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 سواالت  ردیف

                                  اشتثاه تودى پاسخ درست آى را تنویسیذ .           عثارت صحیح و غلط را هشخص کنیذ . و در صورت 1

 اِٚیٗ ٚیژٌی وٙص ا٘سا٘ی اضازی تٛزٖ آٖ است . ( 1-1

 پیأسٞای غیط اضازی وٙص ا٘ساٖ لطؼی است . ( 2-1

 تستٝ ضسٖ ٘اذٛزآٌاٜ چطٓ زض ٔٛاجٟٝ تا ذطط یه وٙص ا٘سا٘ی تّمی ٔی ضٛز . ( 3-1

 ا٘ساٟ٘ای ٔرتّف زض ا٘جاْ وٙص ٞایطاٖ ٞسفٟای یىسا٘ی زاض٘س . ( 4-1

 پاسخ :  

 4اِٚیٗ ٚیژٌی وٙص ا٘سا٘ی آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ آٖ است . ظ  –٘ازضست  ( 1-1

   7( زضست . ظ 2-1

 4وٙص ا٘سا٘ی ٘یست ظیطا یه فؼاِیت غیط اضازی است . ظ  ( 3-1

 5٘ازضست است ٞسفٟای ا٘ساٟ٘ا ٔتفاٚت است .ظ  ( 4-1

 ) یک هورد در ستوى دوم اضافی است .( کذاهیک از هوارد ستوى اول تا هوارد ستوى دوم هطاتقت دارد ؟ 2

 هوارد ستوى دوم  هوارد ستوى اول

 ( اضازی تٛز1ٖ وٝ ا٘ساٖ اجاْ ٔی زٞس  اِف ( تٝ فؼاِیتی

 (وٙطٍط2 ب ( وٙص ٚاتستٝ تٝ آٌاٞی آزٔی است .

 ( پیأس غیط اضازی وٙص 3 یٓ تٝ ا٘جاْ آٖ ٕ٘ی ٌیطزج(  فطزی تٝ واضی آٌاٜ است ِٚی تػٕ

 ( آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ 4 ز( ٘تیجٝ طثیؼی وٙص است 

 ( وٙص 5 

 7ظ ز( پیأس غیط اضازی وٙص      4ظ ج( اضازی تٛزٖ     4ظ ب( آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ    3ظ اِف( وٙص  :    پاسخ

 در جاهای خالی کلوات هناسة تنویسیذ :  3

  ی تٝ فؼاِیتی وٝ ا٘ساٖ ا٘جاْ ٔی زٞس .............. ٚ تٝ ا٘جاْ زٞٙسٜ ی آٖ ........... ٔی ٌٛیٙس.( زض ػّْٛ ا٘سا1-3٘

 ( وٙص آٌاٞا٘ٝ است . یؼٙی وٙص ٚاتستٝ تٝ .......... آزٔی است .2-3

 . ...............  4.............3..............2.............. 1( ٚیژٌی ٞای وٙص : 3-3

  ...............2............. 1ٚ پیأسٞای وٙص : آثاض ( 4-3

تٝ  ُیِزتطذی پیأسٞای وٙص ، تٝ اضازٜ افطاز ا٘سا٘ی ؛ یؼٙی ذٛز وٙطٍط یا افطاز زیٍط ٚاتستٝ است . تٝ ٕٞیٗ ( 5-3

 آٟ٘ا ............... ٔی ٌٛیٙس .ایٗ زستٝ اظ پیأسٞا ذٛزضاٖ ، ............. ٞستٙس . 

  وٙس پاسد زازٖ ی پسد ٘سازٖ سالْ اٚ ........... اٚ ٔحسٛب ٔی ضٛز وٝ تٝ ........... ٚاتستٝ است. فطزی سالْ ٔی( 6-3

ایٗ زستٝ ٕٞٝ پیأسٞای وٙص تٝ اضازٜ افطاز ا٘سا٘ی تستٍی ٘ساض٘س . تٝ ٕٞیٗ زِیُ تٝ آٟ٘ا ........... ٔی ٌٛیٙس . ( 7-3

  اظ پیأسٞا .............. وٙص ا٘س.

