 )1در وذام گشیٌِ عتبرُ ّب ثِ تزتیت اس فَرت ّبی فلىی دةّ اوجز ٍ دةّ افغز هی ثبؽذ؟
ة) دثِ – فزلذ □

الف) وَوت ؽوبلی – دثِ □

د)لبئذ – ػٌبق □

ج) فزلذ – عتبرُ لطجی □

ً )2بم عتبرُ ای وِ در ؽىل سیز ػالهت گذاری ؽذُ چیغت؟
الف) دةّ اوجز □
ج) لٌطَرط□

ة) دةّ افغز □
د) لطجی□

 )3عي فزد در ّز یه اس عیبرات هٌظَهِ ی ؽوغی  D ٍ Cٍ B ٍ Aطجك جذٍل سیز هی ثبؽذ،ثب تَجِ ثِ جذٍل دٍرتزیي ٍ
ًشدیه تزیي عیبرُ ثِ خَرؽیذ وذام اعت؟
الف) □ C ٍ B

ة) □ C ٍ A

ج) □ D ٍ B

د) □ B ٍ C

ًبم عیبرُ

D

C

B

A

عي فزد
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 )4وذام یه اس گشیٌِ ّبی سیز ًبدرعت اعت؟
الف)گزهبی خَرؽیذ حبفل ؽىبفت ّغتِ ای اعت□.

ة) ػطبرد ٍ سّزُ لوز ًذارًذ□.

ج)دةّ اوجز اس ّفت عتبرُ تؾىیل ؽذُ اعت□.

د) هَاد عبسًذُ هبُ هبًٌذ هَاد عبسًذُ سهیي اعت□.

 )5تخویي ثشًیذ یه عتبرُ ثبیذ در چِ فبفلِ ای اس سهیي لزار گزفتِ ثبؽذ تب حذٍد  165دلیمِ ثؼذًَ،رػ ثِ سهیي ثزعذ؟
الف)ٍ 600احذ ًجَهی □

ة) ٍ 150احذ ًجَهی □

ج) ٍ 50احذ ًجَهی □

د) ٍ 20احذ ًجَهی □

ّ )6ز چِ اس طزف جٌَة ثِ طزف غزة در هحَر جغزافیبیی حزوت وٌین،ساٍیِ ی اًحزاف لجلِ چِ تغییزی هی وٌذ؟
الف)ووتز هی ؽَد□.

ة) ثیؾتز هی ؽَد□

ج)تغییز ًوی وٌذ□.

د) در ؽْز ّبی جٌَثی ون ٍ در ؽْز ّبی غزثی ثیؾتز هی ؽَد□.

 )7ؽْز ّبی هؾْذ – ثیزجٌذ – ساّذاى ٍ چبثْبر ثِ تزتیت اس ؽوبل ثِ جٌَة در ًیوِ ی ؽزلی ایزاى لزار گزفتِ اًذ،ساٍیِ ی
اًحزاف لجلِ وذام یه اس ثمیِ ووتز اعت؟
الف) چبثْبر □

ة) ساّذاى □

د) هؾْذ □

ج)ثیزجٌذ □

 )8وذام گشیٌِ ٍیضگی ّبی فَرت ّبی فلىی را ثِ درعتی ثیبى هی وٌذ؟
الف) ؽىل ّبی هختلف عیبرُ ّب ّغتٌذ وِ در لذین اس آًْب ثِ ػٌَاى تمَین یبد هی وزدًذ□.
ة)ّز فَرت فلىی در یه سهبى ٍ هَلؼیت خبؿ در آعوبى لبثل هؾبّذُ ًیغت□.
ج) ؽىل ّب ی هختلف عتبرُ ّب ّغتٌذ وِ اس آًْب ثزای جْت یبثی در ؽت اعتفبدُ هی وٌٌذ□.
د) گزٍّی اس عیبرُ ّب ّغتٌذ وِ ثب وؾیذى خط ّبی فزضی ٍ هتقل وزدى آًْب ثِ ّن ایي اؽىبل ثِ دعت هی آیٌذ□.
 )9گزهتزیي عیبرُ هٌظَهِ ؽوغی ثیي وذام یه اس اجزام آعوبًی لزار دارد.
الف) خَرؽیذ ٍ سّزُ □

ة) سهیي ٍ هؾتزی □

ج) سّزُ ٍ هزیخ □

د) ػطبرد ٍ سهیي □

 )10ثز اعبعب ٍیضگی ّبی دادُ ؽذُ ثزای دٍ عیبرُ الف ٍ ة در جذٍل،وذام گشیٌِ فحیح اعت؟
عیبرُ

لطز (ویلَ هتز)

سهبى حزوت اًتمبلی ثِ دٍر خَرؽیذ

اتوغفز

جٌظ

الف

137400

12عبل

دارد

گبسی

ة

12100

 225رٍس

ًذارد

عٌگی

الف) دهب عیبرُ ة اس عیبرُ الف ووتز اعت□.
ة) چگبلی عیبرُ الف اس عیبرُ ة ثیؾتز اعت□.
ج)اهىبى هؾبّذُ ی ؽْبة در آعوبى عیبرُ الف ثیؾتز اس عیبرُ ة اعت□.
د)اگز در عیبرُ الف  2عبلِ ثبؽین ،در عیبرُ ة عي هب ووتز هی ؽَد□.
 )11وذام گشیٌِ ًبدرعت اعت؟
الف) اس اعطزالة ثزای تؼییي ساٍیِ ی ارتفبع عتبرگبى اعتفبدُ هی ؽَد□.
ة) وْىؾبى راُ ؽیزی خَد ثخؼ وَچىی اس ویْبى هی ثبؽذ□.
ج)پلَتَ اس ردُ عیبرُ ّبی افلی خبرج ٍ ثِ ردُ ی خزدُ عیبرُ ّب ٍارد ؽذ□.
د) ّز چِ ػوز عتبرُ ای ثیؾتز هی ؽَدّ،یذرٍصى آى افشایؼ هی یبثذ□.
 )12ثیؾتز عیبرن ّب در ووزثٌذ عیبروی،وِ ثیي هذار دٍ هٌظَهِ ؽوغی ٍالغ ؽذُ اًذ.لزار دارًذ.وذام گشیٌِ ٍیضگی عیبرُ ی
ًشدیه تز ثِ خَرؽیذ را ثیبى ًوی وٌذ؟
الف) ایي عیبرُ ثؼذ اس سهیي لزار گزفتِ □

ة) جٌظ آى گبسی ؽىل اعت □

ج) دهبی ووتزی ًغجت ثِ

سهیي دارد □.د)حذالل دارای دٍ لوز هی ثبؽذ□ .
 )13تزویت ؽیویبیی خَرؽیذ در وذام ؽىل ثِ درعتی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت؟

 )14همذار وذام ػٌقز خَرؽیذ دائن در حبل افشایؼ اعت؟
الف) آّي □

ة) ًئَى □

ج) ّلین □

د) ّیذرٍصى □

 )15یه عبل ًَری چٌذ ٍاحذ ًجَهی اعت؟
الف)□ 63072

ة) □ 6/3072

ج) □ 3/1536

د) □ 525600

 )16ؽىل همبثل هَلؼیت فَرت فلىی دة اوجز را ًؾبى هی دّذ.هَلؼیت عتبرُ ی ؽوبلی ثِ وذام ًشدیه تز خَاّذ ثَد؟
الف)□ 1

ة) □ 2

ج) □ 3

د) □ 4

 )17وذام جولِ اس ًظز ػلوی فحیح اعت؟
الف) ػلت خبرج ؽذى پلَتَ اس ردُ ی عیبرات ایي اعت وِ پلَتَ ثِ ػلت جزم ون،تَاى ًگِ داؽتي ّیچ لوزی را در اطزاف خَد ًذارد□.

ة)ثب فزك لبثل عىًَت ثَدى عیبرُ ّب اگز دٍ ًفز ّن سهبى در سّزُ ٍ هؾتزی هتَلذ ؽًَذ پظ اس  100عبل سهیٌی عبل
ّبیی وِ ؽخـ عبوي در سّزُ عپزی وزدُ اعت،ثیؾتز اعت□.
ج) ثِ هغبفت یىِ ًَر در یه عبل طی هی وٌذ یه ٍاحذ ًجَهی گفتِ هی ؽَد□.
د) ٍاوٌؼ ّبی ّغتِ ای در خَرؽیذ در اثز تجذیل ّلیَم ثِ ّیذرٍصى ٍ ثب وبّؼ جزم خَرؽیذ ٍ آساد ؽذى اًزصی فزاٍاى
ّوزاُ اعت□.
 )18عي حغیي در سهیي  30عبل اعت،عي حغیي ثِ طَر تمزیجی در چٌذ عیبرُ در جذٍل سیز هؾخـ ؽذُ اعت وذام تَضیح
در ثبرُ ایي عیبرات فحیح اعت؟

ًبم عیبرُ
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عي حغیي در عیبرُ ّب
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الف) عیبرُ ی  Cثشرگٌزیي هذار گزدػ ثِ دٍر خَرؽیذ را دارد□.
ة)جٌظ عیبرُ  Aهبیغ ٍ گبس اعت□.
ج) ووزثٌذ افلی عیبرن ّب ثیي  C ٍ Bلزار دارد□.
د) عیبرُ ی  Dجشء عیبرُ ّبی گبسی ؽىل اعت□.
 )19در هیبى عیبرُ ّبی سیز چگبلی وذام یه ووتز اس ثمیِ اعت؟
الف) ًبّیذ □

ة) ویَاى □

ج) ثْزام □

د) سهیي □

 )20فبفلِ ی اجزام آعوبًی  Bٍ Aچْبرفذ ٍ پٌجبُ هیلیَى ویلَهتز هی ثبؽذ وِ هؼبدل ٍ............احذ ًجَهی اعت.
الف)□ 1

ة) □ 2

ج)□3

د) □ 4

