
 کند چه نام دارد؟_یط کار هماهنگ میانسان را با مح یو روان یکیزیف یاست که جنبه ها یعلم-1

 یآرگونوم -الف

 یولوژیزیف -ب

 یولوژیب -ج

 یروان شناس -د

 چند درجه است ؟ یصندل یه نشستن رویزاو-2

 درجه 45 -الف

 شتریب یدرجه و کم 90 -ب

 درجه 60 -ج

 درجه 80 -د

 ح است ؟ین ، کدام مورد صحیسالمت شاغل یبرا یاز اصول آرگونوم-3

 طینور مناسب مح -الف

 لیآسان به وسا یدسترس -ب

 یتکرار یل کارهایتقل -ج

 یتکرار یل کارهایتقل  -ل  یآسان به وسا یدسترس -ط   ینور مناسب مح -د

 ط کار چند درجه است ؟یمناسب مح یدما-4

 درجه 25تا  18ن یب -الف

 درجه 30 -ب

 درجه 15 -ج

 درجه 15تا  10ن یب -د

 انواع سند عبارت است از:-5

 یو عاد یمحضر -الف

 یومحضر یرسم -ب

 یو رسم یعاد -ج

 یو دست یعاد -د

 است که : یبنچاق ، سند-6

 شودیات معامله در آن نوشته میجزئ -الف

 شود. یات قرارداد در آن نوشته میفقط کل -ب

 شود یملک درآن نوشته م یپالک ثبت -ج

 همان خالصه معامله است. -د

 :یعنیسند -7

 یقرارداد محضر -الف

 هر نوع نوشته -ب

 یقرارداد دست -ج

 دفترخانه ینوشته ها -د

  م؟یکن ی، به کدام صفحه از سند نگاه میدفترچه ا یت مالک در سندهایمشخص شدن هو یبرا-8

 صفحه ستون نقل و انتقاالت -الف

 صفحه دوم که نام و مشخصات مالک را نوشته است -ب

 اول به صفحه ستون نقل و انتقاالت و بعد به صفحه دوم -ج

ww نبود درصفحه دوم یاگر در صفحه ستون نقل و انتقال نام -د
w.
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د در سند ، چه یدرج نام مالک جد یپرشده باشد، برا یت دفترچه ایاگر صفحه نقل و انتقاالت سند  مالک-9

 رد؟یگ یصورت م یاقدام

 شود یض میسند تعو -الف

 شود. یبه سند ، صفحه متمم اضافه م -ب

 شود یافت مید دریسند جد -ج

 شود. یابطال سند م یتقاضا -د

 معتبر است؟ یبا چه ابزار ینگارش سند رسم-10

 یهر نوع  قلم جوهر -انهیب و رایتا -الف

 یا آبی یفقط خودکار مشک -یهر نوع  قلم جوهر -ب

 انهیب و رایتا -یا آبی یقط خودکار مشکف -ج

 یا آبی یفقط خودکار مشک -یهر نوع  قلم جوهر -انهیب و رایتا -د

 دارند؟ یت قانونیصالح ی، چه کسان یعاد ینوشتن سند ها یبرا-11

 ن قراردادیطرف -الف

 یافراد حقوقدان و مشاوران حقوق -ب

 یدارندگان دفاتر اسناد رسم -ج

 ذکرهمه اشخاص فوق ال -د

 شود؟ یر سند مادر گفته میز یک از سند هایبه کدام-12

 ل شده باشدیکه ملک آن به قطعات کوچکتر تبد یسند -الف

 یاصل یه کل پالک هایسند اول -ب

 یبا پالک فرع یمجموع سند ها -ج

 یبا پالک فرع یمجموع سند ها -ل شده باشدیکه ملک آن به قطعات کوچکتر تبد یسند -د

 ست؟یچ یسمسند ر یژگیو-13

 شود یرفته میپذ یدر ادارات دولت -دارد ییت اجرایبدون حکم دادگاه قابل -الف

 از به اثبات نداردین -شود یرفته میپذ یدر ادارات دولت -ب

 دارد ییت اجرایبدون حکم دادگاه قابل -از به اثبات نداردین -ج

 از به اثبات نداردین -شود یته مرفیپذ یدر ادارات دولت -دارد ییت اجرایبدون حکم دادگاه قابل -د

 ؟ردیگ یصورت م ین ، چه اقداماتیک زمیپس از موات اعالم شدن -14

 شود ید بنام دولت صادرمیت آن ابطال و سند جدیسند مالک -الف

 کنند یر و سند او را اخذ میرا دستگ یمالک قبل -ب

 شود یسند مشابه داده م یهم به دولت و هم به مالک قبل -ج

 شود یمالک مراجعه کرد سندبنام دولت صادرم یوقت -د

 رموجود است؟یک از اطالعات زی، کدام یت تک برگیمالک یدر سندها-15

 ملک نقشه -ملک   یکروک -الف

 ملک یکروک -ملک   ینشان -ب

 ملک ینشان -نقشه ملک    -ج

 ملک ینشان -ملک    یکروک   -نقشه ملک   -د

د در دسترس باشد؟یبا یت دارد، چه اطالعاتیک ملک مالکیکه ده سهم در یت فردیدن متراژ مالکیفهم یبرا-16

 تعدادکل سهام -تعداد دانگ  -الف

 متراژکل -تعدادکل سهام  -ب

ww تعداد دانگ -متراژکل  -ج
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى متصدى معامالت امالك اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh42



