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رب اه نآ هب قیرط هئارا و ناتسا یاه نامزاس تالکشم و تیعضو ،اهتیلاعف زا عالطا لوصح (1
؟تسا عجرم مادک هدهع

یمومع تئیه د یمومع عمجم ج یزکرم یاروش ب یزاسرهش و نکسم ترازو )فلا ( ( (
24 هحفص19 ، د تمسق ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا ()رب :باوج
تالکشم و تیعضو ،اه تیلاعف زا عالطا لوصح یمومع تایه تارایتخا و فیاظو زا :حیضوت

دشاب یم اه نآ هب قیرط هئارا و ناتسا یاه .نامزاس
تسا حیحص د .هنیزگ

؟دنراد ار ریز صاوخ زا کی مادک ،نامیس لمکم ای نامیس نیزگیاج داوم (2
دنهد یم شیازفا ار نویساردیه ترارح نازیم و .تعرس (1
دنهد یم شهاک ار نویساردیه ترارح نازیم و .تعرس (2

دننک یم لمع هدننک ریگدنت یندوزفا داوم .دننام (3
دننک یم لمع یگدش تخس نامز هدننک عیرست یندوزفا داوم .دننام (4

20 639 هحفص9 دنب ، ثحبم باتک ساسا ،--رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

نیشام یارب سرتسد لباق زارت فکمه هقبط ، گنیکراپ نیمزریز هقبط یاراد (ینامتخاس ( ) (4 3
دشاب رتم تاقبط فک هب فک عافترا هنانّ ،تسا ضورفم یرادا هقبط و یناشن شتآ �3یاه 9 (

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک
تظفاحم رلکنیرپسا راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب گنیکراپ نیمزریز هقبط )فلا ) ( ) (4

.دنوش
دنوش تظفاحم رلکنیرپسا راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب نامتخاس تاقبط لک .ب ( ) (

( ) ( ) رلکنیرپسا) راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب فکمه هقبط و گنیکراپ نیمزریز هقبط 4ج
دنوش .تظفاحم

تظفاحم رلکنیرپسا راکدوخ هدنراب یاه هکبش طسوت دیاب یرادا هقبط و فکمه هقبط )د ) (9
.دنوش

185 3103 9 هحفص3 دنب و هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج
زارت زا رتم زا شیب نآ یرادرب هرهب لباق هقبط فک نیرتالاب عافترا هک 23ینامتخاس :حیضوت

دوش یم هتفگ دنلب ترامع هبترم دنلب نامتخاس دشاب نیمز .طسوتم ( )
تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب هنیزگ مادک اب قباطم دیاب دماج ریق یوتحم یاه هکشب ندرک مرگ شور (4
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دوش نییعت دیاب دماج ریق عون ساسا رب نیریز ای یناقوف یاه تمسق نداد ترارح بیترت .فلا (
ریق یناقوف یاه تمسق نداد ترارح زا و دوش بوذ فرظ نیریز تمسق ریق دیاب ادتبا رد )ب

دوش .بانتجا
دوش هداد ترارح یناقوف تمسق جیردت هب و دوش عورش نیریز تمسق زا دیاب نداد ترارح .ج (

رد فرظ نیریز یاه تمسق هب نداد ترارح زا و دوش بوذ ریق یناقوف تمسق دیاب ادتبا رد )د
دوش بانتجا راک .یادتبا

16 44212 هحفص12 ِ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسا حیحص یتبوطر یراک قیاع دروم رد یاه هنیزگ زا کی مادک (5
تسا زاجم یراک قیاع یاه هیال ندرک مکحم یارب خیم زا هدافتسا .فلا (

تسا زاجم یگدنراب ماگنه هب یراک قاع .ب (
تسا زاجم بوطرم حطس یور رب یراک قیاع .ج (

تسا زاجم سویسلس هجرد یاوه رد یراک قیاع .د +5 (
61 5 16558 هحفص8 ، هرامش ِ، تمسق، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

و تسا یرطاب رد بارخ لولس دوجو زا یکاح ،اه لولس نیب دحاو زا شیب ...............فالتخا (6
؟دوش ضیوعت ای حالصا دیاب

80 70 60 50( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --62 612722 22 :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

دروم یگدیرب و یگدروخ نتشاد رظن زا دیاب نآ راهم یاه بانط و ینمیا .............یاهدنبرمک (7
دنریگ رارق لرتنک و .دیدزاب

راب ره زا سپ د هدافتسا راب ره زا لبق ج ههام ره ب هتفه ره )فلا ( ( (
هدافتسا

28 23412 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

(LSF) 35 کبس8 یدالوف باق متسیس اب نامتخاس کی رد رتم عافترا اب یشرب راوید کی /یارب (
؟دوش ارجا دیاب راوید عافترا رد هدنهد ماجسنا تسب و یا همست تسب فیدر دنّ لقادح
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یا همست تسب نب هب زاین عافترا نیا اب د فیدر هس ج فیدر کی ب فیدر ود )فلا ( ( (
درادن

37 148211 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسیّ نتب رد نوفدم دالوف یگدروخ عورش تلع (9
نتب لخاد هب نبرک دیسکا ید زاگ ای و دیرلک نوی دوفن )فلا

نتب لخاد هب نتب رواجم کاخ ای بآ رد دوجوم تافلوس نوی ذوفن )ب
اه هنادگنس ییایلق شنکاو )ج

نتب طالتخا حرط رد زا رت شیب نامیس هب بآ تبسن 045/د (
41169 44 دنب9 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

تاباعشنا ذخا یارب هنیزه تخادرپ و مادقا تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق )رد ) (10
؟تسا یسک هّ هدهع رب قرب و بآ

دیامن مادقا راک بحاص هنیزه هب و یگدنیامن هب تاباعشنا ذخا هب تبسن تسا فظوم ریدم .فلا (
تسا ریدم هدهع رب هنیزه و مادقا .ب (

تسا راک بحاص هدهع رب هنیزه و مادقا .ج (
مادکیه �د (

161 54 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج
مادقا تیریدم نامیپ شور هب نامتخاس یارجا یاهدادرارق رد ریدم فیاظو زا یکی :حیضوت

تسا راک بحاص هنیزه هب و یگدنیامن هب هریغ و زاگ قرب و بآ تاباعشنا ذخا .یارب
تسا حیحص فلا .هنیزگ

ره رثکادح ،دشاب هدافتسا لاح رد و هدشن اجباج بصن زا دعب ربالاب هاگتسد هکیتروص رد (11
هب حالصیذ صخش طسوت نآ یاه تمسق هیلک شیامزآ و ینف هنیاعم هب زاین راب کی تقو دنّ

؟دراد راک هزاجا یهاوگ گرب رودص روظنم
هتفه د زور ج هام ب هام 1فلا 1 2 6( ( ( (

44 92612 هحفص12 ، پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )---رب ) :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

حيحص ناتسا يسدنهم ماظن يمومع عمجم هرادا و ليکشت هوحن دروم رد هنيزگ مادک (12
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؟تسا
و هار ترازو بيوصت هب ناتسا هريدم تايه داهنشيپ هب هک دوب دهاوخ يا همان هويش قبط (1

دسر يم .يزاسرهش
يزاسرهش و هار ترازو طسوت يزکرم ياروش داهنشيپ هب هک دوب دهاوخ يا همان هويش قبط (2

دوش يم ديئات و .بيوصت
و بيوصت يمومع عمجم طسوت ناتسا نامزاس داهنشيپ هب هک دوب دهاوخ يا همان هويش قبط (3

دوش يم ديئات يزاسرهش و هار ريزو .طسوت
و بيوصت يمومع تئيه طسوت يزکرم ياروش داهنشيپ هب هک دوب دهاوخ يا همان هويش قبط (4

دوش يم ديئات يزاسرهش و هار ريزو طسوت
هیحالصا هرصبت ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا 3رب :باوج

3 هحفص52 هدام
تسا حیحص د .هنیزگ

هدرپ ای ینمیا شوپرد هب زهجم یاهزیرپ زا هدافتسا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (13
؟تسا حیحص ظفاحم

تسا یمازلا اه نامتخاس هیلک رد هدافتسا .فلا (
تسا یمازلا ینوکسم یاه نامتخاس رد هدافتسا .ب (

ددرگ هدافتسا ینوکسم یاه نامتخاس رد ددرگ یم هیصوت .ج (
تسا هدشن فیرعت صوصخ نیا رد یطباوض .د (

121 1111013 هحفص13 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
. تسا حیحص ب هنیزگ

دشاب یم کوکشم تمواقم رظن زا تسا باقرغ یرادرب هرهب طیارش رد هک یا هزاس هیاپ .نتب (14
شیامزآ یارب ریز طیارش زا کی مادک تسا هدش هیهت تمسق نیا زا هزغم هس ،صیخشت یارب .و

؟دشاب یم حیحص اه هزغم
هب سپس و هدش کشخ یبسن تبوطر و دارگ یتناس یامد رد زور تدم هب اه 50%هزغم 3 1(

دنوش شیامزآ بوطرم .تروص
دنوش شیامزآ کشخ تروص هب سپس و هدنام رو هطوغ بآ رد تعاس تدم هب اه .هزغم 30 2(

دنوش شیامزآ بوطرم تروص هب سپس و هدنام رو هطوغ بآ رد تعاس تدم هب اه .هزغم 40 3(
هب سپس و هدش کشخ یبسن تبوطر و دارگ یتناس یامد رد زور تدم هب اه 25%هزغم 7 4(

دنوش شیامزآ کشخ .تروص
140 4 68109 هحفص9 ، تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ



Www.22mabhas.ir

Www.22mabhas.ir

قیرط زا هک رلکنیرپسا یبآ کیتاموتا ءافطا متسیس هب زهجم اه گنیکراپ هکیتروص )رد ) (15
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دنشاب ،ددرگ یم لاعف بآ نایرج رگسح

تسا یمازلا یتسد رادشه هناماس دوجو طقف .فلا (
تسا یمازلا یتسد رادشه هناماس هارمه هب راکدوخ قیرح مالعا و فشک متسیس .ب (
دشاب یمن یتسد رادشه هناماس و راکدوخ قیرح مالعا و فشک متسیس هب یزاین .ج (

مادکیه �د (
198 373113 هحفص3 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - :باوج

راکدوخ هدنراب هکبش و راکدوخ قیرح مالعا متسیس هب زهجم دیاب هتسب یاه گنیکراپ :حیضوت
دنشاب هدش .دییات

تسا حیحص ب .هنیزگ

زا تسا ترابع روسناسآ رفاب ریگ :هبرض ( ) (16
دنک یم کلهتسم ار نیباک یشبنج یژرنا لک هک تسا یا هلیسو .فلا (

راک هب کهاّ فک هب نیباک هدشن لرتنک دروخرب زا یریگولج یارب هک تسا یعاجترا یا هلیسو )ب
دور .یم

دوش یم هدافتسا دازآ طوقس ماگنه هب نیباک ندرک فقوتم یارب هک تسا یا هلیسو .ج (
قوف دراوم همه )د

6 2115 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا زاجم شکدود لخاد رد راکدوخ ای یتسد رپمد بصن ایآ (17
تسین زاجم رپمد عون یه ب تسا زاجم یتسد رپمد �فلا ( (

ج و فلا یاه هنیزگ د دشاب طبترم لعشم اب دیاب راکدوخ رپمد )ج (
146 2 181114 هحفص14 ، دنب ج تمسق، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟درک یقلت تقوم یرادربدوگ ناوت یم ار یرادربدوگ یتروص هّ رد (18
دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف .فلا 9 (
دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف .ب 24 (
دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف .ج 6 (
دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف .د 12 (
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19 25337 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ریز تالمج زا کیمادک (19
دشاب دوخ تراظن تحت نامتخاس زا یشخب ای مامت یرجم دناوت یم نامتخاس رظان .فلا (

دشاب دوخ هژورپ رظان دناوت یم نامتخاس حارط .ب (
دیامن داجیا کلام اب یلام هطبار دناوت یم نامتخاس رظان .ج (

دشاب دوخ تراظن تحت نامتخاس زا یشخب ای مامت رظان دناوت یم نامتخاس یرجم .د (
6 552 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب ینمیا زمرت متسیس هب زهجم دیاب اهروسناسآ رد لداعت هنزو یطیارش هّ تحت (20
تسا یمازلا نامتخاس یاهروسناسآ همه یارب )فلا

تسا یمازلا رما نیا ،دنشاب یم ربدراکنارب روسناسآ یاراد هک ییاه نامتخاس یارب .ب (
دشاب هتشاد دوجو روسناسآ هاّ ریز هب یسرتسد ناکما هک یتروص رد .ج (

درادن دوجو صوصخ نیا رد یمازلا .د (
25 262215 هحفص15 دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

ریز ینعی دشاب هتشاد دوجو روسناسآ هاّ ریز هب یسرتسد هنوگ ره ناکما هک یتروص رد :حیضوت
دشاب زهجم لقتسم ینمیا زمرت متسیس هب یتسیاب لداعت هنزو دشاب یلاخ .کهاّ

تسا حیحص ج .هنیزگ

دنّ لقادح دیاب یکیتاتسا یراذگراب شیامزآ رد شیامزآ دروم یلصا یاه عمش هب هدراو راب (21
؟دوش هداد شیازفا یحارط ربارب

15 2 1 د05 ج ب /فلا /( ( ( (
66 34867 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟تسین زاجم تیسنادنک ییامرس لیوک هدیلاگّ با هیلخت یارب هلول سنج مادک زا )هدافتسا ) (22
هایس یدالوف د هزیناولاگ یدالوف ج یکیتسالپ ب یسم )فلا ( ( (

36 2 27314 هحفص14 ، فلا، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ
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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

؟تسا حیحص روسناسآ نیباک لخاد ییانشور صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (24
درادن دوجو روسناسآ نیباک ییانشور لرتنک صوصخ رد یتیدودحم .فلا (

روسناسآ زا هدافتسا نامز رد ات دوش بصن روضح روسنس نیباک لخاد رد دوش یم هیصوت )ب
دوش نشور نیباک .غارّ

نیباک روسناسآ نیباک ییانشور لرتنک دوش یم هیصوت یژرنا فرصم یزاس هنیهب تهج )ج
دوش .نشور

تسا یمازلا راب رد ای تکرح نیح رد مئاد روط هب نیباک لخاد ندوب نشور .د (
35 1246215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

زا لبق تعاس دنّ لقادح دیاب ،تبوطر ندش تخاونکی یارب وپد رد هدش رابنا یاه هنادگنس (25
؟دنامب یقاب لحم رد فرصم

تعاس د تعاس ج تعاس ب تعاس 16فلا 12 24 36( ( ( (
50 12675 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

هدرک هيهت ارجا يارب ار يا هشقن يهورگ تروص هب هک يسدنهم رتافد ياضعا زا يکي �هنانّ (26
هب ديامن فاکنتسا اه هشقن ياضما زا تسا هدرکن تفايرد يا همحزلا قح نآ لابق رد يلو .دنا

؟دش دهاوخ موکحم تازاجم زا کي مادک
ود هجرد ات کي هجرد (1

تشاد دهاوخن يتازاجم هحمزلا قح تفايرد مدع تلع .هب (2
راهّ هجرد ات ود هجرد (3

جنپ هجرد ات هس هجرد (4
شخب تمسق ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا 13رب :باوج
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11 هحفص یطابضنا تافلخت
تسا حیحص فلا .هنیزگ

یکی دوش ینیب شیپ شود یاضف لخاد رد یدورو شیپ ناونع هب یا هدودحم هک یتروص رد (27
؟دشاب دیاب ردقّ لقادح اضف نیا داعبا زا

18 15 12 د09 ج ب /فلا / / /( ( ( (
86 181174 هحفص4 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا حیحص تشخ دروم رد اه هنیزگ زا کیمادک (28
10MPa لقادح4 یراشف تمواقم و دصرد فرصم نامز تبوطر رثکادح /فلا (
12MPa لقادح3 یراشف تمواقم و دصرد فرصم نامز تبوطر رثکادح /ب (
12MPa لقادح4 یراشف تمواقم و دصرد فرصم نامز تبوطر رثکادح /ج (

دنشاب هزادنا مه و هدوب لقادح دیاب اه نآ داعبا .د × ×250 250 60mm (
15 44228 هحفص8 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،لاعف همین هدنز کهآ اب هطبار رد (29
دوش هتفکش تعاس مین زا رتشیب نامز رد ،درادناتسا ساسا رب .فلا (

دوش هتفکش تعاس مین ات هقیقد نیب ینامز هدودحم کی رد درادناتسا ساسا رب .ب 3 (
دوش هتفکش هقیقد ات هقیقد نیب ینامز هدودحم کی رد درادناتسا ساسا رب .ج 45 20 (

دوش هتفکش تعاس مین رثکادح ات هقیقد نیب ینامز هدودحم کی رد درادناتسا ساسا رب .د 5 (
16 42135 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یم رتمیلیم دنّ طلتخم یاهریت رد ینتب لاد تماخض لقادح (30
70 100 80 50( ( ( د) ج ب فلا

هرصبت دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 138210----_رب 122 10 :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

دینک باختنا ار حیحص هنیزگ فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس طباوض دروم .رد (31
اب هلزلز مئاق یورین نتفرگ رظن رد اب نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور هانپ ناج تخاس )فلا
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تسا زاجم یعافترا .ره
تسا زاجم نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور رتمیلیم عافترا هب هانپ ناج تخاس .ب 800 (

زاجم هلزلز مئاق یورین نتفرگ رظن رد اب نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور راوید تخاس )ج
.تسا

تسا زاجم نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور رتمیلیم عافترا هب هانپ ناج تخاس .د 600 (
47 3 3558 هحفص8 ، فلا ءزج دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب ---( ) :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

دح هک رتم لوط هب یگدمآ شیپ ،رتم یانهپ اب یمومع ربعم رانک رد ینامتخاس 1یارب 30 32(
رتم ور هدایپ هبل زا یگدمآ شیپ دح و رتم ربعم فک هطقن نیرتالاب زا یگدمآ شیپ 1نیریز 4

؟تسیّ یگدمآ شیپ دروم رد ناترظن ،هدش هیبعت دراد یقفا هلصاف
تسا دایز یگدمآ شیپ لوط ب هدش یحارط تسرد .فلا ( (

دایز ربعم فک زا یگدمآ شیپ نیریز د تسا مک ور هدایپ هبل زا یگدمآ شیپ طقفا هلصاف )ج (
تسا

38 1544 هحفص4 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

دیاب اهروسناسآ زا کی مادک دنشاب یم قیرح مالعا متسیس هب زهجم هک ییاه نامتخاس یارب (33
؟دشاب یم ناشن شتآ دیلک هب زهجم

ناشن شتآ روسناسآ طقف )فلا
اهروسناسآ مامت )ب

ناشن شتآ روسناسآ یاهنم اهروسناسآ مامت )ج
ددرگ یم صخشم و فیرعت یناشن شتآ نامزاس طسوت )د

38 67215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

یاه هدننک تخس شوج لیمکت زا سپ ،یا هبعج یاه نوتس مراهّ هجو ژاتنوم دنیآرف رد (34
تخس هب لاصتا یارب و ،دوش یم شوج و ینز دنب لماک تروص هب مراهّ هجو قرو ،نوتس لخاد

دوش یم هدافتسا شوج زا یلخاد یاه .هدننک ....................
هناتشگنا د یرایش ج هشوگ ب ماک )فلا ( ( (

1 329210 153 ب10 دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب ---- :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ
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هفرص رظن زا هورگ ینوکسمریغ یاه نامتخاس یجراخ یاهرادج یترارح یراک قیاع 3رد 35(
قیاع یاه شور زا ناوت یم اهنت دنوش یم هدافتسا عطقنم تروص هب هک ،یژرنا فرصم رد ییوج

دومن هدافتسا اهنآ اب زا یترارح .یراک ................
رظانتم ریداقم و لخاد ب رظانتم ریداقم و جراخ )فلا (

جراخ هدش لرتنک یاضف د جراخ هدشن لرتنک یاضف )ج (
35 19-3-2-4 هحفص19 ،لوا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص یترارح یاه قیاع صوصخ رد دروم مادک (36
کیراب یاه هتشر لکش هب یرولب راتخاس ای یعیبط تاکیلیس زا هک یتسبزآ یاه فایلا )فلا

دنتسه رضم ناسنا یتمالس یارب ،دنوش یم .لیکشت
دنوش شراخ و یتسوپ تیساسح ثعاب تسا نکمم یندعم مشپ یاه قیاع .ب (

دنرادن لاعتشا تیلباق یجنفسا یرمیلپ یاه قیاع .ج (
دنوش یم نزا هیال بیرخت ببس ناتروپ یلپ یجنفسا یاه قیاع .د (
104 1-44135 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

ناکما یتشادهبریغ یگدولآ لباقم رد یندیماشآ بآ زا تظافح یارب شور مادک زا هدافتسا (37
کیرفسمتا نکش ءالخ ب یراشف نکش ءالخ )فلا ( ؟تسین ریذپ

ییاتود هفرط کی ریش د ییاوه هلصاف )ج (
68 37316 هحفص16 ، ث لودج ، ثحبم باتک ساسا )---رب ) :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

یارب یطیحم هفون زارت رظن زا لب یسد بسح رب بش لوط رد ادص لداعم زارت رثکادح (38
؟تسا ردقّ ینوکسم یربراک هب هقطنم صیصخت

45 60 70 75( ( ( د) ج ب فلا
21 11218 هحفص18 ، لودج، ثبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

رد نینمه و ریخداب قطانم رد عقاو یاه نامتخاس رد وشزاب ناونعب زا �هدافتسا ................. (39
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دوش یمن هیصوت هجو یه هب دنلب یاه .نامتخاس �
یدنبزرد صوصخم قاری اب ییوشک یاهبرد )فلا

یدنبزرد صوصخم قاری نودب ییوشک یاهبرد )ب
یدنبزرد صوصخم قاری اب ییوشک یاه هرجنپ )ج

یدنبزرد صوصخم قاری نودب ییوشک یاه هرجنپ )د
48 43319 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ریز تارابع زا کی مادک (40
تمسق زا رگیدمه هب اهنآ یراکشوج یلک یورشیپ دیاب ،یدالوف تاعطق هبل ندرک تفج زا سپ (1
همادا رت تباث یاه تمسق هب و عورش دنراد مه هب تبسن یرتشیب یبسن تکرح یدازآ هک ییاه

.دبای
یراک نیشام و تخادرپ ،ترارح کمک هب یدالوف تاعطق ییادز شنت زا هدافتسا تروص رد (2

دریگ تروص ییادز شنت زا دعب تسا رتهب .اهنآ
رگم تسین زاجم یراکشوج همان نییآ رد جردنم دودح هب تبسن یراکشوج شور رد رییغت (3

دریگ رارق رظان سدنهم یبتک دییات دروم ،طباوض قباطم دیدج طیارش .هکنیا
دننک یم داجیا ار ضابقنا نیرتشیب هک یتالاصتا دیاب ادتبا ،هعطق ره ندرک راوس ماگنه رد (4

دنوش .یراکشوج
11 2918111 هحفص11 دنب ، ثحبم باتک ساسا ،----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

میقتسم تروص هب دناوت یم بالضاف هکبش هب ریز یتشادهب لیاسو زا کی مادک لاصتا (41
؟دشاب

ییوشسابل نیشام ب مرگ بآ گید هیلخت هلول )فلا (
روسناسآ هاّ یوشفک د هناخزپشآ کنیس )ج (

91 1 72416 هحفص16 ، فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --- :باوج
:حیضوت

تسا هتسناد زاجم ار بالضاف هب هناخزپشآ کنیس میقتسم .لاصتا
تسا حیحص ج .هنیزگ

هدش روصحم ییانب نامتخاس رد رتمیلیم ضرع هب یلخاد ربراب یرجآ راوید کی یور 350رب 42(
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؟تسا حیحص رتمیلیم بسح رب یقفا فالک یارب مزال داعبا لقادح یارب ریداقم مادک ،فالک اب
350 200 250 ضرع250 و عافترا ب ضرع و عافترا =فلا = = =( (
300 250 230 ضرع200 و عافترا د ضرع و عافترا =ج = = =( (

54 1 110558 هحفص8 ، ءزج فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب ---() ( ) :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

یدنب هیال و طسوتم تیمها اب و عبرمرتم لاغشا حطس اب درفنم نامتخاس کی 250یارب (43
؟دشاب یم یدادعت هّ هنامگ دادعت لقادح لوا هلحرم رد بسانم نیمز و هداس

2 3 4 1( ( ( د) ج ب فلا
8 127 هحفص7 لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یموینیمولآ ای یدالوف باق و هداس هشیش اب رذگرون یاهرادج ترارح لاقتنا بیرض (44
؟اب تسا ربارب بیترت هب یقفا رادج و یدومع رادج تلاح ود یارب یلومعم

7968 4938 6958 د5948 ج ب /-/فلا /-/ /-/ /-/( ( ( (
112 129 هحفص19 ، پ دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

لحم اب هطبار رد هنیزگ مادک ،دزی رهش رد عقاو همرآ نتب هزاس اب هقبط ود نامتخاس کی رد (45
؟تسا حیحص نادوان بصن

نادوان ناوت یم ،دشاب رتمک نوتس رطق ای نوتس دعب نیرتکّوک مجنپ کی زا نادوان رطق رگا )فلا
داد رارق نوتس لخاد رد .ار

تسا عونمم نوتس لخاد رد نادوان نداد رارق .ب (
داد رارق نوتس لخاد رد یطرش یه نودب ار نادوان ناوت یم .ج � (

داد رارق نوتس لخاد رد صاخ طیارش نتفرگ رظن رد اب ار نادوان ناوت یم .د (
172 3 1191129 هحفص9 ، دروم دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یمن یکیمانید یراذگراب یارب یفاک یریذپ لکش یاراد درگلیم مادک (46
S300 S400 S600 S500( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 57---رب 25421 21 :باوج
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تسا حیحص ب .هنیزگ

؟تسا ردقّ لب یسد بسح رب اه کناب نلاس رد رواجم هنیمز هفون زارت رثکادح (47
35 40 50 45( ( ( د) ج ب فلا

35 16218 هحفص18 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک ،زاگ یشک هلول باعشنا هلول یور ریش بصن رد (48
دشاب باعشنا زا رت کّوک دناوت یم هشیمه ریش .فلا (

دشاب یواسم دیاب باعشنا رطق اب ریش رطق هشیمه .ب (
دشاب باعشنا یواسم دیاب نیا رطق ات طقف .ج � 3 (

تسا زاجم لیدبت زا هدافتسا اب نیا ات نیا رطق اب هلول یور نیا ریش بصن .د � � �4 2 2 (
42 32517 هحفص17 ،ب دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

نآ نایرج تهج و هلول یوتحم اب قبطنم یمئالع ،تالایس تالاقتنا میقتسم یاه هلول یور رب (49
دوش جرد دیاب رتم رثکادح و لقادح لصاوف رد ، ناکیپ اب هدش .صخشم .......... ............ ( )

1812 126 1812 د186 ج ب -فلا - - -( ( ( (
56 214620 هحفص20 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

هبل یقفا هلصاف دیاب دشاب یمومع رباعم ای رواجم یاه نیمز تمس هب رادبیش ماب بیش �هنانّ (50
؟دشاب هزادنا هّ ات هورگ یاه نامتخاس رد تیمز تیکلام زرم زا ماب 5ینوریب 1

رتم د رتم ج رتم ب رتم /فلا / / /03 025 02 015( ( ( (
103 3694 هحفص4 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

ردقّ تمواقم شهاک بیرض ،یفالک تمواقم شور رد هدنورشیپ مادهنا لباقم رد یحارط رد (51
؟دوش یم هتفرگ رظن رد

8 05 075 1( ( ( د) ج ب /فلا /
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، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 83---رب 14621 21 :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

بسّ هدنزاس هناخراک هک يتروص رد ،يس يو يپ بالضاف ياه هلول يبسّ لاصتا يارب (52
؟دشاب دياب ردقّ لاصتا يارجا يارب طيحم يامد لقادح ،دشاب هدرکن نييعت ار يطيارش

سویسلس هجرد سویسلس 52هجرد 01( (
درادن یتیدودحم بسّ ندرک مرگ تروص رد سویسلس )هجرد (4 23

99 2 43416 هحفص16 ، ث تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب ---- :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

باختنا یزلف شکدود میهاوخ یم ،یرلاکولیک تیفرظ هب زوسزاگ هاگتسد کی 15000یارب 53(
؟دشاب دیاب ردقّ شکدود رطق لقادح تسا رتم نآ عافترا و رتم شکدود یقفا لوط .مینک / .4 15
رتم یلیم د رتم یلیم ج رتم یلیم ب رتم یلیم 150فلا 75 100 80( ( ( (

76 1817 هحفص17 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا رب --باوج :
یم نییعت ار رطق و هدرک ادیپ ار تیفرظ سپس و یقفا لوط سپس ،شکدود لوط ادتبا :حیضوت

.مینک
تسا حیحص ب .هنیزگ

ییپ تالاصتا میظنت یارب ،هدش بصن یاه نوتس هب یقفا یورین .........................لامعا � (54
زاجم اه خاروس هبل و اه شوج تمالس زا نانیمطا و یلوقاش یراداور تیاعر هب طورشم )فلا

.تسا
دشاب یمن زاجم هجو یه هب .ب � (

تسا زاجم ،دشاب رتمیلیم رثکادح اه خاروس روحم قابطنا مدع هکنیا رب طورشم .ج 5 (
هلیم ای طقف اه خاروس روحم قابطنا مدع و تسین زاجم میقتسم روط هب یقفا یورین لامعا )د

دوش یم حالصا .میظنت
16 1338111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
دناوت یم ردقّ بسح رب طلتخم عطقم اب یاضعا رد اهدرگلیم میلست شنت MPaرثکادح 55(

( دوشن( ماجنا یصاخ لیلحت ای شیامزآ دوش ضرف ؟دشاب
240 340 400 500( ( ( د) ج ب فلا

2 218210 114 تمسق10 ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ
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درک هدافتسا نژورتین ای اوه زا دیاب نامتخاس لخاد رد زاگ یشک هلول تشن شیامزآ )یارب ) (56
دشاب تعاس شیامزآ تدم و دشاب راب دیاب شیامزآ راشف .هک ................... ..............

1207 1205 241 د2407 ج ب /-فلا -/ - -/( ( ( (
57 2617 هحفص17 ،ب دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

هطوحم و رباعم رد عقاو یربراک فرعم یاهولبات یزادرپرون رد هتفر راکب رون تدش هنیمز رد (57
؟تسا حیحص هنیزگ مادک ینوریب یاه

هتشاد تدش عبرم توف رب عمش کی زا شیب یرتمیتناس هلصاف رد دیابن اهولبات رون 120فلا (
.دشاب

دشاب هتشاد تدش عبرم توف رب عمش ود زا شیب یرتمیتناس هلصاف رد دیابن اهولبات رون .ب 120 (
دشاب هتشاد تدش عبرم توف رب عمش کی زا شیب یرتمیتناس هلصاف رد دیابن اهولبات رون .ج 250 (
دشاب هتشاد تدش عبرم توف رب عمش ود زا شیب یرتمیتناس هلصاف رد دیابن اهولبات رون .د 250 (

، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 72----رب 128720 20 :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دشاب یمن یشکراصح و تظافح لومشم ریز دراوم زا کیمادک (58
یصوصخ رختسا )فلا

دشاب رتم یلیم زا رتشیب نآ رد بآ قمع هک ییاه یزوکج .ب 600 (
دشاب رتم یلیم زا رتمک نآ رد بآ قمع هک ییاه یزوکج .ج 600 (

دننک یم هدافتسا یندعم بآ یاه همشّ زا هک ییاه نلاس .د (
25 5322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ
،تشر رهش رد عقاو ،یوج طیارش ضرعم رد یدالوف نامتخاس کی تاعطق یزیمآ گنر یارب (59

؟دشاب دیاب نورکیم دنّ یزیمآ گنر تماخض لقادح
80 180 120 60( ( ( د) ج ب فلا

360 هحفص39 ، لودج ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک ،هدنروخ لماوع لباقم رد دالوف تاعطق تظافح دروم رد (60
دض اب و هدش یشاپ هسام دیاب ،دنشاب هک یطیارش ره رد ،یدالوف تاعطق هیلک یلک روط هب )فلا

دنوش هدیناشوپ هیور و رتسآ گنر و .گنز
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و دنوش یشاپ هسام دیاب تفرگ دهاوخ رارق یراک گ ای یراک رجآ لخاد رد هک یدالوف تاعطق �ب (
تسین اهنآ یزیمآ گنر هب .یزاین

گنز دض اب یراک زیمت زا سپ دیاب افرگ دهاوخ رارق نتب لخاد رد هک یدالوف تاعطق هیلک )ج
دنوش .هدنناشوپ

گنر و یشاپ هسام دیاب تفرگ دنهاوخ رارق هدنروخ لماوع ضرعم رد هک یدالوف تاعطق )د
دنوش .یزیمآ

، و و یاه تمسق ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 3-رب 2 1 59 :باوج
357 هحفص

تسا حیحص د .هنیزگ


