
 آزمًن آییه وامه راهىمایی يراوىدگی                   5ضوبرُ آسهَى   

 دقیقه 20زمان                       33تعداد سًال 

 تذکز: اس گذاشتن هزگونه عالمت بز روی بزگه آسمون جدا خودداری شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروذاهیه اس هحلْبی سیز تَلف اتَهجیل ایجبد خغز وزدُ . 1

 ؟ٍهبًغ ػجَر سبیزیي خَاّذضذ

 همبثل درة ٍرٍدی سبختوبًْب( 1

 درحزین ایستگبُ اتَثَس( 2

 در حزین تمبعؼْب ٍگذرگبُ ػبثزیي پیبدُ( 3

 ( توبم هَارد4

 

 ؟تٌْب هَلؼی هی تَاًیذ اس تلفي ّوزاُ استفبدُ وٌیذ وِ. 2

 ذیدریه هحل ٍهىبى اهي تَلف وزدُ ثبض( 1

 ذیٍسیلِ ًملیِ ضوب دارای دًذُ اتَهبتیه ثبض( 2

 ذیًیبس ثِ اًجبم یه تلفي اضغزاری ثبض( 3

 فزهبى راثب یه دست ثگیزیذ ٍاتَهجیل را ّذایت وٌیذ( 4

وذام هَردسیزٌّگبم راًٌذگی در ضت احتوبل خغز را . 3

 ؟افشایص هی دّذ

 هحذٍدیت هیذاى دیذ راًٌذُ ٍخیزُ ضذى ثِ راُ (1

 استفبدُ اس چزاغْب( 2 

 بیجبىاستفبدُ اس س( 3

 استفبدُ اس ثَق( 4

هسبفت تَلف هوىي است چٌذثزاثز ،درضزایظ یخجٌذاى. 4

 ؟افشایص یبثذ

 ثزاثز 5( 1

 ثزاثز2  (2

 ثزاثز 10( 3

 ثزاثز 3 (4

اگز ٌّگبم راًٌذگی هتَجِ ثَی ضذیذ ثٌشیي ضذیذ چِ . 7

 ؟الذاهی اًجبم هی دّیذ

 ًگزاى ًجبضیذ سیزا ثًَبضی اس سَخت ثٌشیي است( 1

 ثبسزػت ون حزوت وٌیذ(2

 رسی هی وٌیذلِ راثزئتَلف وزدُ ٍهس (3 

 ّزلحظِ ثبیذ اًتظبر داضت وِ ثَی ثٌشیي اسثیي ثزٍد( 4

اگز هججَرضذیذ در هِ راًٌذگی وٌیذ وذام ػبهل سیزراثبیذ .5

 ؟ثبسدیذ ًوبییذ

 اعویٌبى اس سبلن ثَدى ثخبری( 1

 َهجیل تبثلَ احتیبط داریذاعویٌبى اس ایٌىِ درات( 2

 وٌتزل ٍثبسدیذ ثبعزی(3

 ثبسیذچزاغْبٍاعویٌبى اس تویشثَدى ضیطِ ّب( 4

 ون ثَدى ثبدالستیه ثز وذام هَرد سیز اثز هی گذارد؟. 6

 تؼَیض دًذُ (1

 تزهشوزدى ٍّذایت ٍوبر فزهبى (2

 ًیزٍی هَتَر( 3 

 گزم ضذى هَتَر( 4

درضزایظ جبدُ خیس ٍیخجٌذاى در حبل راًٌذگی ّستیذ .8

 ؟بیذ ٌّگبم ًشدیه ضذى ثِ پیچ تٌذ رػبیت ضَدوذام هَرد ث

 ذى ثِ پیچ ثبسزػت ثیطتزی ثزاًیذیٌّگبم رس( 1

لجل اس رسیذى ثِ پیچ اس سزػت خَد ثىبّیذ ٍتبحذ اهىبى ثب (2

 دًذُ سٌگیي حزوت وٌیذ

 ثِ آراهی تزهش دستی راثىطیذ(3

 درتوبهی هذت والج را پبییي ًگِ داریذ( 4
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هبثیي ضوب ٍاتَهجیل جلَیی فبغلِ دٍثبًیِ ای هٌبست . 9

 ؟خَاّذ ثَد چٌبًچِ

 هزعَة ٍجبدُ خیس ثبضذ َّا(1

 َّاثبراًی ثبضذ (2 

 َّا هِ آلَد ثبضذ (3

 ٍضؼیت راُ خطه ٍَّا خَة ثبضذ (4 

ثبسزػت هجبس درحبل راًٌذگی ّستیذ اتَهجیل پطت سز . 13

 ؟مت اٍضَیذضوب درحبل سجمت است آیب هی تَاًیذ هبًغ سج

 ًِ هگز ایٌىِ اًجبم ایٌىبر ثی خغز ثبضذ( 1

 ثلِ ثزای ایٌىِ راًٌذُ هذوَروبرخغزًبوی اًجبم هیذّذ( 2

 ًِ ثِ ّیچ ٍجِ( 3

 ثلِ ثزای ایٌىِ راًٌذُ هذوَر لبًَى ضىٌی هی وٌذ( 4

آیب راًٌذگبى ٍسبیل ًملیِ اهذادی درٌّگبم هبهَریت 11

 ؟هجبس ثِ ػجَراس هحل هوٌَع هی ثبضٌذ

 درغَرتیىِ هَجت تػبدف ًطًَذ(1

 ثستگی ثِ ضزایظ دارد( 2

 درّزضزایغی هجبس ّستٌذ( 3

 ثِ ػلت خغزات هَجَد ًوی تَاًٌذ ػجَرهوٌَع ثزًٍذ( 4

ثذًجبل یه وبهیَى ثزرٍی جبدُ خیس حزوت هی وٌیذ .12

 ؟پبضیذى آة ثبراى دیذراهختل هی وٌذ چىبرثبیذ اًجبم دّیذ

 تبجبیی وِ ثْتز ثتَاًیذ ثجیٌیذاس وبهیَى فبغلِ هی گیزیذ(1

 ًشدیه ثِ وبهیَى حزوت وٌیذ(2

 درحبضیِ حزوت وٌیذتباسپبضیذى آة دراهبى ثبضیذ(3

 سزػت گزفتِ ٍسجمت هی گیزیذ(4 

پَضیذى وفطْبی هٌبست ثِ ٌّگبم راًٌذگی ثسیبر اّویت .14

 ؟دارد ػلت ایي اهزچیست

 ثِ هٌظَر هوبًؼت اس سبییذگی الستیه پذالْب( 1

 هٌظَر تؼَیض سزیغ دًذُ ثِ(2

 ثِ هٌظَر حفظ وٌتزل غحیح ثزرٍی پذالْب( 3

 ثِ هٌظَر راحتی پیبدُ رٍی در هَالغ ًمع فٌی(4

ثِ دًجبل یه وبهیَى درحبل حزوت ّستیذوبهیَى درحبل .  .13

 ؟گزدش ثِ راست ٍٍرٍدثِ جبدُ ثبریه است چِ الذاهی هی وٌیذ

 اساٍسجمت هی گیزیذ(1

 سزاٍ ثبیستیذ آهبدُ هی ضَیذپطت( 2

 ثغزف راست رفتِ ٍثبگزدش وبهیَى ثِ راُ خَداداهِ هی دّیذ( 3

لجل اس ایٌىِ وبهیَى ٍاردجبدُ ثبریه ضَد ثبسزػت ( 4

 اساٍسجمت هی گیزیذ

 

 ؟حذاوثز سزػت در جبدُ ّبی اغلی)ثزٍى ضْزی(. 16

  ویلَهتز90ویلَهتز درضت80دررٍس(1

 ویلَهتز90ویلَهتز درضت 110دررٍس(2

 ویلَهتز85ویلَهتز درضت95سدررٍ(3

 ویلَهتز85ویلَهتز در ضت90در رٍس(4

راًٌذُ اتَهجیلی وِ ثِ چْبرراُ هی رسذچىبرثبیذاًجبم .15

 ؟دّذ

 ثبّوبى سزػت ثِ هسیزاداهِ دّذ(1

 ثبیذآّستِ راًذُ ٍجْت تَلف آهبدُ ضَد( 2

 ثَق ثشًذ(3

 ثِ آراهی حزوت وزدُ ٍػجَر وٌذ(4 

    ٍلی احسبس ثیوبری ذیٌوضوب لػذداریذ راًٌذگی . 17

 ؟هی وٌیذ چىبرثبیذاًجبم دّیذ

 لجل اس راًٌذگی دارٍی هٌبسجی ثخَریذ( 1

 درغَرت اهىبى عَل سفز را وَتبُ وٌیذ( 2

 ضت سٍد ثخَاثیذ( 3

 راًٌذگی ًىٌیذ( 4

درجبدُ ای درحبل حزوت ّستیذ احسبس خستگی هی . 18

 ؟وٌیذ چىبر هیىٌیذ

 ٍلی آّستِ ثزاًیذثِ راًٌذگی اداهِ هی دّیذ (1

 سفزراّزچِ سزیؼتزثِ اًتْب ثزسبًیذ( 2

 درضبًِ خبوی جبدُ تَلف ًوبییذ( 3

دراٍلیي خزٍجی اسجبدُ خبرج ضذُ استزاحت وٌیذیبیه ( 4

 لیَاى چبی ثٌَضیذ
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 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟21

 

  تمبعغ راُ آّي( 1

 تمبعغ راُ آّي ثذٍى راُ ثٌذ ( 2

 تمبعغ هسیزلغبر ضْزی( 3 

 تمبعغ راُ آّي ثب لغبر ضْزی( 4

 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ .22

 رػبیت حك تمذم (1

 ذثِ تبثلَ رػبیت حك تمذم ًشدیه هیطَی( 2

 ػجَر آساد( 3

 ػجَر ثب رػبیت حك تمذم( 4
 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ . .23

 ػجَرتزاوتَرهوٌَع( 1

 ػجَرٍسبیل ًملیِ هَتَری هوٌَع( 2

 ػجَرخَدرٍوطبٍرسی هوٌَع( 3

 هٌغمِ وطبٍرسی( 4
 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ . .24

  ضزٍع جذاوٌٌذُ (1

 جزیبى ّوگزا (2

 پبیبى جذاوٌٌذُ (3

 هسیزثبجذاوٌٌذُ ّذایت (4

 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ . .25

 هحل ػجَراعفبل (1

 هذرسِ (2

 هٌغمِ ػجَرػبثزاى (3

 گذرگبُ پیبدُ(4

 

راًٌذُ اتَهجیلی وِ ثِ گذرگبُ راُ آّي هی رسذ چىبر . 19

 ؟ثبیذ اًجبم دّذ

 لجل اس هبًغ تَلف وٌذ(1

 َروٌذثبسزػت ػج(2

 ثبدلت ٍهزالجت ػجَروٌذ(3 

 چزاغْبی خغز رارٍضي وٌذ(4

وذام هَرداست وِ ثٌْگبم سجمت گزفتي اسآًْب . 23

 ؟ثبیذفضبی ثیطتزی درًظزگزفت

 ٍاًت ٍتزاوتَر( 1

 هَتَرسیىلت ٍدٍچزخِ( 2

 هبضیٌْبی هجبٍر ٍ ٍسبیل ًملیِ سٌگیي( 3

 هبضیٌْبی حبهل هسبفزٍ هبضیٌْبی حبهل ثبر( 4
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 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ .26

 فمظ ػجَر دٍچزخِ (1

 ػجَر دٍچزخِ سَار (2

 ػجَر دٍچزخِ هوٌَع (3

 هحل ػجَر دٍچزخِ (4

 

 ؟ٍسبئل ًملیِ هَتَری هی ثبضذوذام تبثلَ ثوؼٌی هوٌَع ثَدى ػجَر .27
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیستسیز ًطبًگز  خظ .28

 ( پبرن ثػَرت افمی1

 ( ػجَروزدى ٍایستبدى رٍی آى آساد2

 ( ػجَروزدى ٍایستبدى رٍی آى هوٌَع3

 ( خظ هخػَظ ػجَر پیبد4ُ
 

 

 ؟چیستسیز ضىلهفَْم  .29

 

 پطت خظ تَلف ثبیستیذ(1

 فمظ ثِ راست گزدش وٌیذ(2

 چپ گزدش وٌیذفمظ ثِ (3

 همبثل پلیس ثبیستیذ(4
 

 

 

 در ضىل سیز حك تمذم ثب وذام است؟ .33

 
 

 

 

 

  سَاری-دٍچزخِ-وبهیَى (2               دٍچزخِ-وبهیَى-سَاری( 1

 وبهیَى-دٍچزخِ-سَاری(4               وبهیَى  سَاری -دٍچزخِ (3
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