسا ٔـی وٙٙس زر ٌغتزٜ ی  ............................ ٔـٛرٛزات عثیؼـی ٚ ٔاٚراءعثیؼی تـٝ ٚاعغٝ ارتثاعی وٝ تا  -4

 .رٟاٖ ارتٕاػی لزار ٔی ٌیز٘س 
 .  ٘أیسٜ ٔی ؽٛز ............. ترؼ ٞایی اس فزًٞٙ وٝ ٔزیٛط تٝ یه لْٛ ، لؾز ، فٙف یا ٌزٜٚ اعت  -5
 .ٔی ٌٛیٙس ................. تٝ ذززٜ فزًٞٙ ٞای عاسٌار تا فزًٞٙ ػٕٛٔی  -6
 .  اس ٚیضٌی ٞای ٟٔٓ رٟاٖ ارتٕاػی اعت ...................  -7
. یىغاٖ ػُٕ ٕ٘ی وٙٙس ........... ٚ رٛأغ ............ عٙت ٞای اِٟی تا ا٘غاٟ٘ا ی  -8
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 هَارد ستَى دٍم هَارد ستَى اٍل

 فزًٞٙ(1 ٚاصٜ ای وٝ ٔؼٕٛال تزای اؽارٜ تٝ ٔزٕٛػٝ ٞای تشري تٝ وار ٔی رٚز( اِف 

 رٟاٖ( 2 .اس ٔزٕٛػٝ پسیسٜ ٞای ارتٕاػی تٝ ٚرٛز ٔی آیس ( ب 

 ارتثاط تا س٘سٌی ارتٕاػی ا٘غاٟ٘ا(  3 تٝ ٔزٕٛػٝ آٌاٞی ٞای ٔؾتزن ٚ ػٕٛٔی ٌفتٝ ٔی ؽٛز (  د

 رٟاٖ ارتٕاػی(  4 ٔؼیار ٚرٚز  پسیسٜ ٞای عثیؼی ٚ ٔاٚراء عثیؼی  تٝ رٟاٖ ارتٕاػی اعت( ز

 وٙؼ ارتٕاػی(  5
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 : پاسخ
 18ففحٝ . تا لزازاز   –تىٛیٙی -1
 20. تؼّیٓ ٚ تزتیت -2
 22وٙؼ ٞای ارتٕاػی   ففحٝ  –آرٔاٟ٘ا  ٚ ارسؽٟای -3
   23ففحٝ . س٘سٌی ارتٕاػی ا٘غاٟ٘ا -4
   19ففحٝ .  ذززٜ فزًٞٙ -5
   19ففحٝ . ذززٜ فزًٞٙ ٔٛافك -6
   18٘ظٓ  ففحٝ -7
 14ػازَ ٚ ظآِ ففحٝ  –ؽاوز ٚ ٘اعپاط -8

 : سَاالت زیر پاسخ کَتاُ تذّیذ تِ 
 ؟تزذی رٟاٖ ارتٕاػی را تا چٝ پسیسٜ ای ٔمایغٝ وززٜ ا٘س -1
 ؟رٟاٖ غزب ، رٟاٖ عثیؼت ٚ رٟاٖ اعالْ ٔقساق چیغت -2
 ؟چزا رٟاٖ ارتٕاػی ٚ ٘ظٓ آٖ تىٛیٙی ٘یغت -3
ٞزٌاٜ یه ٘غُ ٘تٛا٘س فزًٞٙ ذٛز را حفظ وٙس یا ٘تٛا٘س آٖ را تٝ ٘غُ تؼس ٔٙتمُ عاسز چٝ اتفالی رخ  ٔی  -4

 ؟زٞس 
 ؟چزا پسیسٜ ٞای ارتٕاػی   تٝ رٟاٖ ارتٕاػی تؼّك زار٘س -5
 ؟پسیسٜ ٞای عثیؼی ٚ ٔاٚراء عثیؼی چٍٛ٘ٝ زر ٌغتزٜ رٟاٖ ارتٕاػی لزار ٔی ٌیز٘س -6
 ؟زٚ پسیسٜ ارتٕاػی ٔخاَ تش٘یس وٝ حافُ وٙؼ ارتٕؼی ا٘غاٟ٘اعت-7
 ؟فزًٞٙ تا چٝ رٚؽی اس ٘غّی تٝ ٘غُ زیٍز ٔٙتمُ ٔی ؽٛز -8
 ؟تٝ چٝ زِیُ سِشِٝ ٚ ذؾىغاِی ٚارز رٟاٖ ارتٕاػی ٔی ؽٛ٘س -9

