
 

 

 

 

 ثِ سَاالت صیشپبسخ دّیذ : ثبس ثبال اًذاختین ٍ ًتبیح صیش حبصل ضذُ است ثب تَخِ ثِ آى ، 11( یک تبس سا 1

 ًَثت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

 ػذد 3 5 1 6 2 3 3 2 3 4

 

 آهذى کذام ػذد ثب ّش ثبس اًذاختي تبس،ثیص تش است ؟چشا؟االف( احتوبل 

 آهذُ است؟ 3ة( چِ کسشی اص آصهبیص،ػذد 

 است؟ 2ج( چِ کسشی اص اػذاد تبس ،ػذد 

 د( اگش ثشای ثبس یبصدّن ،تبس ثیٌذاصین احتوبل ایي کِ چِ ػذدی ثیبیذ ثیص تش است ؟

 ؟هقبثل آى ثٌَیسیذ.( ثشای ّش یک اص ٍسبیل صیش،چِ ضکل ٌّذسی هٌبست تش است2

 الف( خؼجِ ضشثت داسٍیی                                                                ة( لیَاى

 ج( کالُ تَلذ                                                                               د( کتبة سیبضی سَم اثتذایی

 ( کذام گضیٌِ دسست است ؟3

 کِ استفبع آى ًسجت ثِ حبلت ػشضی  لف ( اگش هستغیلی سا اص عَل ثْن ثشسبًین استَاًِ ای ایدبد هی ضَدا

 کَتبُ تشخَاّذ ثَد.

 ة( کلِ قٌذ ،ضکل استَاًِ ای داسد.

 ج( لیَاى ضکل هخشٍط داسد.

 د( سغح استَاًِ ای سٍی کبغز ، دایشُ ای ضکل است.

 بسمه تعالی
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دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
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قِ ی هشدم ثِ تفشیابت هختلف کِ دس خذٍل صیش آهذُ است سا سٍی ( یک هَسسِ ًظشسٌدی هی خَاّذ هیضاى ػال4

 ًفش ( 811یک ًوَداس ًطبى دّذ،ضوب کذام یک سا تشخیح هی دّیذ؟)ًظشسٌدی اص حذٍد 

 اًَاع تفشیح پبسک استشاحت تئبتش ٍ سیٌوب ثبصدیذ اص هَصُ

151 
 سجض

111 
 آثی

111 
 قشهض

451 
 صسد

 تؼذاد تقشیجی

 ػالقوٌذاى

 

 ( کذام یک اص ًوَداسّبی ستًَی صیش ، ثب ًوَداس دایشُ ای سٍثشٍ تٌبست داسد ؟4

 

 

 1                                                                                                     )3) 

 

 

 

2                                                                                                    )4) 

 

 

 ( گضیٌِ ّبی دسست ٍ ًبدسست سا هطخص کٌیذ.6

 ًبدسست  دسست                               ٌذ.                سبل ػوش ک 151الف( اهکبى ًذاسد یک اًسبى هؼوَلی ،

 ًبدسست        دسست                                 ًگ سیبُ ػجَس هی دّذس صًگ صَستی ًَس سا ثیص تش اة( قغؼب س

 ًبدسست            دسست                                                ج( اهکبى ًذاسد فشدا ثبساى ثجبسد.                           

گشم ٍصى داضتِ ثبضذاختالف ٍصى  2869گشم است.اگش کیسِ ّبی سیت ّب  5676دٍ کیسِ ی هیَُ  ( هدوَع ٍصى7

 ایي دٍ کیسِ چقذس است؟

 

 جرثقیل

پلیسماشین   

 کامیون

 هبضیي پلیس       کبهیَى                       خشثقیل

هبضیي پلیس    خشثقیل            کبهیَى                            

هبضیي پلیس      کبهیَى         خشثقیل   خشثقیل           کبهیَى           هبضیي پلیس     

  



 

تَهبى  11سکِ ی 4تَهبًی ٍ  511سکِ  5تَهبًی ،  111ی  سکِ 3تَهبًی ، 2111اسکٌبس  3( غضل دس قلکص 8

 ؟ چقذس پَل کن یب صیبد داسد ؟ تَهبى ثخشد 8821داسد. آیب اٍ هی تَاًذ یک کیف پَل ثِ قیوت 

است . عَل ضلغ ایي ضص ضلؼی ٍ ّفت  42( هایظ یک ضص ضلؼی ثب هایظ یک ّفت ضلؼی  هسبٍی ٍ ثشاثش 9

 ضلؼی سا ثذست آٍسیذ.

  

 

 


