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 ٞاپزعؼ

 . وٙیذ ٔؾخـ ضزتذر عالٔت تا را درعت ٌشیٙٝ ( اِف

 ؟ ٘یغت فّش عٙقز وذاْ(1

 □د(آِٛٔیٙیٓ                                   □ج(ٔظ                                     □ب(ٞیذرٚصٖ                                                        □اِف(آٞٗ 

 ؟ وٙٙذ ٔی ٔخّٛط عٙقزی چٝ تا را آٞٗ ، ٘شٖ سً٘ آٞٗ تٟیٝ تزای ( 2

 □د(وزْٚ                                 □ج(آِٛٔیٙیٓ                                                    □ب(وزتٗ                                                     □اِف(جیٜٛ  

 ؟ ؽٛد ٔی اعتفادٜ فّشی چٝ اس تیؾتز فٙعتی ٞای وارخا٘ٝ در ( 3

 □د(آٞٗ                                   □ج(عزب                                               □ب(ٔظ                                                  □اِف(آِٛٔیٙیٓ

 ؟ وزد احتیاط تایذ آٖ تا وار ٍٞٙاْ ٚ اعت یعّٕ فّش وذاْ ( 4

 □د(آِٛٔیٙیٓ                                          □ج(ٔظ                                               □ب(٘یىُ                                                      □اِف(جیٜٛ

 ؟ اعت تز عخت تمیٝ اس سیز عٙافز اس یه وذاْ جٙظ ( 5

 □د(ٔظ                                         □ج(آٞٗ                                                         □ب(٘مزٜ                                                       □اِف(عال 

 ؟ ٘یغت خٛراوی اعیذ ٔٛاد سیز اس یه وذاْ ( 6

 □جٛٞزٕ٘ه د(                             □ جٛٞزِیٕٛ ج(                                             □ عزوٝ ب(                                      □ تزؽی اِف(

 . دٞیذ لزار ٔٙاعة ٞای وّٕٝ خاِی جاٞای در ( ب

            . ؽٛد ٔی اعتفادٜ ............................... ٘اْ تٝ دیٍزی فّش ٚ وزتٗ اس فٛالد تٟیٝ تزای (1

   .                       ؽٛد ٔی تٟیٝ ............................... فّش اس تزق ٞای واتُ ٚ ٞا عیٓ (2

  اعت  ...............................آِٛٔیٙیٓ ٚرق اس واغذ جزْ ٚ اعت  ...............................پالعتیه اس آٞٗ عختی (3

                .وزد پزٞیش آٖ تا عٛال٘ی تٕاط اس تایذ ٚ اعت .................. عزب فّش (4

  .                                          اعت ............................... اعیذٞا ؽٙاعایی ی ٚعیّٝ(5
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  .    ؽٛد ٔی اعتفادٜ ٞا لزؿ رٚوؼ تزای عاسی دارٚ در ............................... فّش اس (6

 ٔؾخّـ وٙیذ.٘ادرعت را  ٚ  درعت ٞای  جّٕٝ ( ج

                                                                                                □٘ادرعت            □درعت                  . تچؾیٓ را آٖ اس ٔمذاری اعت وافی فمظ ؽٙاعایی تزای تٙاتزایٗ . ٞغتٙذ ٔشٜ تزػ ٔٛادی اعیذٞا (1

 □٘ادرعت            □درعت                                     . ؽٛد ٔی سیغت ٔحیظ آعیة تٝ تاعث ، ٞا وارخا٘ٝ در ؽیٕیایی ٔٛاد ٔقزف (2

 □٘ادرعت            □درعت  ( اعت تز ٔٙاعة پالعتیىی ظزٚف ) وزد اعتفادٜ فّشی ظزٚف اس ٘ثایذ اعیذٞا ٍٟ٘ذاری تزای (3

 □٘ادرعت            □درعت  . .وٙیٓ ٔخّٛط ٚایتىظ تا را جٛٞزٕ٘ه ٞزٌش ٘ثایذ، حٕاْ ٚ ٞا دعتؾٛیی عزٚیظ وزدٖ تٕیش تزای (4

 □٘ادرعت            □درعت                                                            .ٕ٘ٛد اعتفادٜ تغتٝ فضای در تٛاٖ ٔیٚجٛٞز ٕ٘ه  ( ٚایتىظ )صاَٚ آب اس (5

 □٘ادرعت            □درعت                                  ؽٛد ٔی اعتفادٜ لّع ٘اْ تٝ دیٍزی فّش ٚ آٞٗ اس )چذٖ(٘شٖ سً٘ آٞٗ ٘ٛعی اس تٟیٝ تزای (6

 . دٞیذ وأُ پاعخ سیز ٞای عٛاَ تٝ ( د

 .تیاٚریذ دِیُ 2 وٙٙذ؟ ٔی اعتفادٜ آٞٙی تشري ٞای غّته اس واغذ ٘اسن ٞای ٚرلٝ تٝ آٖ تثذیُ ٚ واغذ خٕیز وزدٖ خؾه تزای چزا(1

 

  تاؽذ؟ داؽتٝ وارتزد تشري فٙایع اغّة ٚ عاسی واغذ فٙعت در ٚعیع عٛر تٝ فّش ایٗ تا اعت ؽذٜ عثة آٞٗ ٞای ٚیضٌی اس یه وذاْ(2

 

  ؽٛد؟ ٔی اعتفادٜ آٞٗ اس واغذعاسی وارخا٘ٝ اس ٞایی لغٕت چٝ در (3

 

 .تش٘یذ ٔثاِی ٞزیه تزای ٚ تزدٜ ٘اْ ؽٛ٘ذ ٔی تمغیٓ دعتٝ چٙذ تٝ اعیذٞا(4

 

 .تٙٛیغیذ را فّشٞا عٕٛٔی ٞای ٚیضٌی(5

 

 ؟ چیغت آٞٗ ٚیضٌی (6
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 . دٞیذ تٛضیح ؟ چیغت ٘شٖ سً٘ آٞٗ ار ٔٙظٛر (7

 

 وزد؟ رعایت را ٘ىاتی چٝ تایذ خا٘ٝ در ىتظیٚا یا ٚ وّز ، ٕ٘ه جٛٞز اس اعتفادٜ ٍٞٙاْ(8

 

 .تٙٛیغیذ را وٙٙذ ٔی اعتفادٜ آٞٗ اس ٔحقٛالتؾاٖ تِٛیذ تزای آ٘جا در ٚ دارد ٚجٛد ؽٕا ؽٟز در وٝ را فٙایع فٙعت اس چٙذ ٘اْ(9

 

 .تٙٛیغیذ ٞزٔحقَٛ راتِٛیذ در فّش ایٗ اعتفادٜ دِیُ ٚ فّش ٘اْ . اعت رفتٝ وار تٝ شاتیفّّ آٟ٘ا ی تٟیٝ در وٝ دٞذ ٔی ٘ؾاٖ را ٔحقٛالتی سیز جذَٚ (11

 فّش در عاخت ایٗ ٔحقَٛ ایٗ اعتفادٜ ی دِیُ ٘اْ فّش اعتفادٜ ؽذٜ ٔحقَٛ ٘اْ
   اتٛٔثیُ

   دار رٚوؼ لزؿ
   دٚچزخٝ

   تزق عیٓ
   اٍ٘ؾتز
   فزغٖٛ

  

 عّْٛ آسٔایؾات تٝ ٔزتٛط ٞای عٛاَ

  چٛب لغعٝ یه حاَ . وٙیٓ ٔی اضافٝ آٖ رٚی ٔایع رٚغٗ اعتىاٖ ٘قف حذٚد در عپظ ، ریشیٓ ٔی آب آٖ ٘قف ٘ا ٚ داریٓ تزٔی ِیٛاٖ یه(1

 ( .دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در ) راتٙٛیغیذ آٖ دِیُ ؟ افتذ ٔی اتفالی چٝ ؽٕا ٘ظز تٝ . ا٘ذاسیٓ ٔی ِیٛاٖ داخُ آٞٗ لغعٝ یه ٚپٙثٝ 

 

 ٞای لغعٝ ٚ تزاسٚ ی وفٝ یه رٚی را چٛتی ٞای لغعٝ حاَ . داریٓ تزٔی یىغاٖ ی ا٘ذاسٜ ٚ ؽىُ تا فّشی ٚ پالعتیىی چٛتی، ی لغعٝ چٙذ(2

 ( .دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در.) ٘یشتٙٛیغیذ را آٖ دِیُ ؟ افتذ ٔی اتفالی چٝ ؽٕا ٘ظز تٝ . دٞیٓ ٔی لزار دیٍز ی وفٝ رٚی را فّشی
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 ؛ داریٓ ؽىُ ٞٓ آٞٙی ٚ پالعتیىی چٛتی، ی ٔیّٝ ٚ لاؽك عٝ(3

 (دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در )؟ ؽٛد ٔی ٔؾاٞذٜ چیشی چٝ . وٙیٓ ٔی ٚارد یىغا٘ی ٞای ضزتٝ ٔیّٝ عٝ ٞز عز تز چىؼ ٔثُ عٍٙیٗ جغٓ یه تا(اِف

 

 پالعتیىی ٚ آٞٙی لاؽك رٚی ٔحىٓ ٚ تزداؽتٝ را چٛتی لاؽك عپظ ، وؾیٓ ٔی پالعتیىی ٚ چٛتی لاؽك رٚی ٔحىٓ را آٞٙی لاؽك ٘ٛن اتتذا (ب

 ( دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در)؟ ؽٛد ٔی ٔؾاٞذٜ چیشی چٝ . وؾیٓ ٔی

 

 پی واغذ اس ای تىّٝ . وٙیٓ ٔی آٔادٜ اچ پی واغذ ٚ ٕ٘ه جٛٞز رلیك ٔحَّٛ تزؽی، ی عزوٝ ،... ٚ ویٛی پزتماَ، ِیٕٛتزػ، ٔا٘ٙذ ٔیٜٛ عذد چٙذ(4

 (.دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در )ؽٛد؟ ٔی ٌزفتٝ ای ٘تیجٝ چٝ آسٔایؼ ایٗ اس . وٙیٓ ٔی آغؾتٝ ٔٛاد اس یه ٞز تٝ را اچ

 

 11 ِیاّٚ ِیٛاٖ تٝ عپظ ، ا٘ذاسیٓ ٔی ٔزٔز عًٙ اس ؽذٜ خزد ی تىّٝ یه وذاْ ٞز داخُ . وٙیٓ ٔی ٌذاری ؽٕارٜ را ٞا آٖ ٚ داریٓ ِیٛاٖ عٝ (5

 ٔی یادداؽت را خٛد ٔؾاٞذات عاعت ٘یٓ اس پظ . وٙیٓ ٔی اضافٝ ٕ٘ه جٛٞز ِیتز ٔیّی 11 عٛٔی تٝ ٚ عزوٝ ِیتز ٔیّی 11 دٚٔی تٝ آب، ِیتز ٔیّی

 ؟افتذ ٔی اتفالی چٝ دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در.وٙیٓ

 

 ٘یٓ اس پظ . وٙیٓ ٔی آغؾتٝ ٕ٘ه جٛٞز تٝ را آٖ ٞای تزي اس یىی پٙثٝ ٚ پٙظ وٕه تٝ ٚ آٚریٓ ٔی والط تٝ را( ...ٚ رس ٌُ ٔا٘ٙذ) ٌیاٜ یه (6

 ؟افتذ ٔی اتفالی چٝ دٞیذ تٛضیح عغز دٚ در . وٙیٓ ٔی یادداؽت را خٛد ٔؾاٞذات عاعت

 

 پایاٖ

********************************** 