غیط اضازی وٙص ا٘ساٖ ، ............. است ، ِٚی پیأسٞایی وٝ تٝ اضازٜ ا٘ساٖ ٞا ٚاتستٝ است ، .......... پیأسٞای ( 8-3

 است .

 پاسخ : 

          – جاهعه دهن   –– تا پاسخ  کنش های ها   – اول  درس  سواالالت   
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 3. غفحٝ  وٙطٍط  -وٙص ( 1-3

 4غفحٝ  آٌاٞی  (  2-3

 5غفحٝ  ٔؼٙازاض -4ٞسفساض  -3اضازی  -2 آٌاٞا٘ٝ -1( 3-

  6. غفحٝ  پیأس غیط اضازی  -2پیأس اضازی   -1( 4-3

  7غفحٝ  وٙص  -پیأس اضازی( 5-3

  7. غفحٝ  اضازٜ جٛاب زٞٙسٜ سالْ –پیأس اضازی وٙص ( 6-3

  7غفحٝ  ٘تیجٝ طثیؼی وٙص –پیأس غیط اضازی ( 7-3

 7احتٕاِی غفحٝ  –( لطؼی 8-3

 ته سواالت زیر پاسخ کوتاه تذهیذ :  4

  وٙص ٔحسٛب ٕ٘ی ضٛز ؟چطا فؼاِیت ٞایی ٔا٘ٙس ضطتاٖ لّة ٚ ٌطزش ذٖٛ   (1-4

 آیا وٙص ا٘ساٟ٘ا ٕٞیطٝ تط اساس آٌاٞی غحیح غٛضت ٔی ٌیطز ؟ ( 2-4

 چطا تٛق ظزٖ ا٘ساٖ یه وٙص ا٘سا٘ی است ؟ ( 3-4

 آزٔیاٖ وٙص ٞای ذٛز ضا تا تٛجٝ تٝ چٝ پیأسٞایی ا٘جاْ ٔی زٞٙس ؟ ( 4-4

 اِٚیٗ ٚیژٌی وٙص وساْ است ؟( 5-4

 پاسخ :

   6اضازی است . ظ ظیطا فؼاِیتی غیط ( 1-4

   5ذیط ظ  ( 2-4

 5ظیطا  ٔؼٙا زاض است ٔثُ ضازی ٚ سالْ وطزٖ ٚ.....است ظ  ( 3-4

 پیأس ٞای اضازی ٚ غیط اضازی وٙص .   ( 4-4

 4آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ . ظ ( 5-4

 ته سواالت زیر پاسخ کاهل تذهیذ ردیف 

 ٔی زٞٙس تٙٛیسیس .  ٘جاْ اتطذی اظ فؼاِیت ٞای ا٘سا٘ی ٚ زیٍط ٔٛجٛزات وٝ زض طَٛ ضٚظ  5

   3جٛاب : غفحٝ 

طٞا حطوت ٔی وٙٙس یا آب ـتطذی اظ فؼاِیتٟا ضا شوط ٔی وٙیٓ وٝ ٔا ا٘ساٟ٘ا ٚ زیٍط ٔٛجٛزات ا٘جاْ ٔی زٞٙس ٔا٘ٙس : ات

زض جٛیثاض ضٚاٖ است ، زضذتاٖ تطي ٚ تاض ٔی زٞٙس ، ذٖٛ زض ضٌٟای تسٖ ا٘ساٖ زض جطیاٖ است یا وطاٚضظ تٝ وطت ٚ 

                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            ٔی پطزاظز یا زا٘ص آٔٛظ ٔطاِة زضس ضا ٔطٚض ٔی وٙس ٚ یا ٔا ٔسٛان ٔی ظ٘یٓ ٚ پیازٜ ضٚی ٔی وٙیٓ ٚ ....ظضع 

 ٞٙسٜ آٖ چٝ ٔی ٌٛیٙس ؟ زض ظتاٖ فاضسی تٝ فؼاِیت ٞای ا٘ساٖ چٝ ٔی ٘أٙس ٚ تٝ ا٘جاْ ز 6

 3جٛاب: غفحٝ 

ی ضٛز ٔثُ : واض ، ػُٕ ، فؼُ ، ضفتاض ، وطزاض ، ـاضسی تطای فؼاِیت ٞای ا٘ساٖ ٘اْ ٞای ظیازی تٝ واض تطزٜ ٔـزض ظتاٖ ف

 .وٙص ٚ.... 

 زض ػّْٛ ا٘سا٘ی ٔٙظٛض اظ وٙص ٚ وٙطٍط چیست ؟  7

  3جٛاب : غفحٝ 

 .  ٔی ٌٛیٙس ا٘جاْ زٞٙسٜ آٖ وٙطٍطٌٛیٙس ٚ تٝ  ا٘جاْ ٔی زٞس وٙصزض ػّْٛ ا٘سا٘ی تٝ فؼاِیتی وٝ ا٘ساٖ 

  تثطیس ٚیژٌی ٞای وٙص ضا ٘اْ  8

   5جٛاب : غفحٝ 

  ٔؼٙازاض تٛزٖ  -4ٞسفساض تٛزٖ -3اضازی تٛزٖ  -2آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ -1

 4جٛاب : غفحٝ   ٔٙظٛض اظ آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ وٙص چیست ؟ ضطح زٞیس ٚ ٔثاَ تع٘یس .  9
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ی ا٘جاْ ٕ٘ی ضٛز تٝ طٛض ٔثاَ سرٗ ٌفتٗ یه وٙطی ـسٖٚ آٌاٞـی است  یؼٙی وٙص تـتٝ تٝ آٌاٞی آزٔٙص ٚاتسو 

ی آٖ  اظ زست ـٔا  آٌاٞی ذٛز ضا  ٘سثت تٝ وّٕات ٚ ٔؼا٘ است وٝ تا آٌاٞی اظ وّٕات ٚ ٔؼا٘ی آٖ غٛضت ٔی ٌیطز اٌط

ی یه ظتاٖ آٌاٞی ٘ساضتٝ تاضیٓ ٕ٘ی ـا٘ٗ طٛض اٌط ٘سثت تٝ وّٕات ٚ ٔؼـٗ ٌفتٗ تاظ ٔی ٔا٘یٓ ٚ ٕٞیـتسٞیٓ اظ سر

 .تٛا٘یٓ تٝ آٖ ظتاٖ سرٗ تٍٛییٓ ٚ فطزی ٞٓ وٝ تٝ آٖ ظتاٖ سرٗ ٔی ٌٛیس ٕ٘ی فٟیٕیٓ

 ٔٙظٛض اظ اضازی تٛزٖ وٙص چیست ؟ ضطح زٞیس ٚ ٔثاَ تع٘یس .  11

  4جٛاب : غفحٝ 

وٙص ضخ ٕ٘ی زٞس . پس تطای ا٘جاْ ٞط  ٛاست ا٘ساٖ ٘ثاضس آٖـوٙص تٝ اضازٜ ا٘ساٖ ٚاتستٝ است . یؼٙی تا اضازٜ ٚ ذ

طزی تٝ واضی آٌاٜ تاضس ِٚی تػٕیٓ تٝ ا٘جاْ آٖ ـطا ٕٔىٗ است فـظیی  اضازٜ  ٘یعضطٚضی است  ـوٙص ػالٜٚ تط آٌاٞ

 ٍ٘یطز.

آیا فؼاِیت ٞایی ٔا٘ٙس ضطتاٖ لّة ، ٌطزش ذٖٛ ، تستٝ ضسٖ ٘اذٛزآٌاٜ چطٓ زض ٔٛاجٟٝ تا ذطط وٙص ٔحسٛب ٔی  11

 ضٛز ؟ چطا ؟ 

  4جٛاب : غفحٝ 

 ذیط ظیطا ایٗ فؼاِیت ٞا غیط اضازی است .

 تٛزٖ وٙص چیست ؟ ضطح زٞیس ٚ ٔثاَ تع٘یس .   ضاسفسٞٔٙظٛض اظ  12

  5جٛاب : غفحٝ 

ت ذاغی ا٘جاْ ٔی زٞس ـی وطزی ؟ ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ ا٘ساٖ فؼاِیت ذٛز ضا تا لػس ٚ ٘یایٗ پطسص وٝ چطا چٙیٗ واض

ی ٚ ـاٌط چٝ ٕٔىٗ است تٝ ٔمػس ٘طسس تٝ طٛض ٔثاَ فطزی وٝ وٙاض ضٚزذا٘ٝ ٔی ضٚز یا تٝ لػس ذٙه ضسٖ یا لایك ضا٘

 . ٔاٞیٍیطی ٚ... است 

 ٔٙظٛض اظ ٔؼٙازاض تٛزٖ وٙص چیست ؟ ضطح زٞیس ٚ ٔثاَ تع٘یس .  13

  5جٛاب : غفحٝ 

طز ٔؼٙای ـساض تاضس زاضای ٔؼٙاست زا٘ص آٔٛظی وٝ زض والس  زست ذٛز ضا تاال ٔی تـاٌط وٙص آٌاٞا٘ٝ ، اضازی ٚ ٞسف

 پاسد ٔی زٞس .واض اٚ اجاظٜ ذٛاستٗ اظ ٔؼّٓ است ٚ ٔؼّٓ ٘یع تٝ تٙاسة ٔؼٙای وٝ اظ واض اٚ زض ٔی یاتس تٝ اٚ 

 وٙص ٔا چٝ آثاض ٚ پیأسٞایی زاضز ؟  14

  6جٛاب : غفحٝ 

   پیأس غیط اضازی -2پیأس اضازی  -1

 پیأس اضازی وٙص ضا تا ٔثاَ ضطح زٞیس .  15

  7جٛاب : غفحٝ 

یؼٙی وٙص تٝ اضازٜ ذٛز وٙطىط یا زیٍطاٖ تستٍی زاضز . تٝ طٛض ٔثاَ زا٘ص آٔٛظی وٝ تٝ اضازٜ ذٛز زضس ٔی ذٛا٘س 

ٚ زض آظٖٔٛ ضطوت ٔی وٙس ٚ سپس تٝ سٛاالت ٔؼّٓ پاسد ٔی زٞس ٚ ٔؼّٓ ٘یع تٝ تٙاسة تالضی وٝ زا٘ص آٔٛظ ا٘جاْ 

س اضازی وٙص ٘یع  ـىتٝ : پیأـ٘ی زاضت . ـٔٛظ ٚ ٔؼّٓ تستٍزازٜ است تٝ اٚ ٕ٘طٜ ٔی زٞس . ایٗ وٙص تٝ اضازٜ زا٘ص آ

 وٙص ٔحسٛب ٔی ضٛز .

 پیأس غیط اضازی وٙص ضا تا ٔثاَ ضطح زٞیس .  16

  7جٛاب : ظ 

ٞطچٙس تٝ اضازٜ ذٛز زض ٚ پٙجطٜ اتاق ضا تاظ ٔی وٙس وٝ یه وٙص اضازی  فطز اضازٜ وٙطٍط ٚ زیٍطی تستٍی ٘ساضز . تٝ 

 .  است أا پیأس آٖ وٝ ٞٛای اتاق ػٛؼ ٔی ضٛز غیط اضازی است ٚ ٘تیجٝ طثیؼی وٙص است

 تفاٚت پیأسٞای اضازی ٚ غیط اضازی وٙص ضا تٙٛیسیس 17

  7جٛاب : ظ 
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 ز  أا پیأس غیط اضازی تٝ اضازٜ وٙطٍط تستٍی ٘ساضز .یأس اضازی تٝ اضازٜ وٙطٍط ٚ زیٍطی  تستٍی زاضپ 17

