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  مباني هنرهاي تجسمي

  .دارد. . . . . . . خود قرار گيرد حالتي هاي  چه بر يكي از رأس و چنان. . . . . . . اش قرار بگيرد حالتي  هاالضالع چنانچه بر سطح قاعد مثلث متساوي‐۱
  ناپايدار ـ استوار)۲    استوار ـ ناپايدار و متزلزل)۱  
  ان ـ استوار و ايستاناپايدار و لرز)۴    مهاجم ـ تحول و پويايي)۳  

  كنند؟ نيروهاي بصري كار خود را بر چه اساسي ساماندهي مي هنرمندان معموالً تركيب عناصر و‐۲
    .صورت بر اساس اندازه عناصر كنند در غير اين در مواقعي كه يك عنصر در اختيار دارند به كادر توجه مي)۱  
  .ن عناصر و نيروهاي بصري مورد توجهشا شكل و اندازه)۲  
  .كادر و فضاي بصري كه در اختيار دارند)۳  
  .كنند ها نيز توجه مي ضمن اساس قرار دادن تعداد عناصر به رنگ بو بافت آن)۴  

  نقطه در زبان هنر تجسمي چيست؟‐۳
  .داراي شكل و اندازه مطلق است)۲  .شود فقط در آثار هنرمندان ديده مي)۱  
  . بصري استچيزي كامالً ملموس و)۴    .مفهوم ذهني است)۳  

  افتد؟ ديگر معموالًَ چگونه اتفاق مي ها با يك هاي مختلف و مقايسه آن در هنر تجسمي درك بافت‐۴
  ديدن و به صورت بصري)۲    لمس كردن و حس نمودن)۱  
  وجود تناسب و تعادل)۴    كشيدن و عكس گرفتن)۳  

  ؟آورد نميكدام گزينه تجسمي از سطح را براي بيننده بوجود ‐۵
  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  

  كدام ريتم در طول مسير تغييراتي را به دنبال خود دارد و بيانگر نوعي رشادت كاملي است؟‐۶
    تكرار متناوب)۲    تكرار موجي)۱  
  تكرار تكاملي)۴    تكرار يكنواخت)۳  

  بيانگر خصوصيات كدام گزينه است؟» دهد  مي اين شكل كاملي است كه حركت جاودانه و مداومي را نشان«جمله ‐۷
  مستطيل)۴  مثلث)۳  دايره)۲  مربع)۱  

    ؟باشد نميهاي اصلي رنگ   شاخصهيك از موارد زير جزو كدام‐۸
  شدت يا خلوص رنگ)۲    درخشندگي يا روشنايي)۱  
  ته رنگ يا فام)۴  تركيب افزايشي و كاهشي رنگ)۳  

   مشخص كرد؟توان  مي  تجسمي را با كدام واژهروند سامان بخشيدن به يك اثر‐۹
  تعادل)۴  توازن)۳  تركيب)۲  تقارن)۱  

  .گيرد صورت مي. . . . . . ثبت سه بعدي اشياء و طبيعت در عكاسي به واسطه وجود ‐۱۰
  هايي با حساسيت باال فيلم)۴  اي هاي حرفه دوربين)۳  نور و سايه روشن)۲  كاغذ عكاسي مرغوب)۱  

  كشي ترسيم فني و نقشه

  ت؟كدام پرسپكتيو مربوط به سه نماي داده شده اس‐۱۱
  ۱(  ۲(  

  
  ۳(  ۴(  

  
   افقي، جانبي و قائم پرسپكتيو داده شده كدام است؟رتصوي‐۱۲
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 ٢

  نماي جانبي شكل داده شده كدام است؟‐۱۳
  ۱(  ۲(  

  
  ۳(  ۴(  

  
  نماي افقي داده شده مربوط به كدام پرسپكتيو است؟‐۱۴
  

  ۱(  ۲(  
  

  ۳(  ۴(  
  
  دهد؟ دام اتصال را نشان ميشكل داده شده ك‐۱۵

  ستون به ديوار كناري)۱  
  شمشيري به ستون)۲  
  نرده به شمشيري)۳  
  ديگر دو تير ساده به يك)۴  

  ؟باشد نميكدام گزينه در مورد تيرهاي النه زنبوري صحيح ‐۱۶
  .روند ريزي ساختمان به كار ميبه صورت تكي يا جفتي در تير)۱  
  .شوند مهندس سازه تقويت مي با نظرگاه و وسط دهانه  در محل تكيه)۲  
  .شوند به منظور افزايش مقاومت برشي در تيرهاي نرمال ساخته مي)۳  
  .شوند پس از برش مجدداً به هم جوش داده مي)۴  

  د؟شو  ارائه مي۱هاي فاز  ه در نقشهكدام نقش‐۱۷
  بندهادتيرريزي و با)۴  اجرايي)۳  جزئيات)۲  نقشه بام)۱  

  ؟نداردوجود ، روش علمي دام چند ضلعي ك ترسيم مستقلبراي‐۱۸
   ضلعيهفت)۴  پنج ضلعي)۳  چهار ضلعي)۲   ضلعيشش)۱  

  آشنايي با بناهاي تاريخي

  هاي ايران دانست؟ ها و نقش بري توان مادر تمام گچ هاي زير را مي يك از كاخ بري كدام نقوش گچ‐۱۹
  وزآبادفير)۴  قلعه دختر)۳  بيشابور)۲  سروستان)۱  

  ؟كند نميهاي سنتي در اقليم سرد را بيان  هاي خانه يژگيكدام گزينه و‐۲۰
  .ها مسطح، تيرپوش و كم شيب بودند سقف)۱  
  .اند هاي متراكم و فشرده بوده داراي پالن)۲  
  .تر بوده است تر و وسيع ها بزرگ هاي جنوبي حياط از ساير قسمت اتاق)۳  
  .شدند به صورت حياط مركزي ساخته مي)۴  

   بعد از اسالم شد؟ي وره الگويي براي شهرهاي دوران اوليهشهرسازي كدام د‐۲۱
  مادي)۴  هخامنشي)۳  اشكاني)۲  ساساني)۱  

  تر است؟ يك از بقيه كامل هاي ايران كدام از ميان مدرسه‐۲۲
  غياثيه خرگرد)۲    خان شيراز)۱  
  مادرشاه)۴    چهارباغ)۳  

  د ايواني تبديل شدند؟كدام مساجد در ابتدا طرح شبستاني داشتند و در نهايت به مسج‐۲۳
  خانه دامغان ـ جامع فهرجيتار)۲    مسجد زوزن ـ مسجد فريومد)۱  
  جامع نيريز ـ تاريخانه دامغان)۴   جامع اصفهان ـ جامع اردستان)۳  
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 ٣

تفـاع دارد سـاخته    متر از زمـين ار ۷ بر روي سكويي كه اند و  آن را با سنگ الشه كار كرده و روي بودهتراش هاي كدام بنا همگي از سنگ     ستون‐۲۴
  شده است؟
  معبد آناهيتا)۴  تخت جمشيد)۳  زيگورات چغازنبيل)۲  بسآتشكده آذرگش)۱  

  اي ساخته شده است؟ پل شادروان در چه دوره‐۲۵
  صفويه)۴  بويه آل)۳  ساسانيان)۲  هخامنشيان)۱  

  رو مربوط به چه بنايي  است؟ پالن روبه‐۲۶
  الدوله تيمچه امين)۱  
  حمام گنجعلي خان)۲  
  رباط چاله سياه)۳  
  مدرسه خان شيراز)۴  

  باشد؟ كدام ويژگي مربوط به مقبره دكان داوود مي‐۲۷
  بري گچ)۴  آجركاري)۳  كاري مقرنس)۲  كاري سنگ)۱  

  شود؟ هايي از كاشي در كنار قطعاتي از آجر استفاده مي در كدام نوع كاشي از تركيب بريده‐۲۸
  زيررنگي)۴  معقلي)۳  هفت رنگي)۲  معرق)۱  

  ي طراحي معماريمبان

  .مرتبط باشد. . . . . . . . دسترسي راحتي داشته و با . . . . . . . . آشپزخانه بايد به فضاي ‐۲۹
  خوري ورودي و نشيمن ـ صبحانه)۲   پذيرايي و غذاخوري ـ نشيمن)۱  
  ورودي و پاركينگ ـ بالكن يا پاسيو)۴   غذاخوري و نشيمن ـ پذيرايي)۳  

  شود؟ فضاهاي مرده در آشپزخانه از چه آرايشي براي لوازم آن استفاده ميبراي پرهيز از ايجاد ‐۳۰
  يا موازيL  ۳(L  ۴( L يا u)۲  موازي)۱  

  تصوير مقابل به كدام گزينه در خصوص تحليل سايت اشاره دارد؟‐۳۱
  باد و آفتاب)۱  
  موقعيت دسترسي و عوارض)۲  
  منظر مناسب و ديدهاي مزاحم)۳  
  توپوگرافي و شيب زمين)۴  

  هايي است؟ معماري عناصر مصنوع داراي چه ويژگي‐۳۲
  مواد خاص ـ گرايش به كمال ـ رابطه سنجيده با محيط)۲  مواد خاص ـ تكنيك ويژه ـ اندازه ـ شكل و هندسه خاص)۱  
  ها تركيب و به كارگيري اجزا در كليت)۴  تركيب منسجم اجزا به كليتي واحد ـ رابطه سنجيده با محيط)۳  

  شود؟ ز معماري ترسيم نقشه جزئيات الكتريكي ساختمان انجام ميدر كدام فا‐۳۳
  ۱(۳  ۲(۰  ۳(۱  ۴(۲  

  پذيرد؟ شكل دادن به ماده و به كارگيري مواد فرآوري شده با توجه به كدام بعد معماري صورت مي‐۳۴
  جغرافيايي و محيطي)۴  عملكردي)۳  هنري و ذوقي)۲  فني و تكنيكي)۱  

  .ترين عوامل تعيين فضا در معماري هستند از اصلي. . . . . . . . و  . . . . . . . . ‐۳۵
  ابعاد ـ نحوه حركت بدن انسان)۲    اقليم ـ شرايط زمين)۱  
   محيطيعوامل جغرافياييـ )۴  ـ زيست محيطيشرايط اقليمي )۳  

  محل مشخص شده با عالمت سؤال در روي پالن چه نام دارد؟‐۳۶
  ورودي)۱  
  جلو خان)۲  
  پيش ورودي)۳  
  ها و در آوردن لباس اي كندن كفشفض)۴  
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 ٤

  ؟نيستگذار  هاي بصري آن تأثير يك از ويژگي كيفيت سطح، بر كدام‐۳۷
  اندازه تناسب و موقعيت در فضا)۴  عملكرد آكوستيكي)۳  فرم و رنگ)۲  انعكاس رنگ)۱  

   كدام دسته از انواع منابع روشنايي است؟رو جزو منبع روشنايي روبه‐۳۸
  خطي)۱  
  سطحي)۲  
  جميح)۳  
  اي نقطه)۴  

  . تأكيد نمايدتواند با رعايت جنبه كاركردي و زيبايي شناسانه، به تنوع و تفكيك فضا فضاها مي. . . . . . . . تغيير الگوي ‐۳۹
  گذاري ستون)۴  رنگ)۳  بافت)۲  سازي كف)۱  

  ؟باشد نميهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام‐۴۰
  .دهد كرده، امكان استفاده از آن را كاهش مياستقرار نامناسب درهاي ورودي فضا را خرد )۱  
  .نمايد اي است كه بار بام را تحمل و منتقل مي تناسبات و هندسه بام تابع نوع سيستم سازه)۲  
  .كند  فضا، ضمن بستن فضا، تضاد نوري شديدي را در نقاط مختلف اتاق ايجاد ميوجود پنجره كوچك فقط در يك ديوار)۳  
  .ترين نقش را در تعيين هويت ويژه بناهاي هر منطقه دارد جي و داخلي بيشكيفيت ديوارهاي خار)۴  

  تأسيسات ساختمان

  كنند؟ چراغ سقفي و ديواري در آشپزخانه به چه صورت كار مي‐۴۱
    هر كدام با يك كليد يك پل)۲    با يك كليد دو پل)۱  
   تبديل پل و يك كليد يكبا يك كليد)۴  با يك كليد دو پل و يك كليد تبديل)۳  

  دهنده كدام گزينه است؟ عالمت اختصاري      نشان‐۴۲
  فاير آمپلي)۴  هاي تلفن جعبه انشعاب)۳  آنتن)۲  كشي به سمت پايين سيم)۱  

  رف محالت چند ولتاژ است؟ به صورت يك فاز براي مصمقدار انرژي الكتريكي‐۴۳
   كيلو ولت۲۰)۴   ولت۲۲۰)۳   ولت۳۸۰)۲   كيلو ولت   ۲۳)۱  

رابطه ‐۴۴
°

=
VIبيانگر كدام گزينه است؟   

  توان الكتريكي)۴  اختالف پتانسيل الكتريكي)۳  اتصال كوتاه)۲  شدت جريان)۱  
  ؟باشد نميكدام گزينه در خصوص فيوز صحيح ‐۴۵

  .اندازي الكتروموتورها به كار رفته و تندكار است  در راهCفيوز مينياتوري نوع )۱  
  .وز فشنگي بايد فشنگ جديد را جايگزين كرددر صورت خراب شدن في)۲  
  .شود اندازي موتورهاي الكتريكي استفاده مي از فيوز كندكار براي راه)۳  
  .در فيوزهاي اتوماتيك دو عنصر مغناطيسي و حرارتي وجود دارد)۴  

  پذير است؟ هاي زيرزميني به روي زمين چگونه امكان سازي آب روان‐۴۶
  ها هدايت و تصفيه آب رودخانه)۴  كنترل آب چشمه)۳  احداث كاريز)۲  حفر چاه)۱  

  شود؟ اي شيرين در كره زمين در چه حالتي يافت ميه ين مقدار آبتر بيش‐۴۷
  هاي آب شيرين ها و درياچه هاي سطحي شامل رودخانه آب)۲  هاي نقاط بلند زمين هاي قطبي و يخ جامد، يخ)۱  
  به صورت زيرزميني)۴  هاي سطح زمين به صورت نم در زمين يا باتالق)۳  

  شوند؟ چه موادي به ترتيب باعث بوي بد و تلخي مزه آب مي‐۴۸
  امالح كلسيم ـ امالح منيزيم)۲    كات كبود ـ زاج سفيد)۱  
  هاي منيزيم فنل و آمونياك ـ زيادي تركيب)۴    كلر زياد ـ باال بودن سولفوره)۳  

  هاي صنعتي بسيار مناسب است؟ ها براي مصرف دليلي آب رودخانهبه چه ‐۴۹
  جويي در منابع آب زيرزميني صرفه)۲  هاي صنعتي شور نبودن آن و آسيب نرسيدن به دستگاه)۱  
  كم بودن درجه سختي آب)۴    امكان استفاده مجدد از آب)۳  
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  شده است، چه نام دارد؟كشي كه از سه قطعه تشكيل  ت لولهمساي كه براي اتصال دو ق وسيله‐۵۰
  مهره ماسوره)۴  زانو)۳  راهي سه)۲  بوشن)۱  

  متره و برآورد

  شود؟ نظر چه كسي انجام ميبرچيدن كارگاه طبق ‐۵۱
  ناظر مقيم)۴  كارگاه رئيس)۳  پيمانكار)۲  كارفرما)۱  

  شود؟  تعديل به چه منظوري انجام مي،هاي متره و برآورد در پروژه‐۵۲
  ها جلوگيري از تورم و باال رفتن قيمت)۲    وژههاي پر كم كردن هزينه)۱  
  ايجاد پيشنهاد تخفيف به برآورد اوليه)۴  جلوگيري از ضرر و زيان به پيمانكار)۳  

  .است. . . . . . . .  متعلق به ،مصالح پاي كار پس از منظور شدن در صورت وضعيت‐۵۳
  كارفرما)۴  رئيس كارگاه)۳  پيمانكار)۲  مترور)۱  

  يري دودكش از ورق گالوانيزه چيست؟گ واحد اندازه‐۵۴
  كيلوگرم)۴  متر مكعب)۳   طولمتر)۲   مربعمتر)۱  

  .باشند. . . . . . . . ها  در كارهاي چوبي بايد چوب‐۵۵
  هاي داخلي از چوب)۲    عمل آورده)۱  
  هاي روسي از چوب)۴    از تخته نراد خارجي)۳  

  وظيفه مشاور انجام كدام اعمال است؟‐۵۶
  طراحي پروژه)۱  
  مطالعات پيمان)۲  
  هاي اجرايي ـ نظارت بر حسن انجام كار مطالعات اوليه ـ تهيه نقشه)۳  
  هاي اجرايي ـ اجراي عمليات پيمان مطالعات اوليه ـ تهيه نقشه)۴  

  شود؟ بندي توسط چه كسي تنظيم و ارائه مي جدول برنامه زمان‐۵۷
  دستگاه نظارت)۴  مشاور)۳  كارفرما)۲  پيمانكار)۱  

   سيمان در نظر گرفته شده از چه نوعي است؟،بتن پيش ساختهدر فصل ‐۵۸
  ۱نوع )۴  سفيد)۳  ۲نوع )۲  مرغوب)۱  

  قدر است؟  باشد چهcm۷۰حجم درناژ قسمت هاشور خورده كه دور تا دور پي قرار دارد در صورتي كه ارتفاع درناژ ‐۵۹
  ۱(۰۲۵/۱۱  
  ۲(۷۵/۱۵  
  ۳(۷۵/۳۵  
  ۴(۵/۲۲  

  يم صحيح است؟كدام گزينه در مورد ناظر مق‐۶۰
  .نماينده مقيم مهندس مشاور است)۲    .مسئول دفتر كارگاه است)۱  
  .نماينده پيمانكار است)۴    .سرپرست كارگاه است)۳  

  عناصر و جزئيات

  اي ميزان ارتفاع پنجه نعل درگاه چه مقدار است؟ بان و نعل درگاه چكمه در سايه‐۶۱
  متر  ميلي۶۵حداقل )۲    متر  ميلي۵۰حداكثر )۱  
  متر  سانتي۵۰حداكثر )۴    متر  سانتي۶۵حداقل )۳  

  كند؟ تر مي  سيمان با چه نسبت اختالط، كار با آن را راحت ماسهبه كارگيري مالت‐۶۲
  ۱( ۵ : ۱  ۲(۴ : ۱  ۳(۳ : ۱  ۴(۶ : ۱  

  شود؟ براي زيرسازي كف طبقات از كدام ماده ساختماني استفاده مي‐۶۳
  )اي قلوه رودخانه (خشكه چيني)۴  مانمالت ماسه سي)۳  خاك كوبيده)۲  بتن سبك)۱  

m۵/۵  

m۵/۶  

m۷۵/۰  

m۷۵/۰  



  كشي معماري نقشهدهمين دوره مسابقات علمي عملي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشوري ـ 
 

 ٦

  كدام گزينه در مورد سقف طاق ضربي درست است؟‐۶۴
   متر مربع۳۵اجراي ميلگردهاي ضربدري براي حداقل هر )۲  ريختن دوغاب سيمان پس از خاتمه طاق ضربي)۱  
  .بتن سبك محل مناسبي براي عبور تأسيسات است)۴  متري براي طاق ضربي  سانتي۶ تا ۵خيز )۳  

  نوع مالت مصرفي براي آجر ماشيني چيست؟‐۶۵
  ۱ : ۲ : ۶باتارد )۴  ۱ : ۶ماسه سيمان )۳  ۱ : ۲ : ۸باتارد )۲  ۱ : ۵ماسه سيمان )۱  

  
  شود؟ بيني مي  به منظور جلوگيري از حركت بيش از اندازه لنگه در پيش،كدام بخش از در‐۶۶

  لنگه)۴  قيدهاي فوقاني و تحتاني)۳  ائوب)۲  دماغه)۱  
  دهنده كدام نوع پروفيل پنجره است؟ يات داده شده در شكل، نشانجزئ‐۶۷

  فوالدي)۱  
  آلومينيومي)۲  
  چوبي)۳  
  سي.وي.پي)۴  

  ؟باشد نميهاي بهداشتي صحيح  سازي سرويس كدام گزينه در خصوص كف‐۶۸
  .متر است  سانتي۴۱  تا۳۸بين ) بدون تخته نشيمن(توالت در توالت فرنگي ارتفاع )۱  
  .شود الت ايراني معموالً از ماسه پر ميزير سنگ تو)۲  
  .هاي ايراني عايق تا روي شتر گلو، زير كاسه توالت ادامه دارد در توالت)۳  
  .د، داراي شيب نيم تا يك درصد استشور نام دار هاي بهداشتي كه كف سكف سروي)۴  

  .شود حجم ماسه تشكيل مي . . . . . . . از يك حجم سيمان و ،حداقل مالت ماسه سيمان مصرفي در بنايي با سنگ‐۶۹
  ۱(۳  ۲(۴  ۳(۶  ۴(۵  

  باشد؟ كدام گزينه در مورد سنگ ازاره صحيح مي‐۷۰
  . ارتفاع داردcm۲۵حداقل )۲  .رود  در كف تمام شده خارج فرو ميcm۵حداقل )۱  
  .گيرد روي بلوكاژ قرار مي)۴  .شود ازاره مانع از فرسودگي عايق افقي مي)۳  

  شناخت مواد و مصالح

  شوند؟ كدام عناصر باعث سختي فوالد مي‐۷۱
  كربن و سيليسيم)۴  كرم و مس)۳  منگنز و سيليسيم)۲  فسفر و كرم)۱  

  ؟باشد نميكدام گزينه در خصوص خواص چوب صحيح ‐۷۲
  .يابد با افزايش وزن چوب، مقاومت آن افزايش مي)۲  .قابليت هدايت حرارتي چوب كم است)۱  
  .ترند رنگ معموالً با دوام هاي تيره چوب)۴  .تري دارند نعكاس صوتي بيشهاي نرم قابليت انتشار و ا چوب)۳  

  شود؟ كدام ماده باعث زودگير شدن مالت گچ مي‐۷۳
  %۵نمك طعام )۴  براكس)۳  سريش)۲  پودر آهك شكفته)۱  

   نياز به مجاورت با هوا دارد؟،كدام مالت براي گرفتن‐۷۴
  ماسه آهك)۴  آهك گل)۳  باتارد)۲  ساروج)۱  

  آيد؟ هاي آجرپزي به شكل آجرجوش در مي چه صورتي آجر در كورهدر ‐۷۵
  .هاي درشت در خاك خشت باشد سنگ آهك به صورت دانه)۲  . درصد باشد۳۰مقدار آهك در آن بيش از )۱  
  .وزن آن برسد% ۵بيش از به امالح آهن در خاك آجر )۴  .سولفات در خاك آجر وجود داشته باشد)۳  

  شود؟ هاي سبك مركب محسوب ميهاي ديوار كدام گزينه از ويژگي‐۷۶
  .گيرد ها به سقف و كف فقط با مالت مخصوص انجام مي اتصال آن)۱  
  .در تمام شرايط آب و هوايي قابل استفاده  هستند)۲  
  .ديگر از نوع خشك است تمامي اتصاالت اجزاي ديوار با يك)۳  
  .تفاده كردها به عنوان ديوار باربر اس توان از آن به هيچ وجه نمي)۴  
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 ٧

  .شود آن مي. . . . . . . . شيشه، تارچوب و پنبه كوهي با پليمر باعث  هايي از جنس پشم تركيب پركننده‐۷۷
  افزايش سختي و دوام ـ مقاومت در برابر سرما و گرما)۱  
  پذيري كاهش تردي و شكنندگي ـ ازدياد مقاومت حرارتي و ضربه)۲  
  در برابر سرما و گرماافزايش تردي و شكنندگي ـ مقاومت )۳  
  پذيري افزايش سختي و دوام ـ افزايش مقاومت حرارتي و ضربه)۴  

  .تر است  مقاوم شيميايي از سيمان پرتلند معموليدر برابر عوامل. . . . . . . . سيمان ‐۷۸
  ۳پرتلند نوع )۴  روباره)۳  ۱پرتلند نوع )۲  رنگي)۱  

  بندي هستند؟  ترتيب جزو كدام دستهنيت و آهك به زيهاي گرانيت، گنيس، پرفير سنگ‐۷۹
  آذرين بيروني ـ رسوبي ـ آذرين دروني ـ رسوبي)۱  
   ـ رسوبي ـ دگرگونيآذرين دروني ـ آذرين بيروني)۲  
  آذرين دروني ـ دگرگوني ـ آذرين بيروني ـ رسوبي)۳  
  رسوبي ـ دگرگوني ـ آذرين دروني ـ آذرين بيروني)۴  

  ؟ندارده در ساختمان به كدام گزينه بستگي مقاومت حرارتي مصالح به كار رفت‐۸۰
  ميزان رطوبت)۴  وضعيت به كارگيري)۳  ضخامت)۲  وزن مخصوص)۱  
   ۲رياضي 

11اي  اگر جمله ي عمومي دنباله‐۸۱ −= )n(anي دوم اين دنباله كدام است؟  باشد، جمله  

  ۱(
2
1  ۲(2  ۳(2   ۴(

2
1

−  

   باشد، قدر نسبت دنباله كدام است؟۵۴ي نهم آن   و جمله۲ي ششم يك دنباله هندسي  اگر جمله‐۸۲
  ۱(۳ ‐  ۲(۹  ۳(۳  ۴(۹‐  

f)},,(),,(),{(اگر ‐۸۳ 113220 g)},,(),,(),( و =− 104312 f)(g)( مقدار =− 01    كدام است؟+
  ‐۱)۴  ‐۲)۳  فر ص)۲  ۲)۱  

دامنه تابع‐۸۴
x

xy 1+
   كدام است؟=

  ۱(R  ۲({}0−R  ۳([ )+∞− ,1  ۴([ ) ),(, +∞− 001 U  
  ي آن کدام است؟ ضابطه. باشد  ميx تابعي نمايي برحسب yدر جدول زير ‐۸۵

  ۱(232 +×= xy  ۲(123 +×= xy  

  ۳(53 +−= xy  ۴(125 −×= xy  

11233ي لگاريتمي  هاي معادله يا جواب(جواب ‐۸۶ =++ )x(loglogxكدام است؟  

  ۱(
2
)۲  −1 و 3

2
3

)۳  1 و −
2
3  ۴(1  

   کدام است؟۳ راديان در دايره به شعاع ۲ي مرکزي  طول کمان مقابل به زاويه‐۸۷
  ۱(۲  ۲(۳  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟AB=5 و BC=12 و o120=B با ABCمساحت مثلث ‐۸۸
  ۱(230  ۲(330  ۳(215  ۴(315  

اگر ماتريس ‐۸۹







−

+
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11
a

a
   كدام است؟a وارون پذير نباشد، مقدار 

  ‐۳ و ۲)۴  ۱ و‐۶)۳  ۳ و‐۲)۲  ‐۱ و ۶)۱  
   پرستار زن انتخاب كرد؟۳مرد و  پرستار ۲توان   پرستار زن به چند طريق مي۵ پرستار مرد و ۷از بين ‐۹۰

  ۱(۱۶۹  ۲(۱۴۴  ۳(۱۸۲  ۴(۲۱۰  

۶  ۴  ۲  ۰  x 
۱۹۳  ۴۹  ۱۳  ۴  y 

 


