
 

 

 ًوطُ  ضزیف

  ضجکِ ػصجی ّیسض هجوَػِ ای اظ ًَضٍى ّب است کِ زض ثسى ّیسض قطاض زاضًس ٍ ثب ّن اضتجبط زاضًس          ظ           ؽ 1

زض هَضز پالًبضیب پبسد زّیس  2

هغع چِ گًَِ تطکیل هی ضَز؟         -الف

ثرص هطکعی ضبهل چیست؟               - ة

سبذتبض ًطزثبى هبًٌس چِ گًَِ ایجبز هی ضَز؟    -  ج

 ثرص هحیغی ضبهل چیست؟-  ز

 

  زض هلد یک عٌبة ػصجی پطتی زض عَل ثسى جبًَض کطیسُ ضسُ است   ظ          ؽ 3

  زض هْطُ زاضاى عٌبة ػصجی زض کجب قطاض زاضز؟ 4

  فؼبلیت اػصبة ذَزهرتبض زض ٌّگبم ّیجبى چِ گًَِ است؟ 5

  هی ضسبًس..................... ثرص پیکطی پیبم ػصجی ضا اظ هغع ثِ 6

  تؼساز اػصبثی هحیغی کِ ثِ زستگبُ ػصجی هتصل ضسُ چٌس تبست؟ 7

  .............ّط ػصت هجوَػِ ای اظ 8

  ًربع زضٍى ستَى هْطُ اظ ثصل الٌربع تب زٍهیي هْطُ کوط کطیسُ ضسُ است    ظ          ؽ 9

ضیطِ ّبی ًربع ثب کسام قسوت آى هطتجظ اًس؟ (الف 10

 ضیطِ ی پطتی چِ ٍظیفِ ای زاضز؟(ة

 

  ؽ ظ الکل ثِ تسضیج زض زستکبُ گَاضش جصة ضسُ ٍ اثط هرطة ثط زستگبُ ػصجی هی گصاضز 11

   هَضز3الکل ثط چِ ًَع اظ ًبقل ّبی ػصجی اثط هی کصاضز؟ 12

. زض هَضز هَاز اػتیبز آٍض پبسد زّیس 13

ثیطتط ثط کسام ثرص اظ هغع اثط هی گصاضًس؟چطا؟       -الف

کسام ًبقل ػصجی آظاز هی ضَز؟      -  ة

چطا پس اظ هستی فطز زچبض کسبلت هی ضَز؟ - ج

 ثب تبثیط ثط کسام قسوت هغع تَاًبیی قضبٍت ضا کبّص هی زٌّس؟- ز

 

  لَة ّبی ثَیبیی زض احبعِ ی زستگبُ لیوجیک ٍ ّیپَ کبهپ ّستٌس           ظ           ؽ 14

ًقص اصلی تبالهَس چیست؟  15

کسام قسوت هغع زض گطسٌگی ٍ تطٌگی ٍ کسام قسوت زض تٌظین ذَاة ًقص زاضز؟ 

 چِ ػولکطزی زاضز؟تَضیح زّیس (ّیپَکبهپ)اسجک هغع 

 

. ثطای ّط هَضز زٍ ٍظیفِ شکط کٌیس 16

هرچِ               ثصل الٌربع               پل هغعی               
 

 اًس ............... ٍ.............قطاض زاضًس  ٍ ضاثظ ّبی سفیسی کِ زٍ ًین کطُ ی هد ضا ثِ ّن هطتجظ هی کٌٌس........................... ثطجستگی ّبی چْبض گبًِ زض  17

 ضخ هی زّس .................. ٍ زضیبفت پیبم حسی زض..................... استسالل ٍ ضیبضی ثطای  18

 یبزگیطی ٍ تفکط ٍ ػولکطز َّضوٌساًِ زض کسام قسوت هد ضخ هی زّس؟  19

 لَة آّیبًِ ثط ذالف لَة پیطبًی زض اضتجبط ثب لَة پس سطی هی ثبضس        ظ            ؽ  20

 هغعی هبًغ ٍضٍز ّوِ هَاز هیکطٍثی ثِ هغع ٍ ًربع هی ضَز -سس ذًَی 21

 سِ ًَع پطزُ ثِ ًبم پطزُ ّبی هٌٌژ اظ هغع ٍ ًربع هطاقجت هی کٌٌس         ظ       ؽ  22

 جبیگبُ هبزُ ذبکستطی ٍ سفیس ًربع ٍ هغع ضا هقبیسِ کٌیس  23

 اًتقبل پیبم ػصجی ثب ایٌکِ سلَل ّبی ػصجی ثِ ّن ًچسجیسُ اًس چِ گًَِ ضخ هی زّس؟ تَضیح زّیس  24

 پبسد زّیس MSزض هَضز ثیوبضی  25

ًبم ػلوی ایي ثیوبضی؟           

    اذتالل زض؟      

    فطز زچبض چِ حبالتی هی ضَز؟ 

 

 ّسایت جْطی هلقت ثِ چِ چیعی ضسُ است ٍ چِ ػلتی زاضز؟  26

 . پتبًسیل ػول عی چِ هعاحلی ضخ هی زّس ایي هطاحل ضا ثسٍى تَضیح ضٍی ًوَزاض ًطبى زّیس 27



 

 

 

ٍظیفِ ّطکسام اظ پطٍتئیي ّبی ظیط چیست ٍ ثب چِ ضٍضی اًتقبل زٌّسُ اًس؟  28

پتبسین -کبًبل ّبی ًطتی                پوپ سسین
 

 پیبم ػصجی زض اثط چِ چیعی ثِ ٍجَز هی آیس؟  29

 ثیطتطیي هقساض ٍ کوتطیي هقساض اذتالف پتبًسل زٍ عطف غطب چِ قسض است؟  30

یبذتِ ػصجی ضاثظ زض کجب قطاض زاضًس؟  31

 
 

 (هوکي است جَاة ّیچ کسام یب ّطسِ یب چٌس هَضز ثبضس)زض هَضز اًَاع یبذتِ ّبی ػصجی پبسد زّیس 32

کسام هَضز فقظ زض یک قسوت ذبظ ٍجَز زاضز؟ -الف

ٍظیفِ اػصبة حسی چیست؟ -ة

زض کسام جسن یبذتِ ای هیبى زٍ آکسَى قطاض زاضز؟ -ج

ّستِ زض کسام ًَع اظ ّوِ ثعضگتط است؟ -ز

کسام هَظز قغؼب ثسٍى هیلیي است؟ -ُ

 

 ................. هیسبظًس کِ تحطیک پصیط...................... غالف هیلیي ضا 33

 چْبض ػولکطز یبذتِ ػصجی ضا ًبم ثجطیس  34

 جسن یبذتِ ای ًیع هی تَاًس پیبم ػصجی زضیبفت کٌس       ظ            ؽ  35

 غالف هیلیي فقظ ضضتِ ّبی آکسَى ٍ زًسضیت ضا هی پَضبًس    ظ            ؽ  36

 غالف هیلیي چِ گًَِ ثِ ٍجَز هی آیس؟  37

 پتبًسیل ػول چِ گًَِ زض گطُ ضاًَیِ ایجبز هی ضَز؟  38

 0.5 (سَال جبیعُ)چطا کبًبل ّبی ًطتی زض گطُ ضاًَیِ ٍجَز ًساضًس؟ 39

 0.5 (سَال جبیعُ)تفبٍت هطگ هغعی ٍ کُوب چیست؟کبهل تَضیح زّیس 40

 
 
 

ف                                                                           محمدی موفق و موید باشد انب ماسالرد راه ربشیپد اهدا
 
 

  
 
 
 
 

 

 


