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ثزرٚی جبدٜ خیس تزٔشٔی وٙیذٚسیّٝ ضٕبضزٚع ثٝ . 1

 ؟ِغشش ٔی وٙذ اِٚیٗ وبری وٝ ا٘جبْ ٔی دٞیذ چیست

 تزٔش را وبٔال آساد وٙیذ( 1

 ثٝ سزػت تزٔش دستی راثىطیذ( 2

 ثبضذت ثیطتزی ثزتزٔش فطبر دٞیذ( 3

 پبی خٛدرا ثزرٚی والج ثٍذاریذ( 4

 

ثیص اسحذالستیه ٘بضی اسوذاْ  سبییذٌی ٘بٔتٛاسٖ یب.2

 ؟ٔٛاردسیزاست

 ٖ ٘جٛدٖ ثبدچزخٟبٔیشا( 1

 سزػت ثیص اس حذ( 2

 ٙظیٓ چزخٟب ٚتزٔشٞبتٙظیٓ ٘جٛدٖ فزٔبٖ،ػذْ ت( 3

 تبة داضتٗ ٌبرداٖ( 4

 ؟وٙتزَ ثبد الستیه چزخٟب چٝ سٔب٘ی ثبیذ ا٘جبْ ضٛد. 3

  ثؼذاسعی ٔسبفت عٛال٘ی(1

 سٔب٘یىٝ الستیىٟب سزد ٞستٙذ( 2 

 ثؼذاسیه را٘ٙذٌی ثبسزػت ثبال( 3

 سٔب٘یىٝ الستیىٟب داؽ ٞستٙذ( 4

درچٝ ٔٛاردی ٔی تٛا٘یذ ثٝ را٘ٙذٌبٖ ٚػبثزیٗ ثبچزاؽ . 4

 ؟ػالٔت دٞیذ

 ب راٜ دادٜ ایذجٟت اػالْ ایٙىٝ ثٝ آٟ٘( 1

 جٟت اػالْ ایٙىٝ د٘ذٜ ػمت ٔی رٚیذ (2

 جٟت اػالْ ایٙىٝ حك تمذْ ثب ضٕبست( 3

 جٟت اػالْ حضٛر ثٝ آٟ٘ب (4

جٟت را٘ٙذٌی خٛة اس چٝ فبصّٝ ای پالن اتٛٔجیّٟبرا . 7

 ؟ثخٛا٘یذ

 ٔتزی13( 1

 ٔتزی15(2

 ٔتزی23 (3 

 ٔتزی25( 4

 ؟وذأیه اس ٔٛارد سیز ػبُٔ تصبدف ثب اتٛٔجیُ جّٛیی است.5

ػذْ تٛجٝ وبفی ثٝ راٜ ٚ٘شدیه ضذٖ ثیص اس حذ ثٝ ( 1

 اتٛٔجیُ جّٛیی

 تغییز٘ٛر چزاغٟب( 2

 ػبثزپیبدٜ در ٔٙبعك ضٟزی ٚضّٛؽػجٛر(3

 تزاوٓ ٚسبیُ ٘مّیٝ( 4

 ؟اتٛٔجیّی ٘بٌٟبٖ اس یه فزػی ثیزٖٚ ٔی آیذچىبرٔیىٙیذ. 6

 چزاؽ دادٜ ٚپطت سز اٚ لزار ٔی ٌیزیذ (1

 تٝ ٚثٛق ثش٘یذسوٙبرش ٌذضثبسزػت ا (2

 اسسزػت خٛد وبستٝ ٚآٔبدٜ تٛلف ٔی ضٛیذ( 3 

 ثبضتبة اس وٙبر اٚ ػجٛر ٔی وٙیذ( 4

ی وٝ دٚظیفٝ را٘ٙذٌبٖ در ثزخٛردثبٚسیّٝ ٘مّیٝ أذا.8

 ؟دستٍبٟٞبی خجزی ٚصٛتی خٛد را ثىبرا٘ذاختٝ چیست

 دروٙبرٚسیّٝ ٘مّیٝ حزوت وٙٙذ( 1

ْ تبٌذضتٗ ٚٚػٙذاِش ثبیذ ثٝ ٔٙتٟی اِیٝ سٕت راست ٞذایت(2

 ٚسیّٝ ٘مّیٝ أذادی تٛلف وٙٙذ

 ثٝ ٔسیزخٛد ادأٝ دٞٙذ(3

 ثٝ سٕت چپ ٔتٕبیُ ضٛ٘ذ( 4
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خغز٘بضی اس آسیت دیذٌی ٌزدٖ  چٝ ػبّٔی ٔیشاٖ. 9

 ؟ىٙذ ٔیرادرٔٛلغ تصبدف وٓ 

 صٙذِی ٔجٟش ثٝ ثبِطته ٞٛا(1

 تزٔشٞبی ضذلفُ (2 

 لبثُ ا٘ؼغبففزٔبٖ  (3

 ٚجٛدپطتی ٔٙبست پطت سزٚتٙظیٓ ضذٜ (4 

ِٛیت ئضٕبدراتٛٔجیُ خٛددٚوٛدن داریذچٝ وسی ٔس. 13

 ؟داردوٝ وٛدوبٖ وٕزثٙذایٕٙی را ثستٝ ثبضٙذ

  وٛدوبٖ (1

 ٚاِذیٗ ثچٝ ٞب( 2

 را٘ٙذٜ( 3

 ٔسبفزی وٝ صٙذِی جّٛ٘طستٝ( 4

درچٟبرراٞی ثب دیذ وٓ درحبَ حزوت ٞستیذ چىبر .11

 ؟ٔیىٙیذ

 درحبِیىٝ عزفیٗ راٍ٘بٜ ٔیىٙیذثٝ آٞستٍی حزوت وٙیذ(1

 درحبِیىٝ عزف راست راٍ٘بٜ ٔیىٙیذوبٔالآٞستٝ حزوت وٙیذ( 2

 آٔبدٜ ثبضیذ وٝ ثٝ سزػت حزوت وٙیذ( 3

 ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ عزفیٗ ثٝ حزوت ادأٝ  دٞیذ( 4

 ؟چٝ ػبّٔی ٔٛجت ثٟٓ خٛردٖ تٕزوشدررا٘ٙذٌی ٔیطٛد.12

 اتٛٔجیُ استفبدٜ اس ضیطٝ ضٛر(1

 ٍ٘بٜ وزدٖ ثٝ آییٙٝ اتٛٔجیُ(2

 ٍ٘بٜ وزدٖ ثٝ اعزاف اتٛٔجیُ(3

ٍ٘بٜ وزدٖ ثٝ ٘مطٝ ٚ ٌٛش وزدٖ ثٝ ٔٛسیه ٚ استفبدٜ اس (4 

 ٔٛثبیُ

 ؟ٔصزف ٔطزٚثبت اِىی چٝ تبثیزی دررا٘ٙذٌی دارد.14

ٚ  وٓ وزدٜ ٕٞبٍٞٙی راوبٞص دادٜلذرت ٚاوٙص را (1

 تطخیص سزػت را ٔختُ ٔی وٙذ

اوٙص راسیبدوزدٜ ٕٞبٍٞٙی راوبٞص دادٜ ٚ لذرت ٚ(2

 تطخیص سزػت را ٔختُ ٔی وٙذ

 اػتٕبدثٝ ٘فس راوٓ وزدٜ لذرت ٚاوٙص را سیبد ٔی وٙذ(3

 اػتٕبدثٝ ٘فس راوٓ وزدٜ تطخیص سزػت را سیبد ٔی وٙذ (4

ٍٞٙبٔیىٝ اس ٘شدیىی ٔذرسٝ ای ػجٛرٔیىٙیذاحتٕبَ ػجٛر .  .13

 ؟ٔی دٞیذوٛدوبٖ ٚجٛددارد چٝ الذأی ا٘جبْ 

 ثبثٛق سدٖ ٔذاْٚ آ٘بٖ را آٌبٜ ٔی سبسیذ(1

ٕٞیطٝ سزػت ٔٙبسجی داضتٝ ثبضیذٚپیص ثیٙی ( 2

 خغزات جب٘جی را ثٕٙبییذ

 ثبرٚضٗ وزدٖ چزاؽ ثٝ آٟ٘ب ٞطذارٔی دٞیذ( 3

 دوبٖ ثٝ سٛارٜ رٚ ثب سزػت ػجٛر ٔی وٙیذٛ(لجُ اس ٚرٚد و4

 

 ؟ٝ ٔؼٙبستاٌزػبثزی را ثجیٙیذ وٝ ػصبی سفیذ دارد ثٝ چ. 16

 ٔؼَّٛ است(1

 ٘بضٙٛا است(2

 ٘بثیٙب است(3

 ٔسٗ است(4

 ؟ٔٛلؼی وٝ اتٛٔجیُ خٛد را پبرن ٔی وٙیذ ٘جبیستی....15

 درجبدٜ اصّی پبرن وٙیذ(1

 در د٘ذٜ ثٍذاریذ( 2

 تزٔش دستی را ثىطیذ (3

 ٔب٘غ سبیز استفبدٜ وٙٙذٌبٖ اس راٜ ضٛیذ(4 

 ؟دیذٜ ٔیطٛددرآسادراٟٞبٔیخٟبی سردرً٘ درچٝ ٔحّی .17

 ثیٗ ضب٘ٝ خبوی ٚثب٘ذ اصّی( 1

 ثیٗ ٞزدٚ ثب٘ذ ٔجبس( 2

 درثب٘ذ وبٞص ٚافشایص سزػت( 3

 ثیٗ ٔحُ خبِی ٚسظ آسادراٜ ٚ ثب٘ذ اصّی( 4

درچٝ ضزایغی ٔیتٛا٘یذاسخظ ػجٛرسٕت چپ در آسادراٜ . 18

 ؟استفبدٜ ٕ٘بییذ

 ثزای سجمت ٌزفتٗ اس سبیزٚسبیُ ٘مّیٝ(1

 سز راٜ وبٔیٟٛ٘بی ثشريثزای وٙبر رفتٗ اس ( 2

 ویّٛٔتز93ثزای را٘ٙذٌی در سزػت ثیص اس ( 3

 ٍٞٙبٔی وٝ ثب سزػت وٓ در حبَ را٘ٙذٌی ٞستیذ( 4
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 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟21

 

 ایستبدٖ ٕٔٙٛع( 1

 تٛلف ٕٔٙٛع ( 2

 تٛلف در رٚسٞبی فزدٞفتٝ ٕٔٙٛع( 3 

 پبیبٖ ٔٙغمٝ تٛلف ٕٔٙٛع( 4

 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ .22

 رػبیت حك تمذْ (1

 ثٝ تبثّٛ رػبیت حك تمذْ ٘شدیه ٔیطٛیذ( 2

 خغز( 3

 جٛر ثب رػبیت حك تمذْػ( 4
 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ . .23

 ٕٔٙٛعٌبری ػجٛر( 1

 ػجٛرٚسبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛری ٕٔٙٛع( 2

 وّیٝ ٚسبیُ ٘مّیٝ ٕٔٙٛعػجٛر( 3

 تٕبْ ٔٛارد( 4
 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ . .24

 جبدٜ دٚعزفٝ (1

 فمظ ػجٛر ٔستمیٓ ٔجبس است (2

 ػجٛراس ٞزدٚسٕت ٔجبس است (3

 ْ ػجٛر ثبٚسیّٝ ٘مّیٝ ٔمبثُ استحك تمذ (4

 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ . .25

 تمبعغ (1

 تمبعغ فزػی ثٝ اصّی (2

 ضىُ Yتمبعغ  (3

 ٚرٚد ثٝ راٜ اصّی (4

 

 ؟دروذأیه اس ٔٛارد سیز ٘جبیذ د٘ذٜ ػمت ثزٚیذ. 19

 ثزای ٔسبفتٟبی عٛال٘ی تز اسا٘ذاسٜ اتٛٔجیُ(1

 د٘ذٜ ػمت ثٝ داخُ یه خیبثبٖ فزػی(2

 یثزای ٔسبفتٟبی عٛال٘(3 

 د٘ذٜ ػمت در ٔٙبعك ٔسىٛ٘ی ٚضٟزی(4

ویّٛٔتز 33فبصّٝ اتٛٔجیُ ٞبدر جبدٜ یخجٙذاٖ ثبسزػت. 23

 درسبػت چٙذ اتٛٔجیُ ٔی ثبضذ؟

1)6 

2)12 

3)18 

4)24 
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 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ .26

 راٜ ِغش٘ذٜ  (1

 خغزسمٛط در آة (2

 بنضب٘ٝ خغز٘ (3

 سزثبالیی خغز٘بن (4

 

 ؟ٔی ثبضذ  جزیبٖ ٍٕٞزاوذاْ تبثّٛ ثٕؼٙی .27
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیست٘طبٍ٘ز  ایٗ فّص .28

 جٟت ٕ٘ب ثزای رإٞٙبیی را٘ٙذٌبٖ( 1

 حك تمذْ ػجٛر( 2

 خظ تٛلف( 3

 تٛلف دٚثّٝ ٔٙمغغ( 4
 

 

 ؟چیستسیز ضىُٔفْٟٛ  .29

 

 پطت خظ تٛلف ثبیستیذ(1

 فمظ ثٝ راست ٌزدش وٙیذ(2

 فمظ ثٝ چپ ٌزدش وٙیذ(3

 لصذ ٔتٛلف وزدٖ دارد(4
 

 

 

 در ضىُ سیز حك تمذْ ثب وذاْ است؟ .33

 
 

 

 

 

 لزٔش-آثی-سرد (2 آثی             -لزٔش-سرد(1

 سرد-لزٔش-آثی(4 لزٔش             -سرد-آثی(3

4 
3 2 1  
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