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 جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ:

 (25/0. است. ).........................تا ارزش تریي ًَع اقتذار، اقتذار در حَزُ .... -1

 (25/0......................... ضایغ تریي ػلت ضَک هحسَب هی ضَد. . ) -2

 (25/0را ًطاى هی دّذ)تطکیل ضَد، قسوت ترجستِ ٍ هحذب هاُ جْت........................ qاگر از اتصال دٍ سر ّالل هاُ حرف التیي -3

 (25/0.............................. هی داًٌذ. )رّثر هؼظن اًقالب اسالهی راّکار اساسی هقاتلِ تا جٌگ اقتصادی را .-4

 (25/0ّرگًَِ ػول خصواًِ ػلیِ سیستن ّای رایاًِ ای، تا ّذف کاّص کارایی یا ًاتَاى سازی آًْا را ............................ هی گَیٌذ.)-5

 (25/0)  ایي سخي از کیست؟ -6

 «تسیج ضجرُ طیثِ ٍ درخت تٌاٍر ٍ پر ثوری است کِ ضکَفِ ّای آى تَی تْار ٍصل ٍ طراٍت یقیي ٍحذیث ػطق هی دّذ.»  

 الف( هقام هؼظن رّثری            ب( اهام خویٌی)رُ(            ج( ضْیذ تْطتی         د( ضْیذ حسیي فْویذُ

 (5/0) کِ قذرضاى ضٌاختِ ًوی ضَد، ایي دٍ ..................ٍ.................. هی تاضذ.تٌا تِ فرهَدُ ی پیاهثر اکرم )ظ( دٍ ًؼوت است  -7

 آسایصد(  سالهتی ٍ          یج( اهٌیت ٍ سالهت            ب( آسایص ٍ رفاُ                 الف(  اهٌیت ٍ آراهص

 ًورُ(5/0)اقتذار چیست؟ -8

 (75/0)هفَْم اهٌیت را تَضیح دّیذ؟ -9

 ًورُ(5/0)یک سخي از هقام هعظن رّبری در هَرد فرٌّگ ایثار ٍ شْادت را بٌَیسیذ؟ -10

 ًورُ(5/0)هعٌا ٍ هفَْم بسیج را تَضیح دّیذ؟ -11

 ًورُ(1) هَرد از آداب سفر راّیاى ًَر را بٌَیسیذ؟ دٍ -12

 ًورُ(5/0؟)جٌگ ًرم را تعریف کٌیذ -13

 (75/0ل را بٌَیسیذ؟)سِ هَرد از هأهَریتْای پذافٌذ غیر عاه -14

 ًورُ(5/0ضذ کویي را تعریف کٌیذ؟ ) -15

 ًورُ(1اًَاع رٍشْای جْت یابی در رٍز را ًام بردُ ٍ یک هَرد را بِ دلخَاُ تَضیح دّیذ؟) -16

 ًورُ(1پذافٌذ غیر عاهل را تعریف کٌیذ؟) -17

 ًورُ(75/0هَرد( )3برای درهاى سَختگی ّای سطحی چِ اقذاهاتی بایذ اًجام دّین؟) -18

 ًورُ(5/0تعریف ایوٌی ٍ پیشگیری را بٌَیسیذ؟) -19

 ًورُ(75/0هَرد از عالین حیاتی بذى را ًام ببریذ؟) سِ -20

 ا ًورُ( -هَرد4چٌذ تَصیِ ایوٌی برای هقابلِ با حَادث، کِ در هذرسِ ٍ هٌسل بایذ رعایت شَد را بٌَیسیذ؟) -21

 هَفق تاضیذ

   
 آهادگی دفاػی هادُ اهتحاًی:       

 دقیقِ 60   :هذت آزهَى       

 ًام دتیر:    هظفری       

 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل   

      2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 (حجاب/ نشاط )هنرستان ماه خرداد آزمون نوبت

 9397-98سال تحصیلی 
 

 تسوِ تؼالی     

 خاًَادگی:ًام ٍ ًام 

 ضوارُ صٌذلی:   

 1ٍ2دٍازدّن ترتیت تذًی  :پایِ/ رضتِ   
  



 


