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1395/10/ : نومزآ خیرات یوضر ناسارخ ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا : یگداوناخ مانو مان

هقیقد 70: ییوگخساپ نامز تدم سدقم دهشم 2 هیحان شرورپ و شزومآ تیریدم کالس: مان

2: هحفص دادعت ( لوا هرود یا( هتسه یادهش ییانما تئیه ناتسریبد متشه هیاپ یبرجت علمو

یدابآ سمش : حارط مان 95-96 یلیصحت سلا لوا تبون ینایاپ نومزآ : ریبد مان

یدر

ف

«. تسا رتشیب یزوریپ تالشو تذل ، دشاب رت تخس رتو یدج عناوم هچره هرمن«

1

،زاب،ژن) دیسا ، یبصعرات ، رگزیلا ،تاک نیلوسنا نوگاکولگ ) . دیسیونب بسانم تاملک خیلا یاهاج رد

. وشدن یم هدیمان ................. دشاب 7 زارتمک اهنآ ph هک یداوم ( فلا

. دنیوگ ..............یم دنوش یم شنکاو تعرس شیازفا ثعاب هک یداوم ب)هب

دنک. یم لر ارتنک نوخ دنق یگنسرگ ماگنه ......................رد نومروه ج)

دنا. هدش یهدنامزاس ...................... مان هب ییاهدحاو رد تاع یا)طاال نا د)رد(ید

1

2

. دییامن حیحصت ار طلغ مجالت و دینک صخشم (غ) ابار طلغو اراب(ص) حیحص مجالت

( ) . تسا H نآ ییایم یش دامنو دراد نوتورپ کی یبوانت لودج رصنع نیرت کبس ( فلا

( ) . دنوش یم هدرب فده مادنا هب نوخ هلیسو هبودنوش یم حشرت دایز رادقم اههب نومرو ب)ه

( ) . دنراد مان یسح بصع دنرب یم یبصع زکارم ارهب مایپ هک یباصعا ج)

( ) . تسا ینایم شوگ ی هفیظو خم هب نآ لا سراو یبصع مایپ هب یتوص تاشاعترا لیدب د)ت

1/5

3

. دییامن رکذ ارنآ لیلد ودینک صخشم × التم عاب ار حیحص خساپ

؟ دراد هیقب اب یرتشب توافت لصفم مادک ( فلا

O همجمج یاهناوختسا نیب لصفم (b O جنرآ لصفم (a

O هناشو وزاب نیب لصفم (d O ناتشگنا نیب لصفم (c

: لیلد

؟ تسیچ حالل دصرد 80 لکلا لولحم ب)رد

O دوش یم لح بآ رد لکلا (d O لکلا و بآ (c O بآ (b O لکلا (a

: لیلد

1

: یحیرشت وساالت

؟4 دیربب مان ار نتخوس ی ارب یرورض لماع 75/هس



0

5

رظن هب دنیشن یم سم گنر یجنران تارذ خیم یور یتدم زادعب میزادنایب دوبک تاک لولحم نورد ار ینهآ خیم یتقو

؟ارچ؟ ییایمیش رییغت ای هداد خر یکیزیف رییغت 75/امش

0

6
. دیسیونب هار 2 داوم ییایمیش رناژی ندش دازآ یاه شور زا

0/5

7

. دیسیونب دروم 3 تلکسا فیاظو )زا فلا

؟ دراد شقن نوخ میسلک شیازفا رد هدغ مادک دیسیونب .و دیربب مان ار نآ دروم 2 دراد ندب رد یدایز شقن میسلک ب)
1/5

8

2 هحفص متشه هیاپ یبرجت مولع سرد وساالت

. دیهد طابترا ب نوتس دراوم ارهب فلا نوتس دراوم زا کی ره

بفلا

دنکیم لر تنک ار ندب یدارا تیلا زغمعف هقاس

دراد رارق نآ رد تایح خمهرگ

تسا هدش تیوقت زاب دنب دارفا طسوت تمسق عاخننیا

اهمادنا ارهب زغم یاهنامرف و زغم ارهب طیحم تاع طاال

دناسریم

هچخم

1

9

. دیهد خساپ ریز دراوم هب زوتیم میسقت دروم رد

؟ دوشیم داجیا میسقت نیا رد لولس دنچ ( فلا

؟ تسیچ ندب رد میسقت نیا مهم دربراک ب)ود

؟ دنکیم یرییغت هچ میسقت نیا رد اهموزومورک دادعت ج)

1

10

. دینک لماک نآ یارب ار ریز لودج دنهد یم شیامن تروص ارهب He5یمتا
2

رصنع نوتورپمان دادعتدادعت

نورتکلا

نورتون متایمرجددعیمتاددعدادعت پوتوزیا
/75

1



11

یفنمای تبثم نوی ، یثنخ متا کی هبراتخاس .نیا دهد یم ناشن روب لدم ساسارب ار هرذ کی یمتا راتخاس ور هبور لکش

؟ارچ؟ دراد قلعت
/75

0

12. دیسیونب ار عمش نتخوس شنکاو اهی 0/5هدروآرف

13
دوش؟ یم هدافتسا یا هلیسو ای شور هچ زا ریز یاه طولخم زا مادک ره یزاسادج یارب

روش............................ بآ زا رطقم .....................................بآ نوخ زا هروا
0/5

14

. دینک لماک ار ور هبور لودج

.............................. یتلکسا هچیهام

یداراریغ ................

شراوگ هاگتسد هراوید اه ناوختسا رانک

0/5

15
؟ تسیچ یسنج هیوناث تافص زا 75/روظنم

0

؟16 دراد یلومعم جنرب اب یقرف هچ طالیی 0/5جنرب

17

دینک یراذگمان ار ،نآ دهدیم ناشن ار نورون کی فلتخم یاه تمسق لباقم لکش

فلا ........................ فلا )

ج)........................ ب)

ج)

ب..................

/75

0
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