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 -1جبهبی خبلی را ثب عجبرات هنبست کبهل کنیذ3(.نوره)
الف) سفتاسضتاتضدُ ًٍاتخشداًِ اًساى  .................ٍ ................سا آلَدُ هی کٌذ.
ب) هدوَعِ پذیذُ ّایی کِ دس گستشُ ی صًذگی اختواعی اًساى قشاسهی گیشدً .............ام داسد.
ج) آًچِ دسًخستیي تشخَسدهطاّذُ هی کٌیذ ................،است ٍآًچِ تِ تذسیح اص ضیَُ ًٍَع صًذگی آًْافشاهی گیشد ...........است.
د) هدوَعِ پذیذُ ّای خْاى اختواعی تاتَخِ تِ ساختاس ٍاستثاط آًْا تایکذیگش سا  .....................هی ًاهٌذ
ُ) خْاًْای سِ گاًِ طثیعی تذى اًساى  ،................. ، ....... ......،اصیکذیگش خذاًیستٌذٍتشیکذیگش اثش هیگزاسًذ.
ٍ) خْاى اختواعی  ،طثیعت ٍتذى آدهیاى ًیض ٍ ................تاثیشً ..................ذاسًذ.
 -2عجبرات صحیح وغلط را هشخص کنیذ1(.نوره)
الف) خاهعِ ٍفشٌّگ سا تِ خاى ٍخسن یک هَخَد صًزُ هی تَاى تطثیِ کشد.

ظ

غ

ب)دسیک خاهعِ ٍاحذ دس گزس صهاى اهکاى تغییش فشٌّگ ٍاقعی ٍآسهاًی آى خاهعِ ٍخَد داسد.

ظ

غ

ج)خْاى اختواعی اهکاى سضذ تشخی اص فضایل ٍصایل سا اصتیي ًی تشد.

ظ

غ

د) اًساًْا تایذ َّیتی ساکِ خاهعِ تشای آًاى دسًظش گشفتِ است تپزیشًذ

ظ

غ

 -3هریک ازتعبیف (ستوى اول ) ثه کذاهیک ازهفبهین (ستوى دوم ) اشبره دارد2 .هورد اضبفی است(1نوره)
الف) تخطی اصفشٌّگ کِ ّوِ هشدم یک خاهعِ دسآى اضتشاک داًذ.

 -1تطَیق ٍپاداش

ب) تخطی اص فشٌّگ کِ هشدم تِ آى عول هی کٌٌذ.

 -2فشٌّگ عوَهی

ج) تخطی اص َّیت کِ سیطِ دسخا هعِ ٍفشٌّگ داسد.

 -3فشٌّگ آسهاًی

د) تِ ٍاسطِ آى فشٌّگ دسًٍی هی ضَد.

 -4فشٌّگ ٍاقعی
 -5اقٌاع
َّ -6یت اختواعی

 -4گسینه صحیح راانتخبة کنیذ(5.5نوره)
الف) کذام یک اص عثاسات صیش دستاسُ " َّیت " ًادسست است؟
َّ)1یت ّوَاسُ داسای تعذ ثاتتی ًیست.
)2تخطی اصَّیت آگاّاًِ است یعٌی ها آى کِ دیگشاى تِ آى پی هی تشًذ.
ٍ -3خَد ًظشات هختلفی کِ دستاسُ َّیت افشاد دادُ هی ضَدً ،طاًِ ایي است کِ خطا ٍاضتثاُ دس ضٌاخت ٍخَد داسد.
 -4اگشتشخی اتعاد َّیتی اًساى تغییش پیذاکٌذ َّ ،یت فشد استوشاسًخَاّذ داضت.
ب)کذام گضیٌِ دساتثاط تا تطَیق ٍتٌثیِ دسست است؟
 -1دسهَسد کساًی کِ اسصش ّای فشٌّگ ساقثَ ل کشدُ اًذ تِ کاسهی سٍد.
ً -2سثت تِ پذیذُ ّای هختلف فشٌّگی یکساى اًدام هی ضَد.
 -3سٍش ّای غیش سسوی تطَیق ٍتٌثیِ  ،آثاس عویق تشی داسًذ.
 -4ضکل سسوی پاداش ٍهداصات تیطتش دسخاًَادُ اًدام هی ضَد.

 -5عجبرات زیر را کبهل کنیذ3(.نوره)
ب) ساختاس اختواعی ًَع استثاط ٍچیٌص..........................

الف) خْاى ٍاطُ ای است تشای اضاسُ تِ.....................
ج) خشدُ فشٌّگ ّا ساصگاسی تافشٌّگ................

د) حق ٍتاطل تَدى اسصش ّا ٍعقایذ کالى دستاسُ اًساى ٍخْاى ساتا .......................

ُ) عضَیت دسیک خاًَادُ تخطی اص .....................

ٍ) اهش تِ هعشف ًٍْی اص هٌکش دٍ عٌصش فشٌّگی دس...................................

 -6جذول زیر نوع ویژگی هبی هویتی را هشخص کنیذ(.انوره)
فشدی

خصَصیت

اختواعی

اًتساتی

اکتساتی

آرستایداًی
هْشتاى
 -7ثه سئواالت زیر پبسخ کوتبه دهیذ3(.نوره)
الف) هٌظَس اص خْاى اختواعی چیست؟
ب) دٍهَسد اص هْوتشیي ًْادّا اختواعی سا ًام تثشیذ.
ج) اسصش ّای اصلی ًظام اقتصادی اسالهی سا تٌَیسیذ.
د) حق ٍتاطل تَدى ّشتخص اصفشٌّگ چگًَِ ضٌاختِ هی ضَد؟
ُ)تاهثالی تٌَیسیذ کذام یک اصٍیظگی ّای َّیتی ّستٌذ کِ هادسپیذایص آى هَثش ًثَدُ این ٍلی دستغییش ٍتثذیل آًْا هی تَاًین ًقص
داضتِ تاضین؟
ٍ) اصًظش خْاى هعٌَی اسالهی تِ اًساى چگًَِ ًگاُ هی ضَد؟
 -8نوودار زیر را توضیح دهیذ1(.نوره)

طبیعت وبدن

جامعه و فرهنگ

 -9سئواالت تشریحی
الف)ضٌاخت خذٍاًذٍفشضتگاى ٍخْاى هاٍسء الطثیعی چِ تاثیشی دسخْاى اختواعی داسًذ؟(ً1وشُ)
ب) تفاٍت خْاى اختواعی ًٍظام اختواعی سا تٌَیسیذً1(.وشُ)
ج) تحشک اختواعی چیست ٍچٌذ ًَع ّستٌز؟(ً1وشُ)
د)تحشک دسخْاى سکَالس چگًَِ است؟(ً1وشُ)
ُ)اًساًْا َّیت اختواعی ساچکًَِ کسة هی کٌٌذ؟(ً1وشُ)
ٍ)هفاّین صیشساتعشیف کٌیذ(ً 1.5وشُ)
 )1خاهعِ پزیش:
)2کدشٍی اختواعی:
تعاسضات فشٌّگی:

