
 آزمًن آییه وامه راهىمایی يراوىدگی                  9ضٕبرٜ آسٖٔٛ   

 دقیقه 20زمان                       33تعداد سًال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌی ثذِیُ احتٕبَ افشایص سزخٛردٖ چٝ ذدراثتذای ثبر٘.1

 ؟ٔٛاردی راثبیذرعبیت وزد

 خٛدداری اس تزٔشضذیذ( 1

 رعبیت فبصّٝ ثب اتٛٔجیُ جّٛیی( 2

 حزوت ثب سزعت ٔٙبست ٚٔطٕئٙٝ( 3

 تٕبْ ٔٛارد( 4

 

 ؟چزاثبیذ درٍٞٙبْ را٘ٙذٌی تٛجٝ ثٝ جّٛ ٚاطزاف داضتٝ ثبضیٓ.2

خطزات احتٕبِی راپیص ثیٙی وزدٜ ٚسٔبٖ ثیطتزی ثزای (1

 ٚاوٙص داضتٝ ثبضیٓ

 ی سجمت ٌزفتٗثزا( 2

 ثزای داضتٗ دیذ وبفی( 3

 ٕٞٝ ٔٛارد( 4

 ؟ٕٔٙٛع است درتمبطعٟب درچٝ فبصّٝ ای تٛلف. 3

 ٔتزی13(1

  ٔتزی15(2 

 ٔتزی23( 3

 ٔتزی25( 4

ٔٛتٛرسٛاراٖ ٘سجت ثٝ را٘ٙذٌبٖ اتٛٔجیُ آسیت پذیزتز٘ذ . 4

 ؟ثزای ایٙىٝ

 تغییزات سطح راٜ ثزرٚی آٟ٘ب تبثیزثیطتزی دارد( 1

 ٘ذاضتٗ حفبظ ٔٙبست(2

 صحیح است1ٚ2ٔٛارد(3 

 ثبسزعت ثیطتزی پیچٟب را طی ٔی وٙذ (4

 ؟ٔیتٛا٘ذسجمت ثٍیزد2درضىُ ٔمبثُ چزا اتٛٔجیُ ضٕبرٜ. 7

 ثزای ایٙىٝ فبصّٝ اش اسٚسیّٝ ٘مّیٝ جّٛیی سیبد است( 1

 ثزای ایٙىٝ سٕت چپ آٖ خط ٔمطع است (2

 ثزای ایٙىٝ سجمت آساد است (3 

 1ٚ2ٔٛارد( 4

 ؟ثب٘یٝ دروجب ثىبرٔی رٚد 2وبرثزدرٚش .5

  تخٕیٗ فبصّٝ ثب اتٛٔجیُ جّٛیی(1

 تخٕیٗ حذالُ فبصّٝ طِٛی ایٕٗ( 2

 حك تمذْ ٞب(3

 2ٚ3ٔٛارد(4

 ؟ٔیخٟبی سردرً٘ در ٚسط جبدٜ ثٝ چٝ ٔعٙی است. 6

 دست ا٘ذاس(1

 خط ٕٔتذ(2

 خط ٔمطع(3

 خط سیٍشاي(4

درتمبطعٟبی ٞٓ عزض حك تمذْ ٘سجت ثٝ چٝ ٚسیّٝ ٘مّیٝ .8

 ؟ای ٔی ثبضذ

 اتٛٔجیّی وٝ سزیعتز حزوت ٔی وٙذ(1

 تز لزاردارداتٛٔجیّی وٝ در خیبثبٖ پٟٗ  (2

 اتٛٔجیّی وٝ در حبَ ٌزدش ثٝ راست است (3

 اتٛٔجیّی وٝ در سٕت راست لزار دارد( 4
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 ؟ ٔفْٟٛ ضىُ سیز چیست. 9

 سٕت راست ثٗ ثست (1

 ثٗ ثست (2 

 خط عجٛر ثزای ٌزیش(3

 ٔتزی133تمبطع در (4 

 ؟ٔفْٟٛ ضىُ سیز چیست  .13

  تٛلف در رٚسٞبی فزدٞفتٝ ٕٔٙٛع(1

 بی سٚج ٞفتٝ ٕٔٙٛعتٛلف در رٚسٞ( 2

 تٛلف ٔطّمب ٕٔٙٛع( 3

 تٛلف ٕٔٙٛع(4

 ؟ٔفْٟٛ ضىُ سیز چیست  .11

 پبیبٖ ٔٙطمٝ ثٛق سدٖ ٕٔٙٛع (1

 پبیبٖ سجمت ٕٔٙٛع( 2

 پبیبٖ تٕبْ ٔحذٚدیتٟب( 3

 صحیح است1ٚ2ٔٛارد( 4

 ؟ٔفْٟٛ ضىُ سیز چیست  .12

 درصذ13ضیت سزثبالیی  (1

 سزاسیزی خطز٘بن(2

 سزثبالیی خطز٘بن(3

 درصذ13ضیت سزاسیزی (4 

درٔحُ تمبطع لصذداریذثٝ سٕت چپ ٌزدش وٙیذِٚی تصٛر .14

 ؟ٚضٛح دیذٜ ٕ٘ی ضٛد چىبر ٔی وٙیذ رإٞٙبی ضٕب ثٝ ٔیىٙیذوٝ

 ثبٚجٛدرٚضٗ وزدٖ رإٞٙب ثبدست عالٔت ٔی دٞیذ(1

پیبدٜ ضذٜ ٚوٙتزَ ٔی وٙیذ وٝ حتٕب رإٞٙب تٛسط  (2

 سبیزیٗ دیذٜ ٔی ضٛد

 ٕٞچٙبٖ ثبلی ٔی ٔب٘یذدرثب٘ذسٕت چپ  (3

 اتٛٔجیُ را وبٔال ثٝ سٕت راست ٞذایت ٔی وٙیذ(4

 ؟ٔفْٟٛ ضىُ سیز چیست .13

 راٜ اس راست ثبریه ٔیطٛد(1

 راٜ اس چپ ثبریه ٔیطٛد(2

 جبدٜ ثبریه ٔیطٛد(3

 ثٝ پُ ٘شدیه ٔیطٛیذ( 4 

 

 ؟چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ در سزثبالیی سجمت ٌزفت. 16

 ثباستفبدٜ اس رإٞٙب(1

 بال ٚپبییٗ٘ٛر ث(2 

 ثٛق سدٖ(3

 ایٗ وبر ٕٔٙٛع ٔی ثبضذ(4

 ؟ٔفْٟٛ خط عزضی در ضىُ سیز چیست.15

 خط عزضی(1

 خط ٕٔتذ( 2

 خط ٔخصٛظ عبثز پیبدٜ (3

 خطٛط ٞبضٛر(4 

 ثزفحذالُ فبصّٝ طِٛی ایٕٗ درجبدٜ ٞبی  .17

 ؟ویّٛٔتز ...........طَٛ ٔبضیٗ است 45ثبسزعت

1)3 

2)6  

3)9 

4)12 

 ؟ثبدالستیه ثٝ ا٘ذاسٜ استدروذاْ ٔٛرد.18

1)1 

2)2  

3)3  

  1ٚ3ٔٛارد(4
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 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟21

 

 وبٞص خطٛط عجٛر(1

 افشایص خطٛط عجٛر ( 2

 خط ٚیژٜ عجٛر( 3 

 پیص ا٘تخبة ٔسیز( 4

 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ .22

 عجٛر ٔعِّٛیٗ آساد (1

 عجٛر ٔعِّٛیٗ ٕٔٙٛع (2

 ٔحُ عجٛر عبثزیٗ ٔعَّٛ( 3 

 ٙذٜ ٔعَّٛرا٘( 4
 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ . .23

 حك تمذْ عجٛر( 1

 حذاوثز سزعت در خطٟبی عجٛر( 2

 حذالُ سزعت در خطٟبی عجٛر( 3

 خط ٚیژٜ( 4
 

 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ . .24

 ٌذرٌبٜ راٜ آٞٗ (1

 تمبطع راٜ آٞٗ ثب راٞجٙذ (2

 تمبطع جبدٜ ثب راٜ آٞٗ (3

 تمبطع ثب راٜ آٞٗ (4

 

 ْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟٘ب . .25

 چزخ دستی ٕٔٙٛععجٛر(1

 اٞزْ(2

 عجٛرعبثزثب چزخ دستی (3

 عجٛر تزیّی ٕٔٙٛع(4

 

 ؟درعالئٓ عجٛر ٚ ٔزٚر ثٝ چٝ ٔعٙی است آثیٔفْٟٛ رً٘ 19

 عالئٓ دستٛری ٚرإٞٙبی ٔسیزدرسبیزراٟٞب(1

 ٔٙبطك اداری ٚآٔٛسضی(2

 رإٞٙبی ٔسیزدرآسادراٟٞب(3 

 رإٞٙبی ٔسیزدرثشرٌزاٟٞب(4

ثٝ چٝ ٔعٙب ٔی  درعالئٓ عجٛرٚٔزٚر ِٛسیٔفْٟٛ ضىُ . 23

 ؟ثبضذ

 ضزٚع ٚپبیبٖ حك تمذْ ٔسیز(1

 ٔعٕٛال ثزای عالئٓ رإٞٙب(2

 عالٔت دستٛری ٚثبسدار٘ذٜ(3

 (صزفب تبثّٛٞبی ایست4
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 ٘بْ تبثّٛ ٔمبثُ چیست؟ .26

 عجٛر ثب س٘جیزچزخ ٕٔٙٛع (1

 عجٛرفمط ثب س٘جیزچزخ (2

 تعٕیزٌبٜ (3

 ٔٙطمٝ وٛٞستب٘ی (4

 

 است؟پبرویًٙ وذاْ تبثّٛ ثٕعٙی .27
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیستسیز ْ ضىُ ٔفٟٛ .28

 ٌزدش ثٝ چپ( 1

 ٌزدش ثٝ راست( 2

 تٛلف( 3

 آٞستٝ( 4
 

 

 ؟چیستسیز ضىُٔفْٟٛ  .29

 

 ٔتز ٔی ثبضذ 73حذالُ فبصّٝ دٚ اتٛٔجیُ(1

 ٔتز ٔی ثبضذ73حذاوثز فبصّٝ دٚ اتٛٔجیُ (2

 ٔتزٕٔٙٛع73رعبیت فبصّٝ وٕتزاس(3 

 ٔتزٕٔٙٛع73رعبیت فبصّٝ ثیطتزاس(4
 

 

 

 تمذْ ثب وذاْ است؟ در ضىُ سیز حك .33

 
 

 

 

 

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

 آثی سرد ثٙفص لزٔش(4             سرد ثٙفص لزٔش آثی(3

4 
3 

2 1 
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