 -1زض کسام گعیٌِ خاًساضی تا تسًی زٍ قؿوتی ٍ خاًساضی زاضای  6پا تِ تطتیة ًَقتِ قسُ اؾت؟
الؿ) هلد – کفكسٍظک □

ج) ظًثَض عؿل – پطٍاًِ□

ب) عقطب – کٌِ □

ز) ضعیل – هلد □

 -2کسام گعیٌِ صحیح اؾت؟
الؿ) خثِ ی کطم آؾکاضیؽ هازُ تعضگتط اظ آؾکاضیؽ ًط اؾت □
ب) هحل ذطٍج ٍ ٍضٍز هَاز زض کطم پالًاضیا یکی اؾت □
ج) ظالَ تٌفؽ پَؾتی ًساضز□
ز) کطم کسٍی تالػ زض گَقت گاٍ آلَزُ ظًسگی هی کٌس □
 -3اؾاؼ عثقِ تٌسی ٍ ًام گصاضی اؼلة تی هْطگاى.......................،آًْاؾت.
الؿ) ًَع تؽصیِ □

ج) ؾاذتاض تسًی□

ب) هحل ظًسگی □

ز) ٍیػگی غًتیکی □

 -4کسام یک اظ کطم ّای ظیط اظ تکاهل تیكتطی تطذَضزاض اؾت؟
الؿ) ظالَ □

ج) پالًاضیا□

ب) آؾکاضیؽ □

ز) کطم کسٍ □

 -5کسام خاًساض زض زٍض کطزى هَاز ظائس اظ اعطاؾ ذَز هكکل کوتطی ًؿثت تِ تقیِ زاضز؟
الؿ) زضذت کاج □

ج) هطخاى□

ب) ؾتاضٓ زضیایی □

ز) اؾفٌح □

 -6کسام گعیٌِ ًازضؾت اؾت؟
الؿ) هلد اؾکلت ذاضخی اظ خٌؽ کیتیي زاضز□

ب) حلعٍى ّا هی تَاًٌس ٍاؾغِ ی اًتقال کطم ّای اًگل تاقٌس □

ج) ّعاضپایاى کویاب تطیي ًَع تٌس پایاى ّؿتٌس□

ز) هاّی هطکة(زُ پا)اؾکلت زاذلی زاضز □

 -7ضعیل،هیگَ ٍ هلد تِ تطتیة اظ ضاؾت تِ چپ زاضای چٌس پا ّؿتٌس؟
الؿ) □ 8-8-6

ج) □6-11-8

ب) □ 8-4-6

ز) □ 6-8-11

 -8هَاضز الؿ ٍ ب زض ًوَزاض ظیط،تَؾظ کسام گعیٌِ تِ زضؾتی کاهل هی قَز؟

ب) الؿ:زاقتي ظًسگی آظاز،بًَ:ع ظًسگی □

الؿ)الؿ:زاقتي زؾتگاُ گَاضـ،بًَ:ع ظًسگی □

ز) الؿ:زاقتي زؾتگاُ عصثی پیكطـتِ،بًَ:ع تسى□

ج) الؿ:حاصل ذیع کطزى ذاک،بًَ:ع تٌفؽ □
 -9کسام گطٍُ اظ خاًَضاى ظیط ّوگی تٌفؽ پَؾتی زاضًس؟
الؿ)ؾوٌسض،هاضهَلک،کطم ذاکی□
ج) هاض،ؾوٌسض،کطم ذاکی□

ب)ؾَؾواض،هاهَلک،قَضتاؼِ □
ز) قَضتاؼِ،ؾوٌسض،کطم ذاکی□

 -11کسام عثاضت ظیط زضؾت اؾت؟
الؿ)آتكف ّای ًَظاز قَضتاؼِ تعس اظ تلَغ تِ قف تثسیل هی قَز□.
ب) هاّی ّایی کِ ؾطپَـ آتككی زاضًس هی تَاًٌس اظ ؾرت پَؾتاى تؽصیِ کٌٌس□.
ج) ّوِ ی هاّی ّا،زٍکی قکل اًس،یعٌی ؾط ٍ زم آًْا کكیسُ ٍ هیاًِ ی تسًكاى پْي اؾت□.
ز)گطٍُ ًطم تٌاى هاًٌس هاّی ّایی کِ ؾطپَـ آتككی زاضًس اظ اکؿیػى هحلَل زض آب اؾتفازُ هی کٌٌس□.

 -11کسام هَضز اظ عثاضت ّای ظیط تیاى کٌٌسُ ی ٍیػگی ّای حكطات ًیؿت؟
الؿ)الضٍ حكطات ؼصای هاّی ّای آب قیطیي اؾت□.
ب) ًَظاز کطهی قکل آًْا لکِ ّای چكن هاًٌس زض اتتسا ٍ اًتْای تسى زاضًس□.
ج) اؾکلت آًْا خلَی ضقسقاى ضا هی گیطز ٍ هاًٌس هاض پَؾت اًساظی زاضًس□.
ز)تسى آًْا اظ ؾط،ؾیٌِ ٍقکن کِ زؾتگاُ تٌفؽ زض آى قطاض زاضز تكکیل قسُ اؾت□.
 -12کسام هَضز زض هفاّین علوی ظیط صحیح هی تاقس؟
الؿ)تعضگتطیي گطٍُ خاًَضاى حكطات ّؿتٌس کِ ّكت پا زاضًس□.
ب) تَتیا زض تسى ذَز ـقظ زاضای یک زؾتگاُ گطزـ ذَى اؾت□.
ج) تیكتط ؾرت پَؾتاى،شضُ تیٌی ٍ زضیاظی اًس□.
ز) هلد تطای تٌفؽ اظ ؾَضاخ ّای تٌفؿی ٍ کیؿِ ی َّایی اؾتفازُ هی کٌس□.
 -13ایي زؾتِ اظ خاًَضاى هی تَاًٌس تا ذَضزى ٍ تدعیِ قاضذ ّا ٍ تاکتطی ّا،تِ عٌَاى هصطؾ کٌٌسُ هی تَاًٌس تطکیثاتی ضا تطای ضقس تْتط هصطؾ
کٌٌسُ ّا ـطاّن کٌٌس.
الؿ)ظالَ –کطم کسٍ –آؾکاضیؽ □

ب) کطم ذاکی -پالًاضیا –کطم قالب زاض□

ج) کطهک –کطم کپلک – کطم کسٍ □

ز) کطهک – کطم قالب زاض – آؾکاضیؽ □

 -14زض کسام گعیٌِ تِ تطتیة یک کطم لَلِ ای اًگلی – پْي – حلقَی ٍخَز زاضز؟
الؿ) کطم قالب زاض – پالًاضیا – کطم ذاکی □

ب) ظالَ – کطهک – کطم کسٍ □

ج) کپلک – آؾکاضیؽ – ظالَ □

ز) کطم ًَاضی – آؾکاضیؽ – کطم تطگی قکل □

ّ -15ط یک اظ خاًَضاى(ؾکِ ی قٌی – ققایق زضیایی – ذطذاکی)تِ تطتیة اظ ضاؾت تِ چپ تِ کسام گطٍُ اظ خاًَضاى تعلق زاضز؟
الؿ) ؾرت پَؾتاى – کیؿِ تٌاى – ذاض پَؾتاى □

ب) کیؿِ تٌاى – ذاض پَؾتاى – ؾرت پَؾتاى □

ج) کیؿِ تٌاى – ؾرت پَؾتاى – ذاض پَؾتاى □

ز) ذاض پَؾتاى – کیؿِ تٌاى – ؾرت پَؾتاى □

 -16کسام یک اظ گطٍّْای خاًَضی ظیط ـقظ اًَاع زضیاظی زاضًس؟
الؿ) ذاضتٌاى □

ج) ؾرت پَؾتاى □

ب) کیؿِ تٌاى □

ز) ًطم تٌاى□

 -17کسام گعیٌِ زض هَضز کطم کسٍی گاٍی زضؾت تیاى قسُ اؾت؟
الؿ) ًَظاز کطم زیَاضُ ی ضٍزُ ضا ؾَضاخ کطزُ ٍ ٍاضز ذَى هی قَز ٍ اظ عطیق ذَى تِ عضالت گاٍ هی ضٍز□
ب)کطم کسٍی گاٍی خعء کطم ّای لَلِ ای هی تاقس□.
ج) گاٍ آلَزُ،ترن اًگل ضا تا هسـَع ذَز زض هحیظ پطاکٌسُ هی کٌس□.
ز) ترن ایي کطم ّا ّوَاضُ تا آب آقاهیسًی ٍ یا ؼصای آلَزُ تِ تسى هیعتاى ضاُ هی یاتٌس□.
 -18هلد ّا زض عَل زٍضاى ظًسگی ذَز چٌسیي تاض پَؾت اًساظی هی کٌٌس،ظیطا...............
الؿ) اؾکلت زاذلی ًساضًس□.
ج) ضقس خاًساض ؾطیع اؾت□.

ب) اؾکلت ذاضخی آًْا ضقس ًوی کٌس□.
ز) تسى آًْا تٌس تٌس اؾت □

 -19ظًثَض تِ کسام یک اظ خاًَضاى ظیط قثاّت تیكتطی زاضز؟
الؿ) عقطب □

ب) پطٍاًِ □

ج) ضعیل □

ز) کٌِ□

 -21قکل ضٍتطٍ ًَعی اؾفٌح ضا ًكاى هی زّس.قؿوت هكرص قسُ زض قکل،هطتَط تِ کسام ترف اظ تسى خاًساض اؾت؟
الؿ) زّاى □

ب) هرطج □

ج) زّاى ٍ هرطج □

ز) هٌفص ٍضٍز آب □

 -21کسام گعیٌِ زض هَضز خاًَض قکل هقاتل زضؾت اؾت؟
الؿ) تا ذطذاکی ٍهیگَ زض گطٍُ یکؿاًی اظ تٌس پایاى قطاض هی گیطز□.
ب)زض گطٍُ کویاب تطیي تٌس پایاى عثقِ تٌسی هی قَز□.
ج) هاًٌس حكطات تسًی ؾِ قؿوتی زاضزٍ،لی تعساز پای حطکتی آًْا تیكتط اؾت□.
ز) تؿیاضی اظ آًْا تِ زاقتي ًیف ظّطی هعطٍؾ ّؿتٌس□.
 -22ؾکِ قٌی ،ققایق زضیایی ٍ ّكت پا تِ تطتیة خعء چِ گطٍّی اظ خاًَضاى ّؿتٌس؟
الؿ)ذعتٌاى – کیؿِ تٌاى – ًطم تٌاى □
ج) ذاضتٌاى – ًطم تٌاى – کیؿِ تٌاى □

ب) کیؿِ تٌاى – کیؿِ تٌاى – ذاضتٌاى □
ز) تٌس پایاى – ذاضتٌاى – کیؿِ تٌاى □

 -23کسام گعیٌِ اظ ـَایس هطخاًْا ًوی تاقس؟
الؿ) تِ عٌَاى هَج قکي عثیعی عول هی کٌٌس□.

ب) تكکیل ظیؿتگاُ تطای تؿیاضی اظ خاًَضاى زض یاظی □
ز)تْیِ ی ًد تریِ □

ج) تكکیل آتؿٌگ ٍ خعایط هطخاًی □
 -24کسام خاًساض زض ضزُ ی خساگاًِ ای اظ تقیِ قطاض زاضز؟
الؿ)ّكت پا □

ج) صسپا □

ب) زُ پا□

ز)لیؿِ □

 -25تْیِ ی ًد تریِ – اضاـِ کطزى تطکیثات تِ ذاک اظ عطیق ذَضزى تاکتطی ّا ٍ قاضذ ّا – قٌاؾایی گطٍُ ذًَی – تْیِ ی هکول ّای
ؼصایی ّ،ط کسام تِ تطتیة هطتَط تِ اؾتفازُ اظ کسام خاًساض اؾت؟
الؿ) خلثک ّا – تاقال – کطم ّای پْي – ًطم تٌاى □
ج) ًطم تٌاى – کطم ّای پْي – تاقال □

ب) ًطم تٌاى – کطم ّای لَلِ ای – تاقال – خلثک □
ز) تاقال – کطم ّای لَلِ ای – خلثک – ًطم تٌاى □

 -26زض کسام گطٍُ اظ کطم ّا ظًسگی اًگلی کوتط زیسُ هی قَز؟
الؿ) کطم لَلِ ای □

ب) کطم حلقَی □

ج) کطم پْي □

ز) ّوِ ی کطم ّا اًگل ّؿتٌس □

 -27اظ خولِ ّای ظیط چٌس خولِ زضتاضُ ی حكطات صحیح اؾت؟
الؿ) تٌفؽ پَؾتی زاضًس – تسى آًْا اظ ؾِ قؿوت تكکیل قسُ اؾت-قف خفت پا زاضًس-اّویت حكطات تیكتط اظ ضطضّای آًْاؾت –
ـطاٍاًتطیي تٌس پایاى ّؿتٌس.
الؿ)یک هَضز □

ب) زٍ هَضز □

ج) ؾِ هَضز □

ز) چْاض هَضز □

 -28تعساز پاّای حطکتی زض کسام گطٍُ اظ تٌس پایاى صحیح اؾت؟
الؿ)حكطات 8تا □

ب) عٌکثَتیاى  6تا □

ج) ؾرت پَؾتاى 11تا □

ز) ّعاض پا 11تا □