 چٝ تفاٚت ػٕسٜ ای تیٗ پیأس اضازی ٚ غیط اضازی وٙص ٚجٛز زاضز ؟  18

  7جٛاب : ظ 

س اضازی وٙص احتٕاِی است یؼٙی ٕٔىٗ است ـط اضازی وٙص لطؼی است یؼٙی حتٕا اتفاق ٔی افتس أا پیأـپیأس غی

 .٘سٞساتماق تیفتس ٚ ٕٔىٗ است ضخ 

 ؟ٔؼٕٛال ا٘ساٟ٘ا وٙص ٞای ذٛز ضا تا تٛجٝ تٝ چٝ ا٘جاْ ٔی زٞٙس  19

 13جٛاب : ظ 

ط اضازی وٙص ا٘جاْ ٔی زٞیٓ ٚ اظ ا٘جاْ وٙص ٞایی وٝ ـاضازی ٚ غی  یاٞسـٔایپٔا ا٘ساٟ٘ا وٙص ٞای ذٛز ضا تط اساس 

  .پیأس ٘أطّٛتی زاضز ذٛززاضی ٔی وٙیٓ 

 ته سواالت چهار گسینه ای زیر پاسخ دهیذ  

ٔی  21وسة ضتثٝ ٔی وٙس اٚ زض آظٖٔٛ ٔٛفك تٝ  ٝـٔطاِؼزا٘ص  آٔٛظی تطای وسة ضتثٝ ته ضلٕی وٙىٛض زضسص ضا  21

تٝ تطتیة  زض زضس ضیاضی ٚ ٔؼاضف ٞٓ تاال ضفتٝ است ٟٔاضت اٚ  لثَٛ ٔی ضٛززض ضضتٝ ٔٛضز ٘ظطش   ٝجیت٘ضٛز ٚ زض 

 ٞطیه اظ ٔٛاضز تؼییٗ ضسٜ چٝ ٔفٟٛٔی اظ ِحاظ جأؼٝ ضٙاسی زاضز ؟ 

 اضازی پیأس – اضازی پیأس - غیطاضازی پیأس –وٙص -ب پیأس غیط اضازی     -اضازی  پیأس-پیأس اضازی  -وٙص-فِا

 اضازی پیأس – وٙص– اضازی پیأس –پیأس غیط اضازی  -ز           پیأس غیطاضازی –پیأس غیطاضازی  –وٙص  –اضازی پیأس -ج

 7غحیح است . غفحٝ  فِاجٛاب : ٌعیٙٝ  

 تٝ تطتیة ػثاضت ٞای ظیط ضا اظ حیث غحیح یا غّط تٛزٖ ٔطرع وٙیس . 21

 تػٕیٓ ٌیطی زض زٚ ضاٞی ٞای ظ٘سٌی ٘طاٖ زٞٙسٜ آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ وٙص ا٘سا٘ی است -1

 وٙص ٞای ا٘ساٖ تط ذالف سایط ٔرّٛلات ٔؼٙا زاض است .-2

 ٚ غیط اضازی آٖ ا٘جاْ ٔی زٞٙس . اضازی پیأسٞای زض تسیاضی اظ ٔٛاضز آزٔیاٖ وٙص ٞای ذٛز ضا تا تٛجٝ  -3

 اٌط فطزی ٚاضز جٕغ ضٛز ٚ سالْ وٙس پاسد سالْ اٚ پیأس اضازی وٙص اٚ ٔی تاضس وٝ ٚاتستٝ تٝ اضازٜ وٙطٍط زیٍط است -4

 ؽ  -ظ  –ظ  –ؽ ( زؽ                –ؽ  –ؽ  –ظ ( جظ                –ؽ  –ؽ  -ظ( بظ                –ظ  –ظ  -ؽ( فِا

 7  - 5 – 4غفحات  زضست است .  فِاٌعیٙٝ  :جواب 

 آیا فؼایت ٞایی ٔا٘ٙس ضطتاٖ لّة ، ٌطزش ذٖٛ ٚ.... یه وٙص است ؟ چطا ؟ 22

 ذیط ظیطا آٌاٞا٘ٝ ٘یست ( ب         ظیطا یه فؼاِیت ا٘سا٘ی است                  ( تّٝ   فِا

 .ظیطا جعء فؼاِیت ٞای ضطٚضی ا٘ساٖ است ( تّٝ  ز           ظیطا تا اضازٜ ٚ ذٛاست ا٘ساٖ ٘یست         ( ذیط  ج

  4ظ .  زضست است   جٌعیٙٝ  جواب :

 تٝ تطتیة ٔطرع وٙیس وسأیه اظ ػثاضت ٞای ظیط زضست ٚ وسأیه ٘ازضست است ؟ 23

 است . یؼطلوٙص ا٘ساٖ  یزاضاپیأسٞای -1

 پیأسٞای اضازی وٙص ا٘ساٖ ذٛزضاٖ وٙص ٞستٙس  -2

 طثیؼی وٙص ا٘س . ٝجیت٘پیأسٞای اضازی وٙص ا٘ساٖ  -3

 ٘ازضست   –٘ازضست  –زضست                                  ب( زضست  –٘ازضست  –اِف( ٘ازضست 

 ٘ازضست -زضست  –٘ازضست                                       ز( ٘ازضست  –زضست  –ج( زضست 

  7ظ  .  ٌعیٙٝ ز  زضست است جواب :

 ٌفتٗ غحیح ٘ست ؟وسأیه اظ ٌعیٙٝ ٞای ظیط زض ٔٛضز سرٗ  24

 ( سرٗ ٌفتٗ یه وٙص است                       فِا

 ( زض سرٗ ٌفتٗ تٝ ظتاٖ تیٍا٘ٝ ٔا تسٖٚ آٌاٞی سرٗ ٔی ٌٛییٓب

https://konkur.info



              1444-1441سال تحصیلی 

 

8 
 

 

 ( فطزی وٝ تٝ ظتا٘ی آٌاٞی ٘ساضز ٕ٘ی تٛا٘س تٝ آٖ ظتاٖ سرٗ ٌٛیس ج

 .ٔا٘یٓ  اٌط ٔا آٌاٞی ذٛز ضا ٘سثت تٝ وّٕات ٚ ٔؼا٘ی اظ زست تسٞیٓ اظ ٌفتاض تاظ ٔی ( ز

  4ظ     زضست است   بٌعیٙٝ  جواب :

 ٞط ػثاضت تٝ تطتیة تٝ وساْ لسٕت جسَٚ ٔطتٛط ٔی ضٛز ؟ 25

 ٚیژٌی وٙص ا٘ساٖ ٔٛضٛع

 ج لطاض ٌطفتٗ تط سط زٚ ضاٞی ٞا

 ب پطسص چطا چٙیٗ واضی وطزی ؟

 ٔؼٙازاضتٛزٖ اِف

وٙص ا٘ساٖ ٕٞیطٝ تط اساس  –زا٘ص آٔٛظی زست ذٛز ضا تاال ٔی آٚضز ٚ ٔؼّٓ ٔتٙاسة تا واض اٚ پاسد ٔی زٞس ( فِا

 وٙص اضازی است –آٌاٞی غٛضت ٔی ٌیطز 

 ا٘ساٖ ٘سثت تٝ وّٕات ٚ ٔؼا٘ی اظ زست تطٚز اظ ٌفتاض تاظ ٔی ٔا٘س  آٌاٞی اٌط  –وٙص اضازی است  –وٙص ٞسفساض است ( ب

 وٙص ا٘سا٘ی زاضای ٔؼٙاست ِٚی وٙص ا٘ساٟ٘ا ٔؼٙاٞای یىسا٘ی ٘ساضز . –وٙص ٞسفساض است  –وٙص اضازی است ( ج

