به نام خدا
آزهوى علوم تجرتی ششن دتستاى
هذسسِ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبسُ داًص آهَص:

تبسیخ:

الف) پاسخ صحیح را تا عالهت  هشخص کنیذ.

 -1مذام یل اص هَاسد صیش  ،اص ٍیظگی ّبی فلضات ًوی ثبضذ؟
ة) سسبًبی جشیبى ثشق ّستٌذ

الف) تجذیل ثِ ٍسقِ ضذى

د) داسا ثَدى سطح ثشّاق ٍ دسخطبى

ة) سسبًبی گشهب ًیستٌذ 

ٍ -2قتى آة اص ثبالى آثطبس سشاصیش هى ضَد ،مذام اًشطى ّب ثِ ّن تجذیل هى ضًَذ؟
ة) رخیشُ اى ثِ حشمتى

الف) حشمتى ثِ رخیشُ اى

د) حشمتی ثِ حشمتی

ج) حشمتى ثِ صَتی

 -3سٍش تْیِ ى مبغز اص( هبدُ ى اٍلیِ تٌِ ى دسخت ) دس هقبیسِ ثب ثبصیبفت مبغزّبى ثبطلِ چِ تفبٍتى داسد؟
ة) اًشطى النتشینى ثیص تشى هصشف هى ضَد

الف) قیوت توبم ضذُ ى آى من تش است

د) هقذاس هصشف آة من تش است

ج) آلَدگى َّا من تش است

 -4ثیص تشیي اطّالػبت هب اص سبختبس دسًٍی صهیي  ،اص چِ ساّی ثِ دست هی آیذ؟
ة) هطبلؼِ ی هَادّ هزاة خشٍجی اص آتص فطبى ّب

الف) ثشسسی اهَاج صلضلِ

د) ثشسسی دهب ٍ تشمیت چطوِ ّبی آة گشم

ج) ًوًَِ ثشداسی هستقین اص سطح صهیي 
ً -5یشٍى اصطنبك دس مذام هَسد ثشاى هب هفیذ است؟
ة) تشهض دٍچشخِ

الف) اسنى سٍى یخ

ج) ُّل دادى جسن سٌگیي

د) ثلٌذمشدى جسن اص سٍى صهیي 

 -6مذام یل اص ًیشٍّبى صیشً ،یشٍى غیشتوبسى ًیست؟
الف) ًیشٍى جبرثِ ی صهیي

ة) ًیشٍى هغٌبطیسى

ج) ًیشٍى هقبٍهت َّا

د) ًیشٍى النتشینى

 -7مذام هَسد  ،سػبیت ًنبت ایوٌی ثؼذ اص ٍقَع صلضلِ است؟
الف) حفظ خًَسشدی

ة) مول ثِ هصذٍهیي

ج) قطغ جشیبى آة ٍ ثشق

د) اهذاد سسبًی

ب) در هر هورد از جوله های زیر  ،روی کلوه ی غلط داخل کوانک  ،خط تکشیذ.

ٍ -1قتی ثب استفبدُ اص هطبّذُ مشدى  ،ثِ پشسص خَد یل پبسخ احتوبلی هی دّین  ،ثِ ایي ػول ( فشضیِ سبصی – ًظشیِ ) هی گَیین.
 -2ثب اضبفِ مشدى ( پالستیل – ًطبستِ ) ثِ خویش مبغز  ،هی تَاى مبغزّبی ضذّ آة یب گالسِ تْیِ ًوَد.
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به نام خدا
آزهوى علوم تجرتی ششن دتستاى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

هذسسِ:

ضوبسُ داًص آهَص:

تبسیخ:

 -3آتطفطبًی مِ اص دّبًِ یب اطشاف آى فقط گبص خبسج هی ضَد ،آتطفطبى ( ًیوِ فؼبل – خبهَش ) ًبهیذُ هی ضَد.
 -4ضشثِ ی یل ٍالیجبلیست ثِ تَح ّ ( ،ل دادى – مطیذى ) جسن هحسَة هی ضَد.
ج) عثارت های صحیح یا غلط را تا عالهت  هشخص کنیذ.

 -1ثیص تش جبًذاساى سٍی صهیي  ،فقط یل سلَل داسًذ.

ظ

ؽ

ً -2یشٍی جبرثِ ای مِ صهیي ثِ یل جسن ٍاسد هی مٌذ ٍ ،صى جسن ًبهیذُ هی ضَد.

ظ

ؽ

 -3سشػت حشمت اهَاج لشصُ ای دس ّستِ ی خبسجی ثیص تش اص خویش مشُ است.

ظ

ؽ

 -4اگش جسن اٍل سٍی جسن دٍهی خط ثیبًذاصد  ،جسن دٍم سخت تش است.

ظ

ؽ

 -5ثبصیبفت ثبػث مبّص استفبدُ اص هَاد خبم طجیؼی هی ضَد.

ظ

ؽ

 -6تفسیش مشدى قجل اص اًجبم آصهبیص صَست هی گیشد.

ظ

ؽ

د) جاهای خالی را تا کلوه ی هناسة کاهل کنیذ.

 -1ثیص تش هَادی مِ هب اهشٍصُ اص آى ّب استفبدُ هی مٌین ّ ....................... ،ستٌذ.
ٍ -2قتی اتَهجیل دس جبدُ ای دس حبل حشمت است ً ،یشٍی  ........................سجت مبّص سشػت آى هی ضَد.
ٍ -3قتی فشفشُ مبغزی سا ثبالی هٌجغ گشهب قشاس هی دّین تب ثچشخذ  ،اًشطی  .......................ثِ اًشطی  ......................تجذیل هی ضَد.
 -4هؼوَال دس جبّبیی مِ پَستِ ی صهیي داسای  ........................است  ،احتوبل ٍقَع صهیي لشصُ ثیص تش است.
ه -ته سؤاالت زیر پاسخ دهیذ.

 -1اسیذّبی صٌؼتی چِ ٍیظگی ّبیی داسًذ؟ دٍ هَسد

 -2چِ ًیشٍّبیی ثِ یل َّاپیوبی دس حبل حشمت ٍاسد هی ضَد؟

 -3اص فَایذ ٍ ضشسّبی آتطفطبى ّش مذام یل هَسد ثٌَیسیذ.
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به نام خدا
آزهوى علوم تجرتی ششن دتستاى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:

هذسسِ:

 -4اهشٍصُ ثشای من مشدى اصطنبك اص چِ ساُ ّبیی استفبدُ هی ضَد؟

 -5دٍ تفبٍت هینشٍسنَح ّبی قذیوی ٍ اهشٍصی صا ثٌَیسیذ.

 -6دس یل هسبثقِ ی طٌبة مطی دس چِ حبلتی طٌبة حشمت ًوی مٌذ؟ چشا؟

 -7ثشای ّش یل اص اثشات ًیشٍ یل فؼبلیت ٍسصضی هثبل ثضًیذ.
تغییش جْت حشمت:

تغییش ضنل جسن:

 -8دٍ سٍش ثٌَیسیذ مِ ثب آى ثٌَاًین یل هبضیي مبغزی سا حشمت دّین.

 -9هشاحل حل هسئلِ ی صیش سا ثِ صَست یل سٍش ػلوی ثیبى مٌیذ.
«آیب گیبُ صیش ًَس چشاؽ ّن سضذ هی مٌذ؟»

ٍ -11قَع صهیي لشصُ ّبی خفیف چِ فَایذی داسد؟

 -11هشاحل هختلف تجذیل چَة ثِ مبغز ثب رمش ًَع تغییش ًبم ثجشیذ.
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ضوبسُ داًص آهَص:

