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%20 . ماب1 بیش رگا مینک هدافتسا ماب یور یدیشروخ نکمرگبآ زا میهاوخ یم ینوکسم یالیو کی یارب -
؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،دشاب

تسین هاگتسد هب یسرتسد یارب وکس هب یزاین ،ماب بیش ندوب مک لیلد هب ( 1
همه زا وکس نیا هزادنا دوش ینیب شیپ یقفا ییوکس نآ فارطا رد دیاب هاگتسد هب یسرتسد .یارب 2(

. . دوش75 بصن ظفاحم هدرن دیاب وکس فارطا دشاب رتم یتناس زا رتمک دیابن فرط
فرط همه زا وکس نیا هزادنا دوش ینیب شیپ یقفا ییوکس نآ فارطا رد دیاب هاگتسد هب یسرتسد .یارب 3(

. . تسین75 وکس فارطا ظفاحم هدرن بصن هب یزاین دشاب رتم یتناس زا رتمک دیابن
فرط همه زا وکس نیا هزادنا دوش ینیب شیپ یقفا ییوکس نآ فارطا رد دیاب هاگتسد هب یسرتسد .یارب 4(

. . دوش50 بصن ظفاحم هدرن دیاب وکس فارطا دشاب رتم یتناس زا رتمک دیابن
۳۵ ۳۴ 2 1 14-3-6-4 و14 تاحفص ب و -فلا ، -فلا یاه تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

:اه نامتخاس یتشادهب تاسیسات رد هدرک راک حلاصم زا هدافتسا ( 2
.تسا زاجم ،یرجم رظن زا بسانم تیفیک طرش هب )فلا

.تسا زاجم ،مزال یاه شیامزآ ساسا رب بسانم تیفیک طرش هب )ب
.تسین زاجم اقلطم هدرکراک حلاصم دربراک )ج

.تسا زاجم ،دشاب هدشن یط اه نآ یراک رمع فصن زا شیب هکنآ طرش هب )د
3 5 5 1 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دوش یم هیصوت ییاه لیدبت عون هّ زا هدافتسا ،بآ یاه پمپ شهد و شکم هلول طخ یور رب -3

روحم مه شکم هلول روحم مه شهد -هلول 1(
روحم مه شکم هلول روحم مه ریغ شهد -هلول 2(
روحم مه ریغ شکم هلول روحم مه شهد -هلول 3(

روحم مه ریغ شکم هلول روحم مه ریغ شهد -هلول 4(

.تسا حیحص ج هنیزگ

ماظن ناسرزاب یماظتنا تیموکحم هقباس مدع و راک هب لاغتشا هناورپ هیاپ دروم رد هنیزگ مادک - 4
؟تسا حیحص ناتسا یسدنهم

باختنا زا لاس تفه زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع ود ۲هیاپ - 1(
باختنا زا لاس جنپ زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع کی ۳هیاپ - 2(
باختنا زا لاس جنپ زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع ود ۲هیاپ - 3(

باختنا زا لاس تفه زا لبق الاب هب هجرد زا تیموکحم مدع کی ۴هیاپ - 4(
6 هحفص82 ، هدام فلا تمسق ،یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ
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؟تفرگ رظن رد بالضاف یرادم شکاوه ،ناوت یم یتشادهب مزاول نوفیس دنّ یارب رثکادح (5
ددع د ددع ج ددع ب ددع 2فلا 4 6 8( ( ( (

115 9 2 5 16 هحفص16 ،فلا - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

دنّ زا دناوت یم رثکادح ،یار نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره - 6
؟دریگب تلاکو رگید وضع

دشاب یمن زاجم یار نداد یارب تلاکو نتفرگ وضع وضع )وضع ( ( (4 1 3 2 2 3 1
3 52 هحفص1 ، هدام هرصبت ،یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

ماظن هریدم تایه رد تیوضع نابلطواد یملع تیحالص قیداصم رامش رد ریز دراوم زا کی مادک - 7
؟دشاب یمن اه ناتسا نامتخاس یسدنهم

زا یکی رد یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو دیئات دروم یسانشراک یلیصحت کردم ندوب اراد ( 1
نامتخاس یسدنهم یلصا یاه هتشر

یسدنهم هفرح هب طوبرم یزاسرهش و هار ترازو بوصم یشزومآ هرود ۳ندنارذگ 2(
رد ناریا رد یسانشراک هرود دقاف هک یلصا یاه هتشر رد یسانشراک زا رتالاب هتسویپان کردم ندوب اراد (3

. دشاب۱۰ نوناق بیوصت زا سپ لاس ات لیصحت زا تغارف نامز
یبلطواد یاضاقت زا لبق ،ناتسا نامه یسدنهم ماظن رد تیوضع هقباس لاس ود لقادح نتشاد (4

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

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص بالضاف و ناراب بآ یشک هلول هکبش لاصتا دروم رد هنیزگ مادک (8
هلول یور نوفیس بصن ای و نامتخاس جراخ رد بالضاف یشک هلول هب ناراب بآ یشک هلول هکبش لاصتا )فلا

.تسا زاجم بالضاف یلصا یقفا
هلول یور نوفیس بصن اب و نامتخاس جراخ رد بالضاف یشک هلول هب ناراب بآ یشک هلول کبش لاصتا )ب

.تسا زاجم ناراب بآ یلصا یقفا
.تسین زاجم اقلطم )ج

.تسا زاجم نامتخاس لخاد رد )د
121 3 1 6 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟درک هدافتسا ناوت یمن زاگ مادک زا دربم یشک هلول متسیس رد یتشن شیامزآ یارب -9
۲ ۱ 4 3 2 و1 یاه هنیزگ اوه نبرک دیسکا ید )تزا ( ( (

۱۸۶ 1 14-13-8-3 هحفص14 ، -فلا و فلا یاه تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب دیاب رتم یلیم دنّ لقادح یریگاوه ریش رطق ،ییامرس / ییامرگ تاسیسأت یشک هلول رد - 10
20 2 50 1( (
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15 4 / 3( ییامرس) ییامرگ تاسیسأت یشک هلول رد یقفا هلول رطق ربارب
مشش دلج مود تمسق هرامش هشقن ، هیرشن ساسا ۱۲۸رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دوش تظافح دیاب ریز یاه شور زا کی مادک اب ینفلت رمک یگنلیش شود -( ) 11
نانیمطا ریش نکش ءالخ و هفرطکی ریش هفرطکی ریش نکش )ءالخ ( ( (4 3 2 1

70 ۳ 16-3-7-4 هحفص16 ، -پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یالاب هبل ات بآ یدورو هلول هناهد ریز هبل هلصاف لقادح مجح هب یندیماشآ بآ هریخذ نزخم 10mرد 123 -
دنّ بیترت هب نزخم بآ حطس رثکادح ات زیررس هلول هناهد ریز هبل هلصاف لقادح و زیررس هلول هناهد

؟دشاب دیاب رتم یلیم

50 50 4 40 50 3 100 40 2 40 100 و1 و و )و ( ( (
۶۳ 3 ۶۲ 2 16-3-6-1 هحفص16 -ث تمسق و هحفص -ث تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

) ؟تسا دصرد دنّ یرادم شکاوه هلول بیش رثکادح -13
4 4 2 3 8 2 1 1( ( ( (
۱۱۵ ۱ 16-5-2-9 هحفص16 -پ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

دنّ ،هدش بصن نامتخاس نیمزریز نیرت نییاپ رد هک یناسربآ پمپ نویسادنوف عافترا لقادح -14
؟دشاب دیاب رتم یتناس

50 4 80 3 30 2 60 1( ( ( (
۶۴ ۲ 16-3-6-2 هحفص16 -فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب ددع دنّ دیاب نامتخاس ماب یلصا ماب ناراب بآ مئاق هلول و یوشفک دادعت لقادح (15
دراد یگتسب یوشفک هزادنا هب ب دراد یگتسب یگدنراب تدش و ماب حطس هب )فلا (

ددع د ددع 1ج 2( (
124 3 2 6 16 هحفص16 ،پ- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

