
 ثِ ًبم ذساًٍس ی٢تب

 ثب عالم

اسزّن را اذالٛ حزِٙ ای پبیِ زٍپٌذ پَزهبى زرط  زرعبیت پَزهبًی هٚترز اعت ١ِ ثب٠ً عئَاالت چْبرگشیٌِ ای 

ثِ ت٢ٚی٠ ّز پَزهبى ثَزُ ٍ تغت  106ثزای ؽوب ٌّزآهَساى ٍ ٌّزرَیبى ّشیش ٙزاّن آٍرزُ اعت. ایي هزوَِّ ؽبهل 

اسزّن هی زٌٍّزعتبى زر پبیِ ّبی وب ٌّزرَیبى ّشیش ثزای ٢ٌ١َر ٍ آسهَى ثزای آهبزگی ؽ هٌجٍِ ثْتزیي 

ثزای ىزاحی عئَاالت  اس ایي هزوَِّ ثِ ٌَّاى هٌجِ ١و٠ آهَسؽیثبؽس.ّوچٌیي ؽوب ٌّزآهَساى ّشیش هی تَاًیس 

 اعتٚبزُ ًوبییس.

 ٝسم ثز هی زارین.هغیز ٍ هب ًیش ّن گبم ثب ؽوب زر ایي هَٙٞیت ؽوب ّشیشاى آرسٍی هبعت ٌّزرَیبى گزاهی 

 

 

ّز گًَِ اًتؾبر ٍ چبح ایي هزوَِّ عئَاالت زر گزٍُ ّب ، ١بًبل ّب ،عبیت ّب ،اپلی٢یؾي ّب، رشٍُ ٍ ١تبة  اؽ٢بل 

 ؽزّی زاؽتِ ٍ ّسم رمبیت هؤل٘ را ثِ ّوزُ زارز.

 

 

 

 عپبعگشار اس اّتوبز ٍ ّوزاّی ؽوب                                                                                                                 

 ٙبىوِ حغي ًیب                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 



 ؟ًسارًس  زر ١غت ٍ ١بر ١سام ی٠ اس اٙزاز سیز حنَر زر سهبى ٍ هَْٝیت تَلیس ١بال-1

 1ٍ3گضیٌِ (4                          (هطتشی3                    (تَلیذ کٌٌذ2ُ                    ( هػشف کٌٌذ1ُ

 رّبیت اهبًت زاری زر تَلیس ١سام ی٠ اس هَارز سیز را ثِ ّوزاُ زارز؟ -2

   (ایجبد اؾتوبد2                                                                  (افضایص دسآهذ1

 ّوِ هَاسد(4                                    (افضایص اؾتجبس ًضد هطتشیبى ٍ ثبصاس3

حٚو ی٠ ؽز١ت تَلیس لَاسم ذبًگی اٝسام ثِ تَلیس تلَیشیَى هی ١ٌس ٍ اس آى رب ١ِ ثزًس هْزٍٙی هی ثبؽس ثِ هٌََر  -3

اهبًت زاری زر عبیت ٙزٍػ ذَز اعٌبز  ٍ هسارٟ ؽٚبٙی اس ایي هحقَل را ارائِ ًوَزُ اعت ١سام گشیٌِ اعٌبز هزثَه ثِ 

 ؟ًوی ثبؽسایي هحقَل تَلیسی 

 سًگ هحػَل (4  هَاد تْیِ ضذُ ی هحػَل(3 (ثشچست هطخػبت ٍ اًشطی     2               ؾوبًت ًبهِ (1

ًالیي هزارِْ ١ززُ ٍ اٝسام ثِ ذزیس هَاز ٕذایی هَرز ًیبس ذَز هی ١ٌس . ثِ ّلت ٍرَز ٙززی  ثِ ی٠ ٙزٍؽگبُ آ -4

هحقَالت هؾبثِ اس عبیز ثزًسّب عبیت هزثَىِ اعٌبز ٍ هسارٟ هزثَه ثِ تَلیس ٍ ّز ی٠ اس ؽز١ت ّبی تَلیس ١ٌٌسُ آى ّب 

 ؟ًوی ثبؽسهی ١ٌس . اعٌبز هزثَه ثِ هحقَالت ٕذایی ١سام ی٠ اس هَارز سیز 

 ثشچست اًشطی (4                هَاد تْیِ ضذُ (3                 فبکتَس خشیذ (2                 ساٌّوبی هػشف (1

ٙززی اٝسام ثِ ًقت ًزم اٙشار ثب هحَریت ؽج٢ِ  ّبی  ارتوبّی پیبم رعبى ثب ًبم هَثَگزام هی ١ٌس ثْس اس ًقت آى   -5 

ذَز پیبم ّبی تجلیٖبتی اس ربًت اٍ ٍ ثسٍى اىالُ ارعبل هی گززز. ١بر ایي پیبم هتَرِ هی ؽَز زر توبهی گزٍُ ّبی ْٙبل 

 رعبى اس زیس ؽوب چگًَِ اعت؟

خیبًت دس اهبًت هحػَة هی گشدد چشا کِ ثذٍى اجبصُ اص غبحت حسبة کبسثشی اص اطالؾبت حسبة اٍ ثِ هٌػَس هٌبفؽ ٍ  (1

 تجلیغبت خَیص استفبدُ هی کٌذ

   هی گشدد چشا کِ ثِ اخالق حشفِ ای پبیجٌذ ًجَدُ است  (هَجت دلخَسی کبسثشاى2

  (ؾذم اؾتوبد استفبدُ کٌٌذگبى سا ثِ ّوشاُ آٍسدُ است   3

  ّوِ هَاسد(4

ٙززی ثِ  عبیت ٙزٍػ ی٠ ؽز١ت تَلیس ١ٌٌسُ عبّت هزارِْ ١ززُ ٍ تقَیز ی٠ عبّت ٍ ٍبّز آى ًَز اٍ را رلت  -6

ًَُ هَتَرٍ گبراًتی هحقَل ثِ چؾن هیرَرز -سًبًِ یب هززاًِ ثَزى ،رٌظ ثٌس ًوَز زر ثرؼ اىالّبت ًبم ثزًس ٍٝیوت ٍ

ٍسى آى سیبز ثَزُ ٍ ١یٚیت چزم -.پظ اس عٚبرػ هحقَل ٍ ذزیس آى هتَرِ هی گززز رًگ آى ثْس چٌس هست ١سر ؽسُ

 ثٌس  آى پبییي هی ثبؽس ثب تَرِ ثِ هجبحج هزثَىِ ١سام هَرز فحیح هی ثبؽس؟

         اسٌبد ضفبف دس ًطبى دادى ؾولکشد تَلیذ اص طشیك همبیسِ  ؾذم ثِ کبسگیشی (1

 (ضشکت تَلیذی  تَاًستِ ًػش هثجت  هطتشی سا جلت کٌذ ٍ اسٌبد ضفبف سا اسائِ ًوَدُ است2

                 (غلَ صثبًی  ضشکت تَلیذی3

 (استفبدُ اص اجضا  ٍ هَاد هػشفی هطبثك ثب سفبسش تَافك ضذُ دس تَلیذ4 

ز١ت تَیَتب پظ اس زریبٙت  ٍرَز ّیجی زر ٝيْبت ثِ ١بر رٙتِ زر ذَزرٍّبی تَلیسی اػ ىی ٙزاذَاًی ّوِ ی آى ؽ -7

ّب را ثزای تْویز ثِ هزا١ش هزثَىِ زَّت ًوَز ٍ ثِ رِٙ ّیت آى ّب پززاذت.هيلت َٙٛ ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ اهبًت زاری 

 ثب تَلیس هيبثٞت زارز؟

 کت تَلیذیغلَ صثبًی ٍ ؾولکشدی  ضش( 1



 ثِ کبسگیشی اسٌبد ضفبف دس ًطبى دادى ؾولکشد تَلیذ اص طشیك همبیسِ (2

              پزیشش کبالّبی ثشگطت دادُ ضذُ ثِ ؾلت ًمع دس کیفیت(3

 (هحفَظ ًگِ داضتي اطالؾبت ضخػی هطتشیبى4

 حج زرط اذالٛ حزِٙ ای ارتجبه زارز؟ثب ١سام ی٠ اس هجب"اى اهلل یأهز١ن أى تَزٍّا االهبًبت الی اّلْب  "آیِ ؽزیِٚ  -8

   هسئَلیت پزیشی (1

 (دسستکبسی2

 اهبًت داسی(3

 (سؾبیت اًػبف4

 مزة الوخل ّیچ هبعت ٙزٍؽی ًویگِ هبعت هي تزؽِ ثب ١سام ی٠ اس هٚبّین سیز هيبثٞت زارز؟ -9 

               غلَ صثبًی دس فشٍش کبال (1

             (ًطبى دادى اسٌبد تَلیذ ثِ هطتشی2

  (تَلیذ کبال ثش اسبس استبًذاسدّب                  3

 (پزیشش کبالی ثشگطت دادُ ضذُ ثِ دلیل ًمع دس کیفیت4 

ٙززی ثِ ی٠ هجل ٙزٍؽی هزارِْ هی ١ٌس ٍ عٚبرؽی هجٌی ثز اعتٚبزُ اس پبرچِ ای ثب رٌظ ذبؿ ٍ ىزح ٍ ًَُ چَة  -10

ریبٙت عٚبرػ ذَز  ثب تٚبٍت چَة ثِ ١بررٙتِ زر عبذت هجل ثب چَة را حجت هی ١ٌس . پظ اس پززاذت ّشیٌِ زر سهبى ز

 عٚبرؽی ذَز هَارِ هی ؽَز . هجل ٙزٍػ چِ افلی اس اهبًت زاری را سیزپب گذاؽتِ اعت ؟

                                            ًطبى دادى اسٌبد تَلیذ ثِ هطتشی (1

  غلَ صثبًی دس فشٍش کبال (2

 ثش اسبس استبًذاسدّب           ( تَلیذ کبال3

 استفبدُ اص اجضا، هَاد هػشفی ٍ خذهبت هطبثك ثب سفبسش تَافك ضذُ دس تَلیذ(4

هغئَل ثزرعی پزًٍسُ ّبی هزثَه ثِ ؽز١ت ّبی ؽز١ت ١ٌٌسُ زر ی٠ هٌبٝقِ اىالّبت هزثَه ثِ ٝیوت ّبی زر ًَز  -11

اس ؽز١ت ّبی رٝیت هی زّس.ایي ٙزز ١سام افل اهبًتساری گزٙتِ ؽسُ تَعو ی٠ ؽز١ت هْزٍٗ زر آى سهیٌِ را ثِ ی٢ی 

 را سیزپب گذاؽتِ اعت ؟

 غلَ صثبًی ٍ ؾولکشدی  ضشکت تَلیذی( 1

 ( ثِ کبسگیشی اسٌبد ضفبف دس ًطبى دادى ؾولکشد تَلیذ اص طشیك همبیس2ِ

  (پزیشش کبالّبی ثشگطت دادُ ضذُ ثِ ؾلت ًمع دس کیفیت            3

 اطالؾبت ضخػی هطتشیبى هحفَظ ًگِ داضتي(4

 اهبًت زاری زر ١سام ی٠ اس اهَال سیز اس عبیز اهَال هْن تز اعت؟ -12

 (هحیط صیست4                              (اجٌبس ٍ کبال ّب3           ؾوَهی(2   ًبهِ ّب ٍ پیغبم ّب    (1

تحََٚا هي االرك ٙإًْب »ى زرد ؽسُ ثَز: ثز رٍی ی٢ی اس ثیلجَرز ّبی ؽْز حسیخی اس پیبهجز)ؿ( ثب ایي هنوَ  -13

اس سهیي حٚبٍت ١ٌیس ثِ زرعتی ١ِ آى هبزر ؽوبعت.  ایي هيلت ثب ١سام ی٠ اًَاُ اهبًت زاری زر اهَال هيبثٞت « أه٢ن

 زارز؟

 هحیط صیست(4                              (اجٌبس ٍ کبال ّب3           (ؾوَهی2   ًبهِ ّب ٍ پیغبم ّب    (1



 ٙزٍػ ْٙبلیتی اعت ١ِ ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز ؽزٍُ هی ؽَز؟ -14

  پزیشش ثشگطت کبال (1

   غذٍس ثشگِ فشٍش(2

 (ؾوبًت  دادى ثشای خذهبت پس اص فشٍش3

  (اسائِ فْشست ضشح خذهبت ٍ تحَیل کبال4

 ْٙبلیتی اعت  ١ِ ثب ٙب١تَر ؽزٍُ هی ؽَز ؟ -15

 (اسصش افضٍد4ُ                            (ؾوبًت3                          فشٍش(2                             (تَلیذ1 

 زر فَرت ّسم رّبیت اهبًت زاری زر ٌّگبم ٙزٍػ ثزٍس رذساز ١سام ی٠ اس هَارز سیز هحتول اعت؟ -16

  افضایص دسآهذ -کبّص تؿذاد هطتشیبى (1

  ثِ کبس گیشی استبًذاسدّب          -(ضکبیت هطتشیبى2 

  ضکبیت هطتشیبى              -کبّص اؾتجبسفشٍضٌذُ  (3 

 ضکبیت هطتشیبى            -( افضایص دسآهذ4 

 ١سام گشیٌِ  رشٍ اّساٗ اهبًت زاری زر تَلیس  هی ثبؽس ؟ -17 

   تحَیل کبال ثب جضئیبت  ٍ هطخػبت الصم (1

 (ضشح خذهبت اًجبم ضذُ دس فبکتَس فشٍش2 

  ش                (غذٍس ثشگِ فشٍش هؿتج3

 هحفَظ ًگِ داضتي اطالؾبت ضخػی هطتشی       (4 

 ت٢ویل ْٙبلیت ٙزٍػ ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز  اعت؟ -18

  پزیشش ثشگطت کبال (1

 ( اسائِ فْشست ضشح خذهبت ٍ تحَیل کبال2

 هحفَظ ًگِ داضتي اطالؾبت ضخػی هطتشی     (3

        1ٍ2گضیٌِ  (4 

س ی٠ تلٚي ّوزاُ ٍ ثبس ١ززى رْجِ ی آى زرٍى رْجِ ١برتی هجٌی ثز ذسهبت پظ اس ٙزٍػ تَعو ٙززی پظ اس ذزی -19

هبُ را هؾبّسُ هی ١ٌس.ّول ایي ؽز١ت هيبثٜ ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ زر سهیٌِ  18ؽز١تی ثب ٌَّاى اًسیؾِ عجش ٍ ثِ هست 

 اهبًت زاری هی ثبؽس؟

  پزیشش ثشگطت کبال (1

 ٍ تحَیل کبال( اسائِ فْشست ضشح خذهبت 2

 اسائِ ؾوبًت  ًبهِ خذهبت پطتیجبًی فشٍش ثب رکش صهبى هؿیي(3

 غذٍس ثشگِ فشٍش هؿتجش                 (4

ایي ١ِ اهبًت زاری عجت  رلت رمبیت ٍ اّتوبز اٙزاز ًغجت ثِ هب هی گززز زر ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی -20

 ثبؽس؟

 (خلمت4                                      خلك (3( خَد                               2           خذا                            (1



ایي ١ِ اهبًت زاری عجت  ذؾٌَزی ذساًٍس  ٍ  عْبزت زًیَی ٍ اذزٍی هی گززز ، زر ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس هَارز -21

 سیز هی ثبؽس؟

 (خلمت4(خلك                                       3( خَد                               2    خذا                                   (1

ایي ١ِ اهبًت زاری زر ٙزٍػ عجت  ٍرساى آعَزُ زر ٙزز  هی گززز ٍ  رمبیت زرًٍی ٙزز را ثِ ّوزاُ زارز، زر -22

 ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس؟

 (خلمت4(خلك                                       3خَد                               ( 2                      خذا                 (1

 ١سام گشیٌِ  رشٍ اّساٗ اهبًت زاری زر ٙزٍػ  هی ثبؽس ؟ -23

   تحَیل کبال ثب جضئیبت  ٍ هطخػبت الصم (1

 ( ًطبى دادى اسٌبد تَلیذ ثِ هطتشی لجل اص خشیذ2 

 پشّیض اص غلَ صثبًی ٍ ؾولکشدی دس فشٍش کبال (3 

 (هحفَظ ًگِ داضتي اطالؾبت ضخػی هطتشی       4 

 رّبیت اهبًت زاری عجت چِ هی گززز ؟ -24

   افضایص دسآهذ  (1

 ( ثِ کبس گیشی استبًذاسدّب2

 ( فبش ضذى اطالؾبت ضخػی3

      1ٍ2گضیٌِ ّبی (4

س آى هتَرِ هی ؽَز زر فَرت سزى ز١وِ ثربر،  آة اس ١٘  اتَ ثِ ثیزٍى هی ٙززی پظ اس ذزیس ی٠ اتَ ٍ اعتٚبزُ ا -25

ریشز.  ٙززای آى رٍس ثِ ٙزٍؽگبُ هزارِْ ١ززُ ٍ ثب ١برؽٌبط هزثَىِ هؾ٢ل را هيزح هی ًوبیس ٍ پظ اس ثبسرعی هؾ٢ل 

. ایي ٙزٍؽگبُ ١سام افل   اتَ تَعو ١برؽٌبط تبئیس هی گززز ٍ اس هؾتزی ثِ هٌََر تْویز یب تَْیل تحَیل گزٙتِ هیؾَز

 اهبًت زاری زر ٙزٍػ ١بالی هزثَىِ را رّبیت ١ززُ اعت ؟

   تحَیل کبال ثب جضئیبت  ٍ هطخػبت الصم (1

 (ضشح خذهبت اًجبم ضذُ دس فبکتَس فشٍش2 

 ( ًطبى دادى اسٌبد تَلیذ ثِ هطتشی لجل اص خشیذ3

     پزیشش ّشگًَِ ًمع کیفیت ًبضی اص کبالی تَلیذی         (4
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پبسخ ًبهِ پَدهبى اٍل

ضوبسُ 

 سَال

پبسخ گضیٌِ 

 دسست

1  4 

2  4 

3  3 

4  4 

5  4 

6  1 

7  3 

8  3 

9  1 

11  4 

11  4 

12  2 

13  4 

14  2 

15  2 

16  3 

17  4 

18  4 

19  3 

21  3 

21  1 

22  2 

23  1 

24  4 

25  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟بال هی ثبؽٌس ثِ رش ــــ ّوِ ی هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی زر تَلیس ١-1

 ( استبًذاسد سبصی داٍطلجبًِ کبال ٍ ًطبى داس کشدى ثشچست اختیبسی1

                   (ثِ ًتیجِ سسبًذى کبسّب ثش اسبس استبًذاسدّبی تَلیذی2

                       (تؿویي کیفیت کبال اص طشیك ؾوبًت گبساًتی ٍ ٍاساًتی3

 ت ضخػی هطتشیهحفَظ ًگِ داضتي اطالؾب(4

 چٌس هَرز اس هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی زر تَلیس ١بال هی ثبؽٌس؟ -2

ثِ کبسگیشی  -هحفَظ ًگِ داضتي اطالؾبت ضخػی هطتشی-تؿویي کیفیت دس کٌتشل فشآیٌذّبی تَلیذ اص طشیك ثشچست 

سی ثِ کبالی تَلیذ داخل اص طشیك کیفیت ٍ ًطبى دادى ٍفبدا-اسٌبد ضفبف دس ًطبى دادى ؾولکشد تَلیذ اص طشیك همبیسِ

 لیوت سلبثتی

1)1                     2)2                                3)3                                        4)4 

 هغئَلیت پذیزی زر تَلیس ١بال ١سام ی٠ اس هَارز سیز را ثِ ّوزاُ زارز ؟ -3

                ایص کیفیت کبالافض-تَلیذ کبالی استبًذاسد (1

  کبّص اؾتجبس فشٍضٌذگب ى    -(افضایص سؾبیت هطتشیبى2

 افضایص اؾتجبس اسائِ دٌّذُ خذهت-(تبهیي ًیبص کطَس ثِ خذهبت هختلف3

 افضایص لذست سلبثت کبالّب-افضایص اًگیضُ ٍ هْبست دس تَلیذ خذهبت (4

ثزای اًزبم ١برّبیی ١ِ آگبّبًِ اًتربة ١ززُ این تْزیٚی اعت پبعد گَ ثَزى زر ثزاثز ذسا، ذَز ،ذلٜ ٍ ذلٞت  -4

 اســـــ ؟

 تؿْذ (4                هسئَلیت پزیشی (3                 اًػبف (2                 اهبًت داسی (1

 زعتیبثی ثِ هَٙٞیت ٍ آعبیؼ اس آحبر ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس؟  -5 

 هسئَلیت پزیشی (4                (دسستکبسی3                 اًػبف (2                 اهبًت داسی (1

ی٠ تَلیسی فٌسلی ّبی ازاری زر حیي تَلیس هحقَالت ذَیؼ ثِ رّبیت حبالت ًؾغتي ٍ اعتٚبزُ اٙزاز تَرِ  ًوَزُ  -6

بى زار هی ًوبیس. اعتبًسارز ٍ اىویٌبى ١بهل را اس راحتی آى ّب ١غت هی ١ٌس ٍ پظ اس تَلیس ثب ثزچغت ّبی هٌبعت ًؾ

 عبسی ١بالّبی تَلیسؽسُ زر ایي تَلیسی ثز چِ هجٌب هی ثبؽس؟

 (هػشف اًشطی4                       (ایض3ٍ(ٌّذسی ٍ اًذاصُ                          2                           آسگًََهی  (1

ّبی ثزًذ  ّبی ًیؾ٢ز ٍ پَؽبل ثب اعتٚبزُ اس ١بُ، عبِٝٗ ی٠ ؽز١ت تَلیس ١ٌٌسُ ٍزٍٗ ی٠ ثبر هقز پضٍّؾگزاى   -7

تَاًس ثِ ٌَّاى  ؽَز ٍ پغوبًسّبی آى هی ٍزٍٗ ی٢جبر هقزٙی را تَلیس ١ززًس ١ِ ثِ عزّت ثِ چزذِ ىجیْت ٍارز هی

زُ .ایي پضٍّؾگزاى ثِ ١سام ی٠ اس هَارز سیز زر رْت اٙشایؼ ١یٚیت هحقَالت ذَیؼ تَرِ ًوَذَراٟ زام اعتٚبزُ ؽَز

 ؟اًس

 کبّص هػشف اًشطی دس تَلیذ( 1

 کبّص استفبدُ اص هَاد هػشفی (2

              استفبدُ اص هَاد دٍستذاس طجیؿت(3

 (کبّص هػشف اًشطی دس ٌّگبم استفبدُ اص کبال4



الهت گیزز ١ِ فحت اًزبم ّولیبت ٍ ع ای هی پظ اس پبیبى ّولیبت ٍ اًزبم پزٍصُ، ١برٙزهب اس پیوب٢ًبر موبًت ًبهِ -8

 ؟ؽَز ًبهیسُ هی چِایي موبًت ًبهِ، .١ٌس ارزای پزٍصُ را تنویي هی

   حسي اًجبم کبس (1

 حسي اًجبم تؿْذ (2

 تؿْذ پشداخت (3

 پیوبى (4

 1390را زر عبل  «ثبٓ ثْبر ایزاًؾْز» زٍسی ثب ١َؽؼ ثی پبیبًؼ، ؽز١ت عَسىایزاًؾْززر ، «عویِ ایزًسگبًی» -9 

ّبی  زر ًوبیؾگبُ ّوچٌیي رعبًس.  ثِ ٙزٍػ هی هرتلّ٘بی  هحقَالت تَلیس ؽسُ زر ١برگبُ ذَز را زر ؽْز اٍ.تبعیظ ١زز

ثبٓ ثْبر »ب اعتٞجبل ٌّززٍعتبى رٍثزٍ ؽسُ اعت. ا١ٌَى ثب ّوت اٍ ٍ تالػ سًبى ٍ زذتزاى حقَالتؼ ثزپب ؽسُ وث هتْسز

 .ؽَز ّب ثِ ّلٌس، ٙزاًغِ ٍ ّوبى فبزر هی زٍسی عَسى« ایزاًؾْز

 چِ ًَُ ١برآٙزیٌی  هی تَاى یبز ًوَز؟ ثب تَرِ ثِ هيلت َٙٛ اس ایي ثبًَ  ثِ ٌَّاى

 اجتوبؾی( 4( ضشکتی                                       3( ثیي الوللی                       2                                     یسبصهبً (1

ثِ عجت زٍثبرُ ١بری ٍاعتٚبزُ اس هترقـ زیگز ثزای رِٙ  هؾتزیبى ثزای ای حزِٙ فالحیت ٍ ؽبیغتگی ّسم -10

ًیش زر ی٢ی اس پیبم ّبی تلَیشیًَی ذَز ثیبى ًوَزُ ثَزًس .ؽْیس ؽیزٍزی  مزٍری ایزبز هی ١ٌس ٕیز ّبی ّشیٌِ ذزاث٢بری

ایي هيلت ؽوب را ثِ یبز عرٌبى  «.ـاهزٍس زر رٌگ ،ه٢تت اعت ١ِ هی رٌگس ًِ ترق:» اس َٝل هي ثِ اهبم ثگَییس   ١ِ

 ١سام  ی٠ اس ثشرگبى هی اًساسز ٍ زر ارتجبه ثب چِ هجحخی  اس زرط اذالٛ حزِٙ ای هی ثبؽس؟

 دسستکبسی                                           -ثْطتی دکتش ضْیذ  (1

   هسئَلیت پزیشی -دکتش ضْیذ چوشاى (2

 تؿْذ  -( دکتش حسبثی 3

 سؾبیت اًػبف  -(ؾلی ضشیؿتی4

 ؟ّوِ ی هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی زر ارائِ ذسهبت هی ثبؽٌس ثِ رش ــــ  -11

 ت تَلیذیغلَ صثبًی ٍ ؾولکشدی  ضشک( 1

 ( ثِ ًتیجِ سسبًذى کبسّب ثش اسبس استبًذاسدّبی اسائِ خذهت2

  (پزیشش ؾَالت ؾذم اسائِ خذهبت دس فبغلِ ّبی صهبًی استبًذاسد ثشای حفع هطتشی            3

 (پبسخ گَیی سشیؽ ثِ دسخَاست ّبی هطتشیبى4

ٕیز مزٍری زر ارائِ ذسهبت اس اّساٗ  ایزبز ّشیٌِ هحًَٚ ًگِ زاؽتي اىالّبت ؽرقی هؾتزی  ٍ پزّیش اس  -12

 ؟ هغئَلیت پذیزی زر ارائِ ذسهبت هی ثبؽٌس

   ًبدسست   -(ًبدسست4                 دسست   -ًبدسست( 3            دسست   -( دسست2   ًبدسست     -دسست (1

 هغئَلیت پذیزی زر ارائِ ذسهبت ١سام ی٠ اس هَارز سیز را ثِ ّوزاُ زارز ؟ -13

   تَلیذ کبالی استبًذاسد  -ؾبیت هطتشیبى اص خذهبت اسائِ ضذُ  س (1

           افضایص اًگیضُ ٍ هْبست دس تَلیذ خذهبت - افضایص اؾتجبس اسائِ دٌّذُ خذهت(2

                                            افضایص کیفیت کبال - (تبهیي ًیبص کطَس ثِ کبالّبی هختلف3

 افضایص لذست سلبثت کبالّب-ٍ هْبست دس تَلیذ خذهبت ( افضایص اًگیض4ُ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1


اعتٞزار ثبرِ ّبی ؽجبًِ رٍسی ثزای ذسهبت   ثب٢ًی  َّؽوٌس ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی زر ارائِ ذسهبت  -14

 هيبثٞت زارز ؟

   پزیشش ؾَالت ؾذم اسائِ خذهبت دس فبغلِ ّبی صهبًی استبًذاسد ثشای حفع هطتشی            (1

 ( ثِ ًتیجِ سسبًذى کبسّب ثش اسبس استبًذاسدّبی اسائِ خذهت2

 پبسخ گَیی سشیؽ ثِ دسخَاست ّبی خذهبتی هطتشیبى( 3

 کٌتشل فشآیٌذ خذهت ثِ هٌػَس غحت خذهبت هَسد ًیبص ٍ جلت سؾبیت هطتشی (4

ارعبل گشیٌِ هَرز ًَزتَعو  پیبه٠ زریبٙتی  هجٌی ثز هیشاى رمبیت،  اس ذسهبت ارائِ ؽسُ تَعو پشؽ٠ ذبًَازُ ٍ -15 

 ثیوبر، ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی زر ارائِ ذسهبت هيبثٞت زارز ؟

  پزیشش ؾَالت ؾذم اسائِ خذهبت دس فبغلِ ّبی صهبًی استبًذاسد ثشای حفع هطتشی             (1

 ( ثِ ًتیجِ سسبًذى کبسّب ثش اسبس استبًذاسدّبی اسائِ خذهت2

 یؽ ثِ دسخَاست ّبی خذهبتی هطتشیبى( پبسخ گَیی سش3

 ١ٌتزل ٙزآیٌس ذسهت ثِ هٌََر فحت ذسهبت هَرز ًیبس ٍ رلت رمبیت هؾتزی (4

هحغَة هی   ؽبیغتگی ُ ًَّی تَاًبیی ثزٍس ذَز ثِ ٌَّاى ی٠ ّنَ زارای حظ ّو٢بری، هَحز ٍ عبسًسُ زر گزٍ -16

تالػ ّبی ١بری ذَز ثبؽین ٍ زر راُ ّالئٜ زیگزاى ٍ گزٍُ   ت اسهزاٝج ثِ ٝبزر  ١ِ هبهَرت هی گززز ؽبیغتگی ایي ، گززز

هتي َٙٛ ثیبى گز ١سام ًَُ   .ّبیی ذسهت ١ٌین ١ِ ذبرد اس حیيِ ًیبسّبی ٙززی، اّساٗ، ٍ ًگزاًی ّبی هب ٝزار زارًس

 ؽبیغتگی هی ثبؽس؟

  تؿْذپزیشی (1

 (اهبًت داسی        2 

  هسئَلیت پزیشی اجتوبؾی(3 

 ی اخاللی( هسئَلیت پزیش4 

ٙززی ثزای تْویز هبؽیٌؼ ثِ ی٠ ه٢بًی٢ی هزارِْ هی ًوبیس .ه٢بًی٠ پظ اس هْبیٌِ ٍ ثزرعی ذَرزرٍ هَارز ذزاثی  -17 

را ثِ هؾتزی ذَیؼ اّالم هی ١ٌس.چٌس رٍس پظ اس تحَیل هبؽیي  ٙزز هتَرِ فسای هجْن ٍ هؾ٢ل زیگز زر هبؽیي  ذَز 

١بری ذَزرٍ هتَرِ هی گززز تْویز١بر ٝجل ّن اس ی٠ ٝيِْ ثی ١یٚیت ثزای هی گززز پظ اس هزارِْ ثِ ی٠ هز١ش عزٍیظ 

ربیگشیٌی اعتٚبزُ ًوَزُ ٍ ّن زر حیي تَْیل آعیت ثِ ثرؾی زیگز اس هَتَر ٍارز ًوَزُ اعت . هيبلت گٚتِ ؽسُ ١سام 

 ی٠ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی زر ارائِ ذسهبت را ًٞل ًوَزُ اعت ؟

  خذهبت دس فبغلِ ّبی صهبًی استبًذاسد ثشای حفع هطتشی            پزیشش ؾَالت ؾذم اسائِ  (1

 ( ثِ ًتیجِ سسبًذى کبسّب ثش اسبس استبًذاسدّبی اسائِ خذهت2

 ( پبسخ گَیی سشیؽ ثِ دسخَاست ّبی خذهبتی هطتشیبى3

 پشّیض اص  ایجبد ّضیٌِ غیش ؾشٍسی دس اسائِ خذهبت اص طشیك اطویٌبى ثِ ضبیستگی فٌی ( 4

هسیز هسرعِ ای ثزای زاؽتي هسرعِ ای  هَٜٙ پیگیز تزْیشات هٌبعت ثزای تسریظ ٌّزآهَساى ٍ ٙزاّن آٍرزى   -18

ؽزایو ٍ اه٢بًبت هٌبعت ثزای تحقیل ٌّزرَیبى هی ثبؽس ٍ ٌّزرَیبى هغتْس راؽٌبعبیی هی ١ٌس .ىجٜ هيبلت گٚتِ ؽسُ  

 ر ارائِ ذسهبت تالػ ًوَزُ اعت ؟ایي هسیز ثزای رعیسى ثِ ١سام ی٠ اس اّساٗ هغئَلیت پذیزی ز

  پزیشش ؾَالت ؾذم اسائِ خذهبت دس فبغلِ ّبی صهبًی استبًذاسد ثشای حفع هطتشی             (1



 ثِ ًتیجِ سسبًذى کبسّب ثش اسبس استبًذاسدّبی اسائِ خذهت( 2

 ( پبسخ گَیی سشیؽ ثِ دسخَاست ّبی خذهبتی هطتشیبى3

 سی دس اسائِ خذهبت اص طشیك اطویٌبى ثِ ضبیستگی فٌی ( پشّیض اص  ایجبد ّضیٌِ غیش ؾش4ٍ

 ١غت رمبیت هؾتزی ٍ تزٍیذ هغئَلیت پذیزی زر زیگزاى زر ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس آحبر هغئَلیت پذیزی هی ثبؽس؟-19

 ( خلمت4                خلك                         ( 3( خَد                                  2( خذا                          1

عَرُ رٍم را ثسیي  41زر هزاعوی زر ی٠ ٌّزعتبى ١ِ ثب حنَر هغئَلیي ؽْز ثزگشار گززیس ی٢ی اس عرٌزاًبى آیِ -20

 لَْٓلَّْٔنٕ یٓزْرَِْٔىَ ٍَْٓزَ الَْٚغٓبزٔ ِٙى الْجٓزِّ ٍٓالْجٓحٕزِ ثِوٓب ١َغٓجٓتٕ أَیٕسِى الٌَّبطِ لِیٔذِیَْٞٔن ثْٕٓلٓ الَّذِى ّٓوِلَُاْهنوَى ثیبى ًوَز .

اًس، ٙغبز زر ذؾ٢ى ٍ زریب آؽ٢بر ؽسُ اعت، تب )ذساًٍس( ١یٚز ثْنى اّوبلؾبى  ثِ ذبىز ١برّبیى ١ِ هززم اًزبم زازُ )

( .ایي ١ِ اّوبل هززم ٍ ١برّبیی ١ِ اًزبم هی زٌّس ثب ًشٍل ثالیبی .را ثِ آًبى ثچؾبًس، ؽبیس )ثِ عَى حّٜ( ثبسگززًس

 ارز ثب ١سام ثحج اذالٛ هزتجو اعت؟ىجیْی ارتجبه ز

 هسئَلیت پزیشی (4                                (دسستکبسی3                اًػبف (2                                اهبًت داسی (1



 پَدهبى دٍم

ضوبسُ 

 سَال

پبسخ گضیٌِ 

 دسست

1  4 

2  2 

3  1 

4  3 

5  4 

6  1 

7  3 

8  1 

9  4 

11  2 

11  1 

12  3 

13  2 

14  3 

15  4 

16  3 

17  4 

18  2 

19  3 

21  4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌّزرَیبى ی٠ ٌّزعتبى رٍسًبهِ زیَاری زر  ارتجبه ثب ی٢ی اس هجبحج اذالٛ حزِٙ ای تسٍیي ًوَزُ اًس زر ٝغوتی اس -1

ایي « ًیغت لوبىٍاِٝ هغ زر ًسّس اّویت اعالهی ربهْة اهَر ثِ ١ِ ١غی»آى رولِ ای ثب ایي هنوَى ًَؽتِ ؽسُ اعت 

 عري اس ١یغت ؟ زر ارتجبه ثب ١سام هَمَُ ؟ ٍ هزتجو ثب ١سام پَزهبى هی ثبؽس؟

 اهبًت داسی                      -تؿْذ پزیشی افشاد جبهؿِ -( اهبم غبدق)ؼ(1

                   سؾبیت اًػبف -سؾبیت حمَق دیگشاى -(ظ)اهبم ؾلی (2

                       هسئَلیت پزیشی -فشاد جبهؿِهسئَلیت پزیشی ا -(اهبم غبدق)ؼ(3

 دسستکبسی -اجتوبؼ ثِ ًسجت افشاد ٍغیفِ ی -پیبهجش اکشم)ظ((4

 چٌس هَرز اس هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ راعتگَیی زر حزِٙ  هی ثبؽٌس؟ -2

 -هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال سدهَ دس غحیح اطالؾبت اسائِ -صهبًی سیضی ثشًبهِ طشیك اص پیوبى ٍ ؾْذ ثِ ٍفبداسی دادى ًطبى

 حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش -استبًذاسد اسبس ثش فبکتَس( )پیص فشٍش یب خشیذ ثشگِ پیص اسائِ

 کبسی حَصُ دس سضَُ جبی ثِ کبسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی سبصی جبًطیي-ای

1)1                     2)2                                3)3                                        4)4 

 ّوِ  هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ راعتگَیی زر حزِٙ  هی ثبؽٌس ثِ رشــــــ ؟-3

  تَلیذی استبًذاسدّبی ثشاسبس کبسّب سسبًذى ًتیجِ ثِ (1

  فشٍش ٍ تَلیذ دس هحػَالت ثٌذی دستِ ثب هؿبهلِ دس غصّ توبیض (2

 ای حشفِ ضبیستگی تَاى ٍ تخػع حَصُ دس کبسی فؿبلیت پزیشش (3

 ثلٌذهذت)دهپیٌگ( سَدجَیی دس هٌػَس ثِ کَتبُ هذت دس کوتش لیوت ثب کبال فشٍش طشیك ثِ سلبثت اص پشّیض (4

 ثِ چؾن راُ ایي زر ٍ ١ٌس ت٢یِ ذَز ذسازازی اعتْسازّبی ٍ ًیزٍّب ثِ هٞبفسػ ثِ رعیسى ثزای اًغبى ١ِایي  -4

 تْزیٚی اعت اســـــ ؟ .ًٚزٍؽس زیگزاى ثِ را ذَز آثزٍی ٍ ؽزاٙت ٍؽرقیت، ًسٍسز زیگزاى

 اًػبف (4                   هسئَلیت پزیشی (3                 دسستکبسی (2                 اهبًت داسی (1

 چیغت؟ ریؾِ ی زرعت٢بری -5 

 هسئَلیت پزیشی (4                       (اؾتوبد ثِ ًفس3                 ؾضت ًفس (2                 اهبًت داسی (1

 ؟ اعت ثؾزی توسى ٍ رَاهِ گیزی ؽ٢ل مزٍری ار١بى اس ٢یی -6

 (هسئَلیت پزیشی4                 ( سؾبیت اًػبف3(اهبًت داسی                          2                           ساستگَیی  (1

ثب ١سام ی٠  ٌّزرَیبى، ثِ ًغجت ثَزًؼ زلغَس ٍ هتْْس ١الط ٍ زر س ؽوبٌّزآهَ ٝجلی آهبزگی ثبٍ  هَِٝ  ثِ حنَر -7

 اس اّساٗ راعتگَیی زر حزِٙ  هيبثٞت زارز؟

 فشٍش ٍ تَلیذ دس هحػَالت ثٌذی دستِ ثب هؿبهلِ دس غصّ توبیض( 1

 هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ (2

  صهبًی سیضی ثشًبهِ طشیك صا پیوبى ٍ ؾْذ ثِ ٍفبداسی دادى ًطبى (3

 حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش (4

 ایي ّیت رِٙ ثزای ١بٙی ترقـ تْویز١بر هزثَىِ ١ِ هی ثزز، ؽز١ت ذسهبت ١بهپیَتزی ی٠ ثِ را ذَز رایبًِ ٙززی -8

 ذَز ؽبًظ ی عیغتن ٝيِْ چٌس یلتَْ ثب هی ذَاّس ٍ هی ١ٌس ٝجَل را تْویز رایبًِ ی ٙزز  ٍرَز ایي ًسارز ثب را عیغتن

 ثل٢ِ ًوی ؽَز ثزىزٗ عیغتن ّیت تٌْب ًِ آًْب تَْیل ٍ گٚتِ هؾتزی ثِ تْویز١بر ١ِ ٝيْبتی ذزیس اس ثْس.١ٌس اهتحبى را



ایي هيلت ثب ١سام ی٠ اس   .هی اٙتس اتٚبٛ ثحج تْویز١بر ٍ هؾتزی ثیي فَرت ایي هی ؽَزٍ ثِ امبِٙ آى ثِ زیگزی ّیت

 یی زر حزِٙ  هيبثٞت زارز ؟اّساٗ راعتگَ

 ای حشفِ ضبیستگی تَاى ٍ تخػع حَصُ دس کبسی فؿبلیت پزیشش( 1

 هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ (2

  صهبًی سیضی ثشًبهِ طشیك اص پیوبى ٍ ؾْذ ثِ ٍفبداسی دادى ًطبى (3

 حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش (4

 ی٠ اس اّساٗ راعتگَیی زر حزِٙ  هيبثٞت زارز ؟ثب ١سام « ١بر رٍ ثبیس ثِ ١برزاى عپزز»الوخل مزة  -9 

 ای حشفِ ضبیستگی تَاى ٍ تخػع حَصُ دس کبسی فؿبلیت پزیشش( 1

 هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ (2

  بًیصه سیضی ثشًبهِ طشیك اص پیوبى ٍ ؾْذ ثِ ٍفبداسی دادى ًطبى (3

 حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش (4

 ؟ترقـ هی ثبؽس ثسٍى ١بر پذیزػ ارتوبّی َّاٝت١سام ی٠ اس هَارز سیز  -10

  غحیح ٍ اغَلی غَست ثِ کبس ًذادى اًجبم (1

 ؾشٍسی غیش ّبی ّضیٌِ ایجبد ثب هطتشی ثِ سسبًذى (ؾشس2

 هطتشی ثشای آیٌذُ دس هطکالت ایجبد ٍ کبس ثَدى استبًذاسد (غیش3

 ثذثیٌی دس افشاد (4

ی٠ تَلیسی پَؽبٟ اس هبرٟ ٍ ثزًسّبی ذبرری ثز رٍی تَلیسات ذَز اعتٚبزُ هی ١ٌس تب زر ثبسار ثِ ٙزٍػ ثزعبًس.  -11

 ایي هيلت ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ راعتگَیی زر حزِٙ  هيبثٞت زارز ؟

 ای حشفِ ضبیستگی تَاى ٍ تخػع حَصُ دس کبسی فؿبلیت پزیشش( 1

 هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت ( اسائ2ِ

 داخل سبخت کبالّبی دس خبسجی ثشًذ جبًطیٌی اص پشّیض (3

 حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش (4

َرِ ٙززی پظ اس ذزیس چٌس هبّی اس هبّی ٙزٍؽی ثِ ذبًِ هی رٍز. زر ٌّگبم  پبٟ ١ززى هبّی ّب ذبًن ذبًِ هت -12

تٚبٍت رًگ  هبّی ٍ ًزهی ٍ اٙتبزگی ؽ٢ن ٍ ثیزٍى سزگی تیٔ زر حیي پبٟ ١ززى هبّی هی ؽَز.ثِ ّویي هٌََر ثِ رْت 

اىویٌبى ٙززا ثِ چٌس هبّی ٙزٍؽی هزارِْ ًوَزُ ٍ هتَرِ هی گززًس ١ِ ایي هبّی ّب هززُ زر آة ثَزُ اًس ١ِ ثِ ٌَّاى 

پظ ثِ هبّی ٙزٍػ هزثَىِ هزارِْ ١ززُ ٍ ّول ًبؽبیغت ٍی را ثِ اٍ ثیبى فیس رٍس ٍ تبسُ ثِ آى ّب ٙزٍذتِ ؽسُ ثَزٍ ع

 هی ١ٌٌس. ّول ایي هبّی ٙزٍػ ١سام ی٠ اس اّساٗ راعتگَیی زر حزِٙ  را ًٞل ١ززُ اعت ؟

 فشٍش ٍ تَلیذ دس هحػَالت ثٌذی دستِ ثب هؿبهلِ دس غصّ توبیض( 1

 یبىهطتش ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت ( اسائ2ِ

 ای حشفِ ضبیستگی تَاى ٍ تخػع حَصُ دس کبسی فؿبلیت پزیشش (3

 حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش (4

هی  اًغبى ٍ اٙشایؼ اّتجبر ارتوبّی ٙزز زر ربهِْ  زرًٍی آراهؼ ثَزُ ٍهَرت ثز١ت هبیِایي ١ِ راعت گَیی  -13

 ؟ حزِٙ هی ثبؽس زر گَیی تراع ًتبیذ ٍ آحبر،زر ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس  گززز



 ( خلمت4( خلك                                         3خَد                                  ( 2( خذا                          1

 ّوِ ی هَارز سیز اس آحبر سیبى ثبر رؽَُ زر رٍاثو ارتوبّی ٍ ؽٖلی هی ثبؽٌس ثِ رشـــــــ؟ -14

 هص سٍاًی افشاد(ثش ّن صدى آسا1

 ًْبدیٌِ سبختي ٍحذت  دس جبهؿِ(2

 (ثبصهبًذى افشاد ؾؿیف اص گشفتي حك ٍ حمَق خَد3

 (جبیگضیي ضذى پَل ثِ جبی ؾَاثط ٍ لَاًیي4

 ؟  ًوی ثبؽس١سام ی٠ اس هَارز سیز هقساٛ ٍ تْزی٘ زرعتی اس رؽَُ  -15

 (چیضی ثشای ثبطل سبختي حك1

 شلبًًَی(پشداخت هبل ثِ هٌػَس اًجبم کبس غی2

 (دادى حکوی ثش خالف حك ٍ ؾذالت3

 گشفتي یک هبل دس ؾَؼ پشداخت هبلی اص ّوبى جٌس ثِ طَسی کِ هیضاى یکی صیبدتش اص دیگشی ثبضذ (4

 هَْٚم رثب را زر ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی تَاى یبٙت؟ -16

 (چیضی ثشای ثبطل سبختي حك1

 (پشداخت هبل ثِ هٌػَس اًجبم کبس غیشلبًًَی2

 فتي یک هبل دس ؾَؼ پشداخت هبلی اص ّوبى جٌس ثِ طَسی کِ هیضاى یکی صیبدتش اص دیگشی ثبضذگش (3

 ( دادى حکوی ثش خالف حك ٍ ؾذالت4

ثْبر ثزای ایزبز حغبة ثب٢ًی ثِ ثب٠ً هزارِْ هی ًوبیس. ثز رٍی زیَار ی٠ ثب٠ً ّجبرت سیز ًَؽتِ ؽسُ ثَز : رثبذَار  -17

زیَاًِ اػ ١ٌس. رولِ ی سیز اٍ را ثِ یبز ١سام ی٠ اس پَزهبى ّبی زرط اذالٛ حزِٙ ای هی  اس زًیب ًزٍز ، تب آى ١ِ ؽیيبى

 اًساسز؟

 ( سؾبیت اًػبف  4                      دسستکبسی ( 3( هسئَلیت پزیشی               2اهبًت داسی                 (1

ٜ ْٙبلیت ّبی عبلن هی گززز ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز ایي ١ِ پزّیش اس رثب هَرت  تزٍیذ ٙزٌّگ ٝزك الحغٌِ ٍ رًٍ-18

 زر ارتجبه اعت؟

 ( خلمت4                                خلك(3( خَد                                      2(خذا                                1

ز ١ِ ارزای آى هزبسات هَرت تؾسیس گَاّی ثگیز یاس پشؽ٢ هی ذَاّس  ثزای رّبیی اس هزبسات ؽالٛ یهتْو -19

ٍ ثسیي هٌََرهی ذَاّس  ّشیٌِ ای ثِ آى پشؽ٠ ثزای  زریبٙت گَاّی ثپززاسز. زر فَرت تَاٜٙ  ثیوبری اػ هی ؽَز

 ىزٙیي ایي ّول چِ ًبهیسُ هی ؽَز؟

 

 ( اختالس4                          (احتکبس      3                                   ( سثب2                           استطب (1

 

هبُ ثِ  6زّس تب ؽؼ هبُ ثْس ثِ اٍ ثبسگززاًس؛ الجتِ ثِ ؽزىی ١ِ پظ اس  ٝزك هی احغبى زُ هیلیَى تَهبى ثِ  عْیس -20

 . ایي ّول عْیس  هقساٛ ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس؟ثبسگززاًس عْیسهیلیَى تَهبى ثِ  13ربی زُ هیلیَى تَهبى، 

 ( اختالس4(احتکبس                                3سثب                                   ( 2ضَُ                           س (1
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 پبسخ ًبهِ پَدهبى سَم

ضوبسُ 

 سَال

پبسخ گضیٌِ 

 دسست

1  4 

2  3 

3  1 

4  2 

5  2 

6  1 

7  3 

8  1 

9  1 

11  4 

11  3 

12  1 

13  2 

14  2 

15  4 

16  3 

17  3 

18  3 

19  1 

21  2 
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 هٌْی لَٖی اًقبٗ را زر ١سام ی٠ اس گشیٌِ ّب هی تَاى یبٙت؟-1

 ( دادى حکوی ثش خالف حك ٍ ؾذالت1

 ؾذل کشدى ٍ ساستی                  (2

 ثِ نچط ساُ ایي دس ٍ کٌذ تکیِ خَد خذادادی استؿذادّبی ٍ ًیشٍّب ثِ همبغذش ثِ سسیذى ثشای اًسبى کِایي  (3

 ًفشٍضذ دیگشاى ثِ سا خَد آثشٍی ٍ ضشافت ٍضخػیت، ًذٍصد دیگشاى

 پبسخ گَ ثَدى دس ثشاثش خذا، خَد ،خلك ٍ خلمت ثشای اًجبم کبسّبیی کِ آگبّبًِ اًتخبة کشدُ این (4

 چٌس هَرز اس هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ پزّیش اس ١ن ٙزٍؽی ٍ گزاى ٙزٍؽی  هی ثبؽٌس؟ -2

 ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ -صهبًی سیضی ثشًبهِ طشیك اص پیوبى ٍ ؾْذ ِث ٍفبداسی دادى ًطبى

 دس کبس تذسیجی گستشش -ًطبى دادى اسٌبد خشیذ ٍ ثشچست لیوت کبال ٍ خذهبت ثِ غَست استبًذاسد -هطتشیبى

پزیشش -کبسی ُحَص دس سضَُ جبی ثِ کبسآفشیٌی ٍ ًَآٍسی سبصی جبًطیي-ای حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ

 دسخَاست ضفبفیت اص سَی هطتشی

1)1                     2)2                                3)3                                        4)4 

 ١سام ّجبرت ّوبى اًقبٗ ثِ ؽوبر هی رٍز ؟-3

 ساستگَیی (4                                ای حشفِ بیستگیض (3                        دسستکبسی (2                     ؾذالت (1

ثب ّز گزایؼ ٍ  ی٢ی اس َٝاّس هْن ثزای زٍام ٍ عالهت رٍاثو ارتوبّی ـــــ  ٍ ــــــــ  ثیي اٙزاز -4

 اّتٞبز هی ثبؽس؟

               ؾذالت –سؾبیت اًػبف  (2                                        سؾبیت اًػبف - ؾضت ًفس (1

 سؾبیت اًػبف -تؿْذ (4                                                      ؾذالت-ساستگَیی  (3

پشؽ٢ی ١ِ ثیوبر ذَز را ثب ّز گزایؼ ٍ ثیٌؾی ١ِ ثبؽس ثب زلغَسی هْبیٌِ ٍ هْبلزِ ًوبیس ٍ هشز ذَز را اس اٍ ثِ  -5 

 ؟زر ّزفِ ی ١بر ذَیؼ رّبیت ًوَزُ اعتّسالت زریبٙت ١ٌس ١سام ی٠ اس هَارز سیز را 

 تخػع  (4                       اًػبف( 3                هسئَلیت پزیشی (2                 اهبًت داسی (1

 ّوِ ی  هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ پزّیش اس ١ن ٙزٍؽی ٍ گزاى ٙزٍؽی  هی ثبؽٌس ثِ رش ــــــ؟ -6

                           ای حشفِ ضبیستگی ٍ الشت سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش (1

 ( پزیشش دسخَاست ضفبفیت اص سَی هطتشی ٍ ًطبى دادى ثِ ا2ٍ

                  ( ًطبى دادى اسٌبد خشیذ ٍ ثشچست لیوت کبال ٍ خذهبت ثِ غَست استبًذاسد3

 غبلت(اسا ئِ هطخػبت فٌی کبال ٍ ضشح خذهبت  ثِ غَست اسٌبد ثشای ضفبفیت دس ا4

 هزارِ ًزخ تْییي هجٌبی ١ِ ١یٚی یب ١وی ًَز اس ؽسُ هٞبزیزذزیساری ٍ هیشاى اس ١وتز ذسهبت یب ١بال ّزمِ -7

 ، چِ ًبهیسُ هی ؽَز؟اعت ٝزارگزٙتِ رعوی

 سثب (4            کن فشٍضی                         (3استطب                                   (2                           احتکبس( 1

 رعوی چِ ًبم زارز ؟ هزارِ تَعو ؽسُ ّبی  تْییي ًزخ اس ثیؼ ثْبی ثِ ذسهبت یب ١بال ّزمِ -8

               گشاى فشٍضی                       (4سثب                                 (3استطب                                   (2                           احتکبس( 1

ًبى ٙزٍؽی ١ِ ٍسى چبًِ ی  ًبًؼ ١وتز اس هٞسار هتْبرٗ ثبؽس ثِ ىَری ١ِ هؾتزیبى هتَرِ ًگززًس،  ّول -9 

 ؟ هقساٛ ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس

 احتکبس (4                            سثب (3گشاى فشٍضی                           (2                     کن فشٍضی( 1
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ّول هیَُ ٙزٍؽی ١ِ هیَُ ّبی ریش ٍ ثی ١یٚیت تز را زر پبییي رْجِ هی چیٌس ٍ هیَُ ّبی زرؽت ٍ عبلن تز را  -10

 ؟ هقساٛ ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس زرثبالی رْجِ ٝزار زازُ ٍ ثِ ٌَّاى هیَُ زررِ ی٠ هی ٙزٍؽس، 

 احتکبس (4                            سثب (3                          گشاى فشٍضی (2کن فشٍضی                     ( 1

 ٍرساًی سًسگی ٍزاؽتي زر ثز١ت ٍ ذیز اٙشایؼایي ١ِ پزّیش اس گزاى ٙزٍؽی ٍ ١ن ٙزٍؽی هَرت     -11 

 آعَزُ زر اٍ هی گززز زر ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس  ؟

 خلمت (4                             خَد(3( خلك                                    2                                 خذا( 1

 س هقساٛ ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس؟١ِ هْلوی زر ًحَُ تسریظ ذَز ثِ زاًؼ آهَساى ١ن ١بری ١ٌ ایي -12

 ًمؽ ثْشُ ٍسی (4                          استطب (3    ( ًمؽ اهبًت داسی                      2                   کن فشٍضی( 1

 اًغبى ٍ اٙشایؼ اّتجبر ارتوبّی ٙزز زر ربهِْ  زرًٍی آراهؼ ثَزُ ٍهَرت ثز١ت هبیِایي ١ِ راعت گَیی  -13

 ؟ حزِٙ هی ثبؽس زر گَیی راعت ًتبیذ ٍ آحبر،زر ارتجبه ثب ١سام ی٠ اس  هی گززز

 ( خلمت4( خلك                                         3خَد                                         ( 2  ( خذا                        1

ثِ اهیزالوؤهٌیي)ُ( گٚتٌس: ّبزل ١یغت؟ حنزت ٙزهَز: آى اًغبًی ١ِ ثزای زیگزاى ثپغٌسز، آًچِ را ١ِ  -14

ایي رولِ اس اهبم ّلی )ُ(  .پغٌسیسُ ًیغتپغٌسز ٍ ًپغٌسز ثزای زیگزاى آًچِ ثزای ذَزػ  ثزای ذَزػ هی

 هقساٛ ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس؟

 دسستکبسی  (4                       اًػبف( 3                هسئَلیت پزیشی (2                 اهبًت داسی (1

 چٌس هَرز اس هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ رّبیت حَٞٛ زیگزاى  هی ثبؽٌس؟ -15

سفتبس  -هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ -دّی فؿبلیت ّب ثش اسبس ضشایط هطتشیبى سبصهبى

تحلیل ٍ -ای حشفِ ضبیستگی ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش -یکسبى ثب هطتشیبى دسیبفت کبال یب خذهبت

 پزیشش دسخَاست ضفبفیت اص سَی هطتشی-ثشسسی هٌطَس اخاللی حشفِ

1)1                     2)2                                3)3                                        4)4 

 ثزای  اعترسام اٙزاز زر ی٠ عبسهبى زٍلتی ١سام ّالهت ١برثزز ثیؾتزی زارز؟ -16

1  )                 2)                            3)                   4 ) 

 ّوِ ی هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ رّبیت حَٞٛ زیگزاى  هی ثبؽٌس ثِ رشـــــــ ؟ -17

 (سبصهبى دّی فؿبلیت ّب ثش اسبس ضشایط هطتشیبى 1

  هطتشیبى ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ( 2

 ( سفتبس یکسبى ثب هطتشیبى دسیبفت کبال یب خذهبت                     3

 است ضفبفیت اص سَی هطتشی( پزیشش دسخ4َ

رٙتبر ثٌبیی ١ِ ١بری را ٝجَل هی ١ٌس ٍ پظ اس حنَر ٍ اًزبم ثرؾی اس ١بر آى را ًیوِ رّب ١ززُ ٍ زر ربیی -18

زیگز هؾَٖل ثِ ١بر هی ؽَز تب ١بر رسیس را ًیش اس زعت ًسّس، ١سام ی٠ اس اّساٗ رّبیت حَٞٛ زیگزاى را ًٞل 

 هی ١ٌس؟

 ش اسبس ضشایط هطتشیبى (سبصهبى دّی فؿبلیت ّب ث1

 ( تؿویي کیفیت پٌْبى ٍ آضکبس اص طشیك پیگیشی سؾبیت هطتشی  2
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 ( سفتبس یکسبى ثب هطتشیبى دسیبفت کبال یب خذهبت                     3

 کٌٌذُ هػشف سؾبیت ٍ هؿبهلِ ضشایط ٍ صهبًی ًػش اص هؿبهالت دس فؿل ٍ لَل ثِ پبیجٌذی( 4

وبر آؽٌبی ذَز را ثسٍى ًَثت ثب ٍرَز ثیوبراى زر ًَثت،  ثِ اتبٛ پشؽ٠ ثزای هْبیٌِ رٙتبر هٌؾی پشؽ٢ی ١ِ ثی -19

 ارربُ هی زّس ، ١سام ی٠ اس اّساٗ رّبیت حَٞٛ زیگزاى را ًٞل هی ١ٌس؟

 (سبصهبى دّی فؿبلیت ّب ثش اسبس ضشایط هطتشیبى 1

 ( تؿویي کیفیت پٌْبى ٍ آضکبس اص طشیك پیگیشی سؾبیت هطتشی  2

                      یکسبى ثب هطتشیبى دسیبفت کبال یب خذهبتسفتبس  (3

 کٌٌذُ هػشف سؾبیت ٍ هؿبهلِ ضشایط ٍ صهبًی ًػش اص هؿبهالت دس فؿل ٍ لَل ثِ پبیجٌذی( 4

 ایي رولِ اس اهبم ّلی)ُ( ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ رّبیت حَٞٛ زیگزاى هزتجو هی ثبؽس؟ -20

 «شایؼ هی زّس ٍ ثزًبهِ ریشی ًبزرعت، هبل ٙزاٍاى را ًبثَز هی ١ٌس.ثزًبهِ ریشی زرعت ، هبل اًسٟ را اٙ»

 سبصهبى دّی فؿبلیت ّب ثش اسبس ضشایط هطتشیبى (1

 ( تؿویي کیفیت پٌْبى ٍ آضکبس اص طشیك پیگیشی سؾبیت هطتشی  2

 ( سفتبس یکسبى ثب هطتشیبى دسیبفت کبال یب خذهبت                     3

 س اخاللی حشفِتحلیل ٍ ثشسسی هٌطَ( 4
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 پبسخ ًبهِ پَدهبى چْبسم

ضوبسُ 

 سَال

پبسخ گضیٌِ 

 دسست

1  2 

2  2 

3  1 

4  2 

5  3 

6  1 

7  3 

8  4 

9  1 

11  2 

11  3 

12  1 

13  2 

14  3 

15  3 

16  3 

17  2 

18  4 

19  3 

21  1 
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 رولِ ی سیز اس اهبم فبزٛ)ُ( ثب ١سام ی٠ اس هجبحج سیز هزتجو هی ثبؽس؟-1

 «هؤهي پز١بر اعت ٍ ١ن ذزد» اهبم فبزٛ )ُ(: 

 هسئَلیت پزیشی (4                       سؾبیت اًػبف (3                         ثْشُ ٍسی (2دسستکبسی                   ( 1

 ؟هی ثبؽٌسهسیزیت هٌبثِ  چٌس هَرز اس هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ -2

 ثِ خذهبت ٍ کبال هَسد دس غحیح اطالؾبت اسائِ -صهبًی سیضی ثشًبهِ طشیك اص پیوبى ٍ ؾْذ ثِ ٍفبداسی دادى ًطبى

 ٍ تالش سبیِ دس کبس تذسیجی گستشش -اختیبس دس هٌبثؽ ثشاسبس ّب فؿبلیت گستشش ٍ دّی سبصهبى -هطتشیبى

 اٍلَیت ٍ هٌبثؽ اص ثْیٌِ استفبدُ سیضی ثشًبهِ-استبًذاسد غَست ثِ کبسّب اًجبم صهبًی تخویي-ای حشفِ ضبیستگی

 ّب ّضیٌِ ثٌذی

1)1                     2)2                                3)3                                        4)4 

ثِ ١بر ٍ ًگْساؽت آى ثزای آیٌسگبى  ١سام ی٠ اس راُ ١بر ّبی سیز ثِ هٌََر حٌٚ ٍ اعتٚبزُ هٌبعت اس هٌبثِ-3

 ؟گزٙتِ هی ؽَز

                      استفبدُ کوتش اص هٌبثؽ(1

                      جبیگضیٌی هٌبثؽ غیشتجذیذپزیش ثب هٌبثؽ تجذیذپزیش (2

                                هٌبثؽسْویِ ثٌذی  (3 

 1ٍ2گضیٌِ ّبی  (4 

 ؟ثِ رشــــــ َّاهل هَحز زر ثْزُ ٍری ی٠ ١برذبًِ هی ثبؽس ّب گشیٌِ ّوِ ی -4

 آهَصش هٌبثؽ اًسبًی-تخویي صهبًی اًجبم کبس-ثشًبهِ سیضی (1

               تؿییي اّذاف ٍ ٍغبیف-ًَآٍسی سبصهبى یبفتِ – ثشًبهِ سیضی (2

                                                      آهَصش هٌبثؽ اًسبًی -هذیشاى اثشگزاس– تخویي صهبًی اًجبم کبس (3

                      استفبدُ اص هَاد اٍلیِ اسصاى-استفبدُ کوتش اص هٌبثؽ -استفبدُ اص هٌبثؽ اًسبًی هَجَد (4 

 ؟هقساٛ ١سام ی٠ اس اّساٗ هسیزیت هٌبثِ هی ثبؽس "آّغتِ تز ١يچَ زذلت ًیغت، ذزد  "مزة الوخل  -5 

 ّب ّضیٌِ ثٌذی اٍلَیت ٍ هٌبثؽ اص ) هٌبست ( ثْیٌِ استفبدُ سیضی (ثشًبه1ِ

 اختیبس دس هٌبثؽ ثشاسبس ّب فؿبلیت گستشش ٍ دّی سبصهبى(2

 کطَس هٌبثؽ دس جَیی غشفِ ثشای ّب فشایٌذ دس (تغییش3

 هٌبثؽ سبصی حذالل ساستبی دس فٌبٍسی پبیِ ثش یبفتِ سبصهبى آٍسی (4ًَ

 هی ثبؽٌس ثِ رش ــــــ؟  هسیزیت هٌبثِّوِ ی  هَارز زازُ ؽسُ اس اّساٗ  -6

                           ّب ّضیٌِ ثٌذی اٍلَیت ٍ هٌبثؽ اص ثْیٌِ استفبدُ سیضی ثشًبهِ (1

 اختیبس دس هٌبثؽ ثشاسبس ّب فؿبلیت گستشش ٍ دّی سبصهبى (2

                  صهبًی سیضی ثشًبهِ طشیك اص پیوبى ٍ ؾْذ ثِ ٍفبداسی دادى ًطبى (3

 استبًذاسد  غَست ثِ کبسّب اًجبم صهبًی تخویي (4

را ١سام ی٠ اس اّساٗ هسیزیت هٌبثِ "  ثحبل ١غی ثبیس گزیغت زذلؼ ثَز ًَسزُ ذزرؼ ثیغت "مزة الوخل -7

 ؟ًٞل ١ززُ اعت

 ّب ّضیٌِ ثٌذی اٍلَیت ٍ هٌبثؽ اص ) هٌبست ( ثْیٌِ استفبدُ سیضی (ثشًبه1ِ

 هٌبثؽ سبصی حذالل ساستبی دس فٌبٍسی پبیِ ثش یبفتِ سبصهبى آٍسی ( 2ًَ

 کطَس هٌبثؽ دس جَیی غشفِ ثشای ّب فشایٌذ دس (تغییش3
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  اختیبس دس هٌبثؽ ثشاسبس ّب فؿبلیت گستشش ٍ دّی سبصهبى( 4

ثِ ربی  احساث عس ٍ...  ی ١ؾبٍرسی ٍ فٌْت اس رولِ آثیبری سهیي ّب، اعتٚبزُ اس عیغتن ّبی ًَیي زر حَسُ -8

 هی ثبؽس؟زر ارتجبه  ١سام ی٠ اس اّساٗ هسیزیت هٌبثِ ثب ؽیَُ ّبی ٝسیوی 

 ّب ّضیٌِ ثٌذی اٍلَیت ٍ هٌبثؽ اص ) هٌبست ( ثْیٌِ استفبدُ سیضی (ثشًبه1ِ

 آى ثشاسبس هطتشیبى ثِ صهبًی پیطٌْبد اسائِ ٍ استبًذاسد غَست ثِ کبسّب اًجبم صهبًی تخویي( 2

 کطَس هٌبثؽ دس جَیی غشفِ ثشای ّب یٌذآفش دس (تغییش3

  اختیبس دس هٌبثؽ ثشاسبس ّب فؿبلیت گستشش ٍ دّی سبصهبى( 4

 رولِ ی سیز زر ارتجبه ثب فزِٙ رَیی زر اعتٚبزُ اسهٌبثِ ١ؾَر ثب ١سام ی٠ اس هَارز سیز هی ثبؽس؟-9 

 ٍ سیغت هحیو حٌٚ ثبّج ثزٛ، اًزصی ٍ آة ّوچَى فٌْتی ٍ ىجیْی هٌبثِ ٍ هَاز هقزٗ زر رَیی فزِٙ" 

 ".ؽَز هی اعت زًیب توبم زر اهزٍس ّبی زٕسِٕ اس ی٢ی ١ِ اًزصی ىجیْی هٌبثِ

 خلمت (4                             خَد(3خلك                                    ( 2                                 خذا( 1

ٙززی ثِ ذیبىی هزارِْ ًوَزُ ٍ ذیبه سهبى تحَیل ١بر را ثِ اٍ اّالم هی ١ٌس . پظ اس هزارِْ ی هؾتزی ثِ  -10

هسیزیت ذیبىی زر سهبى هٞزر، هتَرِ آهبزُ ًوَزى ١بر ذَیؼ هی گززز.١بر ذیبه ًٞل ١سام ی٠ اس اّساٗ  

 ؟ هی ثبؽس هٌبثِ

 ّب ّضیٌِ ثٌذی اٍلَیت ٍ هٌبثؽ اص ) هٌبست ( ثْیٌِ استفبدُ سیضی (ثشًبه1ِ

 آى ثشاسبس هطتشیبى ثِ صهبًی پیطٌْبد اسائِ ٍ استبًذاسد غَست ثِ کبسّب اًجبم صهبًی تخویي( 2

 کطَس هٌبثؽ دس جَیی غشفِ ثشای ّب یٌذآفش دس (تغییش3

  اختیبس دس هٌبثؽ ثشاسبس ّب فؿبلیت گستشش ٍ دّی سبصهبى( 4

 ؟  سهبى اًزبم ١برّب هی ثبؽساس َّاهل ترویي زرعت    -11 

اًجبم  تؿْذ (4                      تخػع ٍ هْبست(3                            سؾبیت اًػبف( 2                                 اهبًت داسی( 1

 کبس

 ؟ًوی ثبؽس١سام ی٠ اس هَارز سیز اس اّساٗ هح٢ن ١بری زر ١برّب  -12

 ای حشفِ غالحیت پبیِ ثش فؿبلیت ٍ کبس اًجبم ثش تأکیذ(1

 خذهبت اسائِ ٍ کبال سبخت دس کیفیت ثی هػبلح ٍ هَاد کبسثشد اص پشّیض(2

 استبًذاسد اسبس ثش کبسّب اًجبم دس کلیبت ثِ تَجِ(3

 ًمطِ ثب هحػَل همبیسِ ٍ تطجیك(4

 ؟ ١یٚیت ١بال یب ذسهبت هی ثبؽس ارائِ ی ثب١سام گشیٌِ اس َّاهل هؤحز ثز -13

 آهَصش ٍ ًػبست ثش کبسکٌبى-سؾبیت استبًذاسد( 1

 ؾذم تَجِ ثِ صیجبیی کبال –ایوٌی ( 2

 آالت هبضیي فٌبٍسی تجْیضات ٍ ؾولکشد سطح -تَلیذ فشایٌذ طشاحی ًَؼ(3

 1ٍ3گضیٌِ ّبی ( 4

ثز رٍی زیَار ی٠ ؽز١ت حسیخی اس پیبهجز ا١زم )ؿ( ًقت ؽسُ اعت . ثِ ًَز ؽوب عبرا پظ اس زیسى ایي  -14

 ؟ حزِٙ ای اٙتبز حسیج ثِ یبز ی٢ی اس هيبلت زرط اذالٛ

 «آى ١ِ ثسٍى ّلن ٍ هْبرت ١بری را ثز ّْسُ ثگیزز ثیؾتز اس ایي ١ِ افالح ١ٌس، تجبُ هی عبسز»

               استبًذاسد اسبس ثش کبسّب اًجبم دس جضئیبت ثِ تَجِ (1
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                ای حشفِ غالحیت پبیِ ثش فؿبلیت ٍ کبس اًجبم ثش تأکیذ (2 

                       خذهبت اسائِ ٍ کبال سبخت دس کیفیت ثی هػبلح ٍ هَاد کبسثشد اص پشّیض( 3 

 ًمطِ ثب هحػَل همبیسِ ٍ تطجیك (4 

 ؟ثب ١سام ی٠ اس اّساٗ هح٢ن ١بری هزتجو هی ثبؽس" ١بر رٍ ثبیس ثِ ١برزاى عپزز "مزة الوخل  -15

               استبًذاسد اسبس ثش کبسّب اًجبم دس جضئیبت ثِ تَجِ (1

                       خذهبت اسائِ ٍ کبال سبخت دس کیفیت ثی هػبلح ٍ هَاد کبسثشد اص پشّیض( 2

 ًمطِ ثب هحػَل همبیسِ ٍ تطجیك (3 

                ای حشفِ غالحیت پبیِ ثش فؿبلیت ٍ کبس اًجبم ثش تأکیذ (4

گوبرزى اٙزاز ثی ترقـ ٍ  اس ًبؽی احتوبلی ارتوبّی ٍ ٙززی ّبی ذغبرت هَارز زازُ ؽسُ،چٌس هَرز اس  -16

 ؟تززثِ زر ١بر هی ثبؽس

تػوین – کالى ثِ جبهؿِ ّضیٌِ ّبی تحویل-فشغت ثخطی  ثِ افشاد هختلف جبهؿِ  -کبسّب  ؾلوی ٍ اغَلی اًجبم ؾذم

 ثْتش اهَس هذیشیت -جبهؿِ دس پیطشفت ٍ سضذ کبّص – خسبسات هبلی ٍ جبًی-دس اهَس  گیشی ثی طشفبًِ

1  )3                                     2)4                                 3  )5                                             4)6 

 ؟ ١سام ی٠ اس اعتبًسارز ّبی سیز زر عيح ثیي الوللی هی ثبؽس -17

1)CE                                   2 )ISO                              3 )IEEE                                          4 )ISIRI 

 ؟١سام ی٠ اس ًٚبٍت ّبی هیبى ١بال ٍ ذسهبت زرعت هی ثبؽس-18

  کبال  ًبهلوَس است ٍلی خذهت هلوَس هی ثبضذ(1

 ٍلی خذهت لبثلیت ًگْذاضت ٍ رخیشُ سبصی داسد ًذاسد ضذى رخیشُ لبثلیت کبال( 2

                      ثیي تَلیذ ٍ ؾشؾِ کبال  ّیچ فبغلِ صهبًی ٍجَد ًذاسد ٍلی دس خذهت فبغلِ صهبًی ٍجَد داسد( 3

          ٍجَد ًذاسد            ثیي تَلیذ ٍ ؾشؾِ کبال فبغلِ صهبًی ٍجَد داسد ٍلی دس خذهت ّیچ  فبغلِ صهبًی ( ( 4

 اعتبًسارزّبی ىجٜثز هٌبعت ّبی ه٢بى ٍ ثٌسی ثغتِ زر ١بالّب ًگْساری١سام ی٠ اس ؽ٢ل ّبی سیز ثِ هَْٚم  -19

 ؟ هی ثبؽس هحقَل

1  )                   2)                 3)                   4)  

١سام ی٠ اس هَارز سیز هيبثٞت ثب ثٌَْاى ًتیزِ "ٝيزُ ٝيزُ روِ گززز ٍاًگْی زریب ؽَز  "الوخل مزة  -20

 زارز؟

               استبًذاسد اسبس ثش کبسّب اًجبم دس جضئیبت ثِ تَجِ (1        

                ای حشفِ غالحیت پبیِ ثش فؿبلیت ٍ کبس اًجبم ثش تأکیذ (2 

                      هؿوَل ًَثتی ٍ هؿیبسی ّبی ثبصسسی طشیك اص خذهبت ٍ تَلیذ کٌتشل( 3 

 ًمطِ ثب هحػَل همبیسِ ٍ تطجیك (4 

هْبرت  ٍ اعتْساز تَاى، ١بر، ًیزٍی اس ثْیٌِ اعتٚبزُ ٍ ثْزُ گیزی ثب هو٢ي، عَز حسا١خز آٍرزى ثسعت -21

 چِ ًبهیسُ هی ؽَز؟ ربهِْ رٙبُ ارتٞبی هٌََر ثِ…ٍ ه٢بى سهبى، تزْیشات، پَل، هبؽیي، سهیي، اًغبًی، ًیزٍی

 (سبصهبى دّی4                        ثْشُ ٍسی(3( هذیشیت کیفیت                       2کیفیت                     ( 1
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 پبسخ ًبهِ پَدهبى پٌجن

ضوبسُ 

 سَال

پبسخ گضیٌِ 

 دسست

1  2 

2  3 

3  2 

4  4 

5  2 

6  3 

7  4 

8  3 

9  4 

11  2 

11  3 

12  3 

13  4 

14  2 

15  4 

16  2 

17  2 

18  4 

19  3 

21  1 

21  3 

 
 

 

 

 
 

 

 


