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 تزوش ٟٔٓ:

تشای ٞش پاػخ غّظ،  -1
1
4

 ٕ٘شٜ ٔٙفی ٔٙظٛس ٔی ؿٛد. 

پاػخ آٖ ػؤاَ غّظ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد. ،دس صٛستی وٝ تٝ ػؤاِی، تیؾ اص یه پاػخ دادٜ ؿٛد -2
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  اختصاصی                                                                                                                   هنرآموز معذن

 ػاصی وٕتشی ٘یاص اػت؟ٞای فشآٚسی ٔٛاد ٔؼذ٘ی، ػّٕیات آٔادٜدس وذاْ یه اص سٚؽ -101

 ٔغٙاعیؼی(4 جٛسیػًٙ(3 ِیچیًٙ(2 فّٛتاػیٖٛ(1

ذٜ اػت. ػیاس ایٗ ػًٙ ویٌّٛشْ ػِٛفیذ ػشب تٝ دػت آٔ 120ػًٙ ٔؼذٖ ػشب، ٔمذاس % تاصدٞی اص یه  80آسایی تا دس یه واسخا٘ٝ وا٘ٝ -102

 ((www.baroot.comٔؼذٖ چٙذ دسصذ اػت؟

1)6 2)12 3)15 4)2/1 

 ((www.baroot.comؿىٙی اػت؟دٞٙذٜ تاص تٛدٖ ٔذاس ػًٙوذاْ یه اص ػثاسات صیش، ٘ـاٖ -103

تاؿذ.حصَٛ خشٚجی ٔیٔیضاٖ خٛسان اِٚیٝ ٚسٚدی، تشاتش تا ٔیضاٖ (1

تاؿذ.ٔیضاٖ خٛسان اِٚیٝ ٚسٚدی، وٕتش اص ٔیضاٖ ٔحصَٛ ٔی(2

تاؿذ.ٔیضاٖ خٛسان اِٚیٝ ٚسٚدی، تیـتش اص ٔیضاٖ ٔحصَٛ خشٚجی ٔی(3

تاؿذ.صٔا٘ی وٝ ٔیضاٖ تاس دس ٌشدؽ، دس حذ ٔتٛػظ ٔی(4

 ٌیشد؟صیش ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیتٙذی غیشٔؼتمیٓ رسات ٔٛادٔؼذ٘ی خشد ؿذٜ، تشای وذاْ ٌشٜٚ اص رسات دا٘ٝ -104

 ٔیىشٖٚ 40تش اص رسات وٛچه (2 ٔتشٔیّی 4ٔیىشٖٚ تا  4رسات تیٗ  (1

 ٔتشػا٘تی 4ٔیىشٖٚ تا  40رسات تیٗ  (4 ٔیىشٖٚ 4تش اص رسات وٛچه (3

 ((www.baroot.comدس وذاْ یه اص والػیفایشٞای ٔىا٘یىی صیش، ٔیضاٖ تالعٓ ٔحیظ اص ٕٞٝ تیـتش اػت؟ -105

 ٘ٛػا٘ی(4 جأی(3 ٔاسپیچی(2 پاسٚیی(1

 ؿٛد؟ٞای صیش، تٝ تشتیة تشای ایجاد حشوت ٘ٛػا٘ی اص پیؼتٖٛ ٚ ٞٛای فـشدٜ اػتفادٜ ٔیدس وذاْ یه اص جیه -106

 د٘ٛس -ٞٛایی(4 تْٛ -ٞاستغ(3 تاتان -د٘ٛس(2 تٙذالسی -دػتی(1

-ٕ٘یٞا، تشحؼة خاصیت ٔغٙاعیؼی دس یه جذاوٙٙذٜ ٔغٙاعیؼی تحت تأحیش ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی ٔؼیش حشوتـاٖ تغییش وذاْ ٌشٜٚ اص وا٘ی -107

 ((www.baroot.com؟وٙذ

 3ٚ  1ٔٛاسد (4 پاسأغٙاعیغ(3 دیأغٙاعیغ(2 فشٚٔغٙاعیغ(1

 وٕتشی داسد؟ ٞای جذایؾ ٔٛادٔؼذ٘ی وٝ دس صیش آٚسدٜ ؿذٜ اػت، دس ٔمیاع صٙؼتی واستشدوذاْ یه اص سٚؽ -108

 ِیچیًٙ (2 جٛسیػًٙ (1

 تشاِىتشٚػتاتیىی (4 آسایؾ حمّی (3
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ٞای ، وا٘یؿٛ٘ذٕ٘ی٘تیجٝ خیغ  وٙٙذد ٚ دسٞای آب سا جزب ٕ٘یٙاٚسػاصی )فّٛتاػیٖٛ(، ِٔٛىَٛؿس سٚؽ دٞایی وٝ تٝ وا٘ی -109

 ((www.baroot.com............................... ٌٛیٙذ.

 3ٚ  1ٔٛاسد (4 دٚػتآب(3 ٞیذسٚفٛب(2 ٞیذسٚفیُ(1

 ٞا ػشسیض ؿٛ٘ذ، تٝ آٖ فّٛتاػیٖٛ ....................... ٌٛیٙذ.٘ـیٗ ٚ تاعّٝٞا تٝدس سٚؽ فّٛتاػیٖٛ، چٙا٘چٝ وا٘ٝ -110

 ایچٙذ ٔشحّٝ(4 ٔؼتمیٓ(3 ٔؼىٛع(2 ػادٜ(1

 ((www.baroot.comافتذ؟چٝ اتفالی ٔیٞا، اغّة تٝ چٝ ٔیضاٖ اػت ٚ اٌش تٝ صفش تشػذ صاٚیٝ الغشی ػشٔتٝ -111

 ؿٛد.ػشٔتٝ دسٌیش ٕ٘ی -دسجٝ 20تا  10 (2 ػشٔتٝ لاتُ اػتفادٜ ٘خٛاٞذ تٛد. -دسجٝ 5-3 (1

 سٚد.حفاسی تٝ وٙذی پیؾ ٔی -دسجٝ 3وٕتش اص  (4 ؿٛد.ػشٔتٝ صٚد ؿىؼتٝ ٔی -دسجٝ 10تا  8 (3

 ((www.baroot.comوٙذ؟ٞا چٝ تغییش ٔیٞا ٔیضاٖ صاٚیٝ ا٘حشاف چاَػًٙٞا، دس تا افضایؾ ٔیضاٖ دسص ٚ ؿىاف -112

 وٙذ.تغییش ٕ٘ی (2 یاتذ.واٞؾ ٔی (1

 ٞا داسد.تؼتٍی تٝ جٙغ ػًٙ (4 یاتذ.افضایؾ ٔی (3

 ((www.baroot.comٌشدد، وذاْ اػت؟ٞا ٔیٞا ٚ حفش چاَتخؾ اصّی یه ػیؼتٓ حفاسی وٝ تاػج خشدایؾ ػًٙ -113

1)Rod 2)coupling 3)shank 4)Bit 

 ٞای ػخت واستشد داس٘ذ؟داس ٚ وذاْ یه، تشای ػًٙٞای خشد ؿذٜ ٚ دسص ٚ ؿىافٞای صیش، تشیا ػًٙوذاْ یه اص ا٘ٛاع ػشٔتٝ -114

 ایدوٕٝ -چٟاسپش (2 پشته -ایدوٕٝ (1

(flushing)فّٛؿیًٙ  -ٔمغغ صّیثی (4(Auger)اٌٚش  -(flushing)فّٛؿیًٙ  (3

 ((www.baroot.comوٙٙذ؟تا واٞؾ ػشٔتٝ، ػٕش ػشٔتٝ ٚ ػشػت حفاسی تٝ تشتیة چٝ تغییشی ٔی -115

 یاتذ.ػٕش ػشٔتٝ واٞؾ ٚ ػشػت حفاسی افضایؾ ٔی (2 یاتٙذ.ٞش دٚ افضایؾ ٔی (1

 یاتذ.ػٕش ػشٔتٝ افضایؾ ٚ ػشػت حفاسی واٞؾ ٔی (4 یاتٙذ.ٞش دٚ واٞؾ ٔی (3

 تاؿذ؟داس ٔٙاػة ٔیٞای ٔتٛسق ٚ ؿىافٞای تشؽ والػیه، تشای ػًٙوذاْ یه اص سٚؽ -116

 3ٚ  1ٔٛاسد (4 تادتض٘ی(3 ٞشٔی(2 ایٌٜٛ(1

 ((www.baroot.comتش اػت؟ٞای صیش ٔـىُػّٕیات حفاسی، دس وذاْ یه اص ػًٙ -117

 ٞای تٝ ؿذت ٞٛاصدٜ ؿذٜػًٙ (2 ٞای داسای دسص ٚ ؿىاف صیادػًٙ (1

 ٞای ٔتٛسْػًٙ (4 ٞای خیّی ػختػًٙ (3

 ((www.baroot.comا٘ذ؟اِٚیٗ ٚ آخشیٗ ٔشحّٝ اص ٔشاحُ ػیىُ حفش یه تُٛ٘، تٝ تشتیة وذاْ -118

 تاستشی-ا٘فجاس(4 داس٘ذٜ٘صة ٍ٘ٝ -ص٘یچاَ(3 تاسٌیشی -ٌیشیِك(2 ٌزاسیخشد -داس٘ذٜ٘صة ٍ٘ٝ(1
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 ((www.baroot.comدٞذ؟ٔٛاسد ٘اسیٝ سا واٞؾ ٔیافضایؾ وذاْ یه اص ػٛأُ صیش، لذست  -119

 تاال سفتٗ ٔمذاس اوؼیظٖ ٚ افضایؾ چٍاِی ٔٛاد ٘اسیٝ (2 ٚجٛد آب ٚ افضایؾ اوؼیظٖ (1

 ذ اوؼیظٖ ٚ واٞؾ ٔمذاس آبیوٕثٛد ؿذ (4 واٞؾ ٔمذاس آب ٚ واٞؾ چٍاِی ٔٛاد ٘اسیٝ (3

 ((www.baroot.comوذاْ اػت؟تشیٗ ٔادٜ ٔٙفجشٜ دس تشاتش ضشتٝ حؼاع -120

 RDX 3)PETN 4)TNT(2 فِٕٛیٙات جیٜٛ(1

 ((www.baroot.comآیٙذ؟ٞای ػیٙاتش ٚ آسصا٘تیت، تٝ تشتیة وذاْ یه صا فّضات صیش تٝ دػت ٔیاص وا٘ی -121

 ٔغ -ِٔٛیثذٖ(4 آٞٗ -لّغ(3 ٘مشٜ -جیٜٛ(2 سٚی -ػشب(1

 ((www.baroot.comتاؿٙذ؟داسای وٕتشیٗ ٚ تیـتشیٗ فشاٚا٘ی ٔیٞای ػیّیىاتی صیش، تٝ تشتیة وذاْ ٌشٜٚ اص وا٘ی -122

 حّمٛی -ٔٙفشد (2 ایصفحٝ -ایص٘جیشٜ (1

 ای ٔضاػفسؿتٝ -دٚتایی (4 ایؿثىٝ -حّمٛی (3

 ((www.baroot.comتاؿٙذ؟ٞای دٌشٌٛ٘ی صیش، حاصُ دٌشٌٛ٘ی ٔجاٚستی ٔیوذاْ یه اص ػًٙ -123

 ٞاٞٛس٘فغ(4 ٞاٌٙیغ(3 ٞاآٔفثیِٛیت(2 ٞأیٍٕاتیت(1

 ((www.baroot.comؿٛ٘ذ؟ٞای ارسیٗ تحت اؿثاع دیذٜ ٔیٞای صیش، فمظ دس داخُ ػًٙوذاْ ٌشٜٚ اص وا٘ی -124

 ٞاٌاس٘ت(4 ٞاآٔفیثَٛ(3 ٞاؿثٝ فّذػپات(2 اِٚیٛیٗ ٚ پیشٚوؼٗ(1

 آیٙذ؟خـه تٝ ٚجٛد ٔیٞای سػٛتی صیش، اغّة دس ٔٙاعك تیاتا٘ی ٚ ٌشْ ٚ وذاْ یه اص ػًٙ -125

 ٞاتشؽ(4 آسوٛصٞا(3 ٞأاسٖ(2 ٞاؿیُ(1

 ((www.baroot.comٌیش٘ذ؟ٞای صیش، جٟت اػتخشاد فّض ٔغ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیوذاْ ٌشٜٚ اص وا٘ی -126

 ٔغ خاِص -وٛپشیت -پیشیت -آصٚسیت (2 ٔاالویت -واِىٛصیٗ -تٛس٘یت -واِىٛپشیت (1

 وٛتیت -ػیٙاتش -ٌاِٗ -وشٚٔیت (4 وش٘ذْٚ -واػیتشیت -اػفاِشیت -تٛس٘یت (3

ٞای دٌشٌٛ٘ی صیش تٝ ٚجٛد رسیٗ اػیذی ٚ حذٚاػظ، اغّة وذاْ یه اص ػًٙآٞای ٞای فّذػپاتی ٚ ػًٙای ٔاػٝ ػًٙاص دٌشٌٛ٘ی ٘احیٝ -127

 ((www.baroot.comآیٙذ؟ٔی

 ٞاٌٙیغ(4 ٞأیّٛ٘یت(3 ٞاآٔفیثِٛیت(2 ٞافیّیت(1

 ٞای صیش داس٘ذ؟سٚ٘ذ، اغّة تشویثی ٔـاتٝ وذاْ یه اص ػًٙٞا وٝ تٝ ػٙٛاٖ ػًٙ ٔادس إِاع تٝ ؿٕاس ٔیوٕثشِیت -128

 ٞاػیٙیت(4 ٞاپشیذٚتیت(3 ٌاتشٚٞا(2 ٞادیٛسیت(1

 ٌیش٘ذ؟آیٙذ، اص وذاْ تخؾ ػاختٕاٖ دسٚ٘ی صٔیٗ ػشچـٕٝ ٔیٞا تاال ٔیتخؾ اػظٓ ٔإٌاٞای تاصاِتی وٝ دس وف الیا٘ٛع -129

 جثٝ فٛلا٘ی(4 جثٝ تحتا٘ی(3 ِیتٛػفش(2 اػتٙٛػفش(1
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 ((www.baroot.comٞای سػٛتی صیش، ٔٙـاء صیؼتی داس٘ذ؟وذاْ یه اص ػًٙ -130

 ٞا ٚ ٌُ ػفیذتشیپِٛی (2 ٞای ٔشجا٘یآٞه (1

 ٕٞٝ ٔٛاسد (4 صغاَ ػًٙ -ٞای اِیچشت (3

 ((www.baroot.com....................... پّٝ ٌٛیٙذ.فاصّٝ ػٕٛدی تیٗ ِثٝ ٚ پاؿٙٝ یه پّٝ سا  -131

 ؿیة(4 سخؼاسٜ(3 استفاع(2 ػشض(1

 تشیٗ ػأُ ا٘تخاب ػشض ٔفیذ ساٞشٚٞای حُٕ ٚ ٘مُ دس ٔؼادٖ سٚتاص، وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش اػت؟ٟٔٓ -132

 ٘ؼثت تاعّٝ تشداسی اص ٔؼذٖ (2 ٔیضاٖ تِٛیذ سٚصا٘ٝ ٚ سٚؽ تشداؿت (1

 تشیٗ وأیٖٛ ٔٛسد اػتفادٜ دس ٔؼذٖػشض تضسي (4 تشیٗ وأیٖٛ ٔٛسد اػتفادٜتشافیه ٔؼذٖ ٚ ػشض تضسئیضاٖ  (3

 ((www.baroot.comدٞذ؟وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش، ػىا٘غ ػّٕیات اػتخشاد سا دس سٚؽ سٚتاص ٘ـاٖ ٔی -133

تاسٌیشی -حفاسی -ا٘فجاس -ػاصیآٔادٜ(1

ٚ حُٕ ٚ ٘مُتاسٌیشی  -ا٘فجاس -ػاصیآٔادٜ(2

تاسٌیشی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ خشدایؾ دس صٛست ٘یاص -ا٘فجاس -حفاسی -ػاصیآٔادٜ(3

تاصػاصی ٔؼادٖ -تاسٌیشی -ا٘فجاس -حفاسی -ػاصیآٔادٜ(4

 تاؿذ سا ........................ ٌٛیٙذ.اػتخشاد وا٘ؼاس اص ٘ظش التصادی ٔمشٖٚ تٝ صشفٝ ٔی سػیاسی وٝ تٝ اصای آٖ ػیا -134

 حذ ػش تٝ ػشی (2 تشیٗ ػیاس حذیٗپای (1

 حذ ٟ٘ایی ٔؼذٖ (4 تاالتشیٗ ػیاس حذ (3

 ((www.baroot.com؟٘ذاسدٔمذاس ػیاس حذی دس یه وا٘ؼاس تا وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش ساتغٝ  -135

 ٞا دس ٔشحّٝ فشآٚسیدسصذ تاصیاتی وا٘ٝ (2 ٞای ٔؼذٖ واسی ٚ فشآٚسی یه تٗ اص وا٘ٝٞضیٙٝ (1

 لیٕت ٔحصَٛ ٟ٘ایی حاصُ اص یه تٗ وا٘ٝ (4 ٞضیٙٝ یه تٗ تاعّٝ تشداسی (3

 ((www.baroot.comدٞذ؟آالت صیش، ػُٕ تاسٌیشی سا ٕٞشاٜ تا حشوت ا٘جاْ ٔیوذاْ یه اص ٔاؿیٗ -136

 ٞش ػٝ ٔٛسد(4 ٔاؿیٗ چشخـی(3 اػىٛیپش(2 ؿاَٚ(1

ٔتشٔىؼة تاؿذ، صٔاٖ تاسٌیشی یه وأیٖٛ چٙذ دلیمٝ  85ٔتش ٔىؼة ٚ  20سٚتاص، تٝ تشتیة اٌش ظشفیت جاْ تاسوٙٙذٜ ٚ تاستش دس یه ٔؼذدٖ  -137

 ((www.baroot.com% تاؿذ( 85حا٘یٝ ٚ ضشیة پش وشدٖ جاْ  48خٛاٞذ تٛد؟ )تا فشض ایٙىٝ ػیىُ تاسٌیشی تاسوٙٙذٜ 

1)8 2)5 3)4 4)3 

 آیذ؟ای ؿذیذاً ٞٛاصدٜ ؿذٜ ٚ خشدؿذٜ اغّة تٝ ٚجٛد ٔیٞٞای خاوی ٚ ػًٙٞای صیش، دس ؿیةوذاْ یه اص ا٘ٛاع ؿىؼت -138

 3ٚ  2ٔٛاسد (4 ایٌٜٛ(3 ٚاطٌٛ٘ی(2 لاؿمی(1
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ٞا، تشای اػتخشاد ٔادٜ ٔؼذ٘ی ای داؿتٝ تاؿذ ٚ اص یه الیٝ تـىیُ ؿذٜ تاؿذ، وذاْ یه اص ا٘ٛاع تُٛ٘دسصٛستی وٝ ٔادٜ ٔؼذ٘ی، ؿىُ سٌٝ -139

 ((www.baroot.comتش اػت؟ٔٙاػة

 3ٚ  1ٔٛاسد (4 سٚد٘ثاِٝ(3 ػٕٛد تش الیٝ(2 أتذادی(1

 ((www.baroot.comوذاْ ٌشٜٚ اص فضاٞای تاصوٙٙذٜ صیشصٔیٙی صیش، جضء فضای تاصوٙٙذٜ دػتٝ ػْٛ لشاس داس٘ذ؟ -140

 ٞای دٚدٞا٘ٝسٚ ٚ تُٛ٘ٞای د٘ثاِٝتُٛ٘ (2 ٞای لائٓٞای ٔایُ ٚ چاٜتُٛ٘ (1

 تشٞاٞا ٚ ٔیاٖسٔپ (4 چاٜ ٔایُ ٚ تُٛ٘ یه دٞا٘ٝ (3

 ((www.baroot.comتشیٗ ػأُ دس سػایت حشیٓ یه چاٜ ٔؼذ٘ی، وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش اػت؟ٟٔٓ -141

 ػٕك وا٘ؼاس(4 جٙغ صٔیٗ ٚ ٘حٜٛ پش وشدٖ(3 ػشػت اػتخشاد(2 عشیمٝ اػتخشاد(1

 ٞای اص دػت سفتٝ داسد؟تِٛیذ ٚ حجٓ ػًٙػاصی تشای افضایؾ استفاع عثمات اػتخشاجی، چٝ تأحیشی تٝ حجٓ ػّٕیات آٔادٜ -142

ؿٛد.تاػج واٞؾ ٞش دٚ ٔی(1

دٞذ.ٞذس سفتٝ سا واٞؾ ٔی ػاصی سا افضایؾ ٚ حجٓ ػًٙحجٓ ػّٕیات آٔادٜ(2

ؿٛد.تاػج افضایؾ ٞش دٚ ٔی(3

دٞذ.ٞذس سفتٝ سا افضایؾ ٔی ػاصی سا واٞؾ ٚ حجٓ ػًٙحجٓ ػّٕیات آٔادٜ(4

 ((www.baroot.comٛسد ٔمایؼٝ حذالُ ػیاسی لاتُ اػتخشاد ٔٛأؼذ٘ی صحیح اػت؟وذاْ یه اص ػثاسات صیش، دس ٔ -143

حذالُ ػیاس لاتُ اػتخشاد ستغی تٝ سٚؽ اػتخشاد ٔادٜ ٔؼذ٘ی ٘ذاسد.(1

حذالُ ػیاس لاتُ اػتخشاد، دس سٚؽ سٚتاص ٘ؼثت تٝ سٚؽ صیشصٔیٙی تیـتش اػت.(2

ؽ صیشصٔیٙی تٝ ٔشاتة وٕتش اػت.حذالُ ػیاس لاتُ اػتخشاد، دس سٚؽ سٚتاص ٘ؼثت تٝ سٚ(3

تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع ٔادٜ ٔؼذ٘ی ػیاس لاتُ اػتخشاد تشای ٔؼادٖ سٚتاص ٚ صیشصٔیٙی ٔتفاٚت اػت.(4

 ((www.baroot.comٞا حذاوخش چٙذ دسجٝ تایذ تاؿذ؟دس سٚؽ اػتخشاد اتاق ٚ پایٝ ؿیة الیٝ -144

1)45 2)15 3)10 4)30 

 داسی، داسای تاالتشیٗ ٔیضاٖ تاصیاتی ٚ وٕتشیٗ ٔمذاس اختالط اػت؟ٞای ٕٞشاٜ تا ٍ٘ٝوذاْ یه اص سٚؽ -145

 3ٚ  1ٔٛاسد (4 وٙذ وشدٖ ٚ پش وشدٖ(3 چیٙیوشػی(2 اػتخشاد ػتٛ٘ی(1

 ((www.baroot.comای ؿىُ واستشد داسد؟ٞای اػتخشاجی صیش، تشای اػتخشاد وا٘ؼاسٞای الیٝوذاْ یه اص سٚؽ -146

 جثٟٝ واس لٛػی (2 جثٟٝ واسب ٔٛسب (1

 پایذاسی ٔخُ اتاق ٚ پایٝ (4 ػپش ٔحافظ (3
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 ((www.baroot.comٌیشد؟تؼییٗ ٘ٛع ٚػیّٝ تاسٌیشی دس ٔؼادٖ، تش اػاع وذاْ یه اص ػٛأُ صیش صٛست ٔی -147

 ا٘ذاصٜ ٔؼذٖ ٚ ٘ٛع ٚػیّٝ حُٕ ٔٛاد (2 ٔیضاٖ تِٛیذ ػاال٘ٝ (1

 ٕٞٝ ٔٛاسد فٛق (4 ٔـخصات فٙی ٔحُ ػیٙٝ واسٞا (3

 ((www.baroot.comٞای تاستشی، وذاْ یه اص اػٕاَ صیش سا تایذ ا٘جاْ دٞیٓ؟دس تُٛ٘ -148

 سفغ ٌیش وشدٖ ٔٛاد دس تٛ٘ىشٞا (2 ٌیشیِك (1

 داسی ٔٛلتیٍ٘ٝ (4 تٛ٘ىشتٙذی (3

 ٌیشد؟ٞای صیش صٛست ٔیوذاْ یه اص سٚؽدس اػتخشاد ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽ صیشصٔیٙی، وٙذٖ ٔادٜ ٔؼذ٘ی تٝ وٕه  -149

 2ٚ  1ٔٛاسد (4 ا٘فجاس(3 ٔاؿیٗ(2 پیىٛس(1

 اٖ ٔؼذٖ تٝ ٚیظٜ تخؾ اػتخشاد، وذاْ ٔٛسد صیش اػت؟ٙٞای اِٚیٝ تٝ واسوتشیٗ ٞذف اص آٔٛصؽ وٕهٟٔٓ -150

 وٕه تٝ ٔصذٚٔیٗ دس ٍٞٙاْ ٚلٛع حٛادث (2 ٘جات خٛد دس ٔٛلغ حادحٝ (1

 آالت ٔؼذ٘یجٌّٛیشی اص آػیة سػا٘ذٖ تٝ ٔؼذٖ ٚ حفظ ٔاؿیٗ (4 جٌّٛیشی اص تشٚص حٛادث (3

 ((www.baroot.comتایؼت تٛجٝ ٕ٘ٛد؟دس یه تاصدیذ سٚصا٘ٝ اص یه ٔؼذٖ صیشصٔیٙی، تٝ وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش ٔی -151

 ٞاتؼییٗ ٔحُ ؿىؼتٍی (2 ٞای ػمفتؼییٗ ٔحُ ٘ـؼت (1

 ٕٞٝ ٔٛاسد فٛق (4 داس٘ذٜتاصدیذ اص ٚػایُ ٍ٘ٝ تٛجٝ ٚ (3

 ٞا تٛػظ ٚا٘تیالتٛس، وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش سا تایذ ٔذ٘ظش لشاس داد؟تشای ایجاد یه تٟٛیٝ ٔغثٛع دس تُٛ٘ -152

 تٛا٘ذ تٟٛیٝ ؿٛد.تؼییٗ عِٛی وٝ تٛػظ ٞش ٚا٘تیالتٛس ٔی (2 ٞاػغح ٔمغغ تُٛ٘ (1

 ٘ٛع ٔادٜ ٔؼذ٘ی ٚ سٚؽ وٙذٖ آٖ (4 وٙٙذ.ٔحُ واس ٔیتؼذاد افشادی وٝ دس  (3

 تشای تؼییٗ تؼذاد ؿاَٚ ٔٛسد ٘یاص دس یه ٔؼذٖ سٚتاس، دس ٘ظش ٌشفتٗ وذاْ یه صا ٔٛاسد صیش إٞیت تیـتشی داسد؟ -153

 ظشفیت ٘ظشی جاْ ؿاَٚ (2 ٔیضاٖ تِٛیذ سٚصا٘ٝ (1

 دس ٞش ػاَتؼذاد سٚصٞای واسی  (4 ػاػات واسی دس ٞش ؿیفت (3

 ؟تاؿذٕ٘یٌیشی ٚ تؼییٗ وذاْ یه اص فاوتٛسٞای صیش ضشٚسی تشای تؼییٗ ٔیضاٖ تِٛیذ ػیؼتٓ تاسٌیشی دس یه ٔؼذٖ، ا٘ذاصٜ -154

 تٛسْ ٔادٜ ٔؼذ٘ی (2 ٞاپشؿذٌی جاْ ؿاَٚ (1

 ٞای تأخیش ٚػایُ تاسٌیشیصٔاٖ (4 وأیٖٛ ٔٛسد ٘یاص (3

 واساٖ تایذ تؼییٗ ٕ٘ایٙذ؟ٞا، وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش سا ٔؼذٖتُٛ٘وـی دس داخُ دس ػُٕ سیُ -155

 ٕٞٝ ٔٛاسد فٛق(4 ٞاٞا ٚ ػیٙیتؼییٗ ٔحُ دٚساٞی(3 ٞاخٓ وشدٖ سیُ(2 تؼییٗ عَٛ ٚ اتؼاد تُٛ٘(1
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