




 کلیدسوال         
 اداره كل   آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................................................................هديريت آهوزش و پرورش    

 مدت امتحان:                                                                             دافعیانم ردس:   

 6331/          3/            22      اترخي امتحان:        

 )هتوسّطة اوّل(نهنپايه: 

              69-69سال تحصيلي :       ماه  خردادماه 

 
 نظرهوکاراى درتصحیح هحترم است   

 

1)                                                          

 د(غحیح                       ج(غحیح                     ب( غحیح               الف(غلط                                           

2) 

 پٌْاى کشدى َّاپیوای خٌگی:اختفاء         ساختي پاالیطگاُ:پشاکٌذگی

 ًػة هاکت:فشیة             احذاث پٌاّگاُ:هقاٍم ساصی

3) 

 اختفاء ٍفشیة-4هالک اضتش                 -3ثاهي االئوِ                 -2                     1358آرس   5

4) 

 خاًن هشضیِ حذیذچی )دتاؽ(         د(استتاس         ُ(خثش   ٍاخشا الف( آهادگی دفاػی    ب(ساصًذگی       ج(

5) 

 الف(تشٍسضخع          ب(ضایؼِ        ج(تفشقِ افکٌی

 

 (25/0(ٍ تِ اسصش ّای دیگشاى توایل پیذا کٌذ)25/0ت اص اسصش ّای خَد دست تشداسد)(یک هل6

 (کوک تِ هدشٍحاى ٍهػذٍهاى7

8) 

 (25/0استفادُ اصساختواى ّای هقاٍم)-2(    25/0داضتي آگاّی دسهَسد صلضلِ )-1

 (25/0)ًظشّوکاسام هحتشم است تِ ّشخَاب غحیح دیگش ًوشُ دادُ ضَد ّشهَسد

9) 

 اًقالب سًگی-4اًقالب هخولی     -3خٌگ سساًِ ای    -2سٍاًی     خٌگ  -1

 دٍهَسد کافی است( -   25/0)ّشهَسد

 َّضیاسی دستشاتش تْاخن سخت ًٍشم دضوٌاى-2پاسذاسی اص اسصضْا   -1(  10

 ساصهاًذّی ٍهذیشیت تشًاهِ ّا-4ساصًذگی هیْي اسالهی -3

 دٍهَسد کافی است( -   25/0)ّشهَسد 

    

11) 

تشٍیح -5کسة تداسب هظاهی     -4پیطشفت دسغٌایغ دفاػی کطَس    -3تَلذتفکشتسیدی     -2اػتوادتِ ًفس ٍخَدتاٍسی    -1

 ًقص آفشیٌی هساخذ دسدفاع اصهیْي-6فشٌّگ ایثاس ٍضْادت      

 (25/0هَسد کافی است ٍ ّشهَسد 2)

خاسج کشدى ضْذا اصهٌطقِ -3ِ پطت خثِْ ٍهشاقثت اصآى ّا   دسهاى هدشٍحاى ٍاًتقال آى ّات-2سساًذى ٍسایل ٍ اٍٍات خٌگی  -12

-6لثاس ٍسایش اهکاًات هَسد ًیاص سصهٌذگاى    -سٍتْیِ ٍتذاسک دا-5سساًذى آب ٍهَادغزایی تِ سصهٌذگاى    -4ًثشد تِ پطت خثِْ    

 دٍهَسد کافی است( -   25/0ضشکت دسًثشد هستقین تادضوي )دسغَست ًیاص(                )ّشهَسد

(تا اصٍاسد ضذى تلفات خاًی تِ 25/0(کِ تذٍى استفادُ اص تدْیضات خٌگی هی تَاى اًدام داد)25/0هدوَػِ اقذاهاتی است)-13

 (25/0ٍصیاى اقتػادی تِ هشاکض ٍتاسیسات حیاتی ٍهْن کطَس خلَگیشی کشد)  (25/0افشاد)

(دسخْت ایداد تغییشات الصم دسیک خاهؼِ ٍیاگشٍُ 25/0(کِ دضوي ٍػَاهل آى )25/0(تِ کلیِ فؼالیت ّای غیش ًظاهی )14

 (خٌگ ًشم هی گَیٌذ.25/0(اًدام هی دٌّذ تاتشآى خاهؼِ یاگشٍُ تسلط یاتٌذ)25/0خاظ)

 (دٍهَسد کافی است -   25/0چْاسچَب دس ٍ....         )ّشهَسد-3صیش ًیوکت ّا    -2گَضِ دیَاس داخلی     - 1        -15
 