 تٛزٖ  اضازی –ٞسفساض تٛزٖ  –تا تٛجٝ تٝ آٌاٞا٘ٝ اضازی ٚ ٞسفساض تٛزٖ وٙص وٙص ا٘سا٘ی ٔا٘ٙس سایط ٔرّٛلات ٘یست ( ز

  5 -  4 غفحات.  زضست است    زٌعیٙٝ  جواب :

 زض ػثاضت ظیط ٘ٛع پیأسٞاوٙص ٔٛضز ٘ظط ضا تٝ تطتیة ٔطرع وٙیس ؟ 26

زض ٕٞاٖ اتتسای واض ضتاط پای اٚ ٞازی تسٖٚ ٘طٔص وافی ضطٚع تٝ ا٘جاْ حطوت ٞای سرت تىٛا٘سٚ ٔی وٙس ٔتاسفا٘ٝ 

زٚستاٖ زیٍطش ٘یع      اٚ ٔی ٌصضت تٝ ضست اٚ ضا تٛتید ٔی وٙسٔطتی وٝ اتفالا اظ وٙاض      زچاض وطیسٌی ٔی ضٛز 

 تٝ اٚ ٍ٘اٜ ٔؼٙازاضی ٔی وٙٙس .

 پیأس غیط اضازی  –پیأس اضازی ٚاتستٝ تٝ افطاز زیٍط  –( پیأس اضازی ٚاتستٝ تٝ وٙطٍط فِا

 زیٍط پیأس اضازی ٚاتستٝ تٝ افطاز -پیأس اضازی ٚاتستٝ تٝ افطاز زیٍط  -( پیأس غیط اضازی ب

 پیأس طثیؼی –پیأس اضازی ٚاتستٝ تٝ افطاز زیٍط  -( پیأس غیط اضازی ج

  یؼیثطپیأس  –پیأس اضازی ٚاتستٝ تٝ وٙطٍط  –( پیأس غیط طثیؼی ز

  7ظ  زضست است   بٌعیٙٝ  جواب :

 ٔٛاضز ظیط زضست ٘یست ؟ٔٙظٛض اظ پیأسٞای غیط اضازی وٙص چیست ٚ تا تٛجٝ تٝ پیأسٞای اضازی وٙص وساْ یه اظ   27

پیأسٞای اضازی وٙص لطؼی  –( آٖ زستٝ اظ پیأسٞایی وٝ ذٛزضاٖ وٙص ٘یستٙس  تّىٝ ٘تیجٝ طثیؼی وٙص ا٘س فِا

 ٞستٙس یؼٙی حتٕا ا٘جاْ ٔی ضٛ٘س .

سٞا احتٕاِی ٞستٙس ـٗ پیأـای –( ایٗ زستٝ اظ پیأسٞا ذٛزضاٖ وٙص ٞستٙس ٚ تایس وٙطٍطی آٟ٘ا ضا ا٘جاْ زٞس ب

 ٕٔىٗ است ا٘جاْ تطٛ٘س یا ٘طٛ٘س یؼٙی 

پیأسٞای اضازی   -س ا٘جاْ ٕ٘ی ٌیط٘س ـ( آٖ زستٝ اظ پیأسٞایی وٝ افطاز اضازٜ وٙٙس ا٘جاْ ٔی ضٛ٘س ٚ اٌط ٘رٛاٞٙج

 ٘تیجٝ طثیؼی وٙص ٞستٙس

ز وٙطٍط یا ایٗ پیأسٞا تٝ اضازٜ ذٛ –( ایٗ زستٝ اظ پیأسٞا وٙص ٘یستٙس وٝ الظْ تاضس وٙطٍطی آٟ٘ا ضا ازاضٜ وٙس ز

 .افطاز زیٍط ٚاتستٝ ٞستٙس 

 7ظ  زضست است   فِا ٌعیٙٝ  جواب :
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