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 (5/0) پبیبٖ ٔی یبثذاٌش حیبت دس وشٜ صٔیٗ سا ثؼٙٛاٖ یه ٌستشٜ دس ٘ظش ثٍیشیٓ، ایٗ ٌستشٜ اص ............... آغبص ٔی ضٛد ٚ ثب .......................  -1

 

 . (5/0) ٞٓ ایستبیی )ٞٛٔئٛستبصی( وٝ یىی اص ٞفت ٚیظٌی خب٘ذاساٖ است سا ثب روش ٔثبَ تؼشیف وٙیذ -2

 

 

 ؛ (25/0) ٌضاسٜ صیش سا ٔطخص وٙیذ صحیح یب غّظ ثٛدٖ -3

  "ظٌی ٞبی ایٗ سیستٓ سا تٛضیح دٞیٓٔغبِؼٝ خذاٌب٘ٝ اخضای تطىیُ دٞٙذٜ یه سبٔب٘ٝ پیچیذٜ ٔب سا لبدس ٔی سبصد تب ٚی"

 صحیح                   غّظ

 (25/0) دس پضضىی ضخصی ثٝ وذاْ ٔٛاسد پشداختٝ ٔی ضٛد؟ -4

 ة( اعالػبت ط٘ی فشد                                     دس آیٙذٜاِف( پیص ثیٙی اثتال فشد ثٝ ثیٕبسی 

 د( ٕٞٝ ٔٛاسد ثبال                     ا٘دبْ الذأبت الصْ ثشای وبٞص خغش اثتال ثٝ ثیٕبسی ٞب ج( 

 

ٌٛ٘ٝ ی دیٍش سا دس  فشدی اصوٝ طٖ ٞبی  خب٘ذاسیسٚضی وٝ ا٘تمبَ صفبت اص یه خب٘ذاس ثٝ خب٘ذاساٖ دیٍش سا أىبٖ پزیش ٔی وٙذ ........................... ٚ  -5

 . (5/0) طْ٘ٛ خٛد حُٕ ٔی وٙٙذ .......................... ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد

 

 ثٝ سٛاالت صیش پبسخ دٞیذ؛  ٚثٝ سٚ س  ثب تٛخٝ ثٝ ضىُ -6

 

 (25/0) سٚضی وٝ عی آٖ ٔٛاد سٕت ساست ا٘تمبَ ٔی یبثٙذ چٝ ٘بْ داسد؟ اِف( 

 (25/0) ٔطخص وٙیذ وٝ دا٘ٝ ٞبی ٔىؼجی ضىُ ٔی تٛا٘ذ ٕ٘بیٙذٜ وذاْ یه اص ِٔٛىَٛ ٞبی صیش ثبضذ؟ ة( 

 وشثٗ دی اوسیذ          ٌّٛوض

 آٔیٙٛ اسیذ                ٕٞٝ ٔٛاسد

 

 ؛ ( 1) ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ٛاع ٔبٞیچٝ ٞبی ٔٛخٛد دس ثذٖ ثٝ سٛاالت صیش پبسخ دٞیذ -7

 ٚخٛد چٙذیٗ ٞستٝ دس یه سَّٛ ٔبٞیچٝ ای اص ٔطخصبت وذاْ ٘ٛع ٔبٞیچٝ است؟ اِف( 

 دٚوی ضىُ ثٛدٖ سَّٛ ٞبی ٔبٞیچٝ ای سا دس وذاْ ٘ٛع ثبفت ٔبٞیچٝ ای ٔطبٞذٜ ٔی وٙیٓ؟ ة( 

 ٔٙطؼت ثٛدٖ سَّٛ ٞبی ٔبٞیچٝ ای اص ٚیظٌی ٞبی وذاْ ثبفت ٔبٞیچٝ ای است؟ ج( 

 ٌشفتٝ ا٘ذ؟ ا٘مجبضی ثصٛست ٔٙظٓ وٙبس ٞٓ لشاس دس وذاْ ٔبٞیچٝ )ٞب( ٚاحذ ٞبی د( 

 

 ؛( 5/0) اسٕض سا تؼشیف وٙیذ( 8

 

 

 
 پشت صفحهدر  سواالت اداهه



 5از   2 صفحه

 ؛ ( 1) ا٘ٛاع ثبفت پٛضطی صیش سا ثب ٘ٛاحی ٔختّف ثذٖ دس سٕت چپ ٔغبثمت دٞیذ -9

 ٔشی سٍٙفشضی یه الیٝ ای                                              -1

 غذٜ تیشٚئیذ                                           استٛا٘ٝ ای یه الیٝ ای  -2

 دٞبٖ                                                     ٔىؼجی یه الیٝ  -3

 سٚدٜ                                                  سٍٙفشضی چٙذ الیٝ -4

 

 ؛( 5/0) آٟ٘ب سا ٘بْ ثجشیذِِٛٝ ٌٛاسش ضبُٔ چٙذ الیٝ است؟ اص سٕت خبسج ثٝ سٕت داخُ  -10

 

 

 (25/0) صیش ٔشثٛط ثٝ وذاْ یه اص الیٝ ٞبی ٔغشح ضذٜ دس سٛاَ لجُ است؟ تٛضیح -11

 . "داسای ضجىٝ پیچیذٜ ای اص سي ٞب ٚ یبختٝ ٞبی ػصجی است ٚ ثبفت پیٛ٘ذی آٖ اص ٘ٛع سست است"

 

 . ( 5/0) ٘ٛع حشوت سا ثب سسٓ ضىُ تٛضیح دٞیذیىی اص ا٘ٛاع حشوبت ِِٛٝ ٌٛاسش ا٘مجبض ٞبی لغؼٝ لغؼٝ وٙٙذٜ است. ایٗ  -12

 

 

 

 

 ( 5/0)ٚظیفٝ آٔیالص ٚ ِیضٚصیٓ ٔٛخٛد دس یضاق سا ثٝ تشتیت تٛضیح دٞیذ؟  -13

 

 ؛( 5/0) ػبُٔ )فبوتٛس( داخّی ٔؼذٜ اص وذاْ سَّٛ ٞب تشضح ٔی ضٛ٘ذ ؟ ٚظیفٝ ایٗ ػبُٔ سا تٛضیح دٞیذ -14

 

 ( 25/0) وذاْ ٌضیٙٝ صحیح است؟ -15

 سَّٛ ٞبی وجذی سبختٝ ٔی ضٛد ٚ داسای آ٘ضیٓ ٞبیی است وٝ ثٝ ٞضٓ چشثی ٞب وٕه ٔی وٙذ.اِف( صفشا تٛسظ 

 ة( صفشا ثب فبصّٝ وٕی پس اص ٚسٚد غزا ثٝ ٔؼذٜ ثٝ دٚاصدٞٝ ٔی سیضد.

 ج( پشٚتئیٗ ِیسیتیٗ یىی اص اخضاء ٟٔٓ ٔٛخٛد دس صفشا است.

 د( ٞیچىذاْ

 

 ( 5/0) جشیذ؛ ایٗ ٘بصبفی ٞب چٝ ٚیظٌی سا دس سٚدٜ ثبسیه پذیذ ٔی آٚس٘ذ؟ا٘ٛاع ٘بصبفی ٞبی سغح داخُ سٚدٜ ثبسیه سا ٘بْ ث -16

 

 

 

 

 ؛ ( 5/0) سٛاَ سا ٘بٍٔزاسی وٙیذ ای ػالٔت ٜ سٚثٝ سٚدس ضىُ  -17

 

 

 

 
 برگ دومدر  سواالت اداهه
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 ( 5/0)افضایص وشثٗ دی اوسیذ چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ذ ثبػث ثشٚص ٘مص دس سبختبس ٚ وبسوشد پشٚتئیٗ ٞبی ثذٖ ضٛد؟  -18

 

 

 

 ( 25/0)وذاْ ٌضیٙٝ صحیح است؟  -19

 . اِف( ٔخبط ٔظن داس دس ثیٙی ٚخٛد ٘ذاسد

 ة( ٕٞچٙب٘ىٝ اص ٘بیظٜ ی اصّی ثٝ سٕت ٘بیظٞبی ثبسیه تش پیص ٔی سٚیٓ حّمٝ ٞبی غضشٚفی ثٝ تذسیح ٔحٛ ٔی ضٛ٘ذ. 

 دس خٟت داخُ ثٝ سٕت خبسج دیٛاسٜ است.ٔبٞیچٝ ای سٛٔیٗ الیٝ دیٛاسٜ ٘بی  -ج( الیٝ غضشٚفی 

 د( آخشیٗ ا٘طؼبة ٘بیظٜ دس ثخص ٔجبدِٝ ای ٘بیظن ا٘تٟبیی است. 

 

 ؛ ( 5/0) خبٞبی خبِی سا پش وٙیذ -20

 ........ سبختٝ ضذٜ است. ........... ٚ دیٛاسٜ ٔٛیشي ٞب اص ثبفت پٛضطی ............دس ثخص ٔجبدِٝ ای ا٘طؼبثبت تٙفسی دیٛاسٜ حجبثه ٞب اص ثبفت پٛضطی ........

 

ٛط ثٝ دسصذی اص وشثٗ دی اوسیذ وٝ ثٝ ضىُ یٖٛ ثی وشثٙبت دس خٖٛ حُٕ ٔی ضٛد سا ثٝ ػذد دسصذی اص اوسیظٖ وٝ ثصٛست اٌش ػذد ٔشث -21

 ایٗ ػذد دٚ سلٕی ٔؼبدَ وذاْ ٌضیٙٝ است؟  ته ته اسلبْٔحَّٛ دس خٛ٘بة حُٕ ٔی ضٛد اضبفٝ وٙیٓ یه ػذد دٚ سلٕی حبصُ ٔی آیذ. خٕغ 

(5/0 ) 

 11د(                               14ج(                                 13ة(                              10اِف( 

 

 ( 5/0)آ٘ضیٓ وشثٙیه ا٘یذساص دس وذاْ سَّٛ ٞب ٚخٛد داسد ٚظیفٝ آٖ چیست؟  -22

 

 ( 5/0) چسجیذٜ ا٘ذ؟ ست؛ ٞش یه اص ایٗ الیٝ ٞب ثٝ ودبپشدٜ خٙت داسای دٚ الیٝ ا -23

 

 (1) است؟  ٔٛافكثب ا٘دبْ ػُٕ ثبصدْ  ٔبٞیچٝ وذاْ ا٘مجبض ثب ا٘دبْ ػُٕ دْ  ٚ  ٔبٞیچٝوذاْ ا٘مجبض تؼییٗ وٙیذ  -24

 ٔبٞیچٝ ٞبی ضىٕی ).....................(                                                    ٔبٞیچٝ ثیٗ ٘ذدٜ ای خبسخی ).......................( 

 ٔبٞیچٝ دیبفشآٌ )....................(                                              ٔبٞیچٝ ٞبی ثیٗ د٘ذٜ ای داخّی )........................( 

 

 ؛ ( 5/0) طىیُ دٞٙذٜ آٖ ٔحبسجٝ وٙیذظشفیت حیبتی سا ثب روش ا٘ٛاع حدٓ ٞبی ت -25

 

 

 پشت صفحهدر  سواالت اداهه 



 5از   4 صفحه

 (5/0)ٔشاوض ػصجی تٙفس دس چٝ ثخص ٞبیی اص ٔغض لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ؟ فؼبَ ضذٖ ٞش یه چٝ اثشی سٚی تٙفس داس٘ذ؟  -26

 

 

 ( 25/0)تٙفس ٘بیذیسی ٔشثٛط ثٝ وذاْ خب٘ٛس است؟  -27

 اِف( ٞیذس                   ة( ّٔخ                        ج( ستبسٜ دسیبیی                     د( پبسأسی

 

 ؛ ( 5/0) پٕپ فطبس ٔثجت یىی اص سبص ٚ وبس ٞبی تٟٛیٝ ای دس ٟٔشٜ داساٖ است. آٖ سا تٛضیح دٞیذ -28

 

 

 (5/0)ٔشثٛط ثٝ ثستٝ ضذٖ وذاْ دسیچٝ ٞبی لّجی است؟ )صذای اَٚ ٚ دْٚ( تؼییٗ وٙیذ وٝ صذاٞبی لّت  -29

 

 

 

 (. 5/0)الیٝ داخّی ویسٝ پیشاضبٔٝ )پشیىبسد( ................ ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد ٚ ضخیٓ تشیٗ الیٝ دیٛاسٜ لّت ............... ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد  -30

 

 ( 1)دسیچٝ ٞبی سیٙی ودب لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ٚظیفٝ ایٗ دسیچٝ ٞب چیست؟  -31

 

 . ( 25/0) ............................. ثبػث ٔی ضٛد لّت دس ا٘مجبض ٚ استٙشاحت ٔب٘ٙذ یه تٛدٜ یبختٝ ای ٚاحذ ػُٕ وٙذ -32

 

 ؛ ( 25/0) صحیح یب غّظ ثٛدٖ ٌضاسٜ صیش سا ٔطخص وٙیذ -33

 "ثیٗ یبختٝ ٞبی ضجىٝ ٞبدی لّت ٚ دیٍش یبختٝ ٞبی ٔبٞیچٝ لّجی ٞیچ استجبعی ٚخٛد ٘ذاسد"

 غّظ                 صحیح                

 

 ( 5/0)وٛتبٜ تشیٗ ٔشحّٝ چشخٝ ضشثبٖ لّت وذاْ ٔشحّٝ است ؟ ایٗ ٔشحّٝ چمذس عَٛ ٔی وطذ؟  -34

 

 

 

 ؛ ( 1) وٝ ٔشثٛط ثٝ یه وبسدیٌٛشاْ است ثٝ سٛاالت صیش پبسخ دٞیذ سٚثٝ سٚثب تٛخٝ ثٝ ضىُ  -35

 

 

 

 

 .٘ٛاحی ضٕبسٜ ٌزاسی ضذٜ سا ٘بْ ٌزاسی وٙیذاِف( 

 

 
 ومسبرگ در  سواالت اداهه
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صٔب٘ی وٝ پیبْ اِىتشیىی اص ٌشٜ اَٚ )پیطبًٞٙ( ثٝ ٔبٞیچٝ ٞبی دّٞیضی سٕت چپ ٔی سسذ ایٗ پیبْ تٛسظ وذاْ ثخص ٔٙحٙی ثبال تٛسظ ة( 

 اِىتشٚوبسدیٌٛشاف ثجت ٔی ضٛد؟ 

 

 

 ٔطخص ضذٜ است ٔشثٛط ثٝ چٝ اتفبلی دس یه دٚسٜ لّجی است؟  5ثخطی اص ٔٙحٙی ثبال وٝ تٛسظ ػذد ج( 

 

 

 یض ٞب سا سٚی ٔٙحٙی ثبال ٘طبٖ دٞیذ. آغبص ا٘مجبض دّٞد( 

 

  . ( 1) ٔثبَ ثض٘یذ ب سا ٘بْ ثجشیذ ٚ ثشای ٞش وذاْ یها٘ٛاع ٔٛیشي ٞ -36

 

 

 

دس ٔشحّٝ ا٘مجبض ثغٙی ٚضؼیت دسیچٝ ٞبی دّٞیضی ثغٙی )دسیچٝ ٔیتشاَ ٚ دسیچٝ سٝ ِختی( ٚ دسیچٝ ٞبی سیٙی )آئٛستی ٚ سشخشي ضطی( اص  -37

 . ( 1) وٙیذِحبػ ثبص یب ثستٝ ثٛدٖ تٛصیف 

 

 

 

 

 
 "ٔٛفك ثبضیذ"

 **ص٘ذٜ ثبش ٘یست ٔشدٜ ص ٔؼدضی ٞیچ أیذ ثبش          سٚ٘ذٜ ص٘ذ ٔی سًٙ ثٝ سش دسٜ ٘طیت دس وٝ سٚد سبٖ ثٝ**
 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 


