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؟دوش یم رداص تقوم راک هب لاغتشا هناورپ ریز دراوم زا کیمادک رد (1

یناریا ریغ یقوقح و یقیقح صاخشا )فلا

دنا هدش تقوم یماظتنا یاه تازاجم لومشم هک یقوقح ای و یقیقح صاخشا .ب (

دنشاب یم دوخ تیوضع لحم زا ریغ یلحم رد یصصخت تامدخ ماجنا هب لیام هک یناسک .ج (

راک هب لاغتشا هناورپ رودص یضاقتم و دنتسه ینادراک راک هب لاغتشا هناورپ یاراد هک یدارفا )د
دنشاب یم .یسدنهم

55 هحفص18 ، هدام ،نامتخاس لرتنک و سدنهم ماظن نوناق قباطم :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رد ، عون کاخ یور و نارهت رهش رد هلزلز یارب دروب لیب یتاغیلبت ولبات کی یحارط IIرد 2( ) (
؟دوش یم هتفرگ رظن رد رادقم هّ راتفر بیرض ،دشاب ناسون یلصا بوانت نامز هکیتروص

6 4 3 35( ( ( د) ج ب /فلا

73 25 هحفص2800 لودج درادناتسا ساسا -رب :باوج

یاهولبات یارب راتفر بیرض ، هحفص ، درادناتسا زا لودج هب هجوت (R)-اب 73 2800 25 :حیضوت
دشاب یم ربارب .یتاغیلبت /35

تسا حیحص فلا .هنیزگ

ییپراون ،دراد رارق بآ اب سامت رد هک یطاقن ای بوطرم طاقن زا زاگ هلول روبع تروص �رد psi (3
؟دریگ تروص دیاب لکش هّ هب

دصرد ییپ مه یور اب ییپ راون هیال �کی �50 1(

دصرد ییپ مه یور اب ییپ راون هیال �ود �30 2(

دصرد ییپ مه یور اب مود هیال و دصرد ییپ مه یور اب لوا هیال ،ییپ راون هیال �ود � �30 50 3(

دصرد ییپ مه یور اب ییپ راون هیال �ود �50 4(

48 17-5-5-2 هحفص17 ح تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ
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ارجا ندرک ژاتلو مه یارب یفاضا یدنب مه یتسیاب ینوکسم لزانم یاهاضف زا کیمادک رد (4
؟دوش

مامح د اهقاتا ج هناخزپشآ ب هناخزپشآ و مامح )فلا ( ( (

151 4821 هحفص13 ، پ دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا یمازلا یفاضا یدنب مه یارجا اه نامتخاس شود و مامح .رد :حیضوت

تسا حیحص د .هنیزگ

اب درگلیم نودب هداس نتب رد هک دنوسپ دادعا و نتب هدر دروم رد ریز دراوم زا )کیمادک ) (C 5
؟دشاب یم حیحص حلسم نتب طیارش تاعارم

درادناتسا یا هناوتسا یاه نومزآ هزور تمواقم هدر 28–فلا C16 (

درادناتسا یا هناوتسا یاه نومزآ هزور تمواقم هدر 7–ب C6 (

درادناتسا یا هناوتسا یاه نومزآ هزور تمواقم هدر 42–ج C16 (

درادناتسا یبعکم یاه نومزآ هزور تمواقم هدر 28–د C20 (

36 12359 35 5159 هحفص9 دنب و هحفص یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب --- :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا تسرد کی مادک ریز دراوم زا (6

یلومعم نزو اب هناد گنس اب هناد کبس زا تسا یبیکرت کبس نتب یدنب هناد )فلا

تسا ات نیب و یرایتخا تامازلا ءزج زیر هناد گنس یمرن لودم .ب / /32 23 (

تسا ات نیب و یرابجا تامازلا ءزج زیر هنادگنس یمرن لودم .ج / /31 23 (

لقادح فرصم زا لبق دیاب ،دسرب رادیاپ و تخاونکی دح هب اه هناد گنس تبوطر هک نآ یارب )د
دنامب یقاب وپد لحم رد .تعاس 12

12675 50 دنب5 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ



Www.22mabhas.ir

Www.22mabhas.ir

؟تسا رتمیلیم دنّ بیترت هب دایز و طسوتم و مک فرب راب اب هقطنم یارب خی یمسا تماخض (7

7550 7551 6551 د6550 ج ب --/فلا /-- /-- /--( ( ( (

69 596 هحفص6 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

تسا عبرمرتم رب مرگولیک نامتخاس هدش لرتنک یاضف رد عقاو یرادج یحطس .مرج ۴۰۰ 8(
هتفرگ رظن رد دیاب رادقم هّ رادج نیا رثؤم یحطس مرج نامتخاس یسرنیا هورگ نییعت -یارب

؟دوش

عبرمرتم رب مرگولیک ب عبرمرتم رب مرگولیک ۲۰۰فلا 400( (

عبرمرتم رب مرگولیک د عبرمرتم رب مرگولیک 300ج 100( (

64 411 1 هحفص19 ، پ دنب تسویپ ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا رذگرون رادج یاراد یعمج یاضف کی هب طوبرم ریز تاصخشم زا کی مادک (9

دصرد یرون لاقتنا بیرض اب یحطس و رفن نامزمهریغ هدافتسا یارب 23ییاضف 21 1(

دصرد یرون لاقتنا بیرض اب یحطس و رفن نامزمه هدافتسا یارب 22ییاضف 21 2(

دصرد یرون لاقتنا بیرض اب یحطس و رفن نامزمه هدافتسا یارب 19ییاضف 20 3(

دصرد یرون لاقتنا بیرض اب یحطس و رفن نامزمه هدافتسا یارب 19ییاضف 19 4(

یعمج یاضف یلیمکت تاعالطا و :تاحیضوت

هدش هتفرگ رظن رد رتشیب و رفن نامزمه و یعمج هدافتسا یارب هک ییاضف یعمج 20:یاضف
رد راظتنا نلاس ،ناروتسر نلاس ،امنیس نلاس ،سنارفنک ای ییآ مهدرگ نلاس دننام ییاهاضف .تسا

یشزرو مویداتسا و دجسم ناتسبش ،هاگشیامن نلاس ،هناخباتک تئارق نلاس ،یربرفاسم .لانیمرت

نآ رون روبع بیرض هک دوش یم قالطا یرادج ای حطس هب یلک روط هب رذگرون رادج ای :حطس
دشاب دصرد زا .رتگرزب 20

16 2 12 3 هحفص4 ، فارگاراپ و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
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تسا حیحص ب .هنیزگ

هک تسا زاجم یتروص رد رپماد و یتسد خرّ عاونا اب نتب :لمح (10

دشاب رتم رثکادح رپماد رد و رتم رثکادح یتسد یاه خرّ رد لمح هلصاف .فلا 130 70 (

دشاب رتم رثکادح رپماد رد و رتم رثکادح یتسد یاه خرّ رد لمح هلصاف .ب 120 70 (

دشاب رتم رثکادح رپماد رد و رتم رثکادح یتسد یاه خرّ رد لمح هلصاف .ج 130 60 (

دشاب رتم رثکادح رپماد رد و رتم رثکادح یتسد یاه خرّ رد لمح هلصاف .د 120 60 (

62 1 2 3 7 9 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - - - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

ینیمزریز یاه بآ اب یرادربدوگ تایلمع رد هک یتروص رد نابهگن یاه هزاس یارجا هلحرم رد (11
مینک ...........دروخرب

دبای یم همادا نامزمه نوریب هب بآ لاقتنا پمپ بصن قیرط زا یرادربدوگ تایلمع .فلا (

هدش فقوتم یرادربدوگ تایلمع .ب (

انمض طیارش نیا رد و راولا زا دوگ هرادج رد و هلحرم هب هلحرم تروص هب یرادربدوگ تایلمع )ج
درک هدافتسا بسانم یشکهز زا .دیاب

مادکیه �د (

رخآ تمسق ، دنب ، هحفص ،نابهگن هزاس و یرادربدوگ باتک ساسا 115-رب 89 :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

