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 اؾر؟ ذُط تي حس چ٠ زا ايٜ٘ي ٛظط اظ تطم ٝٓساغ 1-

 ٝٓر 32 اظ تاالزط ٝٓساغ -ب ٝٓر 32 اظ زط خاييٚ ٝٓساغ -آق

 � ٝٓر 50 اظ زط خاييٚ ٝٓساغ -ز ٝٓر 100 اظ زط خاييٚ ٝٓساغ -ج

 ضؾس؟ ٛ٘ي آؾيثي خٞؾر ٗسطقح٠ ؿسز ٝ ٗٞ خياظ ت٠ ؾٞذسِي ٛٞع چ٠ زض 2-

 1 زضخ٠ -آق

 � 4 زضخ٠ -ز 3 زضخ٠ -ج 2 زضخ٠ -ب

 :چطخ ؾٞظٙ قٌؿسٚ زٓيْ 3-

 ت٠ آٙ ٗرهٞل ٗي٠ٔ زض ؾٞظٙ ٛيلسازٙ خا ٝ يريٖ خاضچ٠ تطاي ٛاظى ؾٞظٙ تا زٝذر -آق

 � قسٙ ًح ٝ نحيح َٞض

 ؾٞظٙ

 ٛد زض ُطٟ ٝخٞز ٝ ٛد يراٗر تا ٗوايؿ٠ زض ٛاظى ؾٞظٙ -ب

 ؾٞظٙ قسٙ ًح ٝ زاضز هطاض نلط ضٝي تري٠ َّٞ زٜظيٖ ز٠ُ٘ -ج

 اؾر قسٟ ٛد اقسثاٟ چطخ ؾٞظٙ -ز

 چيؿر؟ يطام 4-

 � قٞز ٗي زٝذس٠ زضظ١ا الي ٠ً اضيثي ٛٞاض -ب ُٞيٜس ضا اي ٛوطٟ يا َاليي ٛد -آق

 ٗي زٝذس٠ يو٠ زٝض ت٠ ٠ً ٗـعي -ز ضٝز ٗي ًاض ت٠ ٓثاؼ زعئيٚ تطاي ٠ً ظضيٚ ١اي ضقس٠ -ج

 قٞز

 اؾر؟ ٜٗاؾة ١ايي خاضچ٠ چ٠ ٗٞضز زض زؾر تا ظيح زٝذر 5-

 ؾازٚ غاًاضز، -ج زاكس٠ خك٘ي، حطيط، -ب كالْٛ زٞئيس، حطيط، -آق

 � َثيؼي اتطيكٖ ٗرْ٘، حطيط، ُيدٞض، -ز

 ًطز؟ اؾسلازٟ چ٠ اظ زٞاٙ ٗي زٞضي ١اي خاضچ٠ ضٝي زض ظيح خاي ت٠ 6-

 � خالؾسيٌي ككاض١اي يا ٝ ًكيسٟ ضٝي٠ ١اي هعٙ يا تٜسيٜي ٝ ز٠ُ٘ اظ -آق

 قٞز اؾسلازٟ چؿة ٛٞاض١اي اظ -ب

 قٞز اؾسلازٟ تٜس ًطزٙ ضز ٝ ١ا هالب اظ -ج

 قٞز ٗي اؾسلازٟ ٗؼ٘ٞٓي ١اي ز٠ُ٘ اظ -ز

 قٞز؟ ٗي اٛدإ ػطٝؼ ٓثاؼ اظ هؿ٘ر ًسإ زض غٝظكيٚ تطـ 7-



 آؾسيٚ ضٝي -ب ً٘ط ظيط -آق

 � ظاٛٞ ضٝي -ز ؾي٠ٜ ظيط تطـ -ج

 چيؿر؟ كٜط ضٝي٠ 8-

 آؾسيٚ حٔو٠ زٝض ٗـعي -ب قٞز ٗي اؾسلازٟ كٜط ضًٝف تطاي خاضچ٠ آؾسط اظ اضيثي ٛٞاض -آق

� 

 كٜط ضًٝف تطاي خاضچ٠ ضاؾس٠ اظ -ز قٞز ٗي اؾسلازٟ كٜط ضًٝف تطاي ٓثاؼ ضٝي٠ خاضچ٠ اظ -ج

 قٞز ٗي اؾسلازٟ

 چيؿر؟ ًف ضٝتاٙ زٞض١اي 9-

 زٝظٛس ٗي ًف آٙ ًٜاض ٠ً خ٢ٚ زٞض١اي -آق

 ػثٞض ضٝتاٙ آٙ ٗياٙ اظ ٗؼ٘ٞالً ٠ً زاضز ٝخٞز تطٝزضي ١اي زٞضؾٞضاخ ٗياٛي حاقي٠ ضٝي زض -ب

 � ًٜس ٗي

 قٞز ٗي زازٟ ؾي٠ٜ خٔٞي هؿ٘ر زض ٠ً ؾازٟ زٞض١اي -ج

 زاضز هطاض زاٜٗي ظيط زض ٠ً زاض آ١اض زٞض١اي -ز

 تاقس؟ ٗي چ٠ِٛٞ ٛاظى ١اي خاضچ٠ زض ظيح زٝذر 10-

 زٝإ تا ٝ ٗحٌٖ چطخ تا ظيح زٝذر -آق

 زضقر تري٠ ٝ زؾر تا ظيح زٝذر -ب

 زٝظي ؾٞظٙ نٞضذ ت٠ خاي٠ تا ظيح زٝذر -ج

 � ؾٞظٙ خكر ؾٞظٙ َطين ت٠ ٝ زؾر تا ظيح زٝذر -ز

 چيؿر؟ خْٜ 11-

 ٗي ٓثاؼ حداب ٝ خٞقف ١٘اٙ -ب ُٞيٜس ضا آِٞ زض قسٟ خسا ٝ قسٟ َطح ١اي هؿ٘ر -آق

 � تاقس

 ضا آؾسيٚ ؾط تطـ اياك٠ -ز زاضز ٛاُٗٔٞتي تٞي ؾٞظاٛسٙ ٗٞهغ ٠ً خك٘ي خاضچ٠ ٛٞػي -ج

 ُٞيٜس

 چيؿر؟ غيِٞ آؾسيٚ 12-

 ضٝز ٗي ًاض ت٠ ٢ٗ٘اٛي ١اي ٓثاؼ تطاي ٠ً اؾر زَٜ آؾسيٚ -آق

 � ضٝز ٗي ًاض ت٠ ػطٝؼ ٓثاؼ خ٢ر ٠ً تاقس ٗي 4 ق٘اضٟ كاٛسعي آؾسيٚ -ب

 ضٝز ٗي ًاض ت٠ آظاز ١اي ٓثاؼ تطاي ٠ً اؾر ضتسٝقاٗثط آؾسيٚ -ج



 قٞز ٗي اؾسلازٟ حطيط ١اي خاضچ٠ ضٝي ٠ً اؾر ُكاز ٓث٠ آؾسيٚ -ز

 قٞز؟ ضػاير تايس ٌٛازي چ٠ ٗسّ اٛسراب تطاي 13-

 � اٛسإ ٝ ضٝظ ٗس ١اي ٗسّ -ب كهْ – قـْ ٝ ٗٞهؼير – ؾٚ -آق

 ؾٚ – اٛسإ -ز خاضچ٠ ضَٛ – الظٕ ١اي تطـ -ج

 ضٝز؟ ٗي ًاض ت٠ ػطٝؼ ٓثاؼ اظ هؿ٘ر ًسإ زض ُصاضي كٜط 14-

 زًٔس٠ ١اي هؿ٘ر ٝ ٓثاؼ ً٘ط يو٠، زاٗٚ، ٓث٠ زض -آق

 ٝيو٠ ز٠ٜ تاال -ب

 غخٞٙ ٝ زاٜٗي ظيط زض -ج

 � زًٔس٠ ٝ ػ٘ٞزي ١اي تطـ زض -ز

 اؾر؟ ز٠ٜ تاال هؿ٘ر ًسإ زض كطاٛؿٞي ؾاؾٞٙ ٌٗاٙ 15-

 ؾي٠ٜ ٛٞى زا ً٘ط هؿ٘ر زض -ب ؾي٠ٜ ٛٞى زا ُطزٙ زض -آق

 � ؾي٠ٜ ٛٞى زا قا٠ٛ ؾط اظ -ز ؾي٠ٜ ٗحْ ٛو٠ُ زا ً٘ط زض خ٢ٔٞ اظ -ج

 اٛسواّ ظيط ١اي خٜؽ اظ يي ًسإ ت٠ ًٜلٞضٗاؾيٞٙ ٝ قا٠ٛ ؾط خٜؽ زاض تطـ ١اي َطح زض 16-

 ًٜس؟ ٗي خيسا

 يو٠ خٜؽ ت٠ -آق

 � ؾي٠ٜ ظيط خٜؽ ت٠ -ب

 خ٢ٔٞ خٜؽ ت٠ -ج

 آِٞ خٔٞي ٝؾٍ خٜؽ ت٠ -ز

 اؾر؟ ًسإ خٔٞ ٗطًعي ذٍ اذسهاضي ػالٗر 17-

F - ب CB - آق 

S - ز CF - ج � 

 تِيطز؟ هطاض زٚ ضٝي كطٕ ذٞـ ٓثاؼ ٠ً ًٜيٖ چ٠ تاضيي ١اي قا٠ٛ ايطاز ضكغ تطاي 18-

 ًٜيٖ ٗي ضؾٖ ضا خسيس قا٠ٛ ذٍ ٝ آٗسٟ خاييٚ ؾطقا٠ٛ اظ ؾاٛر يي -آق

 ًٜيٖ ٗي ًٖ ضا ؾطقا٠ٛ يو٠ َطف اظ ؾاٛر يي -ب

 قس ذٞا١س تطَطف ًاٗالً ٓثاؼ ايطاز قا٠ٛ زض خئي يي زازٙ تا -ج

 � تطيٖ ٗي ًاض ت٠ اخْ ً٘ي حس٘اً ٝ ظزٟ هسضي ضا آؾسيٚ تاالي آٙ انالح تطاي -ز

 قٞز؟ ٗي اؾسلازٟ ١ايي خاضچ٠ ٛٞع چ٠ ٗٞضز زض تيكسط كطاٛؿٞي ٗـعي 19-




