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 سا ٔطخع وٙیذ :   ػجبست ٞبغحیح یب  غّف ثٛدٖ 

(54دس دٚسٜ اخیش، غشة اسصیبثی اخاللی ثٝ لذست ٚحشٚت سا دست ٚ پب ٌیش ٔی دا٘ذ.)غفحٝ اِف :

(55داسای لذست ارتٕبػی ثبضٙذ. )ظ ،بٖ ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٔب٘ٙذ افشادٟ٘بد ٞب ٚ سبصٔة : 

(56لذست ارتٕبػی ثذٖٚ پزیشش ٚ تٛافك دیٍشاٖ پذیذ ٕ٘ی آیذ. )ظ د : 

( 57خٛاست ٚ اسادٜ افشاد است .)ظ ،ٔذاس ٔطشٚػیتد : 

( 58س : سّكٝ ٕٞیطٝ ثب صٚس ٚ تٟذیذ اػٕبَ ٔی ضٛد . )ظ

 (62ستٙذ. )ظ س : أٛس سیبسی، أٛسی خٙخی ٞ

(64ظ : ٔكبِؼٝ رٛأغ، لبثُ تؼٕیٓ ) ػٕٛٔیت دادٖ ( ثٝ یىذیٍش٘ذ. )ظ 

(64ـ : لٛا٘یٗ ٚ ٘ظٓ قجیؼت، رٟبٖ ضَٕٛ است. )ظ

ضطٓ : لذست ارتٕبػی دسس 
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 ػجبست ٞبی صیش سا ثب وّٕٝ ٔٙبست، وبُٔ وٙیذ  :

 (54)دا٘ست. یٔ ا٘سبٖ ٕٞٛاسٜ سٝ ٌب٘ٝ ....، .... ٚ ....، سا اسصش ٞبی ٚاسكٝ ای ثشای دستیبثی ثٝ سؼبدت:اِف

 (56تٟٙب ساٜ ثٝ خذٔت ٌشفتٗ فؼبِیت اسادی افشاد، ................ آٟ٘بست .)ظة : 

 (62ٟٔٓ تشیٗ ٞذف ٔب دس ص٘ذٌی، دستیبثی ثٝ ............ فشدی ٚ ............ ٍٕٞب٘ی است. )ظد : 

 سٛاالت چٟبس ٌضیٙٝ ای : 

، ثٝ تشتیت چٝ ٚاوٙص ٌب٘ٝ لذست، حشٚت ٚ دا٘ص پیبٔذ ٞبی ٔٙفی تغییش دیذٌبٜ غشثیبٖ ٘سجت ثٝ سٝ.  1

 ( 55ٚ 54؟)ظ ٞبیی سا دس رٟبٖ غشة ایزبد وشد

٘خستیٗ ٚاوٙص ثٝ حشٚت ٘طبٖ دادٜ ضذ ٚسیطٝ ثسیبسی اص ضشاست ٞب لّٕذاد ضذ. ٚاوٙص ضذیذ ثؼذی  اِف :

 ثٝ دا٘ص ٘طبٖ دادٜ ضذ.

لؿبٚت ٔی وشد خٛد ٔٛسد ٘ضاع لشاس ٌشفت  ة : اثتذا دا٘ص وٝ تب اٖ صٔبٖ ٔٙبصػبت ثش سش لذست ٚ حشٚت سا

 سپس ٚاوٙص ٞب ثٝ حشٚت ٘طبٖ دادٜ ضذ. 

 ٔضیت اٟ٘ب ٔٛسد تشدیذ لشاس ٌشفت . د : ٕٞضٔبٖ ثٝ ٞش سٝ ٔٛسد ٚاوٙص ٘طبٖ دادٜ ضذ ٚ 

 د : اثتذا ٚاوٙص ثٝ دا٘ص ٘طبٖ دادٜ ضذ ٚ سپس ٔبِىیت دصدی خٛا٘ذٜ ضذ .

 (55ٕ٘ی وٙذ؟ )غفحٝ  . وذاْ ٔٛسد ثٝ لذست ارتٕبػی اضبسٜ 2

 اِف : تبحیشٌزاضتٗ ثش اسادٜ دیٍشاٖ      ة : سبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بد ٞب داسای لذست ٞستٙذ      

 د : ا٘سبٖ وٙطٍشی لذستٕٙذ است       د : ثٝ خذٔت ٌشفتٗ وبس اسادی دیٍشاٖ  

 (58ٌضیٙٝ ٕٞخٛا٘ی داسد؟)ظ ػجبست ٞبی روش ضذٜ ثٝ تشتیت ثب وذاْ .  3

 «بس ا٘زبْ ٔی ضٛد ، ثب اثضاسٞبی خطٗ ا٘زبْ ٔی ضٛد ، ثٝ ضىُ پٟٙبٖ ا٘زبْ ٔی ضٛدثٝ غٛست آضى» 

 لذست ٘شْ  –لذست سخت  –ة : لذست سخت       لذست سخت  –لذست سخت  –اِف : لذست ٘شْ 

 لذست ٘شْ  –لذست سخت  –د : لذست ٘شْ         سختلذست  –لذست ٘شْ  –د : لذست سخت 
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 (59ع وٙیذ. )ظ . ٌضیٙٝ ٘بدسست سا ٔطخ 4

 اِف : دس یه رٟبٖ ارتٕبػی، ٘ظبْ ٞبی سیبسی، التػبدی ٚ فشٍٞٙی ٔستمُ اص ٞٓ ٚرٛد داس٘ذ.

 ة : دس یه رٟبٖ ارتٕبػی، ٘ظبْ سیبسی ثش دیٍش ٘ظبْ ٞب احش ٔی ٌزاسد

 د : دس یه رٟبٖ ارتٕبػی، ٘ظبْ سیبسی اص دیٍش ٘ظبْ ٞب تبحیش ٔی پزیشد

 ی ٘ظبْ ٞب دس تؼبُٔ ثب یىذیٍش لشاس داس٘ذد : دس یه رٟبٖ ارتٕبػی، ٕٞٝ 

 (61دس وذاْ حىٛٔت سٚش تػٕیٓ ٌیشی، ثش اسبس فؿیّت ٘یست؟ )ظ .  5

 اِف : ٔٛ٘بسضی       ة : اِیٍبسضی       د : رٕٟٛسی         د : اسیستٛوشاسی 

 (61اضبسٜ داسد؟ )ظ « ٔٛ٘بسضی »وذاْ ٌضیٙٝ ثٝ سٚش حىٛٔتی :  6

 ة : حىٛٔت ٔشدْ ثش ٔشدْ ثش اسبس خٛاست ٚ ٔیُ ٔشدْ                                         اِف : حىٛٔت ٘خجٍبٖ   

 د : حىٛٔت ٔشدْ ثش ٔشدْ ثش اسبس فؿیّت                     د : حىٛٔت فشد ثش اسبس فؿیّت 

 (62ٚ  61دس ساثكٝ ثب ٘ظبْ سیبسی ِیجشاَ دٔٛوشاسی وذاْ ٌضیٙٝ ٘ب دسست است؟ )غفحٝ .  7

 اِف : حىٛٔتی د٘یٛی ٚ سىٛالس است                    ة : تٛسؼٝ ٚ سفبٜ سا ٟٕٔتشیٗ اسصش ارتٕبػی ٔی دا٘ذ

 د :ٞیچ فؿیّتی ساوٝ ٔستمُ اصخٛاست ٔشدْ ثبضذ ٕ٘ی پزیشد      د : ایٗ ٘ظبْ سیبسی داسای ٔمجِٛیت است

 (62)ظ . دس یه وٙص سیبسی، ٞذف اصتٕبیُ ثٝ تغییش چیست؟ 8

 حفظ ٚؾغ ٔٛرٛد            ة : پیطٍیشی اص تغییشی وٝ ٚؾؼیت سا ثذتش ٔی وٙذ اِف : 

 : تغییش ٚؾغ ٔٛرٛد ثٝ ٞذف حفظ اٖد : ایزبد ٚؾؼیت ثٟتش              د 

 

 

 

 

https://konkur.info 



     /     
 

20 
 

. ثٝ تشتیت دیذٌبٜ ربٔؼٝ ضٙبسی ا٘تمبدی، تجییٙی ٚ تفسیشی دس ساثكٝ ثب اسصش ٞبی ارتٕبػی ٚ سیبسی  9

 (65ظ)ت؟ دس وذاْ ٌضیٙٝ أذٜ اس

٘بتٛا٘ی دس داٚسیِ ػّٕیِ اسصش ٞب سا ثٗ ثست ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٔی   – : ثٝ تٛغیف اسصضٟب ثسٙذٜ ٔی وٙذ اِف

 اسصش ٞبی ارتٕبػی ٚ سیبسی سا لبثُ ٔكبِؼٝ ػّٕی ٕ٘ی دا٘ذ   - دا٘ذ

اسصش ٞبی ارتٕبػی ٚ سیبسی سا   -٘بتٛا٘ی دس داٚسیِ ػّٕیِ اسصش ٞب سا ثٗ ثست ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٔی دا٘ذ : ة

 ثٝ تٛغیف اسصضٟب ثسٙذٜ ٔی وٙذ -لبثُ ٔكبِؼٝ ػّٕی ٕ٘ی دا٘ذ 

 -اسصش ٞبی ارتٕبػی ٚ سیبسی سا لبثُ ٔكبِؼٝ ػّٕی ٕ٘ی دا٘ذ - ثٝ تٛغیف اسصضٟب ثسٙذٜ ٔی وٙذ : د

 ٘بتٛا٘ی دس داٚسیِ ػّٕیِ اسصش ٞب سا ثٗ ثست ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٔی دا٘ذ

  – ثٝ تٛغیف اسصضٟب ثسٙذٜ ٔی وٙذ - اسصش ٞبی ارتٕبػی ٚ سیبسی سا لبثُ ٔكبِؼٝ ػّٕی ٕ٘ی دا٘ذ : د

 ٘بتٛا٘ی دس داٚسیِ ػّٕیِ اسصش ٞب سا ثٗ ثست ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٔی دا٘ذ

 سٛاالت وٛتبٜ رٛاة ٚ تطشیحی : 

 (55ٔٙظٛس اص لذست فشدی چیست؟ )غفحٝ .  1

 (55ٙیذ . )ظ. لذست ارتٕبػی سا تؼشیف و 2

 (55. چٝ وسب٘ی اص لذست ارتٕبػی ثیطتشی ثشخٛسداس٘ذ؟ )ظ 3

 (56تجؼیت چیست چٍٛ٘ٝ ٚ ثٝ چٙذ غٛست ٔی تٛاٖ تجؼیت دیٍشاٖ سا رّت وشد؟)ظ.  4

 (56. تٟٙب ساٜ ثٝ خذٔت ٌشفتٗ فؼبِیت اسادی دیٍشاٖ است ؟ )ظ 5

 (57. ٔٙظٛس اص لذست ٔمجَٛ چیست ؟ )ظ 6

 (57ٚع چیست؟ ). ٔٙظٛس اص لذست ٔطش 7

 ( 57ٔذاس ٔمجِٛیت ٚٔذاس ٔطشٚػیت چیست؟ )ظ.  8

 (57. دس چٝ غٛست یه لذست ٞٓ داسای ٔمجِٛیت است ٞٓ ٔطشٚػیت؟ )ظ 9

 (57. دس چٝ غٛست یه لذست ٔمجَٛ است ِٚی ٔطشٚػیت ٘ذاسد؟ )ظ 11

 (58)ظ. لذست سخت ٚ لذست ٘شْ سا تؼشیف وٙیذ . 11
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 (58؟ )ظ. اثضاس اػٕبَ لذست ٘شْ چیست  12

 (58.ٔطخع وٙیذ لذست سخت ٚ لذست ٘شْ چٝ ٘ٛع سّكٝ ای سا ایزبد ٔی وٙٙذ؟ )ظ 13

 (58. ٘ظبْ أٛصضی چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ذ اثضاس اػٕبَ لذست ٘شْ لشاس ٌیشد؟ )ظ 14

