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؟دشاب یمن حیحص نامتخاس یارجا یسدنهم رتفد دروم رد ریز تالمج زا کیمادک (1
تیلاعف نامتخاس یارجا یسدنهم رتفد رد کیرش ناونع هب دنناوت یم یبرجت نارامعم )فلا
دنشاب روشک یمسر دانسا رتافد رد هدش تبث یمسر همانتکراشم یاراد هکنآ رب طورشم .دنیامن
لوئسم روکذم صخش هک دشاب یم صخش هب مئاق نامتخاس یارجا یسدنهم رتفد زوجم )ب

دوب دهاوخ زین نامتخاس یارجا یسدنهم .رتفد
یارجا یسدنهم رتفد سیسأت هب تبسن دنناوت یم نوناق عوضوم ناسدنهم زا کی ره )ج

دنیامن مادقا .نامتخاس
دشاب یمن یراذگاو لباق نامتخاس یارجا یسدنهم رتفد زایتما .د (

ثحبم باتک و هحفص ، هدام ،ناماتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا 48رب 9 :باوج
38 8 هحفص2 ، هدام ،
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص روتامروفسنارت قاتا اب هطبار رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (2
دشاب یراک گ دننام ،یراک کزان هنوگ ره دقاف دیاب قاتا فقس .فلا � (

دوش هدناشوپ یشاک اب دیابن قاتا یاهراوید .ب (
دشاب هتشاد زاجم دح زا شیب بیش ای هلپ عون یه دیابن ،روتامروفسنارت قاتا رد .ج � (
دنشاب روتامروفسنارت خرّ یداه راوز یاراد دیاب روتامروفسنارت لقان یاه نهآریت .د (

56 هحفص13 ، ژ ءزج ، ثحبم باتک ساسا ()رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

بیش هیواز زا هراوید بیش و دشاب هتشاد دوجو اه هراوید شزغل ای شزیر لامتحا رگا (3
،عمش بصن اب دیاب رتم یتناس دنّ زا شیب قمع اب یاه یرادرب کاخ رد ،دشاب رتمک کاخ یعیبط

؟درک مادقا اه هراوید تظافح هب تبسن بسانم و مکحم یاهراهم و رپس
رتم یتناس زا شیب قمع اب ب رتم یتناس زا شیب قمع اب 80فلا 60( (
رتم یتناس زا شیب قمع اب د رتم یتناس زا شیب قمع اب 120ج 100( (

67 12912 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
هراوید شزغل ای شزیر لامتحا هک رتمیتناس زا شیب قمع اب یاه یرادرب کاخ 120رد :حیضوت
تظافح هب تبسن بسانم و مکحم یاهراهم و رپس ،عمش بصن اب دیاب ،دشاب هتشاد دوجو اه
ییاتسیا هیواز زا هراوید بیش کینکتوئژ تاعلاطم هب هجوت اب هکنآ رگم ،ددرگ مادقا اه هراوید

دشاب رتمک کاخ یعیبط .بیش
تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا حیحص روتامروفسنارت قاتا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (4
بالیس یلامتحا حطس زا رتمیتناس لقادح دیاب روتامروفسنارت قاتا فک عافترا 50فلا (

دشاب رتالاب هقطنم .یاهور
دشابن ینهآ و هدش زاب لخاد تمس هب قاتا یدورو رد .ب (

دوجو روتامروفسنارت قاتا رد یلصا رد زا ریغ یرگید یدورو رد و هرجنپ هنوگ یه دیابن �ج (
دشاب .هتشاد

دشاب یم رتمیلیم ربارب هدننک کنخ یاوه یجورخ و یدورو یاه هیرد دازآ دعب لقادح .د �150 (
56 هحفص13 ، ذ ءزج ، ثحبم باتک ساسا ()رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ
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زا جراخ یلیالد هب انب نادهاز رد عبرمرتم تحاسم هب ینوکسم هژورپ کی یارجا 7450رد 5(
رد دراد دادرارق رد هدش مالعا نامز زا هام تدم هب زاین هژورپ تراظن ،یقوقح رظان .روصت 6

؟تسیّ یقوقح رظان هفیظو تروص نیا
،راک بحاص هب ار بتارم ،تراظن دادرارق تدم نایاپ هب هدنام هام ود ات رثکادح دیاب )فلا

دادرارق دیدمت تساوخرد نامزاس زا و مالعا نامتخاس هناورپ رودص عجرم و ناتسا نامزاس
دیامن .تراظن

،راک بحاص هب ار بتارم ،تراظن دادرارق تدم نایاپ هب هدنام هام کی ات رثکادحدیاب )ب
دیدمت تساوخرد راک بحاص زا و مالعا نامتخاس هناورپ رودص عجرم و ناتسا نامزاس

دیامن تراظن .دادرارق
و ناتسا نامزاس هب ار بتارم تراظن دادرارق تدم نایاپ هب هدنام هام ود ات رثکادحدیاب )ج

دیامن تراظن دادرارق دیدمت تساوخرد نامزاس زا و مالعا نامتخاس هناورپ رودص .عجرم
و ناتسا نامزاس هب ار بتارم ،تراظن دادرارق تدم نایاپ هب هدنام هام ود ات رثکادح دیاب )د

دیامن تراظن دادرارق دیدمت تساوخرد راک بحاص زا و مالعا هناورپ رودص .عجرم
70 9415 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص روتامروفسنارت قاتا یدورو رد صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (6
دوش زاب جراخ تمس هب و دشاب ینهآ دیاب قاتا یدورو رد .فلا (
دوش زاب لخاد تمس هب و دیاب ینهآ دیاب قاتا یدورو رد .ب (

دوش زاب جراخ تمس هب و دشاب ینهآریغ دیاب قاتا یدورو رد .ج (
دوش زاب لخاد تمس هب و دشاب ینهآ ریغ دیاب قاتا یدورو رد .د (

56 هحفص13 ، ح ءزج ، ثحبم باتک ساسا ()رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

هک تسا هدش بصن هرفن روسناسآ هاّره رد و روسناسآ هاّ هقبط نامتخاس کی 8رد 3 2 8 7(
یاوه یارب لقادح هیلخت حطس دراد دوجو هیناث رب رتم ات اه نآ تعرس شیازفا .ناکما /25

اب تسا ربارب روسناسآ یاه :هاّ
عبرمرتم ب روسناسآ هاّ عطقم تحاسم دصرد ود /فلا %04 2( ( ) (
عبرمرتم د روسناسآ هاّ عطقم تحاسم دصرد کی /ج %03 1( ( ) (

28 3 282215 هحفص15 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

یمن اه ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تایه فیاظو و تارایتخا زا ریز دراوم زا کیمادک (8
؟دشاب

یاراد هک یتافالتخا رد یرواد لوبق و ییاضق عجارم هب ینف یسانشراک تامدخ هئارا )فلا
تسا ینف .تیهام

ناتسا یماظتنا یاروش هب هدش لصاو تایاکش لاسرا )ب
و تیلاعف یگنوگّ ،لیکشت هوحن لماش یگدنیامن رتافد هب طوبرم همان ماظن بیوصت و هیهت )ج

اهنآ تارایتخا و فیاظو دودح نییعت
روما رد نالغاش راک هب لاغتشا تیفرظ و تیحالص نییعت و یبایشزرا رما رد تکراشم )د

نوناق لومشم یاه هزوح یاه تیلاعف هب طوبرم ینف
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85 82 یلا73 هحفص ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

2000 یانبریز9 و ینوکسم یربراک اب هژورپ کی ینامتخاس تایلمع یارجا نیح رد رگا (
یلیصفت همانرب رد یتارییغت ،راک ماجنا دنور رد هدش داجیا تالکشم هب هجوت اب عبرمرتم

؟دوش لمع دیاب هنوگّ ،دبای ترورض یئارجا
دهد عالطا کلام هب ار بتارم راک ماجنا دعوم زا لبق دیاب یرجم .فلا (
دهد عالطا رظان هب ار بتارم راک ماجنا دعوم زا لبق دیاب یرجم .ب (
دهد عالطا رظان هب ار بتارم راک ماجنا دعوم زا لبق دیاب کلام .ج (

دهد عالطا یرجم هب ار بتارم راک ماجنا دعوم زا لبق دیاب کلام و حارط .د (
642 4 دنب2 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

،میتسه هجاوم لوط تیدودحم اب ،نامتخاس کی رد کرحتم ور هدایپ یارجا یارب (10
؟تسا ردقّ میریگب رظن رد میناوت یم ور هدایپ نیا یارب هک یبیش هیواز رثکادح

قفا حطس هب تبسن هجرد ب قفا حطس هب تبسن هجرد 12فلا 35( (
قفا حطس هب تبسن هجرد د قفا حطس هب تبسن هجرد 45ج 6( (

41 121315 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

؟درک هدافتسا نیمز دورتکلا ناونع هب ناوت یم ریز دراوم زا کی مادک زا (11
12mm لقادح رطق اب نیمز رد هدش هدیبوک تروص هب یسم شکور اب یدالوف هلیم )فلا

حلسم نتب اب یپ لخاد یدالوف یاهدرگلیم )ب
20mm لقادح رطق اب مئاق هدش نفد ای هدیبوک هزیناولاگ هلول )ج

عبرم رتمیلیم عطقم حطس اب همست تروص هب یسم یداه 30د (
164 32101 هحفص13 ، پ ءزج ، پ دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -( ) :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هدافتسا ناوت یم ییاه هلول هّ زا ،دنوش یم ارجا اه فک ریز رد هک ییاهرادم یارجا یارب (12
؟درک

یدالوف یاه هلول طقف ب بلص یکیتسالپ ای یدالوف یاه هلول )فلا (
یموطرخ یکیتسالپ ای یدالوف یاه هلول د بلص یکیتسالپ یاه هلول طقف )ج (

91 53713 هحفص13 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

عافترا ،مرگولیک تیفرظ ؛تاصخشم اب مود هتسد ینوکسم نامتخاس کی 630روسناسآ 13( ) (
تسا هدش هتخاس رتم کهاّ عافترا و نیباک یاهرد عافترا و رتم .نیباک / / /15 100 220

؟تسا هیناث رب رتم دنّ روسناسآ نیا یمان تعرس رثکادح
175 60 1 د15 ج ب /فلا / /( ( ( (

59 1 هحفص15 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
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رثکادح یمان تعرس نوتس رد لودج هب هعجارم و لاوس رد هدش صخشم دادعا هب هجوت اب
دشاب یم حیحص هیناث رب رتم ددع .تعرس 1

تسا حیحص ب .هنیزگ

رب ینبم ناتسا یسدنهم ماظن یاضعا زا دصرد یس تساوخرد زا دعب هام ود هکیتروص رد (14
هنوگّ ،دیامن فاکنتسا هسلج لیکشت زا هریدم تأیه یمومع عمجم هداعلا قوف هسلج لیکشت

؟دش دهاوخ لمع
تامادقا یزاسرهش و هار یزاسرهش و نکسم ترازو عالطا اب دنفلكم ناسرزاب سرزاب )فلا ) ( ) (

دنروآ لمعب یمومع عمجم هسلج لیکشت روظنم هب .مزال
و نکسم ترازو یگنهامه اب تسا فلکم نامتخاس یسدنهم ماظن یزکرم یاروش )ب

دروآ لمعب یمومع عمجم هسلج لیکشت روظنم هب مزال تامادقا یزاسرهش و هار .یزاسرهش ( )
لیکشت هب تبسن ًاسأر یزکرم یاروش ،نوناق ییارجا همان نیئآ هدام ث دنب یارجا رد ۱۱۴ج (

دومن دنهاوخ مادقا هسلج
لیکشت تهج مزال تامادقا نامزاس یزکرم یاروش یگنهامه اب ناتسا یزاسرهش و نکسم )د

دروآ دهاوخ لمعب ار .هسلج
، هرصبت و هدام تاحالصا ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا رب 1:باوج 53

144 هحفص
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دشاب دیاب ردقّ لقادح رتم بسح رب رپمآ تاوولیک روتامروفسنارت قاتا یلصا 600داعبا 15(
تسا هدش نایب عافترا ،ضرع ،لوط تروص هب .خساپ :

74 23 25 53 35 54 473 4 53 32 د34 ج ب /×/×/فلا /×/× / /× × /× /× /( ( ( (
52 33513 هحفص13 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

ربارب تاقبط فک هب فک عافترا اب ،هقبط تشه ینوکسم نامتخاس کی روسناسآ هاّ رد (16
لقادح روسناسآ هاّ یارب ،تسا هدش بصن تعرس اب فراعتم روسناسآ کی ،رتم /1m/s 330

؟تسا مزال ییانشور غارّ دنّ
ددع د ددع ج ددع ب ددع 6فلا 5 4 3( ( ( (

18 632215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
ود تسا مزال بیترت نیدب ددرگ نیمات بولطم وحن هب دیاب روسناسآ هاّ .ییانشور :حیضوت

لصاوف اب اه غارّ یقبام و هاّ هطقن نیرت نییاپ و نیرتالاب زا رتم هلصاف رد غارّ 50/ددع
دنوش بصن هناخروتوم لحم زا ندش شوماخ و نشور تیلباق اب و ظافح اب رتم .رثکادح 7

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا مادک دشاب یم جورخ ریسم زا یشخب ناونع هب هک هار بیش طیارش (17
1 15 1 200cmیضرع بیش رثکادح هب بیش رثکادح ، هار بیش دیفم ضرع لقادح -فلا (

هار بیش کی عافترا رثکادح .هب -74cm 48
هب یضرع بیش رثکادح هب بیش رثکادح ، هار بیش دیفم ضرع لقادح -ب -48 1 8 1 90cm (
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هار بیش کی عافترا 72cm.رثکادح
هب یضرع بیش رثکادح هب بیش رثکادح ، هار بیش دیفم ضرع لقادح 1ج 12- 1 220cm (

هار بیش کی عافترا .رثکادح -70cm 48
هب یضرع بیش رثکادح هب بیش رثکادح ، هار بیش دیفم ضرع لقادح 1-د 12 1 160cm (

هار بیش کی عافترا .رثکادح -76cm 48
34463 24463 14463 94 و3 و دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب ---- ---- :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

کی مادک قیرح لباقم رد اه نامتخاس تظافح رد نامتخاس داعبا یاه تیدودحم رظن زا (18
؟تسین حیحص ریز یاه هنیزگ زا

طیارش هک یتروص رد تسا کی عون زا نآ راتخاس هک هقبط کی هاگشیامن نلاس رد )فلا
تسین تحاسم ندرک دودحم هب یزاین دوش تیاعر .یصاخ

یقاتا لک تحاسم موس ود زا دیابن اه هقبط نایم و تازیهجت یاهوکس تحاسم عومجم )ب
دشاب رتشیب ،دنا هدش عقاو نآ رد .هک

لک طیحم و رواجم یاه نامتخاس اب هلصاف لیلد هب نامتخاس زاجم تحاسم شیازفا )ج
دنراد سوکعم تبسن .نامتخاس

هب هقبط نایم ندوب زاب ،دنکن زواجت زا روصحم یاضف لک فرصت راب هک یتروص رد 20د (
تسین یمازلا تسا هدش عقاو نآ رد هک .یقاتا

فلا هرصبت ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4443---رب 46 3 :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یم رتم دنّ یکیناکم هیوهت اب روتامروفسنارت قاتا عافترا لقادح (19
رتم د رتم ج رتم ب رتم /فلا / / /27 53 34 47( ( ( (

52 33513 هحفص13 لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب یم رت بسانم تهج هّ رد روتامروفسنارت قاتا دازآ یاضف هب فرشم ههبج (20
برغ قرش بونج )لامش ( ( (4 3 2 1

54 233513 هحفص13 پ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا ،----رب ):باوج )
یتهج رد دیاب روتامروفسنارت قاتا دازآ یاضف هب فرشم ههبج ،ناکما تروص رد :حیضوت

( لامش( هب ور دشاب لقادح نآ هب باتفآ شبات هک دوش .باختنا
تسا حیحص فلا .هنیزگ

هبرجت اب نارگراک زا یریگهرهب و ینمیا لوصا تیاعر نمض اهنامتخاس بیرخت ماگنه رد (21
تسا :مزال

و اهنابدرن ، اهورهار ، اهناکلپ زا ریغ و دوش ادج نامتخاس زا ریگقرب زیّ ره زا شیپ (1
دندرگ دودسم یطابترا یاههار هیقب ، دوشیم هدافتسا روبع یارب هک .ییاهرد

هب یبیسآ ات دندرگ دودسم بیرخت تدم رد رظن دروم نامتخاس یطابترا یاههار یمامت (2
دسرن ییارجا .لماوع

دنوش دودسم رظن دروم نامتخاس یطابترا یاههار و دوش ادج نامتخاس زا ریگقرب .ادتبا (3
یسرتسد یاههار زا نانیمطا زا سپ و دوش ادج رظن دروم نامتخاس زا ریگقرب ادتبا (4
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دوش زاغآ بیرخت .تایلمع
58 31812 هحفص21812 و ---یاهدنب --- ، ثحبم باتک ساسا 12رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

لزانم رد ،هدش مامت فک زا راوید یور هدش بصن یاهزیرپ لوبق لباق عافترا لقادح (22
( رتم( بسح رب ؟دشاب یم ردقّ ینوکسم

03 1 05 د07 ج ب /فلا / /( ( ( (
120 611013 هحفص13 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ
؟دنشاب هتشاد کرتشم هاّ دناوت یم اهروسناسآ تروص هّ رد (23
دشاب رتمک ای هاگتسد اهروسناسآ دادعت هک یتروص رد .فلا 3 (

دنشاب هتشاد کرتشم هاّ دنناوت یمن .ب (
دشاب رتمک ای هاگتسد اهروسناسآ دادعت هک یتروص رد .ج 4 (
دشاب هتشاد هلصاف اه یپ زا روسناسآ هاّ هک یتروص رد .د (

12 312215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

فارصنا راک همادا زا یقوقح یرجم رد لغاش یقیقح صاخشا زا یکی هک یتروص رد (24
؟دراد هدهع رب یا هفیظو هّ یقوقح یرجم ،دهدب

یفرعم هب تبسن هلصافالب و هدیناسر مامتا هب دوخ تیلوئسم اب ار راک نآ تسا فظوم )فلا
دیامن مادقا .نیزگیاج

نامه اب صاخشا نآ نیزگیاج یفرعم هب تبسن هام کی تدم فرظ رثکادح تسا فظوم )ب
دنیامن مادقا ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا هب تیفرظ و .تیحالص

نامه اب صاخشا نآ نیزگیاج یفرعم هب تبسن هام کی تدم فرظ رثکادح تسا فظوم )ج
دنیامن مادقا ناتسا یسدنهم ماظن نامزاس هب تیفرظ و .تیحالص

اب صاخشا نآ نیزگیاج یفرعم هب تبسن زور هدزناپ تدم فرظ رثکادح تسا فظوم )د
دنیامن مادقا ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا هب تیفرظ و تیحالص .نامه

449 48 دنب2 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

هتشاد هلصاف فک زا رتمیتناس دیاب راوید یور هدش بصن یاهزیرپ ................عافترا (25
رتمیتناس ددع زا دیابن دننک یم هیذغت رادم کی زا هک ییاهزیرپ دادعت و ...............دنشاب

دشاب .رتشیب
رتمیتناس لقادح ب زیرپ رثکادح رتمیتناس لقادح -فلا -40 12 30( (

زیرپ 10رثکادح
رتمیتناس لقادح د زیرپ رثکادح رتمیتناس لقادح -ج -120 12 110( (

زیرپ 10رثکادح
611013 411013 120 دنب13 و ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب - -- - :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یارجا تایلمع یمامت تیلوئسم تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق )رد ) (26
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رب اهنآ اب دادرارق دقع و نامتخاس یاه تمسق زا کی ره یارب ناراکنامیپ نییعت ،نامتخاس
؟تسا یسک هّ هدهع

تسا ءزج ناراکنامیپ هدهع رب ناتسا نامزاس نییعت اب )فلا
وا ینوناق هدنیامن ای کلام )ب

تسا هطوبرم ناراکنامیپ هدهع رب شخب ره رد .ج (
ریدم )د

161 4 34 هحفص2 ، هدام ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟دراد یگتسب ریز لماوع زا کی مادک هب عجرم ترارح لاقتنا حیحصت بیرض (27
اهرادج ینیگنس ای یکبس )فلا
اهرادج یترارح تمواقم )ب

اهرادج ترارح لاقتنا بیارض )ج
یدیشروخ صخاش و نامتخاس یترارح یسرنیا )د

26 25 21 و19 هحفص ، و لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

زا یرگید تمسق اب کرتشم یرادج طسوت نامتخاس زا تمسق کی هک یتروص رد (28
هبساحم لقتسم تروصب دیاب تمسق نآ یترارح لاقتنا بیرض ،دشاب هدش ادج نامتخاس

رگا .............،دوش
دشاب عبرمرتم زا رتشیب اه نآ نیبام یف سامت حطس 20فلا (
دشاب عبرمرتم زا رتمک اه نآ نیبام یف سامت حطس .ب 15 (
دشاب عبرمرتم زا رتشیب اه نآ نیبام یف سامت حطس .ج 15 (
دشاب عبرمرتم زا رتشیب اه نآ نیبام یف سامت حطس .د 25 (

6 119 هحفص19 ، عافترا مک لقتسم نامتخاس ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )-رب ) :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

روسناسآ هب هک رتم رثکادح عافترا اب یاه نامتخاس دروم رد ریز یاه هنیزگ زا 7کیمادک 29(
؟تسا حیحص ،دنرادن زاین

یاه نامتخاس یارب و نیمزریز فک زا ینوکسم یاه نامتخاس یارب عافترا هزادنا نیا )فلا
ددرگ یم هبساحم فکمه هقبط فک زا .ینوکسمریغ

هبساحم نیمزریز فک زا ینوکسمریغ و ینوکسم یاه نامتخاس یارب عافترا هزادنا نیا )ب
ددرگ .یم

یاه نامتخاس یارب و فکمه هقبط فک زا ینوکسم یاه نامتخاس یارب عافترا هزادنا نیا )ج
دوش یم هبساحم نیمزریز فک زا .ینوکسمریغ

هبساحم فکمه هقبط فک زا ینوکسمریغ و ینوکسم یاه نامتخاس یارب عافترا هزادنا نیا )د
ددرگ .یم

71 72 3 هحفص15 لوا فارگراپ و هحفص لکش ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
هب هک اه نامتخاس رد تکرح یلصا ریسم ای عافترا رثکادح ثحبم لکش قباطم :حیضوت
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فک زا ینوکسم یاه نامتخاس یارب هزادنا نیا تسا هدش نییعت رتم ،درادن زاین 7روسناسآ
دوش یم هبساحم نیمزریز فک زا ینوکسمریغ یاه نامتخاس یارب و فکمه .هقبط

تسا حیحص ج .هنیزگ

رد رفن دنّ هیناث رب رتم یمان تعرس و رتم ضرع هب یقرب هلپ ییاجباج 065/تیفرظ 1 30(
تعاس

؟دشاب یم
13500 12200 9000 11700( ( ( د) ج ب فلا

44 22315 هحفص15 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

رثکادح ،یار نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (31
؟دریگب تلاکو رگید وضع دنّ زا دناوت یم

یمن زاجم یار نداد یارب تلاکو نتفرگ د وضع ج وضع ب وضع )فلا ( ( (1 3 2
دشاب

3 52 هحفص1 ، هدام هرصبت ،یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

مادک موس ثحبم قیرح لباقم رد اه نامتخاس زا تظافح ثحبم دربراک هنماد رظن )زا ) (32
؟تسا کرتشم یا هزاس یازجا و یاه لصف طباوض دربراک هنماد یازجا نیب 8دراوم 7

یاه نامتخاس ،هبترم دنلب یاه نامتخاس ،یعمجت ای یراجت فرصت اب یاه نامتخاس همه )فلا
اه هاگورین و یتلود مهم و ساسح زکارم و ح و م و د فرصت -اب -2 4

یاه نامتخاس ،رفن زا شیب عمجت یاضف اب یعمجت ای یراجت فرصت اب یاه نامتخاس 100ب (
ینس هدر ره رد یشزومآ یاه نامتخاس و م و د یاه فرصت اب یاه نامتخاس ،هبترم -دنلب -3 4

هاگورین و یتلود مهم و ساسح یاه نامتخاس و
یاه نامتخاس رفن زا شیب یعمجت یاضف اب یعمجت ای یراجت فرصت اب یاه نامتخاس 100ج (
ساسح زکارم و م تقوم ینوکسم و دنب تاحیضوت نتفرگ رظن رد اب هبترم -دنلب ---( ) ( )1 1113

تاجن و دادما یاه نامتخاس و تارباخم زکارم و هاگورین و یتلود مهم و
اب یاه نامتخاس ،هبترم دنلب یاه نامتخاس ،یعمجت ای یراجت فرصت اب یاه نامتخاس همه )د

اه هاگورین و یتلود مهم و ساسح زکارم و ص و م و د یاه -فرصت - -1 1 3
14 13 31313 21313 و3 ص ، دنب و دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب ---- :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یم ار یزیوجت شور ،نامتخاس عاونا هتسوپ یترارح یراک قیاع یحارط و هبساحم رد (33
؟درب راک هب یژرنا فرصم رد ییوج هفرص رظن زا ینامتخاس هورگ مادک یارب اهنت ناوت

3 4 2 هورگ1 د هورگ ج هورگ ب هورگ )فلا ( ( (
19 18 4219 و19 تاحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

تروص رد یرارطضا فقوت و رابخا گنز یاه همکد ،روسناسآ نیباک یارجا و یحارط (رد (34
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هتشاد یعافترا هّ رثکادح ،نیباک فک زا همکد نیرتالاب و دنوش بصن دیاب یعافترا هّ رد )دوجو
؟دشاب

فک زا رتم یتناس عافترا رد رثکادح و رتم یتناس 150فلا 95(
فک زا رتم یتناس عافترا رد رثکادح و رتم یتناس 137ب 89(
فک زا رتم یتناس عافترا رد رثکادح و رتم یتناس 140ج 70(
فک زا رتم یتناس عافترا رد رثکادح و رتم یتناس 130د 80(
35 846215 ص15 دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

اب یرپمآ تلو ولیک روتامروفسنارت قاتا یاوه یدورو لاناک عطقم حطس 1100لقادح 35(
؟دشاب یم ردقّ یعیبط هیوهت

325 155 227 د275 عبرمرتم ج عبرمرتم ب عبرمرتم /فلا / / /( ( ( (
عبرمرتم

52 33513 هحفص13 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

لک تحاسم هب ینوکسم نامتخاس یجراخ هتسوپ یترارح یراک قیاع هبساحم یارب (36
ای و شور هّ زا ،تسا یژرنا فرصم نازیم رد مک ییوج هفرص هب مزلم هک عبرمرتم 1920

؟درک هدافتسا ناوت یم ییاه شور
دشاب لماش زین ار یرادا فرصت اب یدودحم شخب طقف هکیتروص رد یزیوجت طقف .فلا (

یدربراک طقف )ب
یدربراک و یزیوجت )ج

یزیوجت طقف )د
1 1-1-19 هحفص19 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

یارب یزیوجت شور اب و اهنامتخاس مامت دروم رد ناوت یم یدربراک شور اب ،دنب قبط :حیضوت
عبرمرتم ریز دیفم يانبریز اب ،هقبط ات ِینوکسم ياه .نامتخاس 2000 9 1

تسا حیحص ج .هنیزگ

تحاسم عبرمرتم اب یگنیکراپ :رد 10000 37(
دشاب هدش میسقت دنب ود رد تمسق ود هب دیاب گنیکراپ شخب ره )فلا

دشاب قیرح مالعا متسیس هب زهجم دیاب .ب (
دشاب هتشاد جورخ هار ود لقادح دیاب .ج (

تسا حیحص دراوم همه .د (
و و دنب ، و تاحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب - --- -273113 182113 198 195 3 :باوج

3-11-3-7-3
تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا یرادقم هّ اب ربارب جراخ یاضف رواجم یاهرادج ترارح لاقتنا شهاک بیرض (38
1 15 05 025( ( ( د) ج ب /فلا / /
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32 2631319 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

دشاب ریذپان بانتجا نامتخاس کی ماب یور روتامروفسنارت تسپ بصن هک یتروص :رد (39
هدافتسا کشخ روتامروفسنارت زا ناوت یم ،نش ای کبشم شتآ لئاح یارجا تروص رد )فلا

.درک
نش اب کبشم شتآ لئاح یارجا و درک هدافتسا کشخ عون یاهروتامروفسنارت زا دیاب )ب

تسین .یمازلا
تسین زاجم نامتخاس ماب یور روتامروفسنارت تسپ بصن .ج (

درک هدافتسا ینغور عون یاهروتامروفسنارت زا دیاب .د (
54 233513 هحفص13 ،ب دنب ، ثحبم باتک ساسا -----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دیاب یم ریز تارییغت زا کیمادک یارب یرادرب هرهب لاح رد و دوجوم یاه نامتخاس رد (40
؟ددرگ تیاعر ثحبم تاررقم هیلک و رارکت اهروسناسآ هب طوبرم 15تابساحم

تاقبط دادعت شیازفا ای و تاقبط حطس هعسوت )فلا
مینک لامعا یتارییغت میهاوخب هنانّ یرادرب هرهب لاح رد و دوجوم یاه نامتخاس یارب �ب (

دشاب یمن نامتخاس یلم تاررقم ثحبم تیاعر و تابساحم رارکت هب .یزاین 15
روسناسآ لحم رییغت ای و یربراک رییغت )ج
دشاب یم حیحص ود ره و دراوم .د 3 1 (

3 61115 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

فرصم رظن زا اه نامتخاس یدنب هورگ یلصا هژیو لماوع وزج ریز دراوم زا کی مادک (41
؟دشاب یمن یژرنا

رارقتسا لحم رهش یدنب هنوگ ب تاقبط دادعت یدنب هنوگ )فلا (
انبریز حطس رظن زا یدنب هنوگ د نامتخاس یربراک یدنب هنوگ )ج (

2219 15 دنب19 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

راجفنا ربارب رد مواقم یاه هزاس :رد (42
دوش یمن هیصوت یدالوف یاه هزاس اب هسیاقم رد حلسم نتب یاه .هزاس (۱

دراد هزاس تمواقم رب تبثم ریثات ،مرج .شیازفا (2
دنراد راجفنا ربارب رد یرتشیب تمواقم یبوّ و یدالوف یاه .هزاس (۳
دراد راجفنا ربارب رد تمواقم رد یرتشیب ریثات هزاس مرج .شهاک (4

۵۶ ۱ ۵ ۴ ۲۱ هحفص21 دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

دشاب هجرد یقرب ناکلپ بیش هیواز هک یتروص ..............رد 33 43(
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کی یقرب یاه ناکلپ یارب هلپ یاهتنا و ادتبا رد بسانم روصحم یاضف ضرع لقادح )فلا
تسا رتم .هرفن /06

تسا رتم هلپ عافترا رثکادح و هیناث رب رتم نآ یبسن تعرس رثکادح .ب /7 075 (
رد دیاب رتمیتناس لقادح ضرع هب اه هلپ اهتنا و ادتبا رد بسانم روصحمریغ یاضف 80ج (

دوش هتفرگ .رظن
تسا رتم هلپ عافترا رثکادح و هیناث رب رتم نآ یبسن تعرس رثکادح .د /6 05 (

24315 45 111315 41 دنب15 ، هحفص و دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب --- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا حیحص هنیزگ مادک هطوحم یاه هلپ اب طابترا رد (44
30 17 هلپ150 دیفم فک لقادح رتمیتناس رثکادح هلپ عافترا رتم لقادح هلپ ضرع -فلا - / (

رتمیتناس
35 15 هلپ120 دیفم فک لقادح رتمیتناس رثکادح هلپ عافترا رتم لقادح هلپ ضرع -ب - / (

رتمیتناس
35 18 هلپ120 دیفم فک لقادح رتمیتناس رثکادح هلپ عافترا رتم لقادح هلپ ضرع -ج - / (

رتمیتناس
30 15 هلپ150 دیفم فک لقادح رتمیتناس رثکادح هلپ عافترا رتم لقادح هلپ ضرع -د - / (

رتمیتناس
842221 21 دنب21 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

رد یناشن شتآ یهدنامرف و یزکرم لرتنک قاتا تحاسم لقادح یارب هنیزگ مادک (45
قرب متسیس روتارنژ هعومجم نداد رارق یارب هک یقاتا تاصخشم و هبترم دنلب یاه نامتخاس

؟تسا حیحص دوش یم هدافتسا نامتخاس لخاد یرارطضا
قیرح ربارب رد تمواقم تعاس لقادح هجرد اب یقاتا 1–عبرمرتم 121(
قیرح ربارب رد تمواقم تعاس لقادح هجرد اب یقاتا 2–عبرمرتم 92(

قیرح ربارب رد تمواقم تعاس مین و ود لقادح هجرد اب یقاتا عبرم -رتم 63(
قیرح ربارب رد تمواقم تعاس لقادح هجرد اب یقاتا 2-عبرمرتم 164(

188 144103 186 34103 هحفص3 دنب و هحفص دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - -- -، ، :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

( فلا) ؟دوش ماجنا یتسیاب یسک هّ طسوت ریز تامادقا ینامتخاس تایلمع عورش زا لبق 46
تیلوئسم همیب ب ینامتخاس تایلمع یارجا روظنم هب اه هناورپ و مزال یاهزوجم هیلک )ذخا

ثلاث صخش و یندم
یمسر عجرم د نامتخاس کلام ج یرجم ب رظان سدنهم )فلا ( ( (

نامتخاس
7 14112 هحفص12 ،ث و فلا ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دوش هدهاشم ای هظحالم هثداح عوقو رطخ لامتحا ،ینامتخاس تایلمع یارجا رد :رگا (47
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رد ینامتخاس تایلمع همادا زا ،مزال تظافح و ینمیا نیمات ات تسا فظوم هدنزاس )فلا
دیامن یراددوخ رطخ .عضوم

هناورپ رودص عجرم و یعامتجا هافر و راک،نواعت هرادا و امرفراک هب ار بتارم دیاب رظان )ب
دیامن مالعا .نامتخاس

دیامن مالعا نامتخاس هناورپ رودص عجرم و یرجم و رظان هب ار بتارم دیاب کلام .ج (
نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس و نامتخاس هناورپ رودص عجرم اب ار بتارم دیاب رظان )د

دیامن مالعا .ناتسا
9 65112 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص اه نامتخاس نما یاضف تیفرظ دروم رد ریز یاه هنیزگ زا گی مادک (48
عبرمرتم لداعم زومآ شناد اب یشزومآ زکرم کی یارب زاین دروم نما یاضف 500فلا 4000 (

.تسا
تسا رتم لداعم عبرمرتم تحاسم اب رابنا کی یارب زاین دروم نما یاضف .ب 1000 10000 (
عبرمرتم لداعم عبرمرتم تحاسم اب هاگشورف کی یارب زاین دروم نما یاضف 600ج 4800 (

دشاب .یم
تسا عبرمرتم لداعمرتم اب یرادا زکرم کی یارب زاین دروم نما یاضف .د 500 2000 (

1221 30 لودج21 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

،دشاب هدشن هئارا یصاخ لمعلاروتسد هک یتروص رد ،نامتخاس زا هنیهب یراد هگن یارب (49
یسرزاب بوانت هرود :دیاب

ره قرب یاهولبات و راب کی هنالاس یتشادهب بالضاف هکبش ،راب کی هنالاس شتآ دض رپماد )فلا
دشاب راب کی لاس .ود

یتظافح یاه هلر و راب کی هنالاس اه هاگ هیکت و اه تسب ،راب کی هام اه شکدود 6ب (
دشاب راب کی هناهام یکیرتکلا .یاهروتوم

و راب کی هنالاس نامتخاس یفرصم بآ عیزوت تاسیسات ،راب ود هنالاس دیربت تاسیسات )ج
دشاب راب ود هنالاس .اهروتامروفسنارت

یاهروتوم یرهاظ دیدزاب و رابود هنالاس یتشادهب مزاول ،راب کی هنالاس نکمرگبآ و هنیموش )د
دشاب رابکی هام ره راک لاح رد و بصن لاح رد .یکیرتکلا 6

48 38 36 4622 3522 4522 و22 و تاحفص ، و و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -- -- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

تسد رد ،یمومع روبع هار کی ترواجم رد رتم عافترا اب یمیدق نامتخاس 15کی 50(
رواجم ضرع و لوط مامت رد تقوم هدیشوپرس ورهار ثادحا یتروص هّ رد دشاب یم .بیرخت

؟تسا یمازلا یمومع هار رد انب
دشاب رتم زا رتمک یمومع روبع هار اب انب هلصاف هک یتروص رد .فلا 6 (

دشاب رتم زا رتمک یمومع روبع هار اب انب هلصاف هک یتروص رد .ب /730 (
دشاب رتم زا رتمک یمومع روبع هار اب انب هلصاف هک یتروص رد .ج 8 (
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دشاب رتم زا رتمک یمومع روبع هار اب انب هلصاف هک یتروص رد .د 10 (
12 32212 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا هدش هراشا فلا هنیزگ رد هک دشاب یم رتم ،رتم دصرد لاوس قباطم .نیاربانب 6 15 40
تسا حیحص فلا .هنیزگ

لخاد هب دود ذوفن زا ات دشاب هتفرگ رظن رد یتادیهمت دیاب اهروسناسآ ای کهاّ .............رد (51
دوش یریگولج اه تمسق ریاس هب نآ لاقتنا و .تفش

تفاش د هناخروتوم ج کقاتا ب هلپ )فلا ( ( (
27 163221 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

هنیزگ مادک دحاو تشه رثکادح اب هقبط راهّ یراجت و یرادا نامتخس کی یرادهگن )یارب ) (52
؟تسا تسرد

تسا یقیقح سرزاب لقادح هب زاین .فلا (
دراد یقوقح سرزاب هب زاین .ب (

دشاب یمن سرزاب هب یزاین هقبط جنپ زا رتمک یاه نامتخاس یارب .ج (
دراد یقوقح سرزاب هب زاین مه و دراد یقیقح سرزاب هب زاین مه .د (

7 1122 هحفص22 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

زا یریگولج یارب هک یمومع رباعم ریاس ای اهور هدایپ رد تقوم هدیشوپرس یاهورهار (53
دیاب یتایصوصخ هّ دوش یم داجیا ینامتخاس تازیهجت و حلاصم باترپ زا یشان یاهرطخ

؟دشاب هتشاد
دشاب رتم زا رتمک نآ ضرع و رتم زا رتمک دیابن ورهار عافترا .فلا / /25 215 (

ضرع هکنیا رگم دشاب رتم زا رتمک نآ ضرع و رتم زا رتمک دیابن اهورهار عافترا 15/ب 2 (
هنوگ ره لمحت ییاناوت دیاب ورهار یاه تمسق ریاس و فقس دشاب رتم زا رتمک ور .هدایپ /15

دشاب هتشاد ار ینامتخاس حلاصم .شزیر
تمسق و ورهار فقس دشاب رتمک رتم زا نآ ضرع و رتمک رتم زا دیابن ورهار عافترا .ج 2 3 (

دشاب هتشاد ار ینامتخاس حلاصم شزیر لمحت ییاناوت دیاب نآ رگید .یاه
ضرع هکنیا رگم دشاب رتم زا رتمک نآ ضرع و رتم زا رتمک دیابن اهورهار عافترا /د /15 25 (

ره لمحت ییاناوت دیاب ورهار یاه تمسق ریاس و فقس دشاب رتم زا رتمک اهور .هدایپ /15
دشاب هتشاد ار ینامتخاس حلاصم شزیر .هنوگ

34 1 24512 هحفص12 ، و دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

،تسیز طیحم یاه هدنیالآ شهاک و تخوس فرصم شهاک هلمج زا نوگانوگ لیالد هب (54
و دریگ رارق یراودا یسرزاب دروم هناخروتوم تسا .................مزال

یلم تاررقم تامازلا هب هجوت اب راب کی لصف ره دیاب اه هناخروتوم ینف هنیاعم )فلا
دوش ماجنا ناریا یلم درادناتسا و .نامتخاس 16000

و نامتخاس یلم تاررقم تامازلا هجوت اب راب کی لاس ره دیاب اه هناخروتوم ینف هنیاعم )ب
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دوش ماجنا ناریا یلم .درادناتسا 16000
یلم تاررقم تامازلا هب هجوت اب ناتسمز یادتبا و ناتسبات یادتبا هناخروتوم ینف هنیاعم )ج

دوش هداد تقباطم و ماجنا ثحبم رد .نامتخاس 19
ماجنا ناریا درادناتسا هب هجوت اب راب کی هام شش دیاب اه هناخروتوم ینف هنیاعم 19000د (

.دوش
3522 36 دنب22 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب : باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
؟تسا حيحص قرب ياهولبات رد هرقم زا هدافتسا تروص رد هنيزگ مادک (55

ولبات هندب زا تخل راد قرب ياه يداه زاف ندومن هلوزيا (1
تخل راد قرب ياه يداه و اه هنيش هدنرادهگن ناونع هب (2

دراد دربراک ولبات يلخاد تازيهجت هاگ هيکت ناونع هب .طقف (3
تسا حيحص ودره و .هنيزگ 2 1 4(
1101 هیرشن ساسا -رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

یلیلد ره هب هنانّ ،تسا ضورفم سکلبود تروص هب روسناسآ جوز کی لرتنک �متسیس (56
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک ،ددرگ بارخ اهروسناسآ زا یکی

ددرگ یم جراخ رادم زا سپس و لقتنم فکمه هقبط هب ادتبا رگید روسناسآ .فلا (
ددرگ یم جراخ رادم زا زین رگید روسناسآ .ب (

دهد یم سیورس اه تساوخرد یمامت هب یکت تروص هب رگید روسناسآ .ج (
جوز تاقبط ای درف تاقبط هب طقف اهروسناسآ تیفرظ ندش مک هب هجوت اب رگید روسناسآ )د

دهد یم .سیورس
رگید مان و تسا روسناسآ یناوخارف متسیس عاونا زا یکی سکلبود لرتنک متسیس :حیضوت

یهورگ یناوخارف نآ
راضحا هب روسناسآ نیرتکیدزن و دریگ یم رارق راضحا یساش کی هقبط ره رد دشاب .یم

هب رگید روسناسآ دوش بارخ روسناسآ جوز کی رد اهروسناسآ زا یکی رگا دهد یم .خساپ
داد دهاوخ خساپ اهراضحا .یمامت

تسا حیحص ج .هنیزگ

و حلاصم لمح یارب یفاک و مزال طیارش ریز دراوم زا کیمادک نامتخاس ثادحا نامز رد (57
؟تسا نارگراک دمآ و تفر

هدراو یاهراب رثکادح ربارب هس لقادح یراذگراب ینمیا بیرض اب یراد بیش هار .فلا (
رتمیتناس ضرع هب یناکلپ 110ب (

عافترا رتم کی هب یقفا لوط رتم تبسن اب یراد بیش هار 3ج (
مادک یه �د (

54 15712 24712 35712 هحفص12 ، و فلا و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب ---- --- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

لاس دنّ ره لقادح دیاب سرزاب طسوت نامتخاس یا هزاس و یرامعم تاعطق زا یسرزاب (58
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؟دریگ یم ماجنا راب کی
( ( ( د) رابکی لاس جنپ ره ج راب کی لاس ره ب رابکی لاس هد ره فلا

رابکی لاس ود ره
27 8322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

دیاب یمومع یاضف رد هدش بصن فیعض راشف یولبات اب یعیبط زاگ روتنک یهلصاف (59
؟ دشاب رتم یلیم دنّ لقادح

504 3503 402 5001( ( ( (
74 هحفص531613 ----دنب ، ثحبم باتک ساسا 13رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

هب یسرتسد ریسم یانهپ ،یناسر دادما ریسم رد راوآ شزیر رطخ شهاک روظنم هب (60
دشاب نامتخاس عافترا ربارب لقادح یتسیاب یم ربعم .نامتخاس .............. ( )

موس ود د مراهّ کی ج موس کی ب مود کی )فلا ( ( (
18 312221 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ


