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 دعتَرالعول چك ليغت ثزرعي ٍضعيت ايوٌي ٍ ثْذاؽت هحيط هذارط
اشكال يا وقص  ي عدم رعايت . ايه چك ليست بٍ مىظًر بررسي يضعيت گرمايش يايمىي  مدارس كل كشًر تدييه شدٌ است

وكات ايمىي در يسايل گرمايشي در كالس َاي درس مي تًاود مىجر بٍ حًادث ي خسارت  َاي غير قابل جبران  ي احياوا مرگ 

 . داوش آمًزان شًد

  آيب عيغتن گزهبيؾي هذرعِ ثِ فَرت هغتوز هَرد ثبسديذ ٍ رفع ًمـ هيؾَد؟–عئَال اٍل 
 (ثّي - 2خيش - 1ٞيچ ٚػيّٝ ٌشٔبيـي ٚخٛد ٘ذاسد   - 0)

دس ايٗ ثبصديذ ٞب . چٙب٘چٝ ػيؼتٓ ٌشٔبيـي ٔذسػٝ ثش اػبع يه ثش٘بٔٝ اص لجُ تؼييٗ ؿذٜ ثلٛست ٔؼتٕشٔٛسد ثبصديذ لشاس ٔي ٌيشد

 دس ػتٖٛ ٔشثٛط ثجت ؿٛد، دس كٛستي وٝ ثبصديذ ٞب "2"٘ٛالق ثشعشف ٔي ؿٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ػيؼتٓ ٌشٔبيـي ٞيچ ٔـىّي ٘ذاسدػذد 

 اٌش ٔذسػٝ . دس ػتٖٛ ٔشثٛط ثجت ٔي ؿٛد"1"ثٝ كٛست ٔؼتٕش ا٘دبْ ٕ٘ي ؿٛد يب ٞٙٛص ٚػبيُ ٌشٔبيـي داساي ٘ٛالق ٔي ثبؿذ ػذد 

  . ثجت ؿٛد"0"فبلذ ٚػبيُ ٌشٔبيـي اص ٞش ٘ٛع ثبؿذ دس ػتٖٛ ٔشثٛعٝ ػذد 

 

 آيب ٍعبيل گزهبيؾي ثِ خقَؿ ثخبري ّبي هذرعِ داراي آرم اعتبًذارد ثَدُ ٍ گبس حبفل اسعَخت –عئَال دٍم 

                                                           دعتگبُ ّبي هَلذ حزارت ثِ خبرج كالط ّذايت ؽَد ٍ ًكبت ايوٌي ثِ طَر كبهل رعبيت هي گزدد؟ 
 (ثّي - 2خيش - 1ٞيچ ٚػيّٝ ٌشٔبيـي ٚخٛد ٘ذاسد   -  0)

 چٙب٘چٝ ٔذسػٝ داساي ٚػبيُ ٌشٔبيـي ٔتٕشوض ثبؿذ لغؼب ٔـىالت وٕتشي سا ايدبد ٔي وٙذ، اٌش ٘ىبت ايٕٙي دس خلٛف داسا ثٛدٖ 

 .   ثجت ؿٛد"1 " ٚ دس غيش ايٙلٛست ػذد "2"ٔذسػٝ اص ٚػبيُ ٌشٔبيـي ٔتٕشوض سػبيت ؿذٜ ثبؿذ ػذد

 اٌش ٔذسػٝ اص ثخبسي ٞبي ٘فتي ثشاي ٌشٔبيؾ اػتفبدٜ ٔي وٙذ ٚ ثخبسي ٞب داساي آساْ اػتب٘ذاسد ثبؿذ ٚ ٘حٜٛ ٞذايت ٌبص حبكُ اص 

 ثجت "1 " ٚ دس غيش ايٙلٛست ػذد "2"ػٛخت ثخبسي ثٝ خبسج اص والع ثبؿذ ٚ ٘ىبت ايٕٙي ثٝ كٛست وبُٔ سػبيت ؿذٜ ثبؿذ ػذد

