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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  (تابع) 1پودمان  -  2رياضي 
  
  

  32تا  1هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

 متر 1

2رياضي   

 
سـازيم.   متر بريده و با باقيماندة طناب يك دايره مـي  xاي به طول متر، قطعه 10از طنابي به طول   - 1

 كدام است؟ (R)و شعاع دايره (x)رابطة بين طول قطعة بريده شده

1(2 10R ( x)     2(10 2x R     3(210x R     4 (210R x     
 است؟ نادرستيك از عبارات زير  كدام  - 2

  ) دماي يك اتاق تابعي از زمان است.1
  ) سود حاصل از فروش تعداد معيني كاال تابعي از تعداد كاالي فروخته شده است.2
  ه در ساعات مختلف تابعي از زمان است.) ميزان برق مصرف شد3
  شود، وابسته به زمان است. ) جرم سنگي كه به هوا پرتاب مي4

مانـده مربعـي    متر جدا كرده و با قسـمت بـاقي   سانتي xاي به طول  در شكل زير از يك مفتول فلزي به طول يك متر، قطعه  - 3
  كند؟  را بيان مي xمترمربع و  ) برحسب سانتيSيك از روابط زير رابطة بين مساحت اين مربع ( ايم. كدام ساخته

1 (225 4
xS ( )    

2 (2100S ( x)   
3 (225S ( x)   
4 (24 100S ( x)   

2000اگر تابع   - 4 2V t   ـ   ميزان حجم آب يك تانكر در حال تخليه آب  س از چنـد ثانيـه حجـم   برحسب زمـان باشـد، پ
 برحسب ثانيه است.) tبرحسب ليتر و  Vشود؟ ( استخر نصف مي

1 (100 2 (1000 3 (500 4 (1500 

گردد. ارتفاع سنگ از سـطح زمـين، تـابعي از     ثانيه به زمين برمي 4كنيم و بعد از  مي بسنگي را از سطح زمين به هوا پرتا  - 5
 نگ به زمين، دامنة اين تابع كدام است؟زمان است. از زمان پرتاب تا هنگام رسيدن س

1 (   2 ( t t     3 ( 4t t     4 ( 4t t    

3اگر   - 6 3 6xf ( ) f (x) x    ،6باشدf (   كدام است؟  (
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 تواند معرف قانون تابع باشد؟ شكل زير مربوط به يك تابع است. كدام ضابطه مي  - 7

1 (2 1y x       

2 (23 1y x    
3 (3 1y x        
4 (2y x  

)2 تابع  - 8 ) 2g x x x     با دامنة[ 1, 3]  مفروض است. حاصل عبارت( 2) ( ) 2A g g   كدام است؟ 

1 (2  2 (2 -  3 (2 2   4 (2 2 2  

 ؟نيستگر يك تابع  ي زير بيان دو كميت باشند، كدام رابطه yو  xاگر   - 9

1 (2 2 1x y   2 (1x y   3 (3 4x y  4 (4x y   
fاگر   - 10 (x) ax b   2باشد، در صورتي كه 1f ( )    1وf ( )  حاصل ،a b كدام خواهد بود؟ 

  - 3) 4 - 2) 3 - 1) 2 ) صفر1

1 2

2 5

3 8

4 11
5 14

Df ffD 
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  3فصل 
  هاي ماده و فشار حالت

  (كل مباحث)
  

  71تا  54هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  فيزيك
اگر چگـالي   .كنيم را مخلوط مي اول استدو برابر حجم مايع  ،دو مايع هم جرم كه حجم مايع دوم -11

30مخلوط  4 g
/

cm
3باشد، چگالي مايع اول چند  

g

cm
است؟ (هنگام مخلوط شدن، تغيير حجـم رخ   

 نداده است.)

1 (3/0    2 (4/0  
3 (5/0    4 (6/0 

kgمتري يك مايع به چگالي  سانتي 80فشار كل در عمق  -12

m31020 ،82 فشـار هـوا در سـطح آزاد     ،متر جيوه اسـت  سانتي

313متر جيوه است؟  مايع چند سانتي 6 g
( / )

cm
   

1 (68    2 (72  
3 (76    4 (80 

باشـد، فشـار هـوا در     cmHg76. اگر فشار هوا در سطح دريـا  متري از سطح دريا قرار دارد 1400شهر تهران در ارتفاع  -13
  است؟ mmHgشهر تهران چند 

1 (62    2 (620  
3 (690    4 (69  

از آب پر كنيم، نيـروي   cm50است. اگر ظرف آب را تا ارتفاع  cm20 ×cm 40كف ظرف آبي مستطيل شكل و به ابعاد  -14

31000است؟ ( SIوارد بر كف ظرف از طرف آب، چند واحد  kg

m
   10و Ng

kg
 (  

1 (1200    2 (800  
3 (400    4 (600  

210mgشـود. ايـن فشـار، ... (    گيـري مـي   كيلوپاسكال انـدازه  220اي،  فشار الستيك باد شده -15
s

  وg
/

cm
  313 6 

51 10atm Pa (  

    اتمسفر است 22است و معادل  فشار مطلق) 1
  اتمسفر است 22است و معادل  اي پيمانه) فشار 2
    است 162cmHgاست و تقريباً معادل  اي پيمانه) فشار 3
  است 162cmHg) فشار مطلق است و تقريباً معادل 4

 چند متر است؟  hمتري از سطح آب است.  20برابر فشار كل در عمق  5/1از آب  hفشار كل در عمق  -16

)3
310 10kg N

,g
kgm

  آب 510(P Pa,   

1 (30    2 (35  
3 (25    4 (40  

 جيوه

 آب

 جيوه
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32در شكل مقابل، چگالي مايع -17 5 g
/

cm
  510و فشار هوا Pa رت فشـار گـاز مخـزن برحسـب     باشد. در ايـن صـو   مي

10پاسكال برابر كدام است؟  N(g )
kg

  

1(  51 01 10/   
2(  51 1 10/   
3(  51 2 10/   
4(  51 4 10/   

چنـد   hباشـد،   cmHg80گر فشار هواي داخـل لولـه   درون جيوه فرورفته است. ا cm16مطابق شكل، لولة قائمي تا عمق  -18
   است.) cmHg76متر است؟ (فشار هواي محيط  سانتي
1 (12     

2 (4  

3 (10     

4 (6  

30Fتر نيروي  برابر قطر پيستون كوچك است. اگر به پيستون كوچك 20در شكل زير، قطر پيستون بزرگ  -19 N  را وارد

10اي را برحسـب كيلـوگرم بايـد روي پيسـتون بـزرگ قـرار دهـيم؟ (        ، چه وزنـه كنيم، براي حفظ تعادل Ng
kg

  جـرم و ،

  ها ناچيز است.) اصطكاك پيستون
1 (60  

2 (120  

3 (600  

4 (1200  

 نسـبت  .متـر اسـت   سـانتي  25روغن نيز  ستونچپ سه برابر قطر لولة سمت راست و ارتفاع  سمتدر شكل زير قطر لولة  -20
 روغن به چگالي آب چقدر است؟ گاليچ

1 (4
5   

2 (5
4   

3 (3
5   

4 (5
3   

  
  
  

} 5cm 

 آب 

 روغن
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  2و  1هاي  فصل
  كل مباحث

  
  

  47تا  10هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  شيمي

 ايم. اگر مقدار درجه سلسيوس ريخته 10در شكل زير در هر دو ليوان تا نيمه آب با دماي يكسان  -21

بريـزيم، دمـاي    (II)گرم فسفريك اسيد، را در بشر  5و  (I)گرم آمونيوم نيترات را در بشر شمارة  5

 قبل آزمون از انتخابي ترتيب از راست به چپ) كند؟ (به چگونه تغيير مي (II)ظرف شماره و  (I)آب در ظرف شماره 

 

 ) افزايش، افزايش 1

  ) كاهش، كاهش 2

  ) كاهش، افزايش3

  كاهش ) افزايش،4

  ؟نيستكدام مطلب در مورد جدول تناوبي عنصرها صحيح  -22

  باشد.  مي تناوبي، مربوط به فلزهابيشتر عناصر در جدول ) 1

  در اين جدول يك عنصر به حالت مايع وجود دارد. )2

  ) در جدول تناوبي از چپ به راست در هر دوره تعداد اليه هاي الكتروني ثابت است.3

  شود.  هاي الكتروني عناصر افزوده مي تعداد اليه برر گروه از باال به پايين ) در جدول تناوبي در ه4

 ؟هستندچه تعداد از جمالت زير صحيح  -23

  شود.  عنصر گفته مي ،يك نوع باشند ازهاي آن  اي كه اتم الف) به ماده

  ب) در يك تركيب بيش از يك نوع اتم وجود دارد. 

  تاثير قابل توجهي ندارد. هاي يك اتم، در جرم اتم  ج) جرم الكترون

  1) 2    صفر ) 1

3 (2    4 (3  

 جز:  اند به بيروني خود رسيده ها به آرايش هشت تايي در الية اتم هاي زير همة در تركيب -24

( Mg, Cl, Na, Al, O, Li)12 17 11 13 8 3  

1 (Al O2 3    2 (MgO  

3 (NaCl    4 (Li O2  

(I) (II) 

3 4H PO 4 3NH NO 
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Aبراي انجام وكنش  -25 C B D   كيلوژول  63، به اندازه(KJ)       از محيط گرما گرفتـه شـده اسـت. كـدام گزينـه
 دهد؟ سطح انرژي اين واكنش را به درستي نشان مي

1(    2 (  

3 (  4 (  

 زنگ زدن آهن است؟اكنش وچه تعداد از موارد زير همانند  ،از نظر سرعت واكنش -26

  »تهيه ماست از شير –پختن تخم مرغ  –فاسد شدن مواد غذايي در يخچال  –اي  شدن انگشتر نقره هتير«
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

O)شود؟ چند گرم اكسيژن مصرف مي ،مول آب 4/0در واكنش سوختن كامل بوتان، در ازاي توليد  -27 ,H : g.mol )116 1   

C )است. شدهن موازنه(واكنش  H (g) O (g) CO (g) H O(g)  4 10 2 2 2 

1 (64/16  2 (46/16  3 (32/15    4 (64/14  
Cكدام مطلب درست است؟  -28 O g mol 1( 12, 16 : . )   

  هاي آن بستگي دارد. ها و الكترون ) جرم هر اتم به تعداد پروتون1
  .پذير است هاي معمولي امكان هاي يك عنصر با دستگاه ) مشاهده و شمارش اتم2
3 (mol1/0  اتم اكسيژن وmol1/0 هاي برابري دارند. از اتم كربن جرم  
2212/044گرم كربن،  4/2) در 4 10 .اتم كربن وجود دارد  

  چند مورد از فرايندهاي زير گرماده هستند؟ -29
  تشكيل برف از ابر - 
  تبخير الكل - 
  انحالل آمونيوم نيترات در آب - 
  سوختن كاغذ - 
  نپخت نا - 
  توليد قند در فرايند فتوسنتز - 
  سوختن قند در بدن - 

1 (3  2 (4  3 (2  4 (1  
 در متن زير چند غلط علمي وجود دارد؟ -30

و باعـث افـزايش سـرعت واكـنش     شـود   در آن مصرف مـي و كاتاليزگر ماده اي است كه در يك واكنش شركت كرده  «
  »ستفاده از كاتاليزگر برتري دارد.در صنعت استفاده از دما بر اشود.  مي
  3) 4    2) 3  1) 2  صفر) 1
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  3تا  1  هاي پودمان –الزامات محيط كار 
 74تا  9هاي  صفحه

  3تا  1  هاي پودمان - مديريت توليد 
  78تا  1هاي  صفحه

  3تا  1  هاي پودمان  - هاي نوين  كاربرد فناوري
  90تا  1هاي  صفحه

  4تا  1  هاي پودمان -آفريني كارگاه نوآوري و كار
  146تا  1هاي  صفحه

  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

هاي غيرفني شايستگي  
 الزامات محيط كار

احترامي مسئول مشتركتان، در ساعت و محـل  فرض كنيد يكي از همكاران شما به دليل بي -31
ترين برخـوردي كـه   كند. به نظر شما منطقيكار به علت ناراحتي از وي شروع به بدگويي مي

 وانيد داشته باشيد كدام است؟تمي

) از وي بخواهيد خارج از ساعت و محل كار راجع به اين موضوع با شما صحبت كند. به وي اطمينان دهيد با كمال 1
  ميل به ابراز ناراحتي و مشكل او گوش خواهيد كرد.

پردازيد تا سئول مشترك ميدهيد. شما نيز به بدگويي از مهاي او نشسته و اجازة درد و دل به او مي) پاي حرف2
 همكارتان احساس وجود پشتوانه در محيط كار داشته باشد.

شويد. در صورت ادامه يافتن بدگويي، محل كار را به نشانة زنيد و به كار خود مشغول ميتوجهي مي) خود را به بي3
 كنيد.هاي وي ترك مياعتراض به صحبت

داريد؛ سپس مراتب را سريعاً به مسئول خود گزارش از اين كار بر حذر مي كنيد و وي را) با وي به شدت برخورد مي4
 دهيد.مي

اش را يادداشت  رفتارهاي روزانه و كند غذاهاي سرخ شده ميل مي ،دهد اش بسيار اهميت مي سارا هر روز به وعدة صبحانه -32
شـود كـه از زنـدگي     درگيـر كـار مـي   كند و گـاهي بقـدري    او در محل كار مشكالتش را با همكارانش مطرح نمي .كند مي

  هستند تا او كمتر دچار استرس شود؟  شود. به نظر شما چند مورد از موارد زندگي سارا قابل اصالح اش غافل مي خصوصي
1 (2    2 (3  
  باشد. ) زندگي سارا معقول و صحيح مي4    4) 3

  چه بود؟ ي ايرانها هاي چاپ ديجيتال، دليل شكست برخي از چاپخانه با ورود دستگاه -33
  ديجيتالهاي چاپ  نداشتن اطالع از ورود دستگاه) 1
 يهاي ديجيتال ) عدم يادگيري مهارت كار با دستگاه2

 جديدچاپ هاي  ) نداشتن اطالع و مهارت كار با دستگاه3

 هاي ملخي بدليل سهولت استفاده ) كار با دستگاه4

گهباني را استخدام كنيد. كدام حالـت از قراردادهـاي زيـر    خواهيد براي محل كار خود در مكاني بسيار دور از شهر، نمي -34
  تر است؟ مناسب
 وقت اقماري) تمام2    وقت روز كار) تمام1

 وقت) پاره4    ) كار معين3

  ؟ باشد نميكدام مورد صحيح  -35
 هاي كارفرما اطاعت كند. ) در هر صورت كارگر مؤظف است از كلية خواسته1

 حيط كار نيز حاكم هستند.) قوانين كار در فضاهاي جانبي م2

 تواند شفاهي باشد. ) قرارداد كار مي3

 گيرند. ) قوانين كار در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار مي4
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  غذايي) صنايع –حسابداري  –گرافيك  - خودرو (ويژة مكانيكمديريت توليد 
  ؟ باشد نميها صحيح  كدام مورد در رابطه با انواع تعاوني -36

 هاي كم بضاعت مسكن: تأمين مسكن ارزان قيمت براي گروه ) شركت تعاوني1

 هاي مختلف اقتصادي سازي حضور مؤثر زنان در عرصه ) شركت تعاوني زنان: زمينه2

 ) شركت تعاوني حمل و نقل: حمل و نقل و جابجايي انسان با امكانات رايج3

 اي ش فني و حرفههاي آموز خدمات آموزشي در بخش ةخدمات آموزشي: ارائ تعاوني ) شركت4

  : بجزتمام موارد زير جزو وظايف مدير منابع انساني است،  -37
 هاي عادالنه حقوق و دستمزد و سيستم پاداش ) طراحي سيستم1

 هاي كاركنان ) ارزيابي عملكرد و ارزشيابي شايستگي2

 ) انجام اقدامات مربوط به بازنشستگي و پرداخت دستمزد مستمري بگيران3

 الزم براي ايمني و سالمت جسمي و روحي كاركنان ) انجام اقدامات4

  باشيم؟  ها مي سنجي به دنبال برآورد هزينه يك از انواع امكان در كدام -38
 فنيسنجي  ) امكان1

 اقتصاديسنجي  ) امكان2

 سنجي عملياتي ) امكان3

 سنجي قانوني ) امكان4

  هاي زير است؟ محصول جديد كدام يك از گزينه ةدوم توسع ةمرحل -39
  ها غربالگري ايده) 1
 ) تحليل آزمون و كشف بازارهاي اوليه2

 ) آزمون3

 ) توسعه مفهوم4

 را پر يكننده از تكنولوژمصرف ةسطح توقعات ناآگاهانه و آگاهان نيمحصول و همچن يسطح فعل نيب ةفاصل ديبا با توجه به اينكه -40

 توان حاصل كرد؟مي اييجه، چه نتميكن 

  شد. ميوفق خواهم يمحصول ةموفق به ارائ) 1
  كرد. ميخواه تيريرا مد يمصرف كاربر از تكنولوژ) 2
  ارائه خواهيم كرد. تررزانمحصولي ا) 3
  سطح فناوري در محصول را افزايش خواهيم داد.) 4

  
  
  
  
  
  
  
  

  كانونهم هنرستانهم هنرستاندوازدكانال تلگرام                                    
  ترين خبرها و مطالب مرتبط با دوازدهم هنرستانجديد                             

 

@kanoonir_12h 
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  بدني) تربيت –كشي معماري  نقشه –مكانيكي  تاسيسات –الكتروتكنيك  –(ويژة كامپيوتر هاي نوين  كاربرد فناوري
  شكاف مهارتي به كدام معناست؟  -41

 ها توسط يك شخص براي انجام كار) فراگيري ناقص مهارت1

 هاي دانش، مهارت يا نگرش توسط فرد) عدم فراگيري يكي از حيطه2

 هاي مورد نياز بازار كارهاي آموخته شده توسط فرد با مهارت) عدم تطابق مهارت3

 كه نتواند به حيطه مهارت وارد شود.اي ) فراگيري ناقص دانش در شخص به گونه4

مكـان نقطـة    ،عواملي مثل دما طبق هاي صنعتي بر اساس فناوري اختراع كنند كه  اند ربات اش توانسته آقاي كريمي و تيم -42
ها را در سايت خود و صفحات مجازي منتشر كردند.  ها پس از اين موفقيت مقالة ساخت و روش دهند. آن جوش را تغيير مي

  ؟ است  گزينه عنوان و عنصر اين اتفاق به درستي ذكر شده در كدام
 دگرديسي ديجيتالي- ) هوش مصنوعي1

 هاي اجتماعي شبكه- ) دگرديسي ديجيتالي2

 هاي اجتماعي شبكه- ) هوش مصنوعي3

 هوش مصنوعي- ) دگرديسي ديجيتالي4

 يك از موارد زير صحيح است؟م، كداهستندمقايسة دو ساختار مكعبي در شكل زير كه هر دو از آلياژهاي آهن  با -43

 است. B=8و در ساختار  A=12الف) عدد همسايگي در ساختار 

   است. Bتر از اتم بيش Aب) واكنش پذيري و احتمال خوردگي اتم 
  تر است.رباي دائم مناسببراي ساخت آهن Bج) آلياژ با ساختار اتمي 
  تر است.براي ساخت متة حفاري مناسب Bد) آلياژ با ساختار اتمي 

  
 ) ب و ج1

 ) ب و د2

 ) الف و د3

 ) الف و ج4

  نيست؟  TiO2يك از كاربردهاي كدام -44
 ) خود تميزشوندگي سطحي1

 هازدايي از سيال) سم2

 ) كرم ضد آفتاب3

 ) تصفية آب و هوا4

  )چپاز راست به  است و نمونه كاربرد آن چيست؟(به ترتيبهاي ساخت كدام نوع كامپوزيت زينتر كردن از روش -45
 قطعات مشعل- ) پايه سراميكي1

 موتورهاي احتراق داخلي- ) پايه فلزي2

 لوازم هنري- ) پايه سراميكي3

 صنايع كشاورزي - ) پايه پليمري4
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 كارگاه نوآوري و كارآفريني

سازي، توليد و فروش محصوالتي نظير هاي كيفيشود و در طرحسرعت پيگيري ميبه سازي در صنعت پااليش بحث كيفي -46
تر ماننـد نفـت كـوره كـاهش خواهـد      يابد و توليدات محصوالت كم ارزشافزايش مي 4زين و گازوئيل با استاندارد يورو بن

 هاي روش موم است؟ حل يافت. اين مثال شامل كدام از راه

 ) افزايش1

 ) جايگزيني2

 ) تغيير3

 كاهش )4

  كدام مورد در رابطه با اختراع غلط است؟ -47
 ا ايدة از پيش موجود باشد.تواند يك مدل يمي  )1

 ) كاربرد صنعتي، كشاورزي يا دارويي دارد.2

 ) بايد در جهان جديد باشد.3

 ) براي شخص ديگري با مهارت عادي در صنعت مورد نظر، واضح نباشد.4

  وجود اعتماد و تخصص در يك تيم كاري، به ترتيب كدام يك از منابع كليدي كسب و كار است؟ -48
 نساني) منابع معنوي و ا1

  ) منابع اجتماعي و معنوي2
  ) منابع معنوي و اجتماعي3
  ) منابع اجتماعي و  انساني4

  كيفيت محصول است. ةبرقراري ارتباطات طوالني مدت و موثر با مشتري دربار ة. . . نتيج -49
 ) شناخت مصرف كننده1

 ) نشان تجاري2

   هاي ظاهري  ) ساخت ويژگي3

 ) قيمت محصول4

  شود؟ كدام بعد از طراحي محصول را شامل مي تر،تي شبيه به رقبا اما با قيمت پايينطراحي محصول با كيفي -50
 رقابت) 1

 ) كيفيت2

 ) جمعيت3

  ارزش) 4
 

 

 



 دفترچه سؤال

  1399 بهمن 10آزمون 
 حسابداري

 
  

 
 

 دقيقه 100 زمان كل: 50تعداد كل سوال:                  
 

 گويي پاسخ زمان  ها سوال شمارة تعداد سؤال نام درس  پايه

  يازدهم
 دقيقه 20 60تا  51از 10  حسابداري حقوق و دستمزد

 دقيقه 20 70تا  61از 10  حسابداري اموال و انبار

  دهم
 دقيقه 20 80تا  71از 10  دانش فني پايه

 دقيقه 20 90تا  81از 10  حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني

 دقيقه 20 100تا  91از 10  حسابداري خريد و فروش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مستندسازي و مطابقت  ويراستار مسئول درس (به ترتيب حروف الفبا)طراحان  نام درس
  با مصوبات

 ،ديدهنيكي، امير احمدپور، معصومه جهانطيبه آب  حسابداري حقوق و دستمزد
 حسن عزيزي

  نژاد فاطمه كيان  امير احمدپور
  نيا محدثه سيفي

  مدير:
  نسب فاطمه رسولي
  مسئول:

  فائزه پيريايي

نيكي، امير احمدپور، حسن عزيزي،طيبه آب  حسابداري اموال و انبار
 حميدرضا مهجوري

حسن عزيزي،،ديدهنيكي، معصومه جهانطيبه آب  دانش فني پايه
 حميدرضا مهجوري

 ديده،نيكي، معصومه جهانطيبه آب  حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني
 حميدرضا مهجوري

  ديده، حسن عزيزي امير احمدپور، معصومه جهان  حسابداي خريد و فروش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هنرستاندوازدهم مدير گروه 
                     محمدجعفر مفتاح

  021-66962400)   137(داخلي 
 ميرزاكاظمفرزانه مسئول دفترچه

 الهام مشهدي آراصفحه
 حميد محمدي نظارت فني چاپ

  
  

  
  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم

 021-6463تلفن:   – 923پالك  –خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
  »دانش و آموزش وقف عام شد بر گسترش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«

  

 گروه فني

 گروه علمي

Accounting  
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 3پودمان  كل

  تهيه جداول بيمه و ماليات
  

  106تا  77هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  

   حسابداري حقوق و دستمزد
  

اگر حق بيمه سهم كـارگر پـس از انجـام محاسـبات مربـوط بـه حقـوق و دسـتمزد برابـر بـا             - 51

  با . . .  ريال باشد، حق بيمه بيكاري برابر است 490,000

1 (112,700    2 (1,610,000  

3 (280,000    4 (210,000  

از تـاريخ شـروع بـه     ماه 24به مدت  سهم كارفرما اجتماعيهاي زير كارفرما از پرداخت حق بيمه  در كدام يك از حالت  - 52

  معاف خواهد بود؟ كار

  هاي توليدي كوچك  حمايت از كارگاه) 1

  جانبازان مشغول به كار حمايت از ) 2

  كه با مدرك حداقل كارشناسي به صورت كارورزي كار انجام دهند.  دانشگاهي التحصيالن جذب فارغ) 3

  ن از پرداخت حق بيمه اجتماعي معاف نخواهند بود. در هيچ حالت كارفرمايا) 4

پس از كسر مبلغ ماليات از حقوق و دستمزد افراد حداكثر. . . ايـن مبلـغ را بايـد بـه      پرداخت كنندگان حقوق و دستمزد،  - 53

  پرداخت كنند.  محل مالياتي امور اداره

  ماه بعد  15تا ) 2    تا قبل از ماه بعد ) 1

  يان ماه بعد تا پا) 4    تا آخر ماه ) 3

درصد معـاف از ماليـات اسـت     30درصد مشمول بيمه و  80كه  باشد مي ميليون ريال 50مجموع حقوق و مزاياي ماهانه   - 54

  % باشد، ماليات حقوق و دستمزد چند هزار ريال است؟10ميليون ريال و نرخ ماليات  5اگر معافيت مالياتي ماهانه 

1 (2,500    2 (2,920  

3 (3,500    4 (3,870  

حقـوق   1/10 تـاريخ  هزينه حقوق را ثبـت كـرده باشـد و در    29/9 تاريخ ا توجه به اطالعات سوال قبل اگر شركت درب  - 55

  ؟باشد تا چه تاريخي ميبه سازمان امور مالياتي  ليستپرسنل را پرداخت كند، حداكثر مهلت تسليم 

1 (29/10    2 (30/10  

3 (01/11    4 (15/11  
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  ؟باشد نمير حق بيمه يك از موارد زير مشمول كس كدام  - 56

  اضافه كاري ) 2    حقوق پايه ) 1

  بن) 4     لشكريحقوق بازنشستگان ) 3

ـ  ،ريال باشـد  276,000,000رابر با ب 97سال  مالياتي ساالنهدر صورتي كه ميزان معافيت   - 57 زان معافيـت عيـدي چقـدر    مي

  خواهد بود؟

1 (23,000,000    2 (18,400,000  

3 (27,600,000    4 (11,500,000  

  تر  باشد. جوه مبناي كسر حق بيمه نبايد از . . . كمتر و از . . . بيشو  - 58

  برابر حداقل مزد  7 –حداقل مزد ) 1

  برابر حداقل مزد  7 –حداكثر مزد ) 2

  برابر حداقل مزد  5 –حداقل مزد ) 3

  برابر حداقل مزد  5 –حداكثر مزد ) 4

مبلغ . . . اقدام  پرداخت چك بهرخواست صدور چك يا دستور بايد نسبت به د ،دريافت برگ پرداخت ارسال ليست . . .   - 59

  نمود. 

  حق بيمه كل % 30 –قبل از ) 2    % كل حق بيمه 10 –پس از ) 1

  % كل حق بيمه 10 –قبل از ) 4    % كل حق بيمه 30 –پس از ) 3

و آخـرين   دستمزد خواهدبودحقوق و  بابت عدم ارسال به موقع ليستمبلغ حق بيمه همان ماه  جريمه نقدي به ميزان . . .  - 60

  باشد. . . . مي شدگان حداكثر تا پايان آخرين روز ت ارسال ليست حقوق و دستمزد بيمهمهل

   بعدماه  - % 10) 2    همان ماه  - % 10) 1

   بعدماه  - % 20) 4    همان ماه  - % 2) 3
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 3پودمان  كل

  صدور اسنادكنارگذاري و فروش دارايي ثابت
  

  194تا  145هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

   حسابداري اموال و انبار 
  

  

 8,000,000بهـاي تمـام شـده آن     كه ورتيصدر  .ف از بين رفتديك دستگاه وانت در اثر تصا  - 61

مبلـغ  پرداخت ريال باشد و بيمه بابت خسارت متعهد به  2,000,000ريال و استهالك انباشته آن 

  زيان يا سود حاصل از تصادف برابر است با . . .  باشد، شدهريال  4,000,000

  زيان  6,000,000) 2    سود  2,000,000) 1

  زيان 2,000,000) 4    سود 6,000,000) 3

بهـاي   ××/1/1در  .از دسـت داد  به علت وقوع حادثه يك دستگاه از تجهيزات خود را ××/31/6شركت الف در تاريخ   - 62

% 40روش محاسبه استهالك مانده نزولي با نـرخ  ، ريال 200,000و استهالك انباشته آن  4,000,000تمام شده تجهيزات 

  مبلغ بيمه تعيين نشده باشد زيان حاصل برابر است با . . .   و چنانچه دستگاه مورد نظر بيمه باشد .بوده است

1 (960,000    2 (3,800,000  

3 (760,000    4 (3,040,000 

بـدهي   1/3/99در تـاريخ   كـه ريـال تضـمين نمـود     20,000,000را به ارزش » بتا«مبلغ بدهي شركت » آلفا«شركت   - 63

ميليـون ريـال    48ارايي ثابت شركت آلفا به بهاي تمام شـده  به حكم قانون د 1/5/99بعد در تاريخ  دو ماه .داخت شودپر

اسـتهالك انباشـته در    –سـال   4عمر مفيـد   –ميليون  12گرديد (ارزش اسقاط آن اقدام به فروش  تاريخ توقيف و در همان

عمـر مفيـدش    دارايـي در سـال دوم   وريال و روش محاسبه استهالك مجموع سـنوات   14,400,000مبلغ  99ابتداي سال 

  ميزان طلب شركت الفا از شركت تتا چند هزار ريال است؟ ).نمود اقدام به خريداري آن» تتا«شركت كه  داشته  قرار

1 (5,000    2 (10,000  

3 (15,000    4 (20,000  

مبلغ دارايي نگهداري شـده   ،كنارگذاري شود جهت فروش با توجه به اطالعات سوال قبل اگر دارايي ثابت توسط شركت  - 64

  باشد؟ چند ريال مي براي فروش

1 (10,000,000    2 (20,000,000  

3 (30,000,000    4 (40,000,000  

ميليـون ريـال و همچنـين ارزش     42 و  ميليون ريـال  24مانده استهالك انباشته و بهاي تمام شده ماشين آالت به ترتيب   - 65

د (زيان) ناشي از كنارگذاري چند هزار سو.ميليون ريال است  21ناشي از واگذاري  خالص عوايدو ميليون ريال  33منصفانه 

  ريال است؟

  زيان  3,000) 2    سود  3,000) 1

 زيان  15,000) 4    سود  15,000) 3
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 ريـال باشـد و در زمـان    2,200,000آن  ريـال و اسـتهالك انباشـته    2,500,000ي برابر با يچنانچه بهاي تمام شده دارا  - 66

  ي كدام است؟يريال باشد ثبت اسقاط اين دارا 2,200,000اسقاط دارايي به دليل عدم كارايي برابر با 

  2,200,000استهالك انباشته ) 2  2,500,000 دارايي اسقاطناشي از زيان ) 1

  300,000اسقاط  ناشي از  زيان  2,500,000دارايي ثابت   

  2,500,000دارايي ثابت                                                                                                                                 

  2,200,000استهالك انباشته ) 4  300,000 دارايي اسقاط ناشي از زيان) 3

  2,200,000دارايي ثابت     300,000دارايي ثابت   

از فروش به واحد خريد اي نقل و انتقال مربوط يكي از سيستم هاي كامپيوتري خود را ه چنانچه شركتي پس از تكميل فرم  - 67

  منتقل نمايد ثبت حسابداري اين رويداد كدام است؟

  ×××جاري شركا ) 2  ×××ساير حساب هاي دريافتني ) 1

  ××× اثاثه و تجهيزات    ×××اثاثه و تجهيزات  

  ثبتي ندارد) 4    ×××اثاثه و تجهيزات جديد ) 3

    ×××اثاثه و تجهيزات قديم   

ريـال بـوده بـه دليـل تصـادف       2,500,000ريال كه استهالك انباشته آن  3,400,000ماشين آالتي به قيمت تمام شده   - 68

  قيمت فروش چند ريال است؟ .ريال متضرر شد 400,000در اين معامله  و فروخته شد

1 (2,100,000    2 (1,300,000  

3 (900,000    4 (500,000 

شـركت از   ريال بود معاوضه شد و 800,000ريال با دارايي ديگر كه ارزش آن  600,000يك دارايي به ارزش دفتري   - 69

  شود؟ دفاتر ثبت مي چند ريال در . دارايي تحصيل شده معادلريال وجه نقد دريافت كرد 200,000 اين بابت مبلغ

1 (400,000    2 (600,000  

3 (800,000    4 (2,000,000  

اي صحيح  طه با مخارج جاري و سرمايهاي در شركت ها، كدام گزينه در راب خارج جاري از سرمايهمدر آيين نامه تفكيك   - 70

  مي باشد؟

  اي  برابر با مبلغ مبنا سرمايه ،كمتر از مبلغ مبنا جاري) 1

  اي  بيشتر از مبلغ مبنا سرمايه ،كمتر از مبلغ مبنا جاري) 2

  اي  بيشتر از مبلغ مبنا سرمايه ،برابر با مبلغ مبنا جاري) 3

  با توجه به وضعيت مالي هر شركتي متفاوت است. اي از يكديگر سرمايه و تفكيك مخارج جاري) 4
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 3پودمان  كل 

  تجهيزات و كاربرد آن
  

  42تا  31هاي  صفحه
  دقيقه 20پيشنهادي:  وقت

  دانش فني پايه 
  

  

  

 باشد؟ يك از تجهيزات زير مي از مشخصات فني كدامعبارت زير   - 71

	>>نوار كاغذي دارد يااندازه متوسط روميزي سه صفر، حداقل << 	

  رايانه ) 1
  دستگاه پول شمار ) 2
  چك دستي يا برقي دستگاه پرفراژ ) 3
  ماشين حساب ) 4

  تهيه كرد؟آن تناسب با توان مالي شركت و كارايي مورد نياز م توان را مي زير هاي وسيلهكدام يك از   - 72
  هاي مورد نياز حسابداري  فرم) 2    نرم افزار ) 1
  دستگاه پول شمار ) 4    جعبة كمك هاي اوليه ) 3

  كنيم؟ % ماليات بر ارزش افزوده به مبلغي چگونه عمل مي9جهت اضافه كردن   - 73
1(SET / M / 9   2 (SET / M / 9  
3( SET / TAX / 9   4 (SET / TAX / 9  

  گيرد؟ جهت لغو آخرين عمل و لغو تمام عمليات ورودي به ترتيب از راست به چپ كدام گزينه انجام مي  - 74
 CEدو بار فشار كليد  – CEيك بار فشار كليد ) 1

 ACدو بار فشار كليد  – ACيك بار فشار كليد ) 2

 ACيك بار فشار كليد  – CEيك بار فشار كليد ) 3

 CEيك بار فشار كليد  – ACيك بار  فشار كليد ) 4

  عملكرد كدام يك از كليدهاي زير با هم مشابه است؟  - 75
1 (+TAX, STORE    2 (+TAX, SET  
3 (RATE, SET    4 (+TAX, RATE  

  ؟باشد نمياز كليدهاي حافظه زير صحيح يك  عملكرد كدام  - 76
1 (MR فراخواني از حافظه :  
2 (MC پاك كردن كليه محتويات حافظه :  
3 (MRC ني از حافظه و يكبار فشار دادن حذف از حافظه فشار دادن حافظه برابر با فراخوا: دوبار  
4 (MII RC دوبار فشار دادن حذف از حافظه ثانويه : يكبار فشار دادن حافظه برابر با فراخواني از حافظه ثانويه و  

  گيرد؟ كدام يك از كليدهاي زير در ماشين حساب براي محاسبه حاشيه سود ناخالص مورد استفاده قرار مي  - 77
1 (GT    2 (AC  
3 (MC    4 (MU  

  رود؟ شته محاسبات قبلي به كار ميبراي نمايش جمع انبا هاي زيركليدكدام يك از   - 78
1 (MU    2 (GT  
3 (SET    4 (MR  

  ؟بيان نشده استكاربرد كدام يك از كليدهاي زير به درستي   - 79
1 (CE 2  : پاك كردن آخرين ورودي يك محاسبه (AC پاك كردن كليه محتويات :  
3 (RATE 4  : ذخيره نمودن ماليات ( حذف يا ويرايش اخرين ورودي :  

  ؟گيرد مورد توجه قرار نميهاي زير  كدام يك از ويژگي طراحي حسابداري براي هر موسسهدر   - 80
  اي حرفه استانداردهاي) 2  اصول پذيرفته شده حسابداري ) 1
  قوانين و مقررات ) 4    هاي مديريتي ساختار) 3
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 3پودمان  كل 

  تحرير دفاتر قانوني
  

  142تا  99هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني
  

 
  ؟باشد نميهاي زير جزو اسناد و مدارك مثبته مالي  يك از گزينه كدام  - 81

  نكيفيش با) 2    قبض آب و برق ) 1

  فاكتور خريد ) 4    هر نوع دست نوشته ) 3

  ؟شود نميهاي زير يك رويداد مالي محسوب  يك از گزينه كدام  - 82

  خريد يك باب ساختمان براي احداث كارگاه ) 1

  خريد نسيه ماشين آالت و تجهيزات ) 2

  يك ماشين با موتور  معاوضه) 3

  تعويض مدير شركت بخش كارگزيني) 4

  ؟ند بيانگر پرداخت بخشي از بدهي شركت باشدتوا زير ميكدام گزينه   - 83

  ودي بانك / كاهش بدهي شركت افزايش موج) 1

  كاهش موجودي نقد بانك / كاهش حساب پرداختني ) 2

  كاهش موجودي نقد بانك / افزايش بدهي ) 3

  افزايش موجودي بانك / افزايش بدهي ) 4

  گيرد؟ ها مورد استفاده قرار مي ساببندي كردن ح هاي زير جهت تفكيك و طبقه يك از گزينه كدام  - 84

  دفتر معين ) 2    دفتركلحساب هاي ) 1

  دفتر روزنامه فروش ) 4    دفتر روزنامه خريد ) 3

  باشد؟ بيانگر مفهوم ضمائم مي اجزاي سند حسابداريكدام يك از موارد زير در   - 85

  اوراق ضميمه شده ) 2    فاكتورهاي فروش ) 1

  اريزيهاي و فيش) 4    فاكتورهاي خريد ) 3

  باشد؟ هاي زير در ارتباط با تراز آزمايشي چهار ستوني صحيح مي يك از گزينه كدام  - 86

  باشد.  ستون اول شامل رديف و نام حساب مي) 1

  باشد.  گردش حساب بدهكار و بستانكار مي جمع ستون اول شامل) 2

  . باشد هاي بدهكار يا بستانكار هر حساب مي دو ستون آخر شامل مانده) 3

  باشد.  صحيح مي 3و  2ينه گز) 4
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  رويداد مالي بايد آن را . . . و . . . نمايند.  ياحسابداران پس از وقوع معامله   - 87

  تجزيه و تحليل و ثبت ) 2  اطالعات و تجزيه و تحليل آوري جمع) 1

  آزمايش و تجزيه و تحليل ) 4    ثبت و آزمايش ) 3

هاي الكترونيكي را حداكثر . . . پس از پايان . . . مـاه   ده شده به ماشينت داخالصه عمليامكلفند هر . . . ماه يكبار يان مود  - 88

  و فصل آخر . . . تحويل اظهارنامه به اداره امورمالياتي مربوطه تسليم نمايند. 

  روز، سه، قبل از  30سه، ) 2    روز، دو، قبل از  30دو، ) 1

  با روز، سه، همزمان  30سه، ) 4    روز، دو، همزمان با  30دو، ) 3

  مشابه است؟» موجودي نقد«تاثير كدام يك از رويدادهاي زير بر حساب   - 89

  دريافت وام از بانك و خريد نقدي ملزومات ) 1

  دريافت طلب و پرداخت بدهي ) 2

  خريد نسيه و تعويض سفته ) 3

  دريافت وام و پرداخت اقساط ) 4

  يك از جمالت زير نادرست است؟ كدام  - 90

  شود. انجام ميحسابداري  سند تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و تنظيم ،دارك مثبتهآوري اسناد و م س از جمعپ) 1

  و قانوني نگهداري شوند. ه اسناد بايد درجايي به طور منظم، منسجم وجود دفاتر حسابداري به اين دليل است ك) 2

سد، مجوز ثبت آن در دفاتر شركت يم و به امضاي مقام ذي صالح بررويداد مالي تنظ برايقبل از اينكه سند حسابداري ) 3

  صادر شده است.

  . شوند دفاتر حسابداري به دو دسته دفاتر قانوني و دفاتر كمكي تقسيم مي) 4

  
  

  كانونهم هنرستانهم هنرستاندوازدكانال تلگرام                                    
  انترين خبرها و مطالب مرتبط با دوازدهم هنرستجديد                             

 

@kanoonir_12h 
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 3پودمان  كل 

  حسابداري تنظيم كارت حساب كاال
  

  147تا  109هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  حسابداري خريد و فروش
  شود؟ بهاي تمام شده كاالي فروش رفته در كارت حساب كاال چگونه محاسبه مي  - 91

  .آيد از حاصل جمع ستون وارده به دست مي) 1
  .آيد ريق ستون وارده به دست ميفحاصل جمع و ت از) 2
  .آيد از حاصل جمع ستون صادره به دست مي) 3
  آيد. از حاصل جمع و تفريق ستون صادره به دست مي) 4

  گردد.  ها به ازاي ارزش . . . آن مشخص شده و ثبت مي شود كه در سيستم . . . تكميل ميحواله انبار از نظر . . . توسط   - 92
  ريالي  –انباردار  –مقداري ) 2    ريالي  –حسابدار  –مقداري ) 1
  مقداري –انباردار  –ريالي ) 4    مقداري  –حسابدار  –ريالي ) 3

  كدام گزينه نادرست است؟  - 93
  = موجودي كاالي پايان دوره بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش – بهاي تمام شده كاالي فروش رفته) 1
  = موجودي كاالي اول دوره بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش –ري شده بهاي تمام شده كاالي خريدا) 2
  موجودي كاالي پايان دوره   >بهاي تمام شده كاالي فروش رفته) 3
  بهاي تمام شده كاالي خريداري شده  <بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش ) 4

تري به بهاي تمام شده موجودي  پايان دوره نزديكي بيش تمام شده موجودي گذاري بهاي هاي قيمت يك از روش در كدام  - 94
  ابتداي دوره دارد؟

   واردهروش اولين صادره از آخرين ) 2  روش اولين صادره از اولين وارده ) 1
  روش شناسايي ويژه) 4    روش ميانگين موزون ) 3

  شود.  . . منعكس مي موجودي كاالي فروش نرفته در شركت هاي بازرگاني تحت عنوان . . . در . . . در .  - 95
  ترازنامه  –ابتداي دوره  –موجودي ) 2  ترازنامه  –پايان دوره  –موجودي كاال ) 1
  صورت سود و زيان  –ابتداي دوره  –خريد ) 4  صورت سود و زيان  –پايان دوره  –خريد ) 3

  ؟باشد نميگذاري عيني  هاي قيمت زير از جمله روش  گذاري كدام يك از قيمت  - 96
  روش شناسايي ويژه ) 2    ه فروشيروش خرد) 1
  روش اولين صادره ازآخرين وارده ) 4  روش اولين صادره از اولين وارده ) 3

  شود؟ هاي زير جريان واقعي بهاي تمام شده رديابي مي در كدام يك از روش  - 97
  روش ميانگين متحرك ) 2    روش ميانگين موزون ) 1
  روش شناسايي ويژه ) 4    روش ميانگين ثابت ) 3

  روش ميانگين متحرك در سيستم . . . كاربرد دارد.و سيستم . . .  درش ميانگين موزون رو  - 98
  ادواري  –دائمي ) 2    دائمي  –اري واد) 1
  دائمي  –دائمي ) 4    اري واد –ادواري ) 3

  شود. نرخ جديدي محاسبه مي ورود كاال مرتبه . . . پس از هر در روش  - 99
   ) ميانگين متحرك2    ميانگين موزون  ) 1
   3و  2هاي  ) گزينه4    ) ميانگين سيار  3
آتش سوزي كه امكان شمارش موجودي غيـر ممكـن يـا شـامل      ،در صورت به وجود آمدن عواملي از جمله سيل، زلزله  - 100
  توان مبلغ موجودي كاالي پايان دوره را محاسبه كرد؟ زينه هنگفت باشد از كدام روش ميه

  وردي روش برآ) 2    روش ميانگين سود و زيان ) 1
  هر سه مورد ) 4    روش ميانگين متحرك ) 3
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 كنكور هنرستان هايمجموعه كتاب
 قيمت - وضعيت چاپ  نام كتاب رشته

مشترك براي همه 
 ها رشته

 35000 هاي غيرفني هنرستان كنكور عمومي، پايه و شايستگي 10زرد 

 در دست چاپ هاي غيرفني كنكور هنرستان اي شايستگي آبي پيمانه

 در دست چاپ اي دروس عمومي كنكور هنرستان بي پيمانهآ

 در دست چاپ اي علوم پايه كنكور هنرستان آبي پيمانه

 حسابداري

 35000 كنكور رشته حسابداري هنرستان 10زرد 

 45000 اي حسابداري كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 در دست چاپ دهم و يازدهم)اي حسابداري كنكور هنرستان (پايه  آبي پيمانه

 كامپيوتر

 35000 كنكور رشته كامپيوتر هنرستان 10زرد 

 42000 افزار رايانه كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) اي شبكه و نرم آبي پيمانه

 در دست چاپ افزار رايانه كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) اي شبكه و نرم آبي پيمانه

 الكتروتكنيك

 25000 كنكور رشته الكتروتكنيك هنرستان 10زرد 

 59000 اي الكتروتكنيك كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 در دست چاپ اي الكتروتكنيك كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) آبي پيمانه

 تربيت بدني

 در دست چاپ كنكور رشته تربيت بدني هنرستان 10زرد 

 33000 دني كنكور هنرستان (پايه دوازدهم)اي تربيت ب آبي پيمانه

 در دست چاپ اي تربيت بدني كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) آبي پيمانه

 گرافيك

 25000 كنكور رشته گرافيك هنرستان 10زرد 

 35000 اي گرافيك كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 65000 يه دهم و يازدهم)اي گرافيك كنكور هنرستان (پا آبي پيمانه

كشي معماري نقشه
 40000 كشي معماري هنرستان كنكور رشته نقشه 10زرد 

 30000 كشي معماري كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) اي نقشه آبي پيمانه

 در دست چاپ كشي معماري كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) اي نقشه آبي پيمانه

 مكانيك خودرو
 38000 ور رشته مكانيك خودرو هنرستانكنك 10زرد 

 در دست چاپ اي مكانيك خودرو كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

تأسيسات مكانيكي
 در دست چاپ كنكور رشته تأسيسات مكانيكي هنرستان 10زرد 

 در دست چاپ اي تأسيسات مكانيكي كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه
  


