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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

یم لامعا هژیو تروص هب ریت اب یاه لاد رد یراذگروتامرآ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (2
؟ددرگ

زا هدنرذگ رطق دادتما رد ابیرقت و هجرد هیواز هب لاد یالاب رد دیاب هژیو یاهروتامرآ 45فلا (
دنریگ رارق رطق نیا رب دومع لاد نییاپ رد و لاد .هشوگ

هداد رارق رتگرزب هناهد ربارب لقادح اب ربارب یلوط ات دادتما ره رد دیاب هژیو یاهروتامرآ )ب
.دنوش

دنشاب یم حیحص ب و فلا یاه هنیزگ .ج (

دنوش هداد رارق رتگرزب ی هناهد لقادح اب ربارب یلوط ات دادتما ره رد دیاب هژیو یاهروتامرآ .د (

269 424189 324189 هحفص9 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - --- - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

نوریب تمواقم شهاک بیرض ،یدح تلاح شور هب هنوگرپس نابهگن یاه هزاس یحارط رد (3
؟دنشاب یم هنیزگ مادک ربارب گنس رد یا هزرل و یکیتاتسا یاهراب رثا تحت ،اهراهم ندش هدیشک

095 066 085 075 09 065 1 و05 د و ج و ب و /فلا / / / / / /( ( ( (

557 52557 45 لود7 و دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب ---- :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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؟دشاب یم نابهگن هزاس ییاپرخ شور بیاعم زا ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (4

دراد دوجو یتسد یاه شور اب کاخ زا یشخب نتشادرب تخادرپ ندوب یمازلا لامتحا .فلا (

تسا رتمک اتبسن رت هتفرشیپ یاه شور اب هسیاقم رد ارجا تعرس .ب (

دنیامن یم لاغشا ار یرتشیب یاضف اهاپرخ .ج (

هنیزگ هس ره )د

126 هحفص723 ، دنب ،نابهگن یاه هزاس و یرادربدوگ باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

دیابن نتب رد یفرصم ...............بآ PH 5(

دشاب زا رتشیب ای زا رتمک ب دشاب زا رتشیب ای زا رتمک .فلا . /8 5 85 5( (

دشاب زا رتشیب ای زا رتمک د دشاب زا رتشیب ای زا رتمک .ج / .85 6 8 6( (

( ت( تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب -113105 69 5 :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

همانرب و تیریدم نامزاس هلیسو هب هک یقوقح صاخشا تیفرظ و تیحالص دودح نییعت رد (6
هب لاغتشا تیفرظ یارب هنیزگ مادک ،دنوش یم تیحالص صیخشت و تیفرظ نییعت روشک یزیر

؟تسا حیحص یتلود ریغ یاه هژورپ رد یتابساحم ای یحارط تامدخ یسدنهم راک

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

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
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مامت لاس کی تدم رد لاغتشا هناورپ یاراد یقوقح .صاخشا

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

تسا حیحص د .هنیزگ

ود نداد رارق مه رواجم اب هک یاه لصو فیرعت لماش مه هب اهدرگلیم هلصو شور «مادک (7
؟دشاب یم دوش یم لمع ناشلوط زا یتمسق رد »درگلیم

هلصو د یکیناکم هلصو ج یششوپ هلصو ب یشوج هلصو )فلا ( ( (
ییاکتا

301 1 1 4 21 9 هحفص9 ،فلا دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - - - - :باوج

نآ زا یبیکرت ای و دنب نیا ت ان فلا قیرط راهّ زا یکی هب رگیدکی هب اهدرگلیم )هلصو ) ( ) :حیضوت
تسا زاجم .اه

تسا حیحص ب .هنیزگ

زا هقبط نآ عافترا زا دیابن هفبط ره رد یرادرب هرهب هلزلز زا یشان یبناج ناکم .........رییغت (8
دشاب رتشیب هیاپ .زارت

005 008 0005 د0008 ج ب /فلا / / /( ( ( (

116 هحفص15116 ، دنب ،مشش ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دوش یرادهگن زاب یاضف رد دناوت یم یتبوطر قیاع لور ایآ (9

تسا زاجم هتفه کی ات رثکادح )فلا

دوش هدیشوپ کیتسالپ اب نآ یور هک یطرش هب تسا زاجم هام شش ات .ب (

دوش یرادهگن زاب یاضف رد دیابن و تسین زاجم .ج (

دوش هدیشوپ یندعم ردوپ اب قیاع فرط کی هک یتروص رد تسا زاجم .د (

25125 93 دنب5 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
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تسا حیحص فلا .هنیزگ

یاه کاخ رد ،ددجم شبوک شیامزآ یارب عمش هیلوا شبوک زا بسانم ینامز هلصاف نازیم (10
دشاب یم و لقادح بیترت هب هنادزیر و یا .هناد .................. ..............

زور تعاس ب زور تعاس -فلا -24 7 7 24( (

زور تعاس د تعاس تعاس -ج -7 24 7 24( (

22867 65 دنب7 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یمن یکیمانید یراذگراب یارب یفاک یریذپ لکش یاراد درگلیم مادک (11

S300 S400 S600 S500( ( ( د) ج ب فلا

57 25421 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟تسا هنوگّ یزکرم یاروش هسیئر تایه ییارجا ناریبد تیلوئسم هرود و باختنا هوحن (12

دنوش یم باختنا لاس تدم یارب ارآ تیرثکا اب یمومع تایه طسوت .فلا 3 (

دنوش یم باختنا لاس تدم یارب یزکرم یاروش یاضعا نیب زا ارآ تیرثکا اب .ب 3 (

دنوش یم باختنا لاس کی تدم یارب یزکرم یاروش یاضعا نیب زا ارآ تیرثکا اب .ج (

دنوش یم باختنا لاس تدم یارب یسدنهم ماظن یاه نامزاس هریدم تایه یاضعا نیب زا .د 3 (

108 هحفص110 ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

هتشاد فالتخا رواجم تاقبط یاه مرج اب دصرد زا رتشیب هقبط ره مرج نیزوت .........رگا (13
دنیوگ یمرج یمظنمان نآ هب .دشاب
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50 40 30 20( ( ( د) ج ب فلا

111 هحفص27116 ، ب تمسق دنب ،مشش ثحبم باتک ساسا --رب -() :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسین لوبق لباق ریز تارابع زا کیمادک (14

دوش یم ظاحل یحارط یانبم رتالاب و هدر نتب ،هدینت شیپ ینتب یاه نامتخاس یارب .فلا 30C (

نوتس یرغال هک تسا زاجم یطرش هب یبناج هدشن راهم یباق یاه نامتخاس رد یطخ لیلحت )ب
دشاب زا رتمک .اه 1 0 0

تسا زاجم اه یپرود رد طقف هداس درگلیم زا هدافتسا .ج � (

دشاب یم یلومعم نتب یارب و الاب تمواقم اب نتب یارب نوساوپ بیرض .د / /02 015 (

184 4 7 13 9 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - - :باوج

25 1 4149 185 57139 183 هحفص26139 دنب ، هحفص دنب ، هحفص ----دنب -- - -- -() :حیضوت

تسا حیحص د .هنیزگ

تلع هب هک رظان ناسدنهم زا یکی یماظتنا تازاجم دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (15
ای عبانم ،یمومع لاوما هب ندناسر بیسآ ثعاب یدادرارق تادهعت ماجنا رد ررکم هدعو فلخ

؟دشاب یم حیحص تسا هدش تسیز طیحم

راهّ هجرد ات ود هجرد یماظتنا تازاجم هس هجرد ات کی هجرد یماظتنا )تازاجم (۲ ۱

جنپ هجرد ات ود هجرد یماظتنا تازاجم جنپ هجرد ات هس هجرد یماظتنا )تازاجم (۳4

۲ تمسق ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا باتک ساسا رب :باوج
۸ هحفص فلا

تسا حیحص د .هنیزگ

تلاخد اب میقتسم طابترا رد اه نامتخاس راک مجح و یگدییپ نییعت رد رثوم یلصا �لماوع (16
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؟دنمادک نامتخاس هتشر تفه ینف

یربراک عون تاقبط دادعت انبریز حطس -فلا - (

میلقا ییایفارغج هقطنم رد نامتخاس یریگرارق نامتخاس عافترا نامتخاس یحارط -ب -) (
( توافتم

( ) توافتم) میلقا ییایفارغج هقطنم رد نامتخاس یریگرارق نامتخاس عافترا انبریز حطس -ج -

یدرکلمع هطیح اب یربراک تاقبط دادعت انبریز حطس -د - (

79 118 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسین نامتخاس یارب داب راب هبساحم یاه شور ءزج ریز یاه شور زا کیمادک (17

یبرجت د یکیلوردیه ج یکیمانید ب یکیتاتسا )فلا ( ( (

73 هحفص4106 ، دنب ،مشش ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

هبترم لیلحت رد زاین دروم یاه تمواقم نییعت یارب میقتسم شور هب یحارط و لیلحت رد (18
؟تفرگ رظن رد یبیرض هّ دنرثوم هزاس یرادیاپ رد هک ییاه یتخس هیلک یارب دیاب مود

12 11 09 د08 یشیازفا ج یشهاک ب یشهاک /فلا / / /( ( ( (
یشیازفا

19 2151210 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

حلاصم و راب هدنربالاب لیاسو اب دارفا و نارگراک لمح و ییاج ................هباج (19

تسا عنامالب ینمیا تاکن تیاعر اب .فلا (

تسا عنامالب )ب
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تسا عونمم یطیارش ره رد )ج

تسا عنامالب ،ربالاب یارب یدصتم اب هدننار نتشاد و دارفا و راب لحم کیکفت طرش هب .د (

46 162612 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا هدش هتفرگراک هب ینامتخاس یاهرمیلپ ریز یاه هنیزگ زا کی مادک رد (20

اه لیاتسکتوئژ یاه قرو ب اهریگ هزرل تورگ -فلا -FRP ( (

هنیزگ هس ره د هرجنپ لیفورپ یتاسیسأت تالاصتا و اه هلول )-ج (

1175 129 لودج5 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

زا یششک یورین لاقتنا و نابهگن یاه هزاس یراد هگن یارب هک یا هدنزاس رصانع هب یمان 21)هّ
؟دوش یم قالطا ،دنریگ یم رارق هدافتسا دروم یگنس ای یکاخ ربراب تالیکشت کی هب اهنآ

اه یدنبراهم د ییاپرخ نابهگن هزاس ج اهدنب تشپ ب بکرم یاهریت )فلا ( ( (

65 7 46 دنب7 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

نتشاد نودب یسدنهم تامدخ ماجنا یارب ناونع ره تحت بسک لحم ای رتفد سیسات (22
؟تسا مادک نآ بسانتم یمالسا تازاجم طوبرم تیحالص کردم

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
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یماظتنا تازاجم هب ،طوبرم تیحالص کردم نتشاد نودب یسدنهم و ینف تامدخ ماجنا یارب
هس هجرد ات ود هجرد .زا

تسا حیحص د .هنیزگ

دناوت یم هجرد دنّ راک حطس زا لزان هناهد هیواز رثکادح متسیس رد نتب ششاپ 3Dیارب 23(
؟دشاب

15 30 60 45( ( ( د) ج ب فلا

86 237511 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دنریگ رارق نومزآ دروم یقرب تاسیسات تازیهجت و تامزاول مامت دیاب تروص هّ رد (24

دشاب هتشاد داریا هلیسو زا شیب هک یدراوم ب تالاح مامت .فلا 3 ( (

دشاب هتشاد داریا هلیسو زا شیب هک یدراوم د دشاب لک زا شیب داریا دراوم دادعت .ج %10 3( (

54 8722 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یاهراون طسوت یدالوف خرمین کی هب لصتم یاه قرو ،ششک تحت بکرم عطقم کی رد �هنانّ (25
دادتما رد عطقنم شوج یاهراون نیب دازآ هلصاف ،دنشاب هدش لصتم رگیدکی هب عطقنم شوج

؟دشاب یم ردقّ ،دنریگ رارق یگدز گنز رثا تحت هک هدشن گنر تاعطق یارب وضع یلوط

رتمیلیم ب قرو نیرتکزان تماخض ربارب 3000فلا 14( (

ب ای فلا دروم د قرو نیرتکزان تماخض ربارب )ج (24

39 53210 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یارب دوش هتخاس یمئاد یا هناخدور ترواجم رد یرجآ ییانب نامتخاس کی تسا .ررقم (26



Www.22mabhas.ir

Www.22mabhas.ir

زا شیب دیابن هدافتسا دروم یاهرجآ بآ بذج دصرد اهراوید یسرک :تخاس

دشاب دصرد د دشاب دصرد ج دشاب دصرد ب دشاب دصرد 10فلا 3 5 7( ( ( (

()4 14228 12 تمسق8 ، دنب ، هحفص، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب هتشاد ینتب عمش رب دناوت یم یریثات هّ تافلوس هلمح (27

دوش یم عمش هرادج رد کاکحطصا شیازفا ثعاب یفاضا هتسوپ داجیا اب .فلا (

درادن ینتب عمش رب ریثات تافلوس هلمح فارطا کاخ اب موادم سامت تلع هب .ب (

دوش یم عمش هرادج رد کاکحطصا شهاک داجیا ثعاب .ج (

تسا ریثات یب دشاب ینامیس داوم هب بآ تبسن رثکادح رگا .د 0.5 (

56 569 هحفص9 ب لودج ریز تاحیضوت ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یضتقم وحن هب هدش داجیا راد بیش هار یاه هرادج هک یتروص رد ،یرادربدوگ ماگنه رد (28
اب تسا ربارب لقادح نآ ضرع ،دنشاب هدش :رادیاپ

رتم د رتم ج رتم ب رتم 7/فلا 5 4 35( ( ( (

55 75712 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب یم رتم یتناس دنّ راگدنام قیاع اب حلسم نتب یاه هراوید رد یفرصم نتب پمالسا (29

15 12 13 8 13 10 15 ات10 د ات ج ات ب ات )فلا ( ( (

65 212411 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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،نامتخاس یارجا تایلمع یمامت تیلوئسم تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق )رد ) (30
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

رارق قیقد شیاپ دروم دوگ راوید و اه هزاس راتفر تسا مزال اه یرادربدوگ عون مادک رد (31
؟دریگب

دایز رطخ اب اهدوگ ب یلومعم رطخ اب اهدوگ )فلا (

مک رطخ اب اهدوگ د دایز رایسب رطخ اب اهدوگ )ج (

437 21 دنب7 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟درب راکب نتب رد یندیماشآریغ بآ ناوت یم تروص هّ رد (32

دشاب زا رتمک یفرصم بآ هک یتروص رد .فلا 4 PH (

کی زا شیب یندیماشآریغ بآ اب هدش هتخاس نامیس ریمخ هیلوا شریگ نامز هک یتروص رد )ب
دشاب هتشادن توافت رطقم بآ اب هدش هتخاس نامیس ریمخ ریظن شریگ نامز اب .تعاس

دشاب زا رتشیب یفرصم بآ هک یتروص رد .ج 9 PH (

ود زا شیب یندیماشآریغ بآ اب هدش هتخاس نامیس ریمخ هیلوا شریگ نامز هک یتروص رد )د
دشاب هتشادن توافت رطقم بآ اب هدش هتخاس نامیس ریظن شریگ نامز اب .تعاس

124 3 1 34109 هحفص9 ، و هرامش ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج



Www.22mabhas.ir

Www.22mabhas.ir

تسا حیحص ب .هنیزگ

هرجنپ و عمجت زکارم نامتخاس یدورو یاهرد ،لماعریغ دنفادپ تاظحالم تیاعر روظنم هب (33
دیاب .................اه

دنوش زاب لخاد تمس هب ب دنوش زاب جراخ تمس هب )فلا (

ب ای فلا دوجوم یاضف هب هتسب د درادن یصاخ هطباض )ج (

26 943221 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

شکدود تاعیاض عافترا و گ و نامیس فیدر دادعت و لافس و رجآ نامدیّ عافترا (�رثکادح ( ) ( ) (34
؟تسا نازیم هّ هروک لخاد رد یتعنص دنلب )یاه

رتم فیدر رتم ب رتم فیدر رتم -فلا - - -2 10 1 2 10 2( (

رتم رتم فیدر د رتم رتم فیدر -ج - /- -2 2 10 15 2 10( (

62 36812 79 681112 هحفص12 ، دنب ، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب -- - :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دشاب عون هّ زا دیاب هدش هتخاس یراشف یاضعا ینایم هدننک لصتم تالاصتا (35

یکاکحطصا درکلمع اب طقف ییپ ای یشوج �فلا (

ییاکتا ای یکاکحطصا درکلمع اب ییپ ای یشوج �ب (

یشوج طقف )ج

تمواقم رب یپ ای شوج �د (

55 274210 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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زلف مادک زا ،ویتکاویدار یاه وترپ اب راک یاه لحم رد و یکشزپ یرادربسکع قاتا تخاس رد (36
؟دوش یم هدافتسا

برس ب یور )فلا (

عونمم زلف زا هدافتسا اهاضف نیا رد هعشا دوجو تلع هب د ندّ )ج (
تسا

32205 154 دنب5 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دشاب رتشیب یحارط یشرب تمواقم زا لاصتا همشّ زاین دروم یشرب تمواقم هک یتروص رد (37
؟دوش هتفرگ رظن رد دیاب یتادیهمت هّ

یرطق هدننک تخس تفج کی هیبعت ب ناج یتیوقت قرو هیبعت )فلا (

دومن هدافتسا دیاب ب ای فلا دروم زا د یگتسویپ قرو هیبعت .ج ( (

187 2 6109210 هحفص10 ، هرصبت ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --- :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

لقادح نانیمطا بیرض اب دیاب ینتب یاهراک رد اه بلاق یازجا ..............هیلک (38

هتخاس هدراو یاهراب هب تبسن ب دوش هتخاس هدراو یاهراب هب تبسن /فلا . /25 15( (
.دوش

دوش هتخاس هدراو یاهراب هب تبسن د دوش هتخاس هدراو یاهراب هب تبسن .ج .3 2( (

73 131012 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دنوش یم یدنب هقبط هتسد دنّ هب هیور لکش رظن زا یفرصم .یاهدرگلیم (39

3 5 4 2( ( ( د) ج ب فلا

26 25 4 1 4 9 و9 تاحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - - :باوج
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تسا حیحص د .هنیزگ

یرجآ ای یگنس ای یتشخ حلاصم اب یاه نامتخاس دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (40
؟تسا تسرد حلسمریغ

تسا عنامالب رتمیتناس لوط هب فقس یگدماشیپ یتشخ یاه نامتخاس دروم .رد 45 1(

تسا زاجم رتم کی ات فقس یگدماشیپ لوط یرجآ حلاصم اب یاه نامتخاس .رد (2

تسا زاجم رتمیتناس لوط هب یگدماشیپ یگنس حلاصم اب یاه نامتخاس .رد 60 3(

تسا زاجم رتمیتناس عافترا ات هانپ ناج تخاس یرجآ یاه نامتخاس یگدماشیپ .رد 80 4(

65 2568 هحفص8 دنب ، ثحبم باتک ساسا ،---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دوش هتفرگ رظن رد دیاب اجک رد هلصو لحم ،دشاب رتم ینوتس عافترا زا 2رگا 41(

نوتس دازآ عافترا طسو ب نوتس هب لصتم لاب هب رتمیلیم زا رترود )فلا (1200

ب و فلا دروم د نوتس هب لصتم لاب هب رتمیلیم زا رتکیدزن )ج (1200

207 125310 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟ددرگ یم ریز دراوم زا کیمادک ثعاب زاجم دح زا رتمک عاعش اب درگلیم ندرک مخ (42

نتب و روتامرآ رت بسانم یریگرد ب درگلیم زاین دروم یراهم لوط شهاک )فلا (
ددرگ یم عطقم

ددرگ یم روتامرآ مخ رد کرت زورب د ددرگ یم زاین دروم یراهم لوط شیازفا )ج (

259 1 1 3 17 9 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - - - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ
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نآ عافترا ربارب دیاب رواجم نیمز زا هقبط ره هلصاف رتمک ای هقبط یاه نامتخاس ..........رد 5 43(
دشاب هیاپ زارت یور زا .هقبط

مرازه د مرازه ج مرازه ب مرازه 5فلا 4 3 2( ( ( (

115 هحفص13116 ، دنب ،مشش ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

دوش یم هداد میخض قرو ی هبل رد هک یکزان .............شوج (44

دوش یم درس عیرس یلیخ ب تسا هدننکش .فلا ( (

دروم هس ره د دوش یم هتفرگ تعرس هب ،قرو هلیسو هب شوج ترارح )ج (

145 هحفص445 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا --رب :باوج

. تسا حیحص د .هنیزگ

یاهتنا ود یکیدزن رد هک دوش یعس دیاب هژیو یشمخ یاه باق تالاصتا و اضعا یحارط رد (45
رییغت ریظن نارود هک دشاب یدح هب اهنآ ینارود تیفرظ و دنوش لیکشت کیتسالپ یاه لصفم ریت

؟دشاب ردقّ لقادح هقبط یبسن یبناج ناکم

005 003 002 د004 نایدار ج نایدار ب نایدار /فلا / / /( ( ( (
نایدار

220 9310 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یمن حیحص ،یا هزرل یاهراب تحت یدح تالاح شور ساسا رب یپ یحارط رد دروم مادک (46
؟دشاب

دشاب یم ،ینوگژاو ربارب رد حلاصم تمواقم شهاک بیرض ،ییاهن یدح تلاح رد .فلا /065 (

دشاب یم ،شزغل ربارب رد حلاصم تمواقم شهاک بیرض ،ییاهن یدح تلاح رد .ب /09 (

یم ،کاخ مواقم راشف ربارب رد حلاصم تمواقم شهاک بیرض ،ییاهن یدح تلاح رد 06/ج (
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.دشاب

دشاب یم ،یلک یرادیاپ ربارب رد حلاصم تمواقم شهاک بیرض ،ییاهن یدح تلاح رد .د /065 (

847 32 لودج7 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا راذگریثات شوج زرد درکلمع و تمواقم رد ریز دراوم زا کیمادک (47

همه د شوج راون هبل یگدیرب ج صقان ذوفن ب لخلخت )فلا ( ( (
دراوم

123 هحفص15 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

بیترت هب فقس فالک رد و اهراوید ریز فالک دروم رد یلوط یاهدرگلیم فارطا نتب ششوپ (48
؟دشاب رتمک رادقم هّ زا دیابن

رتمیلیم رتمیلیم ب رتمیلیم رتمیلیم -فلا –15 30 25 50( (

رتمیلیم رتمیلیم د رتمیلیم رتمیلیم -ج -25 45 30 60( (

4 110558 55 ءزج8 ب تمسق دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب ---() :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

هسلجتروص دایز رایسب ای و دایز رطخ اب یاهدوگ رد یرادربدوگ تایلمع ماجنا زا شیپ (49
؟ددرگ یم لیکشت اجک رد و ریز ءاضعا زا کیمادک روضح اب کرتشم

هقطنم یرادرهش لحم رد یرادرهش ینف هدنیامن هدنزاس رظان راک بحاص -فلا - - - (

نامتخاس ثادحا لحم رد یرادرهش ینف هدنیامن هدنزاس حارط رظان راک بحاص -ب - - - - (

نامتخاس ثادحا لحم رد یسدنهم ماظن نامزاس هدنیامن هدنزاسرظان راک بحاص -ج -- - (

هقطنم یرادرهش لحم رد یرادرهش ینف هدنیامن هدنزاس حارطرظان راک بحاص -د - -- - (
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196 هحفص3 ،فیراعت هدام ،نابهگن یاه هزاس و یرادربدوگ باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

90 زا شیب یبسن تبوطر اب ای و کشخ قطانم رد مه یور رب نامیس یاههسیک ندرک رابنا (50
؟ تسا رتم دنّ و دادعت هّ رثکادح بیترت هب دصرد

رتم تکاپ رتم –تکاپ /1 8 1 5 8 1(

رتم تکاپ رتم /تکاپ – /1 2 10 1 8 12 2(

رتم تکاپ رتم /تکاپ – /1 2 8 1 2 10 3(

رتم تکاپ رتم /تکاپ – /1 2 8 1 8 12 4(

14 2 2 3 9 هحفص9 دنب -دروم - - ، ثحبم باتک ساسا 9رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ریز دراوم زا کی مادک (51

تباث ابیرقت رگیدکی هب تبسن تاعطق هک یطاقن زا دیاب وضع کی یراکشوج یلک یورشیپ )فلا
دریگ تروص ،نرادروخرب یرتشیب یبسن تکرح یدازآ زا هک یطاقن تمس هب دنتسه

دیاب دننکیم داجیا ار ضابقنا نیرتشیب هک یتالاصتا دیاب ادتبا ،هعطق ره ندرک راوس ماگنه )ب
دنوش یراکشوج

هتخاس دنوشیم لصتم رگیدکی هب شوج اب هک رتکّوک هعطق یدادعت زا وضع کی هک یماگنه )ج
داد ماجنا اهنآ ندرک راوس زا سپ ار هلکشتم تاعطق یاه یراکشوج هیلک دیاب دوش

دراوم همه )د

11 3118111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا حیحص یراکشوج یاه شور زا یکی رد ،لاصتا یارجم دروم رد ریز دراوم زا کیمادک (52

دوش یم هدافتسا راک هعطق تمس هب شوج میس تیاده یارب لاصتا یارجم زا .فلا (
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تسا سم ژایلآ ای سم سنج زا الومعم لاصتا یارجم .ب (

دراد ار یکیرتکلا یژرنا لاقتنا شقن لاصتا یارجم .ج (

دروم هس ره )د

69 هحفص1152 ،هحفص نایاپ ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

رثکادح ،دوشن هیبعت فالک اه هرجنپ فارطا رد هنانّ یرجآ حلسمریغ ییانب یاه نامتخاس �رد (53
اب تسا ربارب هرجنپ :داعبا

رتم رثکادح عافترا ب رتم رثکادح ضرع رتم رثکادح عافترا -فلا / / – /25 220 220( (
رتم رثکادح 15/ضرع

رتم رثکادح عافترا د رتم رثکادح ضرع رتم رثکادح عافترا -ج / / - /220 250 25( (
رتم رثکادح 15/ضرع

2 7568 72 تمسق8 ، ث دنب ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )---رب ) :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟درک هدافتسا یعونصم رون زا دیاب هلپ هار ییانشور یارب ریز دراوم زا کیمادک رد (54

ینوکسم دحاو زا شیب اب نامتخاس هلپ هار 2فلا (

دشاب سکول زا رتمک نآ یعیبط ییانشور هک ییاه هلپ هار 11ب (

دشاب سکول زا رتمک نآ یعیبط ییانشور هک ینوکسم دحاو زا شیب اب نامتخاس هلپ هار .ج 11 2 (

اه نامتخاس مامت )د

30 14422 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یاه هنیزگ زا کیمادک ،دراد یدایز ریثات نآ تیفیک و یراکشوج رد سوق لوط هکییاجنآ زا (55
؟دشاب یم حیحص ریز
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رارقرب ار بسانم سوق لوط سوق یادص هب نداد شوگ اب دناوت یم هبرجت اب یراکشوج )فلا
.دزاس

تسا مزال سوق رس ود نیب تلو سوق لوط نیا یازا هب .ب �10 (

دشاب هدافتسا دروم دورتکلا رطق زا رتمک یردق یتسیاب سوق لوط .ج (

دروم هس ره )د

7 هحفص241 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

دروم یاهدنب تشپ نتشادرب ،نوتس هب ریت هدش دییات شیپ زا میقتسم رادریگ تالاصتا )رد ) (56
،دنوشن هتشادرب دنب تشپ یاه همست هک یتروص رد تسین یمازلا ریت یناقوف لاب رد .هدافتسا

هداد شوج نوتس لاب هب رتم یلیم لقادح تماخض هب هشوگ شوج اب دیاب اه همست ........نیا
.دنوش

ج و ب رادقم نیرتگرزب د همست تماخض یواسم ج ب )فلا ( ( (8 6

243 113310 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

حیحص هنیزگ مادک لماعریغ دنفادپ لوصا تیاعر روظنم هب یتاسیسات هناماس هنیمز رد (57
؟دشاب یمن

دنشاب تبوطر بذاج دیابن مرگ و درس یاه هلول یترارح قیاع .فلا (

میرح زا جراخ دیاب اوه جورخ و دورو یاهوشزاب هژیو هب ،تاسیسات یدورو یاه هناهد )ب ) (
دنریگ رارق .راوآ

یامن اب و یجراخ یاهراوید هرادج رد اه شکدود و یتاسیسات یاه هلول ،اه لاناک روبع )ج
دشاب یمن زاجم ناونع یه هب ،اه .نامتخاس �

دشاب تبثم دیاب ،اه هلپ هار رد اوه راشف ،نارحب نامز رد .د (
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تسا حیحص ج .هنیزگ

سوق یراکشوج رد بسانم ژاتلو و یکیرتکلا نایرج تدش هدودحم یبیرقت روط هب (58
دشاب یم رپمآ نیب یبیرقت نایرج و تلو دودح .یکیرتکلا ......... ..........

100 5030 10 500 10045 ات17 ات ب ات ات -فلا -( (

100 50340 30 ات20220 د ات -ج -( (

43 هحفص42 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

ادودح ،یا هزاسریغ یجراخ یاهراوید لاصتا یاه تسب رب دراو هلزلز یورین ،یحارط یارب (59
ود ره یارب هدمآ تسدب یاهورین دوش یم ضرف ؟تسا راوید دوخ رب دراو هلزلز یورین ربارب دنّ

تسا یا همان نییآ رثکادح زا رت مک و لقادح زا شیب .دروم

14 23 32 41( ( ( (

62 14 هحفص2800 لودج ، درادناتسا ساسا ،-رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یلومعم همرآ نتب یشمخ باق متسیس اب ینوکسم لوادتم هقبط همرآ نتب نامتخاس 3ایآ 60(
؟دوش هتخاس زاریش رهش رد دناوت یم

دشاب طسوتم تیمها اب نامتخاس هکنآ رب طورشم یرآ .فلا (

دوش ثادحا عون کاخ یور رب هکنآ رب طورشم یرآ .ب / (

دشاب مظنم نالپ رد نامتخاس هکنآ رب طورشم یرآ .ج (

تسا زاجم ریخ .د (
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