
را قد کَتاُ تر ٍ چاق تر  فرد پَشٌدُدید تِ طرفیي رفتِ ٍ  شَد کِتفادُ از.............  در لثاس تاعث هی اس -1

 ًشاى هیدّد؟ 

 د ( خطَط هایل تِ چپ    خطَط افقیالف ( خطَط عوَدی      ب ( خطَط اریة      ج ( 

 خطی ترای استفادُ در تیي کور ٍ تاسي پیشٌْاد هیشَد؟  چِ -2

 د ( خطَط شکستِالف( خطَط عوَدی         ب ( خطَط اریة        ج ( خطَط افقی       

اگر کور تاالتر از خط اصلی تاشد تاالتٌِ..........  است را اگر کور پاییي تر از خط اصلی تاشد تاالتٌِ......   -3

 است. 

 کَتاُ -َتاُ           د  ( تلٌد ک -تلٌد         ج ( کَتاُ  -ب( تلٌد       تلٌد -کَتاُ الف  ( 

 در چِ اًدام ّایی فاصلِ کور تا زیر تغل ٍ فاصلِ کور اتصال دٍ پا تِ یک اًدازُ است؟ -4

 ج ( اًدام ّای الغر       د ( ّوِ هَارد       لعاد( اًدام ّای هتالف ( اًدام ّای چاق       ب 

 در چِ اًدام ّایی خط سیٌِ ٍ پٌْای شاًِ کَچک تر ٍ در قسوت پْلَ تاسي پْي است؟  -5

  Iد ( اًدام تِ شکل          Hج ( اًدام تِ شکل         A اًدام تِ شکلالف ( اًدام هتعادل        ب ( 

 چِ اًدام ّایی تِ اًدام ّای پسراًِ یا ٍرزشکاری هعرٍف ّستٌد؟   -6

 V اًدام تِ شکل د (        Hج ( اًدام تِ شکل        Aعادل        ب ( اًدام تِ شکل الف ( اًدام هت

 چیست؟  Vخصَصیات اًدام شکل   -7

 خط سیٌِ پْي -ب ( تاسي تسرگ        تاسي کَچک                   -الف ( شاًِ پْي 

 شاًِ کَچک -د ( سیٌِ کَچکتر از تاسي                           سیٌِ ّای تسرگتر از تاسي -شاًِ پْي ج ( 



 اختالف تیي دٍر کور ٍ دٍر تاسي چٌد ساًتی هتر است؟  Hدر اتدام ّای تِ شکل  -8

 ساًتی هتر       10ب ( تیشتر از              ر      ساًتی هت  15کوتر از الف( 

 ساًتی هتر  15از  د ( تیشتر    ساًتی هتر     10ج ( کوتر از 

 در چِ اًدام ّایی اختالف تیي دٍر کور ٍ دٍر تاسي خیلی کن است ٍ گَدی پْلَ ًدارد؟  -9

  Iد ( اًدام شکل       Vج ( اًدام تِ شکل       Hاًدام تِ شکل ب (         Aالف( اًدام تِ شکل    

 در کدام اًدام ّا گرد تَدُ ٍ عرض اًدام ًسثت تِ طَل آى زیاد است؟   -10

  Hد ( اًدام تِ شکل            Aج( اًدام تِ شکل        Vب ( اًدام تِ شکل       O اًدام تِ شکلالف(    

 در گرٍُ ساعت شٌی اختالف دٍر کور ٍ دٍر تاسي چٌد ساًتی هتر است؟    -11

    35د (           25ج (           10ب (            20الف ( 

 ؟ تر است پْيپْلَّا تاسي  ٍ در  شاًِ کَچکترّایی خط سیٌِ ٍ خط  چِ اًدامدر  -12

 د ( اًدام ّای ٍرزشکاری      Vل      ج ( اًدام شکل اًدام ّای گالتی شکالف ( اًدام ّای هتعادل      ب ( 

 چیست؟  Vاز خصَصیات اًدام شکل  -13

 سیٌِ ّای تسرگتر از تاسي -ي                 ب ( شاًِ کَچک سیٌِ ّای تسرگتر از تاس -شاًِ پْي الف ( 

 سیٌِ ّای هتعادل تا تاسي -د( شاًِ کَچک  سیٌِ ّای کَچک تر از تاسي –ج ( شاًِ پْي 

 شکل چیست؟ Hاز ٍیژگی ّای اًدام  -14

   سیٌِ تسرگتر از تاسي –الف( شاًِ پْي 

 اختالف کن تیي تاسي ٍ کور –ًداشتي گَدی کور ب( 



    اختالف کن تیي تاسي ٍ کور –ج( گَدی کور زیاد 

 سیٌِ کَچکتر از تاسي –( شاًِ عریط د

 چیست؟ Oاز ٍیژگی ّای اًدام شکل  -15

 َدى عرض اًدام ًسثت تِ طَل اًدامکن ت –الف( چاقی زیاد 

 زیاد تَدى عرض اًدام ًسثت تِ طَل اًدام –ب( الغری 

   زیاد تَدى عرض اًدام ًسثت تِ طَل اًدام –چاقی زیاد ج( 

 د( ّوِ هَارد

 ساًتی هتری دٍر کور ٍ تاسي از ٍیژگی ّای کدام گرٍُ اًدام هی تاشد؟ 25اختالف  -16

 Vد( گرٍُ    Hج( گرٍُ   Xگرٍُ ب(   Aالف( گرٍُ 

 یک هتر است؟یک دسی هتر چٌد تراتر  -17

 د( دٍ دّن  یک دّنج(   ب( دٍ پٌجن  الف( یک پٌجن

 دسی هتر از تقسین تٌدی ّای .....................             از اجرای تقسین تٌدی ................... هی تاشد. -18

 یارد –د( یارد  یارد –ج( ساًتی هتر   یارد –هتر ب(   هتر -الف( هتر

 چٌد ساًتی هتر است؟یک یارد تراتر  -19

 90د(    100ج(    95ب(    80الف( 

 چٌد تراتر یارد هی تاشد؟یک ایٌچ  -20

 د( یک پٌجن   یک سی ٍ ششنج(   ب( یک سی ٍ سَم  الف( یک سی ام



 اگر یک یارد را تِ سی ٍشش قسوت تقسین کٌین ّر قسوت را یک ............. هی گَیٌد. -21

 د( دسی هتر   فَتج(    ایٌچب(    الف( یارد

 ّر ایٌچ چٌد هیلیوتر ٍ چٌد ساًتی هتر است؟ -22

 44/2-4/25د(    4/25 – 44/2ج(  4/25 – 54/2ب(  54/2 – 4/25الف( 

 ًَار کرهلِ ی ًازک در چِ اًدازُ گیری کارترد دارد؟ -23

  ب( تلٌدی قد را اًدازُ هی گیرد     دٍر کور تستِ هی شَدالف( 

 د( ّوِ هَارد  اًدازُ هی گیردج( دٍر گردى را 

 سایس تٌدی در ایراى تا سایس تٌدی چِ کشَری ّایی یکی است؟ -24

 آلواى –د( ایتالیا   ایتالیا –فراًسِ ج(  آهریکا –ب( فراًسِ  فراًسِ –الف( آلواى 

 ّر فَت چٌد تراتر یارد است؟ -25

 د( یک سی ششن  ج( یک چْارم  یک سَمب(   الف( یک پٌجن

 


