
 3گضیٌِ - 76

دس ًگبسش آصاد ضوب ًجبیذ ًگشاى ّجی یب ًطبًِ گزاسی غحیح، پبک کشدى اضتجبّبت، سبصهبًذّی هتشیبل یب پیذا کشدى لغبت دقیق 

. ثبضیذ

orحشف سثظ ّوپبیِ سبص است ٍ سبختبسّبی قجل ٍ ثعذ اص آى ثبیذ داسای ضکل یکسبى ثبضٌذ  

 1گضیٌِ - 77

. جشالذ ٍ هي ضجی کِ اص سستَساًوبى دصدی ضذ، فشاهَش کشدین دس سا قفل کٌین

 4گضیٌِ - 78

ّلیکَپتشّبی ًجبت کل هٌغقِ سا ثِ هذت پٌج سبعت ثِ دًجبل کٌََّسداى گوطذُ گطتِ ثَدًذ قجل اص آًکِ ًْبیتب آًْب سا دس یک 

. هٌغقِ دٍس اص دستشس پیذا کشدًذ

. فعل اٍل ثػَست صهبى گزضتِ کبهل آهذُ است ٍ عول ثعذ اص آى ثبیذ ثب گزضتِ سبدُ ثیبى ضَد: ًکتِ

 2گضیٌِ - 79

. اگش هي سییس ضشکت ثَدم، هغوئٌب هقذاسی پَل ثِ خیشیِ اّذا هی کشدم. آقبی تبهسَى، سییس ضشکت، فشد سخبٍتوٌذی ًیست

 ٍ دس جوالت ضشعی ًَع دٍم 2 یب 1جولِ ضشعی اص ًَع دٍم است ٍ ثبیذ فعل عجبست ضشط داسای صهبى گزضتِ سبدُ ثبضذ یعٌی گضیٌِ 

.  ثشای توبم ضوبیش استفبدُ کٌینwereعجق آًچِ دس کتبة دسسی ثیبى ضذُ است ثْتش است اص 

 4گضیٌِ - 80

. هب یک هلت قذیوی ّستین کِ ثِ هیشاث هلی خَد افتخبس هی کٌین: تشجوِ جولِ

هیشاث  (4قبسُ   (3تشکیت  (2ًسل   (1

 1گضیٌِ - 81

. ٍقتی هعلن ضشٍع ثِ تَضیح آًچِ دس اهتحبى ثضسگ ثعذی خَاّذ ثَد کشد، کَدکبى تَجِ ٍیژُ ای ًطبى دادًذ: تشجوِ جولِ

سشگشم  (4هبیل، ساضی   (3هحجَة  (2ٍیژُ، خبظ    (1

 4گضیٌِ - 82

. ًیبص ثِ پشداخت غیش هٌتظشُ ثشای تعویشات هبضیي، حفشُ ثضسگی دس پس اًذاص هي ایجبد کشد: تشجوِ جولِ

ثغَس غیش هٌتظشُ  (4ثب ثی احتیبعی   (3هغلقب، کبهال   (2ثذٍى خغش   (1

 2گضیٌِ - 83

فکش هی کٌن ّوِ هب ثبیذ ثِ عجیعت احتشام ثگزاسین ٍ دٍلت ّب ثبیذ ثشای جلَگیشی اص آسیت ّبی صیست هحیغی : تشجوِ جولِ

. اقذاهبت ثیطتشی اًجبم دٌّذ

تجذیل کشدى  (4هحبفظت کشدى  (3جلَگیشی کشدى  (2ًیبص داضتي  (1
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 3گضیٌِ - 84

ٌّشی دٍست داسد دٍش عَالًی هذت ثگیشد ٍ توبم آة گشم سا توبم کٌذ قجل اص ایٌکِ دیگشاى فشغتی ثشای حوبم کشدى : تشجوِ جولِ

. داضتِ ثبضٌذ

خبهَش کشدى (4توبم کشدى، هػشف کشدى  (3هشدى، فَت کشدى (2افتبدى    (1

 4گضیٌِ - 85

گفتبس غیش قبثل دسک ایي هشد ثشای هخبعجبى هعٌی داس ٍ قبثل فْن ًجَد، ثٌبثش ایي ثسیبسی قجل اص آًکِ سخٌشاًی اٍ ثِ :تشجوِ جولِ 

. ًیوِ ثشسذ آًجب سا تشک کشدًذ

غیش قبثل دسک   (4تک صثبًِ   (3ثی ضوبس   (2ثبستبًی  (1

 3گضیٌِ -  86

. ، داًص آهَصاًی ّستٌذ کِ صهبًیکِ ثِ آًْب اجبصُ فعبلیت دادُ ضَد، ثْتش یبد هی گیشًذ(کیٌتیک )یبدگیشًذگبى جٌجطی:تشجوِ جولِ 

هعبضشتی، خَش هطشة  (4فعبل    (3احسبسی، عبعفی  (2خَضحبل  (1

 1گضیٌِ - 87

هٌظَسم هي ایي است کِ ضوب ثبیذ . ثٌظش هیشسذ ضوب ًکتِ ای سا کِ سعی دس ثیبى آى داضتن، هتَجِ ًطذُ ایذ. ًِ، ًِ: تشجوِ جولِ

. ثْتش اص خَدتبى هشاقجت کٌیذ

ًػیحت، هطبٍسُ  (4ثحج، هَضَع   (3هَضَع   (2ًکتِ   (1

 4گضیٌِ - 88

ایي اًذام تَسعِ هی یبثذ  (2ایي اًذام دس حبل تَسعِ است   (1

تَسعِ ایي اًذام  (4تَسعِ پیذا کشدى ایي اًذام   (3

، پس ًیبصی ثِ فعل ًذاسد ٍ ًیبص ثِ یک اسن داسد کِ چَى قجال دس هَسد اًذام چطن (ثستگی داسد ثِ )جولِ داسای فعل است : ًکتِ

. غحجت کشدُ است پس ثبیذ قجل اص آى اص حشف تعشیف هعیي استفبدُ ضَد

 3گضیٌِ - 89

 (چطن اًسبى استفبدُ ًوی کشد ثلکِ استفبدُ هی ضذ ثشای صًگی ٍ کبس دس فضبی ثبص ). جولِ داسای سبختبس هجَْل است
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 1گضیٌِ - 90

دسیبفت کشدى  (4ضٌبسبیی   (3ثْجَد دادى   (2خذهت کشدى   (1

 1گضیٌِ - 91

تغییش کشدى  (4ًجبت دادى  (3جبیگضیي کشدى   (2تَسعِ دادى، ثسظ دادى   (1

 2گضیٌِ - 92

اعتیبد  (4فضب، جب  (3هشاقجت   (2هْبست   (1

 3گضیٌِ - 93

هَضَع هتي چیست؟ 

تطخیع حبالت چْشُ  (3

 3گضیٌِ - 94

....... هتي پیطٌْبد هی کٌذ کِ ایي اعتقبد کِ حیَاًبت ّن هوکي است تَاًبیی تطخیع حبالت چْشُ سا داضتِ ثبضٌذ 

. تػَس هی ضذ اضتجبُ ثبضذ (3

 1گضیٌِ - 95

کذاهیک اص هَاسد صیش ًگشش ًَیسٌذُ ًسجت ثِ ایي ایذُ سا ًطبى هی دّذ کِ تَاًبیی تطخیع حبالت عبعفی چْشُ، راتی است؟ 

هشدد، ًب هغوئي   (1

 2گضیٌِ - 96

........  اضبسُ داسد ثِ ایذُ ای ک2ِ دس پبساگشاف " آى ایذُ"عجبست 

 2ثیبى ضذُ تَسظ سٍاًطٌبسبى رکش ضذُ دس پبساگشاف  (2

 2گضیٌِ - 97

.... هتي ثِ ّحتوبل صیبد اداهِ پیذا هی کٌذ ثب ثحج دس هَسد 

یک سٍیکشد دیگش دس عشاحی فشٍدگبُ  (2
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 4گضیٌِ - 98

... ثب تَجِ ثِ هتي عشاحی خغی ثیطتش هٌبست فشٍدگبُ ّبیی است 

. کِ هی تَاًٌذ ثِ تعذاد هحذٍدی اص َّاپیوبّب ثغَس ّوضهبى خذهبت اسائِ دٌّذ (4

 1گضیٌِ - 99

کذاهیک اص هَاسد صیش دس هتي تعشیف ضذُ است؟ 

هقیبس  (1

 4گضیٌِ - 100

دس کذاهیک اص ًقطِ ّبی تَغیف ضذُ دس هتي اص اتَثَس استفبدُ هی ضَد ٍ هسبفشاى ثشای سَاس ضذى ثِ َّاپیوب ثبیذ اص پلِ ّب ثبال 

ثشًٍذ؟ 

ّیچکذام  (4
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