
  ىتضخ22ىّزقی آىّؿـَ                                                                    ؿعحَ ونی ةا ىا آؿٌَّ                                      

 هسطی، 16ثط هؼ یه هػاٍضذ زض ٍالغ هسط 10 اضزفاع تِ هسىًَی فطسَزُ ساذسواى یه زرطیة تا اسر ًظط زض -1

 هؼثط ایي زض هَلر سطخَضیسُ ضاّطٍ احساش غَضزی چِ زض. ضَز احساش هسط 20 اضزفاع تِ غسیس ساذسواى یه

 تَز؟ ذَاّس العاهی

 داقحَ ـامهَ ىػتؼ ةا ىحؼ 8 از کيحؼ اصغاث دؿث در ؿاظحيان و ىحؼ 5 از کيحؼ جعؼیب دؿث در ؿاظحيان کَ درمّرجی( 1

 .ةاقغ

 ةاقغ ىحؼ 5 از کيحؼ قغه یاد ىػتؼ از اصغاث قؼق در و جعؼیب دؿث در ُای ؿاظحيان هَمـا کَ درمّرجی( 2

 ىحؼی 5 از کيحؼ ـامهَ در زغیغ ؿاظحيان ةا و ةّده ىحؼ 4 از کيحؼ قغه یاد ىػتؼ از جعؼیب دؿث در ـامهَ کَ درمّرجی( 3

 .قّد اصغاث ىػتؼ از

 . اؿث انؽاىی قغه پّ ؿؼ راُؼو اصغاث یٌقؼای ُؼ در ،اصغاث و جعؼیب زىان ةّدن ًّالٌی ةَ جّزَ ةا( 4

 13ؿّال  404مفضَ  1وساب واض غلس،  3-2-2-12ةٍغ  258مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

  اسر؟ غحیح ساذسواًی ّای هالذ گیطش هَضز زض ّا گعیٌِ اظ یه وسام -2

  قّد ىی جتعیؼ ُا آن آزاد آب و قّد ىی ؿعث و ؿفث ـیؽیکی ًّر ةَ ُّا یا آب در ُّایی ىالت( 1

 قّد ىی ؿعث و ؿفث و گیؼد ىی ـیؽیکی ًّر ةَ ُّا یا آب در آةی ىالت( 2

 قّد ىی جتعیؼ ُا آن آزاد آب و قّد ىی ظكک ُّا در قیيیایی ًّر ةَ ـلي ُّایی ىالت( 3

 . قّد ىی ؿفث و جتعیؼ ُا آن آزاد آب و قّد ىی ظكک ُّا در قیيیایی ای ـیؽیکی ًّر ةَ ُّایی ىالت( 4

 1-1-2-5-5ةٍغ  98مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 تِ زٌّسُ زطىیل هَاز هػسزاً ،وي هرلَط اظ تسي حس زض 90 اظ تیص تطزاضر اظ خس ساذسواًی واضگاُ زض -3

 تِ ًیع افعٍزًی هَاز سایط تالفاغلِ ٍ ضسُ اضافِ وي هرلَط هحسَیاذ، تِ ضًَس، خرص ّوگي غَضذ تِ وِ ًحَی

 ازاهِ اذسالط ػول زٌّسُ، زطىیل هَاز زواهی ضیرسي اظ خس زلیمِ 2 هسذ تِ ٍ اسر ضسُ افِضا وي هرلَط

 اسر؟ غحیح ًحَ ایي تا ضسُ زْیِ تسي هَضز زض ظیط یّا گعیٌِ اظ یه وسام. اسر زاضسِ

 ةؼای الزم قؼایي ةحً ىعهّط ایً ةّد قغه صم اظحالط آب از ةعكی در ةحً ةَ اـؽودن از پیف اـؽودٌی ىّاد کَ درمّرجی( 1

 .ةّد دارا را اؿحفاده

 وّاةي الزم رغایث ٌكغه اؿث. کً ىعهّط( در جِیَ ةحً 2

 .اؿث قغه رغایث الزم ّاةيو ةحً ىعهّط جِیَ ر( د3

 .اؿث داقحَ اداىَ ىساز صغاكم ةؼاةؼ دو از ةیف ةحً، دٍُغه جكکیم ىّاد جياىی ریعحً از پؾ اظحالط ىغت( 4

 1-2-7-9ةٍغ  174مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 فطًگی زَالر زسسگاُ یه اسر همطض ذَاتِ، زٍ هسىًَی ساذسواى ٍاحس یه اظ تْساضسی فضای یه زض -4

 هحَض زا هحَض فاغلِ چٌاًچِ. ضَز ًػة( هسماضى سازُ ضٍضَیی) زیگط تْساضسی ٍسیلِ یه هػاٍضذ زض (غطتی)

 تَز؟ ذَاّس هسط ساًسی چٌس ًظط هَضز ضٍضَیی عَل حساوطط تاضس، هسط ساًسی 80 زسسگاُ زٍ ایي

1 )90   2 )80   3 )70   4 )60 

 1-5-2-16ةٍغ  343مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 
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 اذسِس خیص تسٌی لغؼِ یه اظ اسسفازُ تطای ساذسِ، خیص تسٌی اسىلر تا هسىًَی ساذسواى یه اغطای زض -5

 اسر؟ چمسض ولی تطزاضسگی زاب هػاظ هیعاى حساوطط ،هسط ساًسی 360 عَل تِ

  ىحؼ ؿاٌحی 35/1( 2    ىحؼ ؿاٌحی 1( 1

 ٌیـث ىساز كٌػات ایً در ةؼداقحگی ابج( 4    ىحؼ ؿاٌحی 2( 3)

 35ؿّال  364مفضَ  1وساب واض غلسو  9-9-3-11ةٍغ  248مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 تِ هلسعم ذَز هٌْسسی ذسهاذ اضائِ زض ظاضرا ّوِ وِ ای حطفِ اذالق اغَل اظ ظیط هَاضز اظ یه وسام -6

 ؟تاضس ًوی ّسسٌس، آى وطزى لحاػ ٍ ضػایر

 .ةاقغ ىٍِغؿی صؼـَ ماصتان وًُ ةا ازحياغی اغحتار ؿهب ُيکاران، ةَ نٌيَ ىّزب کَ رـحاری از اصحؼاز( 1

 ٍُگام ةَ کار ماصتان و ظّد قعنی پؼىٍاـع كاٌّن رغایث و ـؼٍُگی ىیؼاث زیـث ىضیي صفٍ غيّىی ىٍاـع رزضان( 2

 .ىٍاـع جػارض

  .وردآ ـؼاُو را ىحػارض ىٍاـع ّلكت ای ٌيایٍغگی ىّزتات و زىیٍَ کَ اىّری زىان ُو جکفم( 3

 و کار ماصتان ،غيّىی صلّق ةا کَ اكغاىی از ظّدداری و ىؼاكتث ةا ُيؼاه و ای صؼـَ ٌضّ ةَ ىٍِغؿی ظغىات اٌسام( 4

 .ةاقغ داقحَ ىؾایؼت دانخ اقعاص

 2و  1ةؼاؿاس امّل اظالق صؼـَ ایی مفضات  غَاب: 

 

 ًظام زض ػضَیر ضطایظ اظ یىی هسسٌس عَض تِ وِ اسساًی هٌْسسی ًظام ساظهاى اػضای اظ یىی هَضز زض -7

 تَز؟ ذَاّس چگًَِ ػضَیر لغغ زطزیثاذ تاضس، زازُ زسر اظ ضا اسساى هٌْسسی

 كٌع روزه 15 ـامهَ ةَ ُؼیک کحتی، اظٌار دو از پؾ اؿحان ؿاظحيان ىٍِغؿی ٌظام ىغیؼه ُیات جّؿي ثغىّی( 1

 .قّد ىی

 كٌع روزه 30 صغاكم ـامهَ ةا کحتی، اظٌار دو از پؾ اؿحان ؿاظحيان ىٍِغؿی ٌظام ىغیؼه ُیات جّؿي غىّیث( 2

 .قّد ىی

 ٌعك ةَ ٌـتث اظٌار یک ةا و ةالـامهَ اؿحان ؿاظحيان ىٍِغؿی ٌظام ىغیؼه ُیات و غىّیث قؼایي غغم اصؼاز ةا( 3

 .قّد ىی رؿاٌیغه ذیٍفع اًالع ةَ ىؼاجب و اكغام غىّیث

 .گیؼد ىی مّرت ىؼکؽی قّرای جنّیب و اؿحان ؿاظحيان ىٍِغؿی ٌظام جاییغ ةا یثغىّ كٌع( 4

 2جتنؼه  16مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 زالیل تِ تٌا وِ خطٍغُ یه زض ضاغل هٌْسساى اظ یىی تِ هطتَط اًسظاهی هػاظاذ هَضز زض گعیٌِ وسام -8

 اسر؟ غحیح تاضس زازُ زسر اظ ضا الظم فٌی ٍ هالی اهىاًاذ ای لاًًَی ضطایظ هرسلف،

 چِار درزَ جا یک درزَ از اٌحظاىی ىسازات( 1

  پٍر درزَ جا ؿَ درزَ از اٌحظاىی ىسازات( 2

 .داقث ٌعّاُغ ىسازاجی یچُ پؼوژه اجيام جا( 3

 را قؼایي ىحػاكتا   و ةّده قؼایي دارای اةحغا از چٍاٌچَ و پٍر درزَ جا ؿَ َزدر ةاقغ ةّده قؼایي ـاكغ اةحغا از کَ درمّرجی( 4

 ؿَ درزَ ةا یک درزَ از ةاقغ داده دؿث از

 4جعهفات صؼـَ ای كـيث  17مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 
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 عطیك اظ ضیعی تسي تطای هسطهىؼة تط ویلَگطم( 100) حسٍز هػطفی سیواى هیعاى ٍ 160 اسالهح تا تسٌی آیا -9

 اسر؟ هٌاسة( زطهی) لَلِ ٍ یفل

 .ةاقغ ةٍغ آب کاىال   نّنَ و كیؿ ؿیـحو کَ درمّرجی هیة( 1

 .ةاقغ 45/0 ؿیيان، ةَ آب ٌـتث صغاکذؼ کَ درمّرجی ةهی( 2

 ظیؼ( 3

 .ةاقغ ىحؼ ىیهی 40-50 ةیً قغه اؿحفاده ُای ؿٍگغاٌَ اٌغازه کَ درمّرجی هیة( 4

 (1كـيث ) 7-8-9ةٍغ  178مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ٍ آتگطهىي تراضی اًَاع) گطهایطی گاظسَظ ٍسایل اظ زَاى هی ّا ساذسواى زاذلی فضاّای اظ یه وسام زض -10

  وطز؟ اسسفازُ( خىیع

 و ُا داٌكگاه در ىِياٌـؼاُا ،ُا ٌگِتان ُای آؿایكگاه و ٌگِتاٌی ُای اجاق ،ُا آزىایكگاه ُای ؽػاظّری و ُا ةّـَ ُای ةایگاٌی( 1

 ىغارس

 صؼیق ةؼاةؼ در ىلاوم و ًتیػی جِّیَ و دودکف دارای و ظٌؼزا ؽیؼ ُای کارگاه ىـکٌّی، ُای ؿاظحيان در ُا آقپؽظاٌَ( 2

 و ؿیٍياُا در ةّـَ ـیهو، ٌيایف پؼوژکحّر اجاق ىـئّنیً، کار دـاجؼ ىاٌٍغ جسيع ُای ىضم در زاٌتی و واةـحَ ـىاُای( 3

 ىكاةَ ُای ىضم

 ،ُا ُحم ،ُا ةیيارؿحان در ىهضفَ و انتـَ ُای اٌتاری ،ُا ظاٌَ رظحكّی قیيیایی، ىّاد و دارو ٌگِغاری ىضم اٌتارُای( 4

 ىكاةَ ُای ىضم و ُا ظّاةگاه

 3-3-17و  2-3-17ةٍغ ُای  368مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اسر؟ حیحغ ظیط یّا گعیٌِ اظ یه وسام -11

 ةچؼظٍغ ظؼوج ىعانؿ زِث در ةایغ دؿحؼؿی و ظؼوج ىـیؼُای در واكع یُادر جياىی( 1

 . ةاقغ ىحؼ ؿاٌحی 90 صغاكم ةایغ قّد ىی اؿحفاده ةؼكی جسِیؽات ةَ دؿحؼؿی ةؼای ـلي کَ راُؼوُایی پٍِای( 2

 ةاقغ کيحؼ ىحؼ 25/2 از ٌتایغ آن صؼکث کٍٍغه جٍظیو وؿیهَ ىضم در ؿاظحيان امهی در آزاد ارجفاع( 3

 .ةاقغ ىحؼىؼةع 1/2 ىـاصث ةَ و ىحؼ 5/1 ضغؼ ةَ غجّاٌ ىی ؿاظحيان ورودی ـىای( 4

 2-3-1-5-4و  1-3-1-5-4ةٍغ ُای  81مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اضزفاع حسالل ٍ تسسطی ازاق ی لٌگِ یه زض العاهی ػطؼ حسالل زضهاًی، ّای زػطف اذسػاغی همطضاذ زض -12

 ًظط زض زػطف سّایٍاح اغلی زض اضزفاع ٍ ػطؼ تطای ولی عَض تِ وِ حساللی اظ هیعاى چِ تِ زطزیة تِ آى عذال

 اسر؟ یطسطت ضسُ گطفسِ

 ىحؼ ؿاٌحی 5 و ىحؼ ؿاٌحی 30( 1

 ىحؼ ؿاٌحی 5 و ىحؼ ؿاٌحی 20( 2

 ىحؼ ؿاٌحی 10 و ىحؼ ؿاٌحی 20( 2

  ىحؼ ؿاٌحی 10 و ىحؼ ؿاٌحی 30( 4

 5-4-7-4ةٍغ  91و مفضَ  1-5-1-5-4ةٍغ  82مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 
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  تاضس؟ ووسط همساض چِ اظ سزَاً ویً ضطایغی ّیچ زحر هسىًَی ٍاحس یه ذَاب، ازاق ؼػط حسالل -13

 ىحؼ ؿاٌحی 220(  4 ىحؼ ؿاٌحی 240( 3  ىحؼ ؿاٌحی 270( 2    ىحؼ ؿاٌحی 300( 1

 8-1-1-7-4ةٍغ  90مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 حساوطط ضَز گطفسِ ًظط زض یوغس زَاًاى ون اسسفازُ تطای ٍ هسط ساًسی 17 خلِ طّ اضزفاع حساوطط اگط -14

 تاضس؟ سزَاً هی چمسض خاگطز زٍ اضزفاع اذسالف

  ىحؼ ؿاٌحی 5/157 (2  ىحؼ ؿاٌحی 5/227( 1

 ىحؼ ؿاٌحی 204(  4   ىحؼ ؿاٌحی 175( 3

 5-7-1-5-4ةٍغ  83مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 تطای ّا سسَى هحَض فاغلِ حسالل تاضس، هسط ساًسی 70*70 ّا سسَى اتؼاز اگط سطخَضیسُ ّای زَلفگاُ زض -15

 ؟ اسر هسط ساًسی چٌس تاضس هیسط ّا آى تیي ذَزضٍ زٍ زَلف آًىِ

 ىحؼ ؿاٌحی 500( 2    ىحؼ ؿاٌحی 520( 1

 ىحؼ ؿاٌحی 570( 4    ىحؼ ؿاٌحی 450( 3

 4-2-10-5-4ةٍغ  87مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اسر؟ العاهی ظیط هَاضز اظ یه وسام ضػایر گچی، ّای فطآٍضزُ اظ اسسفازُ ٌّگام زض -16

 قّد اؿحفاده رًّةث ةؼاةؼ در پایغار قغه امالح ُای گچ از ةایغ ةاقغ، درمغ 50 از ةیف ُّا ٌـتی رًّةث کَ ىٍاًلی در( 1

 قؼایي یًا در آن کارةؼد و دارٌغ ةِحؼی کارةؼد ؿیياٌی ُای ـؼآورده ىساورت در ىؼًّب ٌلاط در گچی ُای ـؼآورده( 2

 قّد ىی جّمیَ

 روی ةؼ گچ چـتٍغگی از زهّگیؼی ةاغخ زیؼا ٌیـث ىساز ىؼًّب ىٍاًق در ـّالدی كٌػات روی ةؼ وغزٌگ از اؿحفاده( 3

 قّد ىی ـّالدی كٌػات

 كٌػات کاری گچ از پیف ةایغ گیؼٌغ، كؼار ـّالدی كٌػات ىساورت در گچی ُای ـؼآورده ىؼًّب ىٍاًق در چٍاٌچَ( 4

 . قّد پّقاٌغه وغزٌگ ةا ـّالدی

 1-5-3-5ةٍغ  98مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ذان ی گَُ ضسى غسا كوػ زاضز اهىاى ایآ گَزتطزاضی یه زض ًگْثاى ساظُ غحیح اغطای ػسم ػلر تِ -17

 اظ ترطی هماٍهر افعایص تطای زَاى هی گًَِ سدط زیَاضّای اظ آیا ٍ تاضس؟ تیطسط گَزتطزاضی ػوك اظ گَز، غساضُ

  وطز؟ اسسفازُ ذان

 ظیؼ –( ظیؼ 4  ةهی  –( ظیؼ 3  ةهی –( ةهی 2  ظیؼ – ةهی( 1

 ـٍی ىٍِغؿی اًالغات ةؼاؿاسغَاب: 

 

 آى گاظسَظ زسسگاُ ًػة فضای حػن وِ هؼوَلی زضظتٌسی تا ساذسواًی هَضز زض ظیط یّا گعیٌِ اظ یه وسام -18

 اسر؟ غحیح ،تاضس هی ساػر زض ویلَوالطی 200 تطای هسطهىؼة 2/1

 .اؿث کاـی اصحؼاق یُّا جأىیً ةؼای ـىا آن داظم ةَ ُّا ٌفّذ ةا ًتیػی ُّای هجػّی( 1

 .ٌیـث کاـی اصحؼاق ُّای جأىیً ةؼای ـىا آن داظم ةَ ُّا ٌفّذ ةا ًتیػی ُّای هجػّی( 2

 .قّد جأىیً ىٍاؿب ىـاصث ةَ ای دُاٌَ ةا و ىساور ـىای از ةایغ ًتیػی ُّای هجػّی( 3
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 .قّد جأىیً ؿاظحيان ةیؼون از ىـحلیيا   و کاٌال جّؿي ىّرد ایً در ةایغ ًتیػی ُّای هجػّی( 4

 7-5-7-17ةٍغ  377مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اسر؟ زضسر تسٌی والف تا ضسُ هحػَض تٌایی ّای ساذسواى هَضز زض ظیط هطرػاذ اظ یه وسام -19

 .ةاقغ کيحؼ دیّار غؼض از ٌتایغ دیّار زیؼ ةحٍی کالف ارجفاع( 1

  ةاقغ کيحؼ ىحؼ ؿاٌحی 30 از ٌتایغ آن زیؼ ةحٍی کالف ارجفاع ةاقغ، ىحؼ ىیهی 450 ةارةؼ دیّار ضغؼ چٍاٌچَ( 2

 ةاقغ کيحؼ ىحؼ ىیهی 250 از ٌتایغ صال ُیچ در ؿلؿ زیؼ جؼاز در ةحٍی کالف غؼض( 3

 جأىیً ظّةی ةَ ُا کالف اجنال جا ةاقٍغ داقحَ ُيپّقاٌی ىحؼ ىیهی 350 اٌغازه ةَ ةایغ ُا کالف جالكی ىضم در ىیهگؼدُا( 4

 .گؼدد

 كـيث انؿ 1-10-5-5-8ةٍغ  154مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ػطؼ تا تاضتط زیَاض یه چیٌی وطسی ظیط زض ضسُ اسسفازُ ًَاضی ضالَزُ هَضز زض ظیط هطرػاذ اظ یه وسام -20

 اسر؟ زضسر غیطهسلح تٌایی ساذسواى یه زض هسط ساًسی 40

 .ةاقغ ىحؼ ىیهی 500 صغاكم آن غيق و ىحؼ ىیهی 750 صغاكم ةایغ ٌّاری قانّده غؼض( 1

 فحَق از اؿحفاده ةا غجّاٌ ىی و ةاقغ ىحؼ 1 ةایغ صغاكم آن غيق ةاقغ، قیتغار ةارةؼ دیّار ةؼای ٌّاری قانّده کَ درمّرجی( 2

  قّد ازؼا قفحَ ىحؼىکػب در آُک کیهّگؼم 250 غیار ةا آُکی

 قانّده غؼض ةا و حَفق ىحؼىکػب در آُک کیهّگؼم 250 غیار ةا آُکی قفحَ از اؿحفاده روش ةا غجّاٌ ىی قانّده ىالت( 3

 .قّد ازؼا ىحؼ ىیهی 500 غيق و ىحؼ ىیهی 600

 كؼار زىیً ؿٌش زیؼ ىحؼ ىیهی 650 صغاكم ةایغ یعتٍغان دارای ىٍاًق در ىحؼ ىیهی 600 صغاكم غؼض ةا قانّده روی جؼاز( 4

 .گیؼد

 كـيث پ 5-5-6-8ةٍغ  159كـيث پ و مفضَ  4-5-6-8ةٍغ  158مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اسر؟ زضسر والسِ 8 اتسسایی هسضسِ ساذسواى یه هَضز زض خاسد وسام -21

  از کيحؼ ةَ را راُؼوُا ةؼای قغه ىلؼر ظؼوج غؼض ٌتایغ صانث، و ووع ُؼ در درُا قغن ةاز( 1
1

3
  دُغ کاُف  

 135 ارجفاع در صغاكم ةایغ ُا پٍسؼه ةـث و چفث ةاقغ، قغه جائیغ ظّدکار ةارٌغه قتکَ ةَ ىسِؽ ؿاظحيان ایً چٍاٌچَ( 2

 قّد ٌنب قغه جيام کؿ از یىحؼ ؿاٌحی

 ةا دوم راه كاغغه از ةٍا ةیؼون ةَ و زىیً ؿٌش در ظؼوج درگاه یک صغاكم دارای ـىاُای و ُا اجاق. ىغرؿَ ایً در( 3

 ُـحٍغ ىـحذٍی جِّیَ ایساد و ـؼار زایگؽیً

 قّد ٌنب قغه جيام کؿ از یىحؼ ؿاٌحی 135 از کيحؼ ارجفاع در ٌتایغ ُا پٍسؼه ةـث و چفث ٌیقؼای ُؼ در( 4

 10-12-6-3ةٍغ  63مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ضَز، اسسفازُ هسط هیلی 8 ٍ 5 لغط تا زاض ضٍوص الىسطٍزّای اظ فلعی اسىلر یه غَضىاضی زض چٌاًچِ -22

 اسر؟ هػاظ هیعاى چِ زا حساوطط الىسطٍز سط تَزى لرر

  ىحؼ ىیهی 3 و 5/2 جؼجیب ةَ( 2    ىحؼ ىیهی 4 و 5/2 جؼجیب ةَ( 1

 ىحؼ ىیهی 4 و 3 جؼجیب ةَ( 4   ىّرد دو ُؼ در ىحؼ ىیهی 3( 3

 101ةؼاؿاس راٍُيای زّش مفضَ غَاب: 
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 اسر؟ غحیح ظیط یّا گعیٌِ اظ وساهیه -23

 ةَ اصحیاج و اؿث ةیكحؼی اُيیث دارای وعیو، ُای ورق ًؼـَ دو زٍاؽی زىان در دوم ًؼف( ریكَ زّش) اول پاس( 1

 دارد یمظا جيِیغات

 قّد يیٌ ىكاُغه( پایَ ـهؽ جفحیغه ٌاصیَ در) زّش ٌّار زیؼ در جؼك وكّع جلؼیتا  کؼیً، وک ؼىٌَ ـّالدُای در( 2

 زیاد اٌلتاوی ُای جٍف غهث ةَ گّقَ زّش در داظهی جؼك ایساد اىکان ةاقغ زیاد آن غؼض ةَ ٌـتث ذوب غيق اگؼ( 3

 . اؿث

 ىّرد ؿَ ُؼ( 4

 143ةؼاؿاس راٍُيای زّش مفضَ غَاب: 

 

 اغطا الىسطٍزی چِ زَسظ( ضىل ای زداًچِ اًثط اظ اسسفازُ تا) ّا هید گل ازػال فَالزی ػطضِ ّای سمف زض -24

 اسر؟ ضاًیِ چٌس اًحسٍز هید گل ّط تطای غَضىاضی ذسه ٍ ضَز هی

  َداٌی 30 - آًُ پّدر دارای روکف ةا انکحؼود( 1

 داٌیَ یک از کيحؼ - قّد ىی اؿحفاده انکحؼود غٍّان ةَ ىیط گم از( 2

 داٌیَ 30 – ُیغروژن کو روکف ةا انکحؼود( 3

 داٌیَ 20 - دار روکف انکحؼودُای اٌّاع( 4

 22ةؼاؿاس راٍُيای زّش مفضَ غَاب: 

 

 فیسیس ّای خَسسِ ّا آى سغح ضٍی الىسطٍز، خَضص اظ سسین سیلیىاذ ذطٍظ ػلر تِ وِ الىسطٍزّایی آیا -25

 ؟ضًَس اسسفازُ غَضىاضی تطای ٌسزَاً هی ضَز هی زیسُ

 .ةاقغ ٌيی ىساز قؼایي ُؼ در انکحؼودُا ایً از اؿحفاده( 1

 .کؼد اؿحفاده انکحؼودُا ایً از جّان ىی نؽوم مّرت در صـاس کارُای در زّقکاری از ؽیؼ ةَ( 2

 .کؼد اؿحفاده آن از جّان ىی کؼدن ظكک از پؾ. ةاقغ قغن اکـیغ و انکحؼود روکف آًُ پّدر قغن ىؼًّب غهث ةَ اگؼ( 3

 .اؿث ةالىاٌع ىّارد جياىی در ُا آن از اؿحفاده و ةاقٍغ ىی ؿفیغ ُای پّؿحَ ةا ُا کؼیـحال دارای انکحؼودُا اکذؼ ؿٌش( 4

 97ةؼاؿاس راٍُيای زّش مفضَ غَاب: 

 

 اًَاع اظ یه وسام اظ اسر تْسط وٌس ضسَب ّن هػاٍض فَالزی لغؼِ زٍ غاًثی ٍغَُ تط غَش ایٌىِ تطای -26

 گطزز؟ اسسفازُ اسر ضسُ هطرع آى ػالهر تا وِ غَش

                   

 30ةؼاؿاس راٍُيای زّش مفضَ غَاب: 

 

 غیطتْساضسی، ذغطًان، اًساى سىًَر تطای هسىًَی ساذسواى یه ایٌىِ زطریع هَضز زض گعیٌِ وسام -27

 اسر؟ وسام آى هسؼالة الساهاذ ٍ تَزُ غحیح اسر ًاهٌاسة ٍ ًااهي

 دؿحّر ةازرس جّؿي ٌتاقغ، مؼـَ ةَ ىلؼون آن جػيیؼ چٍاٌچَ - ةازرس جائیغ و ؿاظحيان ٌگِغاری ىـئّل لجكعی ةا( 1

 رؿغ ىی ةؼداران ةِؼه و ؿاکٍان ىانکان، اًالع ةَ و مادر جعؼیب و جعهیَ

 ٌگِغاری ىـئّل جّؿي جعؼیب و جعهیَ یا جػيیؼ دؿحّر - قِؼداری جائیغ و ؿاظحيان ٌگِغاری ىـئّل لجكعی ةا( 2

 رؿغ ىی ةؼداران ةِؼه و ؿاکٍان ىانکان، ةازرس، اًالع ةَ و مادر ؿاظحيان
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 ؿاظحيان ٌگِغاری ىـئّل جّؿي جعؼیب و جعهیَ دؿحّر ٌتاقغ، مؼـَ ةَ ىلؼون آن جػيیؼ چٍاٌچَ - ةازرس لجكعی ةا( 3

 . رؿغ ىی ةؼداران ةِؼه و ىانکان ةازرس، اًالع ةَ و مادر

 دؿحّر ،ٌتاقغ مؼـَ ةَ ىلؼون آن جػيیؼ ؿاظحيان ٌگِغاری ىـئّل جائیغ ةا چٍاٌچَ - ةؼداران ةِؼه و ىانکان لجكعی ةا( 4

 .قّد ىی مادر قِؼداری و اؿحان ؿازىان ُياٍُگی ةا جعؼیب

 8-13-2-22ةٍغ  487مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اظ ّایی ترص زض حطاضزی هماٍهر حسالل. تاضس آتی وَلط زْطاى زض ساذسواى یه سطهایطی سیسسن اگط -28

 تاضس؟         چٌس تایس زاضز لطاض ساذسواى زاذل وِ ترطی ٍ زاضًس لطاض ساذسواى ذاضظ زض وِ وَلط واًال

 88/0داظم  – 44/1( ظارج 2     88/0داظم  – 00/2( ظارج 1

 ٌیـث کاری غایق ةَ ٌیاز داظم - 00/2 ظارج( 4  . ٌیـث کاری غایق ةَ ٌیازداظم  – 44/1ظارج ( 3

 2-2-2-4-19ةٍغ  426مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 زا ضطلی غٌَب غْر زض آى ًَضگصض یّاغساض وِ هسطهطتغ 900 هفیس ظیطتٌای تا اَّاظ زض ساذسواًی آیا -29

 اسر؟ ضطایظ ٍاغس ذَضضیسی اًطغی اظ هٌاسة گیطی تْطُ تطای اسر، هسطهطتغ 98 غطتی غٌَب

 ةاقغ ىحؼىؼةع 100 از ةیف قغه گفحَ ّرگػرٌ زغارُای ؿٌش کَ درمّرجی اؿث ىٍاؿب ةـیار ةهی( 1

 ٌتاقغ ؿاظحيان ایً ةَ ظّرقیغ ٌّر جاةف راه در ىاٌػی کَ درمّرجی اؿث ىٍاؿب ةـیار ةهی( 2

 اؿث ظّرقیغی اٌؼژی از گیؼی ةِؼه در ىضغودیث دارای ؿاظحيان ایً( 3

 ةؼاةؼ در ىاٌػی درزَ 25 زاویَ ةا و ىحؼىؼةع 101 قغه گفحَ ّرگػرٌ زغارُای ؿٌش کَ درمّرجی اؿث ىٍاؿب ةـیار ةهی( 4

 ةاقغ ٌغاقحَ جاةف

 1-3-2-19ةٍغ  419مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 تطای ذاضظ، فضای هػاٍض تام زاذلی حطاضزی هماٍهر ٍ ذاضظ فضای هػاٍض زیَاض ذاضغی حطاضزی هماٍهر -30

 زاضای)  گسیل ون غساضُ زٍ چَتی ّای خٌػطُ زاضای وِ اًطغی ػطفه زض ظیاز غَیی غطفِ تِ هلعم ساذسواًی

 ضٍش اظ اسسفازُ ایٌىِ فطؼ تا ض ًظط گطفسِ ضسُ اسر.ز         2/3ٍ  3/2 زطزیة تِ اسر،( فٌی گَاّیٌاهِ

 زطزیة تِ تاال زض ضسُ گطفسِ ًظط زض حطاضزی هماٍهر همازیط آیا تاضس، تالهاًغ ساذسواى ایي هَضز زض زػَیعی

 اسر؟ لثَل لاتل تام ٍ زیَاض ایي تطای

 ظیؼ – ( ظیؼ4  ةهی  –( ظیؼ 3  ةهی  –( ةهی 2  ظیؼ –ةهی ( 1

 5-2-3-19زغول  420مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 وسام d,c,b,a ًىاذ گطفسي ًظط زض تا ٍ غیطػاهل خسافٌس العاهاذ هثٌای تط ّا ساذسواى عطاحی چاضچَب زض -31

 اسر؟ زػحیح ظیط یّا گعیٌِ اظ یه

a- ذغى عطح زاضای فضاّای عطاحی ػسم 

b- ساذسواى ضىل عطاحی زض همؼط اضىال اظ اسسفازُ مسػ 

c- هىص فضاّای زض هسسمین ٍ ّن ضٍتطٍی حطوسی هسیطّای طاضگیطیل ػسم 

d- تاظ عطف زٍ اظ خیلَذ عطاحی 

 .اؿث انؽاىی cو  b ىّارد و ای جّمیَ d و a ىّارد( 1
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 .دارد انؽام d و c ىّارد و ای جّمیَ b و a ىّارد( 2

 .اؿث انؽاىی c و a ىّارد و ای جّمیَ d و b ىّارد( 3

 .دارد انؽام d و a ىّارد و ای جّمیَ c و b دىّار( 4

 472و  471مفضات  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ؟تاضس ًوی هػاظ ّا ساذسواى تطق زأسیساذ زض ظیط ّای لَلِ اظ یه وسام اظ اسسفازُ - 32

  آىیغ پهی نّنَ( 2 ظّدؿّز ؽیؼ ٌّع از مهب پالؿحیکی نّنَ( 1

  ؿی وی پی روکف ةا ظؼًّىی نّنَ( 4   گانّاٌیؽه ظؼًّىی نّنَ( 3

 2-2-3-7-13ةٍغ  282مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 چِ اظ ضَز هی زیسُ ّا تعضگطاُ اظ تسیاضی زض آى ًوًَِ ٍ اسر ضسُ اضاضُ آى تِ ضىل زض وِ حایلی زیَاض -33

 اسر؟ ًَع

 

    ( دیّار صایم وزٌی1

 دیاـؼاگيی روش ةَ صایم دیّار( 2

   ىحلاةم ىِار روش ةَ صایم دیّار( 3

 ىـهش ظاك روش ةَ صایم دیّار( 4

 

 

 3-2-3-5-7ةٍغ 130مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ساظًسُ، زسسَضالؼول اساس تط وِ ضا هىاًیىی زأسیساذ تا هطزثظ هطؼل زاضای زسسگاُ یه اسر ًظط زض -34

 یه ّوىف عثمِ زض ٍالغ زأسیساذ اعاق هحل زض اسر، ضسُ اػالم سَذسٌی غیط خی ضٍی زسسگاُ ًػة

 اسر؟ غحیح زسسگاُ خی هَضز زض گعیٌِ وسام. ضَز ًػة ساذسواى

 از پؾ ىحؼ ؿاٌحی 90 صغاكم دارد كؼار دؿحگاه ىكػم کَ زِحی در و ىحؼ ؿاٌحی 30 صغاكم و ًؼف ُؼ از دؿحگاه پی از( 1

 یاةغ اداىَ دؿحگاه

 یاةغ اداىَ آن اؿحلؼار ىضم از پؾ دؿحگاه، غؼض ىیؽان ةَ صغاكم ًؼف، ُؼ از ةایغ دؿحگاه پی( 2

 ىضم از پؾ دارد كؼار ىكػم کَ زِحی در دؿحگاه غؼض ٌنؿ از ةیف و ىحؼ ؿاٌحی 50 ًؼف، ُؼ از ةایغ دؿحگاه پی( 3

 یاةغ اداىَ آن اؿحلؼار

 .یاةغ اداىَ دؿحگاه ًؼف ُؼ در دؿحگاه ةػغ ةؽرگحؼیً ةؼاةؼ 15 ةایغ دؿحگاه پی( 4

 2-5-3-14ةٍغ  301مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 لیسط 20000 آى ساالًِ سَذر هػطف ٍ گاظٍئیل آى گطهایی اًطغی هٌثغ زٌْا وِ هسىًَی ساذسواى یه زض -35

  اًسیطیس؟ تایس زساتیطی چِ غسیس هرعى آظهایص تطای تاضس؟ چمسض تایس آى شذیطُ هرعى گٌػایص اسر،

 .قّد آزىایف پاؿکال کیهّ 25 صغاكم ـكار ةا ؿاغث دو صغاكم ىغت در دیگؼ ظٍذی گاز ُؼ و ُّا ةا و نیحؼ 4000( 1

 . قّد آزىایف کیهّ پاؿکال 16 صغاكم ـكار ةا ؿاغث ٌیو صغاكم تغى در دیگؼ ظٍذی گاز ُؼ و ُّا ةا و نیحؼ 2000( 2

 قّد آزىایف کیهّ پاؿکال 10 صغاكم ـكار ةا روز قتاٌَ یک صغاكم ىغت در دیگؼ ظٍذی گاز ؼُ و ُّا ةا و نیحؼ 2000( 3
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 .قّد آزىایف کیهّ پاؿکال 21 صغاكم ـكار ةا ؿاغث یک صغاكم ىغت در دیگؼ ظٍذی گاز ؼُ و ُّا ةا و نیحؼ 4000( 4

 2-4-12-14ةٍغ  319و مفضَ  2-2-12-14ةٍغ  318مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ًساضًس، آساًسَض تِ ًیاظ وِ غیطهسىًَی ٍ هسىًَی ّای ساذسواى زض حطور اغلی هسیط یا اضزفاع حساوطط -36

 اسر؟ ضسُ زؼییي هیعاى چِ تِ

 امهی ىـیؼ ةاالجؼیً جا زیؼزىیً کؿ از ؽیؼىـکٌّی ُای ؿاظحيان در و ُيکؿ ًتلَ کؿ از ىـکٌّی ُای ؿاظحيان در( 1

  اؿث قغه جػییً حؼى 7 ؿاظحيان در صؼکث

 . اؿث قغه جػییً ىحؼ 7 غيّىی و ؽیؼىـکٌّی ُای ؿاظحيان در و ىحؼ 5/8 صغاکذؼ ىـکٌّی ُای ؿاظحيان در( 2

 امهی ىـیؼ ةاالجؼیً جا زىیً زیؼ کؿ از ؽیؼىـکٌّی ُای ؿاظحيان در و ُيکؿ ًتلَ کؿ از ىـکٌّی ُای ؿاظحيان در( 3

 اؿث قغه جػییً ىحؼ 9 ؿاظحيان در صؼکث

 از ًتلَ 3 غيّىی و ؽیؼىـکٌّی ُای ؿاظحيان در و ىػتؼ کؿ، جؼاز از ًتلَ 4 صغاکذؼ ىـکٌّی ُای ؿاظحيان در( 4

 .اؿث قغه جػییً زیؼزىیً

 2-1-2-15ةٍغ  327مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 غحیح ظیط یّا گعیٌِ اظ یه وسام تلَوِ ٍ زیطچِ سمف زض هٌفی هیلگطزّای لطاضگیطی هحل هَضز زض -37

 اسر؟

 گیؼٌغ ىی كؼار ریؽی ةحً از كتم و ؿلؿ روی قتکَ مّرت ةَ ىٍفی ىیهگؼدُای( 1

 .گیؼٌغ ىی كؼار ُا جیؼچَ زِث ةؼ غيّد ىٍفی ىیهگؼدُای( 2

 .گیؼٌغ ىی كؼار ُا جیؼچَ اىحغاد در ىٍفی ىیهگؼدُای( 3

 .گیؼٌغ ىی كؼار ادکا مّرت ةَ و آن اٌحِای در درزَ ٌّد ظو ةا امهی جیؼُای اىحغاد در ىٍفی ىیهگؼدُای( 4

 ةؼاؿاس کحاب غٍامؼ زؽییاتغَاب: 

 

 تطذی ػلر تِ زض زاضای واتیي یه تِ هطتَط آساًسَض چاُ اغطای تا ظهاى ّن هسىًَی، ساذسواى یه زض -38

 تایس زوْیسازی چِ. اسر ضسُ ایػاز چاُ زیَاضُ زاذلی سغح زض ضىل هغاتك تطغسسگی یه اغطایی، هسایل

 گطفر؟ ًظط زض آى تطای

     
 .قّد جکؼار ٌیؽ دیگؼ ًتلات و آؿاٌـّر از ظؼوج در ؿؼ در ةایغ ةؼزـحگی ایً( 1

 .قّد ةؼداقحَ و جعؼیب ةایغ صحيا  ةؼزـحگی ایً( 2

 .قّد پّقاٌغه اٌػٌاف كاةم و ٌؼم ىنانش ةا ةایغ ةؼزـحگی ایً( 3

 .قّد پّقاٌغه اـلی ؿٌش ةَ ٌـتث درزَ 60 زاویَ ةا ةایغ ةؼزـحگی ایً( 4

 3-3-2-2-15ةٍغ  331مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 غَضزی چِ تِ زیَاضّا زض قتط ّای لَلِ اغطای ٍ وَچه ٍ تعضي ّای تاظضَ هحل ًلیزَ لالة سیسسن زض -39

 ؟ضَز هی زؼثیِ

 . قٌّغ ىی جػتیَ دیّار در اؿحایؼن پهی ةا ةؼق ُای نّنَ و کّچک ةازقُّای و ـهؽی ةٍغی كانب ةا ةؽرگ ُای ةازقّ( 1

  .قٌّغ ىی جػتیَ ـىاُا در روکار مّرت ةَ ةؼق ُای نّنَ و اؿحایؼن پهی یا و چّةی ةٍغی كانب ةا کّچک و ةؽرگ ُای ةازقّ( 2
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 ّرتم ةَ ةؼق ُای نّنَ و اؿحایؼن پهی یا چّةی ةٍغی كانب ةا کّچک ُایّةازق و ـهؽی ةٍغی كانب ةا ةؽرگ ةازقُّای( 3

 قٌّغ ىی جػتیَ دیّارُا در غيّدی

 ریؽی ةحً یکسا و قغه جػتیَ جٌّهی كانب در ـهؽی ُای كاب ةا یکسا مّرت ةَ ةؼق ُای نّنَ و ةازقُّا ُيَ داظهی غٍامؼ( 4

 .گیؼد ىی مّرت

 3-7-6-11ةٍغ  254مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 :هسط تاضس  5/6اضزفاع خلىاى تطلی  وِ زضغَضزی -40

  اؿث انؽاىی پهکان ظؼوزی و ورودی در جعث پهَ 2 جػتیَ( 1

 اؿث انؽاىی پهکان ظؼوزی و ورودی در جعث پهَ 3 جػتیَ( 2

 .اؿث انؽاىی ظؼوزی در جضث پهَ 2 و ورودی در جعث پهَ 3 جػتیَ( 3

 .اؿث انؽاىی ورودی در جعث پهَ 2 و ظؼوزی در جعث پهَ 4 جػتیَ( 4

 2-4-3-15ةٍغ  336مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اًسراب آیا هسىًَی، ٍاحس ّفر تا ٍ عثمِ چْاض هسىًَی ساذسواى یه اظ ًگْساضی ٍ هطالثر فطآیٌس زض -41

 گیطز؟ اًػام تایس ظهاًی چِ زض تاظضسی اسر؟ العاهی تاظضس

 اؿث. ؿال در یکتار صغاكم ةازرؿی جٍاوب دوره و اؿث انؽاىی صلّكی ةازرؿی یک صغاكم اٌحعاب ُا ؿاظحيان ایً در( 1

 ىٍغرج زغاول ىٌاةق ةایغ ةازرؿی جٍاوب ُای دوره و اؿث انؽاىی صلیلی ةازرس یک صغاكم اٌحعاب ُا ؿاظحيان ایً در( 2

 .گیؼد مّرت ؿاظحيان ىهی ىلؼرات 22 ىتضخ در

 ىـئّل جّؿي ؿال در ةار یک صغاكم ؿاظحيان ازؽای کهیَ ونی ٌیـث انؽاىی ةازرؿی اٌحعاب ُا ؿاظحيان ایً در( 3

 .گیؼد ىی كؼار ةازرؿی ىّرد ؿاظحيان ٌگِغاری

 .اؿث ؿال در ةار دو صغاكم ةازرؿی جٍاوب دوره و اؿث انؽاىی صلّكی ةازرس یک صغاكم اٌحعاب ُا ؿاظحيان ایً در( 4

 1-1-22زغول  485مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 زٍ تیي زیَاض آظاز عَل حساوطط ،غیطهسلح تٌایی ساذسواى یه زض ای ساظُ هٌاسة ضفساض اظ اعویٌاى تطای -42

 420 ٍ 300 ّای عَل تِ زیَاض زٍ تٌس خطر عطفیي زض چٌاًچِ ٍ اسر؟ چمسض تٌس خطر ضراهر حسالل ٍ تٌس خطر

 اسر؟ چمسض تاضتط زیَاض ضراهر احسساب ات تٌس خطر عَل حسالل ضَز، اغطا هسط ساًسی

 ىحؼ ىیهی 700 - ىحؼ ىیهی 200 - ىحؼ 5( 1

 ىحؼ ىیهی 350 - ىحؼ ؿاٌحی 250 - ىحؼ 4( 2

 ىحؼ ىیهی 350 - ىحؼ ىیهی 250 -ىحؼ  5( 3

 ىحؼ ىیهی 830 - ىحؼ ىیهی 200 -ىحؼ  5( 4

 كـيث )ب( 4ةٍغ  158مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

  یِظاٍ حساوطط تاضس، ضاًیِ تط هسط 5/0 تطلی خلىاى اسوی سطػر اگط هسط، 80/5 اضزفاع تا تطلی خلىاى یه زض -43

 تاضس؟ سزَاً هی زضغِ چٌس آى ضیة

 درزَ 20( 4  درزَ 35( 3   درزَ 25( 2   درزَ 40( 1

 11-1-3-15ةٍغ  335مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 
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  اسر؟ هػاظ غَضىاضی عطیك اظ زمَیر خیچی ًَع اظ ازػاالذ ٍ فَالزی ساظُ تا ساذسواًی زض آیا -44

 .ةاقٍغ قغه ازؼا و ًؼاصی امٌکاکی ٌّع از ىّزّد ُای پیچ کَ درمّرجی هیة( 1

 .ةاقٍغ ٌكغه ازؼا و ًؼاصی امٌکاکی ٌّع از ىّزّد ُای پیچ کَ درمّرجی هیة( 2

 ( ظیؼ3

 .کؼد اؿحفاده ىٍظّر ایً ةَ زّقکاری از جّان ىی ىّارد جياىی در( 4

 8-1-9-2-10ةٍغ  213مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 هحَض غاتػایی حساوطط هیعاى ،فلعی اسىلر تا ساذسواى یه زض ّا سسَى َلیلًاضا وٌسطل ػَظذ زض -45

 مسض اسر؟چ زطزیة تِ سسَى غغمه اضزفاع ٍ ػطؼ اتؼازی ضٍازاضی ّوچٌیي ٍ آى یضفط هحل اظ سسَى

1 )
1

500
 ىحؼ ىیهی   5 - ىحؼ ىیهی   5( 2            ىحؼ ىیهی   6 - ارجفاع 

 ىحؼ ىیهی   4 - ىحؼ ىیهی   6( 4          ىحؼ ىیهی   13 - ىحؼ ىیهی   25( 3

 7-6-4-10ةٍغ  234مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 تٌاّای زض حطوسی - غسوی ًازَاًاى ایوٌی تا هطزثظ زػْیعاذ ٍ اهىاًاذ ٍ خٌاُ فضای وطزى هطرع تطای -46

 ؟ضَز هی اسسفازُ زػَیطی ّای ًطاًِ ٍ ػالئن وسام اظ ضسُ، ساظی هٌاسة

 آةی زىیٍَ روی رٌگ ؿفیغ جنّیؼی ٌكاٌَ ةا قکم ىـحٌیم یا ىؼةع غالىث( 1

 ؿتؽ زىیٍَ  روی رٌگ ؿیاه جنّیؼی ٌكاٌَ ةا قکم ىؼةع غالىث( 2

 ؿتؽ زىیٍَ روی رٌگ ؿفیغ جنّیؼی ٌكاٌَ ةا دایؼه قکم ةا غالىث( 3

 . اؿث آزاد ؿاظحيان در پٍاه ـىای ةؼای رٌگ و غالىث( 4

 7كـيث  452مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ظیطالعاهی ّای هطرػِ اظ یه وسام ضػایر تْساضسی لَاظم یفطػه آب زَظیغ وطی لَلِ اغطای ٍ عطاحی زض -47

 اسر؟

 .ةاقغ ىحؼ ؿاٌحی 90 از کيحؼ ٌتایغ اجنال ٌلٌَ جا رؿاٌغ ىی آب ةِغاقحی نّازم ةَ کَ یُای نّنَ اٌحِای ـامهَ( 1

 دوم یک ةؼاةؼ رؿاٌٍغ ىی آب وان و آـحاةَ قیؼ دوش، آقپؽظاٌَ، ؿیٍک ٌظیؼ ةِغاقحی نّازم ةَ کَ یُای نّنَ كٌؼ صغاكم( 2

 .ةاقغ ىی ایٍچ

 چِارم یک ةؼاةؼ رؿاٌٍغ ىی آب وان و آـحاةَ قیؼ دوش، آقپؽظاٌَ، ؿیٍک ٌظیؼ ةِغاقحی نّازم ةَ کَ یُای نّنَ كٌؼ صغاكم( 3

 .ةاقغ ىی ایٍچ

 .ةاقغ ىحؼ ؿاٌحی 65 از ةیف ٌتایغ اجنال ٌلٌَ جا رؿاٌغ ىی آب ةِغاقحی نّازم ةَ کَ یُای نّنَ اٌحِای ـامهَ( 4

 4-3-3-16زغول  345مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 هطاغؼِ ًفط 70 ضٍظ عَل زض وِ ،(هطز زٍ ٍ ظى یه) ًفط 3 واضوٌاى زؼساز تا ضسسَضاًی وَچه ساذسواى - 48

 سیسطٍ چٌس( زَالر) تْساضسی سطٍیس زؼساز حسالل. اسر ضسُ ٍالغ هحلِ خاضن یه فضای زض زاضز، وٌٌسُ

 ؟تاضس هی

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

 2-3-2-16زغول  342مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 
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 اسر؟ غحیح ظیط یّا گعیٌِ اظ یه وسام -49

 پی ةارةؼ ؿٌش از کَ ای درزَ 45 ظي زیؼ ٌتایغ قّد ىی صفؼ ؿاظحيان پی ىساورت در گػاری نّنَ ةؼای کَ ُاییؼىػت( 1

 .گیؼد كؼار ةاقغ، قغه رؿو

 ٌیـث ىساز پيپ ُؼگٌَّ ٌنب آؿاٌـّر چاه داظم در( 2

 روی قتکَ ُای ؿّراخ پٍِای ای كٌؼ ةاقغ، پّقیغه قً ةا اؿث ٌكغه گؼـحَ ٌظؼ در جؼدد ةؼای کَ یىـحّ ةام روی اگؼ( 3

 ةاقغ ىحؼ ىیهی 20 غجّاٌ ىی ةاران آب ظؼوج دُاٌَ

 غ.ةاقٍ ٌغاقحَ را صؼکحی ُیچ اىکان کَ قٌّغ ازؼا ٌضّی ةَ ةایغ ُا نّنَ ؿاظحيان کكی نّنَ در( 4

 5-9-1-16ةٍغ  341مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 عثك اسر، ًطسُ اسسفازُ ذَزواض تاضًسُ ضثىِ اظ آى زض وِ ضیطِ هحػَالذ زَلیس هحل ساذسواى ایآ -50

 زاضز؟ هساحر هحسٍزیر ساذسواى هلی همطضاذ سَم هثحص

 . ٌغارد ىضغودیحی ةاقغ داقحَ ًتلَ دو صغاکذؼ و ةاقغ داقحَ ـامهَ ىحؼ 20 غيّىی ىػاةؼ جا کَ درمّرجی( 1

 دارد ىضغودیث ،ةاقغ ىی پؼظٌؼ ىٍاةع از قیكَ ىضنّالت جّنیغ کَ ییآٌسا از( 2

 ىضغودیث ةاقغ قغه اصاًَ و ىحنم ىحؼ 18 صغاكم پٍِای ةا ُایی صیاط یا غيّىی ىػاةؼ ةا و ةّده ًتلَ یک کَ درمّرجی( 3

 ٌغارد ىـاصث

 .دارد ىضغودیث ةاقٍغ، ىسِؽ ظّدکار ةارٌغه قتکَ ةَ غیةا ًتلَ، یک و کّچک صحی کارظاٌسات جياىی چّن( 4

 6-4-3ةٍغ  49و مفضَ  6-2-3زغول  46مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 زضغِ ٍ سَذسي غیطلاتل هػالح اظ وِ زضغَضزی ، ساذسواى هلی همطضاذ سَم هثحص ضَاتظ اسسٌاز تِ -51

 یه زض( الف گطٍُ ظیط اظ) آزص تطاتط زض ساذسواًی اغعای هماٍهر زضغِ تاالزطیي تا ساذساضی تا ٍ تاالزط هماٍهر

 ظهیي، زطاظ ضٍی هػاظ عثماذ زؼساز حساوطط ضَز، اسسفازُ هسَسغِ ٍ اتسسایی ّای زٍضُ زاضای هسضسِ ساذسواى

  ؟تاضس هی همساض چِ زطزیة تِ ظیطتٌا هساحر حساوطط ٍ وف هساحر حساوطط

  ىحؼىؼةع 4050 - ىحؼىؼةع 1350 - ًتلَ 3( 2   ىحؼىؼةع 660 - ىحؼىؼةع 220 - ًتلَ 3(1

 ٌغارد وزّد ىّارد ایً در ىضغودیحی ُیچ( 4 .ٌغارد ىضغودیحی - ٌغارد ىضغودیحی - ًتلَ 4( 3

 2-4-3زغول  47و مفضَ  6-2-3زغول  45مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 واًال ػطؼ هطرػاذ. تاضس(   15) ایٌچ 6 تطاتط گاظ لَلِ ذاضغی لغط چٌاًچِ هسىًَی هػسوغ یه زض -52

 اسر؟ هسط ساًسی چٌس زطزیة تِ آى ػوك حسالل ٍ گاظضساًی هسیط

    ىحؼ ؿاٌحی 100 غيق و ىحؼ ؿاٌحی 40 غؼض( 1

  ىحؼ ؿاٌحی 115 غيق و ىحؼ ؿاٌحی 55 غؼض( 2

 ىحؼ ؿاٌحی 80 + نّنَ كٌؼ و ىحؼ ؿاٌحی 30+  نّنَ كٌؼ( 3

 نّنَ كٌؼ ةؼاةؼ 4 و نّنَ كٌؼ ةؼاةؼ دو( 4

 كـيث )ر( 382مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 
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 زاضًس؟ ضا َّاتطز یافسِ ٍظى غسای واّص ضاذع ووسطیي ٍ تیطسطیي زطزیة تِ ظیط زیَاضّای اظ یه وسام -53

 هسط ساًسی 5/35 ول ضراهر) خطزاذسی، گچ ٍ ذان ٍ گچ اًسٍز زٍضٍ ،هسط ساًسی 33 فطاضی آغط زیَاض - الف

 هسط ساًسی 20 ضراهر تِتسٌی  زیَاض - ب

 (هسط ساًسی 27 ول راهرض) گچ اًسٍز زٍضٍ ٍ هسط ساًسی 25 ضراهر تِ سثه تسي اظ زَخط نتلَ تا زیَاض - ج

 (هسط ساًسی 5/42 ول ضراهر) گچ اًسٍز زٍضٍ ٍ هسط ساًسی 40 ضراهر تِ تسٌی زَخط ّای تلَن تا زیَاض - ذ

 انؿ –پ ( 4  پ -ت ( 3  ب -پ ( 2  انؿ -ت ( 1

 1-3-زغول پ 404مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 ؟ضًَس هی زْیِ ّایی غَضذ چِ تِ آغطّا اًَاع - 54

 ـكؼدن از ةحٍی زؼآ كانب در آُک و ؿیهیـی ىاؿَ ىعهّط ـكؼدن از کیآُ ىاؿَ آزؼ ظام، ظكث پعحً از رؿيی آزؼ( 1

 .آیغ ىی دؿث ةَ زیاد ةعار ةا كانب در ةحً ىعهّط

 ةحٍی آزؼ زیاد، ةعار ةا كانب در آُک و ؿیهیـی ىاؿَ ىعهّط كؼدنـ از آُکی ىاؿَ آزؼ ظام، ظكث پعحً از رؿی آزؼ( 2

 آیغ ىی دؿث ةَ كانب در ةحً ىعهّط ـكؼدن از

 ةعار ةا كانب در ةحً ىعهّط ـكؼدن از یحٍة آزؼ ظام، ظكث پعحً از رؿی آزؼ کّره، در آُک ىاؿَ پعحً از ٌـّز آزؼ( 3

 .آیغ ىی دؿث ةَ زیاد

 زیاد، ةعار ةا كانب در آُک و ؿیهیـی ىاؿَ ىعهّط ـكؼدن از آُکی ىاؿَ آزؼ کّره، در آُک ىاؿَ پعحً از زّش آزؼ( 4

 .آیغ ىی دؿث ةَ كانب در ةحً ىعهّط ـكؼدن از یةحٍ آزؼ

 4-2-9-5و  3-2-9-5و  1-2-9-5ةٍغُای  102مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اسر؟ زضسر وطی واتل ٍ وطی سین زض ظیط هطرػاذ اظ یه وسام -55

( چؼاغ) کٍٍغه ىنؼف ىضم جاداةث  کكی ؿیو ىضم از اٌكػاب ًّل کَ درمّرجی گچی زیؼ ُای کاةم و ُا ؿیو از اؿحفاده( 1

 .ةاقغ ىی ىساز ةاقغ، ىحؼ 5/1 صغاکذؼ

 اؿث ةالىاٌع ىیعی ُای پـث و ال چٍغ ُای ؿیو از اؿحفاده ةا روکار ٌّع ُای کكی ؿیو اٌسام( 2

 .اؿث ىحؼ ؿاٌحی 3 ةؼاةؼ ًتیػی گاز ُای نّنَ از روکار ُای کكی ؿیو ـامهَ صغاكم( 3

 .اؿث ىحؼ ؿاٌحی 5 ةؼاةؼ ًتیػی گاز کٍحّر از ةؼكی جأؿیـات روکار ُای کكی ؿیو ـامهَ صغاكم( 4 

 19-3-7-13ةٍغ  282مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 اسر؟ غلظ وَّی خٌثِ هَضز زض ظیط زَغیفاذ اظ یه وسام -56

 اؿث رـحَ ىی کار ةَ ٌـّز ای ىاده غٍّان ةَ و ىٍـّزات در ىضغود مّرت ةَ و اؿث انياٌی ُای کاٌی از( 1

 اؿث داقحَ ىنؼف اجّىتیم جؼىؽ کفكک و ٌط جّنیغ در و اؿث آزةـث امهی غٍنؼ( 2

 ُای غایق و پالؿحیک کاؽػ، ُا کفپّش صؼارجی، غایق ٌيغ و پكو ٌـّزه پارچَ جّنیغ در و اٌغ گفحَ ُو ٌـّز پٍتَ آٌؼا( 3

 دّق ىی ىنؼف انکحؼیکی

 را ُا آن کَ ؿاظحياٌی غٍامؼ صؼارت درزَ رـحً ةاال از دنیم ُيیً ةَ و قّد ىی اؿحفاده کً ورم غایق پّقف غٍّان ةَ( 4

 کٍغ ىی زهّگیؼی داده پّقف

 ظارج ىٍاةع آزىّنغَاب: 
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 واض تِ سثه ٍ سٌگیي واضّای تطای زطزیة تِ وِ سسیتزاض غایگاُ تطای چَتی ّای زرسِ گاُ زىیِ فاغلِ -57

  :سیتا ضًٍس هی

 ةاقغ ىحؼ 5/2 و ىحؼ 5/1( 2   . ةاقغ ىحؼ 2 و ىحؼ 2( 1

 ىحؼ ةاقغ 5/3 غجّاٌ ىی ُا گاه جکیَ ةـامه صغاكم( 4   . ةاقغ ىحؼ 3/2 و 8/1( 3

 4-2-7-12ةٍغ  264مفضَ  1زض22وساب ةؼاؿاس غَاب: 

 

 غعئیاذ سِ آى، یّا سسَى تِ تسٌی اسىلر تا ساذسواى یه زض ذاضغی زیَاضّای ازػال چگًَگی هٌظَض تِ -58

 وسام غعئیاذ زطیي هٌاسة اسر، ضسُ خیطٌْاز   ٍ   ، 

 اسر؟

 

1 )A  وB    

2 )B  وC 

3 )C  وA    

 .ٌغارد ةؼجؼی دیگؼی ةؼ کغام ُیچ ازؼایی كاةهیث ٌظؼ از( 4

 غٍامؼزؽییاتةؼاؿاس غَاب: 

 

  اسر؟ غحیح ، "واض الالم" اظ یه ّط هَضز زض خیواى ًطخ ذػَظ زض گعیٌِ وسام -59

 در قغه ةیٍی  پیف ُای وؼیب و پیيان وؼیب اغيال ةا پیيان ةَ وىىٍ ةِای ـِؼؿث در کار كهو آن واصغ ةِای از غتارت( 1

 .اؿث کار ىلادیؼ و ةِا ـِؼؿث

 .اؿث پیيان در قغه ةیٍی پیف وؼایب اغيال ةغون پیيان ةَ ىٍىو ةِای ـِؼؿث در کار كهو آن واصغ ةِای از غتارت( 2

 پیيان در اواـَ وؼیب گٌَّ ُؼ گؼـحً ٌظؼ در ةغون ىؼةًَّ ازؼایی زؽئیات ةؼآورد در کار كهو آن واصغ ةِای از غتارت( 3

 .اؿث

 . اؿث کار ازؼای ُؽیٍَ ةؼآورد ىتانؼ ةَ پیيان اونیَ ىتهؼ جلـیو صامم از غتارت( 4

 پیيان غيّىی قؼایي 14 ىادهةؼاؿاس غَاب: 

 

 یه وسام. تاضس یىساى ٍ تیطٍى عطف تِ ّا ضیطٍاًی ضیة هَاضز زواهی زض ٍ یىساى ّا سمف ی لثِ زطاظ اگط -60

  اسر؟ غحیح ضسُ زطسین ّای ضیطٍاًی خالى هَضز زض ظیط یّا گعیٌِ اظ

 

 .اٌغ قغه جؼؿیو درؿث ت و پ ُای قیؼواٌی( 1

 .اٌغ قغه جؼؿیو درؿث ب و انؿ ُای قیؼواٌی( 2

 .اٌغ قغه جؼؿیو درؿث پ و ب ُای قیؼواٌی( 3

 مضیش ٌیـحٍغ. ُا گؽیٍَاز  کغام ُیچ( 4
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