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2گضیٍَ . 000  

  .دػّ ىی ظزث پیالجط و یّگا رُا کصدن کٍیس، ىی رّد ةسن داػحً ٌگَ و خصکث ٌدّه در ىذتث جغییصات ىؼاُسه ةَ ػصوع کَ ٍُگاىی جصجيَ:

 راةعۀ رّةی داػحً ةا، ظازگار ةّدن ةا( 4           ریضی کصدن، فِيیسن ةصٌاىَ( 3کصدن، جصك کصدن      رُا ( 2  فِيیسن، ىحّجَ ػسن (0

 

3گضیٍَ . 002  

  .ةٍّیعیس رط روی را رّد کاىم اىضای ؾّض در ةهکَ ٌکٍیس، رالؾَ را رّد ٌام نعفاً جصجيَ:

 جؼزیؽ دادن، ػٍاظایی کصدن( 4                    ( رالؾَ کصدن3               ( دظحّر دادن، دیکحَ کصدن2    راظص آوردن ةَ (0

 

0گضیٍَ . 003  

 ٌيی و کٍو ىی کَ کاری و رّدم زٌسگی ىعئّل جٍِایی ةَ ىً و ىً کَ کصد جصغیب ىً در را َاٌسیؼ ایً رّػتزحاٌَ کَ ةّد ىً پسر ایً جصجيَ:

  .اظث ةضرگ كسرت ىٍتؽ یک کَ اظث ػسه داةث و ُعحو ؾلایسم و و ٌؼصات کٍو

 جّنیس، ٌعم( 4                    فؼار( 3             ( ىیصاث2            ، كّتكسرت (0

 

  4 گضیٍَ. 004

 یک ةَ ىانی کيک دررّاظث ىاٌٍس ،ىصدم دررّاظث ُای ىؿلّل چصا کَ اظث ىِو ٌکحَ ایً درك راص ُای ىدیط و ُا ىّكؿیث در جصجيَ:

  .را ٌيی پشیصٌس ىؼصوع ریصیَ

 ىؿلّل، ىٍعلی( 4                     ىحّظط، ىیاٌی (3               ةزؼٍسه، ظزاوجيٍساٌَ( 2      پشیص، ىعاؾس ٌّاز، زیعث ىِيان (0

 

  2 گضیٍَ. 005

 ةَ زیصا اظث درظث ایً اىا اظث، کهیؼَ ػتیَ ٌؼص ةَ کَ داٌو ىی و دارد اخحیاج زیادی فساکاری ةَ ىؿيّالً ةّدن ٍُصىٍس کٍو ىی فکص ىً جصجيَ:

  .دُیس جغییص ندؼَ یک در را رّد ُای ةصٌاىَ ٌاگِان کَ دارد آزادی ةَ ٌیاز دارد، ٌیاز زیادی زىان

  ُضیٍَ (4                     ٌکحَ، اٌؿام (3               جّجَ، اؾالن( 2            اخحيال (0

 

0گضیٍَ . 006  

 کَ ٌیعث ىِو کصه در زیصا کٍس ىی ىحؿجب ىصا واكؿاً  ایً. ػس رّاُس آغاز ُا درگیصی و ػس رّاُس رؼو آىیض واكؿاً اوضاع اوكات، گاُی جصجيَ:

  .کؼٍس ٌيی فصیاد یکسیگص ظص ىؿيّالً ىصدم ، ػّدپص ازدخام  یا ػهّغ چلسر

 گیصی غافم (4                  ( ػگفحی3( روش               2           ىّضّع، ىعانَ (0
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 جّجَ کٍیس. «ؾصف ٌؼص از، فصكی ٌسارد کَ»ةَ ىؿٍی   no matter ٌکحَ: ةَ ؾتارت

 

3گضیٍَ . 007  

  .داػث ةّد ةاٌک در آٌچَ از ةیؼحصی ةعیار پّل او کَ ةصظس ٌؼص ةَ جا کٍس اغصاق را رّد رانؽ ارزش در داػث دوظث ىحکتص جاجص جصجيَ:

 ارحؿاص دادن، وكف کصدن( 4        اغصاق کصدن، ةضرگٍيایی کصدن( 3              ( كسر داٌعحً، درك کصدن2      ( از ةص رّاٌسن0

 

  4 گضیٍَ. 008

 او اجحياؾی-اكحؿادی ظعح در و ٌساػث ُایغ ةچَ یا رّدش ةصای ةیؼحص درآىس کعب ةصای ای وظیهَ ُیچ داد، دظث از را ػُّصش وكحی جصجيَ:

  .ٌتّد ىٍاظب زن یک ةصای کصدن کار و رفحً ةیصون ٌیض

 در ٌؼص گصفحً، جهلی کصدن، داٌعحً( 4                    اخحصام گشاػحً( 3               جأدیص گشاػحً( 2           اٌحؼار داػحً( 0

 

2گضیٍَ . 009  

 وٌسی گفحَ ظتق اىا ٌیعث، ىعهق انضام یک ةّدن زةاٌَ دو. کٍٍس ىی ؾدتث زةان دو ةَ خساكم درةان ىاٌٍس ویالرد راٌَ جهّی کارىٍسان جصجيَ:

  .اظث ىعهّب ، اٌعاٌی ىٍاةؽ ىسیص ، کهتی

 جٍّع، گٌّاگٌّی( 4                    ىسرك، ظٍس( 3              ( انضام، ٌیاز2           ارجتاط( 0

 

0گضیٍَ . 021  

 ىعصح را جسیسی فصضیَ ، رّد ٌّةَ ةَ کَ ػس آور ػگفث ای ىؼاُسه ةَ ىٍجص دایٍاظّرُا اٌلصاض ةصای ىحؿارف جّضیدات از رضایث ؾسم جصجيَ:

  .اظث کصده

 ( ةَ دظث آوردن4ىتادنَ کصدن                      (3                جایگضیً کصدن (2    پیؼٍِاد کصدن، ىعصح کصدن( 0

 

4گضیٍَ . 020  

  .گصدد ةصىی ىً ذًُ ةَ ُيچٍان ایً اىا ، کٍو فصاىّش را ىادرم غيگیً چِصه جؿّیص ام کصده ظؿی ىً جصجيَ:

 جالش ةصای فصاىّش کصدن، ىدّ کصدن( 4                     ػاُص ػسن، رخ دادن (3               جديم کصدن( 2  جساؾی کصدن اخضار کصدن، (0

 

3گضیٍَ . 022  

 جّظؿَ یا خفغ ىِو، ىعئهَ یک ىّرد در ُا گصوه ایً. ةّدٌس زىیً از اظحفاده ظص ةص درگیصی ىؼغّل جٍاح دو فلط اظاظاً ىّیص، زىان در جصجيَ:

  .داػحٍس ٌؼص ارحالف زىیً،

 ؾصف ٌؼص کصدن، جعهیو ػسن( 4          ارحالف داػحً( 3    چیصه ػسن، جعهط داػحً( 2    ىحيایض کصدن، جؼزیؽ دادن جفاوت (0
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  2 گضیٍَ. 023

  .ةصگصداٌیس را ایس داده دظث از کَ وزٌی جيام ػّد ىی ةاؾخ اضافی کانصی ، ةگشاریس کٍار را رّد رژیو اگص جصجيَ:

 ٌاپایسار، ةی دتات( 4                   ، ةصاةص( ىؿادل3                رارجی، ٌاىصةّط (2      پیصاىٌّی ،فصؾی، داٌّی (0

 

0گضیٍَ . 024  

  .کٍیو پصواز ةگیصیو جؿيیو ایٍکَ از كتم ، کصدیو راٌَ ةَ رظیسن ىزحهف ُای راه جيام در ةصرظی ؾصف را کافی زىان ىا جصجيَ:

  ىٍدؿصا، فلط (4                    ؾيسا، آگاُاٌَ( 3                ةَ زودی (2           ظصاٌجامٌِایحا، ( 0

 

4گضیٍَ . 025  

  .ةّدیو راخث ةعیار آٌجا در ىا و. داػث گصم و داػحٍی دوظث ىدیعی جهعَ ةصگضاری ىدم جصجيَ:

  ىدیط، جّ (4                    ؾالخیث، کفایث( 3                ریصرّاُی، ظزاوجيٍسی (2     ػیّع، رواج، جساول (0

www.konkur.in

forum.konkur.in




