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 هطخص کٌیذ× گضیٌِ هٌبست سا ثب عالهت  1

 ًیشٍی جبرثِ ای کِ صهیي ثش ّشجسن ٍاسد هی کٌذ چِ ًبم داسد؟*

  ٍصىد(                    جشمج(                گشاًصة(              سثبیصالف(

  کذام گضیٌِ دس هَسد اًشطی دسست است؟*

            اًشطی ّوَاسُ دس اجسبم رخیشُ هی ضَد.ة(                  تغییشات اًشطی دائوب اداهِ دیذا هی کٌذ.الف( 
    اًشطی ثعذ اص تجذیل ضذى ثِ اًشطی دیگش اص ثیي هی سٍد.د(     م هی دزیشد.بدس ٍسبیل هختلف فقط دٍ تجذیل اًشطی اًجج( 

 اثش ًیشٍ ثش جسن چگًَِ خَاّذ ثَد؟ثب تَجِ ثِ ضکل، *

    حشکت جسن ثِ سوت ساست ٍ چخ هسبٍی است.الف( 

      جسن ثذٍى حشکت، دس جبی خَد هی هبًذ.ة( 

   جسن ثِ سوت ساست حشکت هی کٌذ.ج( 

    جسن ثِ سوت چخ حشکت هی کٌذ.د( 

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 جبّبی خبلی سا ثب کلوبت هٌبست کبهل کٌیذ. 2

 ثب استفبدُ اص چشخ هی تَاى ........................ سا کن تش کشد.*

 ....... استفبدُ هی کٌٌذ.ثشای هبت کشدى کبغز ، اص .........*

 ثشاثش ثضسگتش ًطبى دٌّذ. 000دیطشفتِ تشیي هیکشٍسکَح ّبی ....................... هی تَاًٌذ تصَیش سا تب *
 هٌجع اصلی ثیطتش اًشطی ّبی هب........................ است.*

 ثل هی کٌٌذ.هخوشّب ثِ سٍش ..................... تَلیذ ه*

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 عجبست ّبی سوت ساست سا ثِ گضیٌِ ّبی هشثَط ثِ آى دس سوت چخ ٍصل کٌیذ.  3

 ضیویبیی ثِ حشکتی                        س سٍی تَسثیي بسشاصیش ضذى آثط

 الکتشیکی ثِ صَتی                 چشخص فشفشُ ی کبغزی سٍی ثخبسی

 ای ثِ ًَسدخیشُ                                      ال سفتي اص کَُ       بث

 رخیشُ ای ثِ حشکتی                                  .    چشاغ قَُ ی سٍضي

 گشهبیی ثِ حشکتی 

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 سٍی کلوِ غلط خط ثکطیذ. 4

سبل دیص اٍلیي )هیکشٍسکَح/ رسُ ثیي( سا سبخت ٍ ثب آى تَاًست قطعِ ای اص  000ساثشت َّک دس حذٍد 

 )ثشگ/چَة دٌجِ( سا ثجیٌذ ٍ اصطالح )هیکشٍة/سلَل( سا ثِ کبس ثشد.

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 ثِ سَاالت صیش دبسخ دّیذ. 5

 هَسد آى سا ثٌَیسیذ.( 3خذاًٍذ دس دئستِ ی صهیي چِ چیضّبیی ثشای هب قشاس دادُ است؟)

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 ثِ کطتی دس آة ٍ َّادیوب دس آسوبى، ثِ تشتیت چِ ًیشٍّبیی ٍاسد هی ضَد؟ 6
 

 

 

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 جسن

30 30 

 سهیي



  خ خ   یک فبیذُ ٍ یک ضشس آتص فطبى سا ثٌَیسیذ. 7

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

  خ خ   هَسد( 0اص هَجَدات تجذیل اًشطی سجت تَلیذ ًَس ٍ ثشق هی ضَد؟)کذام دستِ دس ثذى  8

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 دسکذام هَسد ، اًشطی رخیشُ ضذُ است؟ دٍس آى ّب خط ثکطیذ. 9

 چشاغ هطبلعِ ی خبهَش      صی کَک ضذُباسجبة ث     هیَُ ی سیت       یضاى کشدى دس کوذٍس آبلج

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 ُ هی ضَد.دس آة ثشکِ ّب، صیش هیکشٍسکَح سضتِ ّبی سجض سًگی دیذ 10

 ًبم آى ّب چیست؟

 ایي هَجَدات صًذُ، دشسلَلی سبدُ ّستٌذ یب کن سلَلی سبدُ؟

 چِ خصَصیتی آى ّب سا ضجیِ گیبّبى کشدُ است؟

  خ خ  

 خ      

 ق ق  

 ى ت 

 هی داًین هَاد غزایی داسای اًشطی ّستٌذ: 11

 الف( اًشطی سا ثب چِ ٍاحذی اًذاصُ گیشی هی کٌٌذ؟

 ة( ٍاحذ اًشطی ای کِ سٍی هَاد غزایی دسج ضذُ ، چیست؟

 ج( ثیي ایي دٍ ٍاحذ چِ استجبطی ّست؟

 

 

  اًتظارات آهَسضی )ّوسال سٌجی(

 دٍست عشیشم،.......................جاى

 اس سَاالت را بِ درستی پاسخ دّید. ⃝تعداد کوی  ⃝تعداد سیادی ⃝ضوا تَاًستید ّوِ ی 

 بزای هَفقیت بیص تز بِ ضوا پیطٌْاد هی کٌن کِ:

 

 

 98/    /                                                                   دٍست تَ:     

 