 ٚ دس "2"اٌش اص ثخبسي ٞبي ثب ػٛخت چٛة اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ٚ دس خلٛف ايٗ ثخبسي ٞب ٘يض ٘ىبت ايٕٙي سػبيت ٔي ؿٛد، ػذد.  ؿٛد

 . ثجت ؿٛد"0"چٙب٘چٝ ٔذسػٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٚػبيُ ٌشٔبيـي ٘ذاسد،  ػذد .   ثجت ؿٛد"1 "غيش ايٙلٛست ػذد 

 

 آيب ٍعبيل اعالم ٍ اطفبء حزيك ثِ ٍيضُ كپغَل آتؼ ًؾبًي ثِ تعذاد كبفي ثز اعبط حجن هذرعِ ٍ در هكبى   –عئَال عَم 

 ٍجَد داؽتِ ثبؽذ؟ ( هتز فبفلِ اس عطح سهيي5/1 )هٌبعت 
 (ثّي - 2خيش - 1ٞيچ ٚػيّٝ اي ٚخٛد ٘ذاسد  -  0) 

ٔٙظٛس اص ٚػبيُ اعفبء حشيك ثٝ ٚيظٜ وپؼَٛ آتؾ ٘ـب٘ي ثٝ تؼذادوبفي دس ٔذسػٝ ايٙؼتىٝ دػتشػي ثٝ وپؼَٛ ٞب  آػبٖ ثبؿذ ٚ وبٔال لبثُ 

تؼذاد وپؼَٛ ٞب .  ػب٘تيٕتشي اص وف ثشسٚي ديٛاس ٘لت ؿذٜ ثبؿذ120-150دػتشع ثبؿٙذ ٚ دس ٔؼيشٞبي خشٚج ٚ ساٞشٚ ٞب دس استفبع 

ثب تٛخٝ ثٝ ٚػؼت ٔذسػٝ ٚ تؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔتفبٚت اػت ِٚي دس ٞش ٚضؼيتي ثبيؼتي لبثُ دػتشع ثبؿٙذ ٚ دس ٔىبٖ ٞبي روش ؿذٜ ثب 

چٙب٘چٝ ٔذسػٝ فبلذ .   ثجت ؿٛد"1 " ٚ دس غيش ايٙلٛست ػذد "2"چٙب٘چٝ ايٗ ؿشايظ ٔٛخٛد ثبؿٙذ ػذد. استفبع ٔزوٛس ٘لت ؿذٜ ثبؿٙذ

 . ثجت ؿٛد"0"ٞش ٌٛ٘ٝ ٚػيّٝ اعفبي حشيك ثخلٛف وپؼَٛ اعفبء حشيك ثبؿذ،  ػذد 

 

   آيب ٍعبيل اطفبء حزيك داراي تبريخ هعتجز ؽبرص عبليبًِ هي ثبؽذ؟–عئَال چْبرم 
 (ثّي - 2خيش - 1ٞيچ ٚػيّٝ ا ي ٚخٛد ٘ذاسد   - 0)

 ثجت ؿٛد ٚ چٙب٘چٝ وپؼَٛ آتؾ ٘ـب٘ي دس ٔذسػٝ ٚحٛد داسد ِٚي اص صٔبٖ تبسيخ "0 " اٌش دس ٔذسػٝ وپؼَٛ اعفبء حشيك ٘جبؿذ ػذد

 .  ثجت ؿٛد" 2 " ٚ اٌش وپؼَٛ ٔٛخٛد اػت ٚ دس ٍٞٙبْ ثبصديذ  داساي تبسيخ ٔؼتجش ؿبسطٔي ثبؿذ ػذد "1"ؿبسط وپؼَٛ ٌزؿتٝ ثبؿذ ػذد 
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 (ثّي - 2خيش - 1) آيب كبركٌبى هذرعِ هْبرت اعتفبدُ اس ٍعبيل اطفبي حزيك را دارًذ؟  –عئَال پٌجن 

چٙب٘چٝ ِيؼت تٕبٔي وبسوٙبٖ ٔذسػٝ وٝ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي دس خلٛف ٘حٜٛ اعفبء حشيك سا ٌزسا٘ذٜ ثبؿٙذ ٔٛخٛدثبؿذ ٚ 

 .  ثجت ؿٛد"1 " ٚ دس غيش ايٙلٛست ػذد "2"اصچٙذ٘فشاصوبسوٙبٖ ٔذسػٝ ػٛاَ ؿٛد اٌش ٟٔبست وبفي دس ايٗ صٔيٙٝ سا داسا ثبؿٙذ ػذد

 

 (ثّي - 2خيش - 1) آيب هحل ًگْذاري عَخت هذرعِ در خبرج اس عبختوبى كالط ّبي هذرعِ اعت؟–عئَال ؽؾن 

ٔحُ خبكي دس خبسج اص ػبختٕبٖ والع ٞب دس ٘ظش ... اٌش ثشاي ٍٟ٘ذاسي ػٛخت ٚػبيُ ٌشٔبيـي دس ٔذسػٝ اص لجيُ ٘فت، چٛة ٚ 

 .  ثجت ؿٛد"1 "ٚ دس غيش ايٙلٛست ػذد .  ثجت ؿٛد" 2 "ٌشفتٝ ؿذٜ ثبؿذ ػذد 

 . ثجت ؿٛد" 2 "الص ْ ثٝ روشاػت وٝ ػٛخت ٚػبيُ ٌشٔبيـي وٝ اصِِٛٝ ٌبص ؿٟشي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ػذد 

 

 آيب عيغتن ثزق، كليذ ٍ پزيشّب ٍ الهپ ّب هَرد ثبسثيٌي ٍ تعويز ٍ ًگْذاري هي ؽَد ٍ ايي هَارد ّوگي عبلن –عئَال ّفتن 

 (ثّي - 2خيش - 1 )     ّغتٌذ؟

ػبِٓ  ٞؼتٙذ ٚ ٞيچ   (اػٓ اص والع ٞب ٚ يب اتبق وبسوٙبٖ ٚ خذٔٝ  )اٌش ػيؼتٓ ثشق، وّيذ ٚ پشيض ٞب ٚ الٔپ ٞب دس  وّيٝ ٔحيظ ٔذسػٝ 

٘ملي ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ ٚ فشدي ٔؼئَٛ حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔي ثبؿذ ٚ يب اص ػٛي ٔؼئِٛيٗ ٔذسػٝ دس فبكّٝ ٞبي صٔب٘ي ٔؼيٙي ػيؼتٓ ثشق ٚ 

 . ثجت ؿٛد" 1 " دس غيش ايٗ كٛست ػذد " 2 "ػذد . ٔٛسد ثبصثيٙي لشاس ٔي ٌيشد..... 

 

  آيب جعجِ كوك ّبي اٍليِ داراي تجْيشات كبهل هي ثبؽذ؟–عئَال ّؾتن 
 (ثّي - 2خيش - 1ٞيچ خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ٚخٛد ٘ذاسد   - 0) 

 :  خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ثبيؼتي داساي  ٚػبيُ صيش ثبؿذ تب خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ ثب تدٟيضات وبُٔ تّمي ؿٛد

  ػذد10چؼت صخٓ                                                       -1

  ػذد4ثب٘ذ ػٝ ٌٛؽ يه ٔتشي                                         -2

  ػذد2ٌبص اػتشيُ چـٕي                                               -3

  ػذد 6ٌبص اػتشيُ                                                        -4

   ػذد3ثؼتٝ پب٘ؼٕبٖ آٔبدٜ                                              -5

   حّم3ٝثب٘ذ ِِٛٝ اي وٛچه                                             -6

   حّمٝ           3ثب٘ذ ِِٛٝ اي ثضسي                                              -7

   حّمٝ         1٘ٛاس چؼت ضذ آة                                            -8

   حّم1ٝثب٘ذ وـي وٛچه                                              -9

   حّم1ٝثب٘ذ وـي ثضسي                                                -10

   ػذد   1ٔتٛػظ                 (ثتبديٗ )ضذ ػفٛ٘ي وٙٙذٜ پٛػت  -11

   خفت اص ٞش ػبيض2دػتىؾ ٔؼبيٙٝ                                                 -12

   ػذد1ٔحبفظ دٞبٖ يب ٔبػه كٛست                               -13

   ػذد2ويؼٝ پالػتيىي ثضسي                                         -14

   ػذد1آتُ ا٘ؼغبف پزيش                                               -15
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   ػذد1پٕبد ػٛختٍي                                                  -16

   ػذد1پٕبد ٌضؽ حـشات                                           -17

   ػذد1پٕبد پيشٚوؼيىبْ                                              - 18

   ػذد1طَ ٚ يب ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ دػتٟب                    - 19

  ػذد1آييٙٝ وٛچه                                                    -21

  ػذد1                                                         تشٔٛٔتش -22

  ػذد1                                                          كبثٖٛ -23

  ػذد1                                                       چشاؽ لٜٛ -24

  ػذد1                                                            ليچي -25

  ػذد1                                      ( ػذد4)آتُ ػخت ا٘ذاْ -26

 دس " 1 " ٚ دس غيش ايٗ كٛست ػذد " 2 " آيتٓ  فٛق ثٛد وبُٔ اػت دس آٖ كٛست ػذد 26 اٌش خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ حبٚي تٕبٔي 

 .ثجت ؿٛد دس چه ِيؼت"  0"اٌش ٞيچ خؼجٝ وٕه ٞبي اِٚيٝ دس ٔذسػٝ ٔٛخٛد ٘جٛد ػذد . چه ِيؼت ثجت ؿٛد

 

 (ثّي- 2خيش  - 1) آيب آهَسػ كوك ّبي اٍليِ در هذرعِ ثِ هغئَليي ارائِ گزديذُ اعت؟- عئَال ًْن 

دس ٍٞٙبْ ثبصديذ اص ٔذسػٝ اص ٔؼئِٛيٗ ٔذسػٝ ػئٛاَ ؿٛد وٝ دس خلٛف وٕه ٞبي اِٚيٝ فشدي ثٝ آٟ٘ب آٔٛصؽ دادٜ اػت دسكٛستي وٝ 

ثٝ غيش  )اٌش تٕبٔي وبسوٙبٖ ٔذسػٝ . اظٟبس داؿتٙذ وٝ دس ٔٛسد ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص تدٟيضات وٕه ٞبي اِٚيٝ آٔٛصؽ ديذٜ ا٘ذ وفبيت ٔي وٙذ

 . ثجت ؿٛد" 1 " دس غيش ايٗ كٛست ػذد " 2 "آٔٛصؽ وٕه ٞبي اِٚيٝ سا ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ ػذد  (اص خذٔتٍضاس

 

 (ثّي- 2خيش  - 1  )يب آهَسػ كوك ّبي اٍليِ در هذرعِ ثِ داًؼ آهَساى ارائِ گزديذُ اعت؟آ- عئَال دّن 

چٙب٘چٝ ِيؼت تٕبٔي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔذسػٝ وٝ دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي دس خلٛف وٕه ٞبي اِٚيٝ سا ٌزسا٘ذٜ ثبؿٙذ ٔٛخٛدثبؿذ ٚ اص چٙذ 

 ثجت ٔي ؿٛد دس غيش " 2 "ػذد . ٘فشاصدا٘ؾ آٔٛصاٖ ػئٛاَ ؿٛد وٝ دس خلٛف وٕه ٞبي اِٚيٝ ثٝ آٟ٘ب آٔٛصؽ دادٜ ا٘ذ وفبيت ٔي وٙذ

 . ثجت ؿٛد" 1 "ايٗ كٛست ػذد 

 

  اعت؟دعتَرالعول ايوٌي كبر در آسهبيؾگبُ حغت هَرد تْيِ ٍ در هحل هٌبعت ًقت ؽذُآيب- عئَال يبسدّن 
 (ثّي-2خيش  -1ٞيچ ٔىب٘ي ٘ذاسد  -0)

... ِزا دػتٛساِؼُٕ ٔشثٛط ثٝ ٞش آصٔبيـٍبٜ ثبيؼتي دس ٔذسػٝ ٚ ٞٙشػتبٖ ٞب ٚ . ٘حٜٛ سػبيت ايٕٙي  ثشاي آصٔبيـٍبٜ ٞب ٔتفبٚت خٛاٞذ ثٛد

اٌش دػتٛساِؼُٕ . ٔٛخٛد ثبؿذ ٚ دس ٔحُ ٔٙبػجي وٝ لبثُ سٚيت ثشاي تٕبٔي وبسوٙبٖ، دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٞٙش خٛيبٖ اػت،  ٘لت ؿذٜ ثبؿذ

  .  دس چه ِيؼت ثجت ؿٛد"1"ٚ دس غيش ايٙلٛست ػذد " 2"ٔشتجظ ٔٛخٛد ٚ دس ٔحُ ٔٙبػت ٘لت ؿذٜ ثبؿذ ػذد 

 

آيب الذاهبت السم جْت ايوي عبسي هحيط هذرعِ ًظيز جلَگيزي اس ًقت آًتي ّبي هخبثزات ٍ هَثبيل،  –عئَال دٍاسدّن  

جلَگيزي اس ًقت ايغتگبُ ّبي تمليل فؾبر گبس ٍ پغت ّبي فؾبر لَي ثزق ٍ اهثبلْن در داخل ٍ ًشديكي هذرعِ ٍ پيؾگيزي 

اس عبيز هَارد غيز ايوي در ًشديكي ٍ داخل هذرعِ اًجبم گزفتِ اعت؟ 
 (ثّي-2خيش  -1) 
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دس ٍٞٙبْ ثبصديذ اص ٔذاسع دلت ثٝ فشٔبييذ وٝ دس ٔحٛعٝ ٔذسػٝ، دس ٔدبٚست والع ٞب، ثش سٚي پـت ثبْ ٔذسػٝ ٚثٝ عٛس وّي دس 

ٔحذٚدٜ  داخّي ػبختٕبٖ ٔذسػٝ ٚ دس فبكّٝ ٘ضديىي اعشاف ٔذسػٝ دس تٕبٔي خٟبت آ٘تٗ ٞبي ٔخبثشات ٚ ٔٛثبيُ، ايؼتٍبٜ ٞب تمّيُ 

ٔؼبٖٚ ٚ يب يىي اص وبسوٙبٖ ٔذسػٝ ثشاي خٌّٛيشي اص ٘لت / ٚيب ٔذيش . فـبس ٌبص ٚ پؼت ٞبي فـبس لٛي ثشق ٚ أثبِٟٓ ٘لت ٘ـذٜ ثبؿذ

 دس چه ِيؼت "2"دس ايٗ كٛست ػذد . چٙيٗ ٚػبيّي، الذأبتي سا ا٘دبْ دادٜ ثبؿٙذ وٝ ٔٙدش ثٝ ػذْ ٘لت ايٗ ٘ٛع ٚػبيُ ؿذٜ ثبؿذ

  .  دس چه ِيؼت ثجت ؿٛد"1"دسغيشايٙلٛست ػذد . ثجت ؿٛد

 

 آيبهكبى ّبي خطزآفزيي هبًٌذ راُ پلِ ّب، طجمبت فَلبًي، پؾت ثبم اس ًزدُ ٍحفبظ هٌبعت ثزخَداراعت؟                                           - عئَال عيشدّن 
 (ثّي- 2خيش  - 1ٞيچ ٔىب٘ي ٘ذاسد   -0)

 چٙب٘چٝ ساٜ پّٝ ٞب دس كٛستي وٝ ٔذسػٝ ؿبُٔ دٚ يب ػٝ عجمٝ ثبؿذ ٚ ثچٝ ٞب أىبٖ دػتشػي ثٝ پـت ثبْ سا داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٞش ٔىب٘ي وٝ 

ٔٙظٛس اص ٘شدٜ ٔٙبػت ايٙؼتىٝ . دس ٔذسػٝ خغش آفشيٗ ٚ ٔٛخت ػمٛط دا٘ؾ آٔٛص ٔي ؿٛد ثبيؼتي ايٗ ٔىبٖ ٞب داساي ٘شدٜ ٔٙبػت ثبؿذ

 .ثبؿذ (ٔب٘ٙذ فّض)٘شدٜ ثبثت ٚ اص خٙغ ٔمبْٚ . أىبٖ سد ؿذٖ ػش يب تٙٝ دا٘ؾ آٔٛص اص ٘شدٜ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ

  دس چه ِيؼت "1" ٚ دس غيش ايٗ كٛست ػذد "2"چٙب٘چٝ چٙيٗ ٔىبٖ ٞبيي دس ٔذسػٝ ٚخٛد داسد ٚ داساي ٘شدٜ ٔٙبػت ٘يض اػت ػذد 

ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ خغشي .... اٌش ػبختٕبٖ ٔذسػٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اػت وٝ ٞيچ يه اص ٔىبٖ ٞبي خغش آفشيٗ ٔب٘ٙذ ٘شدٜ ٚ . ثجت ؿٛد

 .ثجت ؿٛد " 0" دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا تٟذيذ ٕ٘ي وٙذ  ػذد 

 

حذالل دٍ راُ فزار ثزاي هَالع اضطزاري در ّز عبختوبى ٍجَد دارد ٍ ثِ راحتي داًؼ آهَساى آيب- عئَال چْبدرّن 

 (دٚ ٚ ثيـتش ساٜ فشاسداسد-2يه ساٜ فشاسداسد  -1ٞيچ ساٜ فشاسي ٘ذاسد  -0)  ؟ثِ آى دعتزعي دارًذ

دس . اٌش ػبختٕبٖ ٔذسػٝ يىٝ عجمٝ، دٚ عجمٝ ٚ يب ػٝ عجمٝ ثبؿذ ثبيؼتي حتٕب ثيؾ اص يه دس ثشاي خشٚج دس ٔذسػٝ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ

ٔٛسد ٔذاسػي وٝ ثيؾ اص يه عجمٝ اػت ٘يض ضشٚسي اػت وٝ دس عجمبت دْٚ ٚ ػْٛ ػالٜٚ ثش پّٝ ٞبي استجبعي ٔؼِٕٛي  ثيٗ عجمبت يه 

 . پّٝ اضغشاسي ٘يض دس ٔذسػٝ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔذسػٝ ثٝ آٖ ثٝ ساحتي دػتشػي داؿتٝ ثبؿذ

 ٚ اٌش ثيؾ اص يه ساٜ فشاس داؿتٝ "1"ٚ اٌش يه ساٜ فشاس داؿتٝ ثبؿذ ػذد " 0"اٌش ٞيچ ساٜ فشاسي دس ٔذسػٝ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ػذد 

 .  دس چه ِيؼت ثجت ؿٛد"2"ثبؿذ ػذد 

 

ٍ اٍليبي هذرعِ دادُ  آهَساى ٍ ثْذاؽت ٍ فزار درهَالع اضطزاري ثِ داًؼ آهَسػ ّبي ايوٌي آيب –عئَال پبًشدّن 

 (آٔٛصؽ ٞشدٚ ٌشٜٚ-3آٔٛصؽ اِٚيبي ٔذسػٝ -2آٔٛصؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ -1ٞيچىغ آٔٛصؽ ٘ذيذٜ  -0)ؽذُ اعت؟

والع  )اص  وبسوٙبٖ ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػئٛاَ ؿٛد وٝ دس خلٛف ايٕٙي، ٚ فشاس دس ٔٛالغ اضغشاي  والع ٞبي آٔٛصؿي ثٝ كٛست ٌشٚٞي 

 ثجت "1 "ٚ يب دػتٝ خٕؼي ثشٌضاس ؿذٜ اػت يب خيش دس كٛستي وٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  دس ايٗ صٔيٙٝ آٔٛصؽ ديذٜ ثبؿٙذ ػذد   (.......اَٚ ٚ 

 ٚ اٌش ٘ٝ دا٘ؾ " 3 " ػذد " اٌش ٞش دٚ ٌشٜٚ آٔٛصؽ ديذٜ ثبؿٙذ "2 "ؿٛد دس كٛستي وٝ فمظ اِٚيبي ٔذسػٝ آٔٛصؽ ديذٜ ثبؿٙذ ػذد 

 .  دس چه ِيؼت ثجت ؿٛد"0 "آٔٛصاٖ ٚ ٘ٝ اِٚيبي ٔذسػٝ آٔٛصؽ ٘ذيذٜ ثبؿٙذ ػذد 

 

آيب اس ٍعبيل ٍ هحيط ٍرسؽي اعتبًذارد ٍهٌبعت ثزاي عبعبت ٍرسػ ٍتفزيح داًؼ آهَساى اعتفبدُ هي  –عئَال ؽبًشدّن 

 (ثّي- 2خيش  - 1ٞيچ ٔىب٘ي ٘ذاسد  -0) ؽَد؟

دس ٍٞٙبْ ثبصديذ اص ٔذسػٝ چٙب٘چٝ فضبي ٔٙبػت ٚسصؿي دس ٔذسػٝ ٚخٛد داسد دس خلٛف ٚػبيُ ٚسصؿي ٔٙبػت ٚ اػتب٘ذاسد ٘يض 

ٔٙظٛس اص ٚػبيُ ٚسصؿي اػتب٘ذاسد،  ٚػبيّي اػت وٝ اص فشٚؿٍبٜ ٞبي ٚسصؿي ٔؼتجش خشيذاسي ؿذٜ ٚ دس اختيبس ٔذسػٝ . پشػؾ ؿٛد



5 
 

 

  دس غيش "2 "چٙب٘چٝ اص ايٗ ٚػبيُ ٚسصؿي دس صً٘ تفشيح ٚ صً٘ ٚسصؽ  تٕبٔي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔي تٛا٘ٙذ اػتفبدٜ وٙٙذ  ػذد .  ثبؿذ

 دس چه ِيؼت ثجت "0" ٚ چٙب٘چٝ ٔذسػٝ فبلذ فضبي ٔٙبػت ٚ وبفي ثشاي صً٘ ٚسصؽ ٚ صً٘ تفشيح ثبؿذ ػذد "1 "ايٙلٛست ػذد 

 . ؿٛد

 

                           آيبهحل ثبسي داًؼ آهَساى عبري اسّزگًَِ هبًع ٍ ٍعبيل آعيت سا ٍ ثزًذُ هي ثبؽذ؟ - عئَال ّفذّن 
 (ثّي- 2خيش  - 1ٞيچ ٔىب٘ي ٘ذاسد  - 0)

اٌش دس ٔذسػٝ فضبي ثبصي ثشاي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ، ِغفب ثٝ دلت فضبي ٔٛخٛد سا ثبصسػي ٕ٘ٛدٜ ٚ ٞش چيضي وٝ ثتٛا٘ذ 

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ تيشن دسٚاصٜ فٛتجبَ ثب تيشن ثؼىتجبَ،  ٔيض پيًٙ پًٙ دس حيبط ٔذسػٝ، . تٟذيذي ثشاي دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثبؿذ سا ثشسػي ٕ٘بييذ

وٝ دس تٕبع ؿذيذ ......  ػىٛ ٚ / تبة،  اال وًّٙ؛  ػشػشٜ ٚ ػبيش ٚػبيُ ثبصي، ٘شدٜ آٞٙي دس ٔحٛعٝ حيبط ٔذسػٝ، ِجٝ ػٍٙي تيض پّٝ 

ٔثال دس ٔٛسد تيشن دسٚاصٜ فٛتجبَ يب ثؼىتجبَ . ثتٛا٘ذ ثٝ ػالٔت دا٘ؾ آٔٛصاٖ كذٔٝ ثض٘ذ ثبيؼتي ثٝ ٘حٛ ٔٙبػت ايٕٗ ػبصي ؿذٜ ثبؿذ

ثبيؼتي ثب  پـٓ ٚ ػبيك ثذ٘ٝ تيشن ٞب پٛؿب٘ذٜ ؿذٜ ثبؿذ تب دس اثش دٚيذٖ ٚ يب تٕبع ؿذيذ ٔٛخت ضشثٝ ثٝ ػش يب ػبيش اػضبي ثذٖ، يب 

 .يب دس اعشاف ٚػبيُ ثبصي ٔثُ ػشػشٜ ٚ يب تبة ٘شدٜ  چٛثي ٘لت ؿذٜ ثبؿذ.  ؿىؼتٍي ٚ ػبيش كذٔبت ثٝ  دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘ـٛد

 دس چه ِيؼت ثجت ؿٛد ٚ اٌش ٞيچ ٔىب٘ي ثشاي ثبصي دا٘ؾ "1 " دس غيش ايٙلٛست ػذد " 2" اٌش ٔٛاسد ايٕٙي سػبيت ؿذٜ ثبؿذ  ػذد 

 .ثجت ؿٛد" 0"آٔٛصاٖ دس ٔذسػٝ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ػذد 

 

  ٍ هَاد غذايي ٍ ًَؽيذًي ثْذاؽتي هجبسدر پبيگبُ تَسيع هي ؽَد؟آيب پبيگبُ تغذيِ ثْذاؽتي ٍجَددارد –عئَال ّيجذّن 
پبيٍبٜ تغزيٝ ٘ب -  3پبيٍبٜ تغزيٝ ػبِٓ، ٔٛاد غزايي غيش ثٟذاؿي - 2پبيٍبٜ ٚ ٔٛاد غزايي  ٞشدٚ غيش ثٟذاؿتي  -  1ٞيچ ٔىب٘ي ٘ذاسد - 0 )

 (پبيٍبٜ تغزيٝ ػبِٓ ٚ ٔٛاد غزايي ثٟذاؿتي- 4ػبِٓ ٚ ٔٛاد غزايي ثٟذاؿتي 

 

  آيب دعتزعي ثِ آة آؽبهيذًي عبلن ٍجَددارد ٍ هذرعِ داراي آة خَري ثْذاؽتي اعت؟–عئَال ًَسدّن 
داسد ٔىبٖ  غيش ثٟذاؿتي - 3داسد ٔىبٖ ثٟذاؿتي ٚ آة غيش ثٟذاؿتي  - 2داسد، ٔىبٖ ٚ آة ٞش دٚ غيش ثٟذاؿتي - 1ٞيچ ٔىب٘ي ٘ذاسد - 0 )

 داسد ٔىبٖ ٚ آة ٞش دٚ ثٟذاؿتي   - 4ٚ آة ثٟذاؿتي 

 

 ٍجَددارد؟(تَالت ٍدعتؾَيي)آيب عزٍيظ ثْذاؽتي  –عئَال ثيغتن 
- 3داسد تٛاِت ثٟذاؿتي، دػتـٛيي غيش ثٟذاؿتي  - 2داسد تٛاِت ٚ دػتـٛيي ٞب ٞش دٚ غيش ثٟذاؿتي - 1ٞيچ ٔىب٘ي ٚخٛد ٘ذاسد  - 0 )

 داسد تٛاِت ٚ دػتـٛيي ٞش دٚ ثٟذاؿتي- 4داسد تٛاِت غيش ثٟذاؿتي، دػتـٛيي ثٟذاؿتي 

 

   

 

 

 


