
 . زعذاد صفحاذ عايك تاطري ....... از هدوَع صفحاذ هثثر ٍ هٌفي اسر  1

    د. دٍزا كوسر  ج. دٍ زا تيطسر    ب. يكي كوسر  الف. يكي تيطسر 

  ?در رٍي تاطري ًطاًِ زيسر  ah  ,    p l ,  v. عاهر   2

  تاطري خاًِ يك در خلير زعذاد – ٍلساش هيساى –الف. اهدر ساعر 

  ٍلساش هيساى -تاطري خاًِ يك در خلير زعذاد –ب. اهدر ساعر 

  ساعر اهدر – تاطري خاًِ يك در خلير زعذاد –ج. هيساى ٍلساش 

  تاطري خاًِ يك در خلير زعذاد – ساعر اهدر –د. هيساى ٍلساش 

 . ًَع خرياى زَليذي در ركسي فاير ٌّذا زيسر ؟  3

   dacد.   ecج.   dcب.   Ac الف. 

 . زعذاد سين ّاي ٍرٍدي ٍ خرٍ خي در سَيير هَزَر سيكلر ٌّذا زِ عذدي هي تاضذ ؟  4

 عذد  1د.   عذد 2ج.   عذد 3ب.    عذد4الف. 

 طع ازصال تذًِ ٍ يا سين سياُ تا خط سفيذ لطع ضَد زِ ازفالي هي افسذ ؟ . اگر تا ل 5

   ب. تا تسسي سَيير هَزَر خاهَش ًوي ضَد   الف. هَزَر رٍضي ًوي ضَد  

  د. ّوِ هَارد   ج. هَزَر اسسارذ ًوي خَرد 

 سين هطكي تا خط زرد تِ كدا ٍصل هي ضَد ؟  125. در زراًسيسسَر هَزَر ٌّذا  6

 د. تَييي  ج. خيكاب   سَيير ب.    كَيلالف. 

 سيسسن خرلِ از فايَيل زيسر ؟ . رًگ سين خرٍخي  7
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   ب. ترق سفيذ تا خط لرهس  الف. ترق سياُ تا خط اتي 

 د. ترق لرهس تا خط سياُ        .ترق سياُ تا خط لرهسج

 كرد ؟ . در صَرذ كن ضذى اب تاطري ٌّگام تازديذ تايذ تِ اى زِ زيسي اضافِ 8

 د. الكل   ج. اب اسيذ    ب. اب همطر  الف. اب تاطري 

 . تراي ازهايص سالن تَدى يك تاطري همذار ترق اى خس از زٌذ ساعر سٌديذُ هي ضَد ؟  9

   ساعر خَاب تاطري  12ب.   ساعر خَاب تاطري  8الف. 

  ساعر خَاب تاطري 24د.   ساعر خَاب تاطري  18ج. 

 ٌام از زيسر ؟ . خٌس رغال ّاي دي 11

   د. هس  ج. الَهيٌين   ب. فَاد   الف. اّي 

 . از علر سَخسي خي در خي اهح ّا زِ هي تاضذ ؟ 11

   ب. خراتي زراًسيسسَر    الف. خراتي ركسي فاير

 د. خراتي تَتيي ضارش           ج. خراتي تَتيي خرلِ 

 زٌذ هيلي هسر اسر ؟  cg 125. اًذازُ دّاًِ الكسرٍدّاي ضوع در هَزَر ًَّذا  12

  1.9زا  1.6د.    1.7زا  1.6ج.    1.7زا  1.5ب.    1زا  1.5الف. 

 .........تاضذ فيلسر دّاًِ ضوع ......... هي گردد كَيل  . ّرزِ ترق خرٍخي  13

 زيادزر -د. ضعيف زر          كوسر  –ج. لَييسر      زيادزر –ب. لَييسر كن زر    –الف. ضعيف زر 

 . هيساى خاصي اّرم كاذ در هَزَر سيكلر ّا عوذزا زٌذ هيلي هسر اسر ؟ 14
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    25زا  21د.    21زا  15ج.    15زا 11ب.    21زا  11الف. 

 .علل سفر تَدى هْرُ فرهاى زيسر ؟  15

ج.           ب. سفر تَدى هْرُ كيلَهسر ضوار فرهاى    الف. سفر تَدى هْرُ رگاش فرهاى

 د. سفر تَدى هْرُ زرخ عمة    سفر تَدى هْرُ زرخ خلَ 

 . از عيَب سكاى فرهاى كذام يك هي تاضذ ؟ 16

ج. خَردگي ٍ ضكسسگي سازوِ ّاي  ب. ضكسسگي كاسِ فرهاى  الف. خَردگي كاسِ فرهاى 

   د. ّوِ هَارد   فرهاى 

رهاى هَزَر سيكلر ًصة گرديذُ اسر  تر رٍي للَُ گاز ٍ زرهس خلَ كِ رٍي ف l   ٍ h. عاهر ًمطِ ٍ 17

 ًطاًِ زيسر ؟ 

 ًَر خاييي زراغ خلَ  –ًَر تاا زراغ خلَ  –الف. خاهَش 

 ًَر خاييي زراغ عمة  –ًَر تاا زراغ عمة  –ب. خاهَش 

 ًَر خاييي زراغ راٌّوا  –ًَر تاا زراغ راٌّوا  –ج. خاهَش 

  ي زراغ داخل كيلَهسر خاييًَر  –ًَر تااد زراغ داخل كيلَهسر  –د. خاهَش 

 زِ هي تاضذ  ؟ ّادر دسر اًذازهَزَرّا  ر ًكردى فٌركا. علر 18

 د. ضعيف تَدى فٌر    ج. خيسيذگي لَلِ خوح   ب. ًذاضسي رٍغي  الف. خراتي سَخاج هخسى رٍغي 

 . گطساٍر هَزَر سيكلر خَرضيذي عمة ًسثر تِ خَرضيذي خلَ ........... اسر 19

 د. تسسِ تِ ًَع زرخ هَزَرسيكلر دارد     ج. تراتر . كوسر ب  الف. تيطسر
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 . .........در هَزَر سيكلر لاتلير تاا اٍردى ضاسي از دٍ ضاخ را دارا هي تاضذ   21 

 د. فٌر كوك فٌر  كدسَل كوك فٌر .ج ب. كوك فٌر خلَ   الف. كوك فٌر عمة

 . كار فٌر كوك فٌر زيسر ؟  21 

ج. ترگطر كوك تِ سور  ب. ترگطر كوك تِ سور خاييي    تاا الف . ترگطر كوك تِ سور

 د. ترگطر كوك تِ سور عمة  خلَ 

 . كذام يك خس عيَب كوك فٌر هحسَب هي ضَد ؟  22

د.   ج. ضكسسي تَش ّاي داخل كوك فٌر   فٌر خراتي كاسِ ًوذ ب.   كح ضذى هيلِ فٌر الف . 

   ّوِ هَارد

 . كذاهيك از هساياي زرخ ّاي خرُ اي هحسَب ًوي ضَد ؟  23

 د. زًگ ًسدى زرخ   . زَاًايي زاب گيري زرخج ب. زيثايي زرخ  الف. اسسحكام زرخ 

 . كذاهيك از هساياي زرخ ّاي سين خرُ اي هي تاضذ ؟  24

 خراتي ب. زعَيض ًوَدى يك لطعِ در صَرذ  الف.زَاًايي زاب گيري زرخ در صَرذ زاب داضسي 

 د. الف ٍ ب  ج. زًگ ًسدى زرخ ّا 

 . كذاهيك از هعاية زرخ ّاي سين خرُ اي هي تاضذ ؟  25

  ٍ زَخي ي طَلِ تر رٍ ب. گطاد ضذى خاي سين خرُ ّا الف . ضل ضذى سين خرُ ّا 

   د. ّوِ هَارد زَخي  ج. زًگ زدگي سين خرُ ٍ زاب ترداضسي
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