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روط هب رهشوب دنب رد یرگید و یلزنا ردنب رد یکی ناسکی طیارش رد یزاگ رلوک ود -1
؟تسا هنوگّ بیترت هب اه نآ یسرزاب بوانت ،دنا هدش بصن نامزمه

راب کی هنالاس راب راهّ هنالاس ب راب کی هنالاس راب کی هنالاس -فلا –( (
راب راهّ هنالاس راب راهّ هنالاس د راب راهّ هنالاس راب کی هنالاس -ج -( (

39 44522 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

هجیتن ،تسا هدشن ماجنا هّراپکی تروص هب نآ یترارح قیاع هک ینامتخاس رد -2
هب ،اه هرادج یخرب لاصتا لحم رد هتسوپ یحطس ترارح لاقتنا بیرض تابساحم
هب ،یترارح یاه لپ هبساحم یاج هب دهد یم ناشن ار و ، دادعا .بیترت / / /124 057035
یم داهنشیپ بیترت هب ار شیازفا بیارض مادک تابساحم یزاس هداس و عیرست روظنم

؟دینک
158216293 158245293، ، ب ، ، /فلا / / / / /( (
135216245 183293350، ، د ، ، /ج / / / / /( (

140 32 هحفص19 ، هرامش لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

رب بیترت هب ،هدمآ تسد هب ینامتخاس رصانع عجرم ترارح لاقتنا بیارض �هنانّ -3
؟تسا حیحص فدارتم بیترت اه هنیزگ زا کیمادک ،دنشاب یاهدحاو بسح

رد ،رذگرون رادج ،کاخ اب سامت رد فک )فلا
تاقبط فک ،کاخ اب سامت رد فک ،رذگرون رادج )ب
اوه اب سامت رد فک ،کاخ اب سامت رد فک ،رد )ج

هدشن لرتنک راوید ،یجراخ راوید ،راوید )د
26 3 21319 هحفص19 ، لودج ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

و ، یاهدماسب رد شنخاو نامز نیگایم ،ینوکسم یاه نامتخاس هلپ هار رد -1000500 4
اب تسا ربارب رثکادح :زتره 2000

هیناث د هیناث ج هیناث ب هیناث /فلا /25 2 1 15( ( ( (
24 22218 هحفص18 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رد یرادا یاهاضف و فکمه هقبط رد سرد یاه سالک ،یرظن کیزیف هدکشناد رد -5
دروم هتفای نزو هدش لومعم یا هبوک یادص زارت رثکادح دنا هدش یحارط لوا .هقبط
60 40 50 55( ( ( د) ج ب فلا اب تسا ربارب تاقبط نیب فقس یارب :زاین

31 44218 هحفص18 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

نامتخاس رد هناخزپشآ یلخاد یاهاضف زا گیمادک زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح -) 6
لاس ،یشزومآ یاه نامتخاس رد رتویپماک قاتا ،لته رد ییاریذپ یاه نلاس ،ینوکسم
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؟تسا رتشیب گنیلوب )یاه
گنیلوب یاه نلاس ب ینوکسم نامتخاس رد هناخزپشآ )فلا (

یاه نامتخاس رد رتویپماک قاتا د لته رد ییاریذپ یاه نلاس )ج (
یشزومآ

لودج هحفص ، لودج هحفص ، ثحبم باتک ساسا 26---رب 12218 23 18 :باوج
زکارم ءزج گنیلوب ، لودج هخفص ، لودج هحفص ،--- ---)18218 42 14218 29 18-2-3-1

( دوش یم بوسحم یحیرفت
تسا حیحص ب .هنیزگ

هشقن رد اه هلول رد زاگ راشف و اه هلول رطق ،داعبا یریگ هزادنا -یاهدحاو - - -( )3 2 1 7
زا دنترابع بیترت هب زاگ یشک هلول :یاه

عبرم رتم یتناس رب مرگولیک ،نیا ،نآ یازجا و رتم �فلا (
عبرمرتم یتناس رب مرگولیک ،رتم یلیم ،نآ یازجا و رتم )ب

عبرم نیا رب دنوپ ،نیا ،توف �ج � (
عبرم نیا رب دنوپ ،نیا ،نآ یازجا و رتم �د � (

28 1-2417 هحفص17 رکذت ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

یناسرزاگ هشقن رد هدش ینیب شیپ لحم رد هک میا هتساوخ زوسزاگ لیاسو باصن زا -8
تروص نیا رد ،دنک بصن یراوید یروف نکمرگبآ ،ینیمز نکمرگبآ یارب نامتخاس

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک
درادن دوجو یلکشم لحم ندوب بسانم تروص رد )فلا

درادن دوجو یلکشم یه �ب (
تسین بصن هب زاجم باصن )ج

تسا لاکشا نودب شدرگ رد مرگ بآ مجح تقباطم تروص رد .د (
16 52117 هحفص17 ،ت دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

ینوکسم یاه نامتخاس تاررقم عبات نامتخاس یناسرزاگ ریز دراوم زا کیمادک رد -9
؟تسین

تسا رفن زا رتمک نآ نادنمراک دادعت هک یمومع یاه نامتخاس .فلا 10 (
تسا دحاو زا رتمک نآ رد نامتراپآ دادعت هک ینامتراپآ ینوکسم یاه عمتجم .ب 10 (

هعجارم و نادنمراک زا معا ،نآ رد رضاح تارفن دادعت هک کّوک یمومع یاه نامتخاس )ج
تسا رفن زا رتمک .ناگدننک 20

و تارباخم و تسپ رتافد و همیب دننام کّوک یراجت و یتامدخ یاهدحاو ...د (
20 19 3 2 12217 و17 تاحفص ، و و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

،بآ هیلخت و جورخ یاه هناهد یور هک ییاه هکبش یاه خاروس داعبا ای رطق -10
زا شیب دیابن دنوش یم بصن فک یور نامتخاس جراخ و لخاد رد ،ناراب بآ و بالضاف
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دشاب رتم .یلیم ............
14 13 10 8( ( ( د) ج ب فلا

8 79116 هحفص16 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

یزوس شتآ ماگنه رد روسناسآ زا :هدافتسا -11
تسا زاجم ناناشن شتآ طسوت ب تسا زاجم نیلولعم طسوت )فلا (
تسین زاجم هجو یه هب د تسا زاجم نامتخاس نینکاس طسوت اهنت .ج � ( (

37 7215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

،مرگولیک تیفرظ ؛تاصخشم اب مود هتسد ینوکسم نامتخاس کی روسناسآ -630 12( )
هدش هتخاس رتم کهاّ عافترا و نیباک یاهرد عافترا و رتم نیباک /عافترا / /15 100 220

؟تسا هیناث رب رتم دنّ روسناسآ نیا یمان تعرس رثکادح .تسا
175 60 1 د15 ج ب /فلا / /( ( ( (

59 1 هحفص15 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

تاقبط فک هب فک عافترا اب ،هقبط تشه ینوکسم نامتخاس کی روسناسآ هاّ رد -13
هاّ یارب ،تسا هدش بصن تعرس اب فراعتم روسناسآ کی ،رتم 1m/s/ربارب 330

؟تسا مزال ییانشور غارّ دنّ لقادح روسناسآ
ددع د ددع ج ددع ب ددع 6فلا 5 4 3( ( ( (

18 632215 هحفص15 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا مزال بیترت نیدب ددرگ نیمات بولطم وحن هب دیاب روسناسآ هاّ .ییانشور :حیضوت

اب اه غارّ یقبام و هاّ هطقن نیرت نییاپ و نیرتالاب زا رتم هلصاف رد غارّ ددع 50/ود
هناخروتوم لحم زا ندش شوماخ و نشور تیلباق اب و ظافح اب رتم رثکادح 7لصاوف

دنوش .بصن

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟تسین حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -14
تسا سویسلس هجرد یگ لاناک لخاد تشگرب یاوه یامد رثکادح .فلا �74 (

دشاب مواقم سویسلس هجرد یامد ات دیاب اوه هیرد گنر ششوپ و سنج .ب �74 (
رتشیب سویسلس هجرد زا دیابن یزلف فاطعنا لباق لاناک لخاد یاوه یامد 120ج (

.دشاب
دیابن ،اوه هیرد هب لاصتا یارب ،یزاف ریغ یزلف فاطعنا لباق باعشنا لاناک لوط �د 10 (

دشاب رتشیب رتم .زا /425
71 33614 هحفص14 ،ب دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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یشزرو نلاس ،یشک هشقن قاتا یارب زاین دروم ییانشور تدش -لقادح - -2 1 15)
رب نمول سکول دنّ بیترت هب رتائت یفمآ ،هناخباتک هعلاطم نلاس -هدیشوپرس -) ( 4 3

؟تسا )عبرمرتم
500200150100 ب150500100200 -فلا - - - - -( (
200100150500 د100150200500 -ج - - - - -( (

179 178 52 و13 تاحفص ، تسویپ لودج ، ثحبم باتک ساسا -رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

ربالاب لیاسو و اه هاگتسد فلتخم یاه تمسق یا هرود یاهدیدزاب مظنم همانرب -16
ج ،هاگتسد یاه تمسق هیلک ینف دیدزاب ب ،اه لباک و تالاصتا و اه بالق دیدزاب -فلا - - )

صخش طسوت یهاوگ گرب رودص و هاگتسد یاه تمسق هیلک یشیامزآ و ینف )هنیاعم
زا تسا ترابع بیترت هب :حالصیذ

راب کی لاس ره ج ،راب کی هام ره ب ،راب کی هتفه ره فلا -فلا - - (
راب کی هام شش ره ج ،راب کی هام ره ب ،راب کی هتفه ره فلا -ب - - (

راب کی لاس ره ج ،راب کی هتفه ره ب ،راب کی زور ره فلا -ج - - (
راب کی هام شش ره ج ،راب کی هتفهره ب ،راب کی هتفهزور ره فلا -د - - (

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

ره مرگولیک دودح نزو اب رفن راهّ نامزمه روط هب تسبراد کی زا دشاب رارق رگا -75 17)
،دوش هدافتسا مرگولیک دودح نزو اب ارجا زاین دروم حلاصم تشابنا نزو و )رفن ) (200

ار راب مرگولیک لمحت لقادح هک دشاب یا هنوگ هب دیاب نآ یارجا و .............یحارط
دشاب .هتشاد

800 2000 1000 500( ( ( د) ج ب فلا
49 22712 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

وحن هب هدش داجیا راد بیش هار یاه هرادج هک یتروص رد ،یرادربدوگ ماگنه رد -18
اب تسا ربارب لقادح نآ ضرع ،دنشاب هدش رادیاپ :یضتقم

رتم د رتم ج رتم ب رتم 7/فلا 5 4 35( ( ( (
55 75712 هحفص12 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

فک زا نآ عافترا رثکادح و لقادح و بصن دیاب تقوم یتظافح هدرن تروص هّ رد -19
؟دشاب دیاب ردقّ هقبط

رتم رثکادح و رتم لقادح رتم یتناس زا شیب طوقس عافترا /فلا / –09 07 100 (
رتم رثکادح و رتم لقادح رتم یتناس زا شیب طوقس عافترا /ب / –110 09 120 (
رتم رثکادح و رتم لقادح رتم یتناس زا شیب طوقس عافترا /ج / –110 09 100 (
رتم رثکادح و رتم لقادح رتم یتناس زا شیب طوقس عافترا /د / –110 07 120 (
33 22512 12512 هحفص12 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب --- :باوج
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تسا حیحص ب .هنیزگ

،نوتس لوط ،یا هبعج ریت ،یلیطتسم ریت روط اب طبترم زاجم یاه یراداور نازیم -) 20
؟تسا رتم یلیم دنّ ربارب بیترت هب هتخاس شیپ ینتب تاعطق رد اد هبل راوید )قمع

( ب) فلا
( د) ج

60 1311 هحفص11 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

حیحص هنیزگ مادک ،هدش درون مرگ عطاقم اب یدالوف یاه نامتخاس تالاصتا رد -21
؟تسا

رابنا هب ،تبون مامتا زا سپ دیاب ار یراک تبون ره رد هدشن فرصم تالاصتا لیاسو )فلا
دنادرگزاب .ظوفحم

لماک هنادند جنپ لقادح ،نآ ندرک مکحم زا سپ هک دشاب یا هزادنا هب دیاب یپ لوط �ب (
دنامب نوریب هرهم زا .یپ �

رشاو زا هک تسین مزال ،دنشاب یتظافح ششوپ یاراد هدنوش لصتم یاضعا رگا )ج
دوش هدافتسا هرهم ای یپ ریز .هدنخرّ �

رواجم حطس رد ییایمیش بیکرت ره اب گنر دوجو ،ییاکتا درکلمع اب ییپ تالاصتا رد �د (
تسین زاجم یپ .خاروس �

17 2538111 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

کی یرتم یتناس یلخاد راوید رد رتم ضرع هب وشزاب کی تسا /مزال -22 25 22
رد نآ هاگرد لعن ریت هاگ هیکت لوط تروص نیا رد دوش روظنم ییانب حلاصم اب نامتخاس

اب تسا ربارب لقادح فرط :ره
( ( ( د) رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس 25فلا 30 35

رتم یتناس 20
27 12138 هحفص8 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

هیکت طیارش اب ،ربراب حلسم راوید کی تسا ررقم ییانب حلاصم اب نامتخاس کی رد -23
اب دوش هتخاس رتم یتناس ضرع اب ،رتم فقس ات فک رثوم عافترا هب ،هداس .یهاگ 20 3

؟دشاب دناوت یم رتم دنّ راوید نیا لوط رثکادح ،یرغال تبسن لرتنک
7 10 15 9( ( ( د) ج ب فلا

26 10138 هحفص8 ، لودج و دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

؟دباین دادتما یپ رد دیاب نامتخاس زرد ریز دراوم زا کیمادک رد -24
دیدج نامتخاس کی و یمیدق نامتخاس کی نایم )فلا

یدالوف تلکسا نامتخاس کی و ینتب تلکسا نامتخاس کی نایم )ب
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تاقبط فالتخا اب نامتخاس ود نایم )ج
لکش نامتخاس کی نایم Lد (

628 32221 88 هحفص55 ، دنب ، لاس شیاریو ، هرامش هیرشن ---قباطم :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

کیمادک ،دشاب رتم زا شیب ینامتخاس هژورپ کی یارب مزال یرادربکاخ قمع �هنانّ -12 25
؟تسا رت بسانم ریز نابهگن یاه هزاس زا

ینزو یاهراوید ب رادنب تشپ و یا حرط یاه هراوید )فلا (
یبوکخیم یاهراوید د یا هراوهگ یاهراوید )ج (

تسا حیحص د .هنیزگ :باوج

یکیدزن رد ،عبرمرتم یانبریز و طسوتم تیمها اب ینامتخاس کت تسا ررقم -1100 26
؟تسا ددع دنّ مزال یاه هنامگ دادعت لقادح ،دوش هتخاس هناخدور کی

2 4 3 5( ( ( د) ج ب فلا
8 127 هحفص7 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

مک زا ،رادجآ یاهدرگلیم ییاهن یششک حیحص تمواقم ریز یاه بیکرت زا کیمادک -27
؟دهد یم ناشن ار دایز ات

بکرم یپرام یغانج ب یغانج یپرام بکرم -�فلا - �- =( (
بکرم یغانج یپرام د یغانج بکرم یپرام -ج �- - �-( (

25 149 هحفص9 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

و اه هدننابسّ ای ذغاک ماخ داوم ای ذغاک ،بوّ زا هدش هتخاس یفایلا قیاع فیرعت -) 28
؟تسا یترارح قیاع مادک هب طوبرم اه هدننک )زوسدنک

جنفسا د طسبنم تیلرپ ج یزلولس قیاع ب یکیمارس فایلا )فلا ( ( (
وش مخ یرمروتسالآ

96 72135 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب - :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

هتسویپ یا هشیش یامن هورگ ینوکسمریغ نامتخاس کی نابایخ هب ور یامن یارب -( )7 29
هب اه هنیزگ رد جردنم دادعا هک یتروص رد تسا هدش هتفرگ رظن رد یلومعم هشیش اب
ره ضرع ،نیمز هدودحم دح ات یا هشیش یامن طخ یقفا هلصاف ،پّ هب تسار زا بیترت

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،دهد ناشن ار هشیش ره عافترا و هشیش
رتم ، ، ب رتم ، ، /فلا / / / / /180090 300 18008 300( (

رتم ، ، د رتم ، ، /ج / / / / /180090200 20008200( (
37 8444 7444 هحفص4 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب --- :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ
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هتخاس یا هنوگ هب ،یمومع ربعم راوج رد ،رادبیش فقس اب ،هقبط کی ینامتخاس -30
،رتم عافترا رد ،رتم یتناس قمع هب ریگ ناراب ناونع هب نآ فقس دادتما هک 4هدش 45
ربعم رد نابایخ ضرع رگناشن و ور هدایپ ضرع رگناشن هنانّ تسا هدش ربعم �دراو .B A

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،دشاب هراشا دروم
( ب) فلا

( د) ج
38 1544 هحفص4 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

یوکس فیدر یاراد هک رتم داعبا هب تیکسا نلاس کی یحارط ×یارب -8 2540 31
؟دوش ینیب شیپ دیاب جورخ هار دنّ لقادح رفن تیفرظ هب اعمج تسا )رگاشامت )320

2 1( ( ) ب) زاین دروم ضرع نیمات تروص رد فلا
3 4( د) ج

78 173363 هحفص3 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

300 تیفرظ32 اب امنیس نلاس و لته ،هاگنامرد ،یحارط تسد رد نامتخاس هس یارب -)
رظن رد دنمشوه هدنراب هکبش متسیس یمومع یسرتسد یاهورهار یارب هدش ررقم )رفن
نب جورخ سرتسد تسب نب یمومع یاهورهار لوط رثکادح ،طباوض قبط دوش (.هتفرگ

؟تسا رتم دنّ بیترت هب )تسب
15106 6109 1596 د6159 ج ب -فلا - - - -- - -( ( ( (

69 12363 32 623 هحفص3 لودج ، هحفص لودج ، ثحبم باتک ساسا ----رب -- :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

ره رد ،یلدنص فیدر ،رفن تیفرظ اب ینارنخس نلاس کی یحارط رد رگا -25 500 33
دیفم ضرع ،دنشاب هتفرگ رارق نیفرط رد یسرتسد یاهورهار و یلدنص 20فیدر

؟دشاب رتم یلیم دنّ لقادح دیاب اه یلدنص نیب یورهار
500 348 300 424( ( ( د) ج ب فلا

128 1101463 101463 هحفص3 ، و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا -رب - -- - -- :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

نامیس هب بآ تبسن اب نیلوئاکاتم و هرابرس یواح ینتب .............تخاس -34
درس یاوه رد رتمک و ب تسین زاجم درس یاوه رد رتمک و /فلا . /04 04( (

تسا .زاجم
زاجم درس یاوه رد رتشیب و د تسا زاجم درس یاوه رد رتمک و /ج . /02 03( (

.تسا
70 179 هحفص9 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا هدیدرگ ررقم رتم یلیم دنّ طلتخم یاه فقس رد ینتب لاد تماخض لقادح -35
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120 100 90 80( ( ( د) رتم یلیم ج رتم یلیم ب رتم یلیم فلا
رتم یلیم

122 121 138210 و10 تاحفص ، دنب و هرصبت ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -36
دشاب سویسلس هجرد زا رتشیب دیابن یلومعم نتب طولخم یامد 15فلا (

اب ار طولخم بآ دصرد ات ناوت یم دوب زاجم دح زا شیب نتب طولخم یامد رگا 75ب (
درک نیزگیاج هدش درخ .خی

کی هب دیاب رسکیم کارت نویماک اب یزیر نتب لحم ات تخاس لحم زا نتب لاقتنا )ج ) (
دوش دودحم .تعاس

تسا زور نتب یروآ لمع نامز لقادح .د 5 (
75 34289 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

زکرم ات زکرم لصاوف لقادح ییپ تالاصتا رد یدالوف یاه نامتخاس یارجا �ماگنه -37
زا دیابن ییایبول یاه .............خاروس

رتمک لاصتا هلیسو رطق ربارب ب دشاب رتمک لاصتا هلیسو رطق ربارب 4فلا 3( (
.دشاب

رتمک لاصتا هلیسو رطق ربارب د دشاب رتمک لاصتا هلیسو رطق ربارب 2ج 5( (
دشاب

هحفص ، لکش و پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب ----109210 239210 10 :باوج
160

تسا حیحص فلا .هنیزگ

دوش یم هداد میخض قرو ی هبل رد هک یکزان .............شوج -38
دوش یم درس عیرس یلیخ ب تسا هدننکش .فلا ( (
دروم هس ره د دوش یم هتفرگ تعرس هب ،قرو هلیسو هب شوج ترارح )ج (

145 هحفص445 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا --رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

همرن دالوف یاهدورتکلا اب یراک شوج تروص ..............رد -39
تسا طسوتم ای مک دراوم یمامت رد تکرح تعرس )فلا

دشاب یم دایز شوج یگدیشاپ )ب
دمآ دهاوخن شیپ یراکشوج لگ ندش ادج یارب یلکشم .ج (

دوش یمن هدافتسا ناتیت دیسکا شکور .د (
84 هحفص23 ، لودج ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

دنتسین لداعتم یثنخ رات لوح رد اه شوج هک ................یتقو -40
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دوش ماجنا یثنخ رات هب رات کیدزن شوج تسخن تسا رتهب .فلا (
دوش ماجنا یثنخ رات هب رترود شوج تسخن تسا رتهب .ب (

دشاب لداعتم دیاب یثنخ رات لوح رد اه شوج هراومه .ج (
دبای شهاک بسانت هب نآ شوج هزادنا تسا رتهب .د (

158 هحفص46 ، لکش و دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج
تسا حیحص فلا .هنیزگ

400 تحاسم41 اب هک هناخباتک هعلاطم نلاس کی یارب جورخ یاهورهار ضرع عومجم -
دنّ لقادح ،تسا هدش ینیب شیپ یگنهرف هعومجم کی رد ازجم تروص هب و عبرمرتم

؟تسا رتم
62 72 82 د92 ج ب /فلا / / /( ( ( (

173363 100 99 1563 لودج3 ، و تاحفص ، لودج ، ثحبم باتک ساسا ----رب --- :باوج
78 هحفص ،

تسا حیحص فلا .هنیزگ

رتم لصاوف رد ضابقنا یاهزرد الومعم ،حلسم نتب نابهگن یاهراوید ............رد -42
؟دوش یم هیبعت

5 4 5 10 6 ات12 د ج ات ب )فلا ( ( (
127 147 هحفص308 ، دنب ،لئاح یاهراوید یحارط هرامش هیرشن ساسا -رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

ترارح لاقتنا بیرض ،نامتخاس کی یترارح قیاع یحارط رد ،یدرک راک شور اب -43
تروص نیا رد تسا هدمآ تسد هب عجرم ترارح لاقتنا بیرض زا رتگرزب :حرط . ( (H)

دبای یم شهاک ات ،یجراخ هرادج یترارح تاصخشم حالصا اب .فلا /12 H (
ای رتمک هب یجراخ هتسوپ یازجا ریداقم ای و یترارح تاصخشم حالصا اب دیاب )ب

دبای شهاک .یواسم
تسا حیحص تابساحم دنوش ربارب و بیارض هک یتروص رد اهنت .ج H (

تسا حیحص تابساحم و دشاب رتشیب بیرض زا هراومه دیاب بیرض .د H (
32 731319 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

دعب و نامتراپآ اب ،هقبط ینوکسم نامتخاس کی یارب بآ هریخذ نزخم �هنانّ -20 7 44
اب تسا ربارب نآ شیاجنگ لقادح ،دوش یحارط رفن :راوناخ 4

6000 18000 12000 24000( ( ( د) رتیل ج رتیل ب رتیل فلا
رتیل

61 هحفص16316 ،ب دنب ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

قمع هب یکاخ ،نآ ریز زارت رد و هدولاش ثادحا لحم رد هک دهد یم ناشن اه یسررب -45
تروص نیا رد تسا یتابن کاخ دصرد رثکادح یاراد هک دراد دوجو رتم :یتناس . 3 25
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هب زاین هدننک رپ زیرکاخ و دوش هتشادرب قوف کاخ یپ ثادحا زا شیپ تسا مزال )فلا
درادن هدش دییات .شرازگ

دوش هتشادرب قوف کاخ یپ ثادحا زا شیپ تسا مزال )ب
دوش هتشادرب قوف کاخ یپ ثادحا زا شیپ تسین مزال .ج (

دصرد لقادح هب ندیسر و دوش هتشادرب قوف کاخ یپ ثادحا زا شیپ تسا مزال )د
تسا یفاک هدش حالصا روتکارپ شیامزآ زا هدمآ تسد هب .مکارت

15 3237 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

یسدنهم ماظن یقیقح یاضعا یار قح ضیوفت دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -46
؟تسا حیحص یار نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب ناتسا

رگید یاضعا زا تدیودحم نودب دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره )فلا
دریگب .تلاکو

تلاکو رگید وضع کی زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره )ب
.دریگب

دشاب یمن زاجم ناونع ره تحت یار ضیوفت .ج (
تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دشاب یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره )د

.دریگب
52 هدام1 هرصبت هیحالصا ،یسدنهم ماظن نوناق هیقاحلا و هیحالصا ساسا رب :باوج

3 هحفص ،
تسا حیحص د .هنیزگ

هنوگّ یزکرم یاروش هسیئر تایه ییارجا ناریبد تیلوئسم هرود و باختنا هوحن -47
؟تسا

دنوش یم باختنا لاس تدم یارب ارآ تیرثکا اب یمومع تایه طسوت .فلا 3 (
دنوش یم باختنا لاس تدم یارب یزکرم یاروش یاضعا نیب زا ارآ تیرثکا اب .ب 3 (
دنوش یم باختنا لاس کی تدم یارب یزکرم یاروش یاضعا نیب زا ارآ تیرثکا اب .ج (

یم باختنا لاس تدم یارب یسدنهم ماظن یاه نامزاس هریدم تایه یاضعا نیب زا 3د (
.دنوش

108 هحفص110 ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

یرجم راک بحاص هب ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس فرط زا رظان سدنهم -48
نامزاس ،دیامن رییغت رظان ناسدنهم زا کی ره یلیلد ره هب ادعب هنانّ ددرگ یم �یفرعم

و یرجم هب ابتک ار دیدج رظان سدنهم زور دنّ فرظ رثکادح تسا فظوم روکذم
؟دیامن غالبا راک بحاص

تعاس د هام کی ج زور ب هتفه کی 48فلا 15( ( ( (
159 7 هحفص2 ،دادرارق هدام ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ
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تسا هدش هتخاس رتمیتناس قمع اب هک یزوکج کی :رد -75 49
دوش تظافح نیمز حطس زا رتمیلیم عافترا هب هدرن طسوت لماک روط هب دیاب .فلا 700 (

یرتمیلیم هلصاف زا هک دنوش یرادهگن یا هنوگ هب دیاب دورو راکدوخ یاهرد 150.ب (
دنوش تفّ و هتسب یتحار هب رد .یوزاب

تسین یتظافح یاه هدرن رد راکدوخ ندش هتسب هب یموزل .ج (
و رختسا نوریب تمس هب دیاب امتح یتظافح هدرن یاهرد لفق هدننک دازآ تمسق )د

دریگ رارق .یزوکج
25 5322 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا --رب :باوج

تسا حیحص ب .هنیزگ

هدشن هئارا یصاخ لمعلاروتسد هک یتروص رد ،نامتخاس زا هنیهب یراد هگن یارب -50
یسرزاب بوانت هرود دیاب :،دشاب

یاهولبات و راب کی هنالاس یتشادهب بالضاف هکبش ،راب کی هنالاس شتآ دض رپماد )فلا
دشاب راب کی لاس ود ره .قرب

یتظافح یاه هلر و راب کی هنالاس اه هاگ هیکت و اه تسب ،راب کی هام اه شکدود 6ب (
دشاب راب کی هناهام یکیرتکلا .یاهروتوم

راب کی هنالاس نامتخاس یفرصم بآ عیزوت تاسیسات ،راب ود هنالاس دیربت تاسیسات )ج
دشاب راب ود هنالاس اهروتامروفسنارت .و

یرهاظ دیدزاب و رابود هنالاس یتشادهب مزاول ،راب کی هنالاس نکمرگبآ و هنیموش )د
دشاب رابکی هام ره راک لاح رد و بصن لاح رد یکیرتکلا .یاهروتوم 6

38 36 4622 3522 4522 و22 تاحفص ، و و یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا --رب -- -- :باوج
و48

تسا حیحص د .هنیزگ

6 4 و51 یاه تماخض هب هرادج ود هشیش کی یارب یدیشروخ رذگ بیرض -
؟تسا ردقّرتمیلیم

دشاب یساکعنا و یگنر یجراخ ی هشیش هک یتروص رد .فلا /052(
دنشاب گنر یب اه هشیش هک یتروص رد .ب /052(

دشاب یساکعنا و یگنر یجراخ هشیش هک یتروص رد .ج /033(
دنشاب گنر یب اه هشیش هک یتروص رد .د /033(

67 9 2 هحفص19 ، لودج ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

رد دیسا و بآ راخب شلاگّ لامتحا عقوم هّ رد ،زاگ ای عیام تخوس اب هاگتسد رد -52
؟دراد دوجو یزلف شکدود یلخاد حوطس

ماب زا رت نییاپ رتمیلیم ات و دریگ رارق یدالوف فالغ رد شکدود هک یتروص رد 220فلا (
دبای همادا فالغ .نیا

ماب هطقن نیرتالاب زا ،یزلف مئاق شکدود یالاب یاهتنا یجورخ هناهد هک یتروص رد )ب
دشاب رتالاب رتم .کی

ینیعم دح زا شکدود هب دورو هطقن رد نآ قارتحا تالوصحم یامد هک یتروص رد )ج
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دشاب .رتمک
رتمیلیم شکدود قرو تماخض هنیمک و رتمیلیم شکدود رطق هک یتروص رد 15/د 356 (

.دشاب
141 151114 هحفص14 ِ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب - :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

اه بلاق رگا راگدنام قیاع یاه بلاق اب حلسم ینتب یا هزاس راوید متسیس :رد -(ICF) 53
دیاب نآ هب یا هدام هنوگ ره لاصتا زا شیب ،دنوش درز و هدیسکا رون شبات رثا :رد
دوش هتشادرب بلاق هیال ب دوش هتشادرب نآ هیال زا یمین .فلا ( (

هتشادرب فرط ود ره هیال زا یمین د دوش هتشادرب هدش دیسکا هیال ).ج (
.دوش

73 288411 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج
تسا حیحص ج .هنیزگ

یدعب هس هدش کبس هتخاس شیپ یاه لناپ بصن هب عورش :یارب -(3D) 54
یم لوقاش و بصن انبم لناپ ناونع هب یجراخ راوید هشوگ هیلا یهتنم لناپ ادتبا )فلا

تسا دوخ رب دومع و اتسار مه یاهراوید بصن یانبم لناپ نیا .،دوش
یم لوقاش و بصن انبم لناپ ناونع هب یلخاد راوید هشوگ هیلا یهتنم لناپ ادتبا )ب

تسا دوخ رب دومع و اتسار مه یاهراوید بصن یانبم لناپ نیا .،دوش
یم لوقاش و بصن انبم لناپ ناونع هب یجراخ راوید هشوگ هیلا یهتنم لناپ ادتبا )ج

تسا دوخ یاتسار مه یاهراوید بصن یانبم لناپ نیا .،دوش
یم لوقاش و بصن انبم لناپ ناونع هب یلخاد راوشد هشوگ هیلا یهتنم لناپ ادتبا )د

تسا دوخ رب دومع یاهراوید بصن یانبم لناپ نیا .،دوش
83 37511 هحفص11 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص فلا .هنیزگ

20 لقادح55 دیاب یتشادهب مزاول زا هورگ مادک یناسر بآ یاه هلول یمسا رطق -
؟دشاب رتمیلیم

یگناخ هناخزپشآ کنیس یتعنص هناخزپشآ کنیس ولاو شالف اب راوسیپ -فلا - (
یتعنص هناخزپشآ کنیس ولاو شالف اب تلاوت کنات شالف اب راوسیپ -ب - (

یگناخ ییوشفرط نیشام هدیب ناو -ج - (
ولاو شالف اب راوسیپ کناشفا و گنلش اب کنیس یتعنص هناخشپزآ کنیس -د - (

43 43316 هحفص16 ،فلا لودج ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج
تسا حیحص د .هنیزگ

دیاب ،دشاب هتشاد یفیعض یربراب تیفیک لاناک مرت ریز کاخ ...............رگا � -( ) 56
دوش رپ مرن هسام و نش یاه هیال اب و دوش یرافح اددجم هلول رطق هزادنا هب ار نرت .فلا � (

درک رپ هدش دنرس و مرن کاخ اب ار نرت فارطا .ب � (
درک رپ مرن نش و هسام یرتمیتناس یاه هیال اب ار نرت فک .ج �30 (

رپ مرن و هسام و نش یاه هیال اب و هدش یرافح اددجم هلول رطق ربارب ود هزادنا هب نرت �د (
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.دوش
101 24416 هحفص16 ،ث دنب ، ثحبم باتک ساسا ----رب :باوج

تسا حیحص د .هنیزگ

هلمج مادک ،یژرنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم رظن زا هورگ یاه نامتخاس رد -3 57
؟تسا حیحص ،هدش لرتنک یاضف کاخ یور فک یترارح یراک قیاع دروم رد

،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای نآ زارت مه ،هطوحم زا رت نییاپ کاخ یور رگا cm40فلا (
دراد .ترورض

،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای نآ زارت مه ،هطوحم زا رت نییاپ کاخ یور رگا cm40ب (
درادن .ترورض

درادن ترورض ،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای ،هطوحم اب رت نییاپ کاخ یور رگا .ج cm40 (
دراد ترورض ،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای هطوحم اب نآ زارت مه کاخ یور رگا .د cm40 (

46 هحفص19 ، ـه لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ

یبسن یریگ رارق تیعضو نیرتهب هنیزگ مادک ،نامتخاس یاهاضف ییامناجرد -58
؟تسا لیاح یاهاضف و یلصا یاهاضف

لامش لیاح بونج یلصا ب یقرش لیاح بونج یلصا -فلا -( (
درادن یقرف د برغ لیاح بونج یلصا )-ج (
48 33319 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا ---رب :باوج

تسا حیحص ج .هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -59
دوجو هب هیاپ زلف رد هدیتفت هقطنم رد و تسین یصاخ مئالع یاراد ابلاغ کرت ریز )فلا

دیآ .یم
بل هب بل شوج رد هک هنآ هب تبسن یرتگرزب دورتکلا اب دناوت یم هشوگ شوج �ب (

دوش ماجنا ،تسا زاین .دروم
تیعقوم هب تبسن یرتگرزب رطق اب دورتکلا زا ناوت یم یقفا و تخت یراکشوج رد )ج

درک هدافتسا یفقس ای .الابرس
تسا حیحص هنیزگ هس ره .د (

تاحفص ، و یاهدنب ،یشوج تالاصتا و شوّ یامنهار باتک ساسا -رب --63 145 :باوج
143 و87

تسا حیحص د .هنیزگ

حیحص یزلف تلکسا رد هرهم و یپ اب تالاصتا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا �کیمادک -60
؟تسا

دنرادن یبوخ تیفیک هتم طسوت هدش داجیا یاه خاروس .فلا (
هاگتسد طسوت ناوت یم ،دشاب طسوتم ای مک دح رد قرو تماخض هک یتروص رد )ب

درک داجیا ار اه خاروس ،نز .خاروس
دنتسه هنیزه مک هتم طسوت هدش داجیا یاه خاروس .ج (



@22mabhas.ir

@22mabhas.ir

هفاضا خاروس رطق هب تابساحم رد رتمیلیم رادقم هب دیاب هتم اب یراک خاروس رد 3د (
.درک

319 هحفص39 ، دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا -رب :باوج
تسا حیحص ب .هنیزگ


