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تصحیح

شماره صفحه 1 :

سازمان آموزش و پرورش فارس

تجدید نظر

نام پدر .......................................................

پایه  :اول

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

1

دلیل تقاء ٍ دٍام ٍ پایذاسی ًظام خاًَادُ چیست ؟

1

2

یکی اص علل اختالف تیي ٍالذیي ٍ فشصًذاى چیست ؟

1

3

قاعذُ هالکیت سا تعشیف کٌیذ.

1

4

اسص یعٌی چِ ؟

الف) توعٌی صهیي است
5

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :
بارم

0/25

ب) توعٌی پَل خاسجی ج) کاال دس هقاتل کاال د) هَاسد ب ٍ ج 

هثادلِ کاالّا ٍ خذهات دس سٍصگاساى گزشتِ چگًَِ اًجام هی گشفت ؟

الف) تَسیلِ پَل

ب) تَسیلِ کاس دس تشاتش کاال
د) هَاسد ب ٍ ج

ج) کاال دس هقاتل کاال
6

ًظام پَلی ٍ تاًکی چیست ؟

7

سشذ ٍ تَسعِ صٌعت ٍ فٌاٍسی تاتع  .....................................است.

الف) سشذ علن

1

ب) سشذ اقتصاد

ج) سشذ تَلیذ

8

هْن تشیي اثش تَدجِ تش اقتصاد چیست ؟

9

یکی اص پیاهذّای ًاهٌاسة ًظام اقتصادی تَجَد آهذى  ....................................است.

الف) سکَد اقتصادی

0/25

ب) تضاد طثقاتی

 10هْوتشیي ٍجَُ تضسگسال شٌاختِ شذى جَاى چیست ؟

0/25

د) ّیچکذام
1

ج) سًٍق اقتصادی

0/5

د) پَل پشستی
0/5

 11هْوتشیي جٌثِ سعادت فشدی چیست ؟

0/5

 12هْوتشیي ٍ اساسی تشیي اًتخاب کِ تش ّوِ ٍجَُ صًذگی ٍ آیٌذُ فشد اثش هی گزاسد چیست ؟

0/25

الف) اًتخاب ّوسش
ج) اًتخاب شغل

ب) داشتي تحصیالت
د) اًتخاب سشتِ تحصیلی

 13عَاهل هؤثش تش اًتخاب شغل کذاهٌذ ؟

1/25

 14اشتغال کارب سا تعشیف کٌیذ.

0/75

 15چشا هی گَیین اشتغال کارب ؟

1

ً 16قش سیاسی ٍ ًظام سیاسی سا تعشیف کٌیذ.

1/5

