
@22mabhas.ir

@22mabhas.ir

هّ بسانم یامد رد صلاخ یاهریق ندرک ماگنه یطیحم تسیز یگدولآ شهاک تهج -1
هّ زا نآ ندرک مرگ یارب ترارح هجرد رثکادح و دوش دعاصتم نآ زا دیابن یدود عون

؟دنک زواجت دیابن نازیم
دارگیتناس هجرد گنر یبآ ب دارگیتناس هجرد گنر هایس -فلا -176 115( (

هجرد گنر یبآ د دارگیتناس هجرد گنر هایس -ج -115 176( (
دارگیتناس

88 14115 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

یریگ هزادنا ار یفایلا نتب ییآراک ناوت یمن ریز یاه شیامزآ زا کی مادک ماجنا اب -2
؟درک

یب یو نامز شیامزآ ب پمالسا شیامزآ )فلا (
شیامزآ ای و یب یو نامز شیامزآ د سوکعم پمالسا شیامزآ )ج (

سوکعم پمالسا
73 هحفص5 ، خ تمسق ، ثحبم باتک ساسا ()رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

حیحص هنیزگ مادک نتب تخاس یارب یفرصم یاه هنادگنس یرادهگن اب هطبار رد -3
؟تسا

19 زا38 رتشیب و رتمک هورگ ود رد دیاب رتمیلیم زا شیب هزادنا رثکادح اب یاه نش )فلا
دنوش یرادهگن .رتمیتناس

سپس و هدنام یقاب لحم رد تعاس لقادح دیاب وپد رد هدش رابنا یاه هنادگنس 12ب (
دنوش .فرصم

دوشن هدافتسا یششوپ قرو ای نابیاس زا دازآ یاضف رد یاه هنادگنس یور .ج (
دوش یشاپ بآ دیاب اه هنادگنس زور رد تبون ود رد لقادح مرگ یاوه رد .د (

50 12675 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

یشمخ باق متسیس اب ینتب نامتخاس کی نیمز یور زاجم تاقبط دادعت رثکادح -( ) 4
رتمیلیم زا رتمک عافترا هب کولب و هّریت متسیس زا اه فقس ششوپ یارب نآ رد 300هک

؟دشاب یم ردقّ ،تسا فقس تماخض ربارب اهریت عافترا و دوش یم هدافتسا
2 3 4 5( ( ( د) ج ب فلا

دنب ، درادناتسا هلزلز ربارب رد نامتخاس یحارط همان نییآ ساسا )رب )2800 :باوج
36 هحفص3-3-5-5 ،
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک راجفنا زا یشان یاهراب نتفرگ رظن رد یارب -5
دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد اب طقف ناتسرامیب یارب .فلا (

دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد اب طقف یتاقبط گنیکراپ یارب .ب (
دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد اب طقف یرفاسم یاه لانیمرت یارب .ج (
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دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد هب زاین نودب یتارباخم زکارم یارب .د (
117 126 هحفص6 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
متسیس ای عون نیمز یور رب ینوکسم همرآ نتب نامتخاس کی هدش دییات یاه هشقن -H 6
نامتخاس نیا یارجا تسا دوجوم هیاپ زارت زا رتم عافترا اب و یلومعم یشمخ .باق 12

؟تسا زاجم ریز یاهرهش زا کی مادک رد
هورق د زقس ج هناب ب نارایماک )فلا ( ( (
یقرواپ ، درادناتسا هلزلز ربارب رد نامتخاس یحارط همان نییآ ساسا )رب )2800 :باوج

35 هحفص43 ، -لودج
تسا حیحص د .هنیزگ

طسوتم یکاکحطصا تمواقم ،کاخ رد رتم روط هب یشبوک یاه عمش یارب رگا -15 7
و ربارب عمش لوط رتم ره رد ششک تلاح رد یلیلحت شور رد کاخ و عمش 16kNرادج

ردقّ ادودح ، بسح رب نآ رب دراو یششک زاجم راب رثکادح ،دشاب عمش kNنزو 25kN
( درادن( دوجو هدنربالاب بآ راشف یورین ؟دوب دهاوخ

102 90 80 65( ( ( د) ج ب فلا
57 3467 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یارب یرادربدوگ نودب درفنم نامتخاس کی نیمز ییاسانش تایلمع عورش یارب -8
لقادح ،بسانمان نیمز یور رب دایز تیمها و عبرمرتم لاغشا حطس اب 830نیمزریز

؟درک یزیر همانرب دیاب هنامگ دادعت هّ یارب
1 3 5 6( ( ( د) ج ب فلا

8 127 هحفص7 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

ندیشک نوریب نیح رد الامتحا دهد یم ناشن هک دراد یدهاوش ،یرجم سدنهم کی -9
نیا زا نانیمطا یارب دشاب هدرک شزیر عمش رادج کاخ ،زیراج رد عمش کی .فالغ

؟تسا رت بسانم ریز یاه شیامزآ زا کی مادک ماجنا عوضوم
یضرع یتوص جاوما ب یکیتاتسا راشف شیامزآ )فلا (

اب عمش یکیمانید شیامزآ ج یکیتاتسا یششک شیامزآ )ج (
مک هنماد

68 51067 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

فالک ای هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد یا هزاس راوید ینیّ راوید اب هطبار رد -10
؟تسا حیحص هنیزگ مادک

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 (
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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

دنّ نارهت رهش رد عقاو حلسم ییانب نامتخاس کی رد ییانب نوتس یمسا داعبا لقادح -11
؟تسا رتمیلیم

450 350 300 220( ( ( د) ج ب فلا
42 8-4-5-2 هحفص8 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

رد نامیس هب بآ تبسن اب سیلیس هدود یواح نتب یروآ لمع تدم /لقادح -042 12
؟تسا زور دنّ درس یاوه یطیحم طیارش

7 10 12 14( ( ( د) ج ب فلا
71 279 هحفص9 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

وضع کی یرگید و یکی درگلیم روحم ات روحم هلصاف رثکادح دروم رد -18 16 13
؟دییامن باختنا ار حیحص هنیزگ دنوش یم لصتم مه هب یششوپ هلصو اب هک یراشف

( )400S دالوف عون
( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 80فلا 90 100

رتمیلیم 120
302 514219 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

اب هلباقم یارب هک ییاه باق یارب نتب و درگلیم حلاصم زا بیکرت مادک دربراک -( ) 14
؟تسین لوبق لباق دنور یم راک هب هلزلز یبناج یورین

25C 500S 30C 340S 25C 400S 30C 400Sو د و ج و ب و )فلا ( ( (
185 57139 67139 هحفص9 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - -- - :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

مدع تروص رد ،یمئاد هدرتسگ راب تحت هداس یاه هاگ هیکت اب همرآ نتب ریت رد -15
رییغت تبسن شهاک رد یرتشیب ریثات مادقا مادک ،قیقد یلیلحت یاه شور زا هدافتسا

؟دراد ریت طسو رد ینآ لکش رییغت هب نامز لوط رد یفاضا لکش
رد یراشف روتامرآ نازیم شیازفا ب ریت لوط رد یششک روتامرآ نازیم شیازفا )فلا (

ریت لوط
نتب یششک تمواقم شیازفا د یفرصم نتب یراشف تمواقم شیازفا )ج (

یفرصم
254 9-17-2-4-3 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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یم یقلت یلصا یاهدرگلیم یارب درادناتسا بالق ناونع هب ریز دراوم زا کی مادک -16
( تسا( درگلیم رطق ؟ددرگ

رتمیلیم زا رتمک هن یلو میقتسم لوط لقادح هفاضا هب هجرد رطق 60فلا 180 (
رتمیلیم زا رتمک هن یلو میقتسم لوط لقادح هفاضا هب هجرد مخ 60ب 90 (
رتمیلیم زا رتمک هن یلو میقتسم لوط لقادح هفاضا هب هجرد مخ 60ج 135 (
رتمیلیم زا رتمک هن یلو میقتسم لوط لقادح هفاضا هب هجرد مخ 60د 45 (

293 22219 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

،دشاب هدشن هیهت حالصیذ سانشراک طسوت یزیمآ گنر لمعلاروتسد هک یتروص رد -17
یارب ،یزیمآ گنر زا لبق دالوف یزاس هدامآ یارب ریز یحطس یاه تیعضو زا کی مادک

ادودح یبسن تبوطر اب ییاوه و بآ طیارش رد هک نامتخاس کی یدالوف 75%تاعطق
رامش هب دالوف حطس یزاس هدامآ یحطس تیعضو لقادح ناونع هب ،دش دهاوخ ارجا

؟دور یم
Sa1 Sa2 Sa2/5 Sa3( ( ( د) ج ب فلا

274 5410 هحفص10 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

شور رد تمواقم رپ دالوف یارب هدش مرگ عضوم زاجم یامد رثکادح ،رظان دییات اب -18
؟تسا سویسلس هجرد دنّ تاعطق انحنا داجیا یارب یعضوم ندرک مرگ

565 600 650 720( ( ( د) ج ب فلا
260 هحفص10 ،موس فارگاراپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

و رتمیلیم رطق اب تمواقم رپ یپ ندرک هدینت شیپ یارب هرهم مزال یفاضا �شخرّ -20 19
؟دشاب یم رود دنّ رتمیلیم 150لوط

( ( ( د) ج ب فلا
265 2410 هحفص10 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دشاب یمن زاجم یدنبراهم عون مادک ،هژیو یارگمه هدش یدنبراهم یاه باق رد -20
یرطق دنبراهم د لکش دنبراهم ج لکش دنبراهم ب لکش دنبراهم )فلا ( ( (8 7 K
227 10-3-11-1 هحفص10 ، فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

ره رد یششاپ نتب تماخض لقادح ، یدعب هس ییودناس لناپ متسیس �رد -( )D3 21
؟دشاب دیاب ردقّ رتمیلیم بسح رب فرط

70 50 40 35( ( ( د) ج ب فلا
77 12511 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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رب یدعب هس ییودناس لناپ عون زا یاهراوید هدش مامت تماخض �لقادح -( )D3 22
؟تسا رت کیدزن ریز یاه هنیزگ زا کی مادک هب رتمیلیم بسح

160 150 120 100( ( ( د) ج ب فلا
78 332511 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یا همست یدنبراهم اب کبس یدالوف باق متسیس اب نامتخاس لک عافترا تیدودحم -23
؟تسا رتم دنّ یرطق

18 15 10 72( ( ( د) ج ب /فلا
34 57211 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

حیحص راک یاهوکس زاب فرط رد یتظافح روخاپ دروم رد ریز دراوم زا کی مادک -24
؟دشاب یم

تسا رتمیلیم یتظافح روخاپ عافترا لقادح .فلا 250 (
دومن هدافتسا یدالوف قرو زا ناوت یمن هجو یه هب یتظافح روخاپ یارب .ب � (

هدافتسا رتمیلیم لقادح عافترا هب روخاپ زا یتظافح هدرن یاج هب ناوت یم 250ج (
.دومن

دشاب رتمیلیم لقادح تماخض هب بسانم بوّ زا دیاب روخاپ .د 25 (
34 3512 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

صاخشا طسوت دیاب ینامتخاس تالآ نیشام هک تسا یدراوم ءزج هنیزگ مادک -25
؟دریگ رارق یرادرب هرهب دروم سپس و هدش لرتنک و دیدزاب حالصیذ

هدافتسا راب هد ره زا سپ ب هام ره رد )فلا (
بصن و ییاجباج هنوگ ره زا سپ د ییاج هباج هنوگ ره زا لبق )ج (

40 41612 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

زا یریگولج یارب رادبیش حوطس تقوم یتظافح هدرن عافترا رثکادح و لقادح -26
؟تسا ردقّ رتم بسح رب دارفا طوقس

و د و ج و ب و /فلا / / / / / /085 110 075 110 09 085 075( ( ( (
110/

33 22512 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

یطیحم هفون زارت رظن زا لب یسد بسح رب بش لوط رد ادص لداعم زارت رثکادح -27
؟تسا ردقّ ینوکسم یربراک هب هقطنم صیصخت یارب
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45 60 70 75( ( ( د) ج ب فلا
21 11218 هحفص18 ، لودج، ثبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

هب راوید و رتمیتناس تماخض هب تخت ماب لاصتا یطخ ترارح لاقتنا بیرض -20 28
رب ،ددرگن لصتم رگیدکی هب ماب و راوید یترارح قیاع هنانّ ،رتمیتناس �تماخض /225

؟تسا نازیم هّ W(m.K)بسح
032 030 026 د122 ج ب /فلا / / /( ( ( (

148 5311 هحفص19 ، پ تمسق ، ثحبم باتک ساسا )--رب ) :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

نامتخاس نیا دوش هتخاس عبرمرتم یانبریز اب زیربت رهش رد یلته تسا .رارق -4000 29
؟دریگ یم رارق یهورگ هّ رد یژرنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم رظن زا
4 3 2 1( ( ( د) ج ب فلا

83 5 هحفص19 ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

یقیقح دناوت یم سرزاب ریز یاه نامتخاس زا کی مادک یرادهگن و تبقارم یارب -30
؟دشاب

و هقبط یراجت نامتخاس ب دحاو یاراد و هقبط ینوکسم یاه نامتخاس 4فلا 9 3( (
دحاو 4یاراد

هداس یشزرو یاه نلاس د دحاو یاراد و هقبط ینوکسم یاه نامتخاس )ج (5 5
7 1122 هحفص22 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

یطیارش یارب لاد نیریز بلاق ندیّرب یارب زور هنابش بسح رب مزال نامز لقادح -31
هدر زا نتب ؟تسا ردقّ ،دشاب سویسلس هجرد لقادح نتب حطس رواجم یامد (هک 24

( دشاب یم کی پیت نامیس اب یلومعم
7 6 4 3( ( ( د) ج ب فلا

164 2129 هحفص9 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

نیرتمک و نیرتشیب ،دوش ارجا هّراپکی تروص هب لنوت فقس و راوید هک یتروص رد -32
بیترت هب بلاق رب نتب زا یشان راشف :رادقم

ددرگ یم لامعا لنوت فک بلاق رب و لنوت هندب بلاق رب .فلا (
ددرگ یم لامعا لنوت جات بلاق رب و لنوت فک بلاق رب .ب (
ددرگ یم لامعا لنوت هندب بلاق رب و لنوت فک بلاق رب .ج (

ددرگ یم لامعا هندب بلاق رب و لنوت جات بلاق رب .د (
هحفص ، دنب ،همرآ نتب نامتخاس رد یدنب بلاق یامنهار باتک ساسا 512-رب :باوج

169
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تسا حیحص د .هنیزگ

بسح رب ،راک هشرع یور رب هدنز راب لقادح ،هدنزغل بلاق یاهدنب تشپ یحارط رد -33
؟تسا ردقّ ،عبرمرتم رب مرگولیک

350 300 250 200( ( ( د) ج ب فلا
تسا حیحص ب هنیزگ .باوج :

ناوت یم راک هشرع یور هدنز راب لقادح هدنزغل بلاق یاهدنب تشپ یحارط رد :حیضوت
تفرگ رظن رد عبرمرتم رب .مرگولیک 250

لقادح دیاب شیامزآ راب ،نابهگن یاه هزاس تقومریغ یاهراهم یربراب شیامزآ رد -( ) 34
هاگراک یکیدزن رد راهم و کاخ رد هبرجت هک دینک ضرف ؟دشاب یحارط راب دصرد (دنّ

دراد دوجو رظن ).دروم
100 150 300 250( ( ( د) ج ب فلا

48 857 هحفص7 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

رب شزغل ربارب رد ینزو یاهراوید نانیمطا بیرض ،زاجم شنت شور هب یحارط رد -35
دیاب ردقّ لقادح ،راوید یولج کاخ مواقم یورین ندوب زیّان ضرف اب و یکیتاتسا راب رثا

؟دشاب
15 2 3 د12 ج ب /فلا /( ( ( (

41 11557 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

متسیس زا هدافتسا نودب راوید تشپ یزیر کاخ یارب ریز حلاصم زا کیمادک -36
؟تسا رت بسانم ،یشکهز

SM SC GC GW( ( ( د) ج ب فلا
49 757 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یاضعا یاهتنا رد شوج بالق هشوگ شوج تشگرب هیبعت هب زاین تروص رد -( ) 37
؟دشاب دیاب شوج دعُب ربارب دنّ لقادح شوج بالق لوط ،یروحم

4 3 2 1( ( ( د) ج ب فلا
150 هحفص10 ،رخآ فارگاراپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

عون هّ شوج عطقم یجراخ حطس دادتما رد ،هشوگ شوج ندش کنخ دنیآرف رد -38
داجیا یشنت
؟دوش یم

حطس ،دشاب بدحم شوج رگا و ششک هب یجراخ حطس ،دشاب رعقم شوج رگا )فلا
دتفا یم راشف هب .یجراخ
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حطس ،دشاب بدحم شوج رگا و راشف هب یجراخ حطس ،دشاب رعقم شوج رگا )ب
دتفا یم ششک هب .یجراخ

دتفا یم ششک هب هراومه شوج یجراخ حطس .ج (
دتفا یم راشف هب راومه شوج یجراخ حطس .د (

147 هحفص ،رخآ فارگاراپ ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسین مزال یراکشوج زا لبق شیامرگ شیپ دروم مادک رد -39
سویسلس هجرد نآ یامد و رتمیلیم قرو تماخض 50فلا 50 (
سویسلس هجرد نآ یامد و رتمیلیم قرو تماخض 15ب 30 (
سویسلس هجرد نآ یامد و رتمیلیم قرو تماخض 5ج 25 (
سویسلس هجرد نآ یامد و رتمیلیم قرو تماخض 20د 15 (

157 59210 هحفص10 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

ارجا تسد رد نامتخاس تاقبط رد هدش رابنا حلاصم رادقم دشاب هتشاد رظن رد رگا -40
زا یکیمارس یاه یشاک یعافترا هّ هب ادودح ،دوش دودحم عبرمرتم رب مرگولیک 500هب

؟دیّ مه یور ناوت یم ار یراوید عفون
( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 400فلا 300 250

رتمیلیم 500
129 216 هحفص6 ، پ لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

شیپ فالتا ثعاب دروم مادک یگدیشک شیپ شور رد ،هدینت شیپ ینتب یاهریت رد -41
؟دوش یم یگدینت

و لباک نیب کاکحطصا ب جاجوعا رثا رب فالغ و لباک نیب کاکحطصا )فلا (
دامجنا رثا رب فالغ

راهم هریگ لحم رد ششک فالتا د نتب کیتسالا ندش هاتوک )ج (
لباک

356 9-24-6-3-3 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

حطس ات فک زاجم عافترا لقادح ،گنیکراپ دادعت اب ینوکسم نامتخاس کی یارب -12 42
اب تسا ربارب بیترت هب هار بیش و یدورو ربعم یانهپ لقادح نینمه و فقس :نیریز �

رتم و رتم ب رتم و رتم /فلا / / /350 220 500 220( (
رتم و رتم د رتم و رتم /ج / / /500 240 350 240( (

71 131054 69 121054 هحفص4 دنب و هحفص دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -- -- -- :باوج
. تسا حیحص ج هنیزگ

تیفیک همیب تدم لقادح ،نامتخاس لیوحت زا سپ و یرادرب هرهب عورش نامز -43
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؟تسا لاس دنّ یرجم طسوت ،نامتخاس یاه هزاس یارجا
لاس تشه د لاس جنپ ج لاس هد ب لاس هدزاود )فلا ( ( (

37 31517 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

مکاح یمومع طیارش و نامتخاس نایرجم هب طوبرم یاهدادرارق طباوض ساسا رب -44
طسوت اه هشقن ساسا رب راک زا یشخب یارجا هنانّ ،نامتخاس یارجا یاهدادرارق �رب

؟دوش یم لمع هنوگّ ،دهدن صیخشت تحلصم هب یرجم
نامتخاس هناورپ رودص عجرم و رظان عالطا هب ار بتارم تسا فلکم یرجم )فلا

دیامن یم فقوتم ار راک یارجا حارط رظن بسک زا دعب خساپ لوصو ات و .دناسرب
ات و دناسر یم حارط و هدننک گنهامه رظان عالطا هب یبتک روط هب ار بتارم یرجم )ب
یم فقوتم ار شخب نآ رد راک یارجا غالبا زا سپ هتفه کی تدم هب خساپ )لوصو )

.دیامن
دیامن فقوتم ار راک زا یشخب یه دناوت یمن رظان زا زوجم و رظن بسک نودب یرجم .ج � (
دناسرب نامتخاس هناورپ رودص عجرم و حارط عالطا هب ار بتارم تسا فلکم یرجم )د

دهد همادا ار راک یارجا هژورپ رظان تراظن تحت خساپ لوصو زا سپ .و
142 316 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

رتم دنّ جورخ سرتسد یاهور هار دیفم ضرع لقادح یشزومآ یاه فرصت رد -45
؟تسا

250 225 185 د150 ج ب /فلا / / /( ( ( (
118 31263 هحفص3 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

زاجم یراداور ای فالتخا رثکادح ،دنوش یم عقاو جورخ هار رد هک ییاه ناکلپ رد -46
؟تسا رتمیلیم دنّ یلاوتم عافترا ود ره نیب

7 10 2 5( ( ( د) ج ب فلا
92 53463 هحفص3 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

،رتم ضرع هب یمومع ربعم رد نامتخاس موس هقبط زاجم یگدمآ شیپ رثکادح -15 47
دنّ ،دراد رتم ضرع هب ییاهور هدایپ ،فرط ره رد و هدوب ور هراوس نآ رتم 15/هک 12

( تسا( رتالاب رتم ربعم فک زا یگدمآ شیپ نیریز طخ ؟دشاب دناوت یم 55/رتم
( ( ( د) ج ب /فلا / /07 08 12

05/
38 1544 هحفص4 ، ب تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ()---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

دنّ عبرمرتم یانبریز هب ینوکسم دحاو رد تماقا قاتا نیرتگرزب تحاسم لقادح -90 48
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عبرمرتم
؟دشاب یم

16 9 14 12( ( ( د) ج ب فلا
85 81174 هحفص4 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یم نآ یور زا هیلقن لیاسو روبع لامتحا هک یلحم رد تخوس ینفد ینزخم رگا -49
نآ تظافح یارب دناوت یم ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،ینمیا رظن زا ،دوش بصن ،دور

؟دشاب لوبق دروم
نتب اب دیاب نآ یور و هدوب رتمیلیم لقادح دیاب نآ یور کاخ ششوپ تماخض 450فلا (

دوش هدناشوپ رتمیلیم لقادح تماخض هب .حلسم 150
نتب اب دیاب نآ یور و هدوب رتمیلیم لقادح دیاب نآ یور کاخ ششوپ تماخض 300ب (

دوش هدناشوپ رتمیلیم لقادح تماخض هب .حلسم 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 921214 هحفص14 ، تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -() :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص روتامروفسنارت قاتا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -50
بالیس یلامتحا حطس زا رتمیتناس لقادح دیاب روتامروفسنارت قاتا فک عافترا 50فلا (

دشاب رتالاب هقطنم .یاهور
دشابن ینهآ و هدش زاب لخاد تمس هب قاتا یدورو رد .ب (

روتامروفسنارت قاتا رد یلصا رد زا ریغ یرگید یدورو رد و هرجنپ هنوگ یه دیابن �ج (
دشاب هتشاد .دوجو

یم رتمیلیم ربارب هدننک کنخ یاوه یجورخ و یدورو یاه هیرد دازآ دعب لقادح �150د (
.دشاب

56 هحفص13 ، ذ ءزج ، ثحبم باتک ساسا ()رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دراد مان هّ هژورپ فادها هب یبایتسد زا نانیمطا بسک یارب اه تیلاعف هعومجم -51
یزیر همانرب یاهدنیآرف ب یماتتخا یاهدنیآرف )فلا (

یلرتنک یاهدنیآرف د ییارجا یاهدنیآرف )ج (
، راک رب تراظن و لرتنک دنب ،یزیر همانرب و تخاس تیریدم باتک ساسا )رب )5 :باوج

67 هحفص
تسا حیحص د .هنیزگ

رصانع رگید اب لک رب نآ ریثات و رصنع ره راتفر ،هژورپ تیریدم رد یمتسیس هاگن :زا -52
درادن یگتسباو هنوگ یه ب تسا هجوت لباق ازجم و لقتسم تروص هب .فلا � .( (

نآ ریثات و راتفر طیارش هب یگتسباو د دراد لباقتم یگتسباو ).ج (
دراد
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، یناسر عالطا ماظن دنب ،یزیر همانرب و تخاس تیریدم باتک ساسا )رب )5 :باوج
46 هحفص

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دراد ار دمایپ مادک ،یتایلام همانراهظا عقوم هب میلست مدع -53
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

همادا هب لیامت و تسا راک هب لوغشم یسدنهم تکرش کی رد یناوج سدنهم -54
یو ،دراد لیصحت

دناوت :یم
دهد همادا ار دوخ راک دیاب و دشاب یمن حرطم دادرارق قیلعت ،راک عون نیا رد .فلا (

دهد افعتسا دوخ راک زا لیصحت همادا یارب دیاب .ب (
دنک یلیصحت یصخرم یاضاقت لاس ود تدم هب .ج (

دنک خسف ار نآ دیاب و دشاب یمن رسیم مئاد راک دادرارق نتشاد اب لیصحت همادا .د (
17 هحفص16 ، هدام ،راک نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

راک لیوحت و تادهعت ماجنا زا سپ راکنامیپ همحزلا قح تخادرپ هک یتروص رد -55
عون هّ تخادرپ هب ار کلام دناوت یم یضاق ،دوشن ماجنا یو هب کلام طسوت ینامتخاس

؟دیامن موکحم یتراسخ
راکنامیپ تابلاطم هیلک ب هیدات ریخات زا لصاح تراسخ )فلا (

مادک یه د راکنامیپ هب طوبرم تراسخ �ج ( (
14 228 هحفص221 ، و هدام ،یرجم یاه تیلوئسم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

ای یرادا نانکراک فرط زا هک دنتسه یتاراسخ ناربج لوئسم نایامرفراک مادک -56
؟دوش یم دراو هفیظو ماجنا نیح رد نانآ نارگراک

نامیپ یمومع طیارش دانتسا هب ینامتخاس نایامرفراک )فلا
یراج نیناوق دانتسا هب نایامرفراک همه )ب

یندم تیلوئسم نوناق دانتسا هب راک نوناق لومشم نایامرفراک )ج
لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق و یندم نوناق دانتسا هب ینامتخاس نایامرفراک )د

نامتخاس
201 هحفص12 ، هدام ،راک نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ
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500 ضرع57 هب یربراک فرعم یولبات یراجت نامتخاس یارب دشاب رارق هک یتروص رد -
هب یسیلگنا فورح و یسراف فورح هزادنا رثکادح ،دوش هیهت رتمیتناس عافترا 150و

اب تسا ربارب :بیترت
رتمیتناس و ب رتمیتناس و 65فلا 100 75 50( (
رتمیتناس و د رتمیتناس و 50ج 75 50 50( (

71 527720 427720 هحفص20 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب ---- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

و دننک یم هدافتسا یندعم بآ یاه همشّ زا هک ییاه نلاس ،یصوصخ یاهرختسا رد -58
ای هدرن کی طسوت لماک روط هب دیاب ،دشاب رتشیب یرادقم هّ زا بآ قمع رگا ،اه یزوکج

؟دوش تظافح اهنآ فارطا رد نیمز حطس زا رتم عافترا هب 120/ظافح
120 100 800 600( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم فلا

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

تسا حیحص فلا .هنیزگ

یم مزلم ریز یاه هنیزگ زا کی مادک هب ار نآ نیفرط ،نامتخاس یحارط دادرارق -59
؟دنک

ناریا درادناتسا تامازلا و نامتخاس یلم تاررقم طقف 2800فلا (
یحارط لماش تسا هدش حیرصت دادرارق رد هک هنآ یارجا �ب (

دادرارق زا لصاح جیاتن هیلک )ج
تسا حیحص ود ره ج و ب هنیزگ .د (

هحفص و داوم ،یصوصخ و یمومع طیارش و اهدادرارق باتک ساسا 183رب 10 :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ ، هحفص هدام 162و 30 188

،یپ یربراب تیفرظ و ینوگژاو لباقم رد نانیمطا بیارض ،حلسم کاخ یاهراوید رد -60
؟دنتسه یماقرا هّ لقادح ،بیترت هب یکیتاتسا طیارش رد

و د و ج و ب و /فلا / / / / / /12 20 20 15 15 30 20( ( ( (
30/

357 42 31557 لودج7 ، هحفص فلا ءزج دنب ، ثحبم باتک ساسا رب --باوج ---- :
41 هحفص

تسا حیحص ج .هنیزگ