،عبرمرتم تحاسم هب هیوهت یاه هاگتسد یریگرارق قاتا ،قیرح زا رارف روظنم 100هب 12(
؟دشاب هتشاد دیاب جورخ سرتسد رد ای جورخ دنّ لقادح

1 1(

22(
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. دشابیم3 هیوهت نف دوجو مدع ای دوجو هب هتسباو اهنآ دادعت لقادح (

. دشابیم4 هدنراب هکبش دوجو مدع ای دوجو هب هتسباو اهنآ دادعت لقادح (

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

تسا حیحص ب .هنیزگ

نامتخاس هّ رد ریذپدیدجت یاه یژرنا زا هدافتسا اب تازیهجت و تاسیسات متسیس دربراک (13
؟دوش یم هیصوت ییاه

عبرم رتم زا شیب یانبریز اب ینوکسم یاه نامتخاس 5000فلا (

عبرمرتم زا شیب یانبریز اب ینوکسم یاه نامتخاس 2000ب (

عبرمرتم زا شیب یانبریز اب یاه نامتخاس 5000ج (

عبرمرتم زا شیب یانبریز اب یاه نامتخاس 2000د (

51 1419 هحفص19 ،فلا دنب، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

یا هفرح یاهراتفر یاهرایعم و قیداصم لیمکت و رییغت رد تاحالصا لامعا داهنشیپ (14
؟دوش یم ماجنا هنوگّ و عجرم مادک قیرط زا یقالخا

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
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؟تسا طلغ هنیزگ مادک حلسمریغ ییانب یاه نامتخاس رد (15

تسین زاجم هجو یه هب راد بیش هدولاش تخاس .فلا � (

حطس ریز رتمیلیم لقادح دیاب هدولاش یور زارت نادنبخی یاراد و ریسدرس قطانم رد 300ب (
دریگ رارق .نیمز

دشاب ینیّ یسرک ضرع ربارب لقادح دیاب یراون هدولاش ضرع ربراب یاهراوید یارب .ج /15 (

دشاب رتمیلیم لقادح دیاب یراون هدولاش قمع .د 500 (

4568 66 دنب8 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هجو یه هب ریز یاه یپ زا کی مادک زا هدافتتسا ییارگناور لیسناتپ یاراد یاه ناکم �رد (16
هیصوت

؟دوش یمن

یاه یپ د هدرتسگ یاه یپ ج یراون یاه یپ ب یلوکساب یاه یپ )فلا ( ( (
قیمع

، دنب ، درادناتسا هلزلز ربارب رد اه نامتخاس یحارط همان نییآ ساسا 3126---رب 2800( ) :باوج
79 هحفص

رد ار راکهار هس ناوت یم یبناج شرتسگ و ییارگناور زا یشان یاهرطح شهاک یارب :حیضوت
تفرگ :رظن

هاگ تخاس لحم رییغت یکینکتوئژ تادیهمت یا هزاس -تادیهمت - -3 2 1

تسا حیحص فلا .هنیزگ

،دشاب سویسلس هجرد دودح رد ینامتخاس هاگراک کی رد طیحم یامد هک یتروص 28رد 17(
؟درک زاب سپس و تشاد هگن دیاب تدم هّ لقادح ار نوتس کی یاه بلاق

تعاس ب زور هنابش 9فلا 3( (

تعاس د زور هنابش 18ج 4( (
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164 2 12 9 هحفص9 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

مادک رد عیرس لاعتشا لباق یاه کیتسالپ و ذغاک ،بوّ دننام قارتحا لباق حلاصم زا هدافتسا (18
؟تسا عونمم اهولبات

یکیرتکلا تاودا یاراد یاهولبات ب اهولبات همه )فلا (

مادکیه د ب و فلا یاه هنیزگ �ج ( (

26 26320 هحفص20 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟تسا ردقّ نآ عافترا و یتظافح یبوّ یاهروخاپ تماخض (19

رتمیتناس رتمیتناس لقادح ب رتمیتناس رتمیتناس لقادح -فلا / /-15 25 25 10( (

رتمیتناس رتمیتناس لقادح د رتمیتناس رتمیتناس لقادح -ج / /-15 15 25 15( (

34 13512 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

صخاش لقادح ،دشاب هتفرگ رارق رهش زا یا هقطنم رد ینوکسم نامتخاس هک یتروص رد (20
؟تسا لب یسد دنّ هداس عون زا یجراخ هتسوپ هتفای نزو یادص شهاک

48 35 40 45( ( ( د) ج ب فلا

22218 24 لودج18 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دشاب دیاب ردقّ هدش لرتنک یامد اب یرختسا نورد بآ یامد رثکادح (21

سویسلس هجرد ب سویسلس هجرد 27فلا 30( (
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سویسلس هجرد د سویسلس هجرد 40ج 25( (

56 14419 هحفص19 ، د تمسق دنب، ثحبم باتک ساسا ()---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

رد هب یزاین دشاب رتشیب عبرمرتم رب نتوین ولیک هدنز راب نزو لقادح هک یتروص .رد ............ (22
تسین هدننک میسقت راوید هدنز راب نتفرگ .رظن

5 4 3 2( ( ( د) ج ب فلا

29 2256 هحفص6 ،ءانثتسا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

حطس لقادح ،دشاب عبرم رتم یلیم زاف یداه عطقم حطس هنانّ زافکت متسیس کی �50رد 23(
؟تسا ردقّ یثنخ یداه عطقم

عبرمرتم یلیم ب عبرمرتم یلیم 35فلا 16( (

عبرمرتم یلیم د عبرمرتم یلیم 50ج 25( (

157 531 هحفص13 ، پ دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

دشاب یم زاف یداه عطقم حطس لداعم زافکی متسیس رد لون یثنخ یداه عطقم .حطس ( ) :حیضوت

تسا حیحص د .هنیزگ

یمومع یاه نامتخاس یزکرم هناخروتوم رد زاگ تشن رطخ مالعا هاگتسد :بصن (24

دوش یم بصن رواشم سدنهم صیخشت اب ب تسا یمازلا .فلا ( (

نامتخاس رد هناخروتوم رارقتسا تیعقوم هب د دراد یگتسب نامتخاس یربراک عون هب )ج (
دراد .یگتسب

25 24317 هحفص17 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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نامزمه کی هیاپ رد تراظن راک هب لاغتشا هناورپ یاراد یرامعم هتشر ناسدنهم زا یکی (25
دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک دشاب یم ود هیاپ رد تراظن نارمع هتشر رد تیحالص .یاراد

؟دشاب یم حیحص هتشر ود رد ناشیا زاجم راک دادعت و لاغتشا تیفرظ عومجم

هب ود هتشر هوالع هب ود هیاپ نارمع هتشر رد راک دادعت و لاغتشا تیفرظ زا تسا ترابع )فلا
کی هیاپ یرامعم هتشر هوالع

یرامعم هتشر رد هدش نییعت زاجم راک دادعت و لاغتشا تیفرظ رثکادح زا تسا ترابع )ب
کی هیاپ رد تراظن

ود هیاپ نارمع هتشر رد هدش نییعت زاجم راک دادعت و لاغتشا تیفرظ زا تسا ترابع )ج

مادکیه �د (

20 53 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یماظتنا یاروش رد یگدیسر زا عنام یئاضق عجارم رد تیاکش هب یگدیسر و حرط ایآ (26
؟دوش یم ناتسا

ساسا رب و دوش حرطم ناتسا یماظتنا یاروش رد دیاب طقف تیاکش یگدیسر و حرط )فلا
ددرگ لامعا همان نییآ رد جردنم یاه فرح و یطابضنا یاه .تازاجم

دوش یم ماجنا یماظتنا یاروش طسوت یگدیسر زاین تروص رد .ب (

یلب )ج

ریخ )د

95 هحفص88 ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق قباطم :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

( ) هدش) نییعت ششک لقادح هب ندیسر یکاکحطصا درکلمع اب یاه یپ ندرک مکحم یارب �رگا 27
تمواقم و لوط ،رطق ره زا هرهم و یپ زا هنومن دنّ لقادح ،دوش هدافتسا هژیو یاه یپ شور �زا �

؟دنریگ رارق شیامزآ دروم راک یادتبا رد دیاب
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هنومن د هنومن ج اه هرهم و یپ ب اه هرهم و یپ �فلا % � %5 3 10 5( ( ( (

19 11-1-8-3-30 هحفص11 ، ت تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا حیحص هنیزگ مادک یبوکرپس شور هب یرادربدوگ رد (28

تسین الاب راک ینمیا هجرد شور نیا رد .فلا (

تسا بسانم مک یاه ضرع یارب یبوکرپس شور .ب (

تسا بسانم مک لوط اب اه لاناک یارجا یارب .ج (

تسا بسانم دایز یاه ضرع یارب یبوکرپس شور .د (

228 دنب145 ، هحفص ،نابهگن هزاس و یرادربدوگ باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دصرد دنّ یتشادهب یفرصم بآ یشک هلول یدنب بآ داوم یارب زاجم برس نازیم رثکادح (29
؟تسا

دصرد ب درادن یتیدودحم ،تاررقم طباوض تیاعر اب /فلا .02( (

تسین زاجم برس دوجو د دصرد .ج /( (08

47 1 14316 هحفص16 ، ث تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --- :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا دنّ هنیمز هفون زارت رثکادح یکیتسوکآ یدنب هجرد اب یشزومآ یاضف کی dBAرد 4 30(

40 20 50 30( ( ( د) ج ب فلا

15 89 پ18 لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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؟دشاب یم تسرد هنیزگ مادک ،میدومن دروخرب گنس هیال هب رگا ،هژورپ کی یاه هنامگ رفح رد (31

دوش تابثا یگنس هیال دوجو ات دیامن ذوفن گنس هیال رد رتم هس لقادح اه هنامگ مامت دیاب .فلا (

یگنس هیال دوجو ات دیامن ذوفن گنس هیال رد رتم هس لقادح اه هنامگ زا یکی لقادح دیاب )ب
دوش .تابثا

دوشن داجیا اه هنامگ قمع و همانرب رد یرییغت تسا رتهب .ج (

رد ذوفن زا دعب اه هنامگ رفح امرفراک دیدحالص تروص رد و راکنامیپ رظن ساسا رب تسا رتهب )د
دوش فقوتم ،یگنس هیال .لخاد

7 45327 11 هرامش7 دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

تسا نآ یاهژایلآ و موینیمولآ تیزم نیرت .مهم .................. (32

حلاصم رگید هب تبسن ییابیز ب ندوب گنز دض و نزو یکبس )فلا (

یزلف حلاصم رگید اب بسانم ینیشنمه د دالوف اب تهباشم )ج (

12205 153 دنب5 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا هنوگّ کبس یاهراک یارب هدافتسا دروم تسبراد یبوّ یاه هتخت تاصخشم (33

هاگ هیکت هلصاف رتم زا رتمک رد ضرع رتمیلیم و تماخض رتمیتناس 3/فلا 25 25(

هاگ هیکت هلصاف رثکادح رتم رد ضرع رتمیلیم و تماخض رتمیتناس 180/ب 250 5(

هاگ هیکت هلصاف رثکادح رتم رد ضرع رتمیلیم و تماخض رتمیتناس 23/ج 250 5(

هاگ هیکت هلصاف رثکادح رتم زا رتمک رد ضرع رتمیلیم و تماخض رتمیتناس /د /180 25 25(

50 42712 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ
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، دشاب نیا عون زا ژایلآمک و همرن دالوف یاهدورتکلا هزغم میس رطق هک یتروص �رد 6014E (34
اهدورتکلا نیا اب یراکشوج یارب یکیرتکلا نایرج تدش :هنماد

تسا .رپمآ 1251(

تسا رپمآ ات .زا 210 150 2(

تسا رپمآ ات .زا 160 110 3(

تسا رپمآ ات .زا 150 100 4(

85 هحفص33 لودج یشوج تالاصتا و شوج -یامنهار ، باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

مرن یراک میحل راک یامد ،یگنیئوم یمیحل لاصتا :رد (35

تسا سویسلس هجرد اب ربارب ب تسا رتمک سویسلس هجرد زا 427فلا 427( (

دراد یگتسب یراکشوج لوتفم هب لاصتا عون د تسا سویسلس هجرد زا رتشیب )ج (427

20 هحفص14 ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

زواجت رتمیتناس زا اهنآ تماخض هک یا هداتسیا یاهولبات و یراوید یاهولبات نیریز 10دح 36(
؟دشاب نیمز و فک طسوتم زا رتالاب رتمیتناس دنّ لقادح دیاب ،دننک یمن روبع نآ ریز زا و دنک یمن

رتمیتناس د رتمیتناس ج رتمیتناس ب رتمیتناس 180فلا 120 60 600( ( ( (

67 226720 هحفص20 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

راک همادا یقوقح رظان تیحالص بلس تلع هب هک یزلف تلکسا اب هقبط نامتخاس کی 13رد 37(
؟تسا حیحص ریز دراوم زا کیمادک ،تسا هدش نکممریغ رظان
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یم مادقا دیدج رظان یفرعم هب تبسن یرادرهش و هدرک ادیپ همادا راک ،یرجم تیلوئسم اب )فلا
.دیامن

و دوب دهاوخ دیدج رظان دوجو هب طونم نآ ددجم عورش و هدش فقوتم ینامتخاس تایلمع )ب
دروآ لمع هب یریگولج دیدج رظان یفرعم ات راک همادا زا تسا فظوم .یرادرهش

ار راک دوخ تیلوئسم اب و هدش هدودحم رگید یاه هژورپ رد دیدج تیلوئسم لوبق رد رظان )ج
دهد یم .همادا

یرجم طسوت ،دیدج رظان یفرعم ات ار ینامتخاس تایلمع یبتک دهعت هدرپس اب دناوت یم کلام )د
دهد همادا .نامتخاس

70 10415 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

و یدالوف عطقم نیب دازآ هلصاف نتب رد طاحم طلاخم عطقم اب یروحم یاضعا رد (38
؟دشاب رتگرزب یلوط روتامرآ رطق ربارب دنّ زا دیاب یلوط یاهروتامرآ

یلوط یاهروتامرآ رطق ربارب ب یلوط یاهروتامرآ رطق ربارب 2/فلا 15( (

ب و فلا دروم د یلوط یاهروتامرآ رطق ربارب )ج (3

119 2-8-210 هحفص10 ، ث تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )-رب ) :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یاهدحاو رد راد بیش فقس اب یتشادهب یاهاضف تمسق نیرت هاتوک عافترا )لقادح ) (39
؟تسا رتم دنّ ینوکسم

180 240 205 د220 ج ب /فلا / / /( ( ( (

191174 87 دنب4 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دنّ دیاب قیرح زا رارف روظنم هب جورخ یورهار دیفم ضرع لقادح ،ییادتبا هسردم کی رد (40
؟دشاب رتمیتناس
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3004 2403 1802 110 1( ( ( (

یشزومآ یاهفرصت رد جورخ یاههار یصاصتخا طباوض ، ثحبم باتک ساسا /رب 3 :باوج
۱۲۰ ات۱۱۸ هحفص ،یگنهرف

تسا حیحص ج .هنیزگ

درفنم .............باعشنا (41

هیناث رد رتیل دح رد نآ یجورخ و هدوب تشادرب ریش کی یاراد الامتحا هک تسا یباعشنا )فلا
.تسا

تسا هیناث رد رتیل دح رد نآ یجورخ و هدوب تشادرب ریش کی یاراد افرص هک تسا یباعشنا .ب (

هقیقد رد رتیل دح رد نآ یجورخ و هدوب تشادرب ریش کی یاراد افرص هک تسا یباعشنا )ج
.تسا

هقیقد رد رتیل دح رد نآ یجورخ و هدوب تشادرب ریش کی یاراد الامتحا هک تسا یباعشنا )د
.تسا

11 12121 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

رد متسیس دالوف هب دالوف تالاصتا رد راکدوخ یاه یپ دروم رد هبل زا یپ هلصاف �لقادح �SLF 42(
؟دشاب دیاب یپ یمسا رطق ربارب دنّ دشاب راب لامعا یاتسار یزاوم هبل هک �یلحم

حارط رظن هب یگتسب د ج ب )/فلا ( ( (2 15 3
دراد

34 218211 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

ای و هجرد زا رتمک سوق یاپ هب جات زا طبار طخ بیش رگا راد سوق یاه ماب ...........یارب (43
تسین مزال فرب نزاوتمان راب هبساحم دشاب هجرد زا .رتشیب ............

4510 6050 6010 د455 ج ب -فلا - - -( ( ( (
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55 2876 هحفص6 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

22 یرجآ44 یاهراوید یور یزیر باغود روتسد ینامتخاس رامعم یرجآ ینامتخاس رد (
؟ددرگ ارجا دیاب رجآ فیدر دنّ تخاس زا سپ یزیر باغود نیا تسا هدومن رداص ار .یرتمیتناس

فیدر د فیدر ج فیدر ب فیدر 5فلا 10 7 12( ( ( (

ب() تمسق دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 7228---رب 19 8 :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا راذگریثات شوج زرد درکلمع و تمواقم رد ریز دراوم زا کیمادک (45

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

،یربراب تیفرظ اب هسیاقم رد ،یا هناد کاخ یور بلص یپ ریز هدش هبساحم شنت تیعضو (46
؟تسا ریز هنیزگ مادک تروصب

طسوتم شنت زاجم یربراب تیفرظ >فلا (

رثکادح شنت زاجم یربراب تیفرظ >ب (

طسوتم شنت رثکادح یربراب تیفرظ >ج (

رثکادح شنت رثکادح یربراب تیفرظ >د (

547 30 لودج7 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دوش یم هیهت عجرم مادک طسوت ناسدنهم هنیزه و دمآرد رتافد یاه هنومن (47
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ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس طسوت )فلا

یسدنهم ماظن نامزاس طسوت هنیزه رتفد و یتایلام روما نامزاس طسوت دمآرد رتافد )ب
ناتسا نامتخاس

یتایلام روما نامزاس طسوت )ج

یزکرم یاروش بوصم همان ماظن قبط ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس طسوت )د

95 هدام120 ، هحفص ،تایلام و همیب باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هدش یراذگراب یلوط تروص هب هک یشوج رثوم لوط ،یروحم یاضعا ییاهتنا لاصتا رد (48
؟دشاب دناوت یم شوج دعب ربارب دنّ رثکادح تسا

40 60 80 100( ( ( د) ج ب فلا

149 2-9-2-210 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا زاجم دیربت متسیس رد هدافتسا یارب یسم هلول هدر مادک (49

M LKای ، ب دراد یگتسب متسیس یراک راشف هب )فلا (

ای طقف د طقف Lج M( (

183 371314 هحفص14 ،ب تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دوش یم تفس اوه ترواجم رد هک :یکهآ (50

دراد میسلک دیسکا دصرد ات و دراد مان ییاوه کهآ .فلا 100 90 (

دراد میسلک دیسکا دصرد ات و دراد مان یبآ کهآ .ب 100 90 (

دراد میسلک دیسکا دصرد ات و دراد مان ییاوه کهآ .ج 75 65 (
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دراد کاخ دصرد ات و دراد مان یبآ همین کهآ .د 30 25 (

15 21135 ص5 دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رد هدرتسگ مرج لیدبت بیرض ، لماک کیتسالپوتسالا یراجفنا یحارط یلیلحت لدم )رد ) (51
مادک ربارب ،یعاجترا تلاح رد ،هناهد طسو رد زکرمتم راب و رادریگ یاه هاگ هیکت اب ریت کی تلاح

؟تسا هنیزگ

052 1 037 د033 ج ب /فلا / /( ( ( (

64 2521 هحفص21 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

نامیس مجح ،هسام مجح بیترت هب دراتاب تالم تخاس یارب تبسن ............نیرتهب .......... (52
؟تسا کهآ مجح و ..........

116 226 1210 128، ، د ، ، ج ، ، ب ، ، )فلا ( ( (

2 49 ت8 دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

یراشف طسوتم هک دشاب یم لوبق لباق تمواقم رظن زا یششاپ نتب ینامز متسیس 3Dرد 53(
ا اه هزغم زا کی یه تمواقم نینمه و دشاب حرط هصخشم تمواقم ربارب لقادح �هزغم � ........ ۳

دشابن رتمک حرط هصخشم تمواقم .ز ................

7590 7585 8090 د8595 ج ب -فلا - - -( ( ( (

87 237511 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دوش یم هدافتسا قیرزت یارب نتب زا ماگنه هّ نابهگن هزاس یاهراهم یارجا رد (54
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25 زا45 رتشیب رطق اب یاهراهم رد ب رتمیتناس زا رتمک رطق اب یاهراهم رد )فلا (
رتمیتناس

35 زا35 رتشیب رطق اب یاهراهم رد د رتمیتناس زا رتمک رطق اب یاهراهم رد )ج (
رتمیتناس

1657 46 دنب7 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

رد ،ناراب بآ و بالضاف ،بآ هیلخت و جورخ یاههناهد یور هک ییاههکبش یاهخاروس رطق (55
حطس ناراب بآ یاهوشفک یور هکبش دننام دنوشیم بصن فک یور ،نامتخاس جراخ ای (لخاد

؟دشاب رتمیلیم دنّ دیاب رثکادح هطوحم ای )ماب

64 103 122 8 1( ( ( (

۸ 16-1-9-7 هحفص16 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

راک هب اهریت ناج ای لاب رد هک توافتم تماخض ای انهپ اب یاه قرو نیب میقتسم هلصو -رد (56
هّ رثکادح اب دیاب ،رتکّوک قرو هب رتگرزب قرو زا ،تماخض ای انهپ رد یجیردت رییغت دنور یم

؟دریگ تروص یبیش

( ( ( د) ج ب فلا

210 3-5-410 هحفص10 ، پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )-رب ) :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص یزلف تلکسا رد هرهم و یپ اب تالاصتا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا �کیمادک (57

دنرادن یبوخ تیفیک هتم طسوت هدش داجیا یاه خاروس .فلا (

،نز خاروس هاگتسد طسوت ناوت یم ،دشاب طسوتم ای مک دح رد قرو تماخض هک یتروص رد )ب
درک داجیا ار اه .خاروس

دنتسه هنیزه مک هتم طسوت هدش داجیا یاه خاروس .ج (
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درک هفاضا خاروس رطق هب تابساحم رد رتمیلیم رادقم هب دیاب هتم اب یراک خاروس رد .د 3 (

319 هحفص39 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

اب زیهجت هب زاین ات دشاب رتم یتناس دنّ شرواجم حوطس هب تبسن رادبیش حوطس عافترا (58
؟دشاب هتشادن ظافح

100 90 80 70( ( ( د) ج ب فلا

26 46322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

تیلوئسم ،دنشاب راک هب لوغشم ینامتخاس هاگراک کی رد نامزمه روط هب امرفراک دنّ هاگره (59
؟تسا یسک هّ اب راک تظافح و ینمیا تاررقم ییارجا

تسا هیقب زا رت هدرتسگ شا ینامتخاس تایلمع هدودحم هک تسا ییامرفراک هدهع رب .فلا (

تسا هژورپ رظان و راکنامیپ هدهع رب .ب (

تسا لوئسم دوخ نامیپ هدودحم رد امرفراک ره .ج (

دنتسه لوئسم نامیپ لک یارب اهامرفراک هیلک .د (
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؟دوش لرتنک دیاب ریز یاه شخب زا کیمادک ،بالضاف یشک هلول یسرزاب رد (60

اهنآ زا تشن مدع لرتنک و یشک هلول یدنب اوه و یدنب بآ )فلا

اهرشاو و دیدزاب یاه هیرد �ب (

بالضاف یشک هلول هدید بیسآ یاه تمسق و بالضاف هیلخت نایرج )ج

دراوم مامت )د
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