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 )مهر آموزشگاه (

 زر جولِ ّبی سیز ػجبرتْبی صحیح ٍ غلػ را هشرص کٌیس. (1

 استقالل اقتصبزی ثِ هؼٌبی قؽغ ارتجبغ ثب کشَرّبی زیگز ًیست. .1

 را کست کززُ است. 98، رتجِ 2119ایزاى زر شبذص تَسؼِ اًسبًی سبل  .2

 زر هزاحل ثَزجِ ریشی هبّبًِ، هزحلِ زٍم هزثَغ ثِ ّشیٌِ ّبی ثبثت ٍ هتغیز هیجبشس. .3

  ثزای اقتصبز ی  کشَر ثسیبر هییس است.سزهبیِ گذاری زر ذزیس ؼال .4

 

1 

 زر ػجبرتْبی سیز کلوبت یب اصؽالحبت صحیح را اس زاذل کوبً  اًتربة کٌیس. (2

 هبرکس(، ًیزٍی حیبت اقتصبزی ًبشی اس کبر هَلس است. -اس زیسگبُ )آزام اسویت .1

 اصؽکبکی( است. -ثیکبری )سبذتبریثیکبری کسبًی کِ ثِ تبسگی زر حبل ٍرٍز ثِ ثبسار کبرّستٌس، اس ًَع  .2

 فصلی( ًَػی اس ثیکبریست کِ زر سهبى رکَز اقتصبزی رخ هیسّس. -ثیکبری )زٍرُ ای  .3

اتالف هٌبثغ(  -استیبزُ اس ظزٍفی کِ ثِ راحتی زر ؼجیؼت تجشیِ هیشًَس، ًوًَِ ای اس )هصزف هسئَالًِ .4

 است.

 َاى سَز ثبالتزی زریبفت کزز.ثلٌسهست(، هیت -زر حسبة سپززُ سزهبیِ گذاری )کَتبُ هست .5

سْبم(، فزز پس اس اًقعبی هست سزرسیس اصل پَل یب  -زر سزهبیِ گذاری اس ؼزیق ذزیس )اٍراق هشبرکت .6

 سزهبیِ ذَز را ًیش زریبفت هیکٌس.
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 ثِ سَاالت سیز پبسد کَتبُ ثسّیس. (3

 ثب افشایش زرآهس ٍ کبّش ّشیٌِ ّب، سَز چِ تغییزی هیکٌس؟ .1
 

 هٌظَر اس قیس ثَزجِ چیست؟ .2
 

ثِ « هْبرتی کِ ی  کشبٍرس زر شرن سزى سهیي ثب تزاکتَر زارز»ٍ « ؼالیی کِ اس هؼسى استرزاج هیشَز» .3

 کسام زستِ اس هٌبثغ تَلیس هزثَؼٌس؟
 

 چِ ًَع هبلیبتْبیی ّستٌس؟« هبلیبت ثز هصزف»ٍ « هبلیبت ثز زرآهس» .4
 

 هٌظَر اس کبالّبی ػوَهی چیست؟ .5
 

 قتصبز هقبٍهتی را ًبم ثجزیس.زٍ هَلیِ ا .6
 

 قبًَى اسبسی چیست؟ 44ػٌَاى اصل  .7
 

3.5 



 نمره 2 صفحه: ردیف
 

 ّزی  اس هَارز سیز، ثِ کسام زستِ اس ذؽبّبی تصوین گیزی هزثَغ ّستٌس؟ (4

 الف( ٍقتی غذای ثی کیییت رستَراى را ثِ زلیل پززاذت پَل، ثِ ؼَر کبهل هصزف هیکٌین. 

 حزاجی ثَز، ذزیسم.ة( کیش السم ًساشتن اهب چَى زر   
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 ثب تَجِ ثِ ًوَزار سیز کِ هزثَغ ثِ هٌحٌی هزس اهکبًبت تَلیس هیجبشس: (5

 الف( تَلیس زر کسام قسوت کبرا است؟ 

 ة( کسام ًقؽِ زر حبل حبظز قبثل زستیبثی ًیست؟  
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 55/0 چِ ػَاهلی زر تصوین گیزی هصزف کٌٌسگبى ثزای ذزیس ی  کبال ًقش زارًس؟)سِ هَرز( (6

5/0 زٍ هَرز اس تَافقْبیی کِ تَسػ اهزیکب ًقط شسُ اًس، کساهٌس؟ (7  

هیلیَى تَهبى ثبسار ًیزٍی کبر زر چِ ٍظؼیتی قزار زارز؟  2سیز، تؼییي کٌیس زر سؽح زستوشز ثب تَجِ ثِ ًوَزار  (8

  زستوشز تؼبزلی چقسر است؟
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9) 

 

 

 

 

 

 
 

 ثب تَجِ ثِ اؼالػبت جسٍل سیز، ًزخ ثیکبری را هحبسجِ ًوبییس.

 جوؼیت شبغل )ًیز( جوؼیت غیزفؼبل )ًیز( سبل )ًیز( 15جوؼیت سیز  جوؼیت کل )ًیز(

 هیلیَى 16 هیلیَى 15 هیلیَى 25 هیلیَى 61

 
 

1 
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 )مهر آموزشگاه (

تَهبى ثزسس، قیوت ایي کبال زر اثتسای سبل چقسر  48111%، زر اًتْبی سبل ثِ 21اگز قیوت کبالیی ثب ًزخ تَرم  (11

 ثَزُ است؟
 

55/0  

 ػلل یب ػَاهل ایجبز کٌٌسُ تَرم را ثیبى کٌیس. (11

  
 

1 
 
 

55/0 سهبًی کِ اقتصبز ی  کشَر زچبر رکَز ثبشس، کسام سیبست پَلی هٌبست است ٍ اثشار ایي سیبست چیست؟ (12  

 ثبسًشستِ ای کِ حقَق ثبثت زریبفت هیکٌس زر ؼَل زٍرُ تَرم زچبر سیبى هیشَز؟چزا  (13
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 ػجبرتْبی زرج شسُ زر سوت راست ثب کسام قسوتْب زر سوت چپ هزتجؽٌس؟ (14

 ّوشهبى ثب تجْیش ًبٍگبى ًظبهی ٍ رقبثتْبی استؼوبری ارٍپبییبى ثَز       الف( زٍراى قبجبر .1

 فزصت ؼالیی ثزای ججزاى کبستیْب را اسزست زاز                     ة( زٍراى پْلَیایزاى   .2

 ٍجَز یکپبرچگی سیبسی، اقتصبزی ّوبٌّگ ثب سبیز الیِ ّبی جبهؼِ     ج( زٍراى ثبستبى .3

 جسا شسى اس اثؼبز َّیتی، فزٌّگی، اجتوبػی، تبریری ٍ زیٌی               ز( ًیوِ اٍل صیَیِ .4

 ُ( ًیوِ زٍم صیَیِ                                                                                                     

1 

 ثب تَجِ ثِ جسٍل سیز کِ هزثَغ ثِ تَلیس ی  کشَر فزظی هیجبشس؛ (15

 را هحبسجِ کٌیس. 99الف( تَلیس اسوی سبل  

 را هحبسجِ کٌیس. 99ة( تَلیس ٍاقؼی سبل  

 کبال
1397 1399 

 قیوت هقسار قیوت هقسار

A 111 1211 211 1311 

B 411 2511 511 3111 
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 نمره 4 صفحه: ردیف
 

5/0 زٍ هَرز اس هَارزی کِ زر تَلیس ًبذبلص زاذلی هحبسجِ ًویشًَس، ثیبى کٌیس. (16  

هیالزی است. ثب تَجِ ثِ اؼالػبت جسٍل ٍ ثب  2115اؼالػبت سیز هزثَغ ثِ ًحَُ تَسیغ زرآهس ی  کشَر زر سبل  (17

 ثبشس:%« 8تیبٍت زّ  زٍم ٍ ّشتن، »ٍ %« 5تیبٍت زّ  سَم ٍ ّیتن، »فزض ایٌکِ 

 الف( زّ  سَم ٍ ّشتن را هحبسجِ کٌیس. 

 ة( شبذص زّ  زر ایي جبهؼِ چِ ػسزی است؟ 
 4 زّ  اٍل

 5 زّ  زٍم

 ؟ زّ  سَم

 8 زّ  چْبرم

 8 زّ  پٌجن

 9 زّ  ششن

 11 زّ  ّیتن

 ؟ زّ  ّشتن

 15 زّ  ًْن

 21 زّ  زّن

 %زرآهس زاذلی111 %جوؼیت111
 

1 

5/0 ثیبى کٌیس.زٍ هَرز اس هشایبی ذزیس هقبیسِ ای را  (18  

هیلیَى تَهبى ثبشس؛ هیشاى  45جسٍل سیز هزثَغ ثِ هربرج سبالًِ ی  فزز هیجبشس. چٌبًچِ زرآهس سبالًِ ایي فزز  (19

 پس اًساس ٍ ذوس سبالًِ ایي فزز را هحبسجِ کٌیس.

 ًَع ّشیٌِ
هقسار)ثِ هیلیَى 

 تَهبى(

 6 اجبرُ ذبًِ

 2.5 ذسهبت رفبّی

 1.5 قجَض

 4 غذا

 3 حول ٍ ًقل

 2 ثیوِ

 1 اهَر ذیزیِ

 2 پَشبک

 3 تیزیحبت
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25/1 هزاحل ذزیس هقبیسِ ای را ًبم ثجزیس. (21  

 20 موفق باشید جمع

 








