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***تاتعصة زًثال واالی ایطاًی تگطزیس ***

ً1وطُ
الف  :گعیٌِ زضست ضا اًتراب وٌیس  :؟(ّطسَال ً0/25وطُ)
 -1چطا شذایط هعسًی تاٍجَز فطاٍاى تَزى زضوطُ ظهیي هحسٍز ّستٌس .
الف ً :اضٌاذتِ تَزى

ج ً :ثَز تجْیعات الظم

ب :هحسٍز تَزى زاًص تططی

ز :هَاضز الف ٍ ب ّطزٍصحیح است

 - 2اظ زیس التصاز فطزی وِ تطای اضتمای سطح ظًسگی ذاًَازُ یا ّوٌَعاًص هی وَضس ّواًٌس ویست؟ .
الف  :زضضاُ ذسا جْاز هی وٌس ب :زضضاُ ذسا اًفاق هی وٌس ج  :اظهَّثت ّای الْی استفازُ هی وٌس ز :اظ عمل ذسازازی ذَز استفازُ هی وٌس
-3وساهیه اظ واالّای ظیط تازٍام است ؟
بً :اى

الف  :یرچال

ز :زاضٍ

ج  :گَجِ فطًگی

 - 4اًساى هحصَل آهازُ طثیعت ضاهستمیوا تطزاضت هی وٌستسٍى ایٌىِ واضی ضٍی آى اًجام زّسایي السام وِ هَجة هالىیت فطزهی ضَز ضا.....هی ًاهٌس
الف  :احیا

ب :حیاظت

ج  :وویاتی

ز ّ :عیٌِ فطصت

ً1وطُ

ب  :زضست یا ًازضست تَزى جوالت ظیط ضا هطرص وٌیس  :؟(ّطسَال ً0/25وطُ)
 - 5سَز التصازی یعٌی زضآهس هٌْای ّعیٌِ ّای هستمین .
 -6زضتیي عَاهل تَلیس عاهل هٌاتع طثیعی اظ سایط هَاضز هْوتط است .
 - 7هٌحٌی تماضا ًطاى زٌّسُ چگًَگی ضفتاض تَلیس وٌٌسگاى است.
 - 8تطای جلَگیطی اظ اظ اضتثاُ ًاضی اظ افعایص لیوت زضهحاسثِ هتغیطّای التصازی تایس حسالل اظ زٍضٍش استفازُ وطز

ً1وطُ

ج  :زضجاّای ذالی ولوات هٌاسة تٌَیسیس ؟(ّطسَال ً0/25وطُ)
 - 9تطای همایسِ تْتط زٍوطَضٍیایه وطَض زضطَل ظهاى اظ ضاذصی تِ ًام  ...................استفازُ هی ضَز
 -10زضصَضتی وِ طلثىاض لثل اظ ظهاى سطضسیس تِ پَل آى ًیاظ پیسا وٌس هی تَاًس سفتِ ضا ........................وٌس.
 - 11تِ تاظاضی وِ زضآى واال یاواالّای هعیٌی هَضز هعاهلِ لطاض هی گیطز ......................هی گَیٌس .
 - 12تاتطسی ٍ ضفاف ساظی اطالعات هالی ضطوت ّا ٍلیوت گصاضی سْام ٍ اٍضاق تْازاض تاحسٍزی اظ..........جلَگیطی هی ضَز. .
ز :تِ سَاالت ظیط پاسد وَتاُ تسّیسّ( :طسَال ً 0/5وطُ)

ً6/5وطُ

 - 13هٌظَض اظ اسٌاز زیساضی چیست ؟
 -14اظ ٍظایف پَل تِ زٍهَضز اضاضُ وٌیس ؟
 - 15اگط ترَاّین ًطخ ضضس و طَضی ضا طی ظهاى هثال زُ سال تطضسی وٌین تایس چِ واضی ضا صَضت زّین؟
- 16تِ چِ زلیل گفتِ هی ضَز وِ تَسعِ فطآیٌسی تلٌس هست است؟
 - 17هٌظَض اظ اضتغال واهل چیست؟
 - 18سیاست ّای پَلی هعوَال تِ زٍضىل اًجام هی پصیطز آًْا ضا تٌَیسیس؟
 - 19اصطالح وسطی تَزجِ تِ چِ هعٌاست؟
 - 20چطا عسُ ای هعتمسًس وِ سطهایِ گصاضی ّای اجتواعی هْن تطیي سطهایِ گصاضی است ؟
 - 21هَاًع ضضس ٍ تَسعِ تجاضت تیي الولل زضگصضتِ چِ هی تاضس ؟
 - 22اگط اصل هعیت ّای هطلك ٍ ًسثی ضعایت ًطَز چِ ضطایطی پیص هی آیس ؟
ازاهِ سَاالت زضصفحِ تعس

 - 23تحطین ّا اظ چِ ًظط هی تَاًس تطای یه وطَض تثسیل تِ هعیت ضَز ؟
 -24اصل  49لاًَى اساسی زضظهیٌِ هثاضظُ تا ثطٍت اًسٍظی اظ ضٍش ّای غیطلاًًَی چِ هی گَیس ؟
 - 25تَجِ تِ تَلیس هلی چِ آثاض هطلَتی تط التصاز وطَض زاضز؟

ٍ :تِ سَاالت تلٌس پاسد ٍ وویتی ظیط تپطزاظیس ؟
 -26چطا عَاهل اصلی تَلیس زضالتصاز وطَض تِ عٌَاى هحطن اصلی پیططفت تایس اظ زضٍى ًطات تگیطز؟ً1وطُ

ً10/5وطُ

 -27التصازایطاى ضا زضزِّ زٍم اًمالب تطضسی وٌیس ؟ً1وطُ
 -28زضهَضز تاثیطات هثثت ٍ هٌفی تحطین التصازی زضالتصاز وطَضّا ًظط ذَز ضا تیاى وٌیس ؟ً1وطُ
سْن زّه اٍل

2زضصس

 -30چطا زٍلت ّا تطای تثثیت لیوت ّا تالش هی وٌٌس ؟ً1وطُ

سْن زّه زٍم

4زضصس

سْن زّه سَم

؟

 -31جسٍل هٌسضج زضضٍتطٍ ً،طاًگط ٍضعیت تَظیع زضآهس زضوطَض cهطتَط تِ سال  1987هیالزی

سْن زّه چْاضم

6زضصس

تطاساس ضاذص زّه ّاست چٌاًچًِ2:وطُ

سْن زّه پٌجن

6/5زضصس

تفاٍت  :سْام  :زّه اٍل ٍ سَم 3:زضصس

سْن زّه ضطن

؟

سْن زّه ّفتن

؟

تفاٍت :سْام  :زّه ضطن ٍ زٍم 7:زضصس

سْن زّه ّطتن

13/5زضصس

تفاٍت :سْام :زّه ّفتن ٍ چْاضم 6:زضصس

سْن زّه ًْن

؟

سْن زّه زّن

22زضصس

 -29تطًاهِ ضیعاى التصازی تطای ضسیسى تِ تَسعِ تایس تِ چِ عاهلی تَجِ وٌٌس ؟ً1وطُ

ٍتفاٍت :سْام :زّه زّن ٍ ًْن 4:زضصس تاضس

1

زضایي صَضت سْن زّه سَم ٍ ضطن ٍّفتن ٍ ًْن چٌس زضصس است ؟
 -32تافطض جسٍل هالیاتی ظیط  ،پاسد سَال ّای ظیط تِ تطتیة وسام است ؟ً2وطُ
الف  :هیعاى هالیت هاّاًِ ضرصی وِ هاّاًِ 12/000/000ضیال زضآهس زاضز وسام است؟

زضآهسّای تا یه هیلیَى ضیال

هعاف اظ هالیات

2

زضآهسّای تا 5هیلیَى ضیال

12زضصس

3

زضآهسّای تا7/500/000ضیال

15زضصس

4

زضآهس ّای تا 9هیلیَى ضیال

20زضصس

5

زضآهس ّای تاالتط اظ 9هیلیَى ضیال

25زضصس

ب  :هیعاى هاًسُ ذالص ساالًِ ٍی چمسض است ؟
جً :ام ًطخ هالیاتی هَضز هحاسثِ چیست ؟
 -33فطض وٌیس زض وطَض ها  ،واالّای ظیط زضهست یه سال تَلیس ضسُ است  .تا تَجِ تِ ضلن ایي تَلیسات  ،تَلیس ًاذالص ٍ ذالص زاذلی
وطَض ضا هحاسثِ وٌیس ؟ً1/5وطُ
هَاز غصایی 100تي اظ لطاض ّط تي

500/000ضیال

هاضیي آالت 500زستگاُ اظ لطاض ّطزستگاُ

5/000/000ضیال

پَضان ّ100عاض زست اظ لطاض ّطزست

60/000ضیال

ذسهات اضائِ ضسُ

100/000/000ضیال

استْالن زضّطسال

250/000/000ضیال

هَفك ٍ پیطٍظ ٍ سطتلٌس تاضیس
ً20وطُ

