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فادها زا اه ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن یاه نامزاس زا کی ره فارحنا تروص رد (1
؟دوش یم حرطم تایه مادک رد رظن دروم نامزاس لالحنا عوضوم ،نامزاس

نامزاس سیئر و یرتسگداد ریزو ،یزاسرهش و هار ریزو زا بکرم تایه )فلا

نامزاس سیئر و هیئاضق هوق ریزو ،یزاسرهش و هار ریزو زا بکرم تایه )ب

یرتسگداد ریزو و روشک ریزو ،یزاسرهش و هار ریزو زا بکرم تایه )ج

نامزاس سیئر و یرتسگداد ریزو ،روشک ریزو زا بکرم تایه )د

28 هحفص26 هدام ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دشاب یم حیحص دراوم زا کی مادک نامتخاس کی یرجم و رظان ،حارط صوصخ رد (2

دشاب دوخ هدش یحارط نامتخاس یرجم دناوت یمن حارط .فلا (

دشاب دوخ تراظن تحت نامتخاس یرجم دناوت یمن رظان .ب (

دشاب رفن کی نامتخاس کی رظان و یرجم تسا رتهب .ج (

دشاب درف کی نامتخاس کی یرجم و رظان ،حارط تسا رتهب .د (

6 552 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

سرتسد لوط رثکادح یتبقارم ینامرد یاه فرصت رد ،قیرح لباقم رد تظافح رظن -زا (3
مامت دینک ضرف ؟دشاب یم رتم دنّ یجورخ ای و جورخ رد ات ،ورهار رد قاتا ره ِرد لباقم زا جورخ

؟دوش یمن تظفاحم راکدوخ هدنراب طسوت انب

60 45 30 15( ( ( د) ج ب فلا

121 711363 هحفص3 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -- :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ
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یقالخا یا هفرح یاهراتفر یاهرایعم و قیداصم لیمکت و رییغت رد تاحالصا لامعا داهنشیپ (4
؟دوش یم ماجنا هنوگّ و عجرم مادک قیرط زا

یزاسرهش و هار ترازو هب مالعا یارب یزکرم یاروش رد یا هفرح قالخا شیاپ هورگراک طسوت (۱

یزکرم یاروش هب ناتسا نامزاس طسوت (۲

هئارا یارب یزکرم یاروش هب ناتسا نامزاس رد یا هفرح قالخا شیاپ و جیورت هورگراک طسوت (۳
یزاسرهش و هار ترازو هب

یزاسرهش و هار ترازو هب هئارا و ناتسا نامزاس طسوت (۴

۳ تمسق ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا باتک ساسا رب :باوج
۲ هحفص۲ هرصبت

تسا حیحص ج .هنیزگ

روسناسآ کهاّ تهج بسانم قمع تیاعر :مدع (5

یم روسناسآ یهد هرهب شهاک ثعاب ب ددرگ یم لاقتنا تعرس شهاک ثعاب )فلا (
ددرگ

ددرگ یم روسناسآ کقاتا داعبا شهاک ثعاب د دشاب یمن زاجم )ج (

کهاّ هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 5-رب 115 15 :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

کردم نتشاد نودب یسدنهم تامدخ ماجنا یارب ناونع ره تحت بسک لحم ای رتفد سیسات (6
؟تسا مادک نآ بسانتم یمالسا تازاجم طوبرم تیحالص

هس ات ود هجرد د هس ات کی هجرد ج راهّ ات ود هجرد ب جنپ ات ود هجرد )فلا ( ( (

10 8 هحفص91 ، ب هدام ، یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا --رب :باوج

دوش یم حالصا ریز حرش هب :هدام ( )91 :حیضوت

مان ره تحت هشیپ و بسک لحم ای ینف رتفد ،هسسوم هنوگ ره سیسات یطابضنا 8():تافلخت
یماظتنا تازاجم هب ،طوبرم تیحالص کردم نتشاد نودب یسدنهم و ینف تامدخ ماجنا یارب
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هس هجرد ات ود هجرد .زا

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا ردقّ مرگولیک تیفرظ اب هرفن روسناسآ نیباک تحاسم 600لقادح 6 7(

160 117 131 د12 عبرمرتم ج عبرمرتم ب عبرمرتم /فلا / / /( ( ( (
عبرمرتم

17 122215 هحفص15 ، ب لودج ، ثحبم باتک ساسا ()----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

دنّ ،رگید عنام ره ای رواجم راوید حطس ات یگنرف یبرغ تلاوت یلوط روحم هلصاف )لقادح ) (8
؟دشاب دیاب رتمیتناس

50 45 30 60( ( ( د) ج ب فلا

فلا تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 25216---رب 31 16 :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

رثوم یشور هّ شود ،کنیس ،ییوشتسد نامتخاس یتشادهب مزاول رد بآ فرصم شهاک )یارب ) (9
؟تسا مهم و

دوش بصن فرصم ی هدنهاک ی هعطق ،یتشادهب مزاول زا بآ یجورخ یاه هناهد یور .فلا (

دبای شهاک یتشادهب مزاول هب بآ عیزوت یشک هلول رد بآ راشف .ب (

دوش هتفرگ رتگرزب ،لومعم هب تبسن ،یتشادهب مزاول هب بآ عیزوت هلول رطق .ج (

هتفرگ رتمک ،لومعم هب تبسن ،یتشادهب مزاول هب بآ عیزوت یشک هلول رد بآ نایرج تعرس )د
.دوش

45 2 53316 هحفص16 ، ت دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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بیرخت تسد رد ،یمومع روبع هار کی ترواجم رد رتم عافترا اب یمیدق نامتخاس 15کی 10(
هار رد انب رواجم ضرع و لوط مامت رد تقوم هدیشوپرس ورهار ثادحا یتروص هّ رد دشاب .یم

؟تسا یمازلا یمومع

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 (

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

لصف رد جردنم تامازلا عبات نامتخاس یفرصم بآ باعشنا یشک هلول زا تمسق مادک (11
؟تسین نامتخاس یلم تاررقم مهدزناش

هکلف ات کلم بآ روتنک لصاف دح )فلا

انب زا دحاو ره هب طوبرم یاه هکلف ریش و میسقت لحم ات بآ روتنک زا )ب

کلم بآ روتنک ات یرهش یناسربآ هکبش زا )ج

تسا هدش ثادحا کلم هطوحم رد و انب زا جراخ هک هکبش زا یشخب نآ .د (

( پ( تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 31316---رب 39 16 :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

اب اهنآ زا یکی تسا هدش هتفرگ رظن رد مه یوربور روسناسآ ود ینوکسم نامتخاس .رد (12
ورهار قمع لقادح ،رتمیلیم قمع هب یرگید و دراکنارب لمح یارب بسانم قمع 1200لقادح

؟دشاب دیاب ردقّ اه نیباک یاه یدورو لباقم

نیباک قمع نیرتگرزب ربارب د رتم ج رتم ب رتم /فلا / / /15 35 12 24( ( ( (
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هحفص ، لودج ، و تاحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب ---412215 11 10 101215 15 :باوج
،12

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دشاب رادقم هّ رثکادح دیاب شکاوه و بالضاف کرتشم یقفا هلول بیش (13

دصرد د دصرد ج دصرد ب دصرد 4فلا 3 2 1( ( ( (

87 3 42416 هحفص16 ، ب تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --- :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

( ) رتمیلیم) بسح رب ؟تسا ردقّ راوید ات شکدود اب یزاگ یراخب لوبق لباق هلصاف لقادح 14

100 200 150 300( ( ( د) ج ب فلا

98 45814 هحفص14 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هتفرگ روتکلک کی زا هناگادج یتشادهب مزاول زا کی ره مرگ و درس بآ هک ییاه متسیس رد (15
دوش ......................یم

درک رظن فرص ِوق هبرض فذح هلیسو زا ناوت یم ،عیرس عطق ریش یریگرارق تروص رد .فلا (

دشاب هیناث رد توف رثکادح دیاب روتکلک رد بآ تعرس .ب 5 (

تسین روتکلک ندوب سرتسد هب زاین .ج (

دشاب هیناث رد توف رثکادح دیاب روتکلک رد بآ تعرس .د 4 (

( ت( تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 13316---رب 41 16 :باوج

( دلوفینام( روتکلک کی زا هناگادج یتشادهب مزاول زا کی ره مرگ بآ و درس بآ هک ییاه متسیس رد
دشاب هیناث رد رتم هیناث رد توف رثکادح دیاب روتکلک رد بآ تعرس ،دوش یم .هتفرگ /( )12 4
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تسا حیحص د .هنیزگ

یفرصم بآ هلول ترواجم رد کلم یصوصخ هطوحم رد نوفدم بالضاف هلول هک یتروص رد (16
دیاب رتم دنّ ود نآ یقفا هلصاف لقادح ،دنشاب هدش ارجا حطس مه تروص هب هلول ود نیا و دشاب

؟دشاب

2 15 03 1( ( ( د) ج ب /فلا /

103 13 16-4-4-3 هحفص16 ، پ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

انب نیا تخاس رد ،دشاب رفن دودح نآ فرصت راب هنانّ هقبط کی یراجت هاگشورف کی �1500رد 17(
؟تسا یمازلا لقتسم یجورخ هار دادعت هّ لقادح

5 3 2 4( ( ( د) ج ب فلا

78 173363 هحفص3 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رد یتشادهب مزاول یاهریش تشپ رد ،یفرصم بآ عیزوت یشک هلول هکبش بآ راشف رثکادح (18
؟دشاب رتشیب زا دیابن نایرج نودب ................تیعضو

راب د راب ج راب ب راب 3فلا 6 4 5( ( ( (

فلا تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 53316---رب 44 16 :باوج

دشاب یم حیحص ب .هنیزگ

330 ربارب19 تاقبط فک هب فک عافترا اب ،هقبط تشه ینوکسم نامتخاس کی روسناسآ هاّ /رد (
غارّ دنّ لقادح روسناسآ هاّ یارب ،تسا هدش بصن تعرس اب فراعتم روسناسآ کی 1m/s،رتم

؟تسا مزال ییانشور

ددع د ددع ج ددع ب ددع 6فلا 5 4 3( ( ( (
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18 632215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

ددع ود تسا مزال بیترت نیدب ددرگ نیمات بولطم وحن هب دیاب روسناسآ هاّ .ییانشور :حیضوت
رتم رثکادح لصاوف اب اه غارّ یقبام و هاّ هطقن نیرت نییاپ و نیرتالاب زا رتم هلصاف رد 7/غارّ 50

دنوش بصن هناخروتوم لحم زا ندش شوماخ و نشور تیلباق اب و ظافح .اب

تسا حیحص ج .هنیزگ

یتروص رد ،دوش یم هدافتسا راوخ شکّ یندّ عون گنیتیف زا هک یدالوف یاه یشک هلول رد (20
درک هدافتسا یاهریش زا دیاب ،دشاب نیا هلول رطق .هک ............. �

صصخم یزنرب ای یندّ د یندّ ج یسم ب یجنرب )فلا ( ( (

2 64316 54 فلا16 تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب --- :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

مامت فک زا شهاوه هلول یاهتنا هلصاف لقادح ،دوش هدافتسا راک ای تنوکس یارب ماب رگا (21
؟دشاب رتم دنّ دیاب ماب هدش

16 22 12 د2 ج ب /فلا / /( ( ( (

109 1 42516 هحفص16 ، فلا ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ()---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

و تیریدم نامزاس هلیسو هب هک یقوقح صاخشا تیفرظ و تیحالص دودح نییعت رد (22
تیفرظ یارب هنیزگ مادک ،دنوش یم تیحالص صیخشت و تیفرظ نییعت روشک یزیر همانرب
؟تسا حیحص یتلود ریغ یاه هژورپ رد یتابساحم ای یحارط تامدخ یسدنهم راک هب لاغتشا

یاراد صاخشا تیفرظ عومجم زا تسا زایتما یاراد یاضعا دادعت اب بسانتم تیفرظ نیا )فلا
دوش یم هبساحم راک ماجنا هرود رد بسانتم بیرض اب .تیحالص

طسوت یسدنهم تامدخ هئارا ناکما و ناوت زا تسا ترابع یسدنهم راک هب لاغتشا تیفرظ )ب
نامتخاس یحارط راک یارجا هرود رد هناورپ یاراد یقوقح صاخشا
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کی بیرض اب انبریز حطس و راک دادعت زا تسا ترابع یسدنهم راک هب لاغتشا تیفرظ )ج
دوش یم .هبساحم

طسوت یسدنهم تامدخ هئارا ناکما و ناوت زا تسا ترابع یسدنهم راک هب لاغتشا تیفرظ )د
مامت لاس کی تدم رد لاغتشا هناورپ یاراد یقوقح .صاخشا

30 136 هحفص،2 دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

دصرد دنّ بیترت هب رتمیلیم رطق هب بالضاف و ناراب بآ یقفا یاه هلول بیش 50لقادح 23(
؟تسا

دصرد و بیترت هب ب دصرد و بیترت هب 2فلا 1 1 1( (

دصرد و بیترت هب د دصرد و بیترت هب 2ج 2 1 2( (

42416 125 4 52616 لودج16 و هحفص تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب ---() :باوج
87 هحفص

تسا حیحص ب .هنیزگ

ریز رد نامتخاس تاقبط رد ییامرس و ییامرگ تاسیسات یقفا یاه هلول نفد دروم رد (24
؟دشاب یم حیحص دروم مادک ،هقبط ره یزاس فک حلاصم

دنوش نفد ،هسام زا یرتسب رد ،هقبط ره یزاس فک رد تسا نکمم یدالوف یقفا یاه هلول .فلا (

راشف شیامزآ تحت هلول ،یزیر نتب زا شیپ دیاب ،دوش یم نفد نتب رد هلول زا یا هعطق رگا )ب
دریگ .رارق

دنوش نفد یزاس فک رد هک تسین زاجم هقبط ره رد کیتسالپومرت یقفا یاه هلول .ج (

یزاس فک هک دنوش نفد هقبط ره یزاس فک رد تسا نکمم یتروص رد یدالوف یقفا یاه هلول )د
دشاب گنس عون .زا

126 7 1 141014 هحفص14 ، یلا پ دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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تعرس و رتم هلپ قمع ، هجرد هیواز ، رتمیتناس یقرب ناکهلپ رد هلپ ضرع 05/رگا 32 80 (25
ناکلپ ییاجباج تیفرظ دوش هتفرگ رظن رد هژورپ کی یحارط رد هیناث رب رتم نآ 065/یمسا

؟ دوب دهاوخ تعاس رد رفن دنّ یقرب

تعاس رد رفن تعاس رد 70202رفن 67501( (

دشابیمن زاجم هلپ نیا یارجا تعاس رد )رفن (4 87753

40 هحفص71315 ---دنب ، ثحبم باتک ساسا 15رب :باوج

30 زا71315 شیب نآ بیش هیواز هک یتروص رد یقرب ناکلپ تعرس رثکادح ---قبط :حیضوت
دشاب هجرد ات نیب بیش هیواز هک یتروص رد دشابیم هیناث رب رتم دشابن 35/هجرد 30 075

دشابیم هیناث رب رتم یمسا تعرس .رثکادح /05

تسا حیحص هنیزگ نیاربانب دشاب هیناث رب رتم زا رتشیب دناوتیمن تعرس هیواز ساسا .نوّ /4 05

تسا حیحص د .هنیزگ

زا یریگولج یارب هک یمومع رباعم ریاس ای اهور هدایپ رد تقوم هدیشوپرس یاهورهار (26
دیاب یتایصوصخ هّ دوش یم داجیا ینامتخاس تازیهجت و حلاصم باترپ زا یشان یاهرطخ

( )87 دنفسا تراظن یرامعم ؟دشاب -هتشاد -

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

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

دشاب هتشاد ار ینامتخاس .حلاصم

یاه 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

هدایپ ضرع هکنیا رگم دشاب رتم زا رتمک نآ ضرع و رتم زا رتمک دیابن اهورهار عافترا /د /15 25 (
شزیر هنوگ ره لمحت ییاناوت دیاب ورهار یاه تمسق ریاس و فقس دشاب رتم زا رتمک .اهور /15

دشاب هتشاد ار ینامتخاس .حلاصم

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

یارب ربعم لوبق لباق ،دیفم ضرع لقادح ،رتم عافترا و راوناخ اب ینامتخاس 8یارب 4 27(
؟دشاب یم رتم دنّ یناشن شتآ یاهوردوخ رارقتسا

5 6 8 4( ( ( د) ج ب فلا

200 2123 هحفص3 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا حیحص هنیزگ مادک اه نامتخاس یتشادهب مزاول یجورخ بالضاف دروم رد (28

بالضاف یشک هلول هب میقتسمریغ روط هب نامتخاس یتشادهب مزاول یجورخ بالضاف �هنانّ (1
بالضاف مئاق هلول ای یقفا هخاش هب نوفیس هطساو اب و هناگادج تروص هب دیاب دوش تیاده

دوش .لصتم

180 S نآ2 دورو اب اهنآ زا بالضاف جورخ هیواز هک دوش هدافتسا لکش یاه نوفیس زا دیابن (
دشاب .هجرد

دشاب ندرک زاب لباق دیابن نوفیس ،لکش یرطب نوفیس زا هدافتسا تروص .رد (3

دشاب نوفیس هب بالضاف ندیسر زا لبق شکاوه یاراد .دیاب (4

84 2 5 2 2 32416 هحفص16 ، و ج و پ و فلا و ب تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا )---رب )( )( )( ) :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دیاب ینامتخاس هاگراک رد تقوم یاه :هلپ (29

دشاب رتمیتناس لقادح اهنآ فک یانهپ و هدوب ناسکی داعبا یاراد .فلا ۲۸ (

دشاب رتمیتناس لقادح اهنآ فک یانهپ و هدوب ناسکی داعبا یاراد .ب ۳۰ (

دشاب رتمیتناس رثکادح اهنآ عافترا و دشاب رتم کی رثکادح اهنآ ضرع .ج ۲۲ (

دریگ رارق اپ اج یارب رجآ کی رتمیتناس ره رد و هدش هدافتسا گ و رجآ زا .د �۶۰ (
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54 24712 هحفص12 ،فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

بصن ،دور یم نآ یور زا هیلقن لیاسو روبع لامتحا هک یلحم رد تخوس ینفد ینزخم رگا (30
؟دشاب لوبق دروم نآ تظافح یارب دناوت یم ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،ینمیا رظن زا ،دوش

حلسم نتب اب دیاب نآ یور و هدوب رتمیلیم لقادح دیاب نآ یور کاخ ششوپ تماخض 450فلا (
دوش هدناشوپ رتمیلیم لقادح تماخض .هب 150

هب حلسم نتب اب دیاب نآ یور و هدوب رتمیلیم لقادح دیاب نآ یور کاخ ششوپ تماخض 300ب (
دوش هدناشوپ رتمیلیم لقادح .تماخض 100

دنک یم تیافک ،دشاب رتمیلیم لقادح نزخم یور کاخ ششوپ تماخض رگا .ج 800 (

دنک یم تیافک ،دشاب رتمیلیم لقادح نزخم یور کاخ تماخض رگا .د 600 (

151 4 421214 هحفص14 ، پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -( ) :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

زا جراخ یلیالد هب انب نادهاز رد عبرمرتم تحاسم هب ینوکسم هژورپ کی یارجا 7450رد 31(
نیا رد دراد دادرارق رد هدش مالعا نامز زا هام تدم هب زاین هژورپ تراظن ،یقوقح رظان .روصت 6

؟تسیّ یقوقح رظان هفیظو تروص

،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

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

.دیامن

عجرم 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

و ناتسا نامزاس هب ار بتارم ،تراظن دادرارق تدم نایاپ هب هدنام هام ود ات رثکادح دیاب )د
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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 بش رد راک فیرعت صوصخ رد ریز تاحیضوت زا کیمادک (32

دریگ ماجنا دعب زور دادماب تیاغل تعاس نیب هک یراک زا تسا ترابع بش رد راک .فلا 5 24 (

دریگ ماجنا دعب زور دادماب تیاغل تعاس نیب هک یراک زا تسا ترابع بش رد راک .ب 6 24 (

دریگ ماجنا دعب زور دادماب تیاغل تعاس نیب هک یراک زا تسا ترابع بش رد راک .ج 5 22 (

دریگ ماجنا دعب زور دادماب تیاغل تعاس نیب هک یراک زا تسا ترابع بش رد راک .د 6 22 (

6 273112 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

کی لاس دنّ ره لقادح دیاب سرزاب طسوت نامتخاس یا هزاس و یرامعم تاعطق زا یسرزاب (33
؟دریگ یم ماجنا راب

ره د رابکی لاس جنپ ره ج راب کی لاس ره ب رابکی لاس هد ره )فلا ( ( (
رابکی لاس ود

27 8322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

رد زیخ هثداح یعرف یاهاضف ناونع هب ،اه ناتسرامیب رد تاعیاض و هلابز تشابنا یاه قاتا (34
زا اه قاتا نیا هدننک ادج یتظافح یاهراوید تمواقم لقادح دنیآ یم رامش هب قیرح .لباقم

؟تسا تعاس دنّ قیرح لباقم رد ناتسرامیب یاضف ریاس

ود د مین و کی ج کی ب مین )فلا ( ( (

28 323 هحفص3 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
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دنتسه م هورگ ریز ءزج ینامتراپآ .یاهانب -2 :حیضوت

تسا حیحص ب .هنیزگ

،نامتخاس یارجا تایلمع یمامت تیلوئسم تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق )رد ) (35
یسک هّ هدهع رب اهنآ اب دادرارق دقع و نامتخاس یاه تمسق زا کی ره یارب ناراکنامیپ نییعت

؟تسا

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

زا یریگ هرهب رد هژیو لماوع زا نابیاس و اه هرادج یترارح یسرنیا ،نامتخاس یریگ تهج (36
دنشاب یم نامتخاس رد یاه .یژرنا ...............

مادکیه د یلیسف ج یکیناکم ب یعیبط �فلا ( ( ( (

47 3319 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

رد یعیبط یاه یژرنا زا یریگ هرهب رد رثوم ریبادت زا یخرب ،یترارح یراک قیاع رب هوالع
زا دنترابع :نامتخاس

نامتخاس یلک مرف و مجح نامتخاس یریگ -تهج -

رذگ رون یاه هرادج یلخاد یاهاضف -ییامناج -

اه نابیاس عوبطم هیوهت اه هرادج یترارح -یسرنیا - -

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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یلم تاررقم لومشم یاه نامتخاس هیلک یارب زاگ یشک هلول هکبش یسرزاب بوانت هرود (37
؟دشاب یم لاس دنّ نامتخاس

لاس د لاس ج لاس ب لاس 4فلا 3 2 1( ( ( (

70 4822 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

کی یتشن و تمواقم یاه شیامزآ نایاپ زا سپ هکبش ای طخ راشف تفا زاجم نازیم رثکادح (38
؟دشاب یم عبرم نیا رب دنوپ دنّ زاگ یشک هلول �متسیس

1 04 02 2( ( ( د) ج ب /فلا /

تسا حیحص ب هنیزگ ، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا .رب --146 9617 17 :باوج

؟تسین حیحص شتآ رپمد هیرد دروم رد ریز هنیزگ �مادک (39

دشاب یم هزیناولاگ دالوف زا نآ سنج )فلا

دناشوپب ار هیرد دیابن نآ شکور ای و قیاع یششوپ یه �ب � (

دشاب یم ناسکی لاناک قرو اب هیرد قرو تماخض �ج (

دیامن ریذپ ناکما ار نآ زویف و رپمد هب یسرتسد دیاب هیرد .د � (

تسا حیحص فلا هنیزگ ، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا .رب ---28 38614 14 :باوج

1920 لک40 تحاسم هب ینوکسم نامتخاس یجراخ هتسوپ یترارح یراک قیاع هبساحم یارب (
ییاه شور ای و شور هّ زا ،تسا یژرنا فرصم نازیم رد مک ییوج هفرص هب مزلم هک عبرمرتم

؟درک هدافتسا ناوت یم

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
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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

؟تسین حیحص هنیزگ مادک (41

نآ لاثما و هیوهت ،شکدود ،روسناسآ ،شکاوه هب طوبرم یاه لاناک لخاد زا زاگ هلول روبع )فلا
تسین .زاجم

دشاب رتم یتناس لقادح دیاب زاگ یاه هلول اب زیرپ و دیلک ،راکور میس هلصاف .ب 5 (

فالغ زا هدافتسا اب دیاب ،دریگ رارق یفاضا یجراخ یاهراب ضرعم رد هلول هک یتروص رد )ج
دومن یریگولج هلول هب یفاضا یاهراب ندمآ دراو زا ،رتالاب زیاس کی .یزکرم

دشاب یم عونمم انوس دننام بوطرم قطانم و اه مامح بذاک فقس زا زاگ هلول روبع .د (

تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا .رب ---44 42517 17 :باوج

؟تسا یمازلا ریز طیارش زا کیمادک تیاعر و عون شکاوه باختنا IIIرد 42(
. IIدريگ رارق هيلخت ياوه نايرج ريسم زا جراخ رد دياب عون دوه شكاوه يقرب روتوم )فلا

. Iدريگ رارق هيلخت ياوه نايرج ريسم زا جراخ رد دياب عون دوه شكاوه يقرب روتوم )ب
. IIدوش هتفرگ رظن رد نغور هيلخت يارب ييارجم دياب عون دوه شكاوه هظفحم فك رد )ج

. IIدشاب طخ يور بصن عون زا دياب عون زا دوه شكاوه )د
تسا حیحص ب .هنیزگ، 62 66514 هحفص،14 ب تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

حیحص ینامتخاس تالآ نیشام و تازیهجت و لیاسو دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (43
؟تسا

رد دیابن لیاسو نیا یمومع رباعم رد ینامتخاس تالآ نیشام و لیاسو رارقسا تروص رد )فلا
و ییامهار مئالع ندش هدید زا عنام دیابن و دنریگ رارق عطاقت زا رتم زا رتمک ۱۵هلصاف

یاهدحاو ریاس و یناشن شتآ نامزاس فیاظو ماجنا رد یتیدودحم ثعاب ای و هدش یگدننار
دش .یتامدخ
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رد دیابن لیاسو نیا یمومع رباعم رد ینامتخاس تالآ نیشام و لیاسو رارقتسا تروص رد )ب
یگدننار ییامنهار مئالع ندش هدید زا عنام دیابن و دنریگ رارق عطاقت زا رتم زا رتمک ۲۰هلصاف
یتامدخ یاهدحاو ریاس و یناشن شتآ نامزاس فیاظو ماجنا رد یتیدودحم ثعاب ای و هدش

.دش

تسا عونمم یمومع رباعم رد ینامتخاس تالا نیشام و لیاسو رارقتسا .ج (

رد دیابن لیاسو نیا یمومع رباعم رد ینامتخاس تالآ نیشام و لیاسو رارقتسا تروص رد )د
یگدننار ییامنهار مئالع ندش هدید زا عنام دیابن و دنریگرارق عطاقت زا رتم زا رتمک ۲۵هلصاف
یتامدخ یاهدحاو ریاس و یناشن شتآ نامزاس فیاظو ماجنا رد یتیدودحم ثعاب ای و هدش

.دنوش

39 31612 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دوش یم قالطا ریز یاه هنیزگ زا کیمادک کمک هب یترارح قیاع (44

دشاب زا رتشیب اب نآ یترارح تمواقم هک یقیاع .فلا (

دشاب یواسم ای رتمک نآ یترارح تیاده بیرض هک یقیاع .ب /0065w/m.k (

ب و فلا یاه هنیزگ )ج

دشاب زا رت شیب نآ یترارح تیاده بیرض هک یقیاع .د /0065w/m.k (

8 119 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

بیرض یاراد هک دوش یم قالطا یقیاع هب نامتخاس رد هدافتسا لباق ترارح قیاع :حیضوت
دشاب رتشیب ای یواسم نآ یترارح تمواقم و یواسم ای رتمک .تیاده /0065w/m.k

تسا حیحص ج .هنیزگ

هب یزاگ یاه هاگتسد لاصتا صوصخم هدش تیوقت یکیتسال گنلیش زاجم لوط رثکادح (45
؟تسا رتم دنّ زاگ یشک هلول متسیس

20 15 12 د10 ج ب /فلا / / /( ( ( (

35 3 هحفص17 ، ءزج ، پ تمسق ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج



Www.22mabhas.ir

Www.22mabhas.ir

تسا حیحص ب .هنیزگ

دیاب ،دشاب هدشن هئارا یصاخ لمعلاروتسد هک یتروص رد ،نامتخاس زا هنیهب یراد هگن یارب (46
یسرزاب بوانت :هرود

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

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

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

راجفنا ربارب رد مواقم یاه هزاس :رد (47

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

الاب یامد و طسوتم یامد اب هدننک مرگ بآ یدالوف یشک هلول تاسیسأت .رد (48

زا دیاب اه هاگتسد هب لاصتا و یجنلف ای یشوج عون زا دیاب تالآ ریش هب هلول ای هلول هب هلول اه لاصتا همه (فلا (
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دشاب یجنلف .عون

دشاب یشوج عون زا و هدر لداعم یتماخض یاراد دیاب الاب یامد اب تاسیسأت رد اه گنیتیف همه .ب ۸۰ (

هرهم اب دیاب اه هاگتسد هب لاصتا و یا هدند دناوتیم هدر یاه هلول یارب طقف و رتم یلیم هزادنا ات اهلاصتا ۸۰ج ۵۰ (
دشاب .هروسام

تسا یا هدند طسوتم یامد رد و یجنلف ای یشوج تالاصتا ،الاب یامد اب تاسیسأت رد .د (

تسا حیحص فلا هنیزگ ، هحفص تمسق،موس رطس ، ثحبم باتک ساسا .رب 125 4 14() :باوج

زا امیقتسم قارتحا زاین دروم یاوه هک یطرش هب ،دشاب هقبط نامتخاس کی هک یتروص 6رد 49(
؟دشاب یم حیحص هنیزگ مادک ،ددرگ نیمات دازآ یاضف

تسین زاجم هقبط زا رتشیب زوسزاگ لیاسو یارب کرتشم شکدود زا هدافتسا .فلا 5 (

دنک یم تیافک زوسزاگ لیاسو یارب کرتشم شکدود کی زا هدافتسا .ب (

دنک یم تیافک زوسزاگ لیاسو یارب کرتشم شکدود ود زا هدافتسا .ج (

دنک یم تیافک زوسزاگ لیاسو یارب کرتشم شکدود هس زا هدافتسا .د (

تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا .رب ---80 65817 17 :باوج

نامتخاس هب یسرتسد ریسم یانهپ ،یناسر دادما ریسم رد راوآ شزیر رطخ شهاک روظنم هب (50
دشاب نامتخاس عافترا ربارب لقادح یتسیاب یم .ربعم .............. ( )

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

؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک (51

زا یشخب ای و دراد لاصتا یرهش زاگ هکبش هب هک نامتخاس ره بیرخت هب مادقا زا شیپ )فلا
دوش هداد عالطا هیحان زاگ تکرش هب دیاب ،دشاب هدش ارجا زاگ یشک هلول نآ رد هک .هطوحم

نیا طباوض اب هک اه هطوحم و اه نامتخاس زاگ یشک هلول زا یتمسق ای مامت زا هدافتسا )ب
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رگم دوب دهاوخ ینوناق بیقعت بجوتسم و هدش بوسحم فالخ ،دشاب هتشاد تریاغم .تاررقم
دروم تقو طباوض ساسا رب تاررقم نیا یمسر راشتنا زا شیپ هک ییاه هطوحم و اه نامتخاس

دنشاب هتفرگ رارق یرادرب .هرهب

بیرخت ناوت یم ینمیا تاکن تیاعر و کلام روضح اب زاگ تکرش طسوت زاگ عطق لبق )ج
ددرگ عورش ار .نامتخاس

دنتسه حیحص دراوم همه .د (

تسا حیحص ج هنیزگ ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا .رب 10 17 :باوج

،یترارح قیاع ،تسا ناتسبات یتدورب راب زا شیب ،ناتسمز یترارح راب هک ییاه نامتخاس رد (52
قیاع ،تسا ناتسمز یترارح راب زا شیب ناتسبات یتدورب راب هک ییاه نامتخاس رد و .................

...............یترارح

انب یجراخ ی هتسوپ لخاد تمس رد دوش یم بصن انب یجراخ ی هتسوپ نوریب تمس رد -فلا (
دوش یم .بصن

انب یجراخ ی هتسوپ جراخ تمس رد دوش یم بصن انب یجراخ ی هتسوپ نوریب تمس رد -ب (
دوش یم .بصن

انب یجراخ ی هتسوپ لخاد تمس رد دوش یم بصن انب یجراخ ی هتسوپ لخاد تمس رد -ج (
دوش یم .بصن

انب یجراخ ی هتسوپ جراخ تمس رد دوش یم بصن انب یجراخ ی هتسوپ لخاد تمس رد -د (
دوش یم .بصن

50 63319 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

قیاع ،تسا ناتسبات یتدورب راب زا شیب ،ناتسمز یترارح راب هک ییاه نامتخاس رد :حیضوت
یتدورب راب هک ییاه نامتخاس رد و دوش یم بصن انب یجراخ ی هتسوپ نوریب تمس رد یترارح

انب یجراخ ی هتسوپ لخاد تمس رد یترارح قیاع ،تسا ناتسمز یترارح راب زا شیب ناتسبات
دوش یم .بصن

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک (53

ادیپ یزلف یاه هقرو یور رب پاّ قیرط زا ار یریذپ فاطعنا تیلباق یدیشروخ یاه لولس )فلا
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دننک .یم

دنشاب یم یدیشروخ یاه لولس عون نیرت هدزابرپ لاتسیرک ونم یاه لناپ .ب (

دیسکا یاه لاتسیرک زا لخلختم سیرتام کی لماش نیلاتسیرک ونان یدیشروخ یاه لولس )ج
دشاب یم .مویناتیت

تروص هب هشیش کزان هیال کی میقتسم ندناشوپ قیرط زا ناوت یم ار یدیشروخ یاه لولس )د
تخاس .یداه

255 112213 هحفص19 ، پ دنب ، ثحبم یامنهار باتک ساسا ---رب :باوج

الومعم کزان هیال کی میقتسم ندناشوپ طسوت ناوت یم ار کیئاتلووتف یاه (لولس :حیضوت
تخاس یداه همین اب .هشیش (

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دینک صخشم لماعریغ دنفادپ رظنم زا اه نامتخاس یحارط اب طابترا رد ار حیحص هنیزگ (54

هب دیاب نامتخاس یجراخ هتسوپ رد هدش بصن یاه برد و هورگ یاه نامتخاس رد 3فلا 2 (
دوش زاب لخاد .تمس

دشاب مه نالپ هدودحم زا جراخ دناوت یم هقبط ره رد نما یاضف .ب (

تسین زاجم گرزب هرجنپ زا هدافتسا و هورگ نامتخاس رد .ج 3 2 (

و لصتم فالک اب یجورخ یاه برد بوّراّ دیاب ،تمواقم شیازفا یارب اه نامتخاس هیلک رد )د
دوش رپ مکحم حلاصم اب .همه

26 1043221 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

هحفص ، دنب و هحفص دنب و هحفص .دنب ---- ---- ----26 243221 28 124221 26 943221 :حیضوت

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا عبرمرتم دنّ ،عبرمرتم تحاسم هب گرزب هاگشورف کی رد نما یاضف 4000تیفرظ 55(

800 500 400 1000( ( ( د) ج ب فلا

30 1221 هحفص21 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
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میراد لودج هب هجوت :اب :حیضوت

تسا حیحص ج .هنیزگ

تسا هدش هتخاس رتمیتناس قمع اب هک یزوکج کی :رد 75 56(

دوش تظافح نیمز حطس زا رتمیلیم عافترا هب هدرن طسوت لماک روط هب دیاب .فلا 700 (

هب رد یوزاب یرتمیلیم هلصاف زا هک دنوش یرادهگن یا هنوگ هب دیاب دورو راکدوخ یاهرد 150.ب (
دنوش تفّ و هتسب .یتحار

تسین یتظافح یاه هدرن رد راکدوخ ندش هتسب هب یموزل .ج (

رارق یزوکج و رختسا نوریب تمس هب دیاب امتح یتظافح هدرن یاهرد لفق هدننک دازآ تمسق )د
.دریگ

25 5322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

مزال ،تسیز طیحم یاه هدنیالآ شهاک و تخوس فرصم شهاک هلمج زا نوگانوگ لیالد هب (57
و دریگ رارق یراودا یسرزاب دروم هناخروتوم .................تسا

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

و نامتخاس یلم تاررقم تامازلا هجوت اب راب کی لاس ره دیاب اه هناخروتوم ینف هنیاعم )ب
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

دوش ماجنا ناریا درادناتسا هب هجوت اب راب کی هام شش دیاب اه هناخروتوم ینف هنیاعم .د 19000 (

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

تسا حیحص ب .هنیزگ
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Free (Economizer) تروص58 هب هدافتسا یارب ناسراوه رزیامونوکا لرتنک متسیس رد (
ینیبانیب یاه لصف :رد cooling

تسا یمازلا اوه تشگرب نف بصن .فلا (

تشگرب نف بصن دشاب لاکساپ زا رتمک ناسر اوه هب تشگرب ریسم رد اوه راشف تفا رگا 75ب (
تسین .یمازلا

تسا یمازلا یفاضا یاوه یارب هیلخت نف بصن .ج (

تسا یمازلا اوه تشگرب لاناک یور روسنس بصن .د (

19 16 و172 لصف ، هیرشن ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

يور زا روبع رد يفرصم درس و مرگ بآ ياه هلول ريز رد ريگ هرطق ينيس بصن تروص رد (59
رتم يتناس بسح رب ينيس قمع لقادح و رتم يليم بسح رب قرو تماخض لقادح ،قرب ولبات

؟تسا ردقّ بيترت هب

4 064 4 0753 6 0752 6 و061 و و /و / / /( ( ( (

151422 تمسق128 ،لوا دلج ، هیرشن ساسا -رب -- :باوج

:حیضوت

دوش هتخاس ،رتم يليم تماخض هب لقادح ،هزيناولاگ يدالوف قرو زا دياب ريگ هرطق 075/ينيس
دوش مخ الاب تمس هب رتم يتناس هزادنا هب مک تسد ،نآ فرط راهّ ياه هبل .و 6

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب یمن نامزاس ناکرا وزج ریز دراوم زا کیمادک (60

ناتسا نامزاس )فلا

هریدم تایه )ب

یمومع تایه )ج

نامزاس یزکرم یاروش )د
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تسا حیحص ب هنیزگ ، هدام ، هحفص ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا .رب 5 15 :باوج


