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؟درک هیذغت رادم کی زا ناوت یم ار کّوک روتوم دنّ رثکادح -1
تاو رثکادح ناوت عومجم اب روتوم ود 200فلا (
تاو رثکادح ناوت عومجم اب روتوم ود 100ب (

تاو رثکادح ناوت اب روتوم کی 100ج (
رادم یتظافح دیلک ژارپمآ و رادم تیفرظ اب بسانتم و هتشادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم )د

.ددرگ یم صخشم
119 1 13-10-1-2 هحفص13 ، هرصبت ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

رد حارط اما...دنوش یم ییانشور رادم ینعی هرصبت هب طوبرم یگمه و و یاه 1هنیزگ 3 2 1 :حیضوت
و هتشادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم هیذغت رادم يارب .تسا هدرک حرطم ار هیذغت رادم لاوس

.دوب دهاوخ یتظافح دیلک زا رجآ و رادم تیفرظ اب بسانتم ًاتعیبط
.تسا حیحص د هنیزگ

هلیسو هب تاو و تاو ،تاو بیترت هب یقرب هاگتسد هک ییاهتنا رادم کی رد -300 250 100 3 2
رادم نیا فرصم رادقم ،ینامز مه بیرض باستحا اب دنوش یم لرتنک و لصو و عطق یدحاو دیلک

؟دوش یم هدروآرب ردقّ
تاو د تاو ج تاو ب تاو 650فلا 325 390 520( ( ( (

190 3 2 13 هحفص13 ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم ردقّ طسوتم راشف یاه لباک نفد قمع لقادح -3
رتم یتناس د رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس 150فلا 70 100 130( ( ( (

87 2 5 2 7 13 1 5 2 7 13 هحفص13 ، - - - - دنب و - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا بسانم ریز یاه هنیزگ زا کی مادک یارب کرتشم لون زا هدافتسا -4
.دندرگ یم هیذغت زاف زا رادم هس ره هک زاف هس قرب یولبات کی رد یجورخ زافکت رادم هس )فلا

رادم و زاف زا مود رادم ، زاف زا لوا رادم هک زاف هس قرب یولبات کی رد یجورخ زافکت رادم هس )ب
.دندرگ یم هیذغت زاف زا موس

زا موس رادم و زاف زا مود و لوا یاهرادم هک زاف هس قرب یولبات کی رد یجورخ زافکت رادم هس )ج
.دندرگ یم هیذغت زاف

مادکّـیه )د
84 10 1 7 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا هنیزگ

نودب قرب زا نآ قیرح مالعا متسیس زکرم هک یا هژورپ صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -5
؟تسا حیحص ،تسا هدش هیذغت (UPS)هفقو

( ) نآ) ژراش و یرتاب دوخ صوصخم و لقتسم نابیتشپ هیذغت هبنم زا قیرح مالعا متسیس زکرم فلا
.تسا هدشن هیذغت

.دشاب یم فراعتم عون زا هژورپ قیرح مالعا متسیس )ب
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.دشاب یم ریذپ سردآ عون زا هژورپ قیرح مالعا متسیس )ج
.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د

65 3 1 2 6 5 13 هحفص13 ، هرصبت ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

کی رد فیعض راشف و طسوتم راشف یاهولبات قاتا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -6
؟تسا حیحص ساسح رایسب و یتایح هژیو نامتخاس

.دندرگ بصن کرتشم قاتا کی رد دیاب )فلا
.دنوش هتفرگ رظن رد مه زا ازجم و لقتسم یاه قاتا رد دیاب )ب

.دندرگ بصن کرتشم قاتا کی رد ناوت یم یتیدودحم هنوگّـیه نودب )ج
.دنوش هتفرگ رظن رد مه زا ازجم و لقتسم یاه قاتا رد دوش یم هیصوت )د

58 4 4 3 5 13 هحفص13 ،هرصبت ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم هّ روسناسآ کی رد توشاراپ متسیس -7
ینمیا زمرت متسیس )فلا
راب هفاضا متسیس )ب

ناشن شتآ لرتنک متسیس )ج
قیرح ربارب رد تظافح متسیس )د

6 2 1 15 هحفص15 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

متسیس رد روتامروفسنارت یاثنخ هطقن دننام ورین متسیس زا یا هطقن لصو یایازم زا کی مادک -) 8
؟دشاب یم نیمز هب )هراتس

.دنوش یم تیبثت ورین متسیس یاهژاتلو ب دنام یم ملاس ورین متسیس یدنب قیاع )فلا (
.تسا حیحص هنیزگ هس ره د .دبای یم شهاک یگتفرگ قرب تدش )ج (

75 هحفص13 ، ثحبم یامنهار باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

ره یارب رتم یتناس یجراخ رطق هب یا هتشر لباک لماش هک لباک ینیس کی ضرع لقادح -4 4 5 9
نتفرگ رظن رد نودب دوشن لامعا نآ هب اه لباک یراوجمه رد زاجم نایرج شهاک بیرض هک (لباک
یلیم ینیس هراوید زا یرانک یاه لباک هلصاف ؟دشاب دیاب ردقّ بصن طیارش و یطیحم 20طیارش ) (

( .دوش روظنم رتم
24 cm 56 cm cm 52 cm40( ( ( د) ج ب فلا

88 6 2 7 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

لخاد یاهرادم رادم هارمه یتظافح یاه یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -) (PE) 10
؟تسا حیحص اهارجم و )هلول

.دشاب راد قیاع دیاب یتظافح یداه )فلا
.دشاب تخل یداه دناوت یم یتظافح یداه )ب
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.دوش هداد روبع یزلف هلول لخاد زا دیاب دشاب تخل رگا یتظافح یداه )ج
.تسا حیحص ج و ب هنیزگ )د

158 5 4 1 هحفص13 ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم حیحص هنیزگ مادک -11
سالک یدنب قیاع اب یقرب تازیهجت هخاش ود هک دشاب دیاب یعون هب زاف کت یاهزیرپ نامتخاس )فلا

.دشاب زیرپ هب لصو لباق II
دقاف هک یقرب تازیهجت یلومعم هخاش ود هک دشاب دیاب یعون هب زاف کت یاهزیرپ نامتخاس )ب

.دشابن زیرپ هب لصو لباق تسا یتظافح یداه هب (PE)لاصتا
I سالک یدنب قیاع اب یقرب تازیهجت هخاش ود هک دشاب دیاب یعون هب زاف کت یاهزیرپ نامتخاس )ج

.دشاب زیرپ هب لصو لباق
.دنشاب یم حیحص هنیزگ هس ره )د

96 2 3 8 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم حیحص زیرپ دیلک تشپ میسقت هبعج دروم رد هنیزگ مادک -12
یداه لاصتا هب یموزل دشاب نآ تشپ رد قیاع هیال و یزلف هیور یاراد میسقت هبعج رگا )فلا

نآ هب PEیتظافح
.دشاب یمن

هب یتظافح یداه لاصتا هب یموزل دشاب یزلف نآ لخاد و قیاع هیور یاراد میسقت هبعج رگا PEب (
.دشاب یمن نآ

.ددرگ لصتم یتظافح یداه هب دیاب دشاب نآ لخاد و هیور یزلف مامت میسقت هبعج رگا PEج ( ) (
.تسا حیحص ود ره ج و فلا هنیزگ )د

95 2 1 2 1 8 13 هحفص13 ، و هرصبت و - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ج هنیزگ

هب ریز یاه یداه زا کی مادک زا هدافتسا دشاب یم نآ کاخ هژیو تمواقم هک ینیمز رد -30 13
؟دشاب یبسانم باختنا دناوت یم نیمز دورتکلا ناونع

هزیناولاگ دالوف طقف ب سم طقف )فلا (
سم و هزیناولاگ دالوف د گنز دض کنیتسوا دالوف و سم )ج ( ) (

116 6 4 هحفص13 ،مود فیدر ، - لودج ، ثحبم یامنهار باتک ساسا رب :باوج
رتم مها ات نیب صوصخم 40تمواقم 7 :حیضوت

تسا حیحص ج هنیزگ

قالطا ریز یاه هنیزگ زا کی مادک هب راد قرب یاه یداه نامتخاس یلم تاررقم ثحبم قبط -13 14
؟دوش یم

زاف یاه یداه ای یداه )فلا
یثنخ یداه + زاف یاه یداه ای یداه )ب

(PEN) یثنخ -یتظافح یداه +زاف یاه یداه ای یداه )ج
یتظافح یداه +یثنخ یداه +زاف یاه یداه ای یداه )د
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6 12 3 2 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم نیمز یاهدورتکلا عاونا زا عون مادک ءزج حلسم نتب نتب لخاد یدالوف یاهدرگلیم -( ) 15
یقفا یاهدورتکلا ب مئاق یاهدورتکلا )فلا (

مادکّـیه د یا هحفص یاهدورتکلا )ج (
164 10 2 3 1 هحفص13 ، پ تمسق ، - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب هنیزگ

نیمز اب یکیدزن رایسب سامت رد هک یداه تاعطق زا لکشتم یهورگ ای یداه تمسق ای هعطق کی (16
؟دوش یم هتفگ هّ دنک یم رارقرب یکیرتکلا لاصتا نآ اب و هدوب

نیمز دورتكلا د یدتاک تظافح ج یداه هندب ب ریگ هبرض )فلا ( ( (
5 7 3 2 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم رادقرب رادم تمسق ریز یاه هنیزگ زا کی )مادک ) (17
اهزاف یاه یداه ب یثنخ یداه و اهزاف یاه یداه )فلا (

یثنخ-یتظافح یداه و یثنخ یداه د یثنخ -یتظافح یداه و اهزاف یاه یداه )ج (
6 12 3 2 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ
؟دنشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -18

.دنشاب هتشادن رارق رگیدمه یژاتلو هزوح رد هک دنوش یم یقلت ازجم مه زا یتقو دورتکلا ود )فلا
.دنشاب هتشادن رارق رگیدمه یژاتلو هزوح رد هک دنوش یم یقلت یزاوم یتقو دورتکلا ود )ب

هک دراد همادا دورتکلا زا رترود یا هلصاف ات دورتکلا دوخ لحم زا دورتکلا کی یژاتلو هزوح )ج
.دنام یم تباث دعب هب هطقن نیا زا دورتکلا تمواقم

.تسا حیحص ج و فلا یاه هنیزگ )د
105 2 4 491 هحفص13 ،رخآ فارگاراپ ، - - دنب ، ثحبم یامنهار باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص یموینیمولآ یداه ای لباک صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -19
.دشاب موینیمولآ زا دناوت یم ییاهن یاهرادم یثنخ و زاف یاه یداه سنج )فلا

.دشاب یم عنامالب ینایم هیذغت و عیزوت هکبش رد یموینیمولآ یداه اب لباک زا هدافتسا )ب
دیاب نآ عطقم حطس زاف هس عیزوت هکبش رد یموینیمولآ یداه اب لباک زا هدافتسا تروص رد )ج

.دشاب یم سم یداه اب عطقم حطس لداعم
.دشاب یمن زاجم زافکت متسیس رد یموینیمولآ یداه اب لباک زا هدافتسا )د

و تاحفص ، - - پ و - - پ یاه دنب ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 88رب 3 3 1 2 3 1 14 7-2-5 13 13 :باوج
157

تسا حیحص ب هنیزگ

تسپ زا نآ قرب هک نامتخاس کی رد ییاهن رادم رد ژاتلو تفا هبساحم یارب عورش هطقن -20
؟دشاب یم هّ ددرگ یم هیذغت یصاصتخا



22mabhas.ir

22mabhas.ir

( ) ( رتلاش) ینابایخ عیزوت یولبات ب نامتخاس یلصا همین یولبات فلا
روتامروفسنارت فیعض راشف یولبات د اهروتنک یولبات نامتخاس یلصا یولبات )ج ( ) (

نامتخاس یصاصتخا
80 5 1 7 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

؟دراد یریسفت هّ تظافح هجرد راود یاه نیشام یارب -I54 21
ربارب رد نینّـمه و دوش یمن داجیا یلالتخا کاخ و درگ یلامتحا دورو ربارب رد نیشام درکراک رد )فلا

.درادن نیشام رب یئوس رثا تاهج مامت رد بآ ندش هدیشاپ
هجرد هیواز تحت بآ ندش هدیشاپ ربارب رد و لماک روط هب کاخ و درگ ربارب رد نیشام 60ب (

.دوش یم تظفاحم الماک مئاق طخ هب تبسن
.دوش یم تظفاحم یدودحم نامز یارب بآ رد نتفر ورف و کاخ و درگ دورو ربارب رد نیشام )ج

تروص هب بآ تارطق ندش هدیشاپ و رتم یلیم زا شیب رطق اب دماج ماسجا ربارب رد نیشام 1د (
.دوش یم تظافح یدومع

207 206 و13 تاحفص لوادج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دنشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -22
نیمات یاه متسیس فراصم یارب یرهش زاگ زا ریغ فرصم اب یرارطضا قرب یاهدلوم زا هدافتسا )فلا

.دشاب یمن زاجم ینمیا
ینمیا یاه متسیس فراصم یارب طقف یرهش زاگ هکبش زا فرصم اب یزاگ روتارنژ زا هدافتسا )ب

.دشاب یم زاجم
دراوم همه رد و قرب نیمات یارب طقف یرهش زاگ هکبش زا فرصم اب یزاگ روتارنژ زا هدافتسا )ج

.دشاب یم زاجم ینمیاریغ و ینمیا یاه متسیس
زا ریغ هب یرارطضا قرب نیمات یارب طقف یرهش زاگ هکبش زا فرصم اب یزاگ روتارنژ زا هدافتسا )د

.دشاب یم زاجم ینمیا یاه متسیس فراصم
62 4 5 5 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم حیحص هناگیب یداه تمسق یارب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -23
ییوشسابل نیشام و اهروتایدار ب اه نامتخاس یزلف یاه تمسق و ییوشفرظ نیشام )فلا (

.تسا حیحص هنیزگ هس ره د یزکرم ترارح و بآ ،زاگ یزلف یاه هلول )ج (
ب و فلا تمسق ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 6رب 11 3 2 13 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

،تنسرولف یاه غارّ زا دلیش یزلف ظافح نودب یرتویپماک هکبش یاه لباک نیب هلصاف لقادح -( ) 24
؟دشاب یم ردقّ زاگ رد هیلخت یاه پمال دیلاه لاتم ،میدس راخب ،هویج )راخب )

35 100 13 5( ( ( د) رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس فلا
رتم یتناس
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28 1 18 1 3 13 هحفص13 ،ر شخب ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تاعطق ،دشاب هتشاد دوجو مه زا لقتسم نیمز دورتکلا ود ثادحا طیارش نامتخاس کی رد هّـنانّ -25
؟دوش یم لصو دورتکلا مادک هب تسپ هزاس یزلف

ینمیا نیمز دورتکلا )فلا
یتظافح نیمز دورتکلا )ب

ینمیا نیمز دورتکلا هب دشاب هدش هدافتسا یقیاع شوپ فک زا فیعض راشف یولبات یارب هّـنانّ )ج
.ددرگ یم لصو

.درادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم )د
171 2-1 6 10 1 هحفص13 ، - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم ردقّ سم یداه اب نیمز لاصتا یلصا هنیش عطقم حطس لقادح -26
عبرمرتم یلیم ب عبرمرتم یلیم 25فلا 90( (
عبرمرتم یلیم د عبرمرتم یلیم 50ج 70( (
161 2 8 1 هحفص13 ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

زا کی مادک هباشم هاتوک لاصتا نایرج هدننک دودحم کیتاموتا راکدوخ دیلک درکلمع رظن زا -( ) 27
؟تسا ریز یاه هنیزگ

یروتوم ظفاحم دیلک ب زویف )فلا (
یروتاینیم راکدوخ دیلک د هدننک ادج دیلک )ج (

373 6 717 هحفص13 ، - دنب ، ثحبم یامنهار باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

هکبش یاه لباک یزلف یاه نابدرن ،اه ینیس لاصتا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (28
؟تسا حیحص نیمز لاصتا متسیس هنیش ای لانیمرت هب رتویپماک

ای لانیمرت هب دیاب اه نآ یاهتنا ای و ادتبا ای ،ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت نیمات نمض )فلا
.دندرگ لصو نیمز لاصتا متسیس هنیش

هنیش ای لانیمرت هب دیاب اه نآ یاهتنا و ادتبا ،ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت نیمات نمض )ب
.دندرگ لصو نیمز لاصتا متسیس

هب یمازلا ،دشاب هدش لصو نیمز لاصتا متسیس هنیش ای لانیمرت هب اه نآ یاهتنا و ادتبا هّـنانّ )ج
.دشاب یمن ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت

هنیش ای لانیمرت هب لاصتا هب یمازلا دشاب هدش نیمات ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت هّـنانّ )د
.دشاب یمن نیمز لاصتا متسیس

28 1 18 1 3 13 هحفص13 ، ذ دروم ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

نامه اب ،هتشر کت لباک یاج هب هّـنانّ ،دشاب یم یا هتشر کت زاف هس قرب یولبات کی یدورو لباک -29
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؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،دوش هدافتسا هتشر ای / لباک زا عطقم 4حطس 3 5
ولبات یارب اذل دشاب یم رتشیب هتشر کت لباک زا هتشر ای / لباک نایرج هکنیا هب هجوت اب 4فلا 3 5 (

رت بسانم
.دشاب یم

اذل و هدوبن زاجم نایرج تباب زا هتشر ای / و هتشر کت یاه لباک نیب یتوافت هنوگّـیه 4ب 3 5 (
.دتفا یمن یقافتا

نکمم اذل دشاب یم رتشیب هتشر ای / یاه لباک زا هتشر کت لباک نایرج هکنیا هب هجوت اب 4ج 3 5 (
.دنیبب بیسآ و هدرک غاد لباک تسا

.مادکّـیه )د
96 110 هحفص1 ،اهلباک زاجم نایرج لوادج متفه لصف ، - هیرشن ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ

دوجوم یضقانت نامتخاس یلم تاررقم اب هدننک نیمأت تکرش تاررقم رد هّـنانّ ،قرب نیمأت رد (30
؟دش دهاوخ ماجنا تاررقم مادک ساسا رب ارجا ،دشاب

نامتخاس یلم تاررقم ب هدننک نیمأت تاررقم )فلا (
تسا رترب ینمیا رظن زا هک یتاررقم د دشاب رت هداس هک یتاررقم )ج (

41 3 1 5 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا رتشیب رگید یاه پمال هب تبسن نآ یگریخ دصرد ریز یاه پمال زا کی مادک -31
تنسرولف ب دیلاه لاتم )فلا (

مک ای و دایز راشف اب یا هویج د یا هتشر )ج (
29 23 4-7 110 ات1 تاحفص ، لودج ، - هیرشن ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم ساسا هّ رب اه غارّ یدنب هقبط -32
رابغ و تبوطر ذوفن ربارب رد تظافح هجرد )فلا

رابغ و تبوطر ذوفن ربارب رد تظافح هجرد و یگتفرگ قرب ربارب رد تظافح عون )ب
یگتفرگ قرب ربارب رد تظافح عون )ج

حوطس سنج و رابغ و تبوطر ذوفن ربارب رد تظافح هجرد ،یگتفرگ قرب ربارب رد تظافح عون )د
غارّ هدنرادهگن

29 5 4-4 110 ات1 تاحفص ، دنب ، - هیرشن ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا یروظنم هّ یارب ییانشور یاه غارّ رد روتینگیا -33
نآ میظنت و پمال نایرج ندرک دودحم یارب تسا یا هلیسو )فلا

ای هتسب پمال نتخادنا هار روظنم هب ار تنسرولف پمال هدننک مرگ شیپ رادم هک تسا یا هلیسو )ب
.دنک یم زاب

یا هیلخت یاه پمال یزادنا هار یارب ژاتلو سلاپ داجیا یارب تسا یا هلیسو )ج
مادکّـیه )د

29 2 4-2-15 110 ات1 تاحفص ، دنب ، - هیرشن ساسا رب :باوج
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تسا حیحص ج هنیزگ

لوا حطس یاه مان هب ،حطس ای هیال هس یاراد دنمشوه یاه متسیس هکنیا هب هجوت اب -(BMS) 34
رلرترنک ،دشاب یم تیریدم حطس موس حطس و نویساموتا حطس مود حطس ، یکیزیف )حطس ) ( ) ( )

؟دشاب یم هیال مادک زج (Controller)
مود هیال ب لوا هیال )فلا (

.دشاب یمن یفاک هلئسم لح یارب اه هداد د موس هیال )ج (
116 13-9-8-1-3 هحفص13 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا ییانعم هّ هب یرتویپماک هکبش رد یقفا یشک لباک حالطصا -35
.دیامن یم لصو هکبش زیرپ هب ار رتویپماک هک تسا یلباک RJ45فلا (

.دیامن یم لصو رتویپماک زکرم رد یلصا یاه کر ای کر هب ار یعرف یاه کر هک تسا یلباک )ب
.دیامن یم لصو یعرف کر رد ِـیئوس باه و لناپ جنپ هب ار رتویپماک هکبش یاهزیرپ هک تسا یلباک )ج
ینیس یور رب ای و هلول لخاد رد هّ اه بذاک فقس رد یقفا تروص هب هکبش لباک هک ییاهریسم )د

.دنیوگ ار دشاب هدش ارجا
109 13-9-7-2-2 هحفص13 ،پ دروم ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ

؟دنشاب یم میظنت لباق یتظافح لیاسو ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -36
( ) کیتاموتا) راکدوخ یاهدیلک طقف فلا

یروتاینیم راکدوخ یاهدیلک ،اهزویف )ب
اهروتوم زادنا هار ، کیتاموتا راکدوخ یاهدیلک )ج ) (

یروتاینیم راکدوخ یاهدیلک ، کیتاموتا راکدوخ یاهدیلک )د ) (
355 352 ات13 تاحفص ، ثحبم یامنهار باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یم هّ روسناسآ رابخا گنز هیذغت یارب بسانم هیذغت عبنم -37
رهش قرب ب ژراش لباق یرطاب )فلا (

تسا حیحص هنیزگ هس ره د یرارطضا قرب )ج (
35 9 4 6 2 15 هحفص15 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دنوش یم هتخاس و دیلوت ژاتلو حطس دنّ رد یتظافح ریگقرب -38
ژاتلو حطس ود ب ژاتلو حطس راهّ )فلا (

ژاتلو حطس هس د ژاتلو حطس کی )ج (
26 3 4 6 1 3 13 هحفص13 ، هرصبت ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

دیاب اهروسناسآ زا کی مادک دنشاب یم قیرح مالعا متسیس هب زهجم هک ییاه نامتخاس یارب -39
؟دشاب یم ناشن شتآ دیلک هب زهجم
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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 6 7 2 15 هحفص15 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم هّ نزاخ کناب کی نزاخ یاه هلپ تظافح تهج یتظافح هلیسو نیرت بسانم -40
یروتاینیم راکدوخ دیلک ب کیتاموتا راکدوخ دیلک )فلا ( ) (

تسا حیحص هنیزگ هس ره د ییوقاّ زویف )ج (
201 6 1 5 هحفص13 ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ

هّ نزاخ راک و یمان ژاتلو نزاخم کناب رد اه کینومراه فذح یاه رتلیف زا هدافتسا تروص رد -( ) 41
؟دشاب یم

( ب) فلا
( د) ج

9 1 5 8 1 5 7 1 5 13- - پ ، - - پ ، - - پ یاه دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم اجک روسناسآ رابخا گنز متسیس یکمک گنز بصن یارب لحم نیرت بسانم -42
هناخروتوم تسرپرس قاتا ب نامتخاس ریدم قاتا )فلا (

ینابهگن قاتا د نامتخاس یدورو یبال )ج (
35 9 4 6 2 15 هحفص15 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

میدس راخب ،هویج راخب ،تنسرولف یاه غارّ زا رتویپماک هکبش یاه لباک هلصاف لقادح -(SFTP) 43
؟دشاب یم ردقّ دیلاه لاتم و

رتم یتناس ب رتم یتناس 13فلا 20( (
درادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم د رتم یتناس )ج (30

28 1 18 1 3 13 هحفص13 ، ر تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
:حیضوت

،هویج راخب ،تنسرولف ياه غارّ زا دلیش يزلف ظافح نودب رتویپماک هکبش ياه لباک هلصاف )ر ) (
اما دوش هتفرگ رظن رد رتم یتناس لقادح دیاب زاگ رد هیلخت ياه پمال دیلاه لاتم ،میدس .راخب 13 ( )

.درادن دوجو یتیدودحم ِـیه ،دنتسه یزلف ظافح اب هک (SFTP)یارب رتویپماک هکبش یاه لباک
تسا حیحص د هنیزگ

:زا تسا ترابع روسناسآ رفاب ریگ هبرض -( ) 44
.دنک یم کلهتسم ار نیباک یشبنج یژرنا لک هک تسا یا هلیسو )فلا

یم راک هب کهاّ فک هب نیباک هدشن لرتنک دروخرب زا یریگولج یارب هک تسا یعاجترا یا هلیسو )ب
.دور
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.دوش یم هدافتسا دازآ طوقس ماگنه هب نیباک ندرک فقوتم یارب هک تسا یا هلیسو )ج
قوف دراوم همه )د

6 2 1 15 هحفص15 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

بصن ِـیئوس یاه تروپ دادعت و لناپ ِـپ یاه تروپ دادعت صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -45
؟تسا حیحص یعرف کر کی رد هدش

A = لناپ ِـپ یاه تروپ دادعت
B = ِـیئوس یاه تروپ دادعت

یفاک هلئسم لح یارب اه هداد د ج ب )فلا ( ( (A=B
.دشاب یمن

110 3 2 7 9 13 هحفص13 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

حیحص یقرب تاسیسات قرب قاتا رد یعرف کر بصن صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -46
؟تسا

.درادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم هنوگّـیه و دشاب یم زاجم )فلا
و فیعض راشف قرب تاسیسات اب رتم یتناس لقادح ربارب مزال یتایلمع هلصاف طرش اب 100ب (

.دشاب یم عنامالب قرب یاهولبات
.دشاب یم عونمم )ج

یاهولبات و فیعض راشف قرب تاسیسات اب رتم یتناس لقادح ربارب مزال یتایلمع هلصاف طرش اب 80د (
عنامالب قرب
.دشاب یم

110 3 2 7 9 13 هحفص13 ، ج دنب هرصبت ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

هدرپ ای ینمیا شوپرد هب زهجم یاهزیرپ زا هدافتسا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -47
؟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 1-11 10 13 هحفص13 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

یارب یداهنشیپ تارظن هئارا لاکشا هدهاشم تروص رد و ییارجا یاه هشقن یسررب تیلوئسم -48
؟دشاب یم هک هدهع هب ینامتخاس تایلمع عورش زا لبق حارط و راک بحاص هب یبتک روط هب حالصا

امرف شیوخ د هدنزاس ج راکنامیپ ب امرفراک )فلا ( ( (
15 6 4 2 هحفص2 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ
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یسک هّ طسوت نامتخاس رد تنوکس ندوب عونمم نامتخاس یلم تاررقم ثحبم قباطم -22 49
؟دوش یم مالعا

نامتخاس یرادهگن لوئسم ب سرزاب )فلا (
یسدنهم ماظن نامزاس د حالصیذ عجرم )ج (

15 5 13 2 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دوش یم ماجنا هدنزاس طسوت ینامتخاس تایلمع عورش زا لبق ریز یاه همیب زا کی مادک -50
ینامتخاس نارگراک یرابجا همیب ،هاگراک ثلاث صخش و یندم تیلوئسم همیب )فلا

هاگراک ثلاث صخش و یندم تیلوئسم همیب طقف )ب
ینامتخاس نارگراک یرابجا همیب طقف )ج
.دشاب یمن همیب ماجنا یارب یمازلا )د

7 1 4 1 12 هحفص12 ، ث ، ت ، پ ، ب ، فلا دراوم ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا زاجم تروص هّ رد نامتخاس کی یربراک رییغت نامتخاس یلم تاررقم ثحبم قباطم -22 51
یرادهگن لوئسم زا مزال زوجم نارادرب هرهب شیاسآ و بسانم یهد سیورس طیارش ظفح اب )فلا

.دشاب هدش ذخا سرزاب و نامتخاس
یرادهگن لوئسم زا مزال زوجم نارادرب هرهب شیاسآ و بسانم یهد سیورس طیارش ظفح اب )ب

.دشاب هدش ذخا نامتخاس
.دشاب هدش ذخا سرزاب زا مزال زوجم نارادرب هرهب شیاسآ و بسانم یهد سیورس طیارش ظفح اب )ج
ذخا حالصیذ عجارم زا مزال زوجم نارادرب هرهب شیاسآ و بسانم یهد سیورس طیارش ظفح اب )د

.دشاب هدش
16 14 2 22 هحفص22 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

هکبش یاه لباک یزلف یاه نابدرن ،اه ینیس لاصتا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -52
؟تسا حیحص نیمز لاصتا متسیس هنیش ای لانیمرت هب رتویپماک

ای لانیمرت هب دیاب اه نآ یاهتنا ای و ادتبا ای ،ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت نیمات نمض )فلا
.دندرگ لصو نیمز لاصتا متسیس هنیش

هنیش ای لانیمرت هب دیاب اه نآ یاهتنا و ادتبا ،ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت نیمات نمض )ب
.دندرگ لصو نیمز لاصتا متسیس

هب یمازلا ،دشاب هدش لصو نیمز لاصتا متسیس هنیش ای لانیمرت هب اه نآ یاهتنا و ادتبا هّـنانّ )ج
.دشاب یمن ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت

هنیش ای لانیمرت هب لاصتا هب یمازلا دشاب هدش نیمات ریسم لک رد یکیرتکلا تیاده موادت هّـنانّ )د
.دشاب یمن نیمز لاصتا متسیس

28 1 18 1 3 13 هحفص13 ، ذ دروم ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

یم نلاس اضف کی رد تاو یا هتشر پمال ددع لماش ،تلو ییانشور رادم کی -( ) 60 46 230 53
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دیاب رپمآ دنّ لامرن بصن و یطیحم طیارش رد رادم زیاس و تظافح یارب رادم زاجم نایرج .دشاب
؟ددرگ هبساحم

20 A ( فلا
12 A ب)

ینامز مه بیرض باستحا اب 10ج A (
دشاب یم زاجم غارّ زا شیب بصن یاضف کی رد 12د (

:باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

یعیبط هیوهت اب یرپمآ تلوولیک روتامروفسنارت قاتا یاوه یدورو لاناک عطقم حطس ۸۰۰لقادح 54(
؟دشاب یم ردقّ

1 8 2 5 ۲ ۲0 ۲/ د عبرمرتم / ج عبرم رتم / ب عبرمرتم )فلا (
عبرمرتم

52 3 3 5 13 هحفص13 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

تارطخ شهاک تهج بسانم یتظافح هظفحم کی زا دیاب روتامروسفنارت عون کی مادک یارب (55
؟دوش هدافتسا یگتفرگ قرب

کشخ روتامروفسنارت ب ینغور روتامروفسنارت )فلا (
نغور طاسبنا نزخم نودب یاهروتامروفسنارت د کشخ روتامروفسنارت -ینغور روتامروفسنارت )ج (

( کیتمره(
53 1 3 3 5 13 هحفص13 ،ث شخب ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

:کرتشم قاتا کی رد فیعض راشف و طسوتم راشف یاهولبات بصن (56
.دشاب یمن زاجم هجو ِـیه هب )فلا

.تسا ریذپ ناکما ،زاجم لصاوف ظفح و هتسب مامت یاهولبات زا هدافتسا طرش هب )ب
.دشاب یم زاجم هتسب مامت یاهولبات زا هدافتسا طرش هب )ج

.دش دهاوخ یریگ میمصت ،اهولبات ژاتلو حوطس هب هجوت اب )د
57 1 4 3 5 13 هحفص13 هرصبت، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

یوق راشف تازیهجت یارب هک دنک باجیا نامتخاس تایصوصخ تسا نکمم دراوم یخرب رد :حیضوت
ظفح و هتسب مامت یاهولبات زا هدافتسا طرش هب راک نیا .دوش هدافتسا دحاو قاتا کی زا فیعض و

.دوب دهاوخ ریذپ ناکما ،زاجم لصاوف
.تسا حیحص ب هنیزگ

مادک ،دشاب هتشاد رارق بذاک فقس لخاد رد فراعتم قیرح مالعا متسیس روتکتد هک یتروص رد -57
؟دشاب یم حیحص هنیزگ

.دشاب یمن روتکتد ندش لاعف رگناشن غارّ بصن هب یزاین )فلا
.دوش بصن بذاک فقس لخاد رد روتکتد ندش لاعف رگاشن غارّ دیاب )ب

.دوش بصن روتکتد هب کیدزن فقس ای راوید تیور لباق لحم رد روتکتد ندش لاعف رگناشن غارّ )ج ) (
بذاک فقس رد روتکتد بصن لحم رد لب یسد رثکادح اب روتکتد ندش لاعف ریزآ بصن 95د (
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195 14 1 4 هحفص13 ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ج هنیزگ

ماظن ناسرزاب یماظتنا تیموکحم هقباس مدع و راک هب لاغتشا هناورپ هیاپ دروم رد هنیزگ مادک -58
؟تسا حیحص ناتسا یسدنهم

باختنا زا لاس جنپ زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع – کی هیاپ 3فلا (
باختنا زا لاس تفه زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع -ود هیاپ 2ب (
باختنا زا لاس جنپ زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع -ود هیاپ 2ج (
باختنا زا لاس تفه زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع -کی هیاپ 4د (

6 هحفص82 ، هدام فلا تمسق ،یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

یم رثکادح ،یار نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره -59
؟دریگب تلاکو رگید وضع دنّ زا دناوت

وضع ب وضع 3فلا 2( (
دشاب یمن زاجم یار نداد یارب تلاکو نتفرگ د وضع )ج (1

3 52 هحفص1 ، هدام هرصبت ،یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

ماظن هریدم تایه رد تیوضع نابلطواد یملع تیحالص قیداصم رامش رد ریز دراوم زا کی مادک -60
؟دشاب یمن اه ناتسا نامتخاس یسدنهم

یبلطواد یاضاقت زا لبق ،ناتسا نامه یسدنهم ماظن رد تیوضع هقباس لاس ود لقادح نتشاد )فلا
ناسدنهم هفرح هب طوبرم یزاسرهش و هار بوصم یشزومآ هرود ندنارذگ 3ب (

رد یسانشراک هرود دقاف هک یلصا یاه هتشر رد یسانشراک زا رتالاب هتسویپان کردم ندوب اراد )ج
.دشاب نوناق بیوصت زا سپ لاس ات لیصحت زا تغارف نامز رد 10ناریا

هتشر زا یکی رد یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو دییات دروم یسانشراک یلیصحت کردم ندوب اراد )د
نامتخاس یسدنهم یلصا یاه

، و دراوم ب دنب ، هدام هیحالصا ،یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا )رب )2 1 59 :باوج
4 هحفص

تسا حیحص فلا هنیزگ


