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رتمیلیم دنّ ربارب یا هسام کاخ رد عقاو درفنم یپ تخاونکی ریغ تسشن هیلوا رادقم -1
؟دشاب یم

50 65 20 25( ( ( د) ج ب فلا
28 247 هحفص7 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هب تبسن راوید یبناج تکرح هک یطیارش رد الومعم نوکس تلاح رد کاخ راشف -2
ددرگ یم داجیا ،تسا نآ عافترا ربارب زا رتمک .نیمز ..............

000008 000007 000006 د000005 ج ب /فلا / / /( ( ( (
39 12457 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

راب ربارب دنّ لقادح تسبراد راب شریذپ تیفرظ ،مزال رادیاپ و ییاتسیا رب هوالع -3
؟دشاب دیاب رظن دروم

4 3 5 2( ( ( د) ج ب فلا
49 22712 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ارجا نیح رد راک تظافح و ینمیا صوصخ رد بلطم مادک -4
دوش مرگ دیابن مرگ بآ هلیسوب یتح و تقو یه نلیتسا ردنلیس ریش .فلا � (

دنشاب رتم یتناس تماخض هب لقادح دیاب یتظافح یاه هزاس یبوّ یاهروخاپ .ب /25 (
ییوشتسد و تلاوت کی لقادح رگراک رفن ره یازا هب دیاب ینامتخاس هاگراک ره رد 25ج (

دوش هدامآ و هتخاس ،وشتسش یفاک لیاسو و بآ اب ،روصحم و .یتشادهب
نیمات و ظفح روظنم هب مزال تامادقا تسا فظوم یرجم ینامتخاس هاگراک ره رد )د

دروآ لمع هب ار .ینمیا
19 74212 هحفص12 ، ذ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا ()----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

مامت رد یمومع روبع هار رد تقوم هدیشوپرس یورهار ثادحا ،هنیزگ مادک ساسا رب -5
؟تسا یمازلا رظن دروم یانب رواجم ضرع و لوط

دصرد دودح یمومع رباعم زا ثادحا تسد رد نامتخاس هلصاف هکیتروص رد 30فلا (
دشاب نآ .عافترا

دصرد دودح یمومع رباعم زا ثادحا تسد رد نامتخاس هلصاف هکیتروص رد 35ب (
دشاب نآ .عافترا

دصرد دودح یمومع رباعم زا ثادحا تسد رد نامتخاس هلصاف هکیتروص رد 50ج (
دشاب نآ .عافترا

دصرد دودح یمومع رباعم زا ثادحا تسد رد نامتخاس هلصاف هکیتروص رد 40د (
دشاب نآ .عافترا

12 32212 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ
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عاونا لباقم رد صاخ یربراک و یصصخت یحارط رطاخ هب هک یا هتسب ناکم -6
رادروخرب یرتالاب بتارم هب تظافح هجرد زا فراعتم یاه نامتخاس هب تبسن ،تادیدهت

؟دراد مان هّ دیامن مهارف دارفا یارب ار رت شیب یناج تینما و دشاب
نما یاضف ب هاگهانپ )فلا (

تیمها هجرد اب یاه نامتخاس د هروظنم دنّ یاه نامتخاس )ج (
دایز رایسب

12 12112 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

هتفرگ رظن رد راوآ میرح ناونع هب دیاب ییاضف هّ راوآ شزیر رطخ شهاک روظنم هب -7
؟دوش

نامتخاس عافترا ب نامتخاس عافترا )فلا (
نامتخاس عافترا د نامتخاس عافترا )ج (
18 31221 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

تمواقم ،اه هزغم شیامزآ قیرط زا نتب یراشف تمواقم یبایزرا یارب هکیتروص رد -8
29 2523 30Cو ، اب ربارب نتب هدر اب هدش ارجا ینتب هزاس کی زا هزغم هس یراشف

حیحص هنیزگ مادک ،دشاب لاکساپاگم
؟دشاب یم

دبای شهاک نآ یریذپذوفن نتب یتظافح یاه متسیس زا هدافتسا اب دیاب .فلا (
دشاب یم لوبق لباق تمواقم رظن زا نتب .ب (

دوش بیرخت دیاب ینتب هزاس .ج (
دیآ لمع هب هزاس یور رب یراذگراب شیامزآ دیاب .د (

140 68109 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

ریز یاهراک هار زا کیمادک همرآ نتب یاهریت تدم زارد یاه لکش رییغت شهاک یارب -9
؟تسا رثوم

رتگرزب رطق اب و رت مکارتم یاه توماخ زا هدافتسا )فلا
رتگرزب رطق اب یاهدرگلیم یاجب رتکّوک رطق اب یاهدرگلیم زا هدافتسا )ب

رت شیب یراشف یاهدرگلیم زا هدافتسا )ج
340S 400Sیاجب یاهدرگلیم زا هدافتسا )د

254 342179 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک هداس ای فاص هیور اب یاهدرگلیم صوصخ رد -10
؟تسا

یلومعم یریذپ لکش اب یا هزاس رد توماخ ناونع هب درگلیم عون نیا زا هدافتسا )فلا
تسا .زاجم
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دشاب یمن زاجم یدروم یه رد یا هزاس درگلیم ناونع هب درگلیم عون نیا زا هدافتسا .ب � (
همرآ نتب یاه لاد رد یترارح یاهدرگلیم ناونع هب ناوت یم درگلیم عون نیا زا )ج

دومن .هدافتسا
زاجم همرآ نتب یاه هزاس رد یپ رود درگلیم ناونع هب درگلیم عون نیا زا هدافتسا �د (

.تسا
185 77139 25 4149 هحفص9 ، دنب و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - --- :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

یششک روتامرآ رادقم ، لکش یلیطتسم یشمخ عطقم کی رد -(d=50cm,b=30cm) 11
زا دالوف و هدر زا نتب هکیتروص رد تسا هدمآ تسدب هبساحم زا لصاح زاین 25C.دروم

باختنا ار حیحص هنیزگ یفرصم یششک روتامرآ لقادح صوصخ رد دشاب 400Sهدر
.دینک

218 216 220 222( ( ( د) ج ب فلا
196 2-15149 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

رد عقاو یاه نامتخاس یاه هدولاش رد اهدرگلیم یور نتب ششوپ تماخض لقادح -12
؟تسا ردقّ نامع یایرد و یسراف جیلخ هیشاح یطیحم طیارش

( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 85فلا 75 90
رتمیلیم 100

58 669 46 469 هحفص9 ، لودج و هحفص ،ث دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب --- :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

هک دوش یم هجوتم رظان سدنهم ،ینتب فراعتم نامتخاس کی یدنب بلاق لرتنک رد -13
5mm راوید بلاق یاهراوید نیب یلخاد هلصاف ،یدنب بلاق طباوض هیلک تیاعر مغریلع

زاجم یراداور هکیتروص رد تسا رتمک هزاس هشقن رد راوید هدش هداد تماخض .زا
رت حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دشاب هدشن صخشم حارط طسوت هزاس یارجا

؟دشاب یم
یم دییات دروم یدنب بلاق ب تسین رابنا فیاظو هطیح رد یدنب بلاق لرتنک )فلا (

.دشاب
هزاس حارط زا مالعتسا د تسا یرورض یدنب بلاق حالصا )ج (

تسا .یرابجا
159 5 1129 هحفص9 ، دروم، لودج ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هزاس رد هلزلز ربارب رد مواقم یازجا رد هدافتسا دروم نتب یراشف تمواقم لقادح -14
؟تسا لاکساپاگم دنّ بیترت هب ،دایز و طسوتم ،مک یریذپ لکش اب ،همرآ نتب یاه

20 16 16 20 20 و20 و ب و و )فلا (
25 20 16 25 20 و20 و د و و )ج (

هحفص ، دنب و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - --- -57139 321 132239 9 :باوج
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185
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا ردقّ تیرکتاش هدیشاپ نتب رد یفرصم هنادگنس هزادنا رثکادح -( ) 15
10mm 475mm 38mm mm20( ( ( د) ج ب /فلا

