
 :  وام

 :  خاوًادگی وام

 تجشتی ػلَم : درس وام

 ّفتن : پایٍ

 قضٍیي استاى پشٍسش ٍ آهَصش کل اداسُ

 الثشص ضْشستاى پشٍسش ٍ آهَصش هذیشیت

  آتاد ًصشت دسٍیطی ضْیذ پسشاًِ دٍلتی دتیشستاى

 اٍل هتَسطِ

 اٍل:  ًَتت

 41/41/59:  آزمًن تاریخ

 دقیق66ِ : آزمًن مدت

  : کالس شمارٌ

 : دفترومرٌ شمارٌ

 
 ردیف سواالت شرح بارم

 الف  .کنیذ پر مناسة کلمات تا را خالی جاهای 2

 1 .داسد قشاس ًاپزیش ًفَر الیِ دٍ تیي ًفَرپزیش الیِ یک......... ...................................  ّای آتخَاى دس 

 2 ضَد. یه یجاد..... ا.........دچاس اختالف استفاع ضَد ............... یتشسذ کِ تستش آى تِ طَس ًاگْاً یخَد تِ هحل یشهس یسٍدخاًِ دس اداهِ  یٍقت 

 3 .یذآ ی.......... تِ ٍجَد ه...............هاًٌذ الکتشٍى ، پشٍتَى ٍ ًَتشٍى ............ یرسات کَچک یاص هجوَػِ  

 4 ًسثت تِ آب داسد. ی.. کن تش...................هاًذ چَى  ................ یآب ضٌاٍس ه یچَب پٌثِ سٍ 

 ب  ییذنما ییناز عثارات را تع یکهر  ینادرست یا یدرست 2

 غلط O یحصح O آٍسًذ. یتِ دست ه یؼتاص طث ینسا تِ طَس هستق یواىس 
 

5 

 غلط O یحصح O است.« خضس ی یاچِدس»جْاى  ی یاچِدس یيتضسگ تش 
 

6 

 غلط O یحصح O کن است. یاستس یضدس سسَتات داًِ س یشصهیٌیص یسشػت حشکت آتْا 
 

7 

 غلط O یحصح O است . یکذیگشداًطوٌذاى ٍ هتخصصاى تا  یهطتشک ّوِ  یتفؼال ی یجِػلن ًت یغسش یطشفتٍ پ یتهَفق 
 

8 

 ج  .یذرا تا عالمت * مشخص کن یحصح ینهگس 2

 آَه : یٍدر ريش تُ 

 است یویاییض ییشتغ یکخُشد کشدى سٌگ هؼذى آّي دس کاسخاًِ  -الف 

 اص سٌگ هؼذى آّي ، کشتي الصم است یژىاکس یجذا کشدى اتن ّا یتشا -ب 

 ضَد یآصاد ه یژىآّي تا کشتي ، گاص اکس یذدس اثش حشاست دادى اکس -ج 

 سخي ٍ هحکن است یاسضَد ، تس یه یذتلٌذ تَل یکِ دس کَسُ ّا یفلض آٌّ -د 
 

9 

 استفادٌ کرد؟ یدبا یبته از چٍ مًاد یٍتُ یبرا 

 هاسِ ٍ آّک -ب  ٍ آب یواىهاسِ ، س -الف 

 خاک سس ٍ هاسِ -د  ، آّک ٍ آب یواىس -ج 
 

16 

 یست؟چ یي سفال یىیساخت ظريف چ یبرا یاصل ی یٍمادٌ ايل 

 ینکلس یذاکس -د  خاک سُس -ج  آّک -ب  هاسِ -الف
 

11 

 ؟یستومربًط بٍ فلسات  یرز یَا یژگیاز ي یککدام  

 گشها یقػا -د  یکیالکتش یسساًا -ج  یچکص خَاس -ب  تاال یچگال -الف 
 

12 

 د  .یسیذپاسخ کوتاه تنو یراز سواالت ز یکهر یترا 

 .یذداسد سا ًام تثش یتِ آى ّا تستگ یشیکِ دقت دس اًذاصُ گ یدٍ ػاهل 1
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 چشایذ؟آ یدس ه یدس هخلَط آب ٍ آّک تِ چِ سًگ PHکاغز  1

 

14 

 15 هتشاکن کشد؟ یتَاى تِ ساحت یاص هادُ سا ه یچِ حالت 1

 16 چشا؟ّا؟ یةتشک یااست  یطتشتِ ًظش ضوا تؼذاد ػٌاصش ت 1

   

 17 .یذسا ًام تثش یؼیطث یخچالْایدٍ ًَع اص  1

 هـ  .یذپاسخ کامل ده یراز سواالت ز یکته هر 

کاس چِ  یيکٌٌذ . تِ ًظش ضوا ا یضي ٍ هاسِ تِ آى اضافِ ه یاست، هقذاس یادخاک سس آى ّا ص یضاىکِ ه یکطاٍسص یّا یيهؼوَال دس صه 1

 داسد؟ یاّاىدس سضذ گ یشیتأث
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 است.( یکاف یکادٌّذ؟)رکش دٍ  یًطاى ه یکاّاییٍ آى سا تا چِ  یستجسن چ یکهٌظَس اص حجن  1.5

 

 

19 

 هَسد ًام تشدُ تَضیح دّیذ؟2 داسد؟ تستگی ػَاهلی چِ تِ ایستاتی سطح ػوق 2
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 هٌظَس اص هصشف دٍتاسُ چیست؟ 1
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 22 .یذهثال تضً یست؟هٌظَس اص هَلکَل چ 2

  

 

 

 قاتل چِ ٍسیلِ ای سا ًطاى هی دّذ؟الف( ضکل ه 

 ٍسیلِ چِ کویتی سا اًذاصُ هی کٌذ؟ب( ایي 

 کویت چیست؟ج( یکای ایي 
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1.5 

 

www.ngo82.irwww.ngo82.ir

http://www.ngo82.ir

