
ّذاٛ ّبس ١يِ است ٦ّ ٢ٕب٧بٟ سا ٝب٢١ذ ثش٨ٕبي پبييضي  -1

 ٝي سيضد.

 اٙو.س٣ص٥              ة. ١ٞبص                          ج.حح

٢٨ٞي ضذيذ چ٦ ٣ٍتي اص د٣صخيبٟ ٝي پشس٢ذچشا ضٞب خ-2

 ٝي ٤ٕي٢ذ.

 اٙو.ٝب صذ٦ٍ ١ٞي داديٜ          ة.اص ١ٞبص ٕضاساٟ ١ج٤ديٜ

 ج.ث٦ ٍيبٝت افتَبد ١ذاضتيٜ

١ٞبص خ٤ا١ذٟ ثب ّذاٛ ٤ٝسد اضْبٙي ١ذاسد.-3  

 اٙو.خ٤ٟ س٣ي ٙجبس ّٞتش اص س٦ْ ٤ّچِ      

 ة.ادساسس٣ي ٙجبس ّٞتش اص س٦ْ ٤ّچِ      

 ج.١ٞبص خ٤ا١ذٟ ثب س٣سشي ١دس

ىشٝبيص اٝبٛ فٚي )ؿ(:اي ٝشدٛ ٝشاٍت .........ث٦ -4  

 ....ثبضيذ ٣خ٤دتبٟ سا ثب ............ث٦ خذا ١ضديِ ٢ّيذ.



دس ٝيبٟ احْبٛ ٧يچ ٤ٝض٤في ا١ذاص٥ ................ -5

 ٤ٝسد تبّيذ ٍشاس ١ٖشىت٦ است.

تشُ ١ٞبص سجت ..........................ٝي ض٤د .٣دس -6

.....٣................يبد ٝي ض٤د .فجبدات ث٦ ف٤٢اٟ..........  

ضقبس اسالٛ ................است .-7  

خب٦١ ٧بي خذا دس صٝي٠....................است.-8  

ثخطي اص ث٤اة ١ٞبص ٕضاساٟ س٨ٜ ........... ......... -9  

ٙجبسص ١دس است ٣ثب آٟ ١ٞبص  إش ّسي ىشا٤ٝش ٢ّذ-11

است. .......ثخ٤ا١ذ ١ٞبصش ......  

١ٞبص خ٤ا١ذٟ ثب پ٤ست حي٤اٟ حشاٛ ٤ٕضت ......... -11

 ......١يست.

٠ٝ ّيستٜ؟-12  



اٙو.چط٦ٞ آثيٜ ٦ّ دس ٧ش ضجب٦١ س٣ص ٧ش ٝسٚٞب١ي خ٤د سا 

 دس ٠ٝ ضستط٤ ٝي د٧ذ .

 

 ة.ٝقشاج ٠ٝ٤ٝ ٣ست٤ٟ دي٢ٜ؟

 

٤ٝسد اص آداة ١ٞبص سا ث٤٢يسيذ.13-4  

سخ٠ اٝبٛ فٚي دس ٤ٝسد اراٟ ٣اٍب٦ٝ سا ث٤٢يسيذ.-14  

ا٧ٞيت اراٟ ٣اٍب٦ٝ سا ث٤٢يسيذ.-15  

ىبيذ٥ ٝسدذ سا ث٤٢يسيذ . 16-2  

چشا ٤ٝر١بٟ ٤ٝسد احتشاٛ ٣اٝي٠ ٝشدٛ ث٤د١ذ.-17  

ضشط ٙجبس ١ٞبص ٕضاس سا ث٤٢يسيذ.18-4  

ضشط ْٝب٢١ٞبص ٕضاس سا ث٤٢يسيذ.19-2  



دس چ٦ ص٤ستي ١ٞبص خ٤ا١ذٟ ثب ٙجبس يب ثذٟ ١دس ١ٞبص -21

ضشط3سا ثبع٘ ١ٞي ٢ّذ.  

٦ ص٤ستي ١ٞبص خ٤ا١ذٟ ثب ٙجبس يب ثذٟ ١دس ١ٞبص دس چ-21 

ضشط3سا ثبع٘ ٝي ٢ّذ.  

٢ٝؾ٤س اص ْٝبٟ مصجي چيست. -22  

س٦ ٤ٝسد ١بٛ ثجشيذ ٦ّ ٙجبس ث٦ حسبة ١ٞي آي٢ذ ٣ثب آٟ ٝي 

 ض٤د ١ٞبص خ٤ا١ذ.

آالت عال ثشاي ٝشداٟ دس ١ٞبص ٣ميش استيبد٥ اص صي٤س-23

داسد . چ٦ حْٞي١ٞبص  

إش پ٤ست يب ٤ٝي ٕشث٦ ٧ٞشا٥ ٙجبس ١ٞبص ٕضاس ثبضذ  -24

 چ٦ حْٞي داسد .

إش ٙجبس يب ثذٟ ٝب ثب ١دبستي ديٖش ثش خ٤سد ٢ّذ چ٦ -25

 حْٞي داسد .



ّذاٛ خ٦ٚٞ ك ٣ّذاٛ ظ است .-26  

اٙو.عال ثشاي ص١بٟ حشاٛ ١يست ٣ٙي ١ٞبصضبٟ سا ثبع٘ ٝي 

 ٢ّذ .

١ٞبص  ة.ثب ٙجبسي ٦ّ اص پ٤ٗ حشاٛ خشيذ٥ ضذ٥ ٝي ت٤اٟ

 خ٤ا١ذ

 ج.١ٞبص دس ْٝبٟ مصجي صحيح است 

د.إش ٍج٘ اص ١ٞبص ١ذا١ذ ٙجبسص ١دس است ١٣ٞبص ثخ٤ا١ذ 

 ١ٞبص صحيح است . 

 

7دسس   

ثشاثشپبداش داسد . 71ّذاٛ ٝب٥ است ٦ّ ّبس ١يِ دسآٟ -1  

 اٙو .سخت             ة. سٝضبٟ                 ج.ضقجبٟ

ىبيذ٥ س٣ص٥ داسي استاي٠ ضشة اٙٞث٘ ٝشث٤ط ث٦ ّذاٛ -2  