زا ییال زا دیاب تسب و قیاع نیب ،دوش هتسب نآ قیاع یور یفرصم مرگ بآ هزیناولاگ هلول تسب رگا - 16
؟دشاب دیاب ردقّ زاین دروم قرو تماخض لقادح دوش هدافتسا یدالوف قرو .سنج

رتم یلیم /1 5 1(
رتم یلیم 1 2(

رتم یلیم رت گرزب یاه هلول یارب و رتم یلیم ِـنیا رطق ات یاه هلول 1/5یارب 1 2 3(
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رتم یلیم رت گرزب یاه هلول یارب و رتم یلیم ِـنیا رطق ات یاه هلول 1یارب 1/5 2 4(
یاه تمسق دنب و هحفص -ت تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا 1-4-7-16رب ۱۳۸ 1 16-7-3-2 16 :باوج

۱۴0 2 هحفص1 -ت و -ت
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب توف دنّ دیاب اوه هّـیرد هب لاصتا یارب یزلف فاطعنا لباق باعشنا لاناک لوط رثکادح - 17
14 4 4 25 3 12 2 10 1( ( ( (/

۷۲ 14-6-3-4 هحفص14 ب تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

ریز یاه لوط اب ِـنیا رطق هب هدش هدیرب یدالوف هلول هعطق راهّ ، راشف اب زاگ یشک هلول رد -4 60psi 18
هجرد هیواز اب هلول رگید یاه هخاش هب نآ یاهتنا ود نداد شوج یارب ناوت یم ار کی مادک تسا 90دوجوم .

؟درک مخ
رتم یتناس لوط هب هعطق رتم یتناس لوط هب 320هعطق 2 300 1( (
رتم یتناس لوط هب هعطق رتم یتناس لوط هب 350هعطق 4 370 3( (

۱۰۴ 17-12-4 هحفص17 ِ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب دیاب ردقّ یشیامرس یاه هاگتسد لیوک یارب تیسنادنک هدیلاگّ هیلخت هلول رطق لقادح -( ) 20
ِـنیا ( 1
ِـنیا (2

ِـنیا 1 3(
ِـنیا یکیتسالپ یاه هلول یارب و ِـنیا هزیناولاگ یدالوف یاه هلول یارب (4

۳۶ ۲ 14-3-7-2 هحفص14 -فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟درک هدافتسا ناراب بآ هلول یارب ناوت یمن هلول سنج مادک زا ،هقبط نامتخاس ۵کی 21(
یس یو یپ ب هساک رس نودب یندِ )فلا (

نیلپورپ یلپ د نیلتا یلپ )ج (
128 3 3 3 6 16 هحفص16 ، -ج تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ
رارق کرتشم هاگ هیکت یور ِـنیا و ، یاهرطق هب قیاع نودب یدالوف هلول هس ور مدآ لنوت کی 8رد 6 4 22(

؟دشاب دیاب رتم یتناس دنّ رواجم هاگ هیکت ود نیب یقفا هلصاف رثکادح دنا هتفرگ
580 430 520 300( ( ( د) ج ب فلا

هحفص ،فلا ، - - - لودج زا هدافتسا و هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 1رب 5 7 16 141 3 5 7 16 16 :باوج
142

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دریگ تروص دیاب یتامادقا هّ تسبراد یور راک هاگیاج زا راک رازبا و حلاصم نداتفا زا یریگشیپ یارب -23
. دوش1 هدیشک راصح یغرم یروت طسوت تسبراد یور راک هاگیاج فارطا (

.دوش هداد رارق تسا راک لوغشم تسبراد یور هک یرگراک تسد مد زاین دروم لقادح دادعت هب حلاصم (2
. 15 دوش3 ینیب شیپ رتم یتناس لقادح عافترا هب بسانم روخاپ راک هاگیاج زاب یاه هبل رد (
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هتخیوآ تسبراد هب لقتسم تروص هب هک دوش هداد رارق ییاه هظفحم و فورظ لخاد راک رازبا و حلاصم (4
. دوش

۳۴ 12-5-3-1 ۵۱ 12-7-2-8 هحفص12 دنب زا هدافتسا و هحفص دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

:ینعم هب بآ هیلخت هژاو نک کنخ جرب Bleed)رد off) ۲۴-
. دشاب یم1 جرب یبارخ تلاