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 )مهر آموزشگاه (

 جبی خبلی سا ثب عجبست هٌبػت پش وٌیذ. 1

 ........ اػت..................اػبع علَم تجشثی.... الف(

 ...... ثِ گَاسؽ ًـبػتِ دس دّبى ووه هی وٌذ............ة( آًضین ........

 ثب وبّؾ وـؾ ػؽحی ثبص ؿذى ویؼِ ّبی َّایی سا تؼْیل هی وٌذ.  ............................. ج(

 د( آخشیي اًـعبة ًبیظن دس ثخؾ ّبدی، ........................ ًبم داسد

 ...........ًبم داسد وِ ثِ آپبًذیغ ختن هی ؿَد.......اثتذای سٍدُ ثضسي................ ُ(

1225 

 عجبست صحیح ٍ غلػ سا هـخص ًوبییذ. 2

 ؼجك اصل َّهئَػتبصی ٍلتی ػذین خَى افضایؾ یبثذ دفع آى اص ؼشیك ادساس صیبد هی ؿَد. الف(

 دس ثیوبسی ػلیبن پشصّبی هعذُ تخشیت هی ؿَد. ة(

 هیضاى سؿتِ ّبی والطى ثِ وبس سفتِ دس ثبفت پیًَذی هتشاون اًذن اػت ج(

 چشثی ّب اص ؼشیك توبهی سگْبی ثذى لبثلیت جزة داسًذ. د(

 ُ( ّش اًذام اص یه ًَع ثبفت تـىیل ؿذُ اػت

 ًَع ّؼتٌذ 4هَلىَلْبی اصلی تـىیل دٌّذُ یبختِ  ی(

125 

 وذام سٍؽ اًتمبل هَاد دس ؿىل هـخص ؿذُ اػت. آى سا ثب اًتـبس ػبدُ همبیؼِ وٌیذ. 3

  

 

 

 

1 

 تفبٍت فؼفَلیپیذ ٍ تشی گلیؼیشیذ چیؼت؟ 4

 
 

1 

فشض وٌیذ ٍعذُ غزایی ؿوب ؿبهل همذاسی ثشًج،یه تىِ گَؿت ٍ همذاسی وبَّ اػت آغبص ٍ پبیبى گَاسؽ ّش یه اص غزاّب دس وذام   5

 لؼوت لَلِ گَاسؽ اػت؟
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                   اص هَاسد صیش یه  دلیل روش ًوبییذ .                                                                   ّش یه ثشای 6

 .وٌذ تَاًذ اص ایي هؼئلِ جلَگیشیتَاًٌذ خَد لَصالوعذُ سا ًیض تجضیِ وٌٌذ اهب ثذى هیٍ هی ( پشٍتئبص ّبی لَصالوعذُ لَی ٍ هتٌَع اًذالف

 

 ة( دس اثش سیفالوغ هخبغ هشی آػیت هی ثیٌذ.

 

 ج(تٌفغ وبص هًََاوؼیذ وشثي ثبعث هؼوَهیت ٍ هشي هی ؿَد.
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 آیب ٍسٍد آة ثِ یبختِ ّبی ثذى هب دس اثش اػوض هی تَاًذ هَجت تشویذى یبختِ ّبی ثذى هب ؿَد؟ 7

 

5/0  



 نمره 2 صفحه: ردیف

 

 الف( ًمؾ پشدُ صفبق چیؼت؟ 8

 

 ة( ًمؾ ؿجىِ عصجی سٍدُ ای چیؼت؟
 

1 

 دس هَسد ؿىل ثِ پشػـْبی صیش پبػخ دّیذ 9

  الف( چِ ًَع ثبفتی دس ؿىل ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت؟

 ة( غـبی پبیِ سا دس ؿىل هـخص ًوَدُ ٍ ثگَییذ جٌغ ٍ ٍظیفِ آى چیؼت؟

 م ثجشیذ وِ داسای ایي ثبفت ثبؿذ؟ج( یه اًذام ًب

125 

 

 ؼیش جشیبى خَى دػتگبُ گَاسؽ چِ تفبٍتی ثب ػبیش اًذام ّب داسد؟ه 10
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 ًمؾ پپؼیٌَطى چیؼت؟الف(  11
 

 ة( جٌغ ٍ ًمؾ هَػیي چیؼت؟
 

1 

 دس هَسد صفشا پبػخ دّیذ 12

 الف( تَػػ چِ ػلَلْبیی ػبختِ هی ؿَد؟
 

 ة( ثِ وذام لؼوت هی سیضد؟
 

 ذ.ج( یه ًمؾ آى سا ثٌَیؼی
 

1 

 چِ ثخـْبیی اص لَلِ گَاسؽ ثی وشثٌبت تشؿح هی وٌٌذ؟ 13

 

1 

 دس هَسد دػتگبُ گَاسؽ ػبیش جبًَساى ثِ پشػـْبی صیش پبػخ دّیذ 14

 الف( وذام اًذام جبیگبُ اصلی جزة غزا دس هلخ اػت؟

 ة( جزة هَاد هغزی دس وشم وذٍ اص چِ ؼشیمی اًجبم هی ؿَد؟

 د( ٍاوَئل گَاسؿی دس پبساهؼی چگًَِ تـىیل هی ؿَد؟

 ُ( دس گبٍ آثگیشی هَاد غزایی دس وجب صَست هی گیشد؟

 ی( حجین تشیي ثخؾ لَلِ گَاسؽ پشًذُ وجبػت؟
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 صم اػت َّای ٍسٍدی ثِ ؿؾ ّب هشؼَة ؿَد؟ چشا ال الف( 15

 

 هشؼَة وشدى َّا تَػػ وذام ثخؾ دػتگبُ تٌفغ صَست هی گیشد؟ ة( 
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 دس صَستی وِ ثبوتشی ٍاسد حجبثىْب ؿَد چگًَِ ثب آى هجبسصُ هی ؿَد؟ 16
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 هیضاى وشثي دی اوؼیذ ثِ چِ ؿىلی دس گَیچِ لشهض حول هی ؿَد؟ ًحَُ تـىیل ٍ تجضیِ آى سا تَظیح دّیذ.ثیـتشیي  17

 

1 

 ٍیظگی تٌفغ پَػتی چیؼت؟ 18
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 دٍ ٍیظگی هْن ؿؾ ّب چیؼت؟ 19
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 دس ٌّگبم دم ٍ ثبصدم عویك وذام ععالت عالٍُ ثش دیبفشاگن هٌمجط هی ؿًَذ؟ 20

 

1 

 