 :   پاعد
   17ؿ . پسیسٜ ٞای عثیؼی یا ٔٛرٛزات س٘سٜ  -1
   17رٟاٖ ؿ  -2
 18ؿ .چٖٛ پسیسٜ ای اػتثاری اعت ٚ تا ارازٜ ٚ آٌاٞی ا٘غاٟ٘ا تٝ ٚرٛز آٔسٜ اعت -3
 18ؿ . رٟاٖ ارتٕاػی فزٚ ٔی ریشز ٚ زٌزٌٖٛ ٔی ؽٛز -4
 21ؿ .چٖٛ حافُ وٙؼ ارتٕاػی ا٘غاٖ اعت -5
 23ؿ .تٝ ٚاعغٝ ی ارتثاعی وٝ تا س٘سٌی ارتٕاػی ا٘غاٟ٘ا پیسا ٔی وٙٙس -6
   21ؿ .... فّح ٚ –ذا٘ٛازٜ -7
 20ؿ . تؼّیٓ ٚ تزتیت -8
 22ؿ . تٝ ٚاعغٝ ی ارتثاعی وٝ تا س٘سٌی ا٘غاٖ پیسا ٔی وٙس -9

 .تذّیذزیر پاسخ کاهل تِ سَاالت 
 .رٟاٖ چیغت ؟ ٔخاَ تش٘یس-1
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   17ففحٝ : رٛاب
  رٟاٖ غزب –اعت وٝ اؽارٜ تٝ ٔزٕٛػٝ تشري زارز ٔا٘ٙس رٟاٖ عثیؼت ٚاصٜ ای 

 جْاى اجتواػی چیست ؟ -2
   17ففحٝ : رٛاب 

ارسػ  –ٔغزس  –ٌزٜٚ  –اس ٔزٕٛػٝ پسیسٜ ٞایی ٔا٘ٙس ذا٘ٛازٜ . )  ٔزٕٛػـٝ پسیسٜ ٞای ارتٕاػـی ٌٛیٙس تٝ 
 .رٟاٖ ارتٕاػی تٝ ٚرٛز ٔی آیس.... ( ٞٙزارٞا ٚ –ٞا 
 ضثاّتی تیي جْاى اجتواػی ٍ هَجَد زًذُ ٍجَد دارد ؟ چِ  -3

 18ففحٝ : رٛاب 
 .تیٗ اػضای ٞززٚ ارتثاط ٚ ٘ظٓ ٚرٛز زارز   -ٞززٚ زارای اػضا ٞغتٙس  : ارتٕاػی تا ٔٛرٛزات س٘سٜ رٟاٖ 

 ًظر ضوا  چِ تفاٍت ّایی هیاى تذى هَجَد زًذُ ٍ جْاى اجتواػی ٍجَد دارد ؟ تِ  -4
 18ففحٝ : رٛاب 

ارازٜ  تـٝ ٘یأسٜ ٚ ٚرـٛز س٘سٜ تىٛیٙی اعت یؼٙی اػضا تٝ ارازٜ اػضای زیٍز تٝ ٔـٛرـٛزات اػضا زر ػضٛیت 
اػضا ٞٓ تغییز ٕ٘ی وٙس زر حاِیىٝ ػضٛیت ٚ ٘ظٓ تیٗ اػضای رٟاٖ ارتٕاػی تٝ ارازٜ ٚ آٌاٞی ا٘غاٟ٘ا تؼزیف  

 .ؽسٜ ٚ تا اػتثار ٚ لزارزاز تٝ ٚرٛز آٔسٜ اعت
 .جْاى اجتواػی تیطتر ضثیِ یک تازی گرٍّی است ضرح دّیذ چرا  -5

 18ففحٝ : رٛاب 
، افزاز ٔرتّفی ػضٛ٘س وٝ فـٛتثاَ ٔخُ ٌزٚٞـی اعت زر تاسی ٌزٚٞـی ارتٕاػی تیؾتز ؽثیٝ یه تاسی رٟاٖ 

ٕٞٝ اػضا تؼزیف یا پـذیزفتٝ ٔی ؽٛز زر سٔیٗ فـٛتثاَ تاسیىٙاٖ ، زاٚراٖ ٚ  تـٛعظ ػضٛیت ٚ ٘مؼ ٞـز وساْ 
تٕاؽٍزاٖ آٌاٞی ٞای ٔؾتزوی زار٘س آٟ٘ا لـٛاػس تاسی را ٔی زا٘ٙس اس ػضٛیـت یىسیٍز اعالع زار٘س ٚظایف ٚ  

 .تسٖٚ ایٗ آٌاٞی ٔؾتزن تاسی فٛتثاَ ٕٔىٗ ٘یغت .ا٘تظارات یىسیٍز را ٔی ؽٙاعٙس ٚ آٟ٘ا را  ٔی پذیز٘س  
 ؟اجتواػی دارای چِ اجسایی است جْاى -6

 19ففحٝ : رٛاب 
ٚ ایٗ  . اعت ..... عیاعت ٚ –پـزٚرػ ٚ آٔـٛسػ ٔؼّٕاٖ ٚ ٟ٘ازٞایی ٔخُ  –پـشؽىاٖ  –وؾاٚرساٖ  –وارٌزاٖ 

اػضا تٟٙا سٔا٘ی ػضٛیت ذـٛز را ٔی پذیز٘س وٝ تٝ ایٗ رٟاٖ راٜ یاتٙس ٚ ٘مؾی را تـز ػٟسٜ تٍیز٘س ٚ ٔتٙاعة  
تا ٘مؾی وٝ  تـز ػٟسٜ ٔی ٌیز٘س ٚعایف ٚ حمٛق ٚ ا٘تظاراتی را تزآٚرزٜ ٔی عاس٘س وٝ زیٍزاٖ ٘یش ٘غثت تٝ آٖ  

 .ا٘تظارات آٌاٞی زار٘س 
 ؟اجتواػی ٍ ًظن آى چگًَِ است جْاى -7

 19ففحٝ : رٛاب 
ٚ ارازٜ تـٝ ٚرـٛز آٔسٜ ٚ ایـٗ  آٌاٞـی ارتٕاػـی ٚ ٘ظٓ آٖ تىٛیٙی ٘یغت تّىٝ اػتثاری اعت یؼٙی تا رٟاٖ 

 .آٌاٞـی ٘یش ؽرقی ٚ فززی ٘یغت تّىٝ ٔؾتزن ٚ ػٕٛٔی اعت 
 چیست  ٍ چگًَِ اًتقال هی یاتذ ؟ فرٌّگ -8

 19ففحٝ : رٛاب 
 –آزاب ٚ رعْٛ ٚ عٙتٟا  –ٔا٘ٙس ٘حٜٛ پٛؽؼ . ؽیٜٛ س٘سٌی ٚ آٌاٞی ٔؾتزن ا٘غاٟ٘ا فزًٞٙ ٔی ٌٛیٙس تٝ 

ا٘ٛاع ذٛراوی   –ٌٛیؼ ٞا ٚ ِٟزٝ ٞای ٔتفاٚت  –ؽیٜٛ ٞای یاززٞی ٚ یازٌیزی  –ٔـزاعٓ ػشازاری ٚ ػزٚعی 
 .وٝ اس عزیك تؼّیٓ ٚ تزتیت ا٘تماَ ٔی یاتس........ ٞا ٚ

 جْاى اجتواػی چگًَِ تذاٍم هی یاتذ ٍ در چِ غَرت دگرگَى هی ضَد ؟ -9
 20ففحٝ : رٛاب 
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ارتٕاػی تا ا٘تماَ فزًٞٙ ذٛز تٝ ٘غُ ٞای تؼس تساْٚ ٔی یاتس  فزًٞٙ اس عزیك ٚراحت اس ٘غّی تٝ ٘غُ رٟاٖ 
یه ٘غُ  ٞـزٌاٜ  .ؽٛز ٔـی ٚ تزتیت اس ٘غّی تٝ ٘غُ زیٍز ٔٙتمُ تؼّیـٓ زیٍز ا٘تماَ ٕ٘ی یاتس تّىٝ اس عزیك 

ٔی ریشز یا  فـزٚ را حفظ وٙس ٚ یا ٘تٛا٘س اس ٘غّی تٝ ٘غُ تؼس ا٘تماَ زٞس رٟاٖ ارتٕاػی ذـٛز ٘تٛا٘س فزًٞٙ 
 .زٌزٌٖٛ ٔی ؽٛز ٚ تا تٝ رٟاٖ ارتٕاػی زیٍز تثسیُ ٔی ؽٛز

 .پذیذُ کِ حاغل کٌص اجتواػی اًساى است ًام تثریذ چٌذ -10
 21ففحٝ : رٛاب 

زرٖٚ رٟاٖ ارتٕاػـی لـزار ٔی ٌیزز چٖٛ حافُ  ...... ذا٘ٛازٜ ٚ –ٔغزس  –أٙیت  –فّح پسیسٜ ٞایی ٔا٘ٙس 
 .وٙؼ ارتٕاػی ا٘غاٖ اعت

 خطکسالی ٍ آب ٍ َّا چگًَِ درٍى جْاى اجتواػی قرار هی گیرًذ ؟  –طثیؼی ًظیر  زلسلِ پذیذُ ّای  -11
 22ففحٝ : رٛاب 
رٟت وٝ زر تزاتز آٖ لـٛاػسی  ٌذارز اس ایـٗ وٙؼ ارتٕاػـی ا٘غاٖ ٔی تز  سِشِٝ تاحیزات تؼییٗ وٙٙسٜ چـٖٛ 

ٚضغ ٔی وٙٙس ذا٘ٝ ٞـای ذـٛز را ٔماْٚ ٔـی عاسز زر ٔماتـّٝ تا ذؾـىغاِی ا٘ثار ٚ عیـّٛ تٙا ٔـی وٙٙس ٚ تٝ  
عٝ  ایـٗ آب ٚ ٞٛایـی آٖ ٔٙغمٝ تز ٔـی ٌشیٙس پظ  ؽزایـظ پـززاسز ٚ وؾاٚرسی ٔتٙاعة تا ٔـی حفز لٙات 

ٔی  لـزار اس ایٗ رٟت زرٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی تٙاتزایـٗ ارتٕاػـی ا٘غاٖ  راتغٝ زارز س٘سٌی پسیسٜ تٝ ٘ٛػـی تا 
 .ٌیزز

 ؟فرضتگاى ٍ جْاى هاٍرایی هی تَاًٌذ درٍى جْاى اجتواػی قرار گیرًذ  –ٍجَد خذاًٍذ چرا  -12
 22ففحٝ : رٛاب 
رٟاٖ ٔاٚراءعثیؼت اس ایٗ رٟت وٝ آرٔاٟ٘ا ٚ ارسػ ٞای س٘سٌی ا٘غاٟ٘ا را تغییز   –فزؽتٍاٖ  –ذساٚ٘س ٚرٛز  

 .ٔی زٞس ٚ وٙؼ ٞای ارتٕاػی آ٘اٖ را زٌزٌٖٛ ٔی عاسز زرٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی لزار ٔی ٌیزز
 . ٍ قَاًیي الْی تا اًساًْا ٍ جَاهغ هختلف چگًَِ ترخَرد هی کٌٌذ سٌت ّا -13

 23ففحٝ : رٛاب 
ٕ٘ی وٙس تـزذـٛرز ػازَ ٚ ظآِ یىغاٖ رـٛأـغ ٚ لـٛا٘یٗ اِٟـی تا ا٘غاٟ٘ای ؽاوـز ٚ ٘اعپاط ٚ تا عٙت ٞا 

ػازَ را ٔٛرز رحٕت ٚ ا٘غاٟ٘ای ٘اعپاط ٚ ظآِ را ٔٛرز ذؾٓ ٚ غضة اِٟی لزار ٔی  رٛأـغ ا٘غاٟ٘ای ؽاوز ٚ 
 .زٞس

 جْاى اجتواػی گسترش هی یاتذ ؟ چگًَِ  -14
 23ففحٝ : رٛاب 
تز ایٙىٝ پسیسٜ ٞای ارتٕاػی زر زرٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی لزار ٔی ٌیزز پسیسٜ ٞای عثیؼی ٚ ٔاٚراء عثیؼت  ػالٜٚ 

لزار  ٘یش اس ایٗ رٟت وٝ تا س٘سٌی ارتٕاػی ا٘غاٟ٘ا زر ارتثاط اعت ٚ تاحیز ٔی ٌذارز ٘یش زرٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی 
 .ٔی ٌیزز زر ایٗ  فٛرت رٟاٖ ارتٕاػی ٌغتززٜ ٔی ؽٛز 

 :چْار گسیٌِ ای زیر پاسخ دّیذ تِ سَاالت 
 ؟ػأّی ٔٛرة زٌزٌٛ٘ی یا فزٚ ریرتٗ یه رٟاٖ ارتٕاػی ٔی ؽٛز چٝ -1

 ٌاٜ چیٙؼ ٚ ٘ظٓ ػٙافز رٟاٖ ارتٕاػی تا لزار زاز ٚ اػتثار ا٘غاٖ ٞا ؽىُ تٍیزز  ٞز ( اِف
 .ٍٞٙأی وٝ تٝ ٘مؼ ٚ رایٍاٜ وٙؾٍزاٖ زر یه رٟاٖ ارتٕاػی تی تٛرٟی ؽٛز  (ب
 ٞزٌاٜ یه ٘غُ ٘تٛا٘س فزًٞٙ ذٛز را حفظ وٙس یا آٖ را تٝ ٘غُ تؼس ا٘تماَ زٞس  (د
 .تاؽسٞزٌاٜ آٌاٞی افزاز اس رٟاٖ ارتٕاػی اس ٘ٛع آٌاٞی فززی ٚ ذقٛفی  (ز

 20ففحٝ . ٌشیٙٝ د فحیح اعت : رٛاب 
 .ػثارت ٞای سیز تٝ تزتیة تٝ وسأیه اس ٔفاٞیٓ سیز زر ارتثاط ٞغتٙس ٞز یه اس  -2
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 . آرٔاٖ ٞا ٚ ارسػ ٞا س٘سٌی آزٔیاٖ را تغییز ٔی زٞٙس -1
 .تاػج تساْٚ رٟاٖ ارتٕاػی زر ٘غُ ٞای تؼس ٔی ؽٛ٘س  -2
 .وٙؼ ٞای ارتٕاػی ا٘غاٟ٘ا را زٌزٌٖٛ ٔی وٙس  -3

 عٙت ٞا ٚ لٛا٘یٗ اِٟی   –ص٘تیه ٚ ٚراحت  –عٙت ٞا ٚ لٛا٘یٗ اِٟی ( اِف
 فزؽتٍاٖؽٙاذت ذساٚ٘س ٚ  -ا٘تماَ فزًٞٙ  –ؽٙاذت ذساٚ٘س ٚ فزؽتٍاٖ ( ب
 رٟاٖ ٔاٚرای عثیؼی   –ص٘تیه ٚ ٚراحت  -ؽٙاذت ذساٚ٘س ٚ فزؽتٍاٖ ( د
 اِٟیعٙت ٞا ٚ لٛا٘یٗ  -ا٘تماَ فزًٞٙ  –عٙت ٞا ٚ لٛا٘یٗ اِٟی ( ز

 22ٚ  18ففحٝ . ٌشیٙٝ ب فحیح اعت : رٛاب
...............  یؼٙی تز اعاط آٌاٞی  ٚ ارازٜ  اػضا .................. اػضا زر تسٖ ٔٛرٛزات س٘سٜ ٚ ٘ظٓ آٟ٘ا ػضٛیت  -3

 ................آٌاٞی ٚ ارازٜ ا٘غاٟ٘ا تؼزیف ٔی ؽٛز ٚ تا آٖ تا رٟاٖ ارتٕاػی ٚ ٘ظٓ ٔیاٖ اػضای زر ِٚی ػضٛیت 
 . ارازٜ ػٕٛٔی ؽىُ ٔی ٌیز٘س –تٝ ٚرٛز ٔی آیٙس  –تىٛیٙی ( اِف
 .آیٙسلزارزاز آٟ٘ا تٝ ٚرٛز ٔی  –تٝ ٚرٛز ٕ٘ی آیٙس  –تىٛیٙی اعت ( ب
 .آٌاٞی ٔؾتزن تؼزیف ٔی ؽٛ٘س  –ؽىُ ٔی ٌیز٘س  –اػتثاری اعت ( د
 . لزارزاز آٟ٘ا تٝ ٚرٛز ٕ٘ی آیٙس –تٝ ٚرٛز ٔی آیٙس  –تىٛیٙی ٘یغت ( ز

   18ؿ . ٌشیٙٝ ب   زرعت اعت : رٛاب 
 .تزتیة فحیح ٚ غّظ تٛزٖ ػثارات سیز را ٔؾرـ وٙیس تٝ  -4
 . زر ٔٛرٛزات س٘سٜ اػضا اس یىسیٍز ٔغتمُ ٚ ٔی تٛا٘ٙس تٝ ٘یاسٞای یىسیٍز پاعد زٞٙس-1
س٘سٜ ٔغتمُ ٚ زر ارتثاط تا یىسیٍز تزای تأیٗ ٞسف ذافی اس چیٙؼ ٚ ٘ظٓ ٔٙاعثی  ٔـٛرـٛزات اػضا زر -2

 . تزذٛرزار٘س
 .اػضا تزای حفظ حیات  ٔٛرٛز س٘سٜ زر ارتثاط تا یىسیٍز ػُٕ ٔی وٙٙس  -3
 .اس ٟٔٓ تزیٗ ٚیضٌی ٞای رٟاٖ ارتٕاػی ٘ظٓ اعت -4

 ؿ –ؿ  -ؽ -ؿ( ز     ؿ         -ؿ-ؽ-ؽ( د      ؽ      -ؿ-ؽ-ؿ( ب        ؿ      -ؿ-ؿ-ؿ( اِف
 18ؿ  . ٌشیٙٝ د  زرعت اعت : رٛاب 

 .ٌشیٙٝ تٝ تزتیة رسَٚ سیز را وأُ ٔی وٙس وساْ  -5
 
 
 
 
 
 

 . تا ارازٜ اػضا تغییز ٔی وٙس –وٙؼ ارتٕاػی  –فزًٞٙ ( اِف
 .تا آٌاٞی اػضا تؼزیف ٔی ؽٛز  –پیأس وٙؼ ارتٕاػی  –پسیسٜ ای لزارزازی  (ب
 .تز اعاط آٌاٞی ٚ ارازٜ اػضا تٝ ٚرٛز ٕ٘ی آیٙس  –پیأس وٙؼ ارتٕاػی  –فزًٞٙ  (د
 . تز اعاط ارازٜ اػضا تغییز ٔی وٙس –پیأس وٙؼ ارتٕاػی  –پسیسٜ ای اػتثاری  (ز

 21ٚ  19ٌشیٙٝ د   زرعت اعت    ؿ : رٛاب 
 

       

9 

 درس سوم
 جهان اجتماعی

 
 

     جامعه دهم    –– 
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 .تزتیة زرعت یا ٘ازرعت تٛزٖ ػثارات سیز را ٔؾرـ وٙیس تٝ  -6
 ػضٛیت زر رٟاٖ ارتٕاػی ٚ ٘ظٓ ٔیاٖ اػضای آٖ تا ارازٜ ٚ آٌاٞی ا٘غاٟ٘ا تؼزیف ٔی ؽٛز  -1
 . آٌاٞی ٚ ؽٙاذتی وٝ رٟاٖ ارتٕاػی تز اعاط آٖ ؽىُ ٔی ٌیزز آٌاٞی فززی ٚ ذقٛفی اعت-2
 .احتزاْ تٝ لاٖ٘ٛ ، ذا٘ٛازٜ ، أٙیت ٚ فّح پیأس وٙؼ ارتٕاػی ٞغتٙس -3
 .ٞزٌاٜ یه ٘غُ ٘تٛا٘س فزًٞٙ ذٛز را حفظ وٙس رٟاٖ ارتٕاػی آٖ فزٚ ٔی ریشز -4

 زرعت  –زرعت –٘ازرعت  –زرعت ( ب( ب   ٘ازرعت  –٘ازرعت  –زرعت –٘ازرعت ( اِف
 زرعت  –٘ازرعت  –٘ازرعت  –زرعت ( ز       زرعت  –زرعت  –٘ازرعت –٘ازرعت ( د

 20 – 19 – 18ٌشیٙٝ ب   زرعت اعت    ؿ : رٛاب 
................  لزار زارز یؼٙی ٔٛرٛزات عثیؼی ٚ ٔاٚرای عثیؼی تٝ ٚاعغٝ ................ ٞایی  وٝ ٞزیه اس پسیسٜ  -7

 .حافُ وٙؼ ٞای ارتٕاػی ا٘غاٟ٘اعت......... ٚ ........ زر ٌغتزٜ رٟاٖ ارتٕاػی لزار ٔی ٌیز٘س ٚ
 وارذا٘ٝ –تیاتاٖ  –ایٗ وٝ ٔی تٛا٘ٙس تٝ رٟاٖ عثیؼی راٜ یاتٙس  –زرٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی ( اِف
 أٙیت   –ذا٘ٛازٜ  –ارتثاعی وٝ تا س٘سٌی ا٘غاٖ پیسا ٔی وٙس  –تیزٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی ( ب
 أٙیت –فّح  –ایٗ وٝ پسیسٜ عثیؼی ا٘س  –تیزٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی ( د
   عتارٌاٖ –فّشات  –ارتثاعی وٝ تا س٘سٌی ا٘غاٖ پیسا ٔی وٙس  -تیزٖٚ رٟاٖ ارتٕاػی ( ز

   23ٚ  21ٌشیٙٝ ب  زرعت اعت   ؿ : رٛاب 
 .تزتیة ػّت ػثارت ٞای سیز را وساْ ٌشیٙٝ ٘ؾاٖ ٔی زٞس تٝ  -8
 چیٙؼ ٚ ٘ظٓ ٔٙاعة اػضای ٔٛرٛزات س٘سٜ  -1
 ارتٕاػیتساْٚ رٟاٖ  -2
 ارتٕاػیراٞیاتی اػضا تٝ رٟاٖ -3

 تٝ ػٟسٜ ٌزفتٗ ٘مؼ ٞا-حفظ فزًٞٙ رٟاٖ ارتٕاػی–ػُٕ وززٖ زر ارتثاط تا یىسیٍز ( اِف
 ارتٕاػیپذیزػ ػضٛیت رٟاٖ –ا٘تماَ فزًٞٙ تٝ ٘غُ ٞای تؼس اس عزیك تؼّیٓ ٚ تزتیت –تأیٗ ٞسف ٔؾتزن ( ب

 ذٛزآٌاٞی اس حمٛق ٚ تىاِیف –ا٘تماَ فزًٞٙ اس عزیك ذا٘ٛازٜ –حفظ حیات ٔٛرٛز س٘سٜ ( د
 ؽىُ ٌیزی ٘ٛػی آٌاٞی ذقٛفی–ا٘تماَ فزًٞٙ تٝ ٘غُ ٞای تؼس اس عزیك ٚراحت –تأیٗ ٞسف ٔؾتزن ( ز

   20ٚ  18ٌشیٙٝ ب   زرعت اعت ؿ : رٛاب 
 ٌشیٙٝ اس ٚیضٌی ٞای ٟٔٓ رٟاٖ ارتٕاػی اعت ؟وساْ  -9

 آٌاٞی ٔؾتزن( ز       اػتثاری تٛزٖ        ( د       فزًٞٙ         ( ب        ٘ظٓ              ( اِف
 18ٌشیٙٝ  اِف  زرعت اعت  ؿ : رٛاب 

 ٕ٘ٛزار سیز تیاٍ٘ز چیغت ؟   -10
 
 

 رٟاٖ ارتٕاػی تز رٟاٖ عثیؼیتاحیز ( ب                     رٟاٖ عثیؼی  تز رٟاٖ ارتٕاػی تاحیز (اِف
 پسیسٜ ٞای ارتٕاػی تٝ رٟاٖ عثیؼیٚرٚز ( ٚرٚز پسیسٜ ٞای عثیؼی تٝ رٟاٖ عثیؼی                   ز( د
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 رٟاٖ ارتٕاػی رٟاٖ عثیؼی
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