
 ثبًک ؾَاالت زضؼ یبزگیطی حطکتی
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 غیط قبثل –ثبثت  -ز  غیط قبثل –هتغیط  -ج  قبثل –هتغیط  -ة 
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 ؾطیؼتطیي ظهبى ٍاکٌكی کِ هی قَز ثِ هحطکْب ًكبى زاز. –الف 
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 گَیٌس ؟



 گعیٌِ ة ٍ ج -ز ؾیؿتن حلقِ ثؿتِ -ج کٌتطل حلقِ ثؿتِ  -ة کٌتطل حلقِ ثبظ  –الف 
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 قٌبذتی ، هطحلِ حطکتی ، هطحلِ ذَزکبضی–هطحلِ کالهی  -ة قٌبذتی ، هطحلِ حطکتی –هطحلِ کالهی  –الف 
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 ّیچکسام -ز هطحلِ ذَزکبضی  -ج هطحلِ حطکتی  -ة قٌبذتی  –هطحلِ کالهی  -الف
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 ّیچکسام -ز هطحلِ ذَزکبضی  -ج هطحلِ حطکتی  -ة قٌبذتی  –هطحلِ کالهی  -فال
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 هْوتطیي ػبهل یبزگیطی چیؿت ؟ -22

 ّیچکسام -ز  تالـ –ج   توطیي  -ة  پكتکبض –الف 

 ًیؿت ؟ کساهیک اظ اّساف توطیي -23

 جؿتجَ ثطای الگَی حطکتی ثْیٌِ -ة   تغییط الگَی حطکت –الف 
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 توطیي ثبثت -ز  توطیي هؿسٍز -ج  تهبزفیتوطیي  -ة  توطیي هتغیط -الف
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 زض کٌتطل حلقِ ثؿتِ ثبظ ذَضز ثِ هؼٌبی ذجط زضثبضُ ............ . -55

 ذطبؾت. -ة   هیجبقس.تفبٍت اجطا ٍ حبلت ّسف  -الف
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