87 689 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا تسرد هنیزگ مادک تسد طسوت هدر نتب طالتخا اب هطبار رد -12C 16
تسین زاجم هجو یه هب تسد اب نتب طالتخا .فلا � (

دوش طولخم و شخپ یگنس حلاصم یور تخاونکی تروص هب نامیس باغود .ب (
ددرگ طولخم هب نامیس جیردت هب بآ اب هنادگنس طولخم زا سپ .ج (

تخاس راب ره یارب نتب مجح رثکادح تیمها مک دراوم یارب تراظن هاگتسد روتسد اب )د
دشاب یم رتیل هاگتسد .اب 300

61 4279 هحفص9 ،ت ات فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

فک ریز هدننک رپ تالم یلصا یاه هصخشم ءزج ریز یاه هصخشم زا کیمادک -17
؟دیآ یم باسح هب نوتس

( ( ( د) ندوب تافلوس دض ج دایز یریذپ لکش ب یگتفراو مدع فلا
ندوب ریذپانذوفن

16 738111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

ردقّ هنگنم هلیسو هب یپ یارب یراک خاروس تهج یدالوف یاه قرو تماخض �رثکادح -18
؟تسا

( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 12فلا 10 8
رتمیلیم 20

9 918111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

ءانحنا عاعش لقادح ،طیحم یامد رد ورین لامعا اب یدالوف تاعطق ندرک مخ یارب -19
؟دشاب دیاب ردقّ اه قرو یارب مخ

قرو تماخض ربارب ب قرو تماخض ربارب 25فلا 10( (
قرو تماخض ربارب د قرو تماخض ربارب 40ج 30( (

13 4718111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دراد یا هدمع ریثات دورتکلا رطق باختنا رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -20
هیاپ زلف یکیناکم تاصخشم و راکشوج تراهم ،لاصتا یاه قرو تماخض )فلا

طیحم یامد و راکشوج تراهم ،لاصتا یاه قرو تماخض ،شوج تیعضو و عون )ب



@22mabhas.ir

@22mabhas.ir

راکشوج تراهم و لاصتا یاه قرو تماخض ،زرد عون ،شوج تیعضو و عون )ج
طیحم تبوطر و لاصتا یاه قرو تماخض ،زرد عون ،شوج تیعضو و عون )د

12 3318111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

هدش بصن یاهریت یارب هاگ هیکت یور هدش نییعت زارت زا زاجم مئاق فارحنا رادقم -21
؟دشاب یم ردقّ رتمیلیم بسح رب فک

20 15 5 10( ( ( د) ج ب فلا
25 4 5111 هحفص11 ، فیدر لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟دنوش یم یدنب هجرد اه نآ تاصخشم زا کیمادک بسح رب فراعتم یامن یاهرجآ -22
( لاوس( شیاریو

اه نآ رد خاروس دوجو مدع ای دوجو زین و اه خاروس نازیم )فلا
یراشف تمواقم )ب

داعبا )ج
تیفیک )د

57 1295 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

؟دوش یم هدافتسا یتالم هّ زا اه ضوح و اهرابنا بآ ندرک یدنب بآ یارب -23
( ( ( د) کاخ و گ تالم ج لگهاک و لگ تالم ب تیلرپ و گ تالم �فلا �

جوراس تالم
32 32255 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص نامتخاس رد هدافتسا دروم یاه گنر صوصخ رد هنیزگ مادک -24
دوش هدافتسا یمس تابیکرت اب یاه گنر زا دیابن .فلا (

دشاب رفص هب کیدزن دیاب اه گنر رد رارف یلآ داوم رادقم .ب (
اب ،تاتسا لینیو یلپ ای کیلیرکا یاه نیزر هیاپ رب ینویسلوما یاه گنر زا هدافتسا )ج

تسا عنامالب اه نآ نویسالومرف رد دیهدلامرف .تابیکرت
دشاب لالح زا یراع دیاب اه گنر .د (

124 4165 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا میزینم دیسکا رادقم هّ یواح رثکادح ،الاب میسلک اب یکیلوردیه هتاردیه کهآ -25
صرد د رفص ج دصرد ب دصرد 5فلا 10 3( ( ( (

16 12135 هحفص5 ،فلا دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ
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هدودحم ،دشاب هدش هداد هشقن رد ربارب یرایش شوج اب زرد رد رایش هیواز رگا -26
؟دشاب یم ردقّ ارجا رد هجرد بسح رب هیواز نیا زاجم

( ب) فلا
( د) ج

277 276 1410 6410 و10 تاحفص، لکش و لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب -- :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

یمن تسرد یکاکحطصا یاه یپ ندرک مکحم و نتسب صوصخ رد بالطم �مادک -27
؟دشاب

لصتم رگیدکی هب تمواقم رپ یپ اب هک یتاعطق رد هدننک رپ یاه قرو زا هدافتسا �فلا (
دشاب زاجم دنناوت یم یطیارش اب دنوش .یم

درک میظنت یروط ار داب راشف دیاب ،دوش هدافتسا یداب یاهراّآ زا اه یپ ندناخرّ رد رگا �ب (
درک هدینت شیپ ار اه یپ و تفس یپ ندیخرّ نودب ار اه هرهم ،هلحرم کی رد .هک � �

مه اب هرهم و یپ ندیخرّ زا درک تقد دیاب اه یپ ندرک مکحم لحارم مامت رد �ج � (
دیآ لمع هب .یریگولج

و تسا بلص لاصتا هک یتمسق زا دیاب اه یپ ندرک مکحم لحارم زا کی ره رد �د (
درک اه یپ نتسب هب عورش دنهد یم یرتمک لکش رییغت .تاحفص �

265 264410 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

لصتم رگیدکی هب یبسن ذوفن ای یرایش شوج طسوت هک هعطق ود نیب هشیر هلصاف -28
؟دوش هتفرگ رظن رد دیاب رتمیلیم دنّ رثکادح دنوش یم

6 4 3 5( ( ( د) ج ب فلا
275 216410 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رتمیلیم رادقم هدرم راب ریثا تحت رتم هناهد یاراد لاقثارج هدنرادهگن ریتهاش -8 15 29
رب ریت نیا رد بسانم زیخ شیپ دراد لکش رییغت رتمیلیم رادقم هدنز راب رثا تحت .و 10

؟دوش ینیب شیپ دیاب رادقم هّ دودح رد رتمیلیم بسح
13 10 16 8( ( ( د) ج ب فلا

190 110210 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب -- :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

گنر ،دش دهاوخ شوج یزیمآ گنر زا سپ هک یدالوف هزاس زا ییاه هبل و حوطس رد -30
؟دوش فقوتم دیاب شوج طخ زا یرتمیلیم دنّ هلصاف رد یزیمآ

55 60 40 50( ( ( د) ج ب فلا
271 45410 هحفص10 ِ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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ترابع زا روظنم ، یدح تالاح شور تمواقم و راب بیرض شور هب یحارط رد -( ) 31
؟تسیّ ریت کی زاین دروم یشمخ تمواقم

دشاب یم وضع یحارط یشمخ تمواقم نامه روظنم .فلا (
دشاب یم وضع یعقاو یشمخ تمواقم نامه روظنم .ب (

تسا یراذگراب تابیکرت زا هدمآ تسدب یشمخ رگنل رثکادح نامه روظنم .ج (
دشاب یم وضع یمسا یشمخ تمواقم نامه روظنم .د (

4 322110 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

هب انب و هدوب عون زا رتمیلیم رطق اب اه یپ هنانّ ییاکتا لاصتا کی �رد � -325A 24 32
رب یپ خاروس یمسا داعبا ،دشاب رظن دروم هاتوک ییایبول خاروس زا هدافتسا �یلیالد

؟تسا رتکیدزن ریز ریداقم زا کیمادک هب رتمیلیم بسح
26 26 26 31 26 60 29 د29 ج ب ×فلا × × ×( ( ( (

160 89210 هحفص10 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسیّ یدالوف هزاس کی یحارط رد یگتسویپ قرو هژاو زا روظنم -33
نیمات طلتخم یاهریت رد ار یدالوف ریت و ینتب لاد نیب یگتسویپ هک تسا یقرو )فلا

دیامن .یم
دریگ یم رارق هدافتسا دروم یشمخ لاصتا کی لاصتا همشّ لحم رد هک تسا یقرو .ب (

دیامن یم نیمات ار یدالوف ریت کی ناج و لاب نیب یگتسویپ هک تسا یقرو .ج (
ار هدش هتخاس بکرم عطقم اب یاه نوتس ءازجا نیب یگتسویپ هک تسا یقرو )د ) (

دیامن یم .نیمات
218 58310 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

نغور یپ یارب یگدینت شیپ یشیپ رگنل لقادح ،یکاکحطصا لاصتا کی یارجا �رد � -34
رتم نوتوین ولیک بسح رب ریز ریداقم زا کیمادک هب ، عون زا هدش 325Aیراک 24M

؟تسا رتکیدزن
088 064 080 د110 ج ب /فلا / / /( ( ( (

هحفص ، لودج و هحفص ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب ---3410 158 69210 10 :باوج
267

تسا حیحص د .هنیزگ

فک یلصا یدالوف ریت کی رد یشبنج یاهراب زا لصاح شاعترا رثا شهاک یارب -35
؟تسا رترثوم ریز یاه لح هار زا کیمادک ،یحارط هلحرم رد ،نلاس

ریت یروحم یتخس شیازفا ب ریت یشمخ یتخس شیازفا )فلا (
37St 52Stیاحب دالوف زا هدافتسا د ریت یشمخ یتخس شهاک )ج (

192 10-2-10-4 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ
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؟دوش یمن هیصوت ریز دراوم زا کیمادک ،یا هزرل راتفر رظن هطقن زا -36
کبس یا هزاس ریغ تاعطق زا هدافتسا )فلا

فکمه هقبط رد باتک نزاخم رارقتسا )ب
رتم لوطب هرط ثادحا 18/ج (

8 عافترا6 هب نآ رواجم نامتخاس اب رتم عافترا اب نامتخاس نیب عاطقنا زرد داجیا )د
هیاپ زارت زا رتم

107 34116 هحفص6 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

4 تحاسم37 هب موس هقبط فک زا یا هدودحم رد نامتخاس یارجا نامز لوط رد رگا -
یارجا نمض راب ،دشاب هدش هدیّ رتم مین عافترا هب یفک یکیمارس یاه یشاک عبرمرتم

؟دوب دهاوخ ردقّ ادودح نوتوین ولیک بسح رب کیمارس زا لصاح ،فک نیا رب دراو
84 34 21 42( ( ( د) ج ب فلا

تسا حیحص فلا هنیزگ .باوج :

یم حیحص هنیزگ مادک یلومعم همرآ نتب یشمخ باق اب نامتخاس صوصخ رد -38
؟دشاب

دشاب یمن زاجم یطیارش یه تحت نآ تخاس .فلا � (
بیرض ره اب رتم عافترا رثکادح اب و یزیخ هزرل قطانم رد نآ تخاس 15ب 4 3 (

تسا زاجم .یتیمها
زاجم هیاپ زارت یور زا هقبط کی رثکادح اب یریخ هزرل قطانم مامت رد نآ تخاس )ج

.تسا
رتم عافترا رثکادح و طسوتم تیمها اب و یزیخ هزرل قطانم رد نآ تخاس 15د 4 3 (

دشاب یم .زاجم
34 43 1 هحفص2800 ، هرامش لودج تاحیضوت زا دنب ، درادناتسا ساسا -رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

نیا زا زواجت لامتحا هک داب یتعاس طسوتم تعرس ساسا رب داب یانبم راشف -(q) 39
تشگزاب هرود اب فراعتم روط هب و تسا دصرد لاس رد .............رادقم ..................

دیآ یم تسدب ،ددرگ یم نایب .هلاس
603 602 503 502، د ، ج ، ب ، )فلا ( ( (

73 3106 هحفص6 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا مادک ،نامتخاس یکلم و ینف ی همانسانش ی هدننک رداص عجرم -40
ی هناورپ رودص ی هرادا ب یزاسرهش و هار ترازو )فلا (

نامتخاس
نامزاس یماظتنا یاروش د ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس )ج (

نامتخاس یسدنهم ماظن
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7 192 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسا مادک ،فالک اب یرجآ یاه نامتخاس رد تاقبط دادعت و عافترا رثکادح -41
8m نیمز حطس زا عافترا و نیمزریز باستحا نودب ،هقبط ود )فلا
9m نیمز حطس زا عافترا و نیمزریز باستحا نودب ،هقبط ود )ب

m8 نیمز حطس زا عافترا و نیمزریز باستحا اب ،هقبط ود )ج
9m نیمز حطس زا عافترا و نیمزریز باستحا اب ،هقبط ود )د

47 46 2558 و8 تاحفص ،ت ات فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

دروم مادک تیاعر فالک اب یرجآ یاه نامتخاس ربراب یاهراوید ینیّ راوید رد -42
؟دشاب یمن حیحص

دوش رپ تالم زا دیاب مئاق یاهدنب )فلا
دوش هدافتسا رجآ عون کی زا دیاب .ب (

دوش هتشادهگن بوطرم زور یارب لقادح دیاب ارجا زا سپ راوید .ج 3 (
دشاب رتمیلیم زا رتمک دیاب مئاق یاهدنب تماخض .د 10 (

52 7558 هحفص8 ،ت دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ییانب یاه نامتخاس حلاصم صوصخ رد بلطم مادک -43
دشاب رفص هب کیدزن دیاب یفرصم یبوّ یاهراولا تبوطر ،یمیلقا طیارش مامت یارب .فلا (

دشاب لاکساپاگم لقادح دیاب تشخ یراشف تمواقم .ب /15 (
درک هدافتسا گ زا دیابن زگره ینامیس یاه تالم یریگ هشمش یارب .ج � (

دوش یریگولج ارجا زا سپ تعاس ات لقادح ینامیس باغود ندز خی زا دیاب .د 12 (
17 3 16228 هحفص8 ، فلا دنب ، ثحبم باتک ساسا -رب ---- :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یمن حیحص فالک اب یرجآ یاه نامتخاس رد رگادج یاهراوید هرابرد هنیزگ مادک -44
؟دشاب

تسا رتم یتناس یرجآ رگادج راوید تماخض لقادح .فلا 11 (
تسا رتم یتناس یگ هتخاس شیپ یاهراوید تماخض لقادح .ب �8 (

دشاب دازآ دیابن یرجآ رگادج یاهراوید مئاق هبل .ج (
دنوش راهم فقس ششوپ ریز هب دیاب اه نآ عافترا هب هجوت نودب اهرکادج هیلک .د (

52 7558 هحفص8 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

هّ نتب راگدنام قیاع بلاق متسیس رد هدافتسا دروم نتب پمالسا هدودحم -(ICF) 45
؟تسا رادقم

رتمیلیم ات ب رتمیلیم ات 150فلا 100 75 50( (
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رتمیلیم ات د رتمیلیم ات 100ج 50 75 25( (
65 212411 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

تماخض اب فالک اب یرجآ یاه نامتخاس رد راوید یور رب هاگرد لعن ضرع لقادح -46
؟تسا ردقّ رتم یتناس 35راوید

20 25 30 35( ( ( د) رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس فلا
رتم یتناس

54 9558 هحفص8 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا لماوع مادک عبات نوتس بلاق رب نتب یبناج راشف -47
دراد میقتسم ریثات نتب یلاگّ بیرض و نتب یامد و دراد سکع ریثات یزیر نتب خرن .فلا (

دراد ریثات نتب یامد و دراد میقتسم ریثات نتب یلاگّ بیرض و یزیر نتب خرن .ب (
دراد میقتسم ریثات نتب یامد و دراد سکع ریثات یزیر نتب خرن .ج (

دراد سکع ریثات نتب یامد و نتب یلاگّ بیرض و دراد میقتسم ریثات یزیر نتب خرن .د (
171 9-12-1-18-2 هحفص9 ،ب دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

150 250 و48 ربارب بیترت هب همرآ نتب لاد نیریز بلاق هب رثوم هدنز راب و هدرم راب -
رب نتویناکد بسح رب هدنز و هدرم راب عومجم لقادح دشاب یم عبرمرتم رب .نتویناکد

؟دوش باختنا ریز ریداقم زا کی مادک ربارب دیاب بلاق نیا یحارط یارب عبرمرتم
400 500 250 550( ( ( د) ج ب فلا

21 هحفص33 ، دنب ،همرآ نتب یدنب بلاق یامنهار ساسا -رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

اب همرآ نتب باق نانیمطا یاه هیاپ نتشادرب و یرادرب بلاق صوصخ رد هنیزگ مادک -49
؟تسا حیحص یرتم یاه هناهد اب هرسکی 8یاهریت

دنوش هتشادرب هناهد طسو تمس هب رانک زا دیاب نانیمطا یاه هیاپ .فلا (
ناوت یم ار نیریز یاه بلاق سویسلس هجرد رفص ریز نتب حطس رواجم یامد یارب )ب

تشادرب زور هنابش زا .سپ 25
یاه هناهد هک تسا ریذپ ناکما یتروص رد اهنت هناهد ره نانیمطا یاه هیاپ نتشادرب )ج

دشاب هدرک بسک یفاک تمواقم و هدش یزیر نتب زین هناهد نآ ریت .نیفرط
ناوت یم ار نانیمطا یاه هیاپ سویسلس هجرد یالاب نتب حطس رواجم یامد یارب 24د (

تشادرب زور هنابش زا .سپ 7
163 291129 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسیّ یدالوف عطاقم رد راظتنا دروم میلست شنت ی هژاو زا روظنم -50
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تسا دالوف میلست شنت ربارب نامه روظنم .فلا /115 (
تسا دالوف میلست شنت لقادح نامه روظنم .ب (

تسا دالوف ییاهن یششک شنت رثکادح نامه روظنم .ج (
تسا دالوف ییاهن یششک شنت لقادح نامه روظنم .د (

199 12310 هحفص10 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

کرت عوقو زا یریگولج یارب شوج بوذ قمع هب شوج ضرع تبسن بسانم هنماد -51
؟تسا ردقّ یبرجت روطب هشوگ شوج رد یلخاد یاه

14 1 05 14 1 ات05 د زا رتمک ج زا رت شیب ب ات /فلا / / /( ( ( (
151 هحفص745 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

مادک دشاب یرورض مئاق ای و یفقس تیعقوم رد یراکشوج ماجنا هک یتروص رد -52
؟دشاب یمن هدافتسا لباق دورتکلا

11EXX 16EXX 10EXX 20EXX( ( ( د) ج ب فلا
91 هحفص113 ، دنب ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

12 هزادنا53 اب شوج زا یراگنوترپ سکع رد هدش راکشآ درگ تارفح داعبا رثکادح -
؟تسناد شریذپ لباق ار شوج ناوتب ات دشاب ردقّ رتمیلیم

6 4 10 8( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم فلا
رتمیلیم

،موس دروم ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 1448---رب :باوج
294 هحفص

تسا حیحص ج .هنیزگ

یدنبراهم ناونع هب دیاب یتروص هّ رد نابهگن یاه هزاس هدنرادهگن یاه یدنبراهم -54
؟دنوش یحارط یمئاد یاه

دنریگ رارق هدافتسا دروم هام زا رت شیب تسا رارق رگا .فلا 6 (
دنریگ رارق هدافتسا دروم لاس زا رت شیب تسا رارق رگا .ب 2 (
دنریگ رارق هدافتسا دروم لاس زا رت شیب تسا رارق رگا .ج 1 (
دنریگ رارق هدافتسا دروم هام زا رت شیب تسا رارق رگا .د 18 (

46 1657 هحفص7 ،ت دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

مزال ،یگنس رتسب ،دوجو تابثا یارب ،دوش دروخرب گنس هیال هب رگا هنامگ رفح رد -55
؟درک رفح یگنس هیال رد رتم دنّ ات ار هنامگ ات تسا

3 2 4 5( ( ( د) ج ب فلا
11 7 45327 هحفص7 ، هرامش ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
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تسا حیحص د .هنیزگ

هّ اب لقادح دیاب ینتب یاهراک رد یبوّ عمش و هتخت لیبق زا اه بلاق یازجا هیلک -56
؟دنوش هتخاس و یحارط هدراو یاهراب هب تبسن ینانیمطا بیرض

17 25 3 د2 ج ب /فلا /( ( ( (
73 131012 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

فک زا راصح عافترا لقادح هاگراک هدودحم تقوم یتظافح راصح صوصخ رد -57
؟دشاب دیاب ردقّ رتم یتناس بسح رب رواجم یاضف ای و یمومع رباعم

190 175 150 220( ( ( د) ج ب فلا
36 29512 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

ذخا هب قفوم نارمع هتشر رد راک هب لاغتشا هناورپ یاراد ناسدنهم زا یکی �هنانّ -58
کیفارت تیحالص رد راک هب لاغتشا هناورپ رودص هوحن ددرگ کیفارت هتشر رد تیحالص

؟دوب دهاوخ هنوگّ
ناکما و دشاب هتشاد تیحالص کی اب و لاغتشا هناورپ کی دناوت یم طقف ناشیا )فلا

درادن دوجو فعاضم تیحالص .ذخا
دراد یزاسرهش و هار ترازو دییات و نامزاس رظن هب یگتسب .ب (

لاغتشا هناورپ رد نآ زارحا خیرات اب دیدج تیحالص ناونع هب کیفارت تیحالص )ج
دوش یم جرد .ناشیا

دوش یم رداص یو یارب کیفارت تیحالص اب دیدج لاغتشا هناورپ کی .د (
55 هحفص20 ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

تاعالطا هّرتفد رد تاعالطا تبث زا ینامتخاس هژورپ کی رد رظان ناسدنهم زا یکی -59
حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک صوصخ نیا رد ،تسا هدومن یراددوخ نامتخاس

؟تسا
لباق هناورپ رودص عجرم طسوت و بوسحم فلخت تاعالطا تبث زا یراددوخ )فلا

تسا .درگیپ
هب تبسن اسار تسا هناورپ رودص عجرم ،تاعالطا تبث زا رظان یراددوخ تروص رد )ب

دیامن مادقا تاعالطا .تبث
تبسن اسار تسا فلکم ناتسا نامزاس ،تاعالطا تبث زا رظان یراددوخ تروص رد )ج

دیامن مادقا تاعالطا تبث .هب
تسا درگیپ لباق ناتسا نامزاس طسوت و بوسحم فلخت تاعالطا تبث زا یراددوخ .د (

89 15119 هحفص2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

تکرش دروم رد حالصیذ عجارم تامالعتسا هب خساپ و یفنص لئاسم هب ییوگخساپ -60
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هدهع رب راکب لاغتشا هناورپ یاراد یهاگیشیامزآ روما و نامتخاس یسرزاب و لرتنک یاه
؟تسا عجارم زا کیمادک

ناتسا یسدنهم ماظن ب یسدنهم ماظن یزکرم یاروش )فلا (
یزاسرهش و هار ترازو د هدش دای یاه تکرش یفنص نمجنا )ج (
55 هحفص17 ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ


