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:تسا هدش هتخاس رتمیتناس قمع اب هک یزوکج کی رد -75 1
.دوش تظافح نیمز حطس زا رتمیلیم عافترا هب هدرن طسوت لماک روط هب دیاب 700فلا (

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

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

25 5 3 22 هحفص22 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هرود دیاب ،دشاب هدشن هئارا یصاخ لمعلاروتسد هک یتروص رد ،نامتخاس زا هنیهب یراد هگن یارب -2
:یسرزاب بوانت

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

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

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

یاهروتوم 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 6یکیرتکلا

48 38 36 4 6 22 3 5 22 4 5 22 و22 و تاحفص ، - - و - - و - - یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا ردقّرتمیلیم و یاه تماخض هب هرادج ود هشیش کی یارب یدیشروخ رذگ بیرض -6 4 3
.دشاب یساکعنا و یگنر یجراخ ی هشیش هک یتروص رد / 0فلا 52 (

.دنشاب گنر یب اه هشیش هک یتروص رد / 0ب 52 (
.دشاب یساکعنا و یگنر یجراخ هشیش هک یتروص رد / 0ج 33 (

.دنشاب گنر یب اه هشیش هک یتروص رد / 0د 33 (
67 9 2 هحفص19 ، لودج ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

یلخاد حوطس رد دیسا و بآ راخب شلاگّ لامتحا عقوم هّ رد ،زاگ ای عیام تخوس اب هاگتسد رد -4
؟دراد دوجو یزلف شکدود

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

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

.دشاب رتمک ینیعم دح زا شکدود هب دورو هطقن رد نآ قارتحا تالوصحم یامد هک یتروص رد )ج
.دشاب رتمیلیم / شکدود قرو تماخض هنیمک و رتمیلیم شکدود رطق هک یتروص رد 1د 5 356 (

141 1 5 11 14 هحفص14 -ِ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ
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شبات رثا رد اه بلاق رگا : راگدنام قیاع یاه بلاق اب حلسم ینتب یا هزاس راوید متسیس رد -(ICF) 5
:دیاب نآ هب یا هدام هنوگ ره لاصتا زا شیب ،دنوش درز و هدیسکا رون

.دوش هتشادرب بلاق هیال ب دوش هتشادرب نآ هیال زا یمین )فلا (
.دوش هتشادرب فرط ود ره هیال زا یمین د .دوش هتشادرب هدش دیسکا هیال )ج (

73 28 8 4 11 هحفص11 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

: یدعب هس هدش کبس هتخاس شیپ یاه لناپ بصن هب عورش یارب -(3D) 6
لناپ نیا ،دوش 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
83 3 7 5 11 هحفص11 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب رتمیلیم لقادح دیاب یتشادهب مزاول زا هورگ مادک یناسر بآ یاه هلول یمسا رطق -20 7
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 4 3 3 16 هحفص16 ،فلا- - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

............... دیاب ،دشاب هتشاد یفیعض یربراب تیفیک لاناک ِـمرت ریز کاخ رگا -( ) 8
.دوش رپ مرن هسام و نش یاه هیال اب و دوش یرافح اددجم هلول رطق هزادنا هب ار ِـنرت )فلا

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

.دوش رپ مرن و هسام و نش یاه هیال اب و هدش یرافح اددجم هلول رطق ربارب ود هزادنا هب ِـنرت )د
101 2 4 4 16 هحفص16 ،ث- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

قیاع دروم رد هلمج مادک ،یژرنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم رظن زا هورگ یاه نامتخاس رد -3 9
؟تسا حیحص ،هدش لرتنک یاضف کاخ یور فک یترارح یراک

.دراد ترورض ،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای نآ زارت مه ،هطوحم زا رت نییاپ کاخ یور رگا cm40فلا (
.درادن ترورض ،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای نآ زارت مه ،هطوحم زا رت نییاپ کاخ یور رگا cm40ب (

.درادن ترورض ،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای ،هطوحم اب رت نییاپ کاخ یور رگا cm40ج (
.دراد ترورض ،دشاب نآ یالاب زا رتمک ای هطوحم اب نآ زارت مه کاخ یور رگا cm40د (
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46 هحفص19 ، ـه لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

و یلصا یاهاضف یبسن یریگ رارق تیعضو نیرتهب هنیزگ مادک ،نامتخاس یاهاضف ییامناجرد -10
؟تسا لیاح یاهاضف

لامش لیاح -بونج یلصا ب یقرش لیاح -بونج یلصا )فلا (
درادن یقرف د برغ لیاح -بونج یلصا )ج (

48 3 3 3 19 هحفص19 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -11
.دیآ یم دوجو هب هیاپ زلف رد هدیتفت هقطنم رد و تسین یصاخ مئالع یاراد ابلاغ کرت ریز )فلا

،تسا زاین دروم بل هب بل شوج رد هک هّـنآ هب تبسن یرتگرزب دورتکلا اب دناوت یم هشوگ شوج )ب
.دوش ماجنا

ای الابرس تیعقوم هب تبسن یرتگرزب رطق اب دورتکلا زا ناوت یم یقفا و تخت یراکشوج رد )ج
.درک هدافتسا یفقس

.تسا حیحص هنیزگ هس ره )د
143 87 6 3 1 4 و5 تاحفص ، - و - - یاهدنب ،یشوج تالاصتا و شوّ یامنهار باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص یزلف تلکسا رد هرهم و ِـیپ اب تالاصتا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -12
.دنرادن یبوخ تیفیک هتم طسوت هدش داجیا یاه خاروس )فلا

،نز خاروس هاگتسد طسوت ناوت یم ،دشاب طسوتم ای مک دح رد قرو تماخض هک یتروص رد )ب
.درک داجیا ار اه خاروس

.دنتسه هنیزه مک هتم طسوت هدش داجیا یاه خاروس )ج
.درک هفاضا خاروس رطق هب تابساحم رد رتمیلیم رادقم هب دیاب هتم اب یراک خاروس رد 3د (

319 3 هحفص9 ، - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

:دوش ماجنا دح زا شیب یراکشوج رگا -13
.دبای یم شیازفا طاسبنا هب لیامت )فلا
.دبای یم شیازفا ضابقنا هب لیامت )ب

.دوب دهاوخ شوج هزادنا ناوت اب بسانتم یشوج حلاصم رادقم شیازفا 3ج (
.دوب دهاوخ شوج ی هزادنا ناوت اب بسانتم طاسبنا نازیم شیازفا 2د (

157 3 هحفص6 ، - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

: اب تسا ربارب مرگولیک تیفرظ اب روسناسآ کی نیباک دیفم تحاسم رثکادح -2800 14
5 16 5 32 5 00 5 48/ د عبرمرتم / ج عبرمرتم / ب عبرمرتم / )فلا ( ( (

عبرمرتم
16 1 2 2 2 15 هحفص15 ،فلا- - - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
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.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا ردقّ روسناسآ کی یکت روسناسآ لباقم ورهار ضرع ینوکسم یاه نامتخاس رد -( ) 15
روسناسآ نیباک ضرع زا رتگرزب ای ربارب ب روسناسآ نیباک لوط زا رتکّوک ای ربارب )فلا (
روسناسآ برد ضرع زا رتگرزب ای ربارب د روسناسآ نیباک قمع زا رتگرزب ای ربارب )ج (

12 4 1 2 2 15 هحفص15 ، - - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

مادک ،دنشاب یقرب هلپ هیواز و تعرس رثکادح ،عافترا رثکادح بیترت هب ریز دادعا هک یتروص رد -16
؟تسا طلغ هنیزگ

34 0 500 6 00 33 0 480 5 ،هیناث80 رب رتم / ،رتم / ب هجرد ، هیناث رب رتم / ،رتم / )فلا (
هجرد

32 0 460 5 60 35 0 520 6 ،هیناث20 رب رتم / ،رتم / د هجرد ،هیناث رب رتم / ،رتم / )ج (
هجرد

41 11 1 3 15 هحفص15 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

و تفر و حلاصم لمح یارب یفاک و مزال طیارش ریز دراوم زا کیمادک نامتخاس ثادحا نامز رد -17
؟تسا نارگراک دمآ

.هدراو یاهراب رثکادح ربارب هس لقادح یراذگراب ینمیا بیرض اب یراد بیش هار )فلا
رتمیتناس ضرع هب یناکلپ 110ب (

عافترا رتم کی هب یقفا لوط رتم تبسن اب یراد بیش هار 3ج (
مادک ِـیه )د

1 5 7 12 2 4 7 12 3 5 7 12 12- - - و فلا- - - - و - - - یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ ، 54هحفص

:هب زاین لغاش رفن دادعت اب ینامتخاس هاگراک کی -225 18
.دراد روصحم یتشادهب تلاوت همشّ لقادح و تشادهب هناخ کی 10فلا (
.دراد روصحم یتشادهب تلاوت همشّ لقادح و تشادهب هناخ کی 9ب (
.دراد روصحم یتشادهب تلاوت همشّ لقادح و تشادهب هناخ کی 7ج (
.دراد روصحم یتشادهب تلاوت همشّ لقادح و درادن تشادهب هناخ 9د (

24 1 3 3 12 33 3-1-16 12 هحفص12 - - - دنب و هحفص - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا زاین ربالاب هاگتسد اب راک یارب رفن دنّ لقادح -19
رفن د رفن ج رفن ب رفن 4فلا 3 1 2( ( ( (

45 12 2 6 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ ،

؟تسا حیحص ریز یاه هرازگ زا کیمادک -20
.دوش مکحم راّآ اب راک مامتا رد دیاب راشف تحت زاگ یاهردنلیس ریش )فلا
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بسانم دنب دعاس و شکتسد هک یتروص رد نابدرن زا نارگراک طسوت غاد ریق ای تلافسآ ندرب الاب )ب
وتسا عنامالب ،دنشاب هتشاد

هک یسابل یزاسکاپ یارب نیزنب دننام ییاه لالح زا دنناوت یم نارگراک ،ریق تخپ راک نایاپ زا سپ )ج
.دننک هدافتسا دنراد نت هب

مادکّـیه )د
و ج- - - - یاهدنب و هحفص ،فلا- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 4رب 4 2 12 18 7 4 2 12 12 :باوج

16 هحفص12-2-4-4 ،د-
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا یمازلا رابخا گنز بصن یربراک مادک رد -21
و هقبط جنپ ینوکسم د اه هاگنامرد ج دجاسم ب یراجت زکارم )فلا ( ( (

رتشیب
102 8 1 9 13 هحفص13 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -22
نامتخاس یلم تاررقم رد هدش صخشم دح زا شیب کنیس هب یفرصم بآ هلول یاهتنا هلصاف رگا )فلا

.دوش لصو کنیس هب امیقتسم دناوت یم ،دشاب
هلول یارب و دنوش یمن طاسبنا و ضابقنا هلئسم ریگرد نامتخاس یفرصم بآ یزلف یاه هلول اهنت )ب

.تفرگ رظن رد دیاب ار ناکما نیا مه یرمیلپ یاه
پمپ زا هدافتسا ،دنشابن یفاک نامتخاس هب یرهش یفرصم یناسر بآ هکبش باعشنا راشف رگا )ج

.تسا عنامالب باعشنا هلول یور امیقتسم
.دشاب بآ نوتس رتم / دیاب یروخ بآ یاهریش تشپ رد بآ راشف لقادح 2د 5 (

59 6 2 5 3 16 هحفص16 ، -پ- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

،دوش هدافتسا یکیتسالپ هلول زا فرصم ریش هب یگناخ زوسزاگ لیاسو زا یکی لاصتا یارب هّـنانّ -23
؟تسا رتمیتناس دنّ هلول لوط رثکادح

( ( ( د) ج ب 130فلا 100 90
120

35 3 1 4 4 17 هحفص17 ، پ تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

زوسزاگ یاه هاگتسد بصن لحم یاضف مجح تروص هّ رد ،یلومعم یدنبزرد اب یاه نامتخاس رد -24
؟تسین یفاک

.دوش هتفرگ رظن رد تعاس رد یرلاکولیک ره یارب بعکمرتم هس زا رتمک هک یتروص رد 177فلا (
.دوش هتفرگ رظن رد تعاس رد یرلاکولیک ره یارب بعکمرتم ود زا رتمک هک یتروص رد 177ب (

.دوش هتفرگ رظن رد تعاس رد یرلاکولیک ره یارب بعکمرتم مین و ود زا رتمک هک یتروص رد 177ج (
.دوش هتفرگ رظن رد تعاس رد یرلاکولیک ره یارب بعکمرتم کی زا رتمک هک یتروص رد 177د (

66 9 5 7 17 هحفص17 ،فلا- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ
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،دنک روبع ِـنیا زا رتمک رطق اب بالضاف و بآ نوفدم یزلفریغ هلول ،زاگ هلول تازاوم هب هّـنانّ -10 25
؟داد شهاک ناوت یم رتمیتناس دنّ ات رثکادح ار زاگ هلول میرح ،صاخ طیارش تحت
40 35 30 25( ( ( د) ج ب فلا

171 10 4 هحفص17 ، - -پ لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

زا کیمادک بش رد لب یسد و زور لوط رد لب یسد ادودح یادص و رس اب یا هقطنم رد -55 65 26
؟تسا زاجم ریز یاه یربراک

ییاریذپ و یدرگناهج زکارم ب هاگشیامن ،رازاب )فلا (
ینامرد یتشادهب زکارم د اهرابنا و اه لانیمرت )ج (

21 1 1 2 18 هحفص18 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟داد شهاک ار کیفارت هفون زارت ناوت یم نازیم هّ ات قمع رتم دودح اب مکارتم یراکتخرد اب -31 27
لب یسد ات رثکادح د لب یسد رثکادح ج لب یسد لقادح ب لب یسد دودح 4فلا 2 9 9 7( ( ( (

86 1 5 هحفص18 ، - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا هیناث دنّ شنخاو نامز بعکمرتم مجح اب یمرگرس و شیامن نلاس کی رد -5000 28
1 0 6 0 4 0 ادودح8 د / ادودح ج / ادودح ب / ادودح )فلا ( ( (

39 1 7 2 18 2 7 2 18 هحفص18 ، - - - لکش ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

هدشن هتفرگ رظن رد یدالوف عطقم ناج دادتما رد تسرد خیم لگ هّـنانّ یدالوف هشرع فقس رد -29
؟دراد دوجو دوش یم شوج نآ هب هک هیاپ زلف و خیم لگ رطق نایم یا هطبار هّ .دشاب

.دراد یگتسب هدش هداد لکش یدالوف قرو عافترا هب و درادن هیاپ زلف هب یطبر خیم لگ رطق )فلا
.دشاب رتمک هیاپ زلف تماخض ربارب / زا دیابن خیم لگ رطق 2ب 5 (
.دشاب رتشیب هیاپ زلف تماخض ربارب / زا دیابن خیم لگ رطق 2ج 5 (

.دشاب هیاپ زلف تماخض ربارب هس دیاب خیم لگ رطق ،دشاب حیحص اه خیم لگ عافترا هک یتروص رد )د
133 1 7 8 2 10 هحفص10 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

.دشاب رتشیب شوج تماخض ربارب ............. زا دیابن ماک شوج رد فاکش لوط -30
30 5 10 20( ( ( د) ج ب فلا

153 4 3 2 9 2 10 هحفص10 ، -ب- - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا رتمیتناس دنّ رفن تیفرظ اب نویسناپ کی رد یمومع یورهار ضرع لقادح -58 31
120 110 90 85( ( ( د) ج ب فلا
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77 13 3 3 6 3 هحفص3 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

زاین دروم ،دشاب رفن دودح نآ هقبط ره فرصتم راب هک انب کی یارب زاجم جورخ هار دنّ -800 32
؟تسا

5 2 3 4( ( ( د) ج ب فلا
78 17 3 3 6 3 هحفص3 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

تدم لقادح ،هلکشتم داوم مامت نتخیر زا سپ ،دوش هیهت نک طولخم طسوت و هاگراک رد نتب رگا -33
؟تسا هیناث دنّ طالتخا نامز

150 90 60 120( ( ( د) ج ب فلا
61 4 3 2 7 9 هحفص9 ، تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

رد هک ییاه هدولاش یارب طسوتم یطیحم طیارش رد درگلیم یور نتب ششوپ تماخض لقادح -34
؟تسا رتمیلیم دنّ ،دنشاب یکاخ مواقم یاه هراوید اب موادم سامت

45 60 50 75( ( ( د) ج ب فلا
57 4 8 6 9 هحفص9 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

سر کاخ زا لکشتم ینیمز رد فالک اب هدش روصحم ییانب شور اب ینامتخاس تسا رظن رد -35
؟تسا حیحص هنیزگ مادک دوش ثادحا ساسح

.دوش هتفرگ رظن رد یدومع فالک کی رتم ره رد هک تسا زاجم انب نیا ثادحا یتروص رد 5فلا (
.تسا زاجم ،دشابن رتشیب رتم ای نآ ضرع ربارب هس زا نامتخاس لوط تبسن رگا 25ب (

رتشیب اتسار نامه رد نامتخاس دعب مراهّ کی زا دیابن اتسار ره رد نامتخاس یاه یگدماشیپ هزادنا )ج
.دشاب

.تسین زاجم نامتخاس نیا ثادحا )د
45 3 5 8 هحفص8 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

ره یارب ، یترارح قیاع ناونع هب رگیدکی زا هلصاف رتمیتناس اب یرجآ هرادج ود یراوید رد -( ) 5 36
.دوش هیبعت رتمیلیم رطق اب یراوید تسب کی لقادح دیاب راوید تحاسم زا عبرمرتم ..............12

( ( ( د) / ج / ب / 0فلا 8 0 7 0 6
0 5/

25 7 1 3 8 هحفص8 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

4 3 لوط37 و رتم عافترا هب حلسمریغ و ربراب راوید تسا رارق ،ییانب حلاصم اب نامتخاس کی رد -
:اب تسا ربارب راوید نیا یارب مزال لقادح تماخض .دوش هتخاس رتم

( ( ( د) رتمیتناس ج رتمیتناس ب رتمیتناس 30فلا 35 25
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رتمیتناس 20
68 4 1 6 5 6 8 هحفص8 ،فلا- هرامش - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دوش یم هدافتسا اه لکش رییغت و تسشن لرتنک یارب یپ یحارط شور مادک -38
زاجم شنت د یدح تلاح ج یرادرب هرهب یدح تلاح ب ییاهن یدح تلاح )فلا ( ( (

4 2 2 4 1 7 هحفص7 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا یرادیاپ یلصا لماع یشمخ تمواقم و نوفدم قمع نابهگن هزاس عون مادک رد -39
راوید د ینزو درکلمع اب یاهراوید ج هنوگرپس یاهراوید ب حلسم کاخ )فلا ( ( (

نیمزریز
35 2 2 5 7 هحفص7 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -40
.تسا / تقوم دوگ کی رد یناوریش یلک یرادیاپ یارب یداهنشیپ نانیمطا بیرض لقادح 1فلا 5 (

.تسا یلومعم دوگ رطخ ،دشاب رتم رادیاپ بیش اب دوگ قمع رگا 10ب (
،دشاب رتم هیاسمه یپ ریز زا دوگ قمع و دشاب ینارحب قمع ربارب ود رظن دروم دوگ قمع رگا 21ج (

.تسا دایز دوگ رطخ
ربارب ینارحب قمع ،رتم / رظن دروم مئاق راوید اب دوگ قمع هدش هدز یاه نیمخت ساسا رب رگا 5د 5 (

.تسا یلومعم دوگ رطخ ،دشاب رفص هیاسمه یپ ریز زا دوگ قمع و رتم 12اب
، - - لودج و و تاحفص ، - - لودج ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 3رب 3 7 18 17 1 3 7 2 4 3 3 7 7 :باوج

18 1 3 7 19 2 3 7 هحفص20 ، - - لودج و هحفص ، - - لودج و هحفص
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا روآ نایز تسیز طیحم یارب اه یشاک باعل رد یتابیکرت عون هّ -41
سم و علق یاهدیسکا دننام یتابیکرت ب هرقن و علق یاه نژیسکا دننام یتابیکرت )فلا (
میمداک و برس یاهدیسکا دننام یتابیکرت د نهآ و یور یاهدیسکا دننام یتابیکرت )ج (

53 1 4 8 5 هحفص5 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

ربرابریغ کبس ینامیس یاه کولب درادناتسا یاه شیامزآ رامش رد ریز یاه شیامزآ زا کیمادک -43
؟تسین

یراشف تمواقم یریگ هزادنا ب بآ بذج یریگ هزادنا )فلا (
تبوطر نازیم نییعت د یا هدوت صوصخم مرج یریگ هزادنا )ج (

79 2 3 10 5 هحفص5 ، - - - دنب ،ب تمسق ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص نامتخاس یاه یگدمآ شیپ دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -44
.تسا زاجم اه هارگرزب و رتم زا رتمک یانهپ اب رباعم رد یگدمآ شیپ 12فلا (
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رد رتم / عافترا لقادح اب ،دوش ثادحا یعرف رباعم یور رب اه نامتخاس نیب هک طاباس 3ب 50 (
.تسا زاجم نامتخاس هناورپ رودص عجرم زا زوجم ذخا هب طورشم ربعم طاقن یمامت

.تسا زاجم رتم کی رثکادح قمع هب نابیاس یگدمآ شیپ )ج
.تسا زاجم یمومع رباعم رد و تیکلام هدودحم زا جراخ رد ینامتخاس نیمزریز یگدمآ شیپ )د

38 1 5 4 4 هحفص4 ،ت- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ماب بیش هک یزکرم طایح یوگلا اب یبیکرت یاه نامتخاس عون زا هقبط ود نامتخاس کی رد -45
رتم دنّ تیکلام زرم زا ماب ینوریب هبل یقفا هلصاف لقادح ،دشاب یم یمومع رباعم تمس هب راد بیش

؟تسا
( ( ( د) / ج / ب / 0فلا 3 0 1 0 2

0 5/
103 3 6 9 4 32 4-1-2-1 4 هحفص4 - - - دنب و هحفص - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ
.

هک رفن فرصت راب اب میقتسم یورهار کی رد ورهار عافترا لقادح و یمازلا یانهپ لقادح -45 46
؟تسا ردقّ بیترت هب ،تسین یمازلا لولعم دارفا یارب نآ ندوب سرتسد تیلباق

یدورو یاضف یمازلا عافترا اب قبطنم عافترا و رتم / 0فلا 9 (
یدورو یاضف یمازلا عافترا اب قبطنم عافترا و رتم / 1ب 10 (

رتم / عافترا و رتم / 2ج 1 0 9 (
رتم / عافترا و رتم / 2د 1 1 10 (

45 4 4 1 5 4 هحفص4 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

............... کلم ای نامتخاس زا جورخ هلحرم رد -47
.تسا نامتخاس یلم تاررقم تامازلا لماش رتم ات ناراب بآ یلصا هلول همادا 2فلا (

.تسین زاجم بالضاف هلول هب ناراب بآ یلصا هلول لاصتا )ب
ادج الماک نامتخاس یتشادهب بالضاف یشک هلول زا دیاب نامتخاس لخاد ناراب بآ یبتک هلول )ج

.دشاب
.تسا یمازلا نامتخاس فارطا تخس حوطس ناراب بآ عفد یارب نامتخاس یلم تاررقم تیاعر )د

121 3 1 6 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یارب هریدم تایه ،یناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس هسیئر تایه یاضعا زا یکی قیلعت اب -48
هنیزگ مادک مادقا یگنوگّ دروم رد ،تسا هدیسرن مزال قفاوت هب هام کی فرظ نیزگیاج باختنا

؟تسا حیحص
هلصافالب روبزم یاروش و هدومن سکعنم یزکرم یاروش هب ار بتارم هام کی فرظ هریدم تایه )فلا

.دیامن یم یفرعم و نییعت ار سیئر تایه رد نیزگیاج وضع
رد یو نیزگیاج هتشر نامه لدبلا یلع وضع ،هدش قیلعت وضع یصصخت هورگ و هتشر هب هجوت اب )ب

.دش دهاوخ هسیئر تایه
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وضع هام کی فرظ ،هریدم تایه طسوت بتارم یروف مالعا زا سپ تسا فلکم یزکرم یاروش )ج
.دیامن یفرعم و نییعت هریدم تایه یاضعا نیب زا ار نیزگیاج

هام کی فرظ زین یزکرم یاروش و مالعا یزکرم یاروش هب ار بتارم هام کی فرظ هریدم تایه )د
.دیامن یم یفرعم هریدم تایه یاضعا نیب زا ار نیزگیاج وضع

165 71 هحفص2 ، هدام ، هرصبت ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

هناورپ کی اب هک یدحاو هعومجم کی رد نامتخاس یکلم و ینف همانسانش رودص هوحن -210 49
؟تسا هنوگّ ینامتخاس دحاو ره یارب دنا هدش هتخاس ینامتخاس

طسوت و هدش یرادربریوصت اهدحاو دادعت هب ،نامتخاس یکلم و ینف همانسانش رودص زا سپ )فلا
.دریگ یم رارق ناکلام لیوحت نامتخاس ریدم

رد و رداص نامتخاس یکلم و ینف همانسانش کی ینامتخاس دحاو ره یازا هب راک لیمکت زا سپ )ب
.دریگ یم رارق ناکلام و هناورپ رودص عجرم رایتخا

هخسن کی دحاو ره یازا هب ناکلام یاضاقت ربانب ،نامتخاس یکلم و ینف همانسانش رودص زا سپ )ج
رد و رداص ناتسا نامزاس طسوت مزال تاحیضوت دیق اب نامتخاس یکلم و ینف همانسانش قدصم

.دریگ یم رارق اه نآ رایتخا
.دوش یم اه نامتخاس تیریدم لیوحت و رداص هعومجم یارب یکلم و ینف همانسانش کی اهنت )د

89 4 1 19 19-1-16 هحفص2 ، - - دنب و ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -50
.دشاب رتشیب شزیر ره رد رتیل زا دیابن اه ناروتسر رد بآ نایرج رثکادح )فلا

نآ هب و دبای همادا نآ هب کیدزن فک ای راوید ات دیاب دناسر یم بآ کنیس هب هک یا هلول لاصتا )ب
.دشاب لصتم

.تسا هقیقد رد رتیل یروخ بآ یاهریش تشپ رد بآ نایرج لقادح 4ج (
.دشاب رتشیب هقیقد رد رتیل زا دیابن شود رد بآ فرصم رادقم 9د (

44 1 5 3 4 16 هحفص16 ، -تو فلا - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

................. یراکشوج ماگنه رد -51
.دش دهاوخن مشّ درد ثعاب شوج میقتسمریغ هدهاشم )فلا

.دراذگ یم رثا تسوپ یور رب رتم زا رتمک لصاوف رد شوج یئرمان یاهوترپ 6ب (
.دراذگ یم رثا مشّ یور رب رتم هلصاف ات رثکادح یئرمان یاهوترپ 5ج (

.دوش هدافتسا ،دنراد رتمک ترارح بذج هک دیفس یاه کسام زا تسا رتهب )د
57 1 8 هحفص2 ،لوا فارگاراپ ، - - دنب ،یشوج یامنهار و شوج باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص یراکشوج یاه شور زا یکی رد ،لاصتا یارجم دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -52
.دوش یم هدافتسا راک هعطق تمس هب شوج میس تیاده یارب لاصتا یارجم زا )فلا

.تسا سم ژایلآ ای سم سنج زا الومعم لاصتا یارجم )ب
.دراد ار یکیرتکلا یژرنا لاقتنا شقن لاصتا یارجم )ج
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دروم هس ره )د
69 1 15 هحفص2 ،هحفص نایاپ ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا نامتخاس حارط سدنهم هدهع رب یرادربدوگ یحارط تیلوئسم ریز دراوم زا کیمادک رد -53
رفص زارت زا رتم / قمع هب و رادیاپ بیش اب یرادربدوگ رد 9فلا 5 (

یتسد یاه کاخ رد یرادربدوگ رد )ب
رفص زارت زا رتم / قمع هب مئاق راوید اب یرادربدوگ رد 6ج 5 (
رفص زارت زا رتم قمع و رادیاپ بیش اب یرادربدوگ رد 8د (

19 2 3 7 9 4 3 3 7 هحفص7 ، - - لودج و - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

............. دشاب هتشاد ................ زا رتمک یعافترا رگا رختسا فارطا هدرن یاهرد -54
.تسین لفق زا هدافتسا هب زاین -رتم / 1فلا 9 (

.دریگ رارق رد یجراخ تمسق رد دیاب اهنآ لفق ندرک دازآ هاگتسد -رتم / 1ب 4 (
.دریگ رارق رختسا تمس هب و رد یلخاد تمسق رد دیاب اهنآ لفق ندرک دازآ هاگتسد -رتم / 1ج 4 (

.دریگ رارق رد یجراخ تمسق رد دیاب اهنآ لفق ندرک دازآ هاگتسد -رتم / 1د 2 (
25 5 3 22 هحفص22 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

یسک هّ ار هزیناولاگ باوخ فک ، ینوگ هیال هس ،ریق هیال ود ماب یتبوطر یراک قیاع یارجا رد -( ) 55
؟دنک یم بصن ماگنه هّ و

لوا هیال یارجا زا سپ ،شک هلول ب لوا هیال یارجا زا لبق ،راک قیاع )فلا (
مود هیال زا سپ فشک هلول د لوا هیال یارجا زا سپ ،راک قیاع )ج (

.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -56
.دوش یم لیلحت هنوراو لاد ای ریت دننام یپ )فلا

.دوش هتفرگ رظن رد یطخ تروص هب دیابن کاخ یالاب هب ور راشف عیزوت نازیم بلص یاه یپ رد )ب
یارب یفاک یتخس یاراد دیاب دننک یم لصتم مه هب ار اه هدولاش تهج ود رد هک یاه فالک )ج

.دنشاب نامتخاس یدومع یاهورین اب هلباقم
278 3 1 2 20 9 هحفص9 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

:اب تسا ربارب یشکهز رایش قمع رثکادح -57
عون هب هجوت اب د رگم نتب یور ج رگم نتب ریز ب هدولاش یور )فلا ( ( (

دنک یم رییغت کاخ
.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

قرو کی ای یدالوف خرمین کی هب لصتم یاه قرو ،ششک تحت بکرم یدالوف هطقم کی رد هّـنانّ -58
شوج یاهراون نیب دازآ هلصاف رثکادح ،دنوش لصتم رگیدکی هب عطقنم شوج یاهراون طسوت رگید
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گنز لامتحا و دنوش یمن گنر هک یتاعطق و هدش گنر تاعطق رد )فلا :وضع یلوط دادتما رد عطقنم
.تسا رتمیلیم ای قرو نیرت کزان تماخض ربارب ،دنراد 300یگدز 24

14 ،دنریگ رارق یوج لماوع زا لصاح یگدروخ و یگدز گنز رثا تحت هک هدشن گنر تاعطق رد )ب ) (
.تسا رتمیلیم / ای قرو نیرت کزان تماخض 1ربارب 80

ای قرو نیرت کزان تماخض ربارب ،دنریگ رارق یگدز گنز رثا تحت هک هدشن گنر تاعطق رد 24ج (
.تسا رتمیلیم 300

.تسا حیحص هنیزگ هس ره )د
39 2 10-2-3-5 هحفص10 ، -فلا تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

تمواقم نیمات یارب یضرع یاه هدننک تخس هیبعت هب زاین یدالوف ریت کی رد هک یتروص رد -59
:دشاب یشرب

.تسا یمازلا یراشف و یششک یاه لاب هب یضرع هدننک تخس لاصتا دراوم یمامت رد )فلا
.دوش لصتم یششک لاب هب یضرع هدننک تخس ،دراوم یمامت رد تسین مزال )ب

زاین یضرع یاه هدننک تخس هب اه هاگ هیکت هب زکرمتم یاهراب لاقتنا یارب هک یتروص رد طقف )ج
.دنوش لصتم یراشف لاب هب دیاب اهنآ ،دشاب

25 زا دیابن ،دننک یم لصتم ریت ناج هب ار اه هدننک تخس هک ییاه ِـیپ زکرم هب زکرم هلصاف )د
.دنک زواجت رتمیتناس

97 2 2 6 2 10 هحفص10 ،ب تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

حیحص فرصت یاهدحاو یلصا جورخ ای سرتسد ریسم دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -60
؟تسا

تیروف هب و لخاد تمس هب یا هدنرادزاب ِـیه نودب دیاب یلصا جورخ یاهرد دراوم یمامت رد )فلا
.دنشاب ندش زاب لباق

دنریگ یم رارق فرصت یاهدحاو یلصا جورخ ای سرتسد ریسم رد هک هدایپ روبع یاه هار بیش )ب
دشاب رتشیب دصرد / زا 12دیابن 5

.دنشاب هتشاد % زا رتشیب بیش دیابن راد خرّ یلدنص شدرگ یارب درگاپ 8ج (
.دشاب فرصت نامه رد یلصا یاهورهار یمازلا یانهپ اب ربارب دیاب روبع یاه هار بیش یمازلا یانهپ )د

49 3 8 1 5 4 هحفص4 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ


