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 1سوال: 

 کدام گزینه در مورد رانندگی ایمن درست است؟

 است از حق خود چشم پوشی کنید. مدر بعضی موارد الز -1

 تحت هیچ شرایطی نباید از حق خود چشم پوشی کنید. -2

 در شرایط اضطراری می توان تابلو ورود ممنوع را نادیده گرفت. -3

 همیشه با سرعت باال حرکت کنید تا زودتر به مقصد برسید. -4

 1پاسخ: 
 

 2سوال: 

برای تغییر مسیر به سمت راست اگر وسیله نقلیه موتوری چراغ راهنما نداشته باشد 

 باید....

 دست چپ را به طرف باال نگهداشت -1

 دست راست را به طرف باال نگهداشت -2

 دست چپ را به طور افقی نگهداشت -3

 دست راست را به طور افقی نگهداشت -4

 کتاب 16صفحه  -1پاسخ: 
 

 3سوال: 

با پیادگان در گذرگاه پیاده که چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد حق تقدم عبور 

 است.
 

 4سوال: 

به  جز برای سوار و پیاده کردن مشروط کدام یک به معنای توقف وسیله نقلیه ممنوع

 استقرار راننده در پشت فرمان است؟



 توقف -1

 ایستادن ممنوع -2

 توقف مطلقا ممنوع -3

 توقف ممنوع -4

 4پاسخ: 
 

 5سوال: 

هدف از .........تسط کامل پاها و دستها بر تجهیزات کنترلی همچون پدال ها، اهرمها و 

 غربیلک فرمان می باشد.

 معاینه فنی -1

 تنظیم آینه -2

 سالمت فنی -3

 تنظیم صندلی -4

 4پاسخ: 
 

 6سوال: 

 کدامیک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن صحنه حادثه صحیح تر می باشد؟

در فاصله مناسب، استفاده از تابلو اعالن خطر، مطمئن شدن از اینکه  پارک خودرو -1

 خطری شما را تهدید نمی کند.

پارک خودرو در محل حادثه، کشیدن چند نفس عمیق و آرام، استفاده از تابلو اعالن  -2

 خطر.

استفاده از تابلو اعالن خطر، گرفتن شرح حال از مصدومین، بیرون کشیدن سریع  -3

 ل خودرو.مصدومین از داخ

پارک سریع خودرو در محل حادثه، بررسی وضعیت بیماری مصدومین، دور کردن  -4

 مصدوم از صحنه حادثه



 1پاسخ: 
 

 7سوال: 

 است. خودروبزرگترین منبع آلودگی هوا 

 

 8سوال: 

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است نسبت به وسیله نقلیه  

 متوقفی که در حال شروع به حرکت به جلو می باشد...........

 پاسخ: حق تقدم عبور دارد
 

 تست درایو – 9سوال: 

 استفاده از بوق در کدام یک از موارد زیر مجاز است؟

 اه و جلوگیری از بروز سانحه و خطرپاسخ: اطالع و آگاه سازی سایر کاربران ر
 

 10سوال: 

 احتمال عبور عابرین پیاده در کدامیک از محلهای زیر بیشتر است؟

 نزدیک مراکز خرید –نزدیک فضای بازی کودکان و مدارس  –پاسخ: خط کشی عابر پیاده 
 

 11سوال: 

 به چه دلیل حرکت با دنده عقب خطرناک است؟ 

 پشت سر خود را به درستی و کامل ببیندپاسخ: راننده نمی توانند 
 

 12سوال: 



 هنگام رانندگی و مشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه اقدامی باید انجام داد؟

 پاسخ: ایست و عبور
 

 تست درایو-13ل: سوا

 در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله ای است که ......

 پاسخ: به طور مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می کند.
 

 14سوال: 

 مهمترین وظیفه سیستم روغنکاری در خودرو کدام است؟

 پاسخ: روانکاری و خنک کاری قطعات
 

 15سوال: 

 از کدام عالمت آگاه سازی برای سبقت در شب استفاده می شود؟

 پاسخ: تبدیل و تعویض نور چراغ باال و پایین به همراه چراغ راهنما
 

 16سوال: 

 ناشی از کدام نقص باشد؟لرزش غربیلک فرمان می تواند 

 پاسخ: باالنس نبودن چرخها
 

 17سوال: 

........ دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی  

 جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند.

 پاسخ: موتور



 

 18سوال: 

 در انجام کمکهای اولیه کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

که موثرتر و مفیدتر از سایر روشها بوده و  کمکهای اولیه باید روشی انتخاب شوددر ارائه پاسخ: 

 صدمه ای به مصدوم وارد نکند.
 

 19سوال: 

قرار گرفتن طوالنی مدت رانندگان در شرایط نامساعد زیست محیطی منجر به چه 

 می شود؟

 تحریک باعث محیطی، –قرار گرفتن طوالنی مدت رانندگان در شرایط نامساعد زیست پاسخ: 

 .نیت زود هنگام و پرخاشگری آنان در هنگام تردد می شودعصبا پذیری،
 

 20سوال: 

 ثانیه زمان در کجاست؟ 2کاربرد روش 

 پاسخ: تخمین مسافت خودرو در حال حرکت با وسیله نقلیه جلویی
 

 21سوال: 

 کدام مورد زیر از رفتارهای رانندگان پرخاشگر و پرخطر می باشد؟

 تغییر مسیر با زدن چراغ راهنما -1

 استفاده از نور باال در محل های مجاز -2

 عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک -3

 رعایت سرعت مطمئنه و رانندگی بین خطوط -4

 3پاسخ: 

 



 22سوال: 

 کدامیک از موارد زیر درست است؟

 ارند.رانندگانی که در سمت خط پر )ممتد( قرار دارند حق عبور از روی آن را ند -1

 رانندگانی که در سمت خط مقطع هستند نمی تواند از روی آن عبور کنندو -2

 راننده سمت خط ممتد می تواند سبقت بگیرد. -3

 راننده سمت خط مقطع باید با سرعت باال عبور نماید. -4

 1پاسخ: 
 

 23: سوال

 کدامیک از موارد زیر در خصوص مفهوم چراغ زرد صحیح نمی باشد؟ 

 هشدار برای تغییر رنگ چراغ از سبز به قرمز است.این چراغ به معنی  -1

با دیدن این چراغ باید از سرعت خودرو کاسته تا بتوانید به آرامی در پشت خط توقف  -2

 بایستید.

در صورتیکه چراغ زرد شده و شما قبال در تقاطع وارد شده اید باید به حرکت خود  -3

 ادامه و با احتیاط عبور نمایید.

تغییر رنگ قرمز به سبز است و با زرد شدن چراغ باید به حرکت به معنی هشدار برای  -4

 خود ادامه داده و با احتیاط از تقاطع عبور نمایید.

 4پاسخ: 
 

 24سوال: 

کدامیک از موارد زیر در خصوص استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی صحیح تر 

 است؟

مک، دیدن تصاویر و ... هرگونه استفاده از تلفن همراه شامل صحبت کردن، ارسال پیا -1

 ممنوع است.



 صرفا صبحت کردن با تلفن همراه ممنوع است -2

 صرفا ارسال پیامک با تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع می باشد -3

 فقط خواندن پیامک از تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع است -4

 1پاسخ : 
 

 25سوال: 

 نمی باشد؟ کدام مورد زیر از عالئم خستگی و خواب آلودگی راننده

 حرکات نوسانی سر و گردن و احساس سنگینی در پلک ها -1

 عدم تمرکز در رانندگی و رویا پردازی در ذهن -2

 عدم توانایی کنترل خودرو بین خطوط و کاهش سرعت واکنش نسب به شرایط -3

 کنترل خودرو و حرکت بین خطوط -4

 4پاسخ: 
 

 26سوال: 

 اصلی با راه فرعی نصب می گردد؟کدام چراغ راهنمایی معموال در محل برخورد راه 

 چراغ چشمک زن زرد -1

 چراغ چشمک زن قرمز -2

 چراغ چشمک زن قرمز برای ایست -3

 چراغ چشمک زن قرمز برای عبور -4

 1پاسخ: 
 

 27سوال: 

در شهرها و مناطق مسکونی در خیابان های شریان اصلی حداکثر سرعت چند 

 کیلومتر در ساعت است؟



1- 100 

2- 95 

3- 60 

4- 85 

 3پاسخ: 
 

 28سوال: 

 نی توقف وسیله نقلیه ممنوع است؟عکدام گزینه به م

 ایستادن -1

 ایستادن ممنوع -2

 توقف -3

 توقف ممنوع -4

 4پاسخ: 
 

 29سوال: 

چراغ هایی که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می دهد کدام 

 است؟

 پاسخ: چراغ جانبی جلو
 

 30سوال: 

 پ عبارتند از .......پدال های مقابل پای راننده به ترتیب از راست به چ

 پاسخ: گاز، ترمز، کالچ
 

 31سوال: 

 



 کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟

فعال شدن کیسه هوا در حالتی که کمربند ایمنی بسته نشده باشد، نتایج مخرب تری  -1

 خواهد داشت

 در خودرهای مجهز به کیسه هوا دیگر نیازی به کمربند ایمنی نمی باشد -2

تکنولوژی های پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو، سیستم کیسه هوا یا ایربک می یکی از  -3

 باشد

 کیسه هوا، هنگام تشخیص ضربه ناشی از تصادف در کسیر از ثانیه باز می شود. -4

 2پاسخ: 
 

 32سوال: 

 برای انجام کمک های اولیه اگر آرامش ندارید چه باید بکنید؟

شما کمک می کند تا آرامش خود را بدست آوریده و پاسخ: کشیدن چند نفس عمیق و آرام به 

 به شرایط محیط تسلط یابید.
 

 33سوال: 

کدام یک از مهم ترین عوامل و خصوصیاتی است که موجب عملکرد ضعیف یک 

 راننده می شود؟

 عدم شناسایی و تشخیص نادرست حوادث غیرمنتظره و حادثه ساز -1

 نداشتن تمرکز در حین رانندگی -2

 کامل به ایمنی سایر کاربران ترافیکنداشتن توجه  -3

 تمام موارد -4

 4پاسخ: 
 

 34سوال: 

 



هنگام سبقت گرفتن اعم از اینکه روز باشد یا شب برای جلب توجه وسایل نقلیه 

 پشت سر، انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

 بوق زدن -1

 تبدیل نور چراغ خودرو -2

 اشاره با دست -3

 زدن چراغ راهنما -4

 4پاسخ: 
 

 35سوال: 

رانندگان وسایل نقلیه در صورت توقف اضطرای که امکان انتقال وسیله نقلیه به 

 بیرون خط و یا مسیر عبوری وجود نداشته باشد، موظفند.....

 متری رانندگان وسایل نقلیه دیگر و پیادگان را آگاه نمایند. 70پاسخ: با نصب عالئم از فاصله 
 

 36سوال: 

 از باند سمت چپ استفاده کرد؟ در چه شرایط می توان در آزاد راه

 پاسخ: برای سبقت از وسایل نقلیه دیگر یا استفاده از حداکثر سرعت مجاز در آن باند.
 

 37سوال: 

استفاده از بوق تنها برای اطالع و آگاه سازی سایر کاربران راه و جلوگیری از بروز 

 سانحه و خطر مجاز است.
 

 38سوال: 

سبت به دیگر وسایل نقلیه از ایمنی کمتری کدام یک از وسایل نقلیه زیر ن

 برخوردارند؟



 پاسخ: موتورسیکلت ها و دوچرخه ها
 

 39سوال: 

به همراه چراغ چشمک زن قرمز معموال کدام تابلوی راهنمایی و رانندگی نصب می 

 گردد؟

 پاسخ: ایست و یا رعایت حق تقدم
 

 40: سوال

 منظور از توقف چیست؟

 زمان طوالنی بدون حضور راننده پاسخ: ایست وسیله نقلیه در
 

 41سوال: 

هرگاه وسیله نقلیه ای شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید و نور کافی در آن 

متری وجود نداشته باشد انجام کدام مورد  150محل برای تشخیص اشخاص از فاصله 

 زیر ضروری است؟

 نگهداشتن پدال ترمز برای روشن شدن چراغ ترمز -1

 چراغهای بزرگ یا نور باال روشن نمودن -2

 روشن نگهداشتن چراغهای کوچک جلو و خطر عقب وسیله نقلیه -3

 3پاسخ: 
 

 42سوال: 

 از چند متری پیچ ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 متری 50پاسخ: 
 

 43سوال: 



............، عالوه براینکه کلیدی ترین ابزار در کنترل خودرو میباشد، می تواند به 

خوردی مناسب، صحت یا عدم سالمت بخشهای مهمی از خودرو همچون عنوان باز 

 سیستم جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار نماید.

 پاسخ: غربیلک فرمان
 

 44سوال: 

 کدامیک جزوه وظایف سیستم تعلیق نمی باشد؟

 تامین راحتی راننده -1

 کنترل قدرت و شتاب خودرو -2

 عبور از پستی یا بلندی هاحفظ تعادل و پایداری خودرو به هنگام  -3

 ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ های تند -4

 2پاسخ: 
 

 45سوال: 

 است؟ یخودرو الزام یمنیاستفاده از کدام نوع کمربند ا

 یسه نقطه ا  -1

 یدو نقطه ا -2

 کمربند ران -3

 ستیمهم ن یمنینوع کمربند ا-4

 کتاب 125صفحه -1پاسخ: 
 

 46سوال: 

 موارد زیر در خصوص کمک های اولیه صحیح می باشد؟کدامیک از 



 انجام کمک های اولیه حتما باید توسط پزشکان صورت پذیرد -1

 کمک های اولیه می تواند در محل حادثه یا در بیمارستان انجام شود -2

کمک های اولیه سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری و اسیبهای  -3

 مصدوم می شود

ری در تخفیف بیماری و اسیبهای مجروح نداشته صرفا جهت کمک های اویه تاثی -4

 باالبردن روحیه بیمار صورت می گیرد.

 3پاسخ: 
 

 47سوال: 

این صفات جزوه کدام نوع از رانندگان می باشد: تغییر مسیر ناگهانی و خطرآفرین 

برای سایر رانندگان، قرار گرفتن به مدت طوالنی در خط سرعت به منظور تنبیه 

 پشت سر و استفاده از نور باال برای اذیت کردن راننده مقابل. اتومبیل

 پاسخ: رانندگان پرخاشگر
 

 48سوال: 

در راههای پرترفیکی که خودروها پشت سرهم به صورت فشرده در حرکت هستند 

 چگونه می توانید از بروز تصادف جلوگیری کنید؟

 پاسخ: فاصله خود را با اتومبیل جلویی افزایش دهید.
 

 49سوال: 

 کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راههای یک طرفه درست است؟

رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به  -1

 چپ گردش کنند

 گردش به چپ در خیابان یکطرفه ممنوع است -2



هدایت و سپس به رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابان  -3

 چپ گردش کنند.

 باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود -4

 3پاسخ: 
 

 50سوال: 

 

 انجام کدام عمل در پشت چراغ قرمز در یک تقاطع نادرست است؟

 به هنگام چراغ قرمز باید پشت خط ایست توقف کامل نمود -1

 تا هنگام روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع باید منتظر ماند -2

 طع خلوت باشد با احتیاط می توان گردش به راست نموداگر تقا -3

 عبور از چراغ قرمز ممنوع است -4

 3پاسخ: 
 

 51سوال: 

 دست کم هر چند وقت یکبار باید سطح آب رادیاتور را کنترل نمود؟

 پاسخ: هفته ای یکبار

 52سوال: 

 مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

 نمودن توسط عالئم دیگر ممنوع شده باشد.پاسخ: عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش 
 

 53سوال: 

 ست؟یمفهوم چراغ قرمز چ



 پاسخ: این چراغ به معنی توقف می باشد و با دیدن آن باید پشت خط ایست توقف نمود.
 

 54سوال: 

 از عالئم بوجود آمدن حالت خستگی و خواب آلودگی در حین رانندگی کدام است؟

به شرایط، سنگینی در پلکها عدم کنترل آگاهانه روی پاسخ: افزایش سرعت واکنش نسب 

 کنترل سرعت خودرو
 

 55سوال: 

 الکل و مواد مخدر بر کدام یک از موارد زیر تاثیر منفی می گذارد؟

 پاسخ: توانایی ذهنی هوشایی و دید
 

 56سوال: 

با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و نبودن خط ایست برای توقف در چند متری چراغ 

 توقف کرد؟باید 

 متری 5پاسخ: 
 

 57سوال:  

 در بزرگراه های درون شهری حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

 100پاسخ: 
 

 58سوال: 

هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند حق 

 تقدم عبور با وسیله ای است که .....

 پاسخ: به سمت راست گردش می کند



 ایستادن ممنون همان ..... است

 پاسخ: توقف مطلقا ممنوع
 

 59سوال: 

 برای کاستن سرعت در حالی که وسیله نقلیه فاقد چراغ راهنما باشد باید......

 پاسخ: دست چپ را بطور افقط از باال به پایین حرکت داد
 

 

 60سوال: 

 کدام یک جزو سیستم انتقال قدرت نمی باشد؟

 کالچ -1

 میل لنگ -2

 گیربکس -3

 دیفرانسیل -4

 2پاسخ: 
 

 61سوال: 

 ورود و عبور عابرین پیاده در آزاد راه ها......

 پاسخ: ممنوع است
 

 62سوال: 

 مفهوم رنگ قرمز در عالئم عبور و مررو چیست؟ 

 پاسخ: منع کننده و یا ایست
 



 63سوال: 

 سبقت چیست؟ 

 مسیر حرکت می کند. پاسخ: جلو افتادن و یا پیشی گرفتن از خودرو دیگری که در همان
 

 64سوال: 

 در کدام شرایط برای توقف به مسافت بیشتری نیاز است؟

 پاسخ: وقتی خودرو سنگین تر است یا شرایط بارانی و برفی
 

 65سوال: 

 سبقت گرفتن در راه ها در کدام مورد زیر ممنوع می باشد؟

 اتوبوس و کامیون ها در معابر شهری -1

 متری ورودی تونل ها 150از  -2

 متری مانده به پیچ ها 100 از -3

 متری پس از پیچ ها 100از  -4

 1پاسخ: 
 

 66سوال: 

 در راه های یکطرفه برای گردش به چپ رانندگان موظفند وسیله نقلیه را....

 پاسخ: منتهی الیه چپ هدایت و گردش نمایند
 

 67سوال: 

 هنگام رانندگی و مشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه اقدامی باید انجام داد؟

 پاسخ: ایست و عبور
 



 68سوال: 

 در خصوص آتش سوزی خودرو انجام چه کاری ضروری می باشد؟

پاسخ: در صورت وجود کپسول آتش نشانی با استفاده از آن آتش را خاموش کنید و در صورت 

 نبود کپسول با پتو با یک جسم غیر قابل اشتعال شعله را خفه کنید
 

 69سوال: 

 راه تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟ اگر هنگام رانندگی در آزاد

 پاسخ: باید در خط توقف اضطراری توقف کرد.
 

 70سوال: 

 منظور از تخطی از محدودیت های سرعتی در راه ها کدام است؟

 پاسخ: عدم رعایت سرعت مجاز تعیین شده
 

 71سوال: 

کند  رانندگان هنگام روبه رو شدن با وسایل نقلیه ای که درجهت مخالف حرکت می

 حداقل از چند متری از چراغ عبور )نورپایین( استفاده می نمایند؟

 متری 150پاسخ: 
 

 72سوال:  

 در کنترل و تنظیم راه و ترافیک کدام مورد برسایرین مقدم تر است؟

 خط کشی ها -1

 چراغ راهنمایی -2

 فرمان پلیس -3

 تابلوهای راهنمایی و رانندگی -4



 3پاسخ: 
 

 73سوال: 

 ایست در ورودی تقاطع کدام است؟منظور از طراحی خط 

 پاسخ: مرز توقف وسایل نقلیه
 

 74سوال: 

 در راه های یکطرفه، حرکت برخالف مسیر تعیین شده ...

 پاسخ: ممنوع است
 

 75سوال: 

 کدامیک از موارد زیر جز نیازهای حیاتی مصدوم می باشد؟

 پاسخ: باز بودن راه تنفس، تنفس به اندازه کافی، گردش خون مناسب
 

 76سوال: 

 رانندگان با مشاهده چراغ قرمز چشمک زن در تقاطع باید چه عملی انجام دهند؟

 پاسخ:

قبل از ورود به تقاطع یا گذرگاه عابر پیاده توقف کرده و پس از اطمینان از عدم وجود خطر 

 تصادف عبور کنند.
 

 77سوال: 

 در ارائه کمک های اولیه اصل کلی بر است که ........

 پاسخ:

 سریع به مصدومین کمک نمایید



 

 78سوال: 

 کدام گزینه زیر درست است؟

 حرکت با دنده خالص در سرازیری ها بدون اشکل است -1

 حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی برای وسایل نقلیه دیگر ممنوع است -2

وسایل نقلیه می توانند از روی لوله های اب اتش نشانی که برای خاموش کردن اتش  -3

 قرار گرفته اند عبور نمایند در خایابان

 2پاسخ: 
 

 79سوال: 

رانندگان وسایل نقلیه موظفند برای رویت کلیه اشیا و اشخاص در جاده ها از چراغ 

 ...... استفاده نمایند

 پاسخ: نور باال
 

 80سوال: 

 هدف از طراحی شانه راه در دو طرف خط های عبور و رفت و برگشت کدام است؟

 پاسخ:

 توقف اضطراری
 

 81سوال: 

در خصوص احتیاط های الزم هنگام وقوع تصادف انجام کدامیک از موارد زیر اشتباه 

 است؟

 پاسخ:

 روشن نگه داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد
 



 82سوال: 

 در امن کردن محل حادثه ترافیکی، کدام مورد صحیح نمی باشد؟

 افتاده در آتشپاسخ: نجات دادن جان مصدوم گیر 
 

 83سوال: 

 در چه فاصله ای از اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی توقف ممنوع است؟

 متری 15پاسخ: 
 

 84سوال: 

 کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شب صحیح است؟

 پاسخ: محدوده دید راننده در شب کاهش می یابد
 

 85سوال: 

ادرت به رانندگی نمایند چه برخوردی با کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مب

 میشود؟

 پاسخ: به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم میشوند
 

 86سوال: 

 کدامیک از عوامل مهم اتالف سوخت و انرژی در خودرها محسوب می شود؟

 حرکت با سرعت مفید -1

 عدم تنظیم موتور و احتراق نقص در سیلندرها -2

 رانندگی در شب -3

 رانندگیدر مناطق سردسیر -4

 2پاسخ: 



 

 87سوال: 

 کدامیک از موارد زیر در خصوص حرکت با دنده عقب صحیح است؟

 پاسخ:

در حرکت بادنده عقب باید میدان دید عقب را کنترل نمونه و باارامی و نگاه کردن به فضای 

 پشت حرکت نمود
 

 88سوال: 

 چیزی می شود؟کثیف بودن شیشه چراغها منجربه چه 

 پاسخ: کاهش شدت روشنایی
 

 89سوال: 

 در کدامیک از موارد زیر احتمال وقوع تصادفات کمتر است؟

 شرایط جاده استاندارد –هوای خشک  -1

 کوالک –ریز باران  -وجود مه -2

 شرایط جاده استاندارد –ریز باران  –وجود مه  -3

 1پاسخ: 
 

 90سوال: 

جاده ها خیابانها به چه صورت مشخص میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در 

 می شود؟

 با توجه به تابلوهای نصب شده و آیین نامه راهنمایی و رانندگی پاسخ:
 

 91سوال: 



 کدام یک از موارد ذیل برای ایمن کردن صحنه تصادف صحیح نمی باشد؟

 قبل از هر اقدامی مطئن شوید خطری شما را تهدید نمی کند -1

 جدی قرار ندهیدبه هیچ وجه خود را در خطر  -2

 برای نجات مصدومین باید ریسک نمود و با شتاب به کمک آنها شتافت -3

 3پاسخ: 
 

 92سوال: 

روی یدک و هر نوع وسیله نقلیه ای که وسیله نقلیه دیگر آن را می کشد باید 

 ............بر روی وسیله نقلیه نصب تا سایر رانندگان آن را ببینند.

 سانتی متر 50حداقل پاسخ: پرچم سفید به ابعاد 
 

 93سوال: 

 سبقت گرفتن از وسیله نقلیه ای که خود در حال سبقت است......

ممنوع است، مگر در راهی که به دلیل وجود سه خط عبور با بیشتر این عمل مجاز  پاسخ:

 باشد.
 

 94سوال: 

بر اساس قوانین مصوب، رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند 

 باید...............

 پیش از ورود، توقف و با رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شود پاسخ:
 

 95سوال: 

کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شرایط ریزش برف و باران صحیح نمی 

 باشد؟



 باید چراغهای نور پایین را روشن نمود -1

 استفاده از برف پاک در صورت شدت یافتن ریزش باران -2

 اده از سیستم تهویه خودرواستف -3

 عدم استفاده از چراغها در شب -4

 4پاسخ: 
 

 96سوال: 

 سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد..............

 پاسخ: مجاز است
 

 97سوال: 

 در چند متری پیچ ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟

 متری 50پاسخ: 
 

 98سوال: 

 نقلیه در بزرگ راهها ........به عقب راندن وسیله 

 پاسخ: ممنوع است
 

 99سوال: 

رانندگانی که قصد تغییر مسیر یا توقف وسیله نقلیه خود را دارند موظفند از چه 

 فاصله ای به وسیله چراغ راهنما عالمت بدهند؟

 متری 100پاسخ: 
 

 100سوال: 



از اهمیت  در کدامیک از موارد زیر دور کردن خود و دیگران از صحنه تصادف

 بیشتری نسبت به  سایر موارد برخوردار است؟

 کنار راه قرار نداشته باشددر موارد که خودرو در  -1

 در حوادثی که تعداد مصدومین کم می باشد -2

 در حوادثی که خطراتی نظیر جاری شدن مواد خطرساز یا گازهای سمی وجود دارد -3

 3پاسخ: 
 

 101سوال: 

ای از کار بیفتد عالئم باید در فاصله مناسبی قرار  هرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا تپه

 داده شود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر از فاصله ........ متوجه خطر بشوند.

 متری 150پاسخ: 
 

 102سوال: 

 چرا قبل از سبقت گرفتن از یک کامیون طویل باید فاصله را با آن کامال حفظ نمود؟

 کامیون دید کافی داشته باشیم و در نقطه کور قرار نگیریم برای اینکه از موقعیت جلویی پاسخ:
 

 103سوال: 

کدام گزینه درباره عبور و توقف در مسیرهای ویژه اتوبوس شرکت واحد صحیح 

 است؟

 به جز اتومبیل های مجاز، برای مابقی وسایل نقلیه ممنوع است. پاسخ:
 

 104سوال: 

مربوط می شود: خیلی سریع و در کمال در امداد رسانی، این جمله به کدام مورد 

 خونسردی حادثه را بررسی نمایید.



 امن کردن محل حادثه -1

 ارائه کمک های اولیه -2

 ارزیابی موقعیت -3

 درخواست کمک -4

 3پاسخ: 
 

 105سوال: 

 کدامیک از موارد زیر در خصوص سرعت و حرکت صحیح می باشد؟

 کنترل وسیله نقلیه در سرعتهای پایین بسیار سخت است -1

 صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زیاد بسیار بیشتر است -2

 در سرعت های باال زمان واکنش نسبت به خطرات بسیار افزایش می یابد -3

 2پاسخ:
 

 106سوال: 

 دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد ........

 پاسخ: ممنوع است
 

 107سوال: 

 است؟در هنگام آتش گرفتن خودرو کدامیک از موارد مهم تر 

با استفاده از کپسول  -افراد داخل ماشین را پیاده نماید –ابتدا موتور را خاموش کنید   پاسخ:

 آتش نشانی آتش را خاموش نمایید.

 

 

 



 

آزمون 1

2- کدام تابلو درباره توقف نمی باشد؟1- کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟

3- در هنگام رانندگی و مشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه 
اقدامی باید انجام داد؟

1- ایست و عبور
2- عبور با احتیاط

3- عبور از تقاطع با سرعت زیاد و احتیاط الزم
4- عبور از تقاطع با سرعت کم و احتیاط الزم

4- هرگاه وسیله نقلیه موتوری در راه ها از کار بیفتد و به دلیل 
نور کافی نیاز به چراغ نباشد راننده باید مثلث های شبرنگ را 
در چه فاصله ای از طرف عقب و جلو وسیله نقلیه به نحوی که 

قابل دیدن باشد قرار دهد؟
1-  70 متری
2- 100 متری

3- 150 متری
4- 200 متری

5- کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شرایط 
ریزش برف و باران صحیح نمی باشد؟

1- باید چراغ های نورپایین را روشن نمود
2- استفاده از برف پاک کن در صورت شدت یافتن ریزش 

باران
3- استفاده از سیستم تهویه خودرو
4- عدم استفاده از چراغ ها در شب

6- براساس قوانین مصوب، رانندگانی که از راه فرعی وارد 
راه اصلی می شوند باید ...

راه  وارد  تقدم  حق  بارعایت  و  توقف  ورود،  از  پیش   -1
اصلی شود

2- سریعا وارد راه اصلی گردند
3- سریعا به سمت چپ گردش نماید

4- سریعا به سمت راست گردش نمایند

را  موتوری  نقلیه  وسایل  عبور  ممنوعیت  تابلو  کدام   -7
اعالم می دارد؟

8- کدام تابلو، درباره حق تقدم عبور نمی باشد؟
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آزمون 1

10- این تابلو بیانگر چیست؟
1- عبور پیاده ممنوع

2- عبور عابر پیاده
3- گذرگاه عابر پیاده

4-فقط عبور پیاده

11- این تابلو بیانگر چیست؟
1- پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر

2- جداقل سرعت 30 کیلومتر
3- منطقه محدودیت سرعت

4- سرعت بیش از 30 کیلومتر 
بر ساعت ممنوع

13- سبقت گرفتن در راهها در کدام مورد مجاز نیست؟
1- اتوبوس و کامیون ها در معابر شهری

2- از 150 متری ورودی تونل ها
3- از 100 متری مانده به پیچ ها

4- از 100 متری پس از پیچ ها

که  ای  نقلیه  با وسایل  روبرو شدن  رانندگان هنگام   -14
در جهت مخالف حرکت می کند حداقل از چند متری از 

چراغ عبور )نور پایین( استفاده می نمایند؟
1- 150 متری
2- 100 متری
3- 50 متری

4- 250 متری

15- استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ...
1- مجاز است 

2-ممنوع است
3-فقط در معابر شهری مجاز است.

4-در صورت حواس پرتی ممنوع است.

ایستادن  رانندگی،  و  راهنمایی  نامه  آیین  16-براساس 
ممنوع ...... است؟

1- توقف مطلقا ممنوع
2- توقف

3- توقف ممنوع
4- ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

9- عنوان این تابلو چیست؟
1- ریزش سنگ

2- سرازیری سنگ
3- سرباالیی خطرناک

4- شیب سرازیری 12 درصد

12- در چند متری پیچ ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟
1- 30 متری
2- 50 متری
3- 40 متری

4- سبقت گرفتن در پیچ ها محدودیت ندارد.
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آزمون 1

17- حداکثر سرعت در بزرگ راه های درون شهری چند 
کیلومتر در ساعت است؟
1- 100 کیلومتر در ساعت
2- 70 کیلومتر در ساعت
3- 95 کیلومتر در ساعت
4- 110 کیلومتر در ساعت

18-  در راه های یک طرفه، حرکت برخالف مسیر تعیین 
شده ... ؟

1- برای گردش به  چپ آزاد است
2-با دادن عالمت و زدن چراغ راهنما مانعی ندارد

3- ممنوع است
4- مجاز است

راهنمای  تابلوهای  جزو  زیر  تابلوهای  از  کدامیک   -19
مسیر نمی باشد؟

20- کدامیک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای اخباری نمی 
باشد؟

21-  مفهوم شکل مقابل عالئم عبور و مرور چیست؟
1- معموالً برای تابلوهای دستوری و خدماتی

2- عالمت هشدار دهنده برای خطر
3- شروع و پایان حق تقدم مسیر

4- معموالً برای عالئم راهنما

22- این تابلو بیانگر چیست؟
1-  جاده دو طرفه

2- حق تقدم عبور با شما
3- حق تقدم عبور
4- راهنمای مسیر

23- در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد ...
1- باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

2- باید از نورباال استفاده نمود.
3-  تمام چراغ ها را باید خاموش نمود.

4- باید از نورپایین استفاده نمود.

24- کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راههای یک 
طرفه درست است؟

1- گردش به چپ در خیابان یک طرفه ممنوع است.
2- رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف 

راست خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.
3- رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف 

چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.
4- باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.
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آزمون 1

25- تکیه نمودن و آویزان شدن اشخاص به وسایل نقلیه 
...؟

1- مجاز است.
2- با رعایت احتیاط مجاز است.

3- ممنوع است.
4- در صورت بی خطر بودن مجاز است.

26 - شستشوی وسایل نقلیه در راه ها ...
1- ممنوع است
2- مجاز است

نقلیه  وسایل  انحراف  و  خطر  ایجاد  و  راه  سد  باعث   -3
امسیر حرکت می شود

4- موارد 1 و 3

عوض  را  خودرو  شاسی  توان  می  شرایطی  چه  در   -27
نمود؟

1- در هیچ شرایطی نمی توان عوض نمود.
2- تعویض آن دلبخواه و بدون اشکال است.

3- تنها با مجوز راهنمایی و رانندگی می توان به این کار 
اقدام نمود.

4- مجوز کارخانه سازنده برای این کار کافی است.

28- برای امن کردن محل حادثه با چه اقدامی می توان 
صحنه را عاری از خطر نمود؟

1- خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه دیده
2- مراقب سالمت خود باشید

3- مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نمایید.
4- موارد 1 و 2

الزامات  با  مطابق  یابی(  )ترمز  سرویس  ترمز   -29
استانداردهای خودرویی باید بر... عمل کند.

1- فقط بر چرخهای محرک
2- فقط بر چرخهای جلو

3- فقط بر چرخهای عقب
4- برتمامی چرخ ها عمل کند

30- چه هنگام می توان از ترمز دستی استفاده نمود؟
1- هنگام توقف خودرو و یا در سرعتهای بسیار پایین

2- در هر شرایطی
3- تنها در سرعتهای باال

4- هنگام حرکت در سرازیری ها یا سرباالیی ها

31- کدامیک یک از عوامل مهم اتالف سوخت و انرژی در 
خودروها محسوب می شود؟
1- حرکت با سرعت مطمئنه

2- عدم تنظیم موتور و احتراق بی نظمی در سیلندرها
3- رانندگی در شب

4- رانندگی در مناطق سردسیر

32- این تابلو بیانگر چیست؟
1- منطقه محدودیت سرعت

2- پایان محدوده توقف ممنوع
3- پایان محدوده پارک آزاد
4- محدوده توقف ممنوع در 

ساعات معین
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آزمون 2

1- این تابلو بیانگر چیست؟
1- جایگاه سوخت

2- تلفن عمومی
3- تفرجگاه

4- هتل

2- چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند 
خطرناک باشد؟

1- چون باعث کاهش دید می شود
2- چون باعث کاهش انعکاس نور می شود

3- چون باعث افزایش انعکاس نور می شود
4- شکسته و کثیف بودن شیشه ها خطر آفرین نمی باشد.

3- این تابلو بیانگر چیست؟
1- خروجی از آزادراه 100 متر

2- خروجی از آزادراه 200 متر
3-  تقاطع جاده و راه آهن در 100 متری
4- تقاطع جاده و راه آهن در 200 متری

4- کدام یک از موارد زیر باید قبل از شروع حرکت مورد 
بازبینی قرار بگیرد ؟

1- کالچ - شیشه ها - گازها
2-  ترمزها - برف پاکن - بوق - کالچ - گاز

3- سیستم روشنایی-پالک-تایرها-بوق- آیینه ها-کالچ
آب  ها-ترمز-تایرها-میزان  آئینه  روشنایی-  سیستم   -4

رادیاتور و شیشه شور- بوق - برف پاک کن - پالک خودرو

مناسب،  بازخوردی  عنوان  به  تواند  می  وسیله  کدام   -5
صحت یا عدم سالمت بخشهای مهمی از خودرو همچون 
سیستم جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار نماید؟

1- پدال ترمز
2- پدال گاز

3- غربیلک فرمان
4- آینه بغل

چند  سرعت  حداقل  شهری،  برون  های  راه  آزاد  در   -6
کیلومتر در ساعت است ؟

70 -1
50 -2
60 -3
65 -4

7- سوئیچ استارت معموال دارای چند حالت است؟
1- 4 حالت
2- 5 حالت
3- 3 حالت
4- 2 حالت

صحنه  کردن  ایمن  منظور  به  زیر  موارد  از  یک  کدام   -8
حادثه رانندگی می باشد؟

1- رعایت فاصله مناسب، بررسی وضعیت مصدومین، دور 
کردن

2- رعایت فاصله مناسب، کشیدن چند نفس عمیق و آرام
3- موتور اتومبیل را خاموش کنید ، درصورتی که نمیتوانیم عامل 

خطر ساز را حذف کنیم مصدوم را از محیط دور کنیم
4- همه موارد
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آزمون 2

10- کدام یک از موارد ذیل برای ایمن کردن صحنه تصادف 
صحیح نمی باشد؟

1- قبل از هر اقدامی مطمئن شوید خطری شما را تهدید نمی کند.
2- به هیچ وجه خود را در خطر جدی قرار ندهید.

3- خودروی خود را در فاصله ای مناسب از صحنه حادثه 
پارک نمایید.

4- برای نجات مصدومین باید ریسک نمود و با شتاب به 
کمک آنها شتافت.

11- این تابلو بیانگر چیست؟
1- پایان جداکننده

2- شروع جداکننده
3- جریان همگرا

4- برآمدگی

12- این تابلو بیانگر چیست؟
1- تعمیرگاه

2- هتل
3- بیمارستان

4- بوق زدن ممنوع

13- براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، منظور از ایست 
وسیله نقلیه در زمان کوتاه کدام است؟

1- ایستادن
2- ایست وسیله نقلیه برای هر مدت زمانی

3- ایستادن ممنوع
4- ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

14- در آزادراه های برون شهری و مناطق غیرمسکونی، 
حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

60 -1
50 -2
70 -3
65 -4

15- در شبها و در راه های بیرون شهر ) جاده های بیرون 
شهری ( حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

85 -1
95 -2
65 -3
75 -4

16- پرباد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک 
از موارد زیر شود؟

1- فرمان پذیری خودرو را کاهش داده و باعث ایجاد خطر می گردد.
2- باعث افزایش مصرف سوخت در سرعتهای زیر 50 کیلومتر در 

ساعت می شود.
3- باعث فرسایش تایر در سرعتهای باالی 50 کیلومتر خواهد بود.

4- باعث سر خوردن الستیک در حین ترمز در سرعتهای زیر 50 
کیلومتر

9- کمکهای اولیه چیست؟
1- به اقدامات اولیه می گویند که بالفاصله پس از بروز سانحه 

و قبل از رسیدن به مرکز درمانی صورت می گیرد.
2- به اقدامات اولیه که در درمانگاه و اورژانس انجام می 

شود.
3- به اقدامات اولیه قبل از بروز حادثه و برای جلوگیری 

از آن می گویند
4- هیچکدام
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آزمون 
17- رانندگان با دیدن چراغ چشمک زن قرمز در تقاطع ها 

باید چه عملی انجام دهند؟
1- کامال توقف نموده سپس با سرعت زیاد حرکت کند.
2- از سرعت خود کاسته و سپس با احتیاط عبور کند.
3- عبور آزاد است ولی باید با سرعت باال حرکت کند.

4- قبل از ورود به تقاطع با گذرگاه عابر پیاده توقف کرده و 
پس از اطمینان از نبودن خطر تصادف حق تقدم عبور

حرکت نماید.

18- کدام یک از موارد زیر در مورد دسته دنده اشتباه است؟
1- اهرم دنده معموال در طرف راست دنده قرار دارد.

2- گیربکس خودرهای سواری معموال 
5 حالته )5 سرعته( می باشند.

3- اهرم دنده به صورت مستقیم با 
سیستم کالچ در ارتباط است.

4- وقتی دنده در حالت خالص باشد 
نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد.

به  مبادرت  گواهینامه  ضبط  زمان  در  که  کسانی  با   -19
رانندگی می نمایند چه برخوردی می شود؟

1- به مراجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی 
بدون گواهینامه محکوم می شوند.

2- تا پایان عمر به آن ها گواهینامه داده نخواهد شد.
3- باید هرچه سریع تر خود را به مراجع قضایی معرفی نمایند.

4- در صورتی که مرتکب خالف نشوند مشمول مجازات 
نخواهند شد.

الزامات استانداردهای خودرویی  با  20- ترمز پایی مطابق 
باید ... عمل کند.

1- به چرخ های متحرک
2- چرخ های جلو

3- چرخ های عقب
4- همه ی چرخ ها

21- کدامیک مستقیما در جهت خنک کاری موتور نمی باشد؟
1- رادیاتور

2- میل لنگ
3- ترموستات

4- فن

...... برای کنترل  از  ...... برای کنترل پدال کالچ و  از   -22
پدال گاز و ترمز استفاده می شود.

1- پای راست - پای چپ
2- پای چپ - پای راست

3- دست راست - پای چپ
4- دست چپ - پای چپ

23- این تابلو بیانگر چیست؟
1- سرعت توصیه شده

2- طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
3- طول محدوده خطر

4- حاشیه نمای دو طرفه

24- منظور از این چراغ چیست ؟
1- در این حالت عبور مستقیم و گردش 

در جهت پیکان مجاز است.
2- عبور مستقیم مجاز بوده ولی گردش 

به سمت پیکان غیر مجاز است.
3- حرکت به صورت مستقیم ممنوع است.

4- صرفا میتوان به سمت راست حرکت نمود.
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26- در امدادرسانی، این جمله به کدام مورد مربوط می شود: 
)) خیلی سریع و در کمال خونسردی حادثه را بررسی نمایید.((

1- امن کردن محل حادثه
2- ارائه کمک های اولیه

3- ارزیابی موقعیت
4- درخواست کمک

27- در این تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک 
می باشد؟

 1- قرمز - سبز - آبی
2- سبز - آبی - قرمز
3- آبی - قرمز - سبز
4- قرمز - آبی - سبز

29- در این شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟
 1- خودروی 1 )قرمز(

2- بستگی به سرعت خودرو دارد.
3- خودروی 2 ) سبز(

4- هر دو با هم می توانند 
عبور نمایند.

حال  در  که خود  ای  نقلیه  وسیله  از  گرفتن  30- سبقت 
سبقت است ... .

1- مجاز است.
2- چنانچه احتمال تصادف نباشد، مجاز است.

3- تحت هر شرایطی ممنوع است.
4- ممنوع است مگر در راهی که به دلیل وجود سه خط 

عبور یا بیشتر این عمل مجاز باشد.

31- انجام کدام یک از اعمال زیر در خصوص زخمی های 
صحنه تصادف نادرست است؟

1- دلجویی از آنها
2- گرم نگه داشتن آنها

3- ایجاد شرایطی که زخمیها تنها نمانند.
4- دادن خوراکی به افراد زخمی

اقدام  ترین  مهم  بیهوش  مصدوم  یک  با  برخورد  در   -32
چیست؟

1- گرفتن فشار خون بیهوش
2- باز کردن راه تنفسی و حفظ گردش خون

3- بلند کردن دست های مصدوم
4- نشاندن مصدوم روی صندلی

25- به همراه چراغ چشمک زن قرمز معموال کدام تابلو 
راهنمایی و رانندگی نصب می گردد؟

1- فقط عبور مستقیم مجاز
2- گردش به چپ ممنوع

3- فقط عبور به راست مجاز
4- ایست و با رعایت حق تقدم

28- در کدام یک خطوط اضطرار نمایش داده شده است؟

 

آزمون 

https://questions-driving-regulations.com
https://questions-driving-regulations.com
https://questions-driving-regulations.com


آزمون 3
1- مفهوم این تابلو چیست؟

 1- عبور دو طرفه
2- حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است.

3- عبور از هر دو طرف ممنوع
4- توقف در روزهای زوج ممنوع

2- تابلوهای زیر که در راهها نصب می شوند به چه معناست؟
 1- فاصله را تا خروجی بعدی نشان می دهند.

2- فاصله را تا تقاطع جاده و راه آهن 
نشان می دهند.

3- فاصله خروجی تا آزادراه را نشان 
می دهند.

4- فاصله را تا محل بازرسی نشان 
می دهند.

3- در راه های یک طرفه برای گردش به چپ راننده باید 
وسیله نقلیه را ...

1- وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابان هدایت 
و سپس به چپ گردش کنند.

2- وسیله نقلیه را به سمت چپ هدایت و گردش نمایید.
3- وسیله نقلیه را در سمت راست متوقف و سپس با رعایت 

گردش نمایید.
4- وسیله نقلیه را متوقف و با رعایت حق تقدم عبور نمایید.

4- هدف از ... تسلط کامل پاها و دستها بر تجهیزات کنترلی 
همچون پدالها، اهرمها و غربیلک فرمان می باشد.

1- معاینه فنی
2- تنظیم آینه ها

3- سالمت فنی
4- تنظیم صندلی

5- لرزش غربیلک فرمان می تواند ناشی از ... باشد.
1- باالنس نبودن چرخ ها
2- تنظیم نبودن چراغ ها

3- منبع سوخت
4- هیچکدام

6- کدامیک جزء وظایف سیستم تعلیق نمی باشد؟
1- کنترل قدرت و شتاب خودرو

2- تأمین راحتی راننده
از پستی  3- حفظ تعادل و پایداری خودرو هنگام عبور 

یا بلندی ها
4- ممانعت از واژگونی خودرو هنگام عبور از پیچها

7- در هنگام آتش گرفتن خودرو کدامیک از موارد مهم 
تر است؟

1- ابتدا موتور را خاموش کنید.
2- افراد داخل ماشین را پیاده نمایید.

خاموش  را  آتش  نشانی  آتش  کپسول  از  استفاده  با   -3  
نمایید.

8- این صفات جزء کدام نوع از رانندگان می باشد؟ مانور 
و تغییر مسیر به طور مکرر و بوق زدن های بیهوده و مکرر 

عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک.
1- رانندگان مسن

2- رانندگان پرخاشگر
3- رانندگان جوان

4- رانندگان بی تجربه
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نبودن  با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت   -10
توقف  باید  چراغ  متری  چند  در  توقف  برای  ایست  خط 

کنیم؟
1- دو متری

2- سه متری
3- پنج متری

4- چهار متری

11- در شهرها و مناطق مسکونی، در خیابان های شریان 
اصلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

100 -1
95 -2
60 -3
85 -4

13- کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟
از تصادف در  ناشی  1- کیسه هوا، هنگام تشخیص ضربه 

کسری از ثانیه باز می شود.
2- فعال شدن کیسه هوا، در حالتی که کمربند ایمنی بسته 

نشده باشد، نتایج مخرب تری خواهد داشت.
3- یکی از تکنولوژی های پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو، 

سیستم کیسه هوا یا ایربگ می باشد.
4- با وجود کیسه هوا دیگر نیازی به کمربند ایمنی نمی باشد.

14- کدامیک از موارد زیر جان فرد را نسبت به موارد دیگر 
دیرتر به خطر می اندازد؟

1- فقدان تنفس
2- باال بودن درجه حرارت بدن

3- فقدان ضربان قلب
4- خونریزی شدید

15-قرار گرفتن طوالنی مدت رانندگان در شرایط نامساعد 
زیستی محیطی منجر به چه می شود؟
1- کسب انرژی مثبت و تالش مضاعف

2- رانندگی سالم و حفظ حقوق اجتماعی دیگران
3- تحریک پذیری، عصبانیت زودهنگام و پرخاشگری

4- رانندگی ایمن و رعایت اصول رانندگی صحیح

16- در سبقت گرفتن کدامیک از موارد زیر را باید رعایت نمود؟
1- یافتن فضایی برای جلو افتادن از خودروی دیگر

2- داشتن سرعتی معادل سرعت خودرویی که می خواهیم از 
آن سبقت بگیریم.

3- عدم ممنوعیت سبقت در آن مکان از راه اطمینان از خالی 
بودن وسیله نقلیه در الین دیگر

4- عدم ممنوعیت سبقت در آن مکان از راه، مگر سرعت خودرو 
آن قدر باشد که در زمان کوتاه عمل سبقت گرفتن تمام شود.

در  رنگارنگ  و  زن  چشمک  های  چراغ  از  استفاده   -9
وسایل نقلیه ...

1- برای دید بیشتر اشیاء و اشخاص مانعی ندارد.
2- مانعی ندارد.

3- ممنوع است مگر با مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
4- تحت هر شرایطی حتی اخذ مجوز نیز ممنوع است.

12- استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی در خودرو الزامی 
است؟

1- نوع کمربند ایمنی مهم نیست.
2- دو نقطه ای
3- کمربند ران
4- سه نقطه ای

آزمون 3
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آزمون 3
17- راننده ای که دست چپ را به طرف پایین نگهداشته به 

چه معناست؟
1- گردش به تغییر مسیر به راست

2- گردش با تغییر مسیر به چپ
3- توقف

4- افزایش سرعت

18- مفهوم رنگ سبز در عالئم عبور و مرور چیست؟
اماکن  و  ها  بزرگراه  در  مسیر  راهنمای  مجاز،  حرکات   -1

مذهبی
2- منع کننده با ایست

3- راهنما برای مناطق اداری و
 آموزشی و خدماتی

4- راهنما برای مناطق تفریحی 
و فرهنگی و گردشگری

19- کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی در شب اشتباه است؟
1- روشن نمودن چراغ های کوچک و بزرگ بطور همزمان

2- استفاده از بوق کوتاه هنگام سبقت
از  خودرویی  شدن  نزدیک  صورت  در  سرعت  کاهش   -3

روبرو که از نور باال استفاده می کند.
4- استفاده از چراغ مه شکن در هنگام ریزش

20- بازدید مخزن آب رادیاتور چه زمانی باید انجام شود؟
1- صرفا در فصل تابستان که هوا گرم است.

2- زمانی که خودرو روشن است.
3- زمانی که خودرو در حال حرکت است.
4- زمانی که موتور خاموش و سرد است.

از  را  نقلیه و عرض آن  21- چراغ هایی که حضور وسیله 
سمت جلو نشان می دهد کدام است؟

1- چراغ جانبی جلو
2- چراغ جانبی عقب

3- چراغ های کوچک عقب
4- چراغ توقف

22- روی یدک و هر نوع وسیله نقلیه ای که وسیله نقلیه 
دیگر آن را می کشد باید ... سر روی وسیله نقلیه نصب تا 

سایر رانندگان آن را ببینند.
1- پرچم سفید به ابعاد حداقل 100 سانتی متر

2- پرچم قرمز به ابعاد 50 سانتی متر
3- پرچم سفید به ابعاد حداقل 50 سانتی متر

4- چراغ الکتریکی با نور قرمز

ممنوع  گرفتن  سبقت  ها  پل  ورودی  متری  چند  از   -23
است؟

1- 250 متری
2- 150 متری
3- 200 متری
4- 100 متری

24- چرا قبل از سبقت گرفتن از یک کامیون طویل باید 
فاصله را با آن کامال حفظ نمود؟

1- زیرا برای سبقت گرفتن از کامیون در پیچ ها باید شتاب 
کافی داشته باشیم.

2- سبقت گرفتن از کامیون طویل ممنوع است.
3- برای اینکه در نقطه کور قرار بگیریم.

4- برای اینکه از موقعیت جلویی کامیون دید کافی داشته 
باشیم و در نقطه کور قرار نگیریم.
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26- کاربرد روش 2 ثانیه زمان در کجاست؟
1- بررسی آثار ناشی از تصادف

2- تخمین مسافت خودرو در حال حرکت با وسیله نقلیه 
جلویی

3- کنترل صحت کار موتور خودرو
4- محاسبه زمان چراغ زرد راهنمای در سر چهارراه ها

جواب درست گزینه 2

27- مفهوم این تابلو چیست؟
 1- ورود به راه اصلی از راست

2- تقاطع
3- ورود به راه اصلی از چپ

4- تقاطع فرعی به اصلی
جواب درست گزینه 2

29- انجام دادن کدام گزینه درست است؟
1- استفاده از نورباال در فواصل کمتر از 150 متر با خودروی 

جلویی
2- استفاده از چراغهای با نور خیره کننده

3- عدم استفاده از نورباال در شب
با  متر   150 از  کمتر  فواصل  در  پایین  نور  از  استفاده   -4

خودروی جلویی

30- کدام یک به معنای راننده معلول است؟

31- کدام گزینه نادرست است؟
1- رانندگی برای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای 

خواب آور مصرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است.
رانندگی  نامه  گواهی  رانندگی،  هنگام  است  موظف  راننده   -2

خودش را همراه داشته باشد.
3- استفاده از بوق برای مقاصدی مانند صدا زدن افراد و جلب 

توجه مسافر ممنوع است.
4- رانندگان می توانند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند.

32- کدام گزینه درباره عبور و توقف در مسیرهای ویژه 
اتوبوس شرکت واحد صحیح است؟

1- به جز اتوموبیل های مجاز، برای مابقی وسایل نقلیه ممنوع است.
2- در ساعات شب می توان از مسیر ویژه اتوبوس عبور نمود.

استفاده  ویژه  از خطوط  توان  پلیس می  نبودن  در صورت   -3
نمود.

4- در صورت ترافیک سنگین می توان از مسیر ویژه اتوبوس 
عبور کرد.

25- این تصویر بیانگر چیست؟
 1- سواری در حال سبقت گرفتن

 از موتور سوار است.
2- موتور سوار در نقطه کور 

سواری قرار دارد.
3- سبقت در محل عبور مجاز
4- عدم رعایت فاصله مناسب

28- مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟
1- ایست کامل و سپس عبور

2- عبور با گردش آزاد است مگر آنکه گردش
 نمودن توسط عالیم دیگر ممنوع باشد.

3- هنگام سبز بودن چراغ به مسیر خود 
ادامه داده و از تقاطع گذر کنید و همچنین 

مراقب عابرین پیاده که ممکن است از 
تقاطع عبور کنند باشید.

آزمون 3
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آزمون 4
2- در تقاطع روبرو که فاقد چراغ راهنمایی است حق تقدم 

عبور با کدام خودرو می باشد؟
 1- خودرو شماره 1
2- خودرو شماره 2

3- خودرویی که فاقد تابلوی
 رعایت حق تقدم است.

4- موارد 2 و 3

نوع  چه  شکل  این  در  شده  داده  نشان  طولی  خطوط   -1
خطوطی می باشد؟

 1- خط مقطع یا بریده بریده
2- خط ممتد و مقطع ترکیبی

3- خط طولی ممتد
4- خطوط هاشور

شب  در  رانندگی  خصوص  در  زیر  موارد  از  کدامیک   -3
صحیح است؟

1- میزان تصادفات در شب کاهش می یابد.
موانع  راننده  تا  کشد  می  طول  کمتری  زمان  شب  در   -2

موجود را ببیند.
3- محدوده دید راننده در شب کاهش می یابد.

را  دید  کاهش  توان  می  شبها  در  سرعت  افزایش  با   -4
جبران کرد.

حرکت  و  سرعت  خصوص  در  زیر  موارد  از  کدامیک   -4
صحیح است؟

1- کنترل وسایل نقلیه در سرعتهای پایین بسیار سخت است.
2- صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زیاد بسیار بیشتر است.

بسیار  خطرات  به  نسبت  واکنش  زمان  باال  سرعتهای  در   -3
افزایش می یابد.

4- سایر کاربران راه بدلیل سرعت باالی وسیله نقلیه شما، زمان 
واکنش زیادی خواهند داشت.

5- کم بودن عمق شیار تایر منجر به چه می شود؟
1- کاهش مقدار اصطکاک میان تایر و سطح راه

2- افزایش احتمال آسیب به تایر
3- سرخوردن خودرو به ویژه در سطوح خیس یا مرطوب

4- تمام موارد

6- منظور از توقف چیست؟
1- ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی بدون حضور راننده

2- ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه
3- ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی با حضور راننده

4- ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع

7- کدام مورد زیر از عالئم خستگی و خواب آلودگی راننده 
می باشد؟

1- تمرکز در رانندگی
2- توانایی کنترل خودرو بین خطوط حرکت

3- داشتن سرعت واکنش مناسب نسبت به شرایط
4- عدم کنترل آگاهانه بر سرعت خودرو

8- از چند متری تقاطع ها سبقت گرفتن ممنوع است؟
1- 40 متری
2- 30 متری
3- 50 متری

4- سبقت گرفتن محدودیت ندارد.
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10- در راه های برون شهری حداکثر سرعت مجاز در آزادراه 
ها برای کامیونت چند کیلومتر در ساعت است؟

120 -1
125 -2
130 -3
110 -4

11- مهمترین مزیت ترمز ضدقفل چیست؟
1- حفظ هدایت پذیری خودرو و جلوگیری از لغزش

2- افزایش قدرت و سرعت خودرو
3- کاهش مصرف سوخت
4- استهالک کمتر تایرها

14- کدام یک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای رعایت حق 13- کدام یک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای محلی نمی باشد؟
تقدم نمی باشد؟

15- عنوان این تابلو چیست؟
 1- پرواز هواپیما در ارتفاع کم

2- جهت وزش باد شدید از راست
3- جهت وزش باد شدید از چپ

4- جهت حرکت هواپیما

16- عنوان این تابلو چیست؟
 1- گردش به چپ ممنوع

2- گردش به راست ممنوع
3- دور زدن ممنوع

4- جهت عبور در میدان

9- دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد ...
1- با رعایت احتیاط بدون اشکال است.

2- ممنوع است.
3- مجاز است.

4- در صورت خلوت بودن مسیر مجاز است.

کدام  شهرها  کالن  در  هوا  آلودگی  منبع  بزرگترین   -12
است؟

1- کارگاه ها
2- خودرو

3- وسایل گازسوز خانگی
4- پاالیشگاه ها

آزمون 
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آزمون 4
17- این تابلو بیانگر چیست؟

 1- عبور کامیونت ممنوع
2- عبور موتور سیکلت ممنوع

3- عبور کامیون ممنوع
4- عبور خودروی کشاورزی ممنوع

18- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- تقاطع

2- تقاطع راه آهن بدون راه بند
3- تقاطع با راه آهن

4- تقاطع راه آهن با راه بند

19- کدامیک از احتیاط های الزم برای ایمن کردن صحنه 
تصادف صحیح نمی باشد؟

1- تابلو اعالم خطر را در فاصله مناسب از صحنه تصادف 
قرار دهید.

2- موتور خودرو حادثه دیده را خاموش کنید.
3- با به خطر انداختن خود برای نجات دیگران اقدام کنید.

4- از رهگذران بخواهید به دیگر راننده ها هشدار دهند تا 
از سرعت خود را کم کنند.

20- حرکت با دنده خالص در سرپایینی چه خطراتی را در 
پی خواهد داشت؟

1- موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جا می 
رود.

2- ترمز گرفتن و هدایت خودرو دشوار می شود.
3- سیستم کالچ آسیب می بیند.

4- موارد 1 و 2

21- علت سرخوردن خودرو در شرایط یخبندان کدام عامل 
می باشد؟

1- اصطکاک کم تایر با سطح جاده
2- اصطکاک زیاد تایر با سطح جاده

3- ضعیف عمل نمودن ترمز ها
4- خیس شدن لنت ترمز

22- در برخورد راه اصلی با راه فرعی تقدم عبور با وسایل 
نقلیه ای است که ...

1- از راه اصلی عبور می کند.
2- از راه فرعی عبور می کند.

3- به سمت راست گردش می کند.
4- در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

24- کدام تابلو درباره سبقت ممنوع نمی باشد؟23- کدام تابلو مفهوم گذرگاه عابر پیاده می باشد؟
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26- عنوان این تابلو چیست؟
 1- دست انداز

2- چاله
3- برآمدگی

4- شانه خطرناک

27- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- عبور ممنوع

2- عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
3- عبور سواری ممنوع

4- عبور وسایل نقلیه موتوری 
ممنوع

29- عالیم آگاه سازی برای سبقت در هنگام شب چیست؟
1- استفاده از بوق بلند بطور متناوب

2- فقط تبدیل و تعویض نور چراغ باال و پایین
3- استفاده از بوق کوتاه

4- تبدیل و تعویض نور چراغ باال و پایین بهمراه چراغ راهنما

30- در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین را باید در 
اولویت انجام کمکهای اولیه قرار داد؟

بجز  است  شدید  بسیار  آنها  آسیبهای  که  مصدومینی   -1
سوختگی ها با زخمهای وسیع

2- مصدومینی که آسیبهای آنها کمتر است و با انجام کمکهای 
اولیه سریعا بهبود می یابند.

3- مصدومینی که از سن باالتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند.
4-کودکان در اولویت انجام کمکهای اولیه هستند.

حال  در  که  ای  نقلیه  وسیله  راست  طرف  از  سبقت   -31
گردش به چپ می باشد ...

1- مجاز است.
2- ممنوع است.

3- در هنگام روز مجاز است.
4- فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است.

32- اگر خودرویی با نورباال از روبرو به شما نزدیک شود چه 
باید بکنید؟

1- سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد.
2- با تبدیل نورباال به پایین و بوق ممتد او را متوجه نمود.

نگاه  به سمت راست جایگاه  و  را کاهش داده  3- سرعت 
کرده و با کنار چشم حرکت کرد.

4- سرعت را کاهش داده و به سمت جاده نگاه کرد.

25- مفهوم این تابلو چیست؟
 1- خطر سقوط در آب

2- پل متحرک
3- جاده لغزنده

4- تقاطع راه آهن با راهبند

28- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- گردش به چپ ممنوع

2- گردش به راست ممنوع
3- پیچ به راست

4- پیچ به چپ

آزمون 
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آزمون 
اجتماعی  ناهنجار  رفتار  جزء  زیر  موارد  از  یک  کدام   -1

ناپسند نمی باشد؟
1- نصب بوق های گوش خراش

2- رانندگی با سرعت مجاز
3- استفاده از المپهای غیرمجاز
4- نصب سیستم های پرقدرت

2- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های موتور 
تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی تعویض شود؟

1- بین 10 تا 15 هزار کیلومتر
2- هر 5 هزار کیلومتر

3- با هر بار تعویض روغن
4- بین 60 تا 90 هزار کیلومتر

3- از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف دارد 
و تا لحظه به کار گرفتن ترمز چه نام دارد؟

1- مسافت توقف
2- مسافت ترمز
3- زمان واکنش

4- زمان ترمز

4- توقف و یا ایستادن در کدام یک از محل های زیر مجاز 
است؟

1- گذرگاه پیاده
2- محدوده پارک آزاد

3- پیاده رو
4- کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف می باشد.

5- در کدام یک از موارد زیر بوق زدن مجاز است؟
1- صدا زدن افراد

2- خداحافظی
3- اعالم حضور و باز کردن منزل

4- سبقت مجاز در روز

6- نام این تابلو چیست؟
 1- با تابلوی ایست نزدیک می شوید.

2- ایست
3- به تابلو رعایت حق تقدم 

نزدیک می شوید.
4- خطر

7- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع

2- عبور با بار بیش از 2 تن در هر 
محور ممنوع

3- عبور وسایل نقلیه یا وزن بیش
 از 2 تن ممنوع

4- عبور با ارتفاع بیش از 2 متر ممنوع

8- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- رعایت فاصله بیش از 70 متر ممنوع
2- رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

3- سرعت بیش از 70 کیلومتر 
بر ساعت ممنوع

4- سرعت کمتر از 70 کیلومتر 
بر ساعت ممنوع
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10- در کدامیک از محل های زیر ایستادن یا توقف مجاز 
است؟

1- در فاصله 10 متری تقاطع
2- خطوط پارک

3- روی پل ها
4- پیاده رو گذرگاه پیاده

11- حداقل سرعت در آزادراه های واقع در شهرها و مناطق 
مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

1- 70 کیلومتر در ساعت
2- 30 کیلومتر در ساعت
3- 50 کیلومتر در ساعت
4- 60 کیلومتر در ساعت

حال  در  نقلیه  وسایل  عقب  صندوق  در  بازگذاشتن   -13
حرکت ...

1- مجاز است.
2- در صورت داشتن بار مجاز است

3- در صورت رعایت سایر شرایط مجاز است.
4- ممنوع است.

14- کدام تابلو، تقاطع راه آهن بدون راهبند را اعالم می دارد؟

15- عنوان این تابلو چیست؟
 1- عبور وسایل نقلیه ممنوع

2- عبور سواری ممنوع
3- عبور سواری شخصی ممنوع

4- عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

16- عنوان این تابلو چیست؟
 1- عبور گاری ممنوع 

2- عبور کامیون ممنوع
3- عبور کامیون یدک دار ممنوع

4- عبور خودرو با یدک ممنوع

9- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- فقط عبور پیاده

2- فقط عبور دوچرخه و پیاده
3- گذرگاه پیاده

4- عبور اطفال

12- استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه 
صرفا در ...

1- خط عبوری سمت چپ راست جانب شانه آزادراه مجاز می 
باشد.

2- خط عبوری سمت راست جانب شانه آزادراه مجاز می باشد.
3- تمامی خط عبور مجاز می باشد.

4- بستگی به نوع وسیله نقلیه دارد.

آزمون 5
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آزمون 5
17- رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط عبور 

راه حرکت نمایند؟
1( خط وسط

2( سمت راست
3( سمت چپ

4( خط زیگزاگ

18- استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز است؟
1- اطالع و آگاه سازی سایر کاربران راه و جلوگیری از بروز 

سانحه و خطر
2- اطالع و آگاه سازی برای ادای احترام به سایر کاربران 

راه
3- برای کاهش شدت تصادفات

4- برای کاهش شدت تصادفات و آگاهی سایر کاربران راه

19- رانندگانی که قصد تغییر مسیر یا توقف وسیله نقلیه 
خود را دارند موظفند از چه فاصله ای به وسیله چراغ راهنما 

عالمت بدهند؟
1- 200 متری
2- 150 متری
3- 100 متری

4- 250 متری

20- کدامیک از موارد زیر در خصوص کمکهای اولیه صحیح 
می باشد؟

1- کمکهای اولیه سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری 
و آسیبهای مصدوم می شود.

2- کمکهای اولیه می توانند در محل حادثه یا در بیمارستان انجام شود.
3- انجام کمکهای اولیه حتما باید توسط پزشکان صورت گیرد.

مجروح  آسیبهای  و  بیماری  تخفیف  در  تأثیری  اولیه  کمکهای   -4
نداشته صرفا جهت باال بردن روحیه انجام می شود.

21- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر

2- منطقه محدودیت سرعت
3- سرعت بیش از 30 کیلومتر ممنوع

4- پایان محدودیت سرعت ) 30 کیلومتر(

22- عنوان این تابلو چیست؟
 1- تقاطع جاده و راه آهن در 300 متری

2- حاشیه نمای دو طرفه
3- خروجی از آزاد راه 300 متر

4- تقاطع راه آهن

23- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
1- حرکت با دنده خالص در سرازیریها ممنوع است.

2- رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی دخانیات استعمال نمایند.
کودکان  استقرار  برای  اول  ردیف  صندلی  از  استفاده   -3

بدون تکیه گاه ویژه یا پشت سری مخصوص ممنوع است.
در  کیلومتر   60 محلی  معابر  در  مجاز  4- حداکثر سرعت 

ساعت است.

24- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- عبور دوچرخه ممنوع

2- بوق زدن ممنوع
3- فقط عبور دوچرخه و پیاده
4- عبور موتور سیکلت ممنوع
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26- مفهوم این تابلو چیست؟
 1- حداکثر سعت در خطهای عبور

2- حداقل سرعت در خطهای عبور
3- پیش انتخاب مسیر

4- خط ویژه عبور

27- مفهوم این تابلو چیست؟
 1- پایان شهر

2- انتهای منطقه مسکونی
3- ابتدای منطقه مسکونی

4- ورود به شهر

چند  سرعت  حداکثر  شهری  درون  های  بزرگراه  در   -29
کیلومتر در ساعت است؟

120 -1
100 -2
110 -3

125 -4

30- در خیابان شریان فرعی در شهرها، حداکثر سرعت 
چند کیلومتر در ساعت است؟

50 -1
60 -2
70 -3
85 -4

31- در کدامیک از موارد زیر دور کردن خود و دیگران از صخنه 
تصادف از اهمیت بیشتری به سایر موارد برخوردار است؟

1- در حوادثی که خطراتی نظیر جاری شدن مواد خطرساز 
یا گازهای سمی وجود دارد.

2- در حوادثی که تعداد مصدوین کم می باشد.
3- در تصادفات خودروهای عمومی که امدادرسانی کلیه 

افزاد ممکن نمی باشد.
4- در مواردی که خودرو در کنار راه قرار نداشته باشد.

32- این تابلو بیانگر چیست؟
 1- عبور دوچرخه ممنوع

2- بوق زدن ممنوع
3- فقط عبور دوچرخه و پیاده

4- مدرسه

25- عنوان این تابلو چیست؟
 1- پارکینگ

2- راه آهن
3- پایان تونل

4- تونل

از کدام نقص  28- لرزش غربیلک فرمان می تواند ناشی 
باشد؟

1- باالنس نبودن چرخها
2- خرابی جعبه دنده

3- تمام شدن صفحه کالچ
4- پایین بودن سطح سوخت

آزمون 5
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 ثٝ ٘بْ ؽـا                                                                                       

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                      ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی 

 1:  زلیمٝ        قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ        ظٔب30ٖ: تؼساز

وسأیه اظ تبثّٛٞبی ظیط ثٝ ٔفْٟٛ آٖ اؾت وٝ پیچ ٞبیی زض جّٛ - 1

          ٚجٛز زاضز؟

 4            ٌنی3ٝٙ            ٌنی2ٌٝٙنیٙٝ        1                   ٌنیٙٝ 

 ٘بْ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-2

 ٌقك ٌبٜ پیبؿٜ (2ُلٚع ٔغُ پیبؿٜ كٚی      (1

  ؿكٓـ10ُیت ًلثبالیی  (4           میل ٌقك یب كٌٚقك (3

 

 ٘بْ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 3

 ٌلؿٍ ثٝ كاًت ٕٔٙٛع (2پیش ثٝ صپ                  (1

 پیش ثٝ كاًت (4ٌلؿٍ ثٝ صپ ٕٔٙٛع      (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 4

 تمبٛغ (2ٚكٚؿ ثٝ كاٜ آّی ام كاًت               (1

 تمبٛغ فلػی ثٝ آّی (4ٚكٚؿ ثٝ كاٜ آّی ام صپ                 (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 5

 ؽٜٛٙ ٚیوٜ ػجٛك  (2     پیَ ا٘تؾبة ٌٔیل (1

 كإٞٙبی ٌٔیل    (3

 .    ػجٛك ام ٞل ؿٚ ًٕت ٔزبم اًت (4

 وسأیه اظ تبثّٛٞبی ظیط جع تبثّٛٞبی ٔحّی ٕ٘ی ثبقس؟-6

                    
 4             ٌنی3ٝٙ                ٌنی2ٝٙ          ٌنی1ٝٙ       ٌنیٙٝ 

 ایٗ قىُ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 7 

  .ًٛاكی ؿك عبَ ًجمت ٌلفتٗ ام ٔٛتٛك ًٛاك اًت (1

 ًجمت غیل ٔزبم (2

 .ٔٛتٛك ًٛاك ؿك ٘مٜٝ وٛك ًٛاكی للاك ؿاكؿ (3

 ػـْ كا٘ٙـٌی ثیٗ ؽٜٛٙ (4

ثطای ٌطزـ یب تغییط ٔؿیط ثٝ چپ اٌط ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ٔٛتٛضی فبلس چطاؽ -  8

 ؟...ضإٞٙب ثبقس ثبیس

 .ؿًت كاًت ثٝ ٛلف ثبال ٍ٘ٝ ؿاُت (1

 .ؿًت صپ ثٝ ٛلف ثبال ٍ٘ٝ ؿاُت (2

 .ؿًت صپ ثٝ ٛلف پبییٗ ٍ٘ٝ ؿاُت (3

 ؿًت صپ ثٝ ٛٛك افمی ٍ٘ٝ ؿاُت (4

ثّٙس وطزٖ زؾت ٞبی پّیؽ ثٝ زٚ َطف ٚ ثُٛض افمی ثٝ چٝ -9

 ٔؼٙبؾت؟

 .وّیٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ وٝ ٔمبثُ پّیي للاك ٌلفتٝ ا٘ـ ثبیـ ثبیٌتٙـ (1

 .وّیٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ وٝ پِت ًل پّیي للاكٌلفتٝ ا٘ـ ثبیـ ثبیٌتٙـ (2

وّیٝ اًتفبؿٜ وٙٙـٌبٖ ام كاٜ وٝ رٟت علوت آٖ ٞب ؿك أتـاؿ رٟت  (3

 .ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ ثب ؿًت یب ؿًت ٞبی پّیي ٔی ثبُـ ثبیـ ثبیٌتٙـ

 .وّیٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ وٝ ؿك أتـاؿ ؿًت پّیي للاك ٌلفتٝ ا٘ـ ػجٛك وٙٙـ (4 

 ٔفْٟٛ ذٍ ٔٙمُغ چیؿت؟- 10

 علوت ٔزبم   (2ایٌت ٚ ػجٛك                  (1

 .علوت ثب اعتیبٙ ٚ ؿك ٓٛكت ِنْٚ تٛلف ٔی ٕ٘بییٓ (4علوت ثب اعتیبٙ             (3

 ضا٘ٙسٜ قىُ ٔمبثُ زچبض چٝ ذالفی قسٜ اؾت؟- 11

 

 ػـْ كا٘ٙـٌی ثیٗ ؽٜٛٙ (1

 ػـْ كػبیت فبّٓٝ ِٛٛی ٔٙبًت (2

 علوت ثب ًلػت میبؿ (3

 ًجمت ٔزبم (4

 ٕ٘ی ثبقس؟وساْ ٔٛضز ظیط نحیح - 12

 .وٙتلَ ؿٚكٜ ای تبیل ماپبى ٟٔٓ اًت (1

 .ػـْ تٙظیٓ صلػ ٞب ؿك ًبییـٌی ٘بٔتٛامٖ تبیلٞب ٔٛحل اًت (2

 .یىی ام ٘ىبت ٟٔٓ ؿك ؽّٔٛ ًیٌتٓ تلٔن، وٙتلَ كٚغٗ تلٔن اًت (3

ؿك ٓٛكتی وٝ ثبؿ تبیل ثیَ ام عـ ٔزبم ثبُـ، ًٜظ اتٔبَ تبیل ثب مٔیٗ ؿك ثیِتلیٗ  (4

 .عـ ؽٛؿ للاك ٔی ٌیلؿ

ثطاؾبؼ لٛا٘یٗ ٔهٛة ضا٘ٙسٌب٘ی وٝ اظ ضاٜ فطػی ٚاضز ضاٜ انّی -13

 ؟.....ٔی قٛ٘س ثبیس

 .ًلیؼبً ٚاكؿ كاٜ آّی ٌلؿ٘ـ (1

 .پیَ ام ٚكٚؿ، تٛلف ٚ ثب كػبیت عك تمـْ ٚاكؿ كاٜ آّی ُٛؿ (2

 .ًلیؼبً ثٝ ًٕت كاًت ٌلؿٍ ٕ٘بیـ (4. ًلیؼبً ثٝ ًٕت صپ ٌلؿٍ ٕ٘بیـ (3

 ٔفْٟٛ قىُ ٔمبثُ زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟- 14

 ػالٔت ِٞـاك ؿٞٙـٜ ثلای ؽٜل (2        ٔؼٕٛالً ثلای ػالئٓ كإٞٙب (1

 ٔؼٕٛالً ثلای تبثّٛٞبی ؿًتٛكی ٚ ؽـٔبتی (4ُلٚع ٚ پبیبٖ عك تمـْ ٌٔیل    (3

 



 

زض آظاز ضاٜ ٞبی ثطٖٚ قٟطی ٚ ٔٙبَك غیط ٔؿىٛ٘ی، حسالُ ؾطػت چٙس -15

 ویّٛٔتط زض ؾبػت اؾت؟

1 )60                                       2 )50 

3 )70                                       4 )65 

 

ضا٘ٙسٌبٖ ٍٞٙبْ ضٚثٝ ضٚ قسٖ ثب ٚؾبیُ ٘مّیٝ ای وٝ زض جٟت ٔربِف -16

حطوت ٔی وٙس حسالُ اظ چٙس ٔتطی اظ چطاؽ ٘ٛض پبئیٗ اؾتفبزٜ ٔی 

 ٕ٘بیٙس؟

  ٔتلی100( 2 ٔتلی                                    35( 1

  ٔتلی150(4 ٔتلی                                      50(3

 ؾٛئیچ  چٙس حبِت زاضز؟- 17

 عبِت3( 2 عبِت                                   6( 1

  عبِت4( 4 عبِت                                   5( 3

 

 تطٔع ؾطٚیؽ ثط وساْ چطخ ٞب اثط ٔی ٌصاضز؟- 18

 .ثٝ صلػ ٞبی ػمت ؿك مٔبٖ تٛلف ًٚیّٝ ٘مّیٝ احل ٔی ٌقاكؿ (1

 صلػ ٞبی ػمت (3صلػ ٞبی رّٛ                        (2

 تٕبْ صلػ ٞب  (4

وساْ لؿٕت ذٛزضٚ ا٘طغی حطاضتی ؾٛذت ضا ثٝ ا٘طغی جٙجكی تجسیُ - 19

 ٔی وٙس؟

 ٌیلثىي (2ؿیفلاٌ٘یُ                                  (1

 والس (4ٔٛتٛك                                        (3

 وساْ ٌعیٙٝ ٟٔٓ تطیٗ ٚظیفٝ ضٚغٗ ٔٛتٛض ٔی ثبقس؟- 20

 رٌّٛیلی ام ٚكٚؿ ٌلؿ ٚ غجبك ثٝ ٔٛتٛك (1

 صلة وٙٙـٌی ٚ كٚاٖ وبكی لٜؼبت  (2

 ؽٙه وبكی لٜؼبت (3

 رٌّٛیلی ام فلًٛؿٌی لٜؼبت (4

 ؾُح ضٚغٗ ٔٛتٛض ضا ثب چٝ ٚؾیّٝ وٙتطَ ٕ٘ٛز؟- 21

 ٌیذ كٚغٗ (2ؿك ٔؾنٖ كٚغٗ                   (1

 فیّتل كٚغٗ (4پٕپ كٚغٗ                         (3

 اظ ػٛأُ ٟٔٓ اتالف ؾٛذت ٚ ا٘طغی زض ذٛزضٚٞب چیؿت؟- 22

 كا٘ٙـٌی ؿك ٔٙبٛك ًلؿًیل (2علوت ثب ًلػت ٜٕٔئٗ                (1

 كا٘ٙـٌی ؿك ُت  (3

 ػـْ تٙظیٓ ٔٛتٛك ٚ اعتلاق ثی ٘ظٕی ؿك ًیّٙـكٞب (4

 ٔفْٟٛ  ذٌُٛ َِٛی زض ایٗ قىُ چیؿت؟-23

  
 .ثٝ ٞیش ٚرٝ ٘جبیـ ام كٚی آٖ ػجٛك ولؿ (1

 .ػجٛك ام كٚی آٖ ٔزبم ٔی ثبُـ (2

 .ثب اعتیبٙ ٔی تٛاٖ ام كٚی آٖ ؿٚك مؿ (3

 .ؿك ٓٛكت ِنْٚ ٔی تٛاٖ ام آٖ ًجمت ٌلفت (4

زض جبزٜ پط تطافیىی اتٛٔجیُ ٞب ٚ ٚؾبیُ ٘مّیٝ زیٍط پكت ؾط ٞٓ، -24

ثٝ َٛض فكطزٜ زض حطوت ٞؿتٙس، چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘یس اظ ثطٚظ حبزثٝ 

 جٌّٛیطی وٙیس؟

 .صلاؽ ٞبی ؽٜل كا كُٚٗ ٔی وٙیـ (1

 .پبی ؽٛؿ كا كٚی تلٔن للاك ٔی ؿٞیـ (2

 .فبّٓٝ ؽٛؿ كا ثب اتٛٔجیُ رّٛیی افنایَ ٔی ؿٞیـ (3

 .ؿك ُب٘ٝ ؽبوی تٛلف ٔی وٙیـ (4

 ٔی ثبقس؟....... ػٕط تؿٕٝ تبیٓ ثٝ ٘ٛع ذٛزضٚ ٚ ثیٗ - 25

  ٞناك ویّٛٔتل10 تب 8( 1

  ٞناك ویّٛٔتل90 تب 30( 2

  ٞناك ویّٛٔتل 90 تب 60( 3

  ٞناك ویّٛٔتل90 تب 70( 4

 زض چٝ حبِتی ٔی تٛا٘یٓ اظ ؾٕت ضاؾت ؾجمت  ثٍیطیٓ؟- 26

 ٍٞٙبْ ٌلؿٍ ثٝ كاًت (1

 .علوت ام ًٕت صپ ٕٔٙٛع ٔی ثبُـ (2

 .ًٕت كاًت ثبم ثبُـ (3

 .ًجمت ٌلفتٗ ام ًٚیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ثٝ ًٕت صپ ٌلؿٍ ٔی وٙـ (4

 نحیح ٔی ثبقس؟وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل وٕه ٞبی اِٚیٝ - 27

وٕه ٞبی اِٚیٝ ًجت وبَٞ صٍِٕیل ٔلي ٚ ٔیل ٚ تؾفیف ثیٕبكی ٚ آًیت  (1

 .ٞبی ٔٔـْٚ ٔی ُٛؿ

 .وٕه ٞبی اِٚیٝ ٔی تٛا٘ـ ؿك ٔغُ عبؿحٝ یب ؿك ثیٕبكًتبٖ ا٘زبْ ُٛؿ (2

 .ا٘زبْ وٕه ٞبی اِٚیٝ عتٕبً ثبیـ تًٛٚ پنُه ٓٛكت پقیلؿ (3

 .وٕه ٞبی اِٚیٝ تبحیلی ؿك تؾفیف ثیٕبكی ٘ـاكؿ (4

 اؾتفبزٜ اظ ثٛق زض وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ٔجبظ ٔی ثبقس؟-28

 ثلای وبَٞ ُـت تٔبؿفبت ٚ آٌبٞی ًبیل وبكثلاٖ كاٜ (1

 ثلای وبَٞ ُـت تٔبؿفبت  (2

 اٛالع ٚ آٌبٜ ًبمی ثلای اؿای اعتلاْ ثٝ ًبیل وبكثلاٖ كاٜ (3

 اٛالع ٚ آٌبٜ ًبمی ًبیل وبكثلاٖ كاٜ ٚ رٌّٛیلی ام ثلٚم ًب٘غٝ (4

 تبثّٛ ٔمبثُ ثٝ چٝ ٔؼٙبؾت؟   -29

 َٛٛ ٕٔٙٛػیت ثب ٔغـٚؿیت پبكویًٙ (1

 فبّٓٝ ام ٔغُ ٘ٔت تبثّٛتب ُلٚع لٌٕت ؽٜل (2

 َٛٛ ٔغـٚؿٜ ؽٜل           (3

  ٔتل200كإٞٙبی ٌٔیل ؿك  (4

ٍٞٙبْ اضائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ ٚ زازٖ تٙفؽ ٔهٙٛػی، پؽ اظ چٝ ٔست -30

 ثبیس ٌطزـ ذٖٛ ٔهسْٚ ضا ثطضؾی ٕ٘ٛز؟

 (تملیجبً ؿٚ ؿلیمٝ) ثبك تٙفي ٔٔٙٛػی 30پي ام ٞل  (1

 ( ؿلیم5ٝتملیجبً ) ثبك تٙفي ٔٔٙٛػی 50پي ام ٞل  (2

 (تملیجبً یه ؿلیمٝ) ثبك تٙفي ٔٔٙٛػی 10پي ام ٞل  (3

 .ؿك ٍٞٙبْ ؿاؿٖ تٙفي ٔٔٙٛػی ٘یبمی ثٝ ثلكًی ٌلؿٍ ؽٖٛ ٘یٌت (4

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                        

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                           ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی 

 2:  زلیمٝ      قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ        ظٔب30ٖ: تؼساز

 وساْ تبثّٛ ؾجمت ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟- 1

                
 4           ٌنی3ٝٙ         ٌنیٙٝ  2ٌنیٙٝ             1   ٌنیٙٝ 

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘طػجٛض اظ ٞط زٚ ؾٕت ٔجبظ ٔی ثبقس؟-2

      
 4      ٌنیٙٝ 3ٌنیٙٝ           2         ٌنیٙٝ  1    ٌنیٙٝ 

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 3

 (اِٚیٗ پیش ثٝ صپ)پیش ٞبی پی ؿك پی  (1

 (اِٚیٗ پیش ثٝ كاًت)پیش ٞبی پی ؿك پی  (2

 پیش ثٝ صپ                                       (4پیش ثٝ كاًت                       (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟        -4

 ػجٛك عیٛا٘بت اّٞی (2ػجٛك عیٛا٘بت ٚعِی                  (1

 ػجٛك عیٛا٘بت (4ػجٛك ٌبكی                               (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-5

 ػجٛك ًٚبئٚ ٘مّیٝ ثب ٔغِٕٛٝ ؽٜل٘بن ٕٔٙٛع (1

 ٌٔیل وبٔیٖٛ عبُٔ وبالی ؽٜل٘بن (2

 ػجٛك وبٔیٖٛ یـن ؿاكٕٔٙٛع (4ػجٛك وبٔیٖٛ ٕٔٙٛع           (3

 ؟ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت-6

 ؽٜل تٔبؿف (2تلاوٓ تلافیه                             (1

 ػجٛك ًٛاكی (4ػجٛك ًٚبیُ ٘مّیٝ                        (3

 اثُبَ ٌٛاٞیٙبٔٝ ثٝ چٝ ٔؼٙبؾت؟-7

 اؽق ٌٛاٞیٙبٔٝ (2ٗجٚ ٔٛلت ٌٛاٞیٙبٔٝ                           (1

 تٛلیف ٌٛاٞیٙبٔٝ (4                  ًّت اػتجبك لب٘ٛ٘ی ٌٛاٞیٙبٔٝ (3

ضا٘ٙسٌب٘ی وٝ لهس ٌطزـ یب تٛلف ضا زاض٘س، ثبیس اظ چٝ فبنّٝ ای ثٝ ٚؾیّٝ - 8

 چطاؽ ضإٞٙب ػالٔت ثسٞٙس؟

  ٔتلی 100وٕتل  ام  (2 ٔتل                           100ثیَ ام   (1

  ٔتلی100ام فبّٓٝ  (4 ٔتلی                         500عـاوخل  (3

 ؟......ٚضٚز ٚ ػجٛض ػبثطیٗ پیبزٜ زض آظازضاٜ ٞب-9

 .ثب كػبیت ٗٛاثٚ ٚ ٔملكات ٔزبم اًت (1

 .ؿك ٔٛالغ اٜٗلاكی ٔزبم اًت (2

 .ثب كػبیت ٘ىبت ایٕٙی ٔزبم اًت (4.                         ٕٔٙٛع اًت (3

 زض وساْ ٌعیٙٝ  ذٌُٛ ايُطاض ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾت؟- 10

1)   2)  3)4) 

ٔیعاٖ ؾطػت ٔجبظ ٚ ٔحسٚزیت ؾطػت زض جبزٜ ٞب ٚ ذیبثبٖ ٞب - 11

 ثٝ چٝ نٛضت ٔكرم ٔی قٛز؟

 . ؽٛؿكٚ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـGPSثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاكؿی وٝ  (1

 ثب تٛرٝ ثٝ تبثّٛٞبی ٘ٔت ُـٜ ٚ آییٗ ٘بٔٝ كإٞٙبیی ٚ كا٘ٙـٌی (2

 .ًلػت ٔزبم ثٌتٝ ثٝ ٘ٛع ؽٛؿكٚ ٚ ٔـَ آٖ لبثُ تغییل اًت (3

 .ثب تٛرٝ ثٝ ؿًتٛك پّیي ؿك ربؿٜ ٞب ِٔؾْ ٔی ُٛؿ (4

ٞطٌبٜ ٚؾیّٝ ی ٘مّیٝ ٔٛتٛضی زض ضاٜ اظ وبض ثیفتس تبثّٛ ٞكساض ضا زض چٝ - 12

 فبنّٝ ای لطاض ٔی زٞٙس؟

  ٔتلی150( 2 ٔتلی                                             100( 1

  ٔتلی70( 4 ٔتلی                                             200( 3

حك تمسْ زض ثطذٛضز چٙس ٚؾیّٝ زض یه تمبَغ ٞٓ ػطو ثب وساْ ٚؾیّٝ -14

 ٔی ثبقس؟

 .ًٚیّٝ ای وٝ ًٕت كاًت ًٚیّٝ ای ؿیٍل للاك ؿاكؿ (1

 .ًٚیّٝ ای وٝ ثٝ ًٕت كاًت ٌلؿٍ ٔی وٙـ (2

 .ٞٓ مٔبٖ ٔی تٛا٘ٙـ ٚاكؿ یه ٌٔیل ُٛ٘ـ (3

 .ًٚیّٝ ای وٝ ثٝ ًٕت صپ ٌلؿٍ ٔی وٙـ (4

ضا٘ٙسٜ ای وٝ زؾت چپ ضا ثٝ َطف ثبال ٍ٘ٝ زاقتٝ اؾت ثٝ چٝ - 15

 ٔؼٙبؾت؟

 تٛلف (2ٌلؿٍ یب تغییل ٌٔیل ثٝ صپ         (1

 وبَٞ ًلػت ٚ پبكن ؽٛؿكٚ (4      ٌلؿٍ یب تغییل ٌٔیل ثٝ كاًت (3

 ذٛزضٚی ٘كبٖ زازٜ قسٜ زض ایٗ قىُ ٔكغَٛ چٝ ٘ٛع پبضوی اؾت؟- 16

 پبكن ػٕٛؿی (2پبكن ٔٛكة                  (1

 پبكن ؿٚثُ (4پبكن ٌٔتمیٓ               (3

 

13- زض ایٗ قىُ حك تمسْ ػجٛض ػجبضتؿت اظ:                                       
1( ؽٛؿكٚی أـاؿی – مكؿ )اِف(–  ًجن)ة(                                        

2( ؽٛؿكٚی أـاؿی – ًجن )ة(– مكؿ)اِف(   
3( ًجن)ة( – مكؿ)اِف( – ؽٛؿكٚی أـاؿی 

4( مكؿ)اِف( – ًجن )ب(– ؽٛؿكٚی أـاؿی 



 

ؾٛئیچ زض چٝ حبِتی ػالٜٚ ثط ایٙىٝ ٔٛتٛض ذبٔٛـ ثٛزٜ فطٔبٖ ٘یع زض - 17

 حبِت لفُ لطاض ٔی ٌیطز؟

1)START                                2 )ACC 

3 )ON                                     4 )LOCK 

 ٚظیفٝ انّی تطٔع زؾتی چیؿت؟- 18

 ٍ٘ٝ ؿاُتٗ ؽٛؿكٚ ؿك عبِت ٔتٛلف (1

 ٍ٘ٝ ؿاُتٗ ؽٛؿكٚ ؿك ٍٞٙبْ پبكن ولؿٖ (2

 وٕه ولؿٖ ثٝ تٛلف ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك ًلػت پبییٗ(3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

  قىُ ٔٛتٛض ٔمبثُ چٙس ؾیّٙسض ٔی ثبقس؟       - 19

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

  

 ثبقس؟....... ِطظـ غطثیّه فطٔبٖ ٔی تٛا٘س ٘بقی اظ - 20

                 ثبال٘ي ٘جٛؿٖ صلػ ٞب (2تٙظیٓ ٘جٛؿٖ صلػ ٞب                  (1

 ٞیضىـاْ         (4ٔٙجغ ًٛؽت                            (3

 

 ٟٔٓ تطیٗ ٔعیت تطٔع يس لفُ چیؿت؟- 21

 افنایَ لـكت ٚ ًلػت ؽٛؿكٚ (1

 عفظ ٞـایت پقیلی ؽٛؿكٚ ٚ رٌّٛیلی ام ِغنٍ (2

 وبَٞ ٔٔلف ًٛؽت        (3

 اًتٟالن وٕتل تبیلٞب (4

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط لجُ قطٚع حطوت ثبیس ٔٛضز ثبظثیٙی لطاض -22

 ٌیطز؟

 ٌبم- ُیِٝ ٞب–ثٛق - صلاؽ ٞب (1

  ٌبم–والس - ثٛق- ثلف پبن وٗ- آة كاؿیبت (2

 والس-آیٙٝ ٞب-صلاؽ ٞب-تلٔن (3

 آة كاؿیبت- تلٔن-تبیلٞب-آیٙٝ ٞب-ُیِٝ ٞب-ثٛق-صلاؽ (4

ثطای وٙتطَ پساَ ٞبی ٌبظ ٚ تطٔع .......... ثطای وٙتطَ والچ ٚ اظ ...... اظ - 23

 اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟

 پبی صپ                     - پبی كاًت (2                     پبی كاًت- پبی صپ (1

 پبی صپ- ؿًت صپ (4پبی صپ                   - ؿًت كاًت (3

 

 وسأیه جع ٚظبیف ؾیؿتٓ تؼّیك ٕ٘ی ثبقس؟- 24

 ٕٔب٘ؼت ام ٚاهٌٛ٘ی ؽٛؿكٚ ؿك ٍٞٙبْ ػجٛك ام پیش ٞب (1

 عفظ تؼبؿَ ٚ پبیـاكی ؽٛؿكٚ ٍٞٙبْ ػجٛك ام پٌتی ٚ ثّٙـی (2

 وٙتلَ لـكت ٚ ُتبة ؽٛؿكٚ (3

 تبٔیٗ كاعتی كا٘ٙـٜ (4

 تفبٚت پطٚا٘ٝ ٚ فٗ اِىتطیىی چیؿت؟- 25

صلؽَ فٗ اِىتلیىی ؿٚك ؽٛؿ كا تًٛٚ تٌٕٝ ای ام ٔیُ ًِٙ ٔی ٌیلؿ ِٚی  (1

 .پلٚا٘ٝ صلؽَ آٖ ٚاثٌتٝ ثٝ ٔیُ ًِٙ ٘یٌت

پلٚا٘ٝ ؿٚك ؽٛؿ كا تًٛٚ تٌٕٝ ثٝ ٛٛك ٌٔتمیٓ ام ؿیفلاٌ٘یُ ٔی ٌیلؿ ِٚی  (2

 . صلؽَ فٗ اِىتلیىی ٚاثٌتٝ ثٝ ؿیفلاٌ٘یُ ٘یٌت

پلٚا٘ٝ ؿٚك ؽٛؿ كا تًٛٚ تٌٕٝ  ثٝ ٛٛك ٌٔتمیٓ ام ٔیُ ًِٙ ٔی ٌیلؿ ِٚی  (3

 .صلؽَ فٗ اِىتلیىی ٚاثٌتٝ ثٝ ٔیُ ًِٙ ٘یٌت

 .تفبٚتی ٘ـاك٘ـ (4

 ٚظیفٝ ثبفّط زض اتٛٔجیُ چیؿت؟-26

 رٌّٛیلی ام تجؾیل آة كاؿیبتٛك (1

 رٌّٛیلی ام تجؾیل ثٙنیٗ (2

 وبَٞ آالیٙـٌی ٌبم ثبلی ٔب٘ـٜ ام اعتلاق (3

 وبَٞ ٓـای ٘ب ثٝ ٞٙزبك ٔٛتٛك (4

 

زض اضظیبثی ٔهسٚٔیٗ وسأیه اظ ٔهسٚٔیٗ ضا ثبیس  زض اِٚٛیت ا٘جبْ - 27

 وٕه ٞبی اِٚیٝ لطاض زاز؟

ٔٔـٚٔیٙی وٝ آًیت ٞبی آٟ٘ب ثٌیبك ُـیـ اًت ٘ظیل ًٛؽتٍی ٞب یب مؽٓ  (1

 ٞبی ًٚیغ

ٔٔـٚٔیٙی وٝ آًیت ٞبی آٟ٘ب وٕتل ٚ ثب وٕه ٞبی اِٚیٝ ًلیؼبً ثٟجٛؿ ٔی  (2

 .یبثٙـ

 .ٔٔـٚٔیٙی وٝ ام ًٗ ثبالتلی ٌ٘جت ثٝ ؿیٍل ٔٔـٚٔیٗ ثلؽٛكؿاك٘ـ (3

 .وٛؿوبٖ ؿك اِٚٛیت ا٘زبْ وٕه ٞبی اِٚیٝ ٌٞتٙـ (4

 ػّت ؾطذٛضزٖ ذٛزضٚ زض قطایٍ یرجٙساٖ وساْ ػبُٔ ٔی ثبقس؟-28

 آٜغىبن میبؿ تبیل ثب ًٜظ ربؿٜ  (1

 ؿیل ػُٕ ٕ٘ٛؿٖ تلٔن ٞب (2

 ًفت ُـٖ تلٔنٞب (3

 آٜغىبن وٓ تبیل ثب ًٜظ ربؿٜ (4

 زض وسأیه اظ ؾُٛح ظیط ٔؿبفت تٛلف افعایف ٔی یبثس؟-29

 آًفبِت مثل (1

 آًفبِت ثب ُلایٚ ٘بّٜٔٛة ٚ آغِتٝ ثٝ لیل (2

 ؿك ربؿٜ ًٍٙالػ (3

 آًفبِت ثب ُلایٚ ّٜٔٛة ِٚی ؽِه (4

 

 زض ؾطثبالیی ثسٖٚ جسَٚ ثٝ چٝ قىُ تٛلف ٔیىٙیٓ؟-30

 .فلٔبٖ كا ؽالف ػملة ٞبی ًبػت ٔی صلؽب٘یٓ (1

 .فلٔبٖ كا ثٝ ًٕت صپ ٔٛافك ػملة ٞبی ًبػت ٔی صلؽب٘یٓ (2

 .فلٔبٖ كا ثٝ ًٕت كاًت ٔی صلؽب٘یٓ (3

 .فلٔبٖ كا ثٝ ًٕت كاًت ٔؾبِف ػملة ٞبی ًبػت ٔی صلؽب٘یٓ  (4

 

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                        

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                        ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی 

 3:  زلیمٝ        قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ         ظٔب30ٖ: تؼساز

 ٔتطی 300وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط تمبَغ جبزٜ ٚ ضاٜ آٞٗ ثسٖٚ ضاٞجٙس زض - 1

 ٔی ثبقس؟

                             
 4         ٌنیٙٝ 3                ٌنیٙٝ 2ٌنیٙٝ              1     ٌنیٙٝ 

 ٘بْ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-2

 

 ًلامیلی ؽٜل٘بن (2كینٍ ًًٙ                             (1

 ًل ثبالیی ؽٜل٘بن (4             ؿكٓـ10ُیت ًلامیلی  (3

 

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 3

 عـالُ ًلػت ؿك ؽٚ ٞبی ػجٛك (1

 عـاوخل ًلػت ؿك ؽٚ ٞبی ػجٛك (2

  ویّٛٔتل ثل ًبػت80عـاوخل ًلػت ؿك ؽٚ ؿْٚ  (3

  ویّٛٔتل ثل ًبػت100عـاوخل ًلػت ؿك ؽٚ ًْٛ  (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 4

 

 ؽیبثبٖ آّی (2كػبیت عك تمـْ                        (1

 ػجٛك وّیٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ ٕٔٙٛع (4ٚكٚؿ ٕٔٙٛع                             (3

 

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط  پبضویًٙ ٔی ثبقس؟-5

                   
 4          ٌنیٙٝ 3            ٌنی2ٝٙ            ٌنثٙٝ    1ٌنیٙٝ         

 ٕ٘ی ثبقس؟وسأیه اظ تبثّٛٞبی ظیط جع تبثّٛٞبی ضإٞٙبی ٔؿیط - 6

             
 4               ٌنی3ٝٙ                      ٌنی2ٝٙ           ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ       

زض تمبَغ ضٚثطٚ وٝ فبلس چطاؽ ضإٞٙبیی اؾت حك تمسْ ثب وساْ - 7

ذٛزضٚ ٔی ثبقس؟                                                                                       

 ؽٛؿكٚ للٔن  (2ؽٛؿكٚ آثی                        (1

 .ؽٛؿكٚیی وٝ فبلـ تبثّٛ كػبیت عك تمـْ اًت (3

 3 ٚ 2ٔٛاكؿ  (4

 ٔفْٟٛ چطاؽ ؾجع ضإٞٙبیی چیؿت؟-8

 ایٌت وبُٔ ٚ ًپي ػجٛك (1

ػجٛك  یب ٌلؿٍ آماؿ اًت ٍٔل آ٘ىٝ ٌلؿٍ ٕ٘ٛؿٖ تًٛٚ ػالئٓ ؿیٍل  (2

 .ٕٔٙٛع ثبُـ

ثب ِٔبٞـٜ ایٗ صلاؽ كػبیت عك تمـْ ًٚبیّی وٝ ٌٔتمیٓ علوت ٔی وٙٙـ ٚ یب  (3

  . ٓغیظ ٔی ثبُـ3 ٚ 2ٔٛاكؿ  (4.            ػبثلیٗ پیبؿٜ اِنأیٌت

 ؟....ٚؾیّٝ ٘مّیٝ َٛیُ ٚؾیّٝ ای اؾت وٝ-10

 . ٔتل ثبُـ5/12ػلٕ آٖ ثیَ ام  (2.            ٔتل ثبُـ5/12َٛٛ آٖ عـاوخل  (1

 .ٔتل ثبُـ5/12َٛٛ آٖ ثیَ ام  (4.             ٔتل ثبُـ5/12َٛٛ آٖ عـالُ  (3

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل ٔفْٟٛ چطاؽ ظضز - 11

 نحیح ٕ٘ی ثبقس؟

ثب ؿیـٖ ایٗ صلاؽ ثبیـ ام ًلػت ؽٛؿكٚ وبًتٝ تب ثتٛا٘یـ ثٝ  (1

 .آكأی پِت ؽٚ تٛلف ثبیٌتیـ

ثٝ ٔؼٙی ِٞـاك ثلای تغییل كً٘ ام للٔن ثٝ ًجن اًت ٚ ثب مكؿ ُـٖ صلاؽ  (2

 .ثبیـ ثٝ علوت ؽٛؿ اؿأٝ ؿاؿ ٚ ثب اعتیبٙ ام تمبٛغ ػجٛك ولؿ

 .ایٗ صلاؽ ثٝ ٔؼٙی ِٞـاك ثلای تغییل كً٘ صلاؽ ام ًجن ثٝ للٔن اًت (3

ؿك ٓٛكتی وٝ صلاؽ مكؿ ُـٜ ٚ ُٕب لجالً ؿك تمبٛغ ٚاكؿ ُـٜ ایـ ثبیـ ثٝ   (4

 .علوت ؽٛؿ اؿأٝ ؿاؿٜ ٚ ثب اعتیبٙ ػجٛك ٕ٘بییـ

 ٔفْٟٛ ضً٘ ٘بض٘جی زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟-12

 كإٞٙب ثلای ٔٙبٛك تفلیغی، فلٍٞٙی ٚ ٌلؿٍُلی (1
 كإٞٙب ثلای ٔٙبٛك ٔـكًٝ، تفلیغی ٚ فلٍٞٙی (2

 ػالٔت ؿًتٛكی ٚ كإٞٙبی ٌٔیل ؿك ًبیل كاٜ ٞب (3

 كإٞٙب ثلای ٔٙبٛك اؿاكی، آٔٛمُی ٚ ؽـٔبتی (4

 حساوثط  ؾطػت زض آظاز ضاٜ ٞب چٙس ویّٛٔتط اؾت؟-13

  ویّٛٔتل125( 1

  ویّٛٔتل120( 2

  ویّٛٔتل 110( 3

  ویّٛٔتل70عـالُ  (4

 ..................................زٚض ظزٖ اظ ضٚی ذٍ پط ٚ یب ٕٔتس- 14

 .ٕٔٙٛع اًت (1

  ٔتلی تُٛ٘ ٞب150ام   (2

 ٔتلی ٔب٘ـٜ ثٝ پیذ ٞب100ام (3

 ٔتل ثؼـ150ٍ ٔتلی ؽٚ ٞب تب 150ام (4

 

9-وساْ ٘ٛع اظ ذٌُٛ پبضن زض ایٗ قىُ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت؟ 

2( ػٕٛؿی  1( افمی                         

4( ٞیضىـاْ  3( ٔٛكة                       



 

ؾجمت ٌطفتٗ اظ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ذٛز زض حبَ ؾجمت ٌطفتٗ -15

 ؟.....اؾت 

 .صٙب٘ضٝ اعتٕبَ تٔبؿف ٘جبُـ ٔزبم اًت (2.          ٔزبم اًت (1

ٕٔٙٛع اًت ٍٔل ؿك كاٞی وٝ ثٝ ؿِیُ ٚرٛؿ ًٝ ؽٚ ػجٛك یب ثیِتل ایٗ  (3

  .تغت ٞل ُلایٜی ٕٔٙٛع اًت (4                    .ػُٕ ٔزبم ٔی ثبُـ

 چطا قىؿتٝ ٚ وثیف ثٛزٖ قیكٝ ٞبی ذٛزضٚ ٔی تٛا٘س ذُط٘بن ثبقس؟                                                - 16

 .صٖٛ ثبػج وبَٞ ا٘ؼىبى ٘ٛك ٔی ُٛؿ (1

 .صٖٛ ثبػج افنایَ ا٘ؼىبى ٘ٛك ٔی ُٛؿ (2

 .ؽٜلی ٘ـاكؿ (3

 .صٖٛ ثبػج وبَٞ ؿیـ ٔی ُٛؿ (4

 اثط زاضز؟......ثط چطخ ٞبی ..... تطٔع زؾتی یب - 17

 صلػ ٞبی رّٛ- حب٘ٛیٝ (2صلػ ٞبی رّٛ                 - اِٚیٝ (1

 صلػ ٞبی ػمت- حب٘ٛیٝ (4صلػ ٞبی ػمت               - اِٚیٝ (3

 ٘بْ زیٍط اٞطْ تطٔع زؾتی چیؿت؟- 18

 تلٔن تٛلف (2تلٔن اِٚیٝ                                        (1

 3 ٚ 2ٌنیٙٝ  (4تلٔن پبكن                                       (3

ٚظیفٝ وساْ لُؼٝ ٕٔب٘ؼت اظ ٚضٚز ٌطز ٚ غجبض ٚ زیٍط شضات ٔؼّك - 19

 ثٝ زاذُ ٔٛتٛض ٔی ثبقس؟

 فیّتل ًٛؽت (2فیّتل كٚغٗ                       (1

 فٗ (4                          فیّتل ٞٛا (3

 وساْ لُؼٝ ظٔبٖ ٚاوٙف ؾیؿتٓ تطٔع ضا وبٞف ٔی زٞس؟- 20

 ثًٛتل  (2پـاَ تلٔن                            (1

 وبًٝ تلٔن (4كٚغٗ تلٔن                           (3

لجُ قطٚع حطوت ثبیس وسأیه اظ چطاؽ ٞبی ذٛزضٚ ٔٛضز - 21

 ثبظثیٙی لطاض ٌیطز؟

 ABSصلاؽ -صلاؽ كإٞٙب-صلاؽ ػمت-صلاؽ رّٛ (1

 صلاؽ ؿ٘ـٜ ػمت-صلاؽ كإٞٙب-صلاؽ ؽٜل-صلاؽ رّٛ (2

 صلاؽ كإٞٙب-صلاؽ ػمت-صلاؽ رّٛ (3

 .٘یبمی ثٝ ثبمثیٙی صلاؽ ٞب ٕ٘ی ثبُـ (4

تؿٍّ وبُٔ پبٞب ٚ زؾت ٞب ثط تجٟیعات وٙتطِی ٕٞچٖٛ پساَ ..... ٞسف اظ -22

 ٞب، اٞطْ ٞب ٚ غطثیّه فطٔبٖ ٔی ثبقس؟

 تٙظیٓ آیٙٝ ٞب (2ٔؼبیٙٝ فٙی                                   (1

 تٙظیٓ ٓٙـِی (4ًالٔت فٙی                                 (3

 ٚظیفٝ وٙیؿتط چیؿت؟- 23

 .ام ٚكٚؿ ثؾبكٞبی ثٙنیٗ ثٝ ف٘بی آماؿ رٌّٛیلی ٔی وٙـ (1

 .لـكت تلٔن ٌیلی كا افنایَ ٔی ؿٞـ (2

 .فلٔبٖ پقیلی ثٟجٛؿ ٔی یبثـ (3

 .ؽلاثی ًیٌتٓ ویٌٝ ٞٛا كا اػالْ ٔی وٙـ (4

 اؾتفبزٜ اظ وساْ ٘ٛع وٕطثٙس ایٕٙی زض ذٛزضٚ اِعأی اؾت؟- 24

 .٘ٛع وٕلثٙـ ایٕٙی ٟٔٓ ٘یٌت (1

 ؿٚ ٘مٜٝ ای (2

 ًٝ ٘مٜٝ ای (3

 وٕلثٙـ كاٖ (4

اقتجبٜ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ٔٛضز زؾتٝ ز٘سٜ - 25

 اؾت؟

 .اٞلْ ؿ٘ـٜ ٔؼٕٛالً ؿك ٛلف كاًت كا٘ٙـٜ للاك ؿاكؿ (1
 .ٔی ثبُـ ( ًلػت5ٝ) عبِتٝ 5ٌیلثىي ؽٛؿكٚٞبی ًٛاكی ٔؼٕٛالً  (2

 .اٞلْ ؿ٘ـٜ ثٔٛكت ٌٔتمیٓ ثب ًیٌتٓ والس ؿك اكتجبٙ اًت (3

ٚلتی ؿ٘ـٜ ؿك عبِت ؽالّ ٔی ثبُـ ٘یلٚیی ثٝ پِت صلػ ٔغلن ٔٙتمُ  (4

 .٘ؾٛاٞـ ُـ

 يس ید چٝ ػّٕی زض ضازیبتٛض ا٘جبْ ٔی زٞس؟- 26

 رٌّٛیلی ام یؼ مؿٌی (1

 ثٝ تبؽیل ا٘ـاؽتٗ ٘مٜٝ رٍٛ (2

 .ؿك تبثٌتبٖ ٔٙزل ثٝ رٍٛ آٚكؿٖ مٚؿتل ٔٛتٛك ٕ٘ی ُٛؿ (3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

 زض ثطذٛضز ثب یه ٔهسْٚ ثیٟٛـ ٟٔٓ تطیٗ الساْ چیؿت؟- 27

 ثبم ولؿٖ كاٜ تٙفٌی ٚ عفظ ٌلؿٍ ؽٖٛ (1

 ٌلفتٗ فِبك ؽٖٛ (2

 ثّٙـ ولؿٖ ؿًت ٔٔـْٚ (3

 ِ٘ب٘ـٖ ٔٔـْٚ كٚی ٓٙـِی (4

  

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ٘كبٖ زٞٙسٜ ی ثٝ ٚجٛز آٔسٖ ذؿتٍی ٚ ذٛاة -28

 آِٛزٌی زض حیٗ ضا٘ٙسٌی اؾت؟

 ػـْ تٛا٘بیی وٙتلَ ؽٛؿكٚ -وٙتلَ آٌبٞب٘ٝ  ؽٛؿكٚ- اعٌبى ًٍٙیٙی ؿك پّه ٞب (1

 ػـْ وٙتلَ ؽٛؿكٚ- پّه مؿٖ (2

  اعٌبى ًٍٙیٙی ؿك پّىٟب–افنایَ ًلػت ٚاوَٙ ٌ٘جت ثٝ ُلایٚ  (3

ػـْ تٕلون كٚی - ػـْ وٙتلَ آٌبٞب٘ٝ ًلػت ؽٛؿكٚ- اعٌبى ًٍٙیٙی پّه ٞب (4

 كا٘ٙـٌی

 وٕه ٞبی اِٚیٝ چیؿت؟- 29

ثٝ الـأبت اِٚیٝ ای ٔی ٌٛیٙـوٝ ٔٔـْٚ كا ؿك ٔغُ عبؿحٝ ام ؽٜل ٔلي  (1

 .٘زبت ؿٞـ

ثٝ الـأبت اِٚیٝ ای ٌٛیٙـ وٝ ثالفبّٓٝ پي ام ثلٚم ًب٘غٝ ٚ لجُ ام  (2

 .كًیـٖ ثٝ ٔلون ؿكٔب٘ی ٓٛكت ٔی ٌیلؿ

 .ثٝ الـأبت اِٚیٝ ای وٝ ؿك ؿكٔبٍ٘بٜ یب ٔلاون اٚكها٘ي ا٘زبْ ٔی ُٛؿ (3

 .ثٝ الـأبت ٓٛكت ٌلفتٝ تًٛٚ پلًتبكاٖ ؿك ٔلون اٚكها٘ي ٔی ٌٛیٙـ (4

 تٛلف زض وساْ ٔٛضز ٔجبظ ٔی ثبقس؟-30

  ٔتلی صلاؽ كإٞٙبیی15ؿك  (1

 ٌقكٌبٜ  پیبؿٜ (2

 تبثّٛ ایٌتبؿٖ ثلای ٔـت وٛتبٜ  (3

  ٔتلی تمبٛغ ٞب15( 4



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                            

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                                            ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚفٙی 

 4:  زلیمٝ       قٕبضٜ آظ20ٖٛٔ:  ؾٛاَ       ظٔب30ٖ:                                                                تؼساز

 وساْ تبثّٛ زضثبضٜ ػجٛض ػبثط پیبزٜ ٞكساض ٔی زٞس؟-1

                     
 4              ٌنی3ٝٙ            ٌنی2ٝٙ ٌنیٙٝ        1          ٌنیٙٝ 

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-2

 كاٜ ِغن٘ـٜ (2ؽٜل ًمٛٙ ؿك آة                          (1

  تمبٛغ كاٜ آٞٗ ثب كاٞجٙـ (4                                  پُ ٔتغلن (3

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 3

 تمبٛغ (1

 تمبٛغ ثب كاٜ آٞٗ (2

 تمبٛغ كاٜ آٞٗ ثـٖٚ كاٞجٙـ (3

 تمبٛغ كاٜ آٞٗ ثب كاٞجٙـ (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-  4

   ػجٛك ًٚبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛكی ٕٔٙٛع (1

 ػجٛك فمٚ ثب م٘زیل صلػ (2

 ػجٛك وّیٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ ٕٔٙٛع (3

  كاٜ ِغن٘ـٜ (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 5

 ٔیـاٖ (2     .ثٝ تبثّٛی ایٌت ٘نؿیه ٔی ُٛیـ (1

 ایٌتبؿٖ ٕٔٙٛع (4كػبیت عك تمـْ                          (3

 وسأیه اظ تبثّٛٞبی ظیط جعٚ تبثّٛٞبی اذجبضی ٕ٘ی ثبقس؟-6

           
 4             ٌنی3ٝٙ            ٌنی2ٝٙ            ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ      

       لطٔع ٔٙظٛض اظ ایٗ چطاؽ چیؿت؟- 7

 .ػجٛك ٌٔتمیٓ ٚ ٌلؿٍ ؿك رٟت پیىبٖ ٔزبم ٔی ثبُـ  (1

  ؾجع.                            علوت ثٝ ٓٛكت ٌٔتمیٓ ٕٔٙٛع اًت (2

 .ػجٛك ٌٔتمیٓ ٔزبم ٚ ٌلؿٍ ثٝ ًٕت پیىبٖ غیل ٔزبم ٔی ثبُـ (3

 .ٓلفبً ٔی تٛاٖ ثٝ ًٕت كاًت علوت ٕ٘ٛؿ (4

 ایٗ تهٛیط ثیبٍ٘ط چیؿت؟-8

 كا٘ٙـٌی ثیٗ ؽٜٛٙ (1
 ٕٔٙٛػیت ػجٛك ام كٚی ؽٜٛٙ میٍناي (2

 ؽٚ وِی ػلٗی ٕٔتـ ایٌت (3

 ؿك عبُیٝ كاٜ ٞب( اٜٗلاك)ٕٔٙٛػیت علوت كٚی ؽٜٛٙ ٞبُٛك  (4

 وبضثطز چطاؽ جب٘جی جّٛ چیؿت؟- 9

 .ع٘ٛك ًٚیّٝ ٘مّیٝ رّٛ كا ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ (1

 .ع٘ٛك ًٚیّٝ ٘مّیٝ ٚ َٛٛ آٖ كا ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ (2

 .ع٘ٛك ًٚیّٝ ٘مّیٝ ٚ ػلٕ آٖ كا ام ًٕت رّٛ ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ (3

 ع٘ٛك ًٚیّٝ ٘مّیٝ ٚ ػلٕ آٖ كا ام ًٕت ػمت ِ٘بٖ ٔی ؿٞـ (4

ٚ قت .....ؾطػت ٔجبظ ثطای ذٛزضٚٞب زض جبزٜ ٞبی انّی زض ضٚظ حساوثط -10

 ویّٛٔتط زض ؾبػت اؾت؟......ٞب حساوثط 

1 )110 - 100                                     2 )90 - 100 

3 )100- 110                           4 )95 - 85 

 

 زض چٝ حبِتی ؾجمت اظ ؾٕت ضاؾت ا٘جبْ ٔی ٌیطز؟- 11

 .ًجمت ام ًٕت صپ فمٚ ٔزبم اًت (1

 .ؿك ٓٛكتی وٝ ًٚیّٝ ؿیٍل ثٝ ًٕت صپ ٌلؿٍ وٙـ (2

 .مٔب٘یىٝ ًٕت صپ ثٌتٝ ثبُـ (3

 .ًجمت ام ًٕت كاًت ٕٔٙٛع ٔی ثبُـ (4

 ٔفْٟٛ ضً٘ لطٔع زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟- 12

 كإٞٙب ثلای ٔٙبٛك تفلیغی ٚ فلٍٞٙی (1

 كإٞٙبیی ثلای ٔٙبٛك اؿاكی ٚ آٔٛمُی  (2

 علوت ٔزبم  (3

 ٔٙغ وٙٙـٜ یب ایٌت (4

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل ضا٘ٙسٌی زض قطایٍ ضیعـ ثطف ٚ -13

 ؟نحیح ٕ٘ی ثبقسثبضاٖ 

 .ثبیـ صلاؽ ٞبی ٘ٛك پبییٗ كا كُٚٗ ولؿ (1

 ػـْ اًتفبؿٜ ام صلاؽ ٞب ؿك ُت (2

 اًتفبؿٜ ام ًیٌتٓ تٟٛیٝ ؽٛؿكٚ (3

 اًتفبؿٜ ام ثلف پبن وٗ ؿك ٓٛكت ُـت یبفتٗ كینٍ ثبكاٖ (4

ؾجمت اظ َطف ضاؾت ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ زض حبَ ٌطزـ ثٝ چپ ٔی -14

 ؟.....ثبقس

 .ٔزبم اًت (1

 .ٕٔٙٛع اًت (2

 .ؿك ٍٞٙبْ كٚم ٔزبم اًت (3

 .فمٚ ؿك ٔؼبثل ُلیب٘ی ؿكرٝ ؿٚ ٕٔٙٛع اًت (4

 



 

زض ثطذٛضز ضاٜ انّی ثب ضاٜ فطػی تمسْ ػجٛض ثب ٚؾیّٝ ای اؾت -15

 ؟....وٝ

 .ثٝ ًٕت كاًت ٌلؿٍ ٔی وٙـ (2.   ام كاٜ فلػی ػجٛك ٔی وٙـ (1

.ؿك ٛلف كاًت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿیٍل للاك ؿاكؿ (4  .ام كاٜ آّی ػجٛك ٔی وٙـ (3

  

 نحیح ٕ٘ی ثبقس؟وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ثطای ایٕٗ وطزٖ نحٙٝ تهبزف - 16

 .لجُ ام ٞل الـأی ٜٕٔئٗ ُٛیـ ؽٜلی ُٕب كا تٟـیـ ٕ٘ی وٙـ (1

 .ثٝ ٞیش ٚرٝ ؽٛؿ كا ؿك ؽٜل رـی للاك ٘ـٞیـ (2

 .ؽٛؿكٚی ؽٛؿ كا ؿك فبّٓٝ ای ٔٙبًت ام ٓغٙٝ عبؿحٝ پبكن وٙیـ (3

 .ثلای ٘زبت ٔٔـٚٔیٗ ثبیـ كیٌه ولؿ ٚ ثب ُتبة ثٝ وٕه آٟ٘ب ُتبفت (4

اٌط ذٛزضٚیی ثب ٘ٛض ثبال اظ ضٚثطٚ ثٝ قٕب ٘عزیه قٛز چٝ ثبیس - 17

 ثىٙیس؟

ثبیـ ثب تجـیُ ٘ٛك پبییٗ ثٝ ٘ٛك ثبال ٚ ثٛق ٕٔتـ اٚ كا ٔتٛرٝ ٕ٘ٛؿ وٝ ام ٘ٛك  (1

 .پبییٗ اًتفبؿٜ وٙـ

 .ثبیـ ًلػت كا افنایَ ؿاؿٜ ٚ ًلیغ ام وٙبك آٖ ػجٛك ولؿ (2

 .ثبیـ ًلػت كا وبَٞ ؿاؿٜ ٚ ثٝ ًٕت ربؿٜ ٍ٘بٜ ولؿ (3

ًلػت كا وبَٞ ؿاؿٜ ٚ ثٝ ًٕت كاًت ربؿٜ ٍ٘بٜ ولؿٜ ٚ ثب وٙبك صِٓ  (4

 .علوت ؽٛؿكٚ ٔمبثُ كا تغت ٘ظل ؿاُت

 پط ثبز ثٛزٖ تبیط ذٛزضٚ ٔی تٛا٘س ثبػث ثطٚظ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط قٛز؟-18

 ویّٛٔتل ؿك ًبػت 50ثبػج ًل ؽٛكؿٖ الًتیه ؿك عیٗ تلٔن ؿك ًلػت ٞبی میل  (1

 .ٔی ُٛؿ

 . ویّٛٔتل ؿك ًبػت ٔی ُٛؿ50ثبػج افنایَ ٔٔلف ًٛؽت ؿك ًلػت ٞبی میل  (2

 . ویّٛٔتل ؿك ًبػت ؽٛاٞـ ثٛؿ50ثبػج فلًبیَ تبیل ؿك ًلػت ٞبی ثبالی  (3

 .فلٔبٖ پقیلی ؽٛؿكٚ كا وبَٞ ؿاؿٜ ٚ ثبػج ایزبؿ ؽٜل ٔی ٌلؿؿ (4

 قىؿتٍی جّٛثٙسی چٝ ٔكىّی ضا ایجبز ٔی وٙس؟ -19

 وِیـٖ ٔبُیٗ ثٝ یه ٛلف (1

 افنایَ ًٛؽت (2

 ًؾت ُـٖ وٙتلَ ٔبُیٗ ٚ فلٔبٖ (3

 ؽٛة وبك ٘ىلؿٖ ٔٛتٛك (4

 

 وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ٌطزـ ثٝ چپ زض ضاٜ ٞبی یه َطفٝ زضؾت اؾت؟-20

 .ٌلؿٍ ثٝ صپ ؿك ؽیبثبٖ یه ٛلفٝ ٕٔٙٛع اًت (1

كا٘ٙـٌبٖ ٔٛظفٙـ ًٚیّٝ ٘مّیٝ كا ثٝ ٔٙتٟی اِیٝ ٛلف صپ ؽیبثبٖ ٞـایت ٚ ًپي  (2

 .ثٝ صپ ٌلؿٍ وٙٙـ

كا٘ٙـٌبٖ ٔٛظفٙـ ًٚیّٝ ٘مّیٝ كا ثٝ ٔٙتٟی اِیٝ ٛلف كاًت ؽیبثبٖ ٞـایت ٚ ًپي  (3

 .ثٝ صپ ٌلؿٍ وٙٙـ

 .ثبیـ ٔٙتظل ثٕب٘ـ تب ؽیبثبٖ ؽّٛت ُٛؿ (4

 وساْ ٔٛضز جعٚ آالیٙسٜ ٞبی ٞٛا ٕ٘ی ثبقس؟- 21

 اوٌیوٖ (2ٌبم ولثٗ ؿی اوٌیـ                             (1

 ٌبم ٘یتلٚهٖ  (4فكات ٔؼّك                                        (3

وساْ ٔٛضز اظ ا٘ٛاع آِٛزٌی ؾٟٓ ظیبزی اظ آِٛزٌی تطافیه قٟطی ضا - 22

 تكىیُ ٔی زٞس؟

 آِٛؿٌی ٞٛا ٘بُی ام ٔٙبثغ ؽبٍ٘ی (2آِٛؿٌی ٞٛا ٘بُی ام وبكؽب٘زبت        (1

 آِٛؿٌی ٞٛا ٘بُی ام ًٚبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛكی (4آِٛؿٌی ُٙیـاكی                        (3

 

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط جع ؾیؿتٓ ذٙه وبضی ٔٛتٛض  ٕ٘ی ثبقس؟- 23

 كاؿیبتٛك (2                                    ٔیُ ًِٙ (1

 فٗ (4تلًٔٛتبت                                    (3

 چٝ ػبّٔی ؾجت اؾتٟالن ظٚزتط ِٙت ٞب ٔی قٛز؟- 24

 كٞب ولؿٖ تلٔن ؿًتی ٚ پبئیٙی  (2وِیـٖ تلٔن ؿًتی                        (1

 وِیـٖ تلٔن ؿًتی ثـٖٚ فِلؿٖ ٗبٔٗ (3

 وِیـٖ تلٔن ؿًتی ٚ كٞب ولؿٖ تلٔن پبئیٙی (4

 ضٚغٗ جؼجٝ ز٘سٜ ٞط چٙس ویّٛٔتط پیٕبیف ٘یبظ ثٝ تؼٛیى زاضز؟- 25

  ٞناك ویّٛٔتل10 تب 8( 2 ٞناك ویّٛٔتل                          40( 1

  ٞناك ویّٛٔتل10( 4                           ٞناك ویّٛٔتل30( 3

ػالٜٚ ثط ایٙىٝ وّیسی تطیٗ اثعاض زض وٙتطَ ذٛزضٚ ٔی ثبقس، ٔی تٛا٘س -.....26

ثٝ ػٙٛاٖ ثبظذٛضزی ٔٙبؾت، نحت یب ػسْ ؾالٔت ثرف ٞبی ٟٕٔی اظ ذٛزضٚ 

 ٕٞچٖٛ ؾیؿتٓ جّٛثٙسی ٚ ٚيؼیت فطٔبٖ پصیطی ضا آقىبض ٕ٘بیس؟

 پـاَ تلٔن (2پـاَ ٌبم                                       (1

  غلثیّه فلٔبٖ (4پـاَ والس                                     (3

 فكطزٖ پساَ والچ ثبػث وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ٔی قٛز؟- 27

 . ا٘تمبَ لـكت ٔیبٖ ٔٛتٛك ٚ ٌیلثىي لٜغ ٔی ُٛؿ (1

 .ا٘تمبَ لـكت ٔیبٖ رؼجٝ ؿ٘ـٜ ٚ ٔٛتٛك لٜغ ٔی ُٛؿ (2

 .ا٘تمبَ لـكت ٔیبٖ پـاَ ٌبم ٚ ٔٛتٛك لٜغ ٔی ُٛؿ (3

 .ا٘تمبَ لـكت ٔیبٖ ؿیفلاٌ٘یُ ٚ ٌیلثىي لٜغ ٔی ُٛؿ (4

 زض قطایُی وٝ ٔٛتٛض جٛـ ثیبٚضز چٝ السأی ثبیس ا٘جبْ زاز؟- 28

 .ٔٛتٛك كا ٘جبیـ ؽبٍٔٛ ولؿ (1

 .ؿكة كاؿیبتٛك كا ثبم ٕ٘ی وٙیٓ (2

 .ٔمـاكی آة كٚی كاؿیبتٛك ٔی كینیٓ (3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

 ثبظزیس آة ضازیبتٛض ٞط اظ چٝ ٔست ثبیس ا٘جبْ قٛز؟- 29

 ٞفتٝ ای یىجبك (2كٚمی یىجبك                     (1

 ٞل ؿٚ ٞفتٝ یىجبك (4ٞل ٔبٜ                           (3

 زیٙبْ ضا ٞط اظ چٝ ٔست ثبیس ثبظزیس وٙیٓ؟- 30

 ٞل صٟبك ٞناك ویّٛٔتل (2ٞل ٞناك ویّٛٔتل                                     (1

 ٞل ًٝ ٞناك ویّٛٔتل (4                                ٞل ؿٚ ٞناك ویّٛٔتل (3

 

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                      

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                                           ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی 

 5:  زلیمٝ        قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ    ظٔب30ٖ:                                                             تؼساز

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-1

 ؽٜل (2كػبیت عك تمـْ            (1

 .ثٝ تبثّٛ كػبیت عك تمـْ ٘نؿیه ٔی ُٛیـ (4ایٌت   (3

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-2

 پُ ٔتغلن (2ؽٜل ًمٛٙ ؿك آة                             (1

  ُب٘ٝ ؽٜل ٘بن (4                                        كاٜ ِغن٘ـٜ (3

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط ذٍ ٚیػٜ ػجٛض ٔی ثبقس؟- 3

                            
 4           ٌنی3ٝٙ              ٌنی2ٝٙ   ٌنیٙٝ        1         ٌنیٙٝ 

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-  4

 كػبیت فبّٓٝ ِٛٛی ٔٙبًت (1

  ٔتل ٕٔٙٛع70كػبیت فبّٓٝ وٕتل ام  (2

  ٔتل ٕٔٙٛع70ػجٛك ثب ػلٕ ثیَ ام  (4ٔتل ٕٔٙٛع  70ػجٛك ثب فبّٓٝ وٕتل ام  (3

  ٔی ثبقس؟ضا٘ٙسٜ ٔؼَّٛوسأیه اظ تبثّٛ ٞب ظیط ثیبٍ٘ط  - 5

                              
                                              4           ٌنی3ٝٙ      ٌنی2ٝٙ       ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ        

 وسأیه اظ تبثّٛٞبی ظیط وبٞف ذٌُٛ ػجٛض ٔی ثبقس؟-6

                            
 4                  ٌنی3ٝٙ              ٌنی2ٝٙ                 ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ       

 ضا٘ٙسٌبٖ ثب چطاؽ لطٔع چكٕه ظٖ زض تمبَغ ٞب ثبیس چٝ - 7

 ػّٕی ا٘جبْ زٞٙس؟                                              

 .ثب ًلػت ثبال ٚ ثی ؿكً٘ ام تمبٛغ ػجٛك ٕ٘بیٙـ (1

 .ام ًلػت ؽٛؿ وبًتٝ ٚ ثب اعتیبٙ ػجٛك وٙٙـ (2

لجُ ام ٚكٚؿ ثٝ تمبٛغ یب ٌقكٌبٜ ػبثل پیبؿٜ تٛلف، پي ام إٛیٙبٖ ام ػـْ  ( 3

 .ٚرٛؿ ؽٜل تٔبؿف ػجٛك وٙٙـ

 .ػجٛك آماؿ اًت ِٚی ثبیـ ثب ًلػت وٓ ام تمبٛغ ػجٛك وٙٙـ (4

ثب وؿب٘ی وٝ زض نٛضت يجٍ ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔجبزضت ثٝ ضا٘ٙسٌی  ٔی ٕ٘بیٙس -8

 چٝ ثطذٛضزی ٔی قٛز؟

 .ثبیـ ٞلصٝ ًلیغ تل ؽٛؿ كا ثٝ ٔلارغ ل٘بیی ٔؼلفی ٕ٘بیٙـ (1

 .تبپبیبٖ ػٕل ثٝ آٟ٘ب ٌٛاٞی ٘بٔٝ ؿاؿٜ ٕ٘ی ُٛؿ (2

 .ؿكٓٛكتی وٝ ٔلتىت ؽالف ِ٘ٛؿ َِٕٔٛ ٔزبمات ٘ؾٛاٞـ ُـ (3

ثٝ ٔلارغ ل٘بیی ٔؼلفی ٚ ثٝ ٔزبمات ٔملك ثلای كا٘ٙـٌبٖ ثـٖٚ ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔغىْٛ  (4

 .ٔیِٛ٘ـ

  ٔٙظٛض ایٗ ػالٔت پّیؽ ضإٞٙبیی چیؿت؟-9

 .ام ًلػت ؽٛؿ ثىبٞیـ (2ػجٛك ٞل ؿٚ ٛلف آماؿ     (1

 .كا٘ٙـٌبٖ ثب ًلػت ػجٛك وٙٙـ (4     .كا٘ٙـٌبٖ تٛلف وٙٙـ (3

 زض ایٗ تمبَغ،حك تمسْ ثٝ تطتیت ثبوساْ ٚؾیّٝ ٔی ثبقس؟-10

1 )1-3-4-2                                                                        1      2 

2 )4-2-1-3                                                                           4           3 

3 )1-3-2-4                                                                                          

 2-4- ٕٞنٔب1ٚ3ٖ( 4

 وساْ ٘ٛع اظ ذٌُٛ پبضن زض ایٗ قىُ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت؟-11

 

 افمی (2ٔٛكة                        (1

 ٞیضىـاْ (4ػٕٛؿی                      (3

 ؾجمت ٌطفتٗ زض ضاٜ ٞب زض وساْ ٔٛضز ٔجبظ ٘یؿت؟-12

  ٔتلی ٔب٘ـٜ ثٝ پیش ٞب100ام  (1

  ٔتلی ٚكٚؿی تُٛ٘ ٞب150ام  (2

  ٔتلی پي ام پیش ٞب100ام  (3

 اتٛثٛى ٞب ٚ وبٔیٖٛ ٞب ؿك ٔؼبثل ُٟلی (4

 ٔفْٟٛ ضً٘ ظضز زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟- 13

 كإٞٙب ثلای ٔٙبٛك تفلیغی ٚ فلٍٞٙی (1

 ِٞـاك ػٕٛٔی ٚ ِٞـاك ثلای تؼٕیل ٚ ٍٟ٘ـاكی (2

 علوت ٔزبم  (3

 كإٞٙبیی ثلای ٔٙبٛك اؿاكی ٚ آٔٛمُی (4

زض ضاٜ ٞبی وٛٞؿتب٘ی ٚ ٔكبثٝ آٖ وٝ ػجٛض زٚ ٚؾیّٝ اظ وٙبض ٞٓ غیط -14

 ؟............ٕٔىٗ ثبقس حك تمسْ ثب ٚؾیّٝ ای اؾت

 .ثب ًٚیّٝ ای وٝ ًلثبالیی ٔی كٚؿ (1

 .ًٚیّٝ ًلثبالیی ٔی كٚؿ ثبیـ ؿ٘ـٜ ػمت ثٍیلؿ (2

 .ثب ًٚیّٝ ای وٝ ًلامیلی ٔی كٚؿ (3

 .ثب ًٚیّٝ ای وٝ ًٕت پلتٍبٜ للاك ؿاكؿ (4

 



 

 ؟نحیح اؾتا٘جبْ زازٖ وساْ ٌعیٙٝ -15

 ػـْ اًتفبؿٜ ام ٘ٛك ثبال ؿك ُت (1

 اًتفبؿٜ ام صلاؽ ٞبی ثب ٘ٛك ؽیلٜ وٙٙـٜ (4

  ٔتل ثب ؽٛؿكٚ رّٛیی150اًتفبؿٜ ام ٘ٛك پبییٗ ؿك فٛآُ وٕتل ام  (3

  ٔتل ثب ؽٛؿكٚ رّٛیی150اًتفبؿٜ ام ٘ٛك  ثبال ؿك فٛآُ وٕتل ام  (2

 ٘بْ زاضز؟...................ٔؿبفتی وٝ اظ ظٔبٖ تطٔع تبظٔبٖ تٛلف َی ٔی قٛز-16

 ٌٔبفت تٛلف (2مٔبٖ ٚاوَٙ                                       (1

 ٌٔبفت تلٔن (4مٔبٖ تٛلف                                         (3

 ؟.......زض ذیبثبٖ ٞب ٚ جبزٜ ٞبیی وٝ ٘ٛض وبفی ٚجٛز زاضز-17

 .ثبیـ ام ٘ٛك ثبال اًتفبؿٜ ولؿ (1

 .تٕبْ صلاؽ ٞب كا ثبیـ ؽبٍٔٛ ٕ٘ٛؿ (2

 .ثبیـ تٟٙب ام ٘ٛك پبییٗ اًتفبؿٜ ولؿ (3

 .ثبیـ تٟٙب ام صلاؽ ٞبی رب٘جی رّٛ ٚ ػمت اًتفبؿٜ ولؿ (4

 ؟.....تىیٝ ٕ٘ٛزٖ ٚ آٚیعاٖ قسٖ اقربل ثٝ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ -18

 .ؿكٓٛكت ثی ؽٜل ثٛؿٖ ٔزبم ٔی ثبُـ (1

 .ثب كػبیت اعتیبٙ ٔزبم اًت (2

 . ٔزبم اًت (3

 .ٕٔٙٛع اًت (4

 نحیح ٔی ثبقس؟وساْ ٌعیٙٝ زضذهٛل ؾطػت ثبال -19

 .اكائٝ ٚاوَٙ ٔٙبًت  ؿكٍٞٙبْ ٔٛارٟٝ ثب ؽٜل كا میبؿ ٔی وٙـ (1

 .ثبػج ٔی ُٛؿ كا٘ٙـٜ ثیِتل ثل كٚی كا٘ٙـٌی تٌّٚ ؿاُتٝ ثبُـ (2

 .اكائٝ ٚاوَٙ ٔٙبًت ؿك ٍٞٙبْ ٔٛارٟٝ ثب ؽٜل كا  ٘بتٛاٖ ٔی وٙـ (3

 .كا٘ٙـٜ ؿك ٔمبثُ ؽٜلات ٕ٘ی تٛا٘ـ ػىي اِؼُٕ ثٝ ٔٛلغ كا ِ٘بٖ ؿٞـ (4

نحیح ٕ٘ی وساْ یه اظ احتیبٌ ٞبی الظْ ثطای ایٕٗ وطزٖ نحٙٝ تهبزف - 20

 ثبقس؟

 .تبثّٛ اػالْ ؽٜل كا ؿك فبّٓٝ ٔٙبًت ٓغٙٝ تٔبؿف للاك ؿٞیـ (1

 .ثٝ ؽٜل ا٘ـاؽتٗ ربٖ ؽٛؿ ثلای ٘زبت ؿیٍلاٖ الـاْ وٙٙـ (2

 .ام كٍٞقكاٖ ثؾٛاٞیـ ثٝ ؿیٍل كا٘ٙـٜ ٞب ِٞـاك ؿٞٙـ تب ًلػت ؽٛؿ كا وٓ وٙٙـ (3

 .ٔٛتٛك ؽٛؿكٚ عبؿحٝ ؿیـٜ كا ؽبٍٔٛ وٙیـ (4

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ؾیؿتٓ ا٘تمبَ لسضت ٔی ثبقس؟-21

 ؿیفلاٌ٘یُ- ٌیلثىي- پـاَ والد  (1

 ؿیفلاٌ٘یُ- ٌیلثىي - والد  (2

 ؿیفلاٌ٘یُ- ٌیلثىي (3

 والد- ٌیلثىي- ٔٛتٛك (4

  وٓ ثٛزٖ ػٕك قیبض تبیط ٔٙجط ثٝ چٝ ٔی قٛز؟-22

 وبَٞ ٔمـاك آٜىبن ٔیبٖ تبیل ٚ ًٜظ كاٜ (1

 افنایَ اعتٕبَ آًیت ثٝ تبیل (2

 ًل ؽٛكؿٖ ؽٛؿكٚ ثٝ ٚیوٜ ؿك ًٜٛط ؽیي یب ٔلٛٛة (3

 تٕبْ ٔٛاكؿ (4

زض تطٔع يس لفُ ثطای تطٔع ٌیطی ثبیس پب ضا ثٝ چٝ نٛضت ثط ضٚی -23

 پساَ تطٔع فكطز؟

 ٔٙمٜغ (2                                               ٕٔتـ (1

 ٔغىٓ (4آٌٞتٝ                                               (3

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ٚظیفٝ لُغ ٚ ٚنُ وطزٖ ٔساض آة اظ ٔٛتٛض ثٝ -24

 ضازیبتٛض ضا ثٝ ػٟسٜ زاضز؟

 ٚاتل پٕپ (2كاؿیبتٛك                                               (1

 پلٚا٘ٝ (4                                           تلًٔٛتبت (3

 ٟٔٓ تطیٗ ػبُٔ آِٛزٌی ٞٛا زض حُٕ ٚ ٘مُ چیؿت؟- 25

 فكات ٔؼّك (2ؿی اوٌیـ ولثٗ                   (1

 ٞیـكٚولثٗ ٞب (4                  ٔٛ٘ٛاوٌیـ ولثٗ (3

 

...... ثٝ ٔٛتٛض ٔحؿٛة ٔی قٛز ٚ ػٕط ٔفیس آٖ..... وٙیؿتط جعٚ ؾیؿتٓ-26

 ٔی ثبقس؟

 ؿٚ ًبَ - ًلٚیي ؿٞٙـٜ  (2یه ًبَ        - ًٛؽت كًب٘ی  (1

  ؿٚ ًبَ–ًٛؽت كًب٘ی  (4 یه ًبَ      –ًلٚیي ؿٞٙـٜ  (3

اؾتفبزٜ اظ تطٔع زؾتی زض ؾطػت ٞبی ثبال چٝ ذُطی ضا ثٝ ٚجٛز - 27

 ٔی آٚضز؟

 ام ؿًت كفتٗ پبیـاكی ؽٛؿكٚ ٚ فلاٞٓ ُـٖ ُلایٚ ٚاهٌٛ٘ی ؽٛؿكٚ (1

 .ثٝ ُـت ًلػتَ وبًتٝ ٔی ُٛؿ (2

 .ٌٔبفت تٛلف وبَٞ ٔی یبثـ (3

 .ؿك ٔٛاكؿ ٗلٚكی ٘یبم اًت (4

 ؟.......تطٔع يس لفُ زض ٚالغ ٕٞبٖ- 28

 .تلٔن ٔؼِٕٛی اًت (1

 .تلٔن ؿًتی اًت (2

 .تلٔن پبیی اًت (3

 .اًتABS تلٔن  (4

ثطاؾبؼ آییٗ ٘بٔٝ ضإٞٙبیی ٚ ضا٘ٙسٌی ٔٙظٛض اظ ایؿت ٚؾیّٝ -29

 ٘مّیٝ زض ظٔبٖ وٛتبٜ وساْ اؾت؟

 ایٌتبؿٖ (2ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك مٔبٖ ٛٛال٘ی           (1

 ایٌتبؿٖ ٕٔٙٛع (4ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ثلای ٞل ٔـت ٕٔٙٛع     (3

 

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط جبٖ فطز ضا ٘ؿجت ثٝ ٔٛاضز زیٍط زیطتط ثٝ ذُط ٔی - 30

 ا٘ساظز؟

 فمـاٖ ٗلثبٖ لّت                 (2فمـاٖ تٙفي                          (1

 ؽٛ٘لینی ُـیـ (4       ثبال ثٛؿٖ ؿكرٝ علاكت ثـٖ (3

 

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                                

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                                           ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی 

 6:  زلیمٝ            قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ              ظٔب30ٖ: تؼساز

 ٕ٘ی ثبقس؟وساْ تبثّٛ زضثبضٜ تٛلف - 1

                                     
 4               ٌنی3ٝٙ          ٌنیٙٝ 2ٌنیٙٝ           1       ٌنیٙٝ 

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟                                           - 2

 تلاوٓ تلافیه  (2پیش ثٝ صپ                        (1

 رٟت ػجٛك ؿك ٔیـاٖ  (4                             ٔیـاٖ (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 تمبٛغ آّی یب فلػی ؿك لٛى (2تفلرٍبٜ               (1
 ؽٜٛٙ ٔٙمٜغ    (4پبكویًٙ              (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

 ثٛق مؿٖ ٕٔٙٛع (2ثٛق مؿٖ ؿك پٕپ آماؿ        (1

 تؼٕیلٌبٜ (4ٜٔٙمٝ ثٛق مؿٖ آماؿ          (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

    .عك تمـْ ػجٛك ثب ًٚیّٝ ٘مّیٝ ٔمبثُ اًت (1

 ػجٛك ؿٚ ٛلفٝ (2 

 عك تمـْ ػجٛك ثب ُٕب                (3

 ػجٛك ام ٞل ؿٚ ٛلف ٕٔٙٛع (4 

 

 وسأیه اظ تبثّٛٞبی ظیط ضا٘ٙسٜ ضا اظ ا٘جبْ ػّٕی ثبظ ٔی زاضز؟-6

                                                                     
 4                ٌنی3ٝٙ               ٌنی2ٝٙ                  ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ 

 ایٗ قىُ چٝ چیعی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس؟- 7

 ًٜظ كُٚٙبیی صلاؽ ٞب (2َٛٛ ٔغـٚؿیت پبكویًٙ        (1

 ٔغـٚؿٜ ٘مبٙ وٛك ؿك ؽٛؿكٚٞبی ًٍٙیٗ  (3

 ػـْ كػبیت ًلػت ٔزبم (4

 ؟٘بزضؾت اؾتا٘جبْ وساْ ػُٕ زض پكت چطاؽ لطٔع زض یه تمبَغ -8

 .ثٝ ٍٞٙبْ صلاؽ للٔن ثبیـ پِت ؽٚ ایٌت تٛلف وبُٔ ٕ٘ٛؿ (1

 .تب ٍٞٙبْ كُٚٗ ُـٖ صلاؽ ًجن ٚ تؾّیٝ تمبٛغ ثبیـ ٔٙتظل ٔب٘ـ (2

 .ػجٛك ام صلاؽ للٔن ٕٔٙٛع اًت (3

 .اٌل تمبٛغ ؽّٛت ثبُـ ثب اعتیبٙ ٔی تٛاٖ ٌلؿٍ ثٝ كاًت ٕ٘ٛؿ (4

 ذٍ وكی ػطيی ٘كبٖ زازٜ قسٜ زض ایٗ قىُ ٘كبٖ زٞٙسٜ ی چٝ -9

 ٘ٛع ذٍ وكی ٔی ثبقس؟

 ؽٚ ٕٔتـ ایٌت  (2ؽٜٛٙ تٛلف ٔٙمٜغ          (1

 ؽٜٛٙ ُٜل٘زی (4        ؽٚ وِی ػجٛك پیبؿٜ (3

 ذٍ ٔمُغ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -10

 .كا٘ٙـٌبٖ ًٚبیُ ٘مّیٝ ٘جبیـ ثٝ ٞیش ٚرٝ ام كٚی آٖ ػجٛك ٕ٘بیٙـ (1

 .كا٘ٙـٌبٖ ًٚبیُ ٘مّیٝ عك ًجمت ؿاك٘ـ (2

 .كا٘ٙـٌبٖ ًٚبیُ ٘مّیٝ عك ؿٚك مؿٖ ٘ـاك٘ـ (3

 .كا٘ٙـٌبٖ ًٚبیُ ٘مّیٝ عك ؿٚك مؿٖ ٚ ًجمت كا ؿاك٘ـ (4

زض ٌصضٌبٜ پیبزٜ وٝ چطاؽ ضإٞٙبیی ٚ ضا٘ٙسٌی ٚجٛز ٘ساقتٝ ثبقس حك - 12

 ؟....تمسْ ػجٛض ثب 

 .ًٚیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ثٜٛك ٌٔتمیٓ علوت ٔی وٙـ (1

 .ًٚیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ؿك ٌٔیل ٔزبم علوت وٙـ (2

 .ًٚیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ام ًلػت ثبالیی ثلؽٛكؿاك اًت (3

 .پیبؿٌبٖ اًت (4

 

ضا٘ٙسٌبٖ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ٔٛظفٙس ثطای ضٚیت وّیٝ اقیب ٚ اقربل زض - 13

 اؾتفبزٜ ٕ٘بیٙس؟..... جبزٜ ٞب اظ چطاؽ 

  ٘ٛكثبال (2صلاؽ ٞبی رب٘جی ػمت               (1

 ٘ٛك پبییٗ (4صلاؽ ٞبی رب٘جی رّٛ                (3

 

اظ ظٔب٘ی وٝ ضا٘ٙسٜ تكریم ٔی زٞس ٘یبظ ثٝ تٛلف زاضز تب ِحظٝ ثٝ  وبض -14

 ٘بْ زاضز؟......ٌیطی تطٔع ٞب

 مٔبٖ تلٔن  (2                        مٔبٖ ٚاوَٙ (1

 ٌٔبفت تٛلف (4مٔبٖ تٛلف                            (3

ثب ٔكبٞسٜ چطاؽ لطٔع ضإٞٙبیی ٚ زض نٛضت ٘جٛز ذٍ ایؿت ثطای - 15

 تٛلف زض چٙس ٔتطی چطاؽ ثبیس تٛلف وٙیٓ؟

  ٔتلی20( 4     ٔتلی5( 3 ٔتل      15ثیَ ام  (2 ٔتلی   15( 1

 حساوثط ؾطػت زض ثعضٌطاٜ ٞبی زضٖٚ قٟط چٙس ویّٛٔتط ٔی ثبقس؟- 16

1)50                                             2 )120 

3 )110                                          4 )100 

11-ایٗ قىُ چٝ ٔٛضزی ضا ٞكساض ٔی زٞس؟ 

1(  ُلایٚ ربؿٜ اًتب٘ـاكؿ ٘یٌت ثبیـ اعتیبٙ ٕ٘ٛؿ. 

2( ٍٞٙبْ ٌلؿٍ ثبیـ ٔلالت ثٛؿ ف٘بی وبفی ثلای ٔٛتٛك ًٛاكاٖ اعتٕبِی ؿك 

٘ظل ٌلفت. 

3( ٔٛتٛك ًیىّت ٞب ٕٞیِٝ ؿاكای عك تمـْ ٌٞتٙـ. 

4( ٔٛتٛك ًیىّت ٞب ؿك ثؼ٘ی ٔٛالغ ؿك ٘مبٙ وٛك للاك ٔی ٌیل٘ـ. 



 

 ....اؾتفبزٜ اظ حسالُ ؾطػت ٔجبظ ثطای وّیٝ ٚؾبیُ ٘مّیٝ نطفبً زض -17

 .ؽٚ ػجٛكی ًٕت صپ رٙت رـا وٙٙـٜ آماؿ كاٜ ٔزبم ٔی ثبُـ (1

 .ثٌتٍی ثٝ ٘ٛع ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿاكؿ (2

 .تٕبٔی ؽٚ ػجٛك ٔزبم ٔی ثبُـ (3

 .ؽٚ ػجٛكی ًٕت كاًت رٙت ُب٘ٝ آماؿ كاٜ ٔزبم ٔی ثبُـ (4

 نحیح اؾت؟وساْ ٌعیٙٝ زض ذهٛل ؾطػت ٚ حطوت -18

 .وٙتلَ ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك ًلػت ٞبی پبییٗ ثٌیبك ًؾت اًت (1

ًبیل وبكثلاٖ كاٜ ثٝ ؿِیُ ًلػت ثبالی ًٚیّٝ ٘مّیٝ ُٕب، مٔبٖ ٚاوَٙ میبؿی  (2

 .ؽٛاٞٙـ ؿاُت

 .ؿك ًلػت ٞبی ثبال مٔبٖ ٚاوَٙ ٌ٘جت ثٝ ؽٜلات ثٌیبك افنایَ ٔی یبثـ (3

 .ٓـٔبت ٚ تّفبت ؿك تٔبؿفبت ثب ًلػت میبؿ ثٌیبك ثیِتل اًت (4

 ػالئٓ ذؿتٍی زض ضا٘ٙسٌی چیؿت؟- 19

 كا٘ـٖ ؽٛؿكٚ ثب ًلػت ٜٕٔئٙٝ ٚ كػبیت لٛا٘یٗ ٚ ٔملكات (1

 ِ٘بٙ ٚ پل ا٘لهی ثٛؿٖ ؿك كا٘ٙـٌی (2

 وٓ ُـٖ تٛرٝ ثٝ كا٘ٙـٌی ٚ وبَٞ ًلػت تٕٔیٓ ٌیلی (3

 كا٘ٙـٌی ایٕٗ ٚ كػبیت ًلػت ٔزبم (4

 ؟....ثبظ ٌصاقتٗ زض نٙسٚق ػمت ٚؾبیُ ٘مّیٝ زض حبَ حطوت-20

 .ٔزبم اًت (1

 .ٕٔٙٛع اًت (2

 .ؿك ٓٛكت كػبیت ًبیل ُلایٚ ٔزبم اًت (3

   .ؿك ٓٛكت ؿاُتٗ ثبك ٔزبم اًت (4

 ثبظزیس ؾُح ضٚغٗ تطٔع ٞط اظ چٝ ٔست ثبیس ا٘جبْ قٛز؟-21

 ٞفتٝ ای یىجبك (2          كٚمی یىجبك                 (1

 ٞل ٔبٜ (4ؿٚ ٞفتٝ یىجبك                        (3

 

 

 ٚظیفٝ ؾیؿتٓ تؼّیك چیؿت؟- 22

 تبٔیٗ كاعتی كا٘ٙـٜ ٚ ًلِ٘یٙبٖ (1

 عفظ تؼبؿَ ٚ پبیـاكی ؽٛؿكٚ ٍٞٙبْ ػجٛك ام پٌتی ٚ ثّٙـی ٞب (2

 ٕٔب٘ؼت ام ٚاهٌٛ٘ی ؽٛؿكٚ ٍٞٙبْ ٌقك ام پیش ٞبی تٙـ یب فلٔبٖ ؿاؿٖ ٞبی تٙـ  (3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

 ٟٔٓ تطیٗ ٘ىتٝ ای وٝ زض ذطیس ذٛزضٚ ثبیس زض ٘ظط زاقت چیؿت؟- 23

 ٘ٛع ؽٛؿكٚ (2                             ًٜظ ایٕٙی (1

 تزٟینات كفبٞی (4میجبیی ظبٞلی                           (3

  تؼٛیى ٚایط قٕغ ٞب ٞط اظ چٝ ٔست ثبیس ا٘جبْ قٛز؟-24

  ویّٛٔتل9000ٞل  (2 ویّٛٔتل                             7000ٞل  (1

  ویّٛٔتل80000ٞل  (4 ویّٛٔتل                           10000ٞل  (3

ٔحُ لطاض ٌیطی تبیطٞب زض ذٛزضٚ ثبیس زض ٞط چٙس ویّٛٔتط پیٕبیف -25

  تؼٛیى ٌطزز؟

  ٞناكویّٛٔتل15ٞل  (2 ٞناك ویّٛٔتل                 20ٞل  (1

  ٞناك ویّٛٔتل12ٞل  (4                    ٞناك ویّٛٔتل5ٞل  (3

ٔعیت ؾیؿتٓ فطٔبٖ ٞیسضِٚیه ٘ؿجت ثٝ ؾیؿتٓ فطٔبٖ ٔىب٘یىی - 26

 چیؿت؟

 .صلؽَ فلٔبٖ ٞیـكِٚیىی آًب٘تل اًت (1

 .وبك ثب فلٔبٖ ٔىب٘یىی كاعت تل ٚ صلؽَ آٖ آًب٘تل اًت (2

 3 ٚ 1ٔٛكؿ  (4.                               فلٔبٖ ٞیـكِٚیىی كاعت تل اًت (3

 نحیح ٕ٘ی ثبقس؟وساْ جّٕٝ زضثبضٜ ویؿٝ ٞٛا - 27

 .ثب ٚرٛؿ ویٌٝ ٞٛا ؿیٍل ٘یبمی ثٝ وٕلثٙـ ایٕٙی ٕ٘ی ثبُـ (1

فؼبَ ُـٖ ویٌٝ ٞٛا ؿك عبِتی وٝ وٕلثٙـ ایٕٙی ثٌتٝ ِ٘ـٜ ثبُـ، ٘تبیذ  (2

 .ٔؾلة تلی ؽٛاٞـ ؿاُت

تىِٙٛٛهی ٞبی پیِلفتٝ ؿك مٔیٙٝ ایٕٙی ؽٛؿكٚ، ویٌٝ ٞٛا یب ایلثً ٔی  (3

 .ثبُـ

 ویٌٝ ٞٛا،ٍٞٙبْ تِؾیْ ٗلثٝ ٘بُی امتٔبؿف ؿكوٌلی ام حب٘یٝ ثبم ٔیِٛؿ (4

 نحیح ٕ٘ی ثبقس؟زض أٗ وطزٖ ٔحُ حبزثٝ وساْ ٔٛضز - 28

 ٔلالجت ام ًالٔت ؽٛؿ (1

 ؽبٍٔٛ ولؿٖ ًٚیّٝ ٘مّیٝ عبؿحٝ ًبم  (2

 ؿٚك ولؿٖ ٔٔـْٚ ام ٔغُ عبؿحٝ (3

 ٘زبت ؿاؿٖ ربٖ ٔٔـْٚ ٌیل افتبؿٜ ؿك آتَ (4

 اؾت؟....ثطاؾبؼ آییٗ ٘بٔٝ ضإٞٙبیی ٚ ضا٘ٙسٌی، ایؿتبزٖ ٕٔٙٛع-29

 تٛلف ّٜٔمبً ٕٔٙٛع (2تٛلف                                                     (1

 تٛلف ٕٔٙٛع (4ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك مٔبٖ وٛتبٜ                   (3

 ثطای ا٘جبْ وٕه ٞبی اِٚیٝ اٌط آضأف ٘ساضیس چٝ ثبیس ثىٙیس؟- 30

 .ثبیـ ٞل صٝ ًلیؼتل ٓغٙٝ كا تلن ٕ٘بییـ ٚ ام ٔغُ عبؿحٝ ؿٚك ُٛیـ (1

 .ثبیـ ًلیؼبً اكائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ كا ثٝ اتٕبْ ثلًب٘یـ (2

وِیـٖ صٙـ ٘في ػٕیك ٚ آكاْ ثٝ ُٕب وٕه ٔی وٙـ تب آكأَ ؽٛؿ كا ثـًت  (3

 .آٚكؿٜ ٚ ثٝ ُلایٚ ٔغیٚ تٌّٚ یبثیـ

ثٝ ٔٔـْٚ ثٍٛییـ ؿك عبَ عبٗل آكأَ ٘ـاكیـ ٚ ٕ٘ی تٛا٘یـ ثلای اٚ وبكی ا٘زبْ  (4

 .ؿٞیـ

 

 

 

 

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                   

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                  ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی 

 7:  زلیمٝ       قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ           ظٔب30ٖ: تؼساز

 وساْ تبثّٛ ٔفْٟٛ ٌصضٌبٜ ػبثط پیبزٜ ٔی ثبقس؟- 1

             
 4            ٌنیٙٝ 3           ٌنیٙٝ 2  ٌنیٙٝ           1  ٌنیٙٝ 

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟                                           - 2

 

 رب٘جبماٖ ٚ ٔؼِّٛیٗ (2كا٘ٙـٜ ٔؼَّٛ                        (1

 ٔؼِّٛیت ّٜٔك (4                        كا٘ٙـٜ ٘بُٙٛا (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 ُلٚع ٔغُ پیبؿٜ كٚی (2تفلرٍبٜ                             (1
 ٌقكٌبٜ پیبؿٜ (4فمٚ ػجٛك پیبؿٜ                   (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

  ٔتل ٕٔٙٛع5/3ػجٛك ثب ػلٕ ثیَ ام  (1
  ٔتل ٕٔٙٛع5/3ػجٛك ثب اكتفبع ثیَ ام  (2

  تٗ ٕٔٙٛع5/3ػجٛك ًٚبئٚ ٘مّیٝ ثب ٚمٖ ثیَ ام  (3

  تٗ ثل ٞل ٔغٛك ٕٔٙٛع5/3ػجٛك ثب ثبك ثیَ ام  (4

 تبثّٛٞبی ظیط وٝ زض ضاٜ ٞب ٘هت ٔی قٛ٘س ثٝ چٝ ٔؼٙبؾت؟- 5

 .فبّٓٝ كا تب تمبٛغ ربؿٜ ٚ كاٜ آٞٗ ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ (1
 .فبّٓٝ كا تب ؽلٚری ثؼـی ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ (2

 .فبّٓٝ ؽلٚری تب آماؿ كاٜ كا ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ (3

 .فبّٓٝ كا تب ٔغُ ثبمكًی پّیي ِ٘بٖ ٔی ؿٞٙـ (4

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط فمٍ ػجٛض زٚچطذٝ ٔی ثبقس؟-6

                       
 4                ٌنی3ٝٙ              ٌنی2ٝٙ         ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ            

 ذٍ وكی ٔمبثُ ثٝ چٝ ٔؼٙبؾت ٚ زض وجب لطا زاضز؟- 7

ؽٚ ٕٔتـ ایٌت ٚ ؿك تمبٛغ ٞب للاك ؿاكؿ                           (1

 .ؿك ؽیبثبٖ ٞبی آّی ٚ ثٝ ٔؼٙبی ػجٛك ػبثل پیبؿٜ اًت (2

 .ؿك ٔغُ ٞبی ٔؼیٗ كاٜ ثلای ػبثلیٗ پیبؿٜ ؿك ػلٕ كاٜ وِیـٜ ٔی ُٛؿ (3

 .ؽٚ وِی ٕٔتـ ایٌت ٚ ؿك أتـاؿ پیبؿٜ كٚ ٞب للاك ؿاكؿ (4

 ػالئٓ آٌبٜ ؾبظی ثطای ؾجمت زض ٍٞٙبْ قت چیؿت؟-8

 اًتفبؿٜ ام ثٛق ثّٙـ ثٜٛك ٔتٙبٚة  (1

 فمٚ تجـیُ ٚ تؼٛیٖ ٘ٛكصلاؽ ثٝ ثبال ٚ پبییٗ (2

 اًتفبؿٜ ام ثٛق وٛتبٜ ٕٞلاٜ ثب كإٞٙب (3

 تجـیُ ٚ تؼٛیٖ ٘ٛك صلاغٟب ثبال ٚ پبییٗ ٕٞلاٜ ثب كإٞٙب (4

ضا٘ٙسٌبٖ ثب ٔكبٞسٜ چطاؽ چكٕه ظٖ ظضز زض تمبَغ چٝ ػّٕی ثبیس - 9

 ا٘جبْ زٞٙس؟

 .ثب ثٛق مؿٖ ٚ ثب ًلػت اِٚیٝ ثٝ علوت ؽٛؿ اؿأٝ ؿٞیـ (1
 .ثب ٕٞبٖ ًلػت ػجٛك ٕ٘بییـ (2

 .ثب اعتیبٙ وبُٔ ٚ ًلػت وٓ ػجٛك ٕ٘بیٙـ (3

 .تب كًیـٖ اٚكها٘ي یب پّیي ٓجل ٕ٘بیٙـ (4

زض ضاٜ ٞبیی وٝ ٔؿیط حطوت ٚؾبیُ ٘مّیٝ ثٝ ػّت ٚجٛز ٔٛا٘غ ثبثت - 10

ثؿتٝ ٚ یب ثطای ػجٛض اظ ٔؿیط ٔجبظ وبفی ٘جبقس حك تمسْ ػجٛض ثب ٚؾیّٝ 

 ؟....٘مّیٝ ای اؾت وٝ

 .ام ًلػت ثیِتلی ثلؽٛكؿاك اًت (1

 .ؿك ٛلف كاًت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿیٍل للاك ٌلفتٝ اًت (2

 .ثٜٛك ٌٔتمیٓ ٚ ؿك ًٕت ٚ ٌٔیل ٔزبم علوت ٔی وٙـ (3

 .ٌٔیل ػجٛك آٖ ٞب ثبم ٚ یب ًٟٓ ػجٛك ثیِتلی ؿاكا ٔی ثبُـ (4

زض چٝ فبنّٝ ای اظ ٔطاوع آتف ٘كب٘ی تٛلف ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ٕٔٙٛع - 11

 اؾت؟

  ٔتلی 15( 2                             ٔتلی     25( 1

 .ٔغـٚؿیتی ٘ـاكؿ (4 ٔتلی                                20( 3

 چٙس ٔتطی تُٛ٘ ٞب زٚض ظزٖ ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟- 12

  ٔتلی200( 2 ٔتلی                                            15( 1

  ٔتل150( 4 ٔتلی                                           100( 3

وسأیه اظ ػالئٓ ضإٞٙبیی ٚ ضا٘ٙسٌی ٘ؿجت ثٝ زیٍط ػالئٓ اِٚیت -13

 زاضز؟

                                           فلٔبٖ پّیي (2 صلاؽ كإٞٙب                                  (1

 تبثّٛ  (4ؽٚ وِی                                     (3

 

 

 

 

 ؟....آظازضاٜ ضاٞی اؾت زاضای حسالُ - 14

 ؿٚ ؽٚ اتٛٔجیُ كٚ ثلای ٛلف كفت   (2 ؿٚ ؽٚ اتٛٔجیُ كٚ ثلای ٞل ٛلف  (1

 ًٝ ؽٚ اتٛٔجیُ كٚ ثلای ٛلف ثلٌِت (4ًٝ ؽٚ اتٛٔجیُ كٚ ثلای ٞل ٛلف    (3

 

 

 

 

 



 

    ایٗ قىُ چٝ ٔٛضزی ضا ٞكساض ٔی زٞس؟      -15

ؿك ُلایٜی ٔب٘ٙـ ٔٝ یب كینٍ ثبكاٖ وٝ ُؼبع ؿیـ وٓ  (1

 .اًت ثبیـ ثب ًلػتی وٕتل ام ٔغـٚؿٜ ًلػت لب٘ٛ٘ی علوت ٕ٘ٛؿ

 .ؿكٓٛكت ػبثل پیبؿٜ یب ؿٚصلؽٝ ًٛاكؿك ربؿٜ ًلػت ٔٙبًت كا ا٘تؾبة ٕ٘ٛؿ (2

مٔب٘یىٝ ُلایٚ ربؿٜ اًتب٘ـاكؿ ٘یٌت ٚ صبِٝ ٚ ؿًت ا٘ـام ٚرٛؿ ؿاكؿ ثبیـ  (3

 .اعتیبٙ ٕ٘ٛؿ

 .ؿك ٘نؿیىی ٔلاون ؽلیـ ام ًلػت ؽٛؿ ثىبٞیـ (4

 حطوت ثب ز٘سٜ ذالل زض ؾطپبئیٙی چٝ ذُطاتی ضا زض پی ذٛاٞس زاقت؟- 16

 .ٔٛرت ًلػت ٌلفتٗ ؽٛؿكٚ ٔی ُٛؿ ٚ ؿ٘ـٜ ًؾت رب ٔیلٚؿ (1

 .   تلٔن ٌلفتٗ ٚ ٞـایت ؽٛؿكٚ ًؾت ٔی ُٛؿ (2

                                                  1ٚ2ٔٛاكؿ (4.                           ًیٌتٓ والد آًیت ٔی ثیٙـ (3

ٞطٌبٜ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ضا قت زض حبقیٝ ضاٜ ٔتٛلف ٕ٘ٛزیس ٚ زیس اظ -17

  ٔتطی وٕتط ثبقس چىبضی ضا ا٘جبْ ٔی زٞیس؟150

 .كإٞٙب ثن٘یـ (2.       صلاؽ تلٔن كا كُٚٗ  ٔی ٕ٘بیٓ (1

          .صلاؽ ٞبی رب٘جی كا كُٚٗ ٔی وٙیـ (4.  صلاؽ ٞبی ٘ٛك ثبال كُٚٗ ٔی وٙیـ (3

ذیّی )): زض أساز ضؾب٘ی ایٗ جّٕٝ ثٝ وساْ ٔٛضز ٔطثٌٛ ٔی قٛز- 19

 ((.ؾطیغ ٚ زض وٕبَ ذٛ٘ؿطزی حبزثٝ ضا ثطضؾی ٕ٘بییس

 اكائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ  (2أٗ ولؿٖ ٔغُ عبؿحٝ               (1

 ؿكؽٛاًت وٕه (4                       اكمیبثی ٔٛلؼیت (3

ا٘جبْ وسأیه اظ اػٕبَ ظیط زض ذهٛل ظذٕی ٞبی نحٙٝ تهبزف -20

 ٘بزضؾت اؾت؟

 ؿاؿٖ ؽٛكاوی ثٝ افلاؿ مؽٕی (2ؿِزٛیی ام آٖ ٞب                                      (1

 ٌلْ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ (4.         ایزبؿ ُلایٜی وٝ مؽٕی ٞب تٟٙب ٕ٘ب٘ٙـ (3

 ٔٙظٛض اظ چطخ ٞبی ٔحطن چیؿت؟- 21

 .صلػ ٞبیی ٌٞتٙـ وٝ ثل احل علوت ؽٛؿكٚ ؿٚكاٖ ٔی وٙٙـ (1

 .صلػ ٞبیی ٌٞتٙـ وٝ ؽٛؿكٚ كا ثٝ علوت ؿك ٔی آٚك٘ـ (2

 .صلػ ٞبی ٔغلن ٕٞبٖ صلػ ٞبی ٞلمٌلؿ ٔی ثبُٙـ (3

 .صلػ ٞبیی وٝ لـكت ٚ ٘یلٚیی پِت آٖ ٞب ٚرٛؿ ٘ـاكؿ (4

 زض وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ثبیؿتی اظ ضا٘ٙسٌی ذٛززاضی ٕ٘ٛز؟- 22

 ٘ـاُتٗ رؼجٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ ؿك ؿاؽُ ؽٛؿكٚ (1

 ٍٞٙبْ ثبك٘ـٌی ُـیـ (2

 ًٛؽتٗ صلاؽ ؿاؽُ ؽٛؿكٚ (3

 ػٔجب٘یت ُـیـ ؿك ُلایٚ رٌٕی ٘بٔٙبًت (4

 ثبظزیس اضتفبع ؾُح ضٚغٗ ٔٛتٛض ٞط اظ چٝ ٔست ثبیس ا٘جبْ قٛز؟-23

 .ٞل كٚم ثبمؿیـ ُٛؿ (2                  .ٞل ٞفتٝ ثبمؿیـ ُٛؿ (1

 .ٞل ًبَ ثبمؿیـ ُٛؿ (4.                    ٞل ٔبٜ ثبمؿیـ ُٛؿ (3

 ضا٘ٙسٌی ثب ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ثطي ٔؼبیٙٝ فٙی ٔؼتجط ٘ساقتٝ ثبقس؟ - 24

 .ثب ٕٞبٍٞٙی ُٟلؿاكی ٔزبم اًت (2.        ؿك ؽیبثبٖ ٞبی ٔغّی ٔزبم اًت (1

 .فمٚ ؿك ٔؼبثل ثلٖٚ ُٟلی ٔزبم اًت (4.                                 ٕٔٙٛع اًت (3

 زض چٝ قطایُی ٔی تٛاٖ قبؾی ذٛزضٚ ضا ػٛو وطز؟-25

 .ؿك ٞیش ُلایٜی ٕ٘ی تٛاٖ ػٕٛ ولؿ (1

 .تؼٛیٖ آٖ ثٝ ؿِؾٛاٜ ٚ ثـٖٚ اُىبَ اًت (2

 .تٟٙب ثب ٔزٛم كإٞٙبیی ٚ كا٘ٙـٌی ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ وبك الـاْ ٕ٘ٛؿ (3

 .ٔزٛم وبكؽب٘ٝ ًبم٘ـٜ ثلای ایٗ وبك وبفی اًت (4

 اِىُ ٚ ٔٛاز ٔرسض ثط وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط تبثیط ٔٙفی ٔی ٌصاضز؟- 26

 تٛا٘بیی فٞٙی، ُٞٛیبكی ٚ ؿیـ    (1

 تِؾیْ ٔٛلؼیت ٞبی ؽٜل٘بن (2

 تٕلون ٚ وٙتلَ ًلػت (3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

 ٔجسَ وبتبِیؿتی جعٚ وسأیه اظ ؾیؿتٕٟبی ذٛزضٚیی اؾت؟- 27

 ًیٌتٓ كٚغٙىبكی  (2                  ًیٌتٓ اٌنٚم (1
 ًیٌتٓ ؽٙه وبكی (4ًیٌتٓ ًٛؽت كًب٘ی       (3

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط جع ٘یبظٞبی حیبتی ٔهسْٚ ٔی ثبقس؟-28

 ثبم ثٛؿٖ كاٜ تٙفي، ؿاُتٗ ؿكرٝ علاكت ٛجیؼی، ٌلؿٍ ؽٖٛ ٔٙبًت (1

 ثٌتٝ ثٛؿٖ كاٜ تٙفي، تٙفي وٕتل ام عـ ٔؼَٕٛ، ػـْ ٚرٛؿ ؽٛ٘لینی (2

 ثبم ثٛؿٖ كاٜ تٙفي، ؽٛ٘لینی ُـیـ، ٌلؿٍ ؽٖٛ ٔٙبًت (3

  ثبم ثٛؿٖ كاٜ تٙفي، تٙفي ثٝ ا٘ـامٜ وبفی ، ٌلؿٍ ؽٖٛ ٔٙبًت (4

زض ذهٛل احتیبٌ ٞبی الظْ ٍٞٙبْ ٚلٛع تهبزفبت ا٘جبْ وسأیه -29

 اظ ٔٛاضز ظیط اقتجبٜ اؾت؟

 اًتفبؿٜ ام تبثّٛ اػالٖ ؽٜل (1

 .كُٚٗ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ ؽٛؿكٚ عتی ؿك ٓٛكتی وٝ ؽٛؿكٚ  لبثّیت علوت ٘ـاكؿ (2

 .ِٞـاك تًٛٚ افلاؿ ثٝ ؿیٍل كا٘ٙـٌبٖ تب ًلػت ؽٛؿكٚ كا وبَٞ ؿٞٙـ (3

 تقول رٟت كُٚٗ ٘ىلؿٖ ًیٍبك ؿك ٓٛكت آًیت ثبن ًٛؽت ؽٛؿكٚٞب (4

 نحیح تط اؾت؟ا٘جبْ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ٍٞٙبْ تٙفؽ ٔهٙٛػی - 30

ؽبكد ولؿٖ ارٌبْ ؽبكری ام ؿٞبٖ ٔٔـْٚ، ؿاؿٖ تٙفي ٔٔٙٛػی، ثلكًی تٙفي  (1

  حب٘ی20ٝعـالُ ثٝ ٔـت 

 20ؽبكد ولؿٖ ارٌبْ ؽبكری ام ؿٞبٖ ٔٔـْٚ، ثلكًی تٙفي عـالُ ثٝ ٔـت  (2

  حب٘ی5ٝحب٘یٝ، ؿاؿٖ تٙفي ثٝ ٔـت 

ؽبكد ولؿٖ ارٌبْ ؽبكری ام ؿٞبٖ ٔٔـْٚ، ثبم ولؿٖ كاٜ ٞٛایی ثب ثبال ثلؿٖ صب٘ٝ  (3

 ٔٔـْٚ، ثلكًی ؿاُتٗ تٙفي پي ام ثبم ثٛؿٖ كاٜ ٞٛایی

 حب٘یٝ، 20ثبم ولؿٖ ؿٞبٖ ٔٔـْٚ ٚ ؿاؿٖ تٙفي ٔٔٙٛػی، ثلكًی تٙفي ثٝ ٔـت  (4

  حب٘ی5ٝ  ؿاؿٖ تٙفي ٔٔٙٛػی ثٝ ٔـت
 

 

18- ٔٙظٛض اظ ترُی ٔحسٚزیت ٞبی ؾطػتی زض ضاٜ ٞب وساْ اؾت؟ 

2( تزبٚم ثٝ علیٓ لب٘ٛ٘ی ؿیٍلاٖ                         ٝ 1( كػبیت ًلػت ٜٕٔٙئ

4( ػـْ كػبیت ًلػت ٔزبم تؼییٗ ُـٜ  3( كػبیت لٛا٘یٗ ٚ ٔملكات تؼییٗ ُـٜ     



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                        

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی                                     

 8:  زلیمٝ      قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ         ظٔب30ٖ: تؼساز

 ؾجمت ٕٔٙٛع ٕ٘ی ثبقس؟وساْ تبثّٛ زضثبضٜ - 1

                
 4            ٌنیٙٝ 3             ٌنیٙٝ 2ٌنیٙٝ             1      ٌنیٙٝ 

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ - 2

پبیبٖ ٔغـٚؿٜ تٛلف ٕٔٙٛع                                                (1

 پبیبٖ ٔغـٚؿٜ پبكن آماؿ (2

                              ٔغـٚؿٜ تٛلف ٕٔٙٛع ؿك ًبػبت ٔؼیٗ (3

         ٜٔٙمٝ ٔغـٚؿیت ًلػت (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 صبِٝ (2ؿًت ا٘ـام                                       (1
 كاٜ ِغن٘ـٜ (4ُب٘ٝ ؽٜل٘بن                                   (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

َٛٛ ٔغـٚؿٜ ؽٜل                                                      (1

 َٛٛ ٕٔٙٛػیت ثب ٔغـٚؿیت پبكویًٙ (2

 كإٞٙبی ٌٔیل (4 ٔتل ٕٔٙٛع                10كػبیت فبّٓٝ وٕتل ام  (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

 پبیبٖ رـا وٙٙـٜ (2              ُلٚع رـا وٙٙـٜ (1

 ٞـایت ٌٔیل ثب رـا وٙٙـٜ (4رلیبٖ ٍٕٞلا                    (3

 ػٙٛاٖ وساْ تبثّٛ ضاٜ یه َطفٝ ٔی ثبقس؟-6

                         
 4                   ٌنی3ٝٙ                 ٌنی2ٝٙ               ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ      

 ایٗ قىُ ثیبٍ٘ط چٝ ٔٛيٛػی اؾت؟-7

٘غٜٛ علوت ؿ٘ـٜ ػمت ؿك ًلثبالیی  (1

رٟت للاك ٌیلی صلػ ٞب ٍٞٙبْ پبكن ؿك ًلثبالیی  (2

 ؿاكای رـَٚ

 رٟت للاك ٌیلی صلػ ٞب ٍٞٙبْ پبكن ولؿٖ ؿك ًلامیلی ؿاكای رـَٚ (3

 ٘غٜٛ علوت ؿك ًلامیلی (4

زض ضاٜ ٞبی ٔؿُح وٝ زٚ َطف ضاٜ ٔٙتٟی ثٝ وٜٛ ٚ پطتٍبٜ ٔی ثبقس حك - 8

 تمسْ ػجٛض ثب وساْ ٚؾیّٝ اؾت؟

 .آٖ وٝ ام ًلػت ثیِتلی ثلؽٛكؿاك اًت (1

 .آٖ وٝ ٛلف وٜٛ للاك ؿاكؿ (2

 .آٖ وٝ ؿك عبَ ًجمت اًت (3

 .آٖ وٝ ٛلف پلتٍبٜ للاك ؿاكؿ (4

زض ذیبثبٖ ٚ یب زض تمبَؼی وٝ ٚؾبیُ ٘مّیٝ ضٚثطٚی یىسیٍط حطوت - 9

ٔی وٙٙس ٞطٌبٜ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ثرٛاٞس ٌطزـ ثٝ چپ وٙس حك تمسْ ثب 

 ؟....ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ای اؾت وٝ

 .تٛلف ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثب كُٚٗ ٕ٘ٛؿٖ كإٞٙب لٔـ ٌلؿٍ ثٝ صپ كا ؿاكؿ(1

 .كإٞٙب ؽٛؿ كا كُٚٗ ٕ٘ٛؿٜ اًت (2

 .        ؿك ٛلف كاًت للاك ؿاكؿ (4.   ٌٔتمیٓ ٚ ؿك ٌٔیل ٔزبم علوت ٔی وٙـ (3

ذٍ ػجٛضی وٝ ثٝ ٔٙظٛض تغییط ؾطػت، ا٘جبْ حطوبت ٌطزقی ٚ یب - 10

 افعایف ظطفیت ضاٜ زض وٙبض ذٍ ػجٛض ایجبز ٔی قٛز؟

 ؽٚ تغییل ًلػت  (2ؽٚ ٚیوٜ                         (1

 ؽٚ وٕىی (4ؽٚ ایٌت                        (3

 

 ذٌُٛ قُط٘جی زض ٚؾٍ تمبَغ ٘كبٖ زٞٙسٜ ی چیؿت؟ -11  

 .ػجٛك ام كٚی ایٗ ؽٜٛٙ ٕٔٙٛع اًت (1

ٔلثٛٙ ثٝ مٔب٘ی ٔی ُٛؿ وٝ تلاوٓ ؽٛؿكٚٞب ؿك یه  (2

 .تمبٛغ میبؿ ثٛؿٜ ٚ أىبٖ تؾّیٝ ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ ثبُـ

كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ لجُ ام ؽٜٛٙ ُٜل٘زی تٛلف ٚ ٌٔیل علوت ؽٛؿكٚٞبی  (3

 تٕبْ ٔٛاكؿ (4.                                     ؿیٍل كا ثبم ٍ٘ٝ ؿاك٘ـ

 ؟...زض ضاٜ ٞبی یه َطفٝ، حطوت ثطذالف ٔؿیط تؼییٗ قسٜ- 12

 .ثلای ٌلؿٍ ثٝ صپ آماؿ اًت (1

 .ثب ؿاؿٖ ػالٔت ٚ مؿٖ صلاؽ كإٞٙب ٔزبم اًت (2

 .ثب كػبیت عك تمـْ آماؿ اًت (3

 .ٕٔٙٛع اًت (4

 اٌط ٍٞٙبْ ضا٘ٙسٌی زض آظاز ضاٜ تبیط ذٛزضٚ پٙچط قٛز چٝ ثبیس وطز؟- 13

 .ثبیـ ؿك ٕٞبٖ ٔغُ تٛلف ولؿ (1

 .ثبیـ ؿك ؽٚ تٛلف اٜٗلاكی تٛلف ولؿ (2

 .ٔی تٛاٖ ؿك ثیٗ ؽٜٛٙ ػجٛكی آماؿ كاٜ تٛلف ولؿ (3

 . ٓغیظ ٔی ثبُٙـ3 ٚ 1ٔٛاكؿ  (4

 فطزی وٝ ٘ٛقبثٝ اِىّی ثب ٔٛاز ٔرسض ٚ زاضٚٞبی ذٛاة آٚض ٔهطف وطزٜ -14

 زض چٝ قطایُی ٔی تٛا٘س ضا٘ٙسٌی وٙس؟

 .تب مٔب٘ی وٝ آحبك آٖ ثبلی اًت، كا٘ٙـٌی ٕٔٙٛع اًت (1

 .ؿك ٓٛكت ُلایٚ اٜٗلاكی ٔی تٛا٘ـ كا٘ٙـٌی وٙـ (2

 .تب یه ًبَ ٘جبیـ كا٘ٙـٌی وٙـ (3

 3 ٚ 2ٔٛاكؿ  (4



 

 ذٍ ایؿت جع وسأیه اظ ا٘ٛاع ذٌُٛ ظیط اؾت؟- 15

 میٍنامي (2ٞبُٛك                                       (1

 ِٛٛی (4ػلٗی                                       (3

 

 ؟....اؾتفبزٜ اظ چطاؽ ٞبی چكٕه ظٖ ٚ ضٍ٘بضً٘ زض ٚؾبیُ ٘مّیٝ- 16

 .ٔب٘ؼی ٘ـاكؿ (2.                     ثلای ؿیـ ثیِتل اُیب ٚ اُؾبّ ٔب٘ؼی ٘ـاكؿ (1

 .تغت ٞل ُلایٜی عتی اؽق ٔزٛم ٘ین ٕٔٙٛع اًت (3
 ٕٔٙٛع اًت ٍٔل ثب ٔزٛمٞبی المْ ام ٔلارغ فیٔالط (4

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل ػسْ اؾتفبزٜ اظ تّفٗ ٕٞطاٜ زض - 17

 ؟نحیح تط اؾتحیٗ ضا٘ٙسٌی 

 .ؽٛا٘ـٖ پیبٔه ام تّفٗ ٕٞلاٜ ؿك عیٗ  كا٘ٙـٌی ٕٔٙٛع اًت (1

 .ٓلفبً ٓغجت ولؿٖ ثب تّفٗ ٕٞلاٜ ٕٔٙٛع اًت (2

 .ٓلفبً اكًبَ پیبٔه ثب تّفٗ ٕٞلاٜ ؿك عیٗ كا٘ٙـٌی ٕٔٙٛع ٔی ثبُـ (3

ٞلٌٛ٘ٝ اًتفبؿٜ ام تّفٗ ٕٞلاٜ ُبُٔ ٓغجت ولؿٖ، اكًبَ پیبٔه، ؿیـٖ  (4

 . ٕٔٙٛع اًت...تٔبٚیل ٚ 

 

 نحیح اؾت؟وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل حطوت ثب ز٘سٜ ػمت - 18

 ..ؿك علوت ثب ؿ٘ـٜ ػمت ثبیٌتی ام ًٕت صپ پِت ًل كا ٍ٘بٜ ٕ٘ٛؿ (1

ؿك علوت ثب ؿ٘ـٜ ػمت ثبیـ ام فلؿی وٝ وٙبك ُٕب ؿك ؽٛؿكٚ اًت، ثؾٛاٞیـ ثٝ  (2

 .ػمت ٍ٘بٜ وٙـ

ؿك علوت ثب ؿ٘ـٜ ػمت ٘یبمی ثٝ ٍ٘بٜ ولؿٖ ثٝ پِت ًل ٘جٛؿٜ ٚ ٓلفبً ام ٛلیك  (3

 .آییٙٝ ٞب ٔی تٛاٖ ایٗ وبك كا ا٘زبْ ؿاؿ

ؿك علوت ثب ؿ٘ـٜ ػمت ثبیـ ٔیـاٖ ؿیـ ػمت كا وٙتلَ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثٝ آكأی ٚ ثب ٍ٘بٜ  (4

 .ولؿٖ ثٝ ف٘بی پِت علوت ولؿ

زٚض ظزٖ تب چٝ فبنّٝ ای اظ پیچ ٞب وٝ ٔیساٖ زیس وبفی ٘ساضز، - 19

 ٕٔٙٛع اؾت؟

  ٔتلی300( 4      ٔتلی150( 3 ٔتلی     200( 2 ٔتلی      250(1

ضا٘ٙسٌبٖ وّیٝ ٚؾبیُ ٘مّیٝ ٔٛظف ا٘س اظ وساْ ذٍ ػجٛض ضاٜ حطوت - 20

 ٕ٘بیٙس؟

 ؽٚ میٍناي (4ًٕت صپ        (3        ًٕت كاًت (2ؽٚ ًٚٚ         (1

 اظ چٙس ٔتطی پیچ ٞب ؾجمت ٌطفتٗ ٕٔٙٛع اؾت؟- 21

  ٔتلی50( 2ٔتلی                   150( 1

 .ًجمت ٌلفتٗ ٔغـٚؿیت ٘ـاكؿ (4 ٔتلی                  100( 3

 

چطاؽ ٞبیی وٝ حًٛض ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ٚ ػطو آ٘طا اظ ؾٕت جّٛ ٘كبٖ ٔی - 22

 زٞس وساْ اؾت؟

 صلاؽ رب٘جی ػمت  (2صلاؽ وٛصه ػمت                        (1

                   صلاؽ ٞبی رب٘جی رّٛ (4صلاؽ تٛلف                                 (3

ٚ زض ضاٜ .....ٔؼٕٛالً زض ٔحُ ثطذٛضز  ضاٜ فطػی ثٝ انّی اظ چطاؽ-23

 ٘هت ٔی قٛز؟.....انّی ثٝ فطػی چطاؽ

 صِٕه مٖ مكؿ-صِٕه مٖ للٔن (1

 صِٕه مٖ للٔن ثلای ػجٛك-صِٕه مٖ مكؿ (2

 صلاؽ ًجن-صلاؽ للٔن (3

 صلاؽ ًجن-صِٕه مٖ للٔن ثلای ایٌت (4

ٔیّی ٔتط ثبقس ٚ وٓ ثٛزٖ ػٕك قیبض .... ػٕك قیبض تبیط ثبیس حسالُ- 24

 تبیط ٔٙجط ثٝ چٝ ٔی قٛز؟

 افنایَ ٔمـاك آٜىبن ٔیبٖ تبیل ٚ ًٜظ كاٜ- ٔیّی ٔتل5/1( 1

 افنایَ اعتٕبَ آًیت ثٝ تبیل-  ٔیّی ٔتل1( 2

 ًل ؽٛكؿٖ ؽٛؿكٚ ثٝ ٚیوٜ ؿك ًٜٛط ؽیي یب ٔلٛٛة -  ٔیّی ٔتل 1.5( 3

 وبَٞ آٜىبن تبیل ثب ًٜظ ربؿٜ-  ٔیّی ٔتل1( 4

ضٚی یسن ٚ ٞط ٘ٛع ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ زیٍط ضا ٔی -25

 ثط ضٚی ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ٘هت تب ؾبیط ضا٘ٙسٌبٖ آٖ ضا ثجیٙٙس؟.....وكس ثبیس 

  ًب٘تی ٔتل 100پلصٓ للٔن ثٝ اثؼبؿ عـالُ  (1

  ًب٘تی ٔتل 50پلصٓ للٔن ثٝ اثؼبؿ  (2

 صلاؽ اِىتلیىی ثب ٘ٛك للٔن (4 ًب٘تی ٔتل     50پلصٓ ًفیـ ثٝ اثؼبؿ عـالُ  (3

 ذؿتٍی ٚ ذٛاة آِٛزٌی ضا٘ٙسٜ چٝ تبثیطی ثط ضا٘ٙسٌی ٚی زاضز؟-26

 افنایَ تٛرٝ ثٝ كا٘ٙـٌی  (1

 افنایَ ًلػت تٕٔیٓ ٌیلی ؿك ٍٞٙبْ ؽٜل   (2

 ُٙبًبیی ٓغیغی ٚٗؼیت كا٘ٙـٌی ًبیل كا٘ٙـٌبٖ  (3

 وبَٞ ًٜظ ُٞٛیبكی ٚ ًلػت ٚاوَٙ (4

 ثٝ ٔجٕٛػٝ ضفتبضٞبی ٔٙفی ضا٘ٙسٌبٖ چٝ ٔی ٌٛیٙس؟- 27

 كا٘ٙـٌی ٜٕٔئٗ (2        كا٘ٙـٌی ؽٜل ًبم ٚ كا٘ٙـٌی تٟبرٕی (1

 كا٘ٙـٌی ایٕٗ (4فلًٞٙ كا٘ٙـٌی                                    (3

  ثب٘یٝ ظٔبٖ زض وجبؾت؟2وبضثطز ضٚـ - 28

 تٌت ٓغت وبك ٔٛتٛك ؽٛؿكٚ (2ثلكًی آحبك ٘بُی ام تٔبؿف      (1

 ٔغبًجٝ مٔبٖ صلاؽ كإٞٙبیی ؿك ًل صٟبك كاٜ ٞب  (3

 تؾٕیٗ ٌٔبفت ؽٛؿكٚ ؿك عبَ علوت ثب ًٚیّٝ ٘مّیٝ رّٛیی (4

 ؟ نحیح اؾتوسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل ضا٘ٙسٌی زض قت-29

 .ٔیناٖ تٔبؿفبت ؿك ُت وبَٞ ٔی یبثـ (1

 .ٔغـٚؿٜ ؿیـ كا٘ٙـٜ ؿك ُت وبَٞ ٔی یبثـ (2

 .ؿك ُت مٔبٖ وٕتلی َٛٛ ٔی وِـ تب كا٘ٙـٜ ٔٛا٘غ ٔٛرٛؿ كا ثجیٙـ (3

 ثب افنایَ ًلػت ؿك ُت ٞب ٔی تٛاٖ وبَٞ ؿیـ كا رجلاٖ ولؿ (4

 

لطاض ٌطفتٗ َٛال٘ی ٔست ضا٘ٙسٌبٖ زض قطایٍ ٘بٔؿبػس ظیؿت ٔحیُی -30

 ٔٙجط ثٝ چٝ ٔی قٛز؟

 وٌت ا٘لهی ٔخجت ٚ تالٍ ٔ٘بػف  (1

 كا٘ٙـٌی ًبِٓ ٚ عفظ عمٛق ارتٕبػی ؿیٍلاٖ (2

 تغلیه پقیلی، ػٔجب٘یت مٚؿ ٍٞٙبْ ٚ پلؽبٍُلی (3

 كا٘ٙـٌی ایٕٗ ٚ كػبیت آَٛ كا٘ٙـٌی ٓغیظ (4

 

 

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                           

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی                                          

 9:  زلیمٝ          قٕبضٜ آظ20ٖٛٔ:  ؾٛاَ             ظٔب30ٖ: تؼساز

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-1

 (ٌٕلن)ایٌت ثبمكًی  (2ایٌت                             (1

 پّیي كاٜ (4٘ظبكت ثب ؿٚكثیٗ پّیي       (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟            - 2

 ثٌتٝ ثٛؿٖ یىی ام ؽٜٛٙ ػجٛك  (2                           ثٗ ثٌت (1
 ؽٚ ػجٛك ثلای ٌلین (4        ًٕت كاًت ثٗ ثٌت (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 ٔـكًٝ (2ػجٛك اٛفبَ                  (1
 ػجٛك ػبثل پیبؿٜ (4ٌقك ٌبٜ پیبؿٜ                (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

  ٚكٚؿ ٕٔٙٛع (2ٚكٚؿ ام ٞل ؿٚ ٛلف ٕٔٙٛع         (1

 پبیبٖ تٕبْ ٔغـٚؿیت ٞب (4ػجٛك وّیٝ ًٚبئٚ ٘مّیٝ ٕٔٙٛع     (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

 ػجٛك ًٚبیُ ٘مّیٝ ٕٔٙٛع (2             ػجٛك ًٛاكی ٕٔٙٛع (1

ػجٛك ًٚبیُ ٘مّیٝ  (4ػجٛك ًٛاكی ُؾٔی ٕٔٙٛع   (3

 ٔٛتٛكی ٕٔٙٛع

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط جبزٜ زٚ َطفٝ ٔی ثبقس؟-6

                 
 4                ٌنی3ٝٙ               ٌنی2ٝٙ                 ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ      

زض ایٗ تهٛیط ػٕسٜ تطیٗ ذُطی وٝ ضا٘ٙسٜ اتٛٔجیُ پكت ؾط  ثب آٖ -7

 ٔٛاجٟٝ ذٛاٞس ثٛز وساْ اؾت؟

 .ٕٔىٗ اًت ؿٚصلؽٝ ًٛاك تلٔن وٙـ ٚ ثبیٌتـ (1
ٕٔىٗ اًت ؿٚصلؽٝ ًٛاك ٘بٌٟبٖ ثٝ ًٕت كاًت كفتٝ  (2

 .ٚ پیبؿٜ ُٛؿ

 .ٕٔىٗ اًت ؿٚصلؽٝ ًٛاك ٘بٌٟبٖ ثٝ ؿاؽُ ؽیبثبٖ ٔٙغلف ُٛؿ (3

 .ٕٔىٗ اًت ؿٚصلؽٝ ًٛاك ٘بٌٟبٖ تٛلف ٕ٘بیـ (4

 ٔفْٟٛ قىُ ظیط چیؿت؟-8

كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ تٛلف وبُٔ ٕ٘بیٙـ ٚ ًپي ثب كػبیت - ؽٚ تٛلف (1

 .اعتیبٙ ػجٛك وٙٙـ

 .كا٘ٙـٌبٖ ًلػت ؽٛؿ كا وبَٞ ؿاؿٜ ٚ ثٝ كاًت ٌلؿٍ وٙٙـ- ؽٚ ٔمٜغ (2

 .كا٘ٙـٌبٖ ثب ًلػت ٚ كػبیت عك تمـْ ػجٛك وٙٙـ (3

كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ ام ًلػت ؽٛؿ وبًتٝ ٚ ثب كػبیت اعتیبٙ ٚ عك - ؽٚ تٛلف ٔٙمٜغ (4

 .تمـْ ػجٛك ٚاكؿ كاٜ آّی ُٛ٘ـ

 زض ؾٝ ضاٜ تهٛیط قىُ ظیطحك تمسْ ػجٛض ثب وساْ اؾت؟             -9

 اِف(                                                 ة)ًفیـ(- د)للٔن(- اِف)آثی (1

                ج    ة(                                         د)للٔن(- اِف)آثی(- ة)ًفیـ (2

 (اِف)آثی(- ة)ًفیـ(- د)للٔن (4(        د)للٔن(- ة)ًفیـ(- اِف)آثی (3

وٙبض ذیبثبٖ حك تمسْ ثب ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ای اؾت  (پبضن)زض ٔحُ تٛلف - 10

 ؟...وٝ

 .ٌٔتمیٓ ٚ ؿك ٌٔیل ٔزبم علوت ٔی وٙـ (2. ٚاثٌتٝ ثٝ ًبمٔبٖ ٞبی ؿِٚتی اًت (1

 .ٕٗٗ علوت ثٝ ػمت ِٔغَٛ تٛلف یب پبكن ولؿٖ اًت (4.  اثؼبؿ ثنكٌتلی ؿاكؿ (3

 ٔفْٟٛ ضً٘ ؾجع زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟- 11

 ٔٙغ وٙٙـٜ یب ایٌت (1
 علوت ٔزبم، كإٞٙبی ٌٔیل ؿك ثنكي كاٜ ٞب ٚ أبوٗ ٔقٞجی (2

 كإٞٙب ثلای ٜٔٙك اؿاكی ٚ آٔٛمُی ٚ ؿكٔب٘ی (3

 كإٞٙب ثلای ٔٙبٛك تفلیغی ٚ ٌلؿٍُلی ٚ فلٍٞٙی (4

چطا لجُ اظ ؾجمت ٌطفتٗ اظ یه وبٔیٖٛ َٛیُ ثبیس فبنّٝ ضا ثب آٖ وبٔالً - 12

 حفظ ٕ٘ٛز؟

 .میلا ثلای ًجمت ٌلفتٗ ام وبٔیٖٛ ؿك پیش ٞب ثبیـ ُتبة وبفی ؿاُتٝ ثبُیٓ (1

 . ًجمت ٌلفتٗ ام وبٔیٖٛ ٛٛیُ ٕٔٙٛع اًت (2

 .ثلای ایٙىٝ ؿك ٘مٜٝ وٛك للاك ثٍیلیٓ (3

ثلای ایٙىٝ ام ٔٛلؼیت رّٛیی وبٔیٖٛ ؿیـ وبفی ؿاُتٝ ثبُیٓ ٚ ؿك ٘مٜٝ وٛك للاك  (4

 .ٍ٘یلیٓ

 ٕ٘ی ثبقس؟وساْ ٔٛضز ظیط اظ ػالئٓ ذؿتٍی ٚ ذٛاة آِٛزٌی ضا٘ٙسٜ - 13

 علوبت ً٘ٛب٘ی ًل ٚ ٌلؿٖ ٚ اعٌبى ًٍٙیٙی ؿك پّه ٞب (1

 وٙتلَ ؽٛؿكٚ ٚ علوت ثیٗ ؽٜٛٙ (2

ػـْ تٛا٘بیی وٙتلَ ؽٛؿكٚ ثیٗ ؽٜٛٙ ٚ وبَٞ ًلػت ٚاوَٙ ٌ٘جت ثٝ  (3

 ُلایٚ

 ػـْ تٕلون ؿك كا٘ٙـٌی ٚ كٚیب پلؿامی ؿك فٞٗ (4

 

 ثٝ تطتیت 19ٚ 18 17ٚقٕبضٜ ٞبی -14

 ثیبٍ٘ط چٝ لُؼبتی اؾت؟

 پـاَ ٞبی ٌبم ، تلٔن ٚ والس                                              (1
 پـاَ ٞبی  تلٔن، والس ٚ ٌبم (2

 تلٔن ؿًتی، پـاَ ٌبم ٚ پـاَ والس(3

 ؿًتٝ ؿ٘ـٜ، تلٔن ؿًتی ٚ پـاَ ٌبم (4



 

 ٔٙظٛض اظ تٛلف چیؿت؟- 15

 ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك مٔبٖ وٛتبٜ  (1

 ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك مٔبٖ ٛٛال٘ی ثب ع٘ٛك كا٘ٙـٜ (2

 ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك مٔبٖ ٛٛال٘ی ثـٖٚ ع٘ٛك كا٘ٙـٜ (3

 ایٌت ًٚیّٝ ٘مّیٝ ثلای ٞل ٔـت ٕٔٙٛع (4

وساْ ٌعیٙٝ زضثبضٜ ػجٛض ٚ تٛلف زض ٔؿیطٞبی ٚیػٜ اتٛثٛؼ قطوت - 16

 نحیح اؾت؟ٚاحس 

 .عتی ؿك ٓٛكت تلافیه ٕ٘ی تٛاٖ ام ٌٔیل ٚیوٜ اتٛثٛى ػجٛك ولؿ (1

 .ثٝ رن اتٛٔجیُ ٞبی ٔزبم، ثلای ٔبثمی ًٚبیُ ٘مّیٝ ٕٔٙٛع اًت (2

 .ؿك ٓٛكت تلافیه ًٍٙیٗ ٔی تٛاٖ ام ٌٔیل ٚیوٜ اتٛثٛى ػجٛك ولؿ (3

 2 ٚ 1ٔٛاكؿ  (4

ٞسف اظ َطاحی قب٘ٝ ضاٜ زض زٚ َطف ذٍ ٞبی ػجٛض ٚ ضفت ٚ -17

 ثطٌكت وساْ اؾت؟

 ؽٚ وٕىی ثلای تلؿؿ ٚ افنایَ ظلفیت (2ایٌتبؿٖ ثلای اًتلاعت           (1

 تٛلف اٜٗلاكی (4تغییل ًلػت ثلای پیًٛتٗ ثٝ رلیبٖ تلافیه     (3

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض حیٗ ضا٘ٙسٌی زض قت اقتجبٜ اؾت؟-18

وبَٞ ًلػت ؿك ٓٛكت ٘نؿیه ُـٖ ؽٛؿكٚیی ام كٚثلٚ وٝ ام ٘ٛك ثبال اًتفبؿٜ  (1

 .  ٔی وٙـ

 اًتفبؿٜ ام صلاؽ ٔٝ ُىٗ ؿك ٍٞٙبْ كینٍ ثلف ٚ ثبكاٖ (2

 اًتفبؿٜ ام ثٛق وٛتبٜ ٍٞٙبْ ًجمت (4    كُٚٗ ٕ٘ٛؿٖ صلاؽ ٞبی ٘ٛك پبییٗ (3

 زض وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط احتٕبَ ٚلٛع تهبزف وٕتط اؾت؟-19

 كینٍ ثبكاٖ-ٚرٛؿ صبِٝ ٚ ؿًت ا٘ـام ؿك ربؿٜ (1

 وٛالن-كینٍ ثبكاٖ- ٚرٛؿ ٔٝ (2

 ُلایٚ ربؿٜ اًتب٘ـاكؿ- ٞٛای ؽِه (3

 ُلایٚ ربؿٜ اًتب٘ـاكؿ- كینٍ ثبكاٖ- ٚرٛؿ ٔٝ (4

تغییط ٔؿیط ٘بٌٟب٘ی ٚ ))ایٗ نفبت جع وساْ ٘ٛع اظ ضا٘ٙسٌبٖ ٔی ثبقس؟-20

ذُط آفطیٗ ثطای ؾبیط ضا٘ٙسٌبٖ، لطاض ٌطفتٗ ثٝ ٔست َٛال٘ی زض ذٍ ؾطػت 

ثٝ ٔٙظٛض تٙجیٝ اتٛٔجیُ پكت ؾط ٚ اؾتفبزٜ اظ ٘ٛض ثبال ثطای اشیت وطزٖ 

 ((ضا٘ٙسٜ ٔمبثُ

                     كا٘ٙـٌبٖ پلؽبٍُل (2كا٘ٙـٌبٖ ٌٔٗ                                (1

 كا٘ٙـٌبٖ ثی تزلثٝ             (4كا٘ٙـٌبٖ رٛاٖ                                (3

 وساْ ٔٛضز ظیط اظ ضفتبضٞبی ضا٘ٙسٌبٖ پطذبقٍط ٚ پطذُط ٔی ثبقس؟-21

 تغییل ٌٔیل ثب مؿٖ صلاؽ كإٞٙب (1

 ػجٛك ام ؽٚ ٔمبثُ ثلای كٞبیی ام تلافیه (2

 اًتفبؿٜ ام ٘ٛك ثبال ؿك ٔغُ ٞبی ٔزبم (3

 كػبیت ًلػت ٜٕٔئٙٝ ٚ كا٘ٙـٌی ثیٗ ؽٜٛٙ (4

 ٔیعاٖ وبضایی ضٚغٗ ٞبی ٔؼِٕٛی ٔٛتٛض چٙس ویّٛٔتط ٔی ثبقس؟-22

 ٞناك ویّٛٔتل  (1

  ٞناك ویّٛٔتل100 تب 80ؿك عـٚؿ  (2

  ٞناك ویّٛٔتل2ؿك عـٚؿ  (3

  ٞناك ویّٛٔتل10 تب 8ؿك عـٚؿ  (4

 زیٙبْ تٛؾٍ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ٔی چطذس؟-23

 پیٌتٖٛ (2                             تٌٕٝ ؿیٙبْ (1

 ؿیفلاٌ٘یُ (4ٔیُ ًِٙ                                (3

 وسأیه جعٚ ؾیؿتٓ ا٘تمبَ لسضت ٕ٘ی ثبقس؟-24

 ٌیلثىي (2والس                                                  (1

 ؿیفلاٌ٘یُ (4                                            ٔیُ ًِٙ (3

 تطٔع انّی اظ چٝ ٘ٛع ؾیؿتٕی اؾتفبزٜ ٔی وٙس؟-25

 ًیٌتٓ ًیٕی        (2ًیٌتٓ ٔىب٘یىی        (1

 ٞیش وـاْ (4         ًیٌتٓ كٚغٙی (3

 نحیح ٕ٘ی ثبقس؟وساْ ٌعیٙٝ زضثبضٜ يسید -26

ٗـ یؼ ؿك رٌّٛیلی ام مً٘ مؿٌی كاؿیبتٛك ٚ لٜؼبت ًیٌتٓ ؽٙه وبكی ٔٛحل  (1

 .اًت

ػـْ اًتفبؿٜ ام ٗـ یؼ ؿك تبثٌتبٖ ٔی تٛا٘ـ ٔٙزل ثٝ رٍٛ آٚكؿٖ مٚؿتل ٔٛتٛك  (2

 .ُٛؿ

 .ٔبیغ ٗـ یؼ ام یؼ مؿٌی آة ؿك ًلٔب رٌّٛیلی ٔی وٙـ (3

 .ثٟتل اًت وُ ٔؾنٖ كاؿیبتٛك ثٝ ربی آة ام ٗـ یؼ پل ُٛؿ (4

 چٝ ظٔب٘ی ٔی تٛاٖ اظ تطٔع زؾتی اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز؟- 27

 ؿك ٞل ُلایٜی (2 ٍٞٙبْ تٛلف ؽٛؿكٚ ٚ یب ؿك ًلػت ٞبی ثٌیبك پبییٗ   (1

 ٍٞٙبْ ػجٛك ام پیش ٞب ثب ًلػت ثبال (4تٟٙب ؿك ًلػت ٞبی ثبال                (3

 وساْ ٔٛضز زض ایجبز ؾٛا٘ح تطافیىی ٘مف ثیكتطی زاضز؟-28

 صلاؽ ٞبی كإٞٙب (2تبیلٞب                                   (1

 ػـْ كػبیت ٘ىبت ایٕٙی (4ًلػت ٜٕٔئٙٝ                       (3

 وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ایٗ قىُ زضؾت اؾت؟- 29

 .كا٘ٙـٜ ًٕت ؽٚ ٔمٜغ ثبیـ ثب ًلػت ثبال ػجٛك ٕ٘بیـ (1

ٕٔتـ للاك ؿاك٘ـ عك ػجٛك ام كٚی آٖ كا (  پل)كا٘ٙـٌب٘ی وٝ ؿك ًٕت ؽٚ  (2

 .٘ـاك٘ـ

 .كا٘ٙـٜ ًٕت ؽٚ ٕٔتـ ٔی تٛا٘ـ ًجمت ثٍیلؿ (3

كا٘ٙـٌب٘ی وٝ ؿك ًٕت ؽٚ ٔمٜغ ٌٞتٙـ ٕ٘ی تٛا٘ٙـ ام كٚی آٖ ػجٛك  (4

 .ٕ٘بیٙـ

 

 

 ٟٔٓ تط اؾت؟زض ٍٞٙبْ آتف ٌطفتٗ ذٛزضٚ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط - 30

ؿك ٍٞٙبْ آتَ ًٛمی ؽٛؿكٚ ثبیـ اثتـا ام ُؼّٝ ٚك ُـٖ ٔٛتٛك ؽٛؿكٚ رٌّٛیلی  (1

 .ثٝ ػُٕ آٚكؿ

ؿك ٍٞٙبْ آتَ ًٛمی ؽٛؿكٚ ثبیـ اثتـا لٌٕت ٞبی ؿاؽّی ؽٛؿكٚ كا ؽبٍٔٛ  (2

 .ٕ٘ٛؿ

ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ وپٌَٛ آتَ ِ٘ب٘ی ثب اًتفبؿٜ ام آٖ آتَ كا ؽبٍٔٛ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ؿك  (3

ٓٛكت ػـْ ٚرٛؿ وپٌَٛ آتَ ِ٘ب٘ی ثب یه پتٛ یب رٌٓ غیل لبثُ اُتؼبَ ُؼّٝ كا 

 .ؽفٝ وٙیـ

 .اعتٕبَ ا٘فزبك ؽٛؿكٚ ؿك ٓٛكتی وٝ ُؼّٝ ثٝ ؿاؽُ ؽٛؿكٚ ا٘تمبَ یبثـ میبؿ اًت (4



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                             

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ  فٙی                                      

 10:  زلیمٝ      قٕبضٜ آظ20ٖٛٔ:  ؾٛاَ       ظٔب30ٖ:  تؼساز

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘طػجٛض ذٛزضٚی وكبٚضظی ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟- 1

                 
 4            ٌنیٙٝ 3             ٌنیٙٝ 2ٌنیٙٝ             1       ٌنیٙٝ 

ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟                                                                        - 2

  ویّٛٔتل 30پبیبٖ عـالُ ًلػت  (1

  ویّٛٔتل ثل ًبػت ٕٔٙٛع30ًلػت ثیَ ام  (2

  ویّٛٔتل  30عـالُ ًلػت  (3

 ( ویّٛٔتل30) پبیبٖ ٔغـٚؿیت ًلػت  (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 اثتـای ٜٔٙمٝ ٌٔىٛ٘ی (2اثتـای ُٟل                      (1

 ٚكٚؿ ثٝ ُٟل (4ا٘تٟبی ٜٔٙمٝ ٌٔىٛ٘ی        (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

 ًلػت تٛٓیٝ ُـٜ (2 ویّٛٔتل ثل ًبػت 60ًلػت ثیَ ام  (1

  ٔتل60كػبیت فبّٓٝ وٕتل ام  (4 ویّٛٔتل     60عـالُ ًلػت  (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

 تٛلف ؿك كٚمٞبی فلؿ ٕٔٙٛع (2               ایٌتبؿٖ ٕٔٙٛع (1

 تٛلف ٕٔٙٛع (4ٜٔٙمٝ تٛلف ٕٔٙٛع          (3

 

 ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟وساْ تبثّٛ زضثبضٜ ػجٛض ػبثط پیبزٜ -6

                         
 4                  ٌنی3ٝٙ                 ٌنی2ٝٙ                 ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ        

 زض تهٛیط قىُ ظیط حك تمسْ ػجٛض ثب وساْ اؾت؟                                                          -7

  ج(                        ة)ٓٛكتی(- د)آثی(- اِف)ًفیـ (1

   (ة) ٓٛكتی–( اِف)ًفیـ(- د)آثی (2

  ة           اِف                        (د)آثی(-ة)ٓٛكتی(-اِف)ًفیـ (3

  ٞل ؿٚ ثب ٞٓ( ة)ٚ ٓٛكتی( د)آثی(- اِف)ًفیـ (4

 ٔفْٟٛ قىُ ٔمبثُ چیؿت؟-8

كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ ًلػت ؽٛؿ كا ثٝ آكأی  وبَٞ - ؽٚ ایٌت (1

 .ؿاؿٜ ٚ ًپي تٛلف ٕ٘بیٙـ

كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ ام ًلػت ؽٛؿ وبًتٝ ٚ ثب كػبیت اعتیبٙ ٚ عك - ؽٚ تٛلف ٔٙمٜغ (2

 .تمـْ ػجٛك ٚاكؿ كاٜ آّی ُٛ٘ـ

كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ تٛلف وبُٔ ٕ٘بیٙـ ٚ ًپي ثب كػبیت اعتیبٙ ػجٛك - ؽٚ تٛلف (3

 .وٙٙـ

ٔؼٕٛالً ؿك تمبٛغ ٞب وِیـٜ ٔی ُٛؿ ٚ كا٘ٙـٌبٖ ثبیـ تٛلف - ؽٚ ٕٔتـ ایٌت (4

 .وبُٔ ٕ٘بیٙـ

ضً٘ ....ثب ٘ٛاض حبقیٝ... ثیكتط ثٝ نٛضت... تبثّٛٞبی ٞكساض زٞٙسٜ یب -9

 ٔی ثبقس؟...ٚ ظٔیٙٝ

 آثی- للٔن- ؿایلٜ- اؽجبكی (2ًفیـ     - للٔن- ٔلثغ- اؽٜبكی (1

 ًفیـ- للٔن- پٙذ ّٗؼی- ا٘تظبٔی (4    ًفیـ- للٔن- ٔخّج- اؽٜبكی (3

 وساْ ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ ضفتبض پط ذُط ٍٞٙبْ ضا٘ٙسٌی اؾت؟-10

 تٛرٝ ثٝ رّٛ  (2علوت ثیٗ ؽٜٛٙ            (1

 اًتفبؿٜ ام تّفٗ ٕٞلاٜ (4كػبیت فبّٓٝ ِٛٛی            (3

 

ٕٔٙٛع ایؿتبزٖ یب تٛلف ٚؾبیُ ٘مّیٝ زض وساْ یه اظ ٔحُ ٞبی ظیط -11

 اؾت؟

  ٔتلی ُیلٞبی آتَ ِ٘ب٘ی50ام  (1

  ٔتلی ٚكٚؿی ثیٕبكًتبٖ ٞب15ام  (2

  ٔتلی اثتـا تب ا٘تٟبی پیش ٞب100ام  (3

  ٔتلی ٔیـاٖ یب تمبٛغ یب ًٝ كاٜ ٞب یب تمبٛغ كاٜ آ50ٗٞؿك فبّٓٝ  (4

 

 زض ؾجمت ٌطفتٗ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ضا ثبیس ضػبیت وطز؟- 12

 یبفتٗ ف٘بیی ثلای رّٛ افتبؿٖ ام ؽٛؿكٚی ؿیٍل  (1
 .ؿاُتٗ ًلػتی ٔؼبؿَ ًلػت ؽٛؿكٚیی وٝ ٔی ؽٛاٞیٓ ام آٖ ًجمت ثٍیلیٓ (2

ػـْ ٕٔٙٛػیت ًجمت ؿك آٖ ٔىبٖ ام كاٜ ٍٔل ًلػت ؽٛؿكٚ آ٘مـك ثبُـ وٝ مٔبٖ  (3

 .وٛتبٜ ػُٕ ًجمت ٌلفتٗ تٕبْ ُٛؿ

ػـْ ٕٔٙٛػیت ًجمت ؿك آٖ ٔىبٖ ام كاٜ إٛیٙبٖ ام ؽبِی ثٛؿٖ ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿك  (4

 الیٗ ؿیٍل

زض ٔجحث ٔفْٟٛ ضً٘ ٞب ٚ ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض، ٔفْٟٛ ضً٘ لٟٜٛ - 13

 ای وساْ اؾت؟

 كإٞٙبی ؽـٔبت (1

 كإٞٙبی ٔٙبٛك تفلیغی ٚ ٌلؿٍُلی ٚ فلٍٞٙی (2

 كإٞٙبی ٌٔیل ؿك ًبیل كاٜ ٞب (4ػالئٓ ؿًتٛكی              (3

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ػبُٔ تهبزف ثب اتٛٔجیُ جّٛیی اؾت؟-14

 ػـْ تٛرٝ وبفی ثٝ كاٜ ٚ ٘نؿیه ُـٖ ثیَ ام عـ ثٝ اتٛٔجیُ رّٛیی (1

 ػجٛك ػبثل پیبؿٜ ؿك ٔٙبٛك ُٟلی ُّٛؽ (2

 تلاوٓ ًٚبیُ ٘مّیٝ (3

 تغییل ٘ٛك صلاؽ ٞب (4



 

 وساْ ٔٛضز ٔٙظٛض ٚ ٔفْٟٛ ضا٘ٙسٌی ثب ؾطػت ُٕٔئٙٝ اؾت؟-15

 كا٘ٙـٌی ثب ًلػت ثبال  (2كا٘ٙـٌی ثب ًلػت پبییٗ                              (1

 كا٘ٙـٌی ؿك ًبػبت كٚم (4     كا٘ٙـٌی ثلاًبى ُلایٚ ٔغیٜی ٚ ربؿٜ ای (3

ثطای تغییط ٔؿیط ثٝ ؾٕت ضاؾت اٌط ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ٔٛتٛضی چطاؽ ضإٞٙب - 16

 ؟...٘ساقتٝ ثبقس ثبیس

 .ؿًت صپ كا ثٝ ٛلف پبییٗ ٍ٘ٝ ؿاك٘ـ (2. ؿًت صپ كا ثٝ ٛٛك افمی ٍ٘ٝ ؿاكؿ (1

 .ؿًت صپ كا ثٝ ٛلف ثبال ٍ٘ٝ ؿاك٘ـ (4. ؿًت كاًت كا ثٝ ٛلف ثبال ٍ٘ٝ ؿاك٘ـ (3

 ٔٛثطتطیٗ ػًٛ ثسٖ زض ضا٘ٙسٌی چیؿت؟-17

 پبٞب  (2لّت                                           (1

 صِٓ ٞب (4ؿًت ٞب                                      (3

 تحت چٝ قطایُی ٔی تٛاٖ زض تمبَغ ٞب ؾجمت ٌطفت؟- 18

 .اٌل صلاؽ تمبٛغ صِٕه مٖ ثبُـ (2.                 اٌل تمبٛغ ؽّٛت ثبُـ (1

      .ًجمت ؿك تمبٛغ ٞب ٕٔٙٛع اًت (4.              اٌل ٌٔیل یه ٛلفٝ ثبُـ (3

 (وكٙسٜ ٚ یسن)ثٝ چٝ زِیُ ؾجمت ٌطفتٗ اظ وبٔیٖٛ َٛیُ-19

 ذُط٘بن تط اظ ؾجمت ٌطفتٗ اظ یه اتٛٔجیُ ٔؼِٕٛی اؾت؟

 .وبٔیٖٛ ٞب ٕٔىٗ اًت ٘بٌٟبٖ وٙبك وِیـٜ ٚ تٛلف وٙٙـ(1

 .تلٔن وبٔیٖٛ ٞب ثٝ ؽٛثی تلٔن اتٛٔجیُ ٞبی ؿیٍل ٘یٌت (2

وبٔیٖٛ ٞب ٌ٘جت ثٝ اتٛٔجیُ ٞب ٛٛیُ تل٘ـ ٚ ثلای ًجمت ام آٖ ٞب ثٝ  (3

 .ٌٔبفت ٚ مٔبٖ ثیِتلی ٘یبم اًت

 .وبٔیٖٛ ٞب ثب ًلػت وٕتلی ام تپٝ ثبال ٔی كٚ٘ـ (4

اٌط ثط ؾط چٟبض ضاٞی چطاؽ ؾجع ثبقس أب زاذُ تمبَغ ثٝ ػّت تطافیه -20

 ثؿتٝ ثبقس چٝ ثبیس وطز؟

 .صٖٛ صلاؽ ًجن اًت ٔی تٛاٖ ام آٖ ػجٛك ولؿ (1

 .ثبیـ ٓجل ولؿ تب كاٜ ثبم ُٛؿ ٚ ٘جبیـ تمبٛغ كا ٌٔـٚؿ ٕ٘ٛؿ (2

 .ٔی تٛاٖ ثب ثٛق مؿٖ ؽٛؿكٚٞبی رّٛیی كا ٚاؿاك ثٝ علوت ٕ٘ٛؿ (3

 .ٔی تٛاٖ ثب صلاؽ مؿٖ، ؽٛؿكٚٞبی رّٛیی كا ٚاؿاك ثٝ علوت ٕ٘ٛؿ (4

 ٔی ثبقس؟..... ایجبز تؼبزَ ٔیبٖ ؾطػت ٚ ٘یطٚ ٚظیفٝ- 21

 پـاَ ٌبم (4والس          (3       ٌیلثىي (2ؿیفلاٌ٘یُ        (1

 اظ چٙس ٔتطی تمبَغ ضاٜ آٞٗ ؾجمت ٌطفتٗ ٕٔٙٛع اؾت؟-22

  ٔتلی100( 2.                            ٔغـٚؿیت ٘ـاكؿ (1

                                              ٔتلی50( 4 ٔتلی                                  150( 3

 ػالئٓ ذؿتٍی زض ضا٘ٙسٌی چیؿت؟-23

 وٓ ُـٖ تٛرٝ ثٝ كا٘ٙـٌی ٚ وبَٞ ًلػت تٕٔیٓ ٌیلی (1

 تٕلون ؿك عیٗ كا٘ٙـٌی (2

 تِؾیْ عٛاؿث غیل ٔٙتظلٜ (3

 تِؾیْ عٛاؿث عبؿحٝ ًبم (4

 ٔیعاٖ ثبز تبیط زض وساْ تهٛیط نحیح اؾت؟-24

 تٔٛیل اِف                                         (1

 تٔٛیل ة (2

 اِف           ة           جتٔٛیل د                                            (3

  ٞیش وـاْ (4

 ٔمساض ِٚتبغ ثبتطی زض ذٛزضٚٞبی ٔؼَٕٛ ؾٛاضی چٙس ِٚت اؾت؟-25

  ِٚت 3( 2 ِٚت                                   6( 1

  ِٚت24( 4                                  ِٚت12( 3

 ثٝ چٝ زِیُ حطوت ثب ز٘سٜ ػمت ذُط٘بن اؾت؟-26

 .ثٝ ٛٛك وّی علوت ثب ؿ٘ـٜ ػمت ٕٔٙٛع اًت (1

 .ؿ٘ـٜ ٞب ؿك علوت كٚ ثٝ ػمت آًیت ٔی ثیٙٙـ (2

 .ؽٛؿكٚ ٓلفبً ثلای علوت كٚ ثٝ رّٛ ٛلاعی ُـٜ اًت (3

 .كا٘ٙـٜ ٕ٘ی تٛا٘ـ پِت ًل ؽٛؿ كا ثٝ ؿكًتی ٚ وبُٔ ثجیٙـ (4

وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل ایٕٗ وطزٖ نحٙٝ حبزثٝ ٔی -27

 ثبقس؟

ٜٕٔئٗ ُـٖ ام - اًتفبؿٜ ام تبثّٛ اػالٖ ؽٜل-پبكن ؽٛؿكٚ ؿك فبّٓٝ ٔٙبًت (1

 ایٙىٝ ؽٜلی ُٕب كا تٟـیـ ٕ٘ی وٙـ

اًتفبؿٜ ام -وِیـٖ صٙـ ٘في ػٕیك ٚ آكاْ- پبكن ؽٛؿكٚ ؿك فبّٓٝ ٔٙبًت (2

 تبثّٛ اػالٖ ؽٜل

وِیـٖ صٙـ -ٌلفتٗ ُلط عبَ ام  ٔٔـٚٔیٗ- اًتفبؿٜ ام تبثّٛ اػالٖ ؽٜل  (3

 ٘في ػٕیك ٚ آكاْ

ؿٚك ولؿٖ -  ثلكًی ٚٗؼیت ٔٔـٚٔیٗ–پبكن ؽٛؿكٚ ؿك فبّٓٝ ٔٙبًت  (4

 ٔٔـْٚ ام ٓغٙٝ عبؿحٝ

زض وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زٚض وطزٖ ذٛز ٚ زیٍطاٖ اظ نحٙٝ تهبزف اظ -28

 إٞیت ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٔٛاضز ثطذٛضزاض اؾت؟

 .ؿك عٛاؿحی وٝ تؼـاؿ ٔٔـٚٔیٗ وٓ ثبُـ (1

 .ؿك تٔبؿف ؽٛؿكٚٞبی ػٕٛٔی وٝ أـاؿ كًب٘ی وّیٝ افلاؿ ٕٔىٗ ٕ٘ی ثبُـ (2

 .ؿك ٔٛاكؿی وٝ ؽٛؿكٚ ؿك وٙبك كاٜ للاك ٘ـاُتٝ ثبُـ (3

ؿك عٛاؿحی وٝ ؽٜلاتی ٘ظیل ربكی ُـٖ ٔٛاؿ ؽٜل٘بن یب ٌبمٞبی ًٕی ٚرٛؿ  (4

 .ؿاكؿ

 

 وبضثطز فیّتط ضٚغٗ زض ٔٛتٛض چیؿت؟-29

 رٌّٛیلی ام ؽٛكؿٌی ٚ فٚة ُـٖ لٌٕت ٞبیی ام ٔٛتٛك (1

رٌّٛیلی ام ٚكٚؿ فكات ٘بؽبِْ ٚ ٔؼّك ثٝ ؿاؽُ ٔزلاٞبی كٚغٗ وبكی ٚ  (2

 ٔٛتٛك

 ا٘تمبَ ٘یلٚ (3

 2 ٚ 1ٔٛكؿ  (4

 جّٕٝ زیط ضؾیسٖ ثٟتط اظ ٞطٌع ٘طؾیسٖ اؾت چٝ ٔفٟٛٔی زاضز؟-30

 ػـْ تٛرٝ ثٝ لٛا٘یٗ ٚ ٔملكات  (1

 كػبیت ولؿٖ ٔلثٛٙ ثٝ پبكن (2

 پلٞین ام ػزّٝ ٚ ُتبة ؿك كا٘ٙـٌی (3

 ثب ًلػت ثبال علوت ولؿٖ (4



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                         

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی                                                         

 11:  زلیمٝ      قٕبضٜ آظ20ٖٛٔ:  ؾٛاَ       ظٔب30ٖ:                                                          تؼساز

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-1

  ٚكٚؿ ثٝ كاٜ آّی ام كاًت (2فلػی ثٝ آّی ام كاًت         (1

 ٚكٚؿ ثٝ ربؿٜ آّی ام صپ (4آّی ثٝ فلػی ام كاًت         (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟            - 2

 ٌٔیل ٚیوٜ وبٔیٖٛ  (2ػجٛك وبٔیٖٛ                   (1
 ٌٔیل تٛٓیٝ ُـٜ ثلای ًٚبیُ ًٍٙیٗ (3

 ػجٛك وبٔیٖٛ ٞبی وٓ ظلفیت (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 ربیٍبٜ ًٛؽت (2تّفٗ ػٕٛٔی                       (1
 اًتلاعت ٌبٜ وبكٚاٖ (4تؼٕیلٌبٜ                           (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

   ٔتل200ؽلٚری ام آماؿ كاٜ  (2 ٔتل    100تمبٛغ ربؿٜ ٚ كاٜ آٞٗ  (1

  ٔتل100ؽلٚری ام آماؿ كاٜ  (4 ٔتل    200تمبٛغ ربؿٜ ٚ كاٜ آٞٗ  (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

 پبكویًٙ (2    پبكویًٙ ٔؾّٔٛ افلاؿ ٔؼَّٛ (1

 فمٚ ػجٛك افلاؿ ٔؼَّٛ (4پبكن ًٛاك                             (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-6

 كاٜ ِغن٘ـٜ (2                      پلتبة ًًٙ (1

 كینٍ ًًٙ (4ُب٘ٝ ؽٜل٘بن                    (3

 چٙس ٔتطی چطاؽ ضإٞٙب تٛلف ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟ -7

  ٔتل 15وٕتل ام  (2 ٔتل                           15ثیَ ام  (1

  ٔتلی5( 4                                   ٔتلی15( 3

 ٔٙظٛض اظ ذٌُٛ ٞبقٛض زض قىُ ظیط چیؿت؟-9

 تفىیه ٌقكٌبٜ ٞب (1

 .ٕٞبٖ ؽٜٛٙ ٔٙمٜغ ٔی ثبُـ (2

 ٚرٛؿ ٔٛا٘غ ؿك كاٜ ٞب (3

 ؽٜٛٙ اٜٗلاك (4

 زض ایٗ تمبَغ حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ثب وسأیه ٔی ثبقس؟-10

                                                                                           اِف

                                                                 اِف(اِف)، آثی( ة)لٟٜٛ ای (1

 ة.                      ٔزبم ثٝ علوت اًت( ة)فمٚ ؽٛؿكٚی لٟٜٛ ای  (2

 .ٞل ًٝ ؽٛؿكٚ ثب ٞٓ ٔی تٛا٘ٙـ علوت وٙٙـ (3

 (                                                                               ة)، لٟٜٛ ای(اِف)آثی (4

 ٘بزضؾت اؾت؟وساْ ٌعیٙٝ -11

كا٘ٙـٌی ثلای وٌی وٝ ُ٘ٛبثٝ اِىّی یب ٔٛاؿ ٔؾـك ٚ ؿاكٚٞبی ؽٛاة آٚك ٔٔلف  (1

 .ولؿٜ تب كفغ وبُٔ آٖ ٕٔٙٛع اًت

 .كا٘ٙـٌبٖ ٔی تٛا٘ٙـ ٕٗٗ كا٘ٙـٌی، ؿؽب٘یبت اًتؼٕبَ ٕ٘بیٙـ (2

كا٘ٙـٜ ٔٛظف اًت ٍٞٙبْ كا٘ٙـٌی، ٌٛاٞیٙبٔٝ كا٘ٙـٌی ؽٛیَ كا ٕٞلاٜ ؿاُتٝ  (3

 .ثبُـ

اًتفبؿٜ ام ثٛق ثلای ٔمبٓـی ٔب٘ٙـ ٓـا مؿٖ افلاؿ ٚ رّت تٛرٝ ٌٔبفل ٕٔٙٛع  (4

 .اًت

نحیح ٕ٘ی وساْ ٔٛضز ظیط زض ذهٛل ٘مُٝ وٛض زض ٚؾبیُ ٘مّیٝ - 13

  ثبقس؟

 .ثب تٙظیٓ ؿلیك آیٙٝ ٞب ٔی تٛاٖ ٔیناٖ ٘مٜٝ وٛك كا وبَٞ ؿاؿ (1

 .ٔٛتٛك ًیىّت ٞب ؿاكای ٘مٜٝ وٛك ٕ٘ی ثبُٙـ (2

 .عتی ثب تٙظیٓ ؿلیك آیٙٝ ٞب ٕ٘ی تٛاٖ ٘مٜٝ وٛك كا ؿك ؽٛؿكٚ ٞب عقف ٕ٘ٛؿ (3

 .ٔیناٖ ًٚؼت ٘مٜٝ وٛك ؿك ؽٛؿكٚٞبی ًٍٙیٗ ثیِتل ام ؽٛؿكٚٞبی ًجه اًت (4

 زض وسأیه اظ قطایٍ ظیط ثطای تٛلف ٔؿبفت ثیكتطی ٘یبظ اؾت؟- 14

 .ٚلتی ؽٛؿكٚ ًٍٙیٗ تل اًت یب ُلایٚ ثبكا٘ی ٚ ثلفی اًت (1

 ؿك ُلایٚ آفتبثی ٚ كٚم كُٚٗ    (2

 .ٚلتی ؽٛؿكٚ ًجه تل اًت (3

 .ٚلتی ثـٖٚ ثبك ٚ ٌٔبفل ؿك عبَ علوت ٌٞتیٓ (4

8-زض قىُ ظیط حك تمسْ ثب وساْ ٚؾیّٝ اؾت؟                        

1( ِٔىی)اِف(، للٔن)ة(، ًفیـ)د(         

اِف         ة  2( ًفیـ)د(، للٔن)ة(، ِٔىی)اِف(                                 

3( ِٔىی)اِف(، ًفیـ)د(، للٔن )ة(                                          ج 

4( للٔن)ة(، ِٔىی)اِف(، ًفیـ)د( 

3( ًٛاكی، ؿٚصلؽٝ، ٔٛتٛك ًیىّت 

4( ٔٛتٛك ًیىّت، ؿٚصلؽٝ، ًٛاكی                                         

  

12-زض ایٗ تمبَغ ٞٓ ػطو حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ثب وساْ اؾت؟ 

ٔٛتٛض ؾیىّت  1( ًٛاكی، ٔٛتٛك ًیىّت، ؿٚصلؽٝ                                              

2( ؿٚصلؽٝ، ٔٛتٛك ًیىّت، ًٛاكی                            



 

 ٟٔٓ تطیٗ ٚؾیّٝ ٞكساض زٞٙسٜ زض ذٛزضٚ چیؿت؟-15

 صلاؽ ٘ٛك پبییٗ  (2٘ٛك ثبال                                       (1

 صلاؽ ٞبی كإٞٙب (4                                          ثٛق (3

 ؟....ٍٞٙبْ تٛلف اٌط ٚؾیّٝ ٘مّیٝ چطاؽ ضإٞٙب ٘ساقتٝ ثبقس ثبیس-16

 ؿًت صپ ثٝ ٛٛك افمی ٍ٘ٝ ؿاُت (1

 ؿًت كاًت ثٝ ٛلف پبییٗ ٍ٘ٝ ؿاُت (2

 .ؿًت صپ ثٝ ٛٛك افمی ٍ٘ٝ ؿاُت (3

 .ؿًت صپ ثٝ ٛلف پبییٗ ٍ٘ٝ ؿاُت (4

ٔست ظٔب٘ی وٝ ََٛ ٔی وكس تب ذٛزضٚی قٕب ٔتٛلف قٛز ثٝ چٝ -17

 ػٛأّی ثؿتٍی زاضز؟

 ٌٔبفت تلٔن، اثؼبؿ الًتیه، ٔیناٖ ؿیـ (1

 َٛٛ ؽٛؿكٚ، مٔبٖ ٚاوَٙ، ٌٔبفت تلٔن (2

 َٛٛ ؽٛؿكٚ، ًلػت ؽٛؿكٚ، مٔبٖ ٚاوَٙ (3

 مٔبٖ ٚاوَٙ، ٌٔبفت تلٔن، ٌٔبفت تٛلف (4

 زض چٝ ٔٛاضزی ثبیس تٛلف وٙیٓ؟-18

 .مٔب٘ی وٝ پّیي ٔـكًٝ ثلای ػجٛك ایٕٗ ؿاَ٘ آٔٛماٖ ؿًتٛك ٔی ؿٞـ (1

 .مٔب٘ی وٝ ثب صلاؽ للٔن كٚثلٚ ٔی ُٛیـ (2

 .لجُ ام كًیـٖ ثٝ تمبٛغ وٝ فبلـ ػالئٓ ٚ ٔبٔٛك كإٞٙبیی ٚ كا٘ٙـٌی اًت (3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

 ٘بزضؾت اؾت؟وساْ ٌعیٙٝ - 19

 .ؽٛكؿٖ غقاٞبی ًٍٙیٗ ام ػٛأُ ؽٛاة آِٛؿٌی ؿك كا٘ٙـٌی اًت (1

ػـْ ؿكن ٔٙبًت ام ٔٛلؼیت ٚ ُلایٚ ٔٛرٛؿ ام ِ٘ب٘ٝ ٞبی ؽٌتٍی ؿك كا٘ٙـٌی  (2

 .اًت

 .ػٛاٛف ٚ اعٌبًبت ثل ًیٌتٓ اػٔبة كا٘ٙـٌبٖ تبحیل ؽبٓی ٘ـاكؿ (3

یىی ام ُ٘ٛیـ٘ی ٞبیی وٝ ػّٕىلؿ كا٘ٙـٜ كا ثب ؽٜل ٔٛارٝ ٔی وٙیـ ِٔلٚثبت  (4

 .اِىّی اًت

 ؟.....ثٝ ػمت ضا٘سٖ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ زض ثعضي ضاٜ ٞب- 20

 .ٕٔٙٛع اًت (2.                                  ٔزبم اًت (1

 .ثب وٕه ؿیٍلاٖ ٔزبم اًت (4.               ثب ًلػت پبییٗ ٔزبم اًت (3

 

 

.... ثٝ ٌطزـ زض آٚضزٖ آة زاذُ پٛؾتٝ ٔٛتٛض ٚ اَطاف ؾیّٙسٞب ٚظیفٝ- 21

 ٔی ثبقس؟

 تلًٔٛتبت (4پلٚا٘ٝ            (3       ٚاتل پٕپ (2كاؿیبتٛك        (1

 ؾجمت چیؿت؟- 22

 ؿك رّٛی ؽٛؿكٚ ؿیٍل علوت ٕ٘ٛؿٖ (1

 علوت ؿك رٟت ٌٔیل ؽٛؿكٚٞبی ؿیٍل ٚ رّٛتل ام ٕٞٝ آٖ ٞب (2

 علوت ؿك الیٗ ٔؾبِف ٚ رّٛ افتبؿؿٖ ام ؽٛؿكٚٞبی ؿیٍل (3

 .رّٛ افتبؿٖ ٚ یب پیِی ٌلفتٗ ام ؽٛؿكٚ ؿیٍلی وٝ ؿك ٕٞبٖ ٌٔیل علوت ٔی وٙـ (4

زض ظٔؿتبٖ ٚ زض ٍٞٙبْ ثطف ٚ وٛالن چٝ ٔٛضزی زض ذهٛل تبیط - 23

 ذٛزضٚ ثبیس ضػبیت قٛز؟

 .ثبیـ ام تبیل یؼ ُىٗ ثب م٘زیل صلػ اًتفبؿٜ ولؿ (1

 . ثلاثل ثیِتل وٙیـ1.5ثبیـ ثبؿ الًتیه كا  (2

 . ثلاثل وٕتل وٙیـ1.5ثبیـ ثبؿ الًتیه كا  (3

 . ٔیّی ٔتل اًتفبؿٜ ٕ٘ٛؿ1.5ثبیـ ام تبیلٞبیی ثب ػٕك ػبد وٕتل ام  (4

 ٔجسَ وبتبِیؿتی چٝ وبضی ا٘جبْ ٔی زٞس؟- 24

 .تٛاٖ ٔٛتٛك كا افنایَ ٔی ؿٞـ (1

 .ٓـای ٘بثٟٙزبك كا وبَٞ ٔی ؿٞـ (2

 .ٌبمٞبی ٔ٘ل كا ثٝ ٌبم ثی ٗلك تجـیُ ٔی وٙـ (3

  ٞیش وـا4ْ

 ٚظیفٝ ضٚغٗ تطٔع چیؿت؟- 25

 كٚغٗ وبكی تلٔن (2ؽٙه وبكی تلٔن                            (1

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4                                   ا٘تمبَ ٘یلٚ (3

 ا٘جبْ ٔی قٛز؟.... ا٘تمبَ ٘یطٚ زض ؾیؿتٓ تطٔع زؾتی تٛؾٍ - 26

 كٚغٗ تلٔن (2اٞلْ                               (1

 ًیٓ ٞبی فٙلی (4پـاَ                               (3

 زض چٝ قطایُی ٔی تٛاٖ ثب الؾتیه ٞبی فطؾٛزٜ ضا٘ٙسٌی ٕ٘ٛز؟- 27

 .تغت ٞل ُلایٜی ٕٔٙٛع اًت (1

 .ؿك ٓٛكت ؽِه ثٛؿٖ كاٜ ٔزبم اًت (2

 .ؿك كاٜ ٞبی یؼ مؿٜ ٚ ثلفی ٕٔٙٛع اًت (3

 3 ٚ 2ٔٛاكؿ  (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 28

 ُلٚع ٜٔٙمٝ عیبت ٚعَ (2ػجٛك عیٛا٘بت اّٞی         (1

 ػجٛك عیٛا٘بت ٚعِی (4فمٚ ػجٛك ٌٛمٖ             (3

 

 ثطای إَیٙبٖ اظ تٙفؽ ثیٕبض حبزثٝ زیسٜ چٝ ٔی وٙیس؟-29

ثلؽٛكؿ رلیبٖ ٞٛا ثب -ٌٍٛ ؿاؿٖ ثٝ ٞٛای ثبمؿْ-ثبال ٚ پبییٗ كفتٗ لفٌٝ ًیٙٝ (1

 ٌلفتٗ ٘جٖ-ٓٛكت

ثلؽٛكؿ رلیبٖ ٞٛا ثب -ٌٍٛ ؿاؿٖ ثٝ ٞٛای ثبمؿْ-ثبال ٚ پبییٗ كفتٗ لفٌٝ ًیٙٝ (2

 ٓٛكت

 ٌلفتٗ ٘جٖ-ثلؽٛكؿ رلیبٖ ٞٛا ثب ٓٛكت- ثبال ٚ پبییٗ كفتٗ لفٌٝ ًیٙٝ (3

 ٕٞٝ ٔٛاكؿ (4

 زض ا٘جبْ وٕه ٞبی اِٚیٝ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط نحیح اؾت؟-30

ؿك اكائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ ثبیـ كُٚی ا٘تؾبة ُٛؿ وٝ ًلیؼتل رٛاة ٔی ؿٞـ ٞل صٙـ  (1

 .اعتٕبَ ؽٜل ؿك آٖ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـ

 .ؿك اكائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ آُ ثل ایٗ اًت وٝ ثٝ ًلػت ثیٕبك كا ام ٔغُ عبؿحٝ ؿٚك ٕ٘بییٓ (2

ؿك اكائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ ثبؿ كُٚی ا٘تؾبة ٕ٘ٛؿ وٝ ٔٛحلتل ٚ ٔفیـتل ام ًبیل كٍٚ ٞب ثٛؿٜ ٚ  (3

 .ٓـٔٝ ای ثٝ ٔٔـْٚ ٚاكؿ ٘ىٙـ

 .عیٗ اكائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ اٌل آكأَ ٘ـاكیـ ثبیـ ٞل صٝ ًلیغ تل ٓغٙٝ كا تلن وٙیـ (4



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                            

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚ فٙی                                            

 12:  زلیمٝ          قٕبضٜ آظ20ٖٛٔ:   ؾٛاَ         ظٔب30ٖ: تؼساز 

 ٔفْٟٛ تبثّٛی ظیط چیؿت؟-1

  رٟت ٚمٍ ثبؿ ُـیـ ام كاًت (2تمبٛغ كاٜ آٞٗ ثب كاٜ ثٙـ    (1

رٟت ٚمٍ ثبؿ ُـیـ ام   (4تمبٛغ كاٜ آٞٗ ثـٖٚ كاٜ ثٙـ   (3

 صپ

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟            - 2

 ػجٛك ٕٔٙٛع  (2ؽٜل                          (1
 ایٌت (4           كػبیت عك تمـْ (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 پبیبٖ آماؿ كاٜ (2پبیبٖ ثنكي كاٜ                        (1
 پبیبٖ كاٜ (4پبیبٖ ؽیبثبٖ آّی                   (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -4

 ؿٚك مؿٖ ٕٔٙٛع (2ٌلؿٍ ثٝ صپ ٕٔٙٛع            (1

 پیش ثٝ صپ (4پیش ٞبی پی ؿك پی                (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

  ٚكٚؿ ثٝ كاٜ آّی ام كاًت (2    ٚكٚؿ ثٝ كاٜ آّی ام صپ( 1

 ٚكٚؿ ثٝ ربؿٜ آّی ام صپ (4آّی ثٝ فلػی ام كاًت       (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-6

 تمبٛغ (2     رٟت ػجٛك ؿك ٔیـاٖ (1

 .فمٚ ٌلؿٍ ثٝ كاًت ٔزبم اًت (4ٔیـاٖ                        (3

زض قىُ ظیط حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ثب وساْ  -7

 اؾت؟

 ؿٚصلؽٝ-اتٛثٛى-ًٛاكی (2 اتٛثٛى  –ًٛاكی-ؿٚصلؽٝ (1

 ؿٚصلؽٝ-ًٛاكی-اتٛثٛى (4    ًٛاكی-ؿٚصلؽٝ-اتٛثٛى (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 8

  ٔتل ٕٔٙٛع  2ػجٛك ثب اكتفبع ثیَ ام  (1

 . تٗ ؿك ٞل ٔغٛك ٕٔٙٛع اًت2ػجٛك ثب ثبك ثیَ ام  (2

 . تٗ ٕٔٙٛع اًت2ػجٛك ًٚیّٝ ٘مّیٝ ثب ٚمٖ ثیَ ام  (3
  ٔتل ٕٔٙٛع2ػجٛك ثب ػلٕ ثیَ ام  (4

وساْ اظ یه اظ ٚؾبیُ ٘مّیٝ ظیط ٘ؿجت ثٝ زیٍط ٚؾبیُ ٘مّیٝ اظ أٙیت -9

 وٕتطی ثطذٛضزاض٘س؟

 وبٔیٖٛ ٞب ٚ اتٛثٛى ٞب (2ؽٛؿكٚٞبی ًٛاكی                               (1

 ًٚبیُ ٘مّیٝ وِبٚكمی (4                ٔٛتٛكًیىّت ٞب ٚ ؿٚصلؽٝ ٞب (3

ویّٛٔتط زض ؾبػت ٚ زض ....حساوثط ؾطػت زض ذیبثبٖ ٞبی قطیب٘ی انّی-10

ویّٛٔتط زض ؾبػت ٚ زض ٔؼبثط ٔحّی ٚ ٔیساٖ .....ذیبثبٖ ٞبی قطیب٘ی فطػی

 ویّٛٔتط زض ؾبػت اؾت؟.....ٞب

1 )60-50-20                           2 )50-60-30 

3)50-60-20                            4 )60-50-30 

 چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ٘مُٝ وٛض ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ضا وبٞف زاز؟-11

 وبَٞ اكتفبع ؽٛؿكٚ ثب ؿًتٍبكی وٕه ٞبی آٖ (1

 ثب تٙظیٓ ؿلیك آیٙٝ ٞب (2

 وٓ ولؿٖ ًلػت ؽٛؿ(3

 عقف آیٙٝ ًٚٚ (4

ثطای وبؾتٗ ؾطػت ٍٞٙبٔی وٝ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ فبلس چطاؽ ضإٞٙب -12

 .......ثبقس

 ؿًت كاًت كا ثٝ ٛلف پبییٗ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ (1

 ؿًت صپ كا ثٝ ٛلف پبییٗ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ (2

 .ؿًت صپ كا ثٝ ٛٛك افمی ٍ٘ٝ ؿاك٘ـ (3

 .ؿًت صپ كا ثٝ ٛٛك افمی ام ثبال ثٝ پبییٗ ثٜٛك ٔتٙبٚة علوت ؿٞٙـ (4

 ٔٙظٛض اظ َطاحی ذٍ ایؿت زض ٚضٚزی تمبَغ وساْ اؾت؟- 13

 اػالْ ؽٜل ثٝ وبكثلاٖ تلافیه              (1

 ٔلم تٛلف ًٚبیُ ٘مّیٝ (2

 علوت ػبثلاٖ پیبؿٜ ثل كٚی ؽٚ ٔٛكؿ ٘ظل  (3

 كٚیت ُجىٝ ٔؼبثل ٍٞٙبْ تبكیىی (4

 نحیح اؾت؟وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ضا٘ٙسٌی ایٕٗ -14

 .ؿك ثؼ٘ی ٔٛاكؿ المْ اًت ام عك ؽٛؿ صِٓ پُٛی ٕ٘ٛؿ (1

 .تغت ٞیش ُلایٜی ٘جبیـ ام عك ؽٛؿ صِٓ پُٛی وٙیـ (2

 .ؿك ُلایٚ اٜٗلاكی ٔی تٛاٖ تبثّٛی ٚكٚؿ ٕٔٙٛع كا ٘بؿیـٜ ٌلفت (3

 .ٕٞیِٝ ثب ًلػت ثبال علوت وٙیـ تب مٚؿ ثلًیـ (4

اظ قىُ زایطٜ ٔؼٕٛالً ثطای چٝ ٘ٛع ٔفْٟٛ ػجٛض ٚ ٔطٚض ٚ تبثّٛٞب -15

 اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟

 ػالئٓ كإٞٙب (2ؿًتٛكی ٚ ؽـٔبت                   (1

 ِٞـاك ؿٞٙـٜ ثلای ؽٜل (4ؿًتٛكی یب ثبمؿاك٘ـٜ                (3
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 ٚؾبیُ ٘مّیٝ چٍٛ٘ٝ اؾت؟

 .ٔغـٚؿیتی ٘ـاكؿ (2.                                                 ٔزبم اًت (1

 .ٕٔٙٛع اًت (4.             ؿك ٓٛكت كػبیت ٘ىبت ایٕٙی ٔزبم اًت (3

 



 

جٟت ضا٘ٙسٌی ذٛة ثبیس اظ چٝ فبنّٝ ای پالن اتٛٔجیُ ٞب ضا -17

 ثرٛا٘یس؟

  ٔتلی10( 2 ٔتلی                                            15( 1

  ٔتلی20( 4 ٔتلی                                              5( 3

 تبثیطات ٔٛاز ٔرسض چیؿت؟- 18

 ػـْ وٙتلَ كا٘ٙـٜ ؿك ُلایٚ ٗلٚكی (1

 اػتٙب ٘ىلؿٖ ثٝ لٛا٘یٗ كا٘ٙـٌی ٚ فلأیٗ پّیي (2

 ػـْ كػبیت ُئٛ٘بت ٚ ثل ٞٓ مؿٖ ٘ظٓ كا٘ٙـٌی (3

 وبَٞ ُٞٛیبكی-اػتٕبؿ ثٝ ٘في وبفة (4

 ٔفْٟٛ ضً٘ ؾیبٜ ٚ ؾفیس زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟- 19

 اؽجبكی ٚ ٌلؿٍُلی (2كإٞٙبی أبوٗ ٔقٞجی        (1
 ٞیش وـاْ (4     ؿًتٛكی ٚ كإٞٙبی ٌٔیل ؿك ًبیل كاٜ ٞب (3

 زض ٔٛتٛض ذٛزضٚٞب ثطای تهفیٝ ضٚغٗ اظ چٝ ٚؾیّٝ ای اؾتفبزٜ ٔی قٛز؟-20

 فیّتل كٚغٗ (2ٔؾنٖ كٚغٗ                        (1

 ٓبفی ثٙنیٗ (4پٕپ كٚغٗ                          (3

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط جع ا٘ٛاع ثبتطی ٞب ٘یؿت؟-21

 ثبٛلی ٔلٛٛة (2ثبٛلی ؽِه                     (1

 ثبتلی اتٕی (4ثبٛلی ٔؼِٕٛی                   (3

 وساْ یه ٔكَٕٛ ٔحسٚزیت ٞبی لب٘ٛ٘ی ضا٘ٙسٌی ٔی قٛ٘س؟- 22

 ٗؼف ثیٙبیی  (2ٗؼف ُٙٛایی                                  (1

 تٕبْ ٔٛاكؿ (4                          ٘بتٛا٘ی ٞبی رٌٕی (3

 والچ ٌطفتٗ ثبػث وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ٔی قٛز؟-23

 .وٙتلَ كا٘ٙـٜ ثٝ علوت ٚ ًلػت اتٛٔجیُ وٓ ٔی ُٛؿ (1

  .وٙتلَ كا٘ٙـٜ ثٝ علوت ٚ ًلػت اتٛٔجیُ ثیِتل ٔی ُٛؿ (2

 .پیضیـٖ ثٝ ٛلفیٗ ٚ صلؽب٘ـٖ فلٔبٖ ًؾت تل ٔی ُٛؿ (3

 .پیضیـٖ ثٝ ٛلفیٗ ٚ صلؽب٘ـٖ فلٔبٖ آًبٖ تل ٔی ُٛؿ (4

 چیؿت؟ ABSنحیح تطیٗ ضٚـ تطٔع وطزٖ زض ذٛزضٚٞبی فبلس تطٔع -24

 پـاَ تلٔن كا ثِـت فِبك ؿاؿٜ ٚ ًپي فِبك ٚاكؿٜ كا وٓ ٕ٘ٛؿٜ (1

 .ٞٓ مٔبٖ ثب فِبك ؿاؿٖ پـاَ تلٔن، تلٔن ؿًتی كا ٘ین وِیـ (2

 .ثٜٛك پی ؿك پی تلٔن كا فِبك ؿاؿٜ ٚ كٞب ٕ٘ٛؿٜ (3

 .اثتـا پـاَ كا ثٝ  آكأی فِبك ؿاؿٜ ٚ ثٝ تـكیذ فِبك كا افنایَ ؿاؿ (4

 ذٛزضٚ زیفطا٘ؿیُ جّٛ اؾت یٙی چٝ؟-25

 .صلػ ٞبی ػمت ٔغلن ٌٞتٙـ (2.      تلٔن صلػ ٞبی ػمت لٛی تل اًت (1

 .تلٔن صلػ ٞبی رّٛ لٛی تل اًت (4           .صلػ ٞبی رّٛ ٔغلن ٌٞتٙـ (3

 

 ٔعایبی فٗ اِىتطیىی ٘ؿجت ثٝ پطٚا٘ٝ چیؿت؟-26

فٗ اِىتلیىی ثؼـ ام ؽبٍٔٛ ولؿٖ ٔٛتٛك تب مٔبٖ ًلؿُـٖ ٔٛتٛك ثٝ وبك ؽٛؿ  (1

 .اؿأٝ ٔی ؿٞـ

ؿك مٌٔتبٖ وٝ ٘یبمی ثٝ صلؽَ ٔـاْٚ ٘یٌت تب مٔب٘یىٝ ٔٛتٛك ٌلْ ِ٘ـٜ فٗ  (2

 .اِىتلیىی ؽبٍٔٛ ثبلی ٔی ٔب٘ـ

 2 ٚ 1ٌنیٙٝ  (4.             فٗ اِىتلیىی ثبػج وبَٞ ٔٔلف ًٛؽت ٕ٘ی ُٛؿ (3

 ٔجسَ وبتبِیؿتی ثؼس اظ چٝ ٔؿبفتی ثبیس تؼٛیى قٛز؟-27

  ٞناك ویّٛٔتل80 تب 60( 1

  ٞناك ویّٛٔتل90 تب 70( 2

  ٞناك ویّٛٔتل100 تب 80( 3
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 ٌیلثىي (2ؿیفلاٌ٘یُ                             (1

 3 ٚ 2ٔٛكؿ  (4رؼجٝ ؿ٘ـٜ                             (3

 

 نحیح اؾت؟وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ثبضثٙس ٔبقیٗ -29

 .ثبكثٙـ ُىُ آیلٚؿیٙبٔیىی ثـ٘ٝ ؽٛؿكٚ كا ام ثیٗ ٕ٘ی ثلؿ (1

 .ثبكثٙـ ًجت افنایَ عزٓ غیل ٔفیـ ؽٛؿكٚ ٔی ُٛؿ (2

 .ثبكثٙـ ٔٛرت افنایَ عزٓ ٔفیـ ؽٛؿكٚ ٔی ُٛؿ (3

 3 ٚ 1ٔٛاكؿ  (4

 

ثٝ ٕٞطاٜ چطاؽ چكٕه ظٖ لطٔع ٔؼٕٛال وساْ تبثّٛی ضإٞٙبیی ٚ -30

 ضا٘ٙسٌی ٘هت ٔی ٌطزز؟

 ٌلؿٍ ثٝ صپ ٕٔٙٛع (2فمٚ ػجٛكٌٔتمیٓ ٔزبم                          (1

 فمٚ ػجٛك ثٝ كاًت ٔزبم                        (4                 ایٌت ٚ یب كػبیت عك تمـْ (3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثٝ ٘بْ ذسا                                                                                                                                           

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                      ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚفٙی 

 13:  زلیمٝ        قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ        ظٔب30ٖ:تؼساز

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-1

 پیش ثٝ صپ (2ٌلؿٍ ثٝ صپ ٕٔٙٛع      (1

 (اِٚیٗ پیش ثٝ صپ)پیش ٞبی پی ؿك پی (4پیش ثٝ كاًت       (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-2

 پبیبٖ تُٛ٘ (2پُ میل ٌقك                        (1

 احل ثبًتب٘ی (4تُٛ٘                                (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 تؼٕیلٌبٜ (2اًتلاعتٍبٜ                         (1

 ربیٍبٜ ًٛؽت (4پٌت أـاؿی                       (3

 

 وساْ تبثّٛ ٕٔٙٛػیت ػجٛض ٚؾبیُ ٘مّیٝ ٔٛتٛضی ضا ثیبٖ ٔی وٙس؟- 4

                      
 4              ٌنی3ٝٙ           ٌنیٙٝ   2ٌنیٙٝ              1       ٌنیٙٝ 

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-5

 ٘نؿیه ثٛؿٖ یه تُٛ٘ (2     .وبكٌلاٖ ِٔغَٛ وبك٘ـ (1

 ؽٜل ثلؽٛكؿ ثب ػبثل پیبؿٜ (4كینٍ ًًٙ                  (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-6

 ػجٛك صلػ ؿًتی ٕٔٙٛع (2                       ػجٛك ٌبكی ٕٔٙٛع (1

 ػجٛك ثب ٔغِٕٛٝ ؽٜل٘بن ٕٔٙٛع (4ػجٛك ؽٛؿكٚی وِبٚكمی ٕٔٙٛع        (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-7

 پبكویًٙ (2پبكن ًٛاك                  (1

 ٔغـٚؿٜ تٛلف ؿك َٛٛ ُجب٘ٝ كٚم (4       ٔغـٚؿٜ پبكن آماؿ (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-8

 پبیبٖ رـا وٙٙـٜ (2عبُیٝ ٕ٘بی كاًت               (1

 ٞـایت ٌٔیل ثب رـاوٙٙـٜ (4رلیبٖ ٍٕٞلا                       (3

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-9

 فمٚ ػجٛك ؿٚصلؽٝ ًٛاك (2ػجٛك ؿٚصلؽٝ ٕٔٙٛع         (1

 ػجٛك ٔٛتٛك ٌبمی ٕٔٙٛع (4          ػجٛك ؿٚصلؽٝ ًٛاك (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟ -10

  ػجٛك اٛفبَ (2ػجٛك پیبؿٜ ٕٔٙٛع              (1

 فمٚ ػجٛك پیبؿٜ (4ػجٛك ػبثل پیبؿٜ                 (3

 ؟....حُٕ ٔؿبفط زض لؿٕت ثبض-11

 .ٕٔٙٛع اًت (2.       ؿك ٓٛكت كػبیت ایٕٙی ٔزبم اًت (1

 .ٔزبم اًت (4.         ؿك ٌٔبفت ٞبی وٛتبٜ ٔزبم اًت (3

 

 :زض ایٗ تمبَغ حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ػجبضتؿت اظ- 12

 ًٛاكی-وبٔیٖٛ-ٔٛتٛك-ؿٚصلؽٝ (1

 وبٔیٖٛ -ؿٚصلؽٝ-ٔٛتٛك-ًٛاكی (2

  وبٔیٖٛ-ٔٛتٛك-ؿٚصلؽٝ- ًٛاكی (4ٔٛتٛك       -ؿٚصلؽٝ-وبٔیٖٛ-ًٛاكی (3

زض ٔجحث ٔفْٟٛ ضً٘ ٞب ٚ ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض، ٔفْٟٛ وساْ ضً٘  -13

 ثٝ ٔؼٙی حطوبت ٔجبظ ٔی ثبقس؟

                                   
 (ًیبٜ ًٚفیـ)4ٌنیٙٝ        (للٔن)3ٌنیٙٝ     (آثی)2ٌنیٙٝ     (مكؿ)1  ٌنیٙٝ 

 ٔفْٟٛ قىُ ٔمبثُ زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟-14

 ػالئٓ كإٞٙب (2    ٔؼٕٛالً ثلای تبثّٛٞبی ؿًتٛكی ٚ ؽـٔبت (1

 ُلٚع ٚ پبیبٖ عك تمـْ ٌٔیل (4ؿًتٛكی، ثبمؿاك٘ـٜ                                (3

 چطاؽ جب٘جی ٚؾبیُ ٘مّیٝ َٛیُ زض چٝ فبنّٝ ای ٘هت ٔی ٌطزز؟-15

  ٔتل ام َٛٛ ًٚیّٝ ٘مّی2ٝعـٚؿ  (2 ٔتل ام َٛٛ ًٚیّٝ ٘مّیٝ   5/3عـٚؿ  (1

  ٔتل ام َٛٛ ًٚیّٝ ٘مّی2ٝعـٚؿ  (4      ٔتل ام َٛٛ ًٚیّٝ ٘مّی3ٝعـٚؿ  (3

 نحیح تط اؾت؟ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل وٕطثٙس ایٕٙی-16

 . ًبَ ؿك كؿیف رّٛ اِنأی اًت12ثٌتٗ وٕلثٙـ ایٕٙی ثلای ًلِ٘یٙبٖ میل  (1

 .ثٌتٗ وٕلثٙـ ایٕٙی ثلای ًلِ٘یٙبٖ كؿیف رّٛ اِنأی اًت (2

 .ثٌتٗ وٕلثٙـ ایٕٙی ثلای ًلِ٘یٙبٖ كؿیف ػمت اِنأی اًت (3

 .ثٌتٗ وٕلثٙـ ایٕٙی ثلای ًلِ٘یٙبٖ كؿیف رّٛ ٚ ػمت اِنأی اًت (4

ضا٘ٙسٜ ای وٝ ٔطتىت تهبزف ٔٙجط ثٝ جطح یب فٛت ٔی ٌطزز چٝ - 17

 ٚظیفٝ ای زاضز؟

 .ثالفبّٓٝ ًٚیّٝ ٘مّیٝ كا ام ٔغُ عبؿحٝ ؽبكد وٙـ (1

 .ثالفبّٓٝ ًٚیّٝ ٘مّیٝ كا ؿك ٔغُ تٔبؿف ٔتٛلف ًبمؿ (2

ثب ٘ٔت ػالئٓ ایٕٙی ِٞـاك ؿٞٙـٜ ًبیل كا٘ٙـٌبٖ ام ٚلٛع عبؿحٝ آٌبٜ  (3

 .ًبمؿ

 3 ٚ 2ٔٛكؿ  (4

زض چٝ قطایُی ثبیس ؾطػت ذٛز ضا وٕتط اظ ٔحسٚزٜ ؾطػت  ٔجبظ ا٘تربة -18

 ٕ٘ٛز؟

 .مٔب٘ی وٝ ُلایٚ ربؿٜ اًتب٘ـاكؿ ٘یٌت (1

 .ٍٞٙبٔی وٝ ُؼبع ؿیـ وٓ اًت (2

 .ؿك ُلایٜی وٝ ؿك ربؿٜ یب ؽیبثبٖ ػبثل پیبؿٜ یب ؿٚصلؽٝ ًٛاك ٚرٛؿ ؿاكؿ (3

 تٕبْ ٔٛاكؿ (4
 



 

ٞطٌبٜ ٚؾیّٝ ای زض قت زض وٙبض ٚ ثیطٖٚ ؾُح ضاٜ تٛلف ٕ٘بیس ٚ -19

 ٔتطی 150٘ٛض وبفی زض آٖ ٔحُ ثطای تكریم اقربل اظ فبنّٝ 

 ٚجٛز ٘ساقتٝ ثبقس ا٘جبْ وساْ ٔٛضز ظیط يطٚضی اؾت؟

 ٍ٘ٝ ؿاُتٗ پـاَ تلٔن ثلای كُٚٗ ُـٖ صلاؽ تلٔن  (1

 كُٚٗ ٕ٘ٛؿٖ صلاؽ ٞبی ثنكي ثب ٘ٛك ثبال (2

 كُٚٗ ٍ٘ٝ ؿاُتٗ صلاؽ ٞبی وٛصه رّٛ ٚ ؽٜل ػمت ًٚیّٝ ٘مّیٝ (3

 كُٚٗ ٕ٘ٛؿٖ كإٞٙبی ًٕت كاًت ؽٛؿكٚ (4

 نحیح اؾت؟وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط - 20

 .مٔب٘ی وٝ ربؿٜ ؽیي یب ٔلٛٛة اًت مٔبٖ تٛلف ؽٛؿكٚ وبَٞ ٔی یبثـ (1

اًتفبؿٜ ام ًیٌتٓ تٟٛیٝ ؽٛؿكٚ ؿك ُلایٚ ثبك٘ـٌی ثٝ ٔٙظٛك رٌّٛیلی ام ػلق  (2

 ولؿٖ ُیِٝ ٞبی ؽٛؿكٚ

 اًتفبؿٜ ام ٘ٛك ثبالی صلاؽ ٞب ؿك ُلایٚ ٔٝ ٚ ؿٚؿ  (3

 .علوت ؿك ٔٙتٟی اِیٝ ًٕت صپ ربؿٜ ٞبیی وٝ فبلـ ؽٚ وِی اًت (4

تطزز وساْ ٘ٛع ٚؾیّٝ ٘مّیٝ زض ذٍ ؾْٛ آظاز ضاٜ ٞب ٕٔٙٛع ٕ٘ی -21

 ثبقس؟

  ٚا٘ت ٞب (2اتٛثٛى                    (1

  ت5/3ٗا٘ٛاع ثبكوَ ٞب ثب ٚمٖ ثیَ ام  ( 4ٔیٙی ثٛى               (3

وسأیه اظ ٟٔٓ تطیٗ ػٛأُ ٚ ذهٛنیبتی اؾت وٝ ٔٛجت ػّٕىطز -22

 يؼیف یه ضا٘ٙسٜ ٔی قٛز؟

 ػـْ ُٙبًبیی ٚ تِؾیْ ٘بؿكًت عٛاؿث غیل ٔٙتظلٜ ٚ عبؿحٝ ًبم (1

 ٘ـاُتٗ تٕلون عیٗ كا٘ٙـٌی (2

 ٘ـاُتٗ تٛرٝ وبُٔ ثٝ ایٕٙی ًبیل وبكثلاٖ تلافیه (3

 تٕبْ ٔٛاكؿ (4

زض چٝ قطایُی ٔی تٛاٖ زض آظاز ضاٜ ٞب اظ ثب٘س ؾٕت چپ اؾتفبزٜ -23

 وطز؟

ثلای ًجمت ام ًٚیّٝ ٘مّیٝ ؿیٍل ثب اًتفبؿٜ ام عـاوخل ًلػت ٔزبم ؿك آٖ  (1

 ثب٘ـ

 ثلای وٙبك كفتٗ ام ًل كاٜ وبٔیٖٛ ٞبی ثنكي ٚ رٌّٛیلی ام ثلٚم تٔبؿف (2

  ویّٛٔتل130ثلای ًلػت ٞبی ثبالتل ام  (3

 .تغت ٞیش ُلایٜی ٕ٘ی تٛاٖ ام ثب٘ـ ًٕت صپ اًتفبؿٜ ولؿ (4

ٍٞٙبْ ؾجمت ٌطفتٗ اػٓ اظ ایٙىٝ ضٚظ ثبقس یب قت، ثطای جّت تٛجٝ -24

 ٚؾبیُ ٘مّیٝ پكت ؾط، وساْ ٔٛضز ظیط يطٚضی اؾت؟

 تجـیُ ٘ٛك صلاؽ ؽٛؿكٚ (2ثٛق مؿٖ                       (1

 اُبكٜ ثب ؿًت (4             مؿٖ صلاؽ كإٞٙب (3

 ثبظزیس فیّتط ٞٛا ٞط اظ چٝ ٔست ثبیس ا٘جبْ قٛز؟-25

  ویّٛٔتل5000ٞل  (2 ویّٛٔتل                 1000ٞل  (1

  ویّٛٔتل4000ٞل  (4       ٞل ثبك تؼٛیٖ كٚغٗ ٔٛتٛك (3

 وسأیه اظ اجعای ٔٛتٛض ٕ٘ی ثبقس؟ -26

 

 ًل ًیّٙـك (2فالیٛیُ                                     (1

 ًیجه (4ٔیُ ًِٙ                                   (3

 

 ٚظیفٝ تِٛیس ثطق زض ذٛزضٚ ثط ػٟسٜ وساْ لُؼٝ اؾت؟-27

 تٌٕٝ پلٚا٘ٝ (2                                   ؿیٙبْ (1

 ًیٌتٓ تؼّیك                         (4فٗ                                      (3

 ا٘جبْ ٔی قٛز؟.... ا٘تمبَ ٘یطٚ زض ؾیؿتٓ تطٔع پبیی تٛؾٍ-28

 ًیٓ ٞبی فّنی (2اٞلْ                                      (1

 كٚغٗ تلٔن (4 پـاَ                                     (3

 

ذٛزضٚٞبیی وٝ زٚضقبٖ ذٍ وكیسٜ قسٜ زچبض چٝ ذُبیی قسٜ -29

 ا٘س؟

 ًجفت ام ًٕت صپ ًٚیّٝ ٘مّیٝ  (1

 ػـْ كا٘ٙـٌی ثیٗ ؽٜٛٙ  (2

 كا٘ٙـٌی ثب ًلػت غیل ایٕٗ (4ًلػت غیل ٔزبم            (3

 ؟....زض اضائٝ وٕه ٞبی اِٚیٝ انُ وّی ثط ایٗ اؾت وٝ-30

 .ًلیغ ثٝ ٔٔـٚٔیٗ وٕه ٕ٘بییـ (1

 .ًلیغ ٔغُ عبؿحٝ رٕغ آٚكی ُٛؿ (2

 .ؿك اكائٝ أـاؿ كٍٚ وٓ ؽٜل كا ثٝ وبك ثجلیـ (3

 .ٔٔـْٚ كا ًلیغ ام ؿاؽُ ؽٛؿكٚ ثیلٖٚ ثىِیـ (4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            ثٝ ٘بْ ذسا

  (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                               ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ  ٚ  فٙی 

 14:  زلیمٝ        قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ        ظٔب30ٖ:                                       تؼساز ؾٛاَ

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-1

 عـالُ ًلػت تٛٓیٝ ُـٜ (1

  ویّٛٔتل ؿك ًبػت ٕٔٙٛع50ًلػت ثیَ ام  (2

 عـاوخل ًلػت ؿك ؽٚ ٞبی ػجٛك  (3

 عـالُ ًلػت ؿك ؽٚ ٞبی ػجٛك (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-2

  ٔتل ٕٔٙٛع  5ػجٛك ثب ػلٕ ثیَ ام  (1

  تٗ ٕٔٙٛع 5ػجٛك ثب ثبك ثیَ ام  (2 

  تٗ ٕٔٙٛع5ػجٛك ًٚبیُ ٘مّیٝ ثب ٚمٖ ثیَ ام  (3

  ٔتل ٕٔٙٛع5ػجٛك وبٔیٖٛ ثب َٛٛ ثیَ ام  (4

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟ -3

 (صبؿك ) اًتلاعتٍبٜ  (2ٞتُ                              (1

 تفلرٍبٜ (4(         وبكٚاٖ )اًتلاعتٍبٜ  (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 4

 َٛٛ ٔغـٚؿٜ ؽٜل (2ًلػت تٛٓیٝ ُـٜ          (1

 َٛٛ ٕٔٙٛػیت ثب ٔغـٚؿیت پبكویًٙ (4عبُیٝ ٕ٘بی ؿٚ ٛلفٝ       (3

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط تمبَغ ٕ٘ی ثبقس؟- 5

               
 4            ٌنی3ٝٙ            ٌنی2ٝٙ           ٌنی1ٝٙ      ٌنیٙٝ 

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 6

 ثلآٔـٌی (2                               ؿًت ا٘ـام (1

 پُ ٔتغلن (4                                    صبِٝ (3

  ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 7

 ًلثبالیی ؽٜل٘بن (2ؿًت ا٘ـام               (1

 كینٍ ًًٙ (4                ثلآٔـٌی (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-8

 .ثٝ تبثّٛ ایٌت ٘نؿیه ٔی ُٛیـ (2كػبیت عك تمـْ                 (1

 .ثٝ تبثّٛی كػبیت عك تمـْ ٘نؿیه ٔی ُٛیـ (4. ثٝ تبثّٛ ؽٜل ٘نؿیه ٔی ُٛیـ (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 9

 ٌٔیل لٜبك ُٟلی (2ٌٔیل ٚیوٜ اتٛثٛى ُلوت ٚاعـ    (1

 ٌٔیل ٚیوٜ ًٚبیُ ٘مّیٝ ًٍٙیٗ (4          ایٌتٍبٜ اتٛثٛى (3

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-10

 پلتبة ًًٙ (2كینٍ وٜٛ                         (1

 كینٍ ًًٙ (4كاٜ ِغن٘ـٜ                          (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ل صیٌت؟- 11

 ػجٛك اٛفبَ (2ٌقكٌبٜ ػبثل پیبؿٜ                (1

 ػجٛك پیبؿٜ ٕٔٙٛع (4ػجٛك ػبثل پیبؿٜ                   (3

  ػجٛض ػبثطیٗ پیبزٜ زض وسأیه اظ ٔحُ ٞبی ظیط ثیكتط اؾت؟-12

 ٘نؿیه ٔلاون فلٍٚ-ثنكي كاٜ ٞب-ؽٚ وِی ػبثل پیبؿٜ (1

 ٘نؿیه ف٘بی ثبمی وٛؿوبٖ- آماؿ كاٜ ٞب-ؽٚ وِی ػبثل پیبؿٜ (2

 ٘نؿیه ٔـاكى-٘نؿیه ٔلاون ؽلیـ- ثنكي كاٜ ٞب (3

 ٘نؿیه ٔلاون ؽلیـ-٘نؿیه ف٘بی ثبمی وٛؿوبٖ ٚ ٔـاكى-ؽٚ وِی ػبثل پیبؿٜ (4

 زض قىُ ظیط حك تمسْ ػجٛض ثٝ -13

 :تطتیت ػجبضتؿت اظ

  للٔن، مكؿ، آثی( 2مكؿ، آثی، للٔن               (1

 للٔن، آثی، مكؿ( 4آثی، للٔن، مكؿ              ( 3

زض ایٗ تمبَغ حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ػجبضتؿت - 14

 :اظ

وبٔیٖٛ، ًٛاكی، ؿٚصلؽٝ      (2وبٔیٖٛ، ؿٚصلؽٝ، ًٛاكی  (1

 ؿٚصلؽٝ، ًٛاكی، وبٔیٖٛ   (4ًٛاكی، ؿٚصلؽٝ، وبٔیٖٛ   (3

 : زض ایٗ تمبَغ حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ػجبضتؿت اظ- 15

                                                                                           1 
1 )3،2 ،4 ،1                                                       2     

2 )2 ،3 ،4 ،1                                                           4         3 

3 )2 ،3 ،1 ،4                             

4 )3 ،2 ،1 ،4                                          

 3:                           زض قىُ ظیط حك تمسْ ثٝ تطتیت ػجبضتؿت اظ -16

 2                                             3  ثؼـ 2، ًپي 1اثتـا  (1

     1                                                  2  ثؼـ 1، ًپي 3اثتـا  (2

 3  ثؼـ 1، ًپي 2اثتـا  (3

  1  ثؼـ 2، ًپي 3اثتـا  (4



 

 غٍّ اؾت؟زضثبضٜ ٔحُ پبضن ذٛزضٚ وساْ ٌعیٙٝ - 17

 .پبكن ولؿٖ ؿك ؽٜٛٙ ُٜل٘زی ؿاؽُ تمبٛغ ٕٔٙٛع اًت (1

 .ؿك ٔغّی ثبیـ پبكن ولؿ وٝ ٔب٘غ ًبیل اًتفبؿٜ وٙٙـٌبٖ كاٜ ٘جبُـ (2

 .پبكن ولؿٖ ؿك علیٓ تمبٛغ ٞب ٚ ٌقكٌبٜ ٞبی ػبثل پیبؿٜ ٕٔٙٛع اًت (3

 .پبكن ولؿٖ ٔمبثُ ؿكة ٚكٚؿی ًبؽتٕبٖ ٔٙبمَ ٔزبم اًت (4

 

 زض ثعضي ضاٜ ٞبی ثطٖٚ قٟطی ٚ ٔٙبَك غیط ٔؿىٛ٘ی، حساوثط ؾطػت -18

 ثطای ا٘ٛاع ؾٛاضی ٚ  ٚا٘ت ثبض ٞب چٙس ویّٛٔتط زض ؾبػت اؾت؟

1 )125                2 )120            3 )130                4 )110 

ٚ زض ... حساوثط ٔیعاٖ ؾطػت ٔجبظ زض جبزٜ ٞبی فطػی زض ضٚظ- 19

 ویّٛٔتط ثط ؾبػت اؾت؟.....قت

   85ُت -95كٚم  (2                                    75ُت -95كٚم  (1

 70ُت-95كٚم  (4                                     75ُت - 85كٚم (3

 ٕٔٙٛع ٕ٘ی ثبقس؟ زض وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط ؾجمت -20

  ٔتل پي ام آ50ٖ ٔتلی ٔب٘ـٜ ثٝ پیش ٞب تب 50ام  (1

 ثلای اتٛثٛى ٞب ٚ وبٔیٖٛ ٞب ؿك ٔؼبثل ثلٖٚ ُٟلی  (2

ًجمت ٌلفتٗ ام ًٚیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ؿك عبَ ًجمت ٌلفتٗ اًت ٍٔل ؿك كاٜ ٞبی  (3

 ؿاكای ًٝ ؽٚ ػجٛك

 .ؿك ًلپیش ٞبی تٙـ ٚ ًلثبالیی وٝ ٔیـاٖ ؿیـ وٓ اًت (4

  وساْ ٌعیٙٝ زضؾت اؾت؟-21

 .علوت ثب ؿ٘ـٜ ؽالّ ؿك ًلامیلی ٞب ثـٖٚ اُىبَ اًت (1

علوت ؿك پَُٛ ًٚبیُ ٘مّیٝ أـاؿی ثلای ًٚبیُ ٘مّیٝ ؿیٍل ٕٔٙٛع  (2

 .اًت

ًٚبیُ ٘مّیٝ ٔی تٛا٘ٙـ ام كٚی ِِٛٝ ٞبی آة آتَ ِ٘ب٘ی وٝ ثلای ؽبٍٔٛ  (3

 .ولؿٖ آتَ ؿك ؽیبثبٖ للاك ٌلفتٝ ا٘ـ، ػجٛك ٕ٘بیٙـ

كا٘ـٖ ًٚیّٝ ٘مّیٝ ای وٝ ثیَ ام ظلفیت ٔٙـكد ؿك وبكت ِٔؾٔبت، ثبك  (4

 .یب ٌٔبفل ٌلفتٝ ٔزبم اًت

 ضا٘ٙسٌبٖ ٚؾبیُ ٘مّیٝ زض نٛضت تٛلف ايُطاضی وٝ أىبٖ ا٘تمبَ ٚؾیّٝ -22

 ؟..٘مّیٝ ثٝ ثیطٖٚ ذٍ ٚ یب ٔؿیط ػجٛضی ٚجٛز ٘ساقتٝ ثبقس، ٔٛظفٙس

 ٔتلی كا٘ٙـٌبٖ ًٚبیُ ٘مّیٝ ی ؿیٍل ٚ پیبؿٌبٖ كا آٌبٜ 150ثب ٘ٔت ػالئٓ ام فبّٓٝ  (1

 .ًبمؿ

 .ثب ایزبؿ ٔٛا٘غ كاٜ كا ثجٙـؿ (2

 .ثب آٔـٖ ثٝ ًٚٚ كاٜ ٚ ػالٔت ؿاؿٖ ثب ؿًت ؿیٍلاٖ كا آٌبٜ وٙـ (3

 ٔتلی كا٘ٙـٌبٖ ًٚبیُ ٘مّیٝ ی ؿیٍل ٚ پیبؿٌبٖ كا آٌبٜ 70ثب ٘ٔت ػالئٓ ام فبّٓٝ  (4

 .ًبمؿ

َجك ٔمطضات  ٕٞطاٜ زاقتٗ وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط حیٗ ضا٘ٙسٌی -23

 اِعأی اؾت؟

 ٌٛاٞیٙبٔٝ كا٘ٙـٌی، ثیٕٝ ُؾْ حبِج، ثلي ٔؼبیٙٝ فٙی، وبكت ؽٛؿٚك (1

 ؿفتلصٝ ٔؾّٔٛ ؽٛؿكٚ (2

 ؿفتلصٝ ؽٛؿٚك، ٌٛاٞیٙبٔٝ كا٘ٙـٌی، ٔـكن ُٙبًبیی (3

 ثلي ٔؼبیٙٝ فٙی، ٔـكن ُٙبًبیی ، ؿفتلصٝ ؽٛؿكٚ (4

  تجؼیت اظ تبثّٛٞبی آٌبٞی زٞٙسٜ ی زؾتٛضی چٍٛ٘ٝ اؾت؟-24

 .تجؼیت اؽتیبكی اًت ٚ ؿك ٓٛكت ػـْ تٛرٝ كا٘ٙـٌبٖ ؿصبك ٞیش ؽالفی ٕ٘ی ُٛ٘ـ (1

 .تجؼیت اؽتیبكی اًت ٚ كا٘ٙـٌبٖ ٘ین تب عـ أىبٖ ثبیـ آٖ ٞب كا كػبیت ٕ٘بیٙـ (2

تجؼیت اِنأی اًت ٚ ؿك ٓٛكت ػـْ تٛرٝ كا٘ٙـٌبٖ ٔلتىت ؽالف ٚ ٘مٖ لبٖ٘ٛ  (3

 .ٔی ٌلؿ٘ـ

تجؼیت اِنأی اًت ٚ كا٘ٙـٌبٖ ؿك ٔٛالغ اٜٗلاكی ٔی تٛا٘ٙـ ایٗ تبثّٛٞب كا ٘بؿیـٜ  (4

 .ثٍیل٘ـ

 
  
 

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظیط زض ذهٛل ػجٛض اظ ضٚی ذٍ آٞٗ اؾت؟ -26

ؿك عیٗ ػجٛك ام ؽٚ آٞٗ ثبیٌتی ؿ٘ـٜ ؽٛؿكٚ كا ام ؿ٘ـٜ ًجه ثٝ ؿ٘ـٜ ًٍٙیٗ  (1

 .تغییل ؿاؿ

ؿك عیٗ ػجٛك ام ؽٚ آٞٗ ثبیٌتی ؿ٘ـٜ ؽٛؿكٚ كا ام ؿ٘ـٜ ًٍٙیٗ ثٝ ؿ٘ـٜ ًجه  (2

 .تغییل ؿاؿ

لجُ ام كًیـٖ ثٝ ؽٚ آٞٗ ثبیـ ًلػت كا افنایَ ؿاؿٜ ٚ ثب ًلػت ام ؽٚ آٞٗ ػجٛك  (3

 .ٕ٘ٛؿ

 .ؿك عیٗ ػجٛك ام ؽٚ آٞٗ ثبیٌتی ام تؼٛیٖ ؿ٘ـٜ ؽٛؿؿاكی ٕ٘ٛؿ (4

 ٟٔٓ تطیٗ ٚظیفٝ ؾیؿتٓ ضٚغٙىبضی زض ذٛزضٚ وساْ اؾت؟- 27

 كٚا٘ىبكی ٚ ؽٙه وبكی لٜؼبت (1

 عفظ تؼبؿَ ٚ پبیـاكی ؽٛؿكٚ (2

 كًب٘ـٖ ًٛؽت ثٝ ٔٛتٛك (3

 وٕه ثٝ ؽلٚد ؿٚؿ ام اٌنٚم (4

 ایٗ قىُ چٝ ٘ٛع پبضوی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس؟-28

 لبئٓ (2ٔٛكة                      (1

 افمی (4ػٕٛؿی                    (3

 

ٞطٌبٜ ٚؾیّٝ ٘مّیٝ ؾط پیچ یب تپٝ اظ وبض ثیفتس ػالیٓ زض چٝ -29

 فبنّٝ ای لطاض زٞیٓ تب ضا٘ٙسٌبٖ زیٍط ٔتٛجٝ ذُط قٛ٘س؟

  ٔتلی200( 2 ٔتلی                              100( 1

  ٔتلی150( 4 ٔتلی                                 70( 3

  حُٕ ٚ ٘مُ پبیساض قٟطی ٘یبظٔٙس چیؿت؟-30

 ٔـیلیت تلافیه (2وٙتلَ ٚ وبَٞ آِٛؿٌی ٞٛا        (1

 ٕٔب٘ؼت ام تِٛیـ ؽٛؿكٚٞبی ًٛاكی ُؾٔی (4                           2 ٚ 1ٔٛكؿ  (3

 

25- ٔفْٟٛ قىُ ٔمبثُ زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟  

1( ؿًتٛكی ٚ ؽـٔبت            2( ِٞـاك ؿٞٙـٜ ثلای ؽٜل 

4( ُلٚع ٚ پبیبٖ عك تمـْ ٌٔیل  3( ٓلفبً كػبیت عك تمـْ        



 

                                         ثٝ ٘بْ ذسا

 (ٌٛاٞیٙبٔٝ ضا٘ٙسٌی پبیٝ ؾْٛ)                                        ؾٛاالت آییٗ ٘بٔٝ ٚفٙی 

 15:  زلیمٝ        قٕبضٜ آظ2ٖٛٔ 0:  ؾٛاَ        ظٔب30ٖ:   تؼساز

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-1

 .ػجٛك ام صلاؽ للٔن ٕٔٙٛع اًت (1

 .ؿكثبكٜ ٚرٛؿ صلاؽ كإٞٙبیی ِٞـاك ٔی ؿٞـ (2

 .ؿكثبكٜ ؽلاة ثٛؿٖ صلاؽ كإٞٙبیی ِٞـاك ٔی ؿٞـ (3

 .ثب كػبیت اعتیبٙ ٔی تٛاٖ ام تمبٛغ ػجٛكولؿ (4

  ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 2

 

 ٌٔیل تٛٓیٝ ُـٜ ثلای ًٚبیُ ًٍٙیٗ (1

 پبیبٖ ًجمت ٕٔٙٛع ثلای وبٔیٖٛ (2

 اؽتٔبّ ػالئٓ ا٘تظبٔی ثٝ ٌلٜٚ ؽبٓی ام ًٚبیُ ٘مّیٝ (3

 ػجٛك وبٔیٖٛ یـن ؿاك ٕٔٙٛع (4

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 3

 ایٌت (2 ایٌتبؿٖ ٕٔٙٛع                     (1

 ٚكٚؿ ٕٔٙٛع (4تٛلف ٕٔٙٛع                        (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 4

 ًجمت ثلای وبٔیٖٛ ٕٔٙٛع (2ربؿٜ ؿٚ ٛلفٝ                     (1

 عك تمـْ ػجٛك ثب ُٕب (4ًجمت ٕٔٙٛع                      (3

 ٔفْٟٛ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟- 5

 ٌٔیل وبٔیٖٛ عبُٔ وبالی ؽٜل٘بن (1

 .ػجٛك ًٚبیُ ٘مّیٝ ثبكی آماؿ اًت (2

 ٌٔیل وبٔیٖٛ عبُٔ وبالی تزبكی (4ٌٔیل یه ٛلفٝ ًٚبیُ ٘مّیٝ ثبكی    (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-6

  ٔتل ٕٔٙٛع10ػجٛك وبٔیٖٛ ثب َٛٛ ثیَ ام  (1

 ؽٛؿكٚ ٛٛیُ (3 ٔتل ٕٔٙٛع           10ػجٛك ثب ػلٕ ثیَ ام  (2

  تٗ ثل ٞل ٔغٛك ٕٔٙٛع10ػجٛك ثب ثبك ثیَ ام  (4

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط پبیبٖ ُٔٙمٝ تٛلف ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟-7

                   
 4              ٌنیٙٝ 3ٌنیٙٝ             2          ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ        

 زض ایٗ قىُ حك تمسْ ػجٛض ثب ویؿت؟                                       آثی-8

 آثی، مكؿ (1

 ظضز.                                             ٞٓ مٔبٖ ثب ٞٓ ٔی تٛا٘ٙـ علوت وٙٙـ (2

 مكؿ، آثی (4.             ثٌتٍی ثٝ ًلػت ؽٛؿكٚٞب ؿاكؿ (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-9

 تمبٛغ ثب كاٜ آٞٗ (2ثٌتٝ ثٛؿٖ یىی ام ؽٜٛٙ ػجٛك    (1

 تمبٛغ ثب كاٜ آٞٗ ؿٚ ؽٜٝ (4       تمبٛغ كاٜ اٞٗ ثب كاٞجٙـ (3

 وساْ تبثّٛ ثٝ ٔؼٙبی پبیبٖ ٔحسٚزٜ تٛلف ٕٔٙٛع ٔی ثبقس؟- 10

                               
 4ٌنیٙٝ               3             ٌنی2ٝٙ            ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ        

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 11

 تٛلف ؿك كٚمٞبی فلؿ ٞفتٝ ٕٔٙٛع (1

 تٛلف ؿك كٚمٞبی مٚد ٞفتٝ ٕٔٙٛع (2

 ٜٔٙمٝ تٛلف ٕٔٙٛع (4ایٌتبؿٖ ٕٔٙٛع                        (3

 وساْ تبثّٛ ثٝ ٔؼٙبی ٔحسٚزٜ تٛلف ٕٔٙٛع زض ََٛ قجب٘ٝ ضٚظ ٔی ثبقس؟-12

                                 
 4ٌنیٙٝ              3            ٌنی2ٝٙ             ٌنی1ٝٙ  ٌنیٙٝ        

 زض ایٗ تمبَغ حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ثب وسأیه اؾت؟-13

 لطٔعًجن، آثی، للٔن                                                        (1

 ؾجعللٔن، آثی، ًجن                                                                  (2

 آثیللٔن، ًجن، آثی                                                        (3

 آثی، للٔن، ًجن (4

 ٔفْٟٛ قىُ ٞكت ٌٛقٝ ٔمبثُ زض ػالئٓ ػجٛض ٚ ٔطٚض چیؿت؟- 14

 ػالٔت ؿًتٛكی ثبمؿاك٘ـٜ  (2    (تٛلف)تٟٙب ثلای تبثٛٞبی ایٌت (1

  ٓلفبً ثلای كػبیت عك تمـْ (4ُلٚع ٚ پبیبٖ عك تمـْ ٌٔیل       (3

 

 

 زض ایٗ ؾٝ ضاٜ حك تمسْ ػجٛض ثٝ تطتیت ثب وسأیه اؾت؟- 15

  ثب ٞٓ 2 ٚ 1 ٚ ًپي 3اثتـا  (1

                   2                                                 1، 2، 3ثٝ تلتیت  (2

 1          3                                                3، ًپي 2 ٚ 1اثتـا  (3

 3، 2، 1ثٝ تلتیت  (4

 
 

وساْ ٔٛضز ظیط اظ ػٛأُ افعایف ایٕٙی زض قجىٝ ٔؼبثط ٚ ضاٜ ٞبی وكٛض - 16

 ٔی ثبقس؟

 تغییل ٘بٌٟب٘ی ٌٔیل علوت ثٝ صپ ؿك كاٜ ٞبی فبلـ ؽٚ وِی (1

 علوت ثب ًلػتی ثیَ ام ًلػت تؼییٗ ُـٜ ؿك ُجىٝ كاٜ ٞب (2

 تغییل ٘بٌٟب٘ی ٌٔیل علوت ثٝ كاًت ؿك كاٜ ٞبی فبلـ ؽٚ وِی (3

 كػبیت عك تمـْ ػجٛك ٍٞٙبْ كا٘ٙـٌی (4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زض نٛضت زیسٖ حطوت ٌّٝ ٚ ضٔٝ چٍٛ٘ٝ ثبیس ػُٕ ٕ٘ٛز؟- 17

 .ثبیـ ثٝ ًلػت ػجٛك ٕ٘بیٙـ (1

 .٘جبیـ تٛلف ولؿ (2

  .ثبیـ ثب صلاؽ ٚ ثٛق مؿٖ، ٌّٝ ٚ كٔٝ كا ٔتٛرٝ ٕ٘بیٙـ (3

كا٘ٙـٌبٖ ٔٛظفٙـ ام ًلػت ؽٛؿ وبًتٝ ٚ ؿك ٓٛكت ِنْٚ تب ػجٛك اعِبْ  (4

 .تٛلف ٕ٘بیٙـ

 وساْ یه جعٚ تبثّٛٞبی حبقیٝ ٕ٘ب ٕ٘ی ثبقس؟- 18

               
 4 ٌنیٙٝ            3         ٌنی2ٝٙ        ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ    

زض نٛضت ذطاة قسٖ ٔبقیٗ زض ثعضي ضاٜ تبثّٛ اػالٖ ذُط ضا زض -19

 چٙس ٔتطی لطاض ٔی زٞیٓ؟

  ٔتلی200( 2 ٔتلی                           70( 1

  ٔتلی100( 4 ٔتلی                        150( 3

 ویّٛٔتط 45ٔیعاٖ ضػبیت فبنّٝ َِٛی زض جبزٜ ٞبی ثطفی ثٝ اظای ؾطػت - 20

 زض ؾبػت چٙس ََٛ اتٛٔجیُ ٔی ثبقس؟

1 )8                                                2 )9 

3 )4                                                4 )10 

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط ذٍ ػجٛض ثطای ٌطیع ٔی ثبقس؟- 21

               
 4             ٌنی3ٝٙ              ٌنیٙٝ 2ٌنیٙٝ          1ٌنیٙٝ    

 وساْ تبثّٛ زض ثبضٜ حك تمسْ ػجٛض ٕ٘ی ثبقس؟-22

                        
 4ٌنیٙٝ               3             ٌنی2ٝٙ          ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ        

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-23

 ُلٚع رـا وٙٙـٜ (2                   رلیبٖ ٍٕٞلا (1

 ٞـایت ٌٔیل ثب رـا وٙٙـٜ (4تمبٛغ فلػی ثٝ آّی          (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟- 24

 تُٛ٘  (2پبیبٖ ُٟل                             (1

 ٚكٚؿ ثٝ ُٟل (4                           پبیبٖ تُٛ٘ (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-25

 ؿكٓـ     20ُیت ًلامیلی  (2 ؿكٓـ   10ُیت ًلامیلی  (1

 ًلامیلی ؽٜل٘بن (4            ًلثبالیی ؽٜل٘بن (3

 وساْ ٔٛضز اظ ٔهبزیك حمٛق قٟطٚ٘سی ضا٘ٙسٌی ٕ٘ی ثبقس؟-26

 علوت ثیٗ ؽٜٛٙ تلافیه (1

 كػبیت لٛا٘یٗ ٔلتجٚ ثب ًلػت (2

 كػبیت ًلػت ٔزبم كا٘ٙـٌی (3

 تؾٜی ام ٔغـٚؿیت ٞبی ًلػت ؿك كاٜ ٞب (4

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-27

 كاٜ ثبكیه (2     .كاٜ ام صپ ثبكیه ٔی ُٛؿ (1

 .ربؿٜ ثبكیه ٔی ُٛؿ (4ٚكٚؿی ؽیبثبٖ                     (3

 ػٙٛاٖ ایٗ تبثّٛ چیؿت؟-28

 پُ ٔتغلن (2كاٜ ِغن٘ـٜ                           (1

 ُب٘ٝ ؽٜل٘بن (4                           ثلآٔـٌی (3

 ایٗ تبثّٛ ثیبٍ٘ط چیؿت؟-29

 .عك تمـْ ػجٛك ثب ًٚیّٝ ٘مّیٝ ٔمبثُ اًت (1

 عك تمـْ ػجٛك ثب ُٕب (2

 ربؿٜ ؿٚ ٛلفٝ (3

   ػجٛك ام ٞل ؿٚ ًٕت ٔزبم (4

 وساْ تبثّٛ ثیبٍ٘ط ٔؿیط وبٔیٖٛ حبُٔ وبالی ذُط٘بن ٕ٘ی ثبقس؟-30
 

                        
 4              ٌنیٙٝ 3ٌنیٙٝ             2          ٌنی1ٌٝٙنیٙٝ        



 به نام خدا

 سوالات آیین نامه و فنی )گواهینامه رانندگی پایه سوم(

 61دقیقه             آزمون:  03سوال           زمان:  03تعداد: 

در این شکل ) تقاطع هم عرض( حق تقدم عبور با کدام خودرو  -6

 می باشد؟

 همزمان می توانند وارد یک مسیر شوند. -1

 در سمت راست وسیله دیگروسیله ای که  -2

 قرار دارد.

 وسیله ای که به سمت راست گردش می کند. -3

 وسیله ای که به سمت چپ گردش می کند. -4

 کدام یک ازموارد زیر ، مفهوم چراغ قرمز می باشد؟ -0

این چراغ نشان دهنده ی آن است که می توانید با احتیاط از تقاطع  -1

 عبور نمایید.

جهت تغییر رنگ چراغ است و باید با دیدن آن توقف به معنی هشدار  -2

 سپس حرکت نمایید.

با دیدن این چراغ شما می توانید به آرامی و درصورتیکه معبر خالی  -3

 است از تقاطع عبور نمایید.

این چراغ به معنی توقف می باشد و با دیدن آن باید پشت خط ایست  -4

 توقف نمود.

نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع هرگاه دو یا چند وسیله  -0

 هم عرض برسند حق تقدم عبور با وسیله ای است که ...

 دارای سرنشین بیشتری است. -1

 به سمت راست گردش می کند. -2

 در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد. -3

 دارای شتاب وسرعت بیشتری می باشد. -4

 چیست؟مفهوم چراغ سبز راهنمایی  -4

 ایست کامل و سپس عبور -1

 عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط  -2

 علائم دیگر ممنوع شده باشد.

 افزایش سرعت وسیله نقلیه و عبور سریع از تقاطع -3

 توقف پشت تابلو ایست در تقاطع -4

ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در کدام یک از محل های زیر  -5

 ممنوع است؟

 متری میدان یا تقاطع یا سه راه ها یا تقاطع راه آهن 22اصله در ف -1

 پیاده رو و گذرگاه پیاده  -2

 متری ورودی مراکز آتش نشانی  02از  -3

 متری ورودی مراکز فوریت های پزشکی  02از  -4

 دور زدن از چند متری پیچ ها ممنوع است؟ -1

 متری  022 -1

 متری  222 -2

 متری 202 -3

 متری 102 -4

 چند متر بعد از تونل ها و پل ها سبقت گرفتن آزاد است؟ -7

 سبقت از انتهای آنها مجاز است. -1

 متری 02 -2

 متری 122 -3

 متری 02 -4

حداقل سرعت در آزاد راه های درون شهری چند کیلومتر در  -8

 ساعت است؟

 کیلومتر در ساعت  02 -1

 کیلومتر در ساعت 02 -2

 در ساعتکیلومتر  32 -3

 کیلومتر در ساعت 02 -4

..... دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در  -9

 انرژی جنبشی یا مکانیکی تبدیل می کند.سوخت را به 

 موتور -4    دیفرانسیل    -3بکس       گیر -2اگزوز                -1

 به چه دلیل حرکت با دنده عقب خطرناک است؟ -63

 کلی حرکت با دنده عقب ممنوع است.به طور  -1

 راننده نمی تواند پشت سر خود را به درستی و کامل ببیند. -2

 دنده ها در حرکت رو به عقب آسیب می بینند. -3

 خودرو صرفا برای حرکت رو به جلو طراحی شده است. -4

 

 

 

 

 

 



در خیابان شریان فرعی در شهر ها،حداکثر سرعت چند  -66

 است؟کیلومتر در ساعت 

1- 02 

2- 02  

3- 02  

4- 50 

هنگام رانندگی و مشاهده ی چراغ چشمک زن قرمز چه  -60

 اقدامی باید انجام داد؟

 عبور از تقاطع با سرعت کم و احتیاط لازم -1

 عبور با احتیاط -2

 عبور از تقاطع با همان سرعت و احتیاط لازم -3

 ایست و عبور -4

 با وسیله ای است که ..... در سه راهه ها حق تقدم عبور -60

 در طرف راست وسیله ی نقلیه دیگر قرار دارد. -1

 به سمت راست گردش می کند. -2

 به طور مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می کند. -3

 به سمت چپ در حال گردش است. -4

 رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید..... -64

 گردش نمایند. سریعاً به سمت راست -1

 با روشن نمودن راهنما وارد راه اصلی شوند. -2

 سریعاً به سمت چپ گردش نمایند. -3

پیش از ورود ، در صورت لزوم توقف و با رعایت حق تقدم وارد راه  -4

 اصلی شوند.

 وظیفه ترموستات در خودرو چیست؟ -65

 

 

 قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به -1

 رادیاتور

 خنک کردن آب داخل لوله های رادیاتور -2

 به گردش در آوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سیلندر ها -3

 تصفیه آب رادیاتور -4

در کدامیک از موارد زیر باید نور بالا را به نور پایین تبدیل  -61

 نماییم؟

زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می کند  -1

 بیشتر باشد. متر یا 102

زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می شود  -2

 متر یا کمتر باشد. 102

زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می کند   -3

 متر یا کمتر باشد. 222

نیازی به تغییر نور بالا به نور پایین به جز در جاده های پر رفت و آمد  -4

 ست.نی

 در این شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟ -67

 خودرویی که با دایره مشخص شده است. -1

 خودرویی که خارج میدان قرار دارد. -2

 بستگی به جهت حرکت خودرو دارد. -3

 بستگی به مسیر نهایی خودرو دارد. -4

 

 کدام گزینه در مورد باد تایر صحیح تر است؟ -68

 بودن تایر ها می تواند فرمان پذیری خودرو را افزایش دهد.پر باد  -1

 کم باد بودن تایر ها باعث کاهش مصرف سوخت می شود. -2

کم باد بودن تایر ها باعث فرسایش تایر و از دست رفتن تعادل و هدایت  -3

 و فرمانپذیری هنگام ترمز گیری خواهد شد.

 نگهداری نمود. آن را همان شکلباد تایر زاپاس را می توان تخلیه و به  -4

در صورت خرابی وسیله نقلیه و میسر نبودن انتقال به محل  -69

مناسب ، چراغ الکتریکی را برای آگاه سازی دیگران باید در چه 

 فاصله ای از وسیله نقلیه قرار داد؟

 متری  122 -1

 متری  222 -2

 متری  102 -3

  متری 02 -4
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 متری  02 -1

 متری 32 -2

 متری  42 -3

 سبقت گرفتن محدودیت ندارد. -4

حداکثر سرعت در آزاد راه های بیرون شهر و مناطق غیر  -06

 مسکونی برای انواع وانت بارها چند کیلومتر در ساعت است؟
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2- 120                 
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4- 50 

ده ستفاااه سازی برای سبقت گرفتن در روز از کدام علامت آگ -00
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 افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور  -1

 تعویض نور چراغ بالا و پایین  -2

 اشاره با دست به همراه بوق متناوب -3

 بوق کوتاه و چراغ راهنما -4

 

 



ن شهری که دارای دو خط برای گردش به چپ در راه های برو -00

عبور رفت و برگشت بدون مانع فیزیکی جداکننده می باشد 

 رانندگان باید ابتدا وسیله نقلیه را ......

در سمت چپ راه قرار گرفته و سپس با رعایت حق تقدم گردش  -1

 نمایند.

 در سمت چپ راه متوقف نمایند. -2

 یا در منتهی الیه سمت راست راه متوقف نمایند. و راه در شانه -3

 در سمت چپ راه قرار گرفته و با زدن راهنما اقدام به گردش نمایند. -4
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 پیاده رو و گذرگاه پیاده -1

 یا تقاطع راه آهنمتری میدان یا تقاطع یا سه راه ها  10در فاصله  -2

 از ابتدا تا انتهای پیچ ها -3
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 کدام یک از موارد زیر در حین رانندگی مجاز است؟ -05

 استعمال دخانیات -1

 استفاده از تلفن همراه -2

 عدم تمرکز -3

 توجه کامل به جلو -4

 

 در صورتیکه در وسط تقاطع چراغ راهنمایی زرد شود .... -01

 نموده و بلافاصله گردش به چپ نمایید.توقف  -1

 توقف نموده و با دنده عقب به پشت چراغ راهنمایی برگردید. -2

 در همان محل توقف نموده و اجازه عبور را به سایرین بدهید. -3

 با احتیاط کامل و سرعت کم عبور نمایید. -4

 در این شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟ -07

 1خودروی  -1

 بستگی به سرعت خودرو دارد. -2

 2خودرو  -3

 هر دو با هم می توانند عبور نمایند. -4

محدودیت های حرکت و سرعت درجاده ها به وسیله .....  – 08

 گردد. تعیین می

 رانندگان -1

 علایم و تابلوها -2

 استفاده کنندگان از راه -3

 افراد صلاحیت دار -4

راننده ای که دست چپ را به طور افقی نگه دارد به چه  – 09

 معناست؟

 گردش یا تغییر مسیر به راست -1

 گردش یا تغییر مسیر به چپ  -2

 توقف -3

 افزایش سرعت -4

 این شکل نشان دهنده چیست؟ – 03

 حرکت کردن از روی خطوط  -1

 هاشور ممنوع است.

 خطوط هاشور مخصوص عبور اضطراری وسایل نقلیه امدادی می باشد. -2

خطوط هاشور معمولا در کناره شبکه معابر آزاد راه ها ، بزرگراه ها و  -3

 تونل ها کشیده می شوند.

 تمام موارد -4
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 67 دقیقه             آزمون: 03سوال           زمان:  03تعداد: 

 کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی در شب اشتباه است؟ -6

 روشن نمودن چراغ های کوچک و بزرگ به طور همزمان -1

 سبقتاستفاده از بوق کوتاه هنگام  -2

کاهش سرعت در صورت نزدیک شدن خودرویی از روبرو که از نور بالا  -3

 استفاده می کند.

 استفاده از چراغ مه شکن در هنگام ریزش باران -4

 توقف وسیله نقلیه در کدام مورد زیر ممنوع است؟ -0

 متری اطراف چراغ راهنمایی  122 -1

 متری مراکز فوریت های پزشکی  20 -2

 شیر های آب آتش نشانیمتری  22 -3

 معابر در ارتفاع -4

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است نسبت  -0

به وسیله نقلیه متوقفی که در حال شروع به حرکت به جلو می 

 باشد .....

 حق تقدم عبور دارد. -1

 حق تقدم عبور ندارد. -2

 در صورت داشتن سرعت ، حق تقدم عبور دارد. -3

 صورت زدن چراغ راهنما ، حق تقدم عبور دارد.در  -4

ریزش رانندگی در شرایط  یک از موارد زیر در خصوصکدام  -4

 می باشد؟برف و باران صحیح 

 باید چراغ های نور پایین را روشن نمود. -1

 استفاده از برف پاکن فقط در صورت شدت یافتن ریزش باران -2

 عدم استفاده از سیستم تهویه خودرو -3

 عدم استفاده از چراغ ها در روز -4

 چرا رانندگی با سرعت زیاد خطر آفرین است؟ -5

 صدمات و تلفات در تصادفات بیشتر خواهد بود. -1

 کنترل وسیله نقلیه سخت تر خواهد شد. -2

سایر کاربران راه ، زمان واکنش بسیار کمی داشته و توانایی گریز از  -3

 تصادف را نخواهند داشت.

 م مواردتما -4

 در کدام یک از موارد زیر سبقت گرفتن ممنوع است؟ -1

هنگامی که وسیله نقلیه ای در فاصله ای نزدیک و غیر ایمن از روبرو  -1

 در حال حرکت است.

 متر پس از آنها  122متر مانده به پیچ ها تا  122از  -2

 متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها 102از  -3

 و کامیون ها در معابر برون شهریبرای اتوبوس ها  -4

کدامیک به معنی توقف وسیله نقلیه ممنوع جز برای سوار و  -7

 مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان است؟پیاده کردن 

 توقف -1

 ایستادن ممنوع -2

 توقف مطلقا ممنوع -3

 توقف ممنوع -4

 در کلان شهر ها کدام است؟بزرگترین منبع آلودگی هوا  -8

 کارگاه ها -1

 خودرو -2

 وسایل گازسوز خانگی -3

 پالایشگاه ها -4

 عمر مفید کنیستر چقدر است؟ -9

 هزار کیلومتر 222حدود  -1

 هزار کیلومتر  322حدود  -2

 سال 2حدود  -3

 سال 12حدود  -4

ایست وسیله نقلیه برای هر مدت » کدام یک به مفهوم  -63

 می باشد؟« ممنوع

 ایستادن -1

 ممنوع ایستادن -2

 توقف -3

 توقف ممنوع -4

 کثیف بودن شیشه چراغ ها منجر به چه می شود؟ -66

 سوختن لامپ ها -1

 کاهش شدت روشنایی -2

 عدم کار کردن نور بالا -3

 از کار افتادن چراغ های راهنما -4

 باشد؟ می خودرو کدام با عبور تقدم حق شکل این در -60

 قرمز های خودرو-1

 آبی خودروی -2

 .است حرکت حال در راست به چپ از که خودرویی -3

 .است حرکت حال در چپ به راست از که خودرویی -4

 

 



 بازدید مخزن آّب رادیاتور چه زمانی باید انجام شود؟ -60

 صرفا در فصل تابستان که هوا گرم است. -1

 زمانی که خودرو روشن است.-2

 زمانی که خودرو در حال حرکت است. -3

 زمانی که موتور خاموش و سرد است. -4

 

خطوط طولی نشان داده شده در این شکل چه نوع خطوطی  -64

 می باشند؟

 خط مقطع یا بریده بریده -1

 خط ممتد و مقطع ترکیبی -2

 خط طولی ممتد -3

 خطوط هاشور -4

 مفهوم خطوط مقطع یا بریده بریده در این شکل چیست؟ -65

 نمودن مسیر عبوربرای مشخص  -1

 دوچرخه

عمل سبقت ، گردش ، تغییر خط حرکت و دور زدن از روی این خطوط  -2

 )با رعایت احتیاط( بدون اشکال می باشد.

رانندگان وسایل نقلیه نباید به هیچ وجه از روی این خطوط عبور  -3

 نمایند.

 محل پارک خودرو -4

به عنوان ترمز ..... ترمز دستی به عنوان ترمز ..... و ترمز پایی  -61

 یا ترمز سرویس شناخته می شود.

 قدرتی –سرعتی  -1

 ثانویه  –اولیه  -2

 سرعتی –قدرتی  -3

 اولیه -ثانویه  -4

 شستشوی وسایل نقلیه در راه ها ..... – 67

 ممنوع است. -1

 مجاز است. -2

باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت می  -3

 شود.

 3و  1موارد  -4

از مثلث متساوی الاضلاع )نشسته روی قاعده( معمولا برای  -68

 چه نوع تابلو هایی استفاده می شود؟

 دستوری و خدمات -1

 علائم راهنما -2

 علامت هشدار دهنده برای خطر -3

 دستوری یا بازدارنده -4

 کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ – 69

 حمل مسافر در قسمت بار یا صندوق عقب ممنوع است. -1

متر پس از آنها سبقت گرفتن  122متر مانده به پیچ ها تا  122از  -2

 ممنوع است.

 متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها سبقت ممنوع است. 102از  -3

 سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها ممنوع است. -4

توان مانع سبقت گرفتن خودروی در حال در چه شرایطی می  -03

 سبقت شد؟

 زمانی که هوا رو به تاریکی است. -1

 زمانی که سرعت خودرو سبقت گیرنده خیلی زیاد باشد. -2

 زمانی که شرایط بارانی یا برقی است. -3

 در هیچ شرایطی -4

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر  -06

بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق در حرکتند 

 تقدم عبور با وسیله ی نقلیه ای است که .......

 در طرف راست وسیله ی نقلیه دیگر قرار دارد. -1

 به سمت راست گردش می کند. -2

 سرعت بیشتری دارد. -3

 در حال گردش به چپ می باشد. -4

با سرعت زیاد کدام یک از موارد زیر در خصوص رانندگی  -00

 نمی باشد؟صحیح 

 صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زیاد بسیار بیشتر است. -1

نسبت به خطرات بسیار افزایش می واکنش  زماندر سرعت های بالا  -2

 یابد.

 احتمال کشته شدن در تصادفات با سرعت های بالا بسیار زیاد است. -3

 بسیار سخت است.کنترل وسیله نقلیه در سرعت های بالا  -4

کدام مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی ترافیک  -00

 شهری را تشکیل می دهد؟

 آلودگی هوا ناشی از کارخانجات -1

 آلودگی هوا ناشی از منابع خانگی  -2

 آلودگی شنیداری -3

 آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه موتوری -4

 اگزوز خودرو می باشد؟کدام یک از موارد زیر جز سیستم  -04

 فیلتر هوا -1

 مبدل کاتالیست -2

 نشانگر سوخت -3

 فن -4

 

 

 

 

 

 



کدام گزینه درباره عبور و توقف در مسیر های ویژه اتوبوس  -05

 شرکت واحد صحیح است؟

 به جز اتومبیل های مجاز ، برای مابقی وسایل نقلیه ممنوع است. -1

 اتوبوس عبور نمود.در ساعات شب می توان از مسیر ویژه  -2

 در صورت نبود پلیس می توان از خطوط ویژه استفاده نمود. -3

 در صورت ترافیک سنگین می توان از مسیر ویژه اتوبوس عبور کرد. -4

 

خودرویی که دور آن با دایره مشخص شده است ، به کدام  -01

 یک از خودرو ها باید اجازه عبور بدهد؟

 2و  1خودرو های  -1

 3و  1خودرو های  -2

 3و  2خودرو های  -3

 تمام خودرو ها -4

ان رانندگ ، تبعیت از این تابلو ها الزامی و در صورت عدم توجه -07

 مرتکب خلاف و نقض قانون می گردند:

 تابلو های هشدار دهنده -1

 تابلو های اخطاری -2

 تابلو های آگاهی دهنده غیر دسنوری -3

 دستوریتابلو های آگاهی دهنده  -4

کدام یک از عوامل مهم اتلاف سوخت و انرژی در خودرو ها   -08

 محسوب می شود؟

 حرکت با سرعت مطمئنه -1

 عدم تنظیم موتور و احتراق ناقص در سیلندر ها -2

 رانندگی در شب -3

 رانندگی در مناطق سردسیر -4

 حرکت با دنده خلاص در سرازیری ها چه حکمی دارد؟ -09

 مجاز است. -1

 در صورت نبودن مانع اشکالی ندارد. -2

 ممنوع است. -3

 در صورت عدم ایجاد خطر اشکالی ندارد. -4

مفهوم شکل مثلث متساوی الاضلاع )نشسته روی یک راس(  -03

 در علائم عبور و مرور چیست؟

 شروع و پایان حق تقدم مسیر -1

 صرفاً برای رعایت حق تقدم  -2

 معمولاً برای علائم راهنما  -3

 علامت دستوری ، بازدارنده -4
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