 (58چٍٍٛ٘ی ٘جشد ثیٗ دِٚت ٞب دس ٌزضتٝ ٚ أشٚص سا ثب ٞٓ ٔمبسیٝ وشدٜ ٚ تٛؾیح دٞیذ. )ظ.  15

 (59ٚ 58ٔٛ٘ی چیست؟ )ظ. ٔٙظٛس اص ِٞژِ 16

 (59. ٔٙظٛس اص ا٘مالة سٍ٘یٗ چیست؟ )ظ 17

 (59. سیبست سا تؼشیف وٙیذ. )ظ 18

 (59ظ) ؟تسا فذٞ ٝث یثبیتسد یاشث ٝتفبی ٖبٔصبس تسذل َبٕػا. 19

 ( 59. ٔٙظٛس اص ٘ظبْ سیبسی چیست؟ )ظ 21

. ٘ظبْ ٞبی سیبسی سا ثش اسبس چٝ ٔالن ٞبیی ٔی تٛاٖ دستٝ ثٙذی وشد ٘بْ ثجشیذ ٚ ٞش وذاْ سا تٛؾیح  21

 (61دٞیذ ؟ )ظ

 (61تٝ ثٙذی ٘ظبْ ٞبی سیبسی اص چٝ ٔالن ٞبیی استفبدٜ وشدٜ است؟ )ظثشای دس. اسسكٛ  22

 (61ٚ  61. ثش اسبس ٔالن ٞبی دستٝ ثٙذی اسسكٛ، چٙذ ٘ٛع حىٛٔت ضىُ ٔیٍیشد؟ ٘بْ ثجشیذ.)ظ 23

ثب تٛرٝ ثٝ ٘ظبْ ٞبی سیبسی اسسكٛ، حبوٓ دس غٛست فشد، الّیت یب اوخشیت ثٛدٖ ثٝ چٙذ غٛست ٕٔىٗ .  24

 (61ی داضتٝ ثبضذ ؟ تٛؾیح دٞیذ .)ظاست تػٕیٓ ٌیش

 (61. حىٛٔت ٔٛ٘بسضی ٚ استجذادی سا تؼشیف وٙیذ ٚ تفبٚت ایٗ دٚ سا ضشح دٞیذ.)رذَٚ ظ 25

 (61رذَٚ ظ . حىٛٔت آسیستٛوشاسی ٚ اُِیٍبسضی سا تؼشیف وٙیذ ٚ تفبٚت ایٗ دٚ سا ضشح دٞیذ.) 26 

 (61رذَٚ ظ یٗ دٚ سا ضشح دٞیذ.). حىٛٔت رٕٟٛسی ٚ دٔٛوشاسی سا تؼشیف وٙیذ ٚ تفبٚت ا 27

 (61فبساثی چٝ ٔالن ٞبیی سا ثٝ ٔالن ٞبی اسسكٛ اؾبفٝ وشدٜ است؟ )ظ.  28

 (61. فبساثی ثشای دستٝ ثٙذی ٘ظبْ ٞبی سیبسی اص چٝ ٔالن ٞبیی استفبدٜ وشدٜ است؟ )ظ 29

 (61. ثٝ ٔؼٙبی ٔجبح دا٘ستٗ ٕٞٝ أٛس ثشای ا٘سبٖ است؟ )ظ 31
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 (61ی چٝ ٘ٛع ٘ظبْ سیبسی است؟)ظ. ِیجشاَ دٔٛوشاس 31

. اسصش ٞبی ٘ظبْ سیبسی ِیجشاَ دٔٛوشاسی سا ٘بْ ثجشیذ ٚ ثٙٛیسیذ ٟٔٓ تشیٗ اسصش آٖ وذاْ  32

 (62است؟)ظ

 (62رٕٟٛسی اسالٔی چٝ ٘ٛع ٘ظبْ سیبسی است؟)ظ.  33

 (62دس ٘ظبْ سیبسی رٕٟٛسی اسالٔی ثٝ چٝ ٔؼٙب است ؟ )ظ« اسالٔی » ٚ « رٕٟٛسی ». ػٙبٚیٗ  34

 (62دس ٘ظبْ سیبسی رٕٟٛسی اسالٔی، لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٚ اسصش ٞبی سیبسی چٍٛ٘ٝ تؼییٗ ٔی ضٛ٘ذ؟)ظ.  35

 (62ٔؼٕٛال ثب چٝ لػذ ٚ ٞذفی ا٘زبْ ٔیٍیشد تٛؾیح دٞیذ.)ظ. ٞش وٙص سیبسی  36

 (64ٔٙظٛس اص ایٙىٝ ٔی ٌٛییٓ قجیؼت یه ٘ظٓ رٟبٖ ضَٕٛ داسد، چیست؟ )ظ .  37

یٙىٝ ٔكبِؼٝ رٛأغ ٚ فشًٞٙ ثٝ آسب٘ی ٔكبِؼٝ قجیؼت ٘یست، تٛؾیح دٞیذ ربٔؼٝ ضٙبسبٖ ثشای ثب تٛرٝ ثٝ ا.  38

  (64ٔكبِؼٝ رٛأغ ثب چٝ ٔطىالتی سٚثٝ سٚ ٞستٙذ؟ )ظ 

 «ثب تٛرٝ ثٝ ٔطىُ دا٘ص أٛصاٖ دس استخشاد پبسخ ایٗ سٛاَ، پبسخ اٚسدٜ ضذٜ است » 

دیٍش تؼٕیٓ دٞٙذ ٚ ٘بچبس ثبیذ سبیش  ٛأغثٝ ر د ساتٝ ٞبی خٛربٔؼٝ ضٙبسبٖ دس ثشسسی رٛأغ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ یبف -))

 .رٛأغ سا ٞٓ ثشسسی وٙٙذ

سی رٛأغ دیٍشٞٓ ٕٔىٗ است ٘تٛا٘ٙذ ٔؼٙبی فشًٞٙ اٟ٘ب سا ثٝ دسستی دسیبفت وٙٙذ ٚ ٘بچبس ثبیذ اص ٔٙظش ٚ سدس ثش -

  .٘ٛع ٍ٘بٜ ٕٞبٖ ربٔؼٝ ثٝ پذیذٜ ٞب ٍ٘بٜ وٙٙذ

ع رٛأغ ٚ فشًٞٙ ٞب ثسیبس صیبد است ٚ ربٔؼٝ ضٙبسبٖ سا دسٌیش ٔكبِؼبت پبیبٖ ٔطىُ دیٍش ایٗ ٞست وٝ تٙٛ -

 ٘بپزیش ٔی وٙذ. 

٘بٌضیش ثٝ ٔمبیسٝ اسصش ٞب  بٖربٔؼٝ ضٙبس ،ذٙثٝ دِیُ ایٙىٝ فشًٞٙ ٞب ثٝ ٔشصٞبی خٛد ٔحذٚد ٕ٘ی ٔبٕ٘ٞچٙیٗ  -

ذ ٙ٘بٌضیش ثبض ،ٔكبِؼٝ ٞش فشًٞٙ دس ایٗ حبِت اٌش ثشای .ذٙتب اسصش ٞبی غحیح ٚ غّف سا تطخیع دٞ ،ذ٘ٔی ضٛ

دیٍش أىبٖ ٔمبیسٝ ٚ داٚسی ٞٓ اص دست ٔی  ،ذٙفمف اص ٔٙظش ٚ ٍ٘بٜ ٔشدٔی وٝ اٖ فشًٞٙ سا پزیشفتٝ ا٘ذ ٍ٘بٜ وٙ

  ((. سٚد

 (65. ربٔؼٝ ضٙبسی تجییٙی اسصش ٞبی ا٘سب٘ی ٚ سیبسی سا چٍٛ٘ٝ ٔكبِؼٝ ٔی وٙذ؟ ) 39

 (65سصش ٞبی سیبسی ٚ ارتٕبػی چٍٛ٘ٝ ػُٕ ٔی وٙذ؟ )ظ. ربٔؼٝ ضٙبسی تفسیشی دس ساثكٝ ثب ا 41

  (65. ربٔؼٝ ضٙبسی ا٘تمبدی دس ساثكٝ ثب اسصش ٞبی ارتٕبػی ٚ سیبسی چٝ دیذٌبٞی داسد؟ )ظ 41
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