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یمن ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس هریدم تایه فیاظو وزج ریز دراوم زا کی مادک (1
؟دشاب

یسدنهم راک هب لاغتشا هناورپ هیاپ اقترا و دیدمت هوحن صوصخ رد یریگ میمصت )فلا

نامتخاس سدنهم یا هفرح یالتعا و دشر روظنم هب یزیر همانرب )ب

یعیبط یایالب و حناوس زورب ماگنه رد ناتسا عجارم اب یراکمه )ج

یرامعم و یسدنهم حیحص لوصا جیورت هب کمک )د

،20 924 هحفص15 ، و دراوم ، هدام ،یسدنهم ناظن نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

و لاغتشا هناورپ زا هدافتسا تقوم تیمورحم هب هبترم البق هک نامزاس یاضعا زا 4یکی 2(
زا جراخ یسدنهم هفرح رد لاغتشا تلع هب اددجم ،تسا هدش موکحم لاس تدم هب 2اعمج
دشاب یم تیمورحم قباوس نودب لاس تدم هب تقوم تیمورحم لامعا مزلتسم 2،تیحالص

تیمورحم قباوس هب هجوت اب راظتنا رد یماظتنا تازاجم رثکادح و لقادح تروص نیا رد
؟تسیّ ناشیا

5 هجرد4 زا رثکادح و هجرد زا تقوم تیمورحم لقادح )فلا

لاغتشا هناورپ لاطبا و میاد تیمورحم رثکادح و تقوم تیمورحم لاس لقادح 2ب (

لاغتشا هناورپ زا هدافتسا تقوم تیمورحم لاس رثکادح و لاس لقادح 4ج 2 (

لاغتشا هناورپ لاطبا و میاد تیمورحم رثکادح و تقوم تیمورحم لاس لقادح 4د (

و هیحالصا قبط ای و هحفص ، هرصبت ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 96رب 90 :باوج
7 2 2 هحفص90 ، هرامش هرصبت دنب ب تمسق هدام هیحالصا ،یسدنهم ماظن نوناق ()هیغالبا

تسا حیحص د .هنیزگ

عون هّ بسانم یامد رد صلاخ یاهریق ندرک مرگ ماگنه یطیحم تسیز یگدولآ شهاک تهج (3
دیابن نازیم هّ زا نآ ندرک مرگ یارب ترارح هجرد رثکادح و دوش دعاصتم نآ زا دیابن یدود

؟دنک زواجت

دارگیتناس هجرد گنر هایس 115-فلا (
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دارگیتناس هجرد گنر یبآ 176-ب (

دارگیتناس هجرد گنر هایس 176-ج (

دارگیتناس هجرد گنر یبآ 115-د (

88 14115 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یحارط یسدنهم رتفد کی سیسات هب تبسن اکرتشم نارمع هتشر کی هیاپ ناسدنهم زا رفن ود (4
تقو مامت لغاش هنانّ هدش دای ناسدنهم زا یکی لاغتشا تیفرظ دنا هدومن مادقا �نامتخاس .
عوضوم و دنکن لبقت ار یرگید تقو مامت لغش هدنیآ لاس کی تدم لوط رد دیامن دهعت و هدوبن

؟دشاب یم ردقّ رثکادح ،دشاب هدیسر طبریذ عجارم دییات هب

عبرمرتم د عبرمرتم ج عبرمرتم ب عبرمرتم 8000فلا 24000 28800 38500( ( ( (

26 2 1 هحفص2 ، و هرامش لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

لودج هب هجوت اب و دشاب یم عبرمرتم ربارب کی هیاپ سدنهم لاغتشا 16000تیفرظ :حیضوت
دشاب یم اعمج تیفرظ شیازفا ،هحفص نیمه زا .هرامش %20 2

هنانّ ناسدنهم زا یکی یارب بیوصت لباق تیفرظ شیازفا رثکادح ، هحفص دنب ساسا �رب --27 535
لبقت ار یرگید تقو مامت لغش هدنیآ لاس کی تدم لوط رد دیامن دهعت و هدوبن تقو مامت لعاش

دشاب یم دصرد .،دنکن 50

میراد هجیتن :رد

تسا حیحص ب .هنیزگ

فادها زا اه ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن یاه نامزاس زا کی ره فارحنا تروص رد (5
؟دوش یم حرطم تایه مادک رد رظن دروم نامزاس لالحنا عوضوم ،نامزاس

نامزاس سیئر و یرتسگداد ریزو ،روشک ریزو زا زکرم تایه )فلا
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نامزاس سیئر و هییاضق هوق سیئر ،یزاسرهش و هار ریزو زا بکرم تایه )ب

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

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

هحفص هدام و هحفص هدام ، نامتخاس یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 122رب 28 26 :باوج
116

تسا حیحص ج .هنیزگ

یفرصم بآ هلول ترواجم رد کلم یصوصخ هطوحم رد نوفدم بالضاف هلول هک یتروص رد (6
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

؟تسا تسردان هنیزگ مادک یا هسیک یاه نامیس ندرک رابنا اب هطبار رد (7

دشاب رتم نامیس یاه هسیک عافترا رثکادح دیاب کشخ قطانم رد .فلا /18 (

دشاب هتشاد هلصاف فقس زا رتمیلیم نامیس یاه هسیک دیاب یجرش قطانم رد .ب 600 (

دوش هداد رارق هلصاف رتمیلیم ات قطانم همه رد دیاب نامیس یاه هسیک نیب .ج 80 50 (

دشاب هتشاد هلصاف اهراوید زا رتمیلیم دناوت یم قطانم همه رد نامیس یاه هسیک .د 400 (

12 1-10625 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

دنوش تظفاحم یترارح عنام ششوپ هلیسو هب دیاب هدنوش طسبنم نریاتسا یلپ یاه قیاع (8
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دیاب رتمیلیم دنّ نآ تماخض لقادح ،دوش هدافتسا یترارح عنام ششوپ ناونع هب گ دودنا زا �رگا
؟دشاب

8 10 15 20( ( ( د) ج ب فلا

141 21473 هحفص3 ،فلا ءزج ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

رب تعرس و رتم ضرع اب یقرب هلپ کی اب تعاس رد هدش اجباج دارفا دادعت /رثکادح /05 08 9(
؟دشاب یم رفن دنّ لقادح اب هیناث

رفن د رفن ج رفن ب رفن ۵۰۰۰فلا ۶۷۵۰ ۷۰۰۰ ۷۱۵۰( ( ( (

47 95315 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

:حیضوت

دوش یم حیحص رفن ج هنیزگ هحفص ثحبم لودج هب هجوت .اب ---6750 44 15 22315

تسا حیحص ج .هنیزگ

یم هک نامیس یاه هسیک دادعت رثکادح ،طیارش هب هتسب ،مهن ثحبم ساسا رب هک میناد یم (10
هدش رابنا نامیس یاه هسیک نتشادرب دروم رد تسا ددع ات نیب درک رابنا مه یور رب 12ناوت 8

؟تسا حیحص هنیزگ مادک

تسین مهم اهنآ نتشادرب هوحن )فلا

دشاب ینوتس تروص هب دیاب اهنآ نتشادرب .ب (

دوش ماجنا یقفا یاه فیدر تروص هب دیاب اهنآ نتشادرب .ج (

دوش هتشادرب ینوتس ای یقفا تروص هب یطیحم طیارش هب هتسب .د (

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

تسا حیحص ج .هنیزگ

رواجم نیمز زارت زا رتم زا شیب یعافترا رد نامتخاس زاب همین یاضف فک هک یتروص 07/رد 11(
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؟تسا یمازلا یزیّ هّ هیبعت دریگ رارق

رتم عافترا هب درگتسد هلیم ب رتم عافترا هب درگتسد هلیم /فلا /11 09( (

رتم عافترا هب هانپ ناج د رتم عافترا هب هانپ ناج /ج /11 09( (

62 41754 هحفص4 ، 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 12(
؟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

زا جراخ یلیالد هب انب نادهاز رد عبرمرتم تحاسم هب ینوکسم هژورپ کی یارجا 7450رد 13(
،دراد دادرارق رد هدش مالعا نامز زا شیب هام تدم هب زاین هژورپ تراظن ،یقوقح رظان 6روصت

؟تسیّ یقوقح رظان هفیظو تروص نیا رد

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

.دیامن

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

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

70 9415 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یشور هّ شود ،کنیس ،ییوشتسد نامتخاس یتشادهب مزاول رد بآ فرصم شهاک )یارب ) (14
؟تسا مهم و رثوم

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

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

74 23 25 53 35 54 473 4 53 32 د34 ج ب /×/×/فلا /×/× / /× × /× /× /( ( ( (

52 33513 هحفص13 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هب یزاگ یاه هاگتسد لاصتا صوصخم هدش تیوقت یکیتسال گنلیش زاجم لوط رثکادح (16
؟تسا رتم دنّ زاگ یشک هلول متسیس

20 15 12 د10 ج ب /فلا / / /( ( ( (
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35 3 هحفص17 ، ءزج ، پ تمسق ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هبل یقفا هلصاف دیاب دشاب یمومع رباعم ای رواجم یاه نیمز تمس هب رادبیش ماب بیش �هنانّ (17
؟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

مادک فالک ای هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد یا هزاس راوید ینیّ راوید اب هطبار رد (18
؟تسا حیحص هنیزگ

درک فذح ناوت یم ار مئاق یاهدنب .فلا (

دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن مئاق یاهدنب تماخض .ب 10 5 (

دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن یقفا یاهدنب تماخض .ج 12 10 (

دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن یقفا یاهدنب تماخض .د 15 12 (

52 7 هحفص8 ، ءزج ، ت تمسق ، ثحبم باتک ساسا ()رب ( ) :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یدالوف هلیم زا هدافتسا زوجم ،نتب ندرک مکارتم یارب دناوت یم رظان سدنهم یطیارش هّ رد (19
؟دنک رداص روتاربیو یاج هب ار

دشاب مک یناور اب و تفس نتب طولخم رگا (1

دنک روبع اهدرگلیم نیب زا دناوتن روتاربیو هک یتروص رد (2

ناور و یریمخ یاه طولخم و دودحم ینتب یاهراک رد (3

دشاب هدشن هدافتسا نتب تخاس رد زاس بابح داوم زا .رگا (4
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66 6579 هحفص9 دنب ، ثحبم باتک ساسا ،---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

دح رد هتفای شهاک عطقم اب قرو زا هدش هتخاس یاهریت ناج هب لاب شوج دروم (RBS)رد 20(
حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک کیتسالپ لصفم زا دعب یصخشم لوط ات نوتس رب لصاف

؟تسا

دشاب هفرط ود هشوگ عون زا دناوت یم شوج طسوتم یشمخ عون زا یاه باق رد .فلا (

دشاب ناج فرط ود ره رد یتیوقت هشوگ شوج اب لماک یذوفن عون زا دیاب شوج .ب (

دنک یم تیافک ،دشاب لماک یذوفن عون زا شوج رگا .ج (

دشاب ورود یغانج مین زرد اب لماک ذوفن اب یذوفن عون زا دیاب شوج .د (

5 113310 242 تمسق10 ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا -رب -- :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دوش بصن دیاب قاجا هیور زا رتالاب رتمیتناس دنّ لقادح یتنیباک یگناخ زاگ قاجا )دوه ) (21

1004 903 752 50 1( ( ( (

۶۲ 17-7-1 هحفص17 لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

زارت ،ادص عبنم ندرک عطق زا سپ هک تسا ینامز تدم ،هتسب یاضف کی رد شنخاو نامز (22
دنک تفا لب یسد انبم .راشف ..................

30 60 50 10( ( ( د) ج ب فلا

8 123118 هحفص18 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ
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دیاب رادقم هّ دنراد ار راد خرّ یلدنص لمح تیلباق هک ییاهروسناسآ نیباک داعبا لقادح (23
؟دشاب

رتم یلیم ب رتم یلیم ×فلا ×1100 1100 1400 1100( (

رتم یلیم د رتم یلیم ×ج ×2100 1400 1400800( (

10 91215 31 33215 هحفص15 ، دنب و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب --- :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص سم زلف دروم رد ریز تارابع زا کی مادک (24

دنکش یم دوش ات درس تروص هب رگا .فلا (

دراد یراوخ شکّ تیلباق و هدوب ریذپ شوج و مرن .ب (

داد شوج ار نآ ناوت یمن یلو درک میحل ناوت یم یناسآ هب ار سم .ج (

درک هدافتسا بآ راخب لاقتنا یارب دیابن یسم یاه هلول زا .د (

154 22205 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

ینوکسم یاه نامتخاس نمیشن یاه قاتا رد لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح (25
؟تسا نازیم هّ

50 45 40 35( ( ( د) ج ب فلا

23 12218 هحفص18 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دشاب ردقّ دیاب بصن لحم فک زا یراوید یراخب شکدود هناهد عافترا لقادح (26

رتم یتناس د رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس 120فلا 110 100 130( ( ( (

80 45817 هحفص17 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
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تسا حیحص د .هنیزگ

هجرد دنّ دیاب لاس درس تاقوا رد دارفا روضح لحم رد اهاضف لخاد یاوه یامد رثکادح (27
( دشاب( یمن صاخ طیارش یاراد اضف دینک ضرف ؟دوش میظنت سویسلس

22 28 25 20( ( ( د) ج ب فلا

52 1419 هحفص19 ، ز تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا ()--رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یارب ربعم لوبق لباق ،دیفم ضرع لقادح ،رتم عافترا و راوناخ اب ینامتخاس 8یارب 4 28(
؟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 ثادحا تسد رد ،یرتم نابایخ کی رانک رد رتم عافترا هب نامتخاس .کی 12 24 29(
رارق یرتم نابایخ ترواجم رد هک روبزم کلم طایح راوید زا نامتخاس رب هلصاف 12تسیابیم )

دشابیم یمومع روبع هار رد تقوم هدیشوپ رس یورهار ثادحا هب زاین ،دشاب .............دراد (

رتم زا رتمک ب رتم زا رتمک 8فلا 12( (

رتم زا رتمک د رتم زا رتمک 95/ج 6( (

12 32212 هحفص12 ، ب تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ()---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

ینتب لاد عون زا فقس کی یارب یرتهب یا هبوک یدنبادص زا ،ریز یاه یزاس فک زا کی مادک (30
؟دشاب یم رادروخرب ،رتمیلیم تماخض هب 100حلسم

هب لینیو شوپ فک یارجا و نامیس و هسام قیقر تالم اب هدش زارت هیور زا هدافتسا )فلا
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نآ یور رب رتمیلیم .تماخض 3

نآ یور رب رتمیلیم تماخض هب تکراپ یارجا و نتب یور کیتسام هیال کی زا هدافتسا .ب 12 (

شوپ فک هنوگ ره نودب و نامیس و هسام تالم اب هدش زارت هیور زا هدافتسا .ج (

تکوم تشپ رد یکیتسالپ موف اب رتمیلیم تماخض هب تکوم زا هدافتسا 10د (

77 14 هحفص18 ، پ لودج همادا ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

درک هدافتسا زا ناوت یم یبرض قاط فقس یردبرض یدنبراهم .یارب .................. (31

رتمیلیم رطق اب درگلیم ب رتمیلیم رطق اب درگلیم 10فلا 12( (

رتمیلیم عطقم اب یدالوف همست د رتمیلیم رطق اب درگلیم 20×ج 15 14( (

58 7 هحفص8 ، تمسق ، ثحبم باتک ساسا ()رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

هاگیاج ای هراوس ربعم رانک رد هدایپ و هراوس روبع کیکفت روظنم هب گرزب یاه هاگفقوت رد (32
لقادح نازیم هب و دوش هتفرگ رظن رد رتم لقادح ضرع هب نارباع هاگرذگ ..........دیاب ..........

دشاب هراوس ربعم حطس زا .رتالاب

01506 02 06 0309 02 د07 ج ب /فلا -/ /– / /-/ /– /( ( ( (

69 611054 هحفص4 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -- :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا رتشیب اه هنیزگ رگید زا ،ریز حلاصم زا کی مادک ترارح تیاده بیرض (33

حلسمریغ لخلختم نتب )فلا

لوادتم هنادگنس اب حلسم نتب )ب

تاهج یمامت رد تخاونکی یراذگ درگلیم دصرد کی اب حلسمریغ نتب )ج
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یراذگ نهآ هروک هرابرس هنادگنس اب حلسم ریغ نتب )د

87 7 هحفص19 ، تسویپ لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

هعلاطم لاح رد راومهان رایسب نیمز رد دیدج رهش کی رد ینامتخاس عیسو هژورپ کی حرط (34
اه نامتخاس یاه یپ رتسب نیمز یکینکتوئژ طیارش ییاسانش یارب هنامگ رثکادح هلصاف .تسا

تاعالطا ؟تسا لوبق لباق هژورپ طیارش هب هجوت اب کی مادک دنا هدش داهنشیپ هنیزگ راهّ .رد
و طیارش یاراد هژورپ یاه نامتخاس هیلک و هدوبن تسد رد رواجم یاه هاگتخاس زا یکینکتوئژ

؟دنشاب یم ناسکی تیمها

32m 40m m50 28m( ( ( د) ج ب فلا

7 14327 هحفص7 ،ب تمسق ، دنب ب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

ترابع مادک ،دنوش یم فرصم یدالوف تاعطق تخاس رد هک ییاه قرو ندز شرب رد (35
؟تسا حیحص

تسا زاجم نیتویگ هاگتسد طسوت زا رتمک تماخض اب تاعطق شرب .فلا 15mm (

لبق دیاب زا شیب تماخض اب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و ینگنس یاه خر مین رد 40mmب (
دوش ماجنا سویسلس هجرد لقادح یامد ات شیامرگ شیپ ،ییامرگ شرب .زا 55

لبق دیاب زا شیب تماخض اب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و نیگنس یاه خر مین رد 40mmج (
دوش ماجنا سویسلس هجرد لقادح یامد ات شیامرگ شیپ ،ییامرگ شرب .زا 65

درادن شوج طسوت یراک ریمعت اب ندز گنس هب زاین ات اه یراومهان ،هلعش اب شرب رد .د 5mm (

24410 259 دنب10 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟درک هدافتسا نیمز دورتکلا ناونع هب ناوت یم ریز دراوم زا کی مادک زا (36
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12mm لقادح رطق اب نیمز رد هدش هدیبوک تروص هب یسم شکور اب یدالوف هلیم )فلا

حلسم نتب اب یپ لخاد یدالوف یاهدرگلیم )ب

20mm لقادح رطق اب مئاق هدش نفد ای هدیبوک هزیناولاگ هلول )ج

عبرم رتمیلیم عطقم حطس اب همست تروص هب یسم یداه 30د (

164 32101 هحفص13 ، پ ءزج ، پ دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -( ) :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یسررب هّ زا ،نتب تمواقم رد یصقن عوقو لامتحا تروص رد ،اجرد ینتب یاه عمش یارجا رد (37
؟دوش هدافتسا تسا رتهب یشیامزآ و

یریگ هزغم ای یضرع یتوص جاوما شیامزآ عمش ددجم )شبوک (2 1

یکیتاتسا یراذگراب شیامزآ مک هنماد اب یکیمانید )شیامزآ (4 3

68 51067 هحفص7 دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب --، :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

تماخض هب راوید و رتمیتناس تماخض هب تخت ماب لاصتا یطخ ترارح لاقتنا 20بیرض 38(
هّ بسح رب ،ددرگن لصتم رگیدکی هب ماب و راوید یترارح قیاع هنانّ �،رتمیتناس /W(m.K) 225

؟تسا نازیم

032 030 026 د122 ج ب /فلا / / /( ( ( (

هحفص هرامش لودج و هحفص ، پ تمسق ، ثحبم باتک ساسا 40--رب 148 5311 19( ) :باوج
148

تسا حیحص ج .هنیزگ

رظن رد لاکساپاگم دنّ دیاب یلنوت بلاق متسیس یارب نتب یراشف هصخشم تمواقم لقادح (39
؟دوش هتفرگ
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35 30 25 20( ( ( د) ج ب فلا

97 156611 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

( ) رتمیلیم) بسح رب ؟تسا ردقّ راوید ات شکدود اب یزاگ یراخب لوبق لباق هلصاف لقادح 40
100 200 150 300( ( ( د) ج ب فلا

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

تسا حیحص ب .هنیزگ

حیحص ترابع مادک ،تمواقم بسک رد عیرست تهج ،راخب اب هدش یروآ لمع نتب دروم رد (41
؟تسا

یامد و بوطرم طیارش رد هدش یروآ لمع نتب یراشف تمواقم اب نآ ییاهن یراشف تمواقم (1
تسا ربارب .فراعتم

یامد و بوطرم طیارش رد هدش یروآ لمع نتب یراشف تمواقم زا نآ ییاهن یراشف تمواقم (2
تسا رتشیب .فراعتم

یامد و بوطرم طیارش رد هدش یروآ لمع نتب یراشف تمواقم زا نآ ییاهن یراشف تمواقم (3
تسا رتمک .فراعتم

طیارش رد هدش یروآ لمع نتب یراشف تمواقم زا دناوت یم نآ ییاهن یراشف تمواقم (4
دشاب رتشیب ای و رتمک فراعتم یامد و .بوطرم

164 هحفص101129 --دنب -، ، 3:باوج دروم9 ، ثحبم باتک ساسا رب

تسا حیحص فلا .هنیزگ

اب یاه نامتخاس رد هدافتسا دروم یفرصم ربراب یاه گنس دروم رد ریز دراوم زا کیمادک (42
؟دشاب یمن حیحص یگنس ییانب حلاصم

دشاب زا رتمک دیابن اه گنس یراشف تمواقم .فلا 15MPa (

تسا مکارتم یکهآ یاه گنس یارب ناریا درادناتسا رد زاجم بآ بذج .ب %30 (
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دشاب رتمیلیم لقادح دیاب راوید رد یفرصم یلصا گنس هعطق داعبا .ج 150 (

زاجم هدننک رپ یاه گنس ناونع هب طقف رتمیلیم زا رت کّوک داعبا اب یاه گنس زا هدافتسا 150د (
.تسا

14 5 34228 هحفص8 ، ب و فلا ءزج ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب ----( ) :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

رتم دنّ دیاب لقادح یوق راشف قرب لاقتنا طوطخ زا مئالع هزاس و اهولبات بصن لحم هلصاف (43
؟دشاب

240 15 360 یقفا18 هلصاف ب یدومع هلصاف یقفا هلصاف /فلا - / / - /( (
یدومع هلصاف

یدومع هلصاف یقفا هلصاف د یدومع هلصاف یقفا هلصاف /ج - / / - /304 16 205 17( (

23 52320 هحفص20 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

هدش درون مرگ عطقم اب یدالوف یاه نامتخاس :رد (44

تسین زاجم هجو یه هب هعطق کی زا شیب یور یراک .هتم � (1

دنشاب دننامه دیاب یلصا یاه شوج و اه شوج لاخ دورتکلا .عون (2

دیاب ،تسا رتمک اهنآ یعضوم ضابقنا هک یتالاصتا ادتبا ،تاعطق ندرک راوس ماگنه رد (3
دنوش .یراکشوج

دوش فقوتم یراکشوج دیاب ،دوش رتمک دارگیتناس هجرد زا راک حطس یامد هک یتروص .رد -10 4(

12 3918111 هحفص11 دنب ، ثحبم باتک ساسا ،----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

بصن ،دور یم نآ یور زا هیلقن لیاسو روبع لامتحا هک یلحم رد تخوس ینفد ینزخم رگا (45
؟دشاب لوبق دروم نآ تظافح یارب دناوت یم ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،ینمیا رظن زا ،دوش
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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 14-12-2-4 هحفص14 ، پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

و هدش شیامزآ دوجوم یاه هنومن ،فقس کی لاد یزیر نتب زا دعب زور ،هژورپ کی 28رد (46
ماگ هب ماگ ات دشک یم لوط هتفه هس تسا لوبق لباق تمواقم رظن زا نتب هک دوش یم .صخشم
نتب زا دعب هتفه تفه اتیاهن و دوش یسررب هدمآ شیپ تیعضو اب دروخرب هوحن فلتخم لحارم

رد دوش یم غالبا نآ ماجنا روتسد و هدش هداد صیخشت یرورض یراذگراب شیامزآ .،یزیر
دیاب هیغالبا زا دعب زور دنّ ،دنشاب هتشادن یا هژیو رظن راک بحاص ای حارط ،راکنامیپ هکیتروص

؟دوش مادقا یراذگراب شیامزآ ماجنا هب تبسن

زور رثکادح ب زور رثکادح 7فلا 30( (

زور لقادح د زور لقادح 30ج 7( (

9 2329 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یم لامعا هزاس لیلحت رد روظنم هّ یارب هزاس ءاضعا رد هیلوا یجک و یلوقاشان تارثا (47
؟دنوش

یبناج ناکم رییغت لرتنک یارب ب اهریت زیخ لرتنک یارب )فلا (

اضعا زاین دروم یاه تمواقم نییعت یارب د نامتخاس بوانت نامز هبساحم یارب )ج (

هرصبت ، تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4-----رب 1151210 19 10 :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ
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؟دراد هدهع رب یسک هّ ار ینامتخاس یاه هاگراک رد اهولبات مئالع شزومآ تیلوئسم (48

هاگراک لوئسم د بساحم سدنهم ج رظان سدنهم ب کلام )فلا ( ( (

28 68320 هحفص20 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب روسناسآ هاّ یالاب رد دیاب امتح روسناسآ هناخروتوم یطیارش هّ رد (49

دشاب هیناث رب رتم زا شیب روسناسآ تعرس هک یتروص رد .فلا /15 (

دشاب رتم زا شیب روسناسآ تکرح ریسم لوط هک یتروص رد .ب 28 (

دشاب هیناث رب رتم زا شیب روسناسآ تعرس هک یتروص رد .ج /25 (

هقبط زا شیب یاه نامتخاس رد .د 10 (

24 1152215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یمن نامتخاس یلم تاررقم ثحبم تامازلا لومشم ریز یاه نامتخاس زا هتسد 21مادک 50(
؟دشاب

اه کینیلک و اه هاگنامرد ب یتایح یاه هداد و اه هنایار ،دانسا زکارم )فلا (

یرادناتسا د باوختخت زا رتمک یاه ناتسرامیب )ج (96

تاحفص ، لودج یقرواپ مود تمسق و لوادج ، ثحبم باتک ساسا --رب --2121 2121 21 :باوج
7 و6

تسا حیحص ب .هنیزگ

یارب یمومع یاهاضف و رباعم ریاس و اهور هدایپ ندومن دودحم ای و دودسم زوجم بسک (51
هّ هب دییامن مالعا انمض ؟دشاب یم یسک هّ هدهع رب ینامتخاس تایلمع ماجنا اب حلاصم ندرک رابنا
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؟دوش هداد تاجن بانط و ینمیا دنبرمک دیاب ینارگراک

و عافترا رد لغاش نارگراک یرجم ب ینامتخاس نارگراک یرادرهش -فلا -( (
اه ینقم

ناراکشوج نارگراک د ناراکشوج و اه ینقم ناراکنامیپ -ج -( (

، یلا تمسق دنب ، هحفص ،فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب ---3 1 3412 7 14112 12 :باوج
28 هحفص

تسا حیحص ب .هنیزگ

اه یپ زا یضعب یلیالد هب انب ،اه یپ لماک ندرک هدینت زا دعب ،یکاکحطصا لاصتا کی رد �هنانّ � � (52
؟تسا حیحص هنیزگ مادک طابترا نیا رد ،دنوش لش

درک تفس رظن دروم هزادنا هب ار هدش لش یاه یپ اددجم ناوت یم ،هرهم طقف ضیوعت اب .فلا � (

درک مکحم و هدینت مزال نازیم هب اددجم ناوت یم ار هدش لش یاه یپ .ب � (

دنوش ضیوعت الک دیاب هدش لش یاه هرهم و یپ هعومجم .ج � (

درک ضیوعت دیاب ار هدش لش یاه یپ مامت طقف .د � (

19 3138111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

و تبث و تخاس نوّ یاه هشقن رد یرادهگن فلتخم لحارم رد هدمآ دوجو هب تارییغت لامعا (53
؟دشاب یم یسک هّ هدهع هب نآ یناگیاب

نامتخاس سرزاب ب نامتخاس یرادهگن لوئسم )فلا (

نامتخاس کلام د نامتخاس رظان )ج (

18 12322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رتم دنّ رثکادح یلصا یدورو فک زا ینوکسم یاه نامتخاس رد روسناسآ تکرح ریسم لوط (54
؟تسین یرورض رب دراکنارب رامیب لمح بسانم روسناسآ هیبعت )،دشاب )
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رتم )28فلا

رتم )21ب

رتم )33ج

دوش هیبعت ربدراکنارب روسناسآ هاگتسد کی لقادح دیاب هقبط کی زا شیب نامتخاس ره رد .د (

9 41215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

بوسحم یراکشوج دنیارف رد شیامرگ شیپ لمع زا هدافتسا لیلد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (55
؟ددرگ یمن

شوج هیحان رد مخز تقاط شیازفا )فلا

نآ رواجم هیاپ زلف و شوج رد یضابقنا یاه شنت شهاک .ب (

یراکشوج دنیارف رد تاعطق ندش تعرس شیازفا )ج

نآ فارطا هیاپ زلف رد لاقتنا یامد شهاک )د

37 هحفص191 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

هّ زا روبع ناوت و هدوب رتم دنّ کاخ نورد رد نردم یاه بمب یذوفن تردق ،بیترت هب (56
؟دنتسه اراد ار حلسم نتب یاه هیال رد رتم بسح رب ،یتماخض

4 33 6 زا30 رتگرزب و رثکادح ب زا شیب و زا شیب )فلا (

6 34 4 زا20 رتگرزب و رثکادح د زا رتمک و رثکادح )ج (

44 16321 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

نارمع تراظن ؟دشاب یم حیحص یزاگ یاهرلوک یسرزاب دروم رد ریز ریداقم زا -کیمادک - ) (57
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(95 رویرهش

دشاب یم یمازلا راب ود هنالاس یسرزاب لدتعم ییاوه و بآ قطانم رد .فلا (

دشاب یم یفاک امرگ لصف عورش رد راب کی هنالاس یسرزاب لدتعم ییاوه و بآ قطانم رد .ب (

یم یفاک امرگ لصف نایاپ و عورش رد راب ود هنالاس یسرزاب لدتعم ییاوه و بآ قطانم رد )ج
.دشاب

دشاب یم یمازلا راب هس هنایلاس یسرزاب بوطرم و مرگ ییاوه و بآ قطانم رد .د (

39 44522 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دوش یم داجیا یروظنم هّ یارب هشیر تماخض ،لماک ذوفن اب یرایش یاه شوج رد (58

و شوج شزیر زا یریگولج یارب ب شوج هشیر هب دورتکلا یسرتسد یارب )فلا (
شوج هشیر یگتخوس

هبل یزاس هدامآ یاه هنیزه شهاک یارب د شوج رت شیب ذوفن یارب )ج (

116 هحفص84 ، دنب ،یشوج تالصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

روتسد رد تسا نکمم فلتخم لیالد هب یراکشوج عضوم ندرک مرگ ،یراکشوج دنیآرف رد (59
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک طابترا نیا رد ،دشاب راک

دوش یم ماجنا یراکشوج ماجنا زا لبق هراومه ندرک مرگ .تایلمع (1

دوش ماجنا یراکشوج ماجنا زا دعب تسا نکمم ،ندرک مرگ .تایلمع (2

دوش ماجنا یراکشوج تایلمع ماجنا نیح رد دیابن هجو یه هب ندرک مرگ .تایلمع � (3

دوش ماجنا یراکشوج تایلمع ماجنا نیح رد هراومه دیاب ندرک مرگ .تایلمع (4

172 هحفص96 دنب یشوج تالاصتا و شوج ،-یامنهار ، باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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؟دراد ار دمایپ مادک ،یتایلام همانراهظا عقوم هب میلست مدع (60

سارلا یلع تروص هب تایلام نییعت و هنالاس هیاپ تیفاعم زا هدافتسا مدع )فلا

همانراهظا میلست یارب تلهم هئارا و یتایلام یدوم هب رکذت و راطخا لاسرا )ب

هنالاس هیاپ تیفاعم لومش لمع و همیرج لامعا طقف )ج

دوش یم هبساحم یداع شور هب تایلام و درادن یفنم دمآ یپ .د (

157 هحفص192 ، هدام ،تایلام و همیب باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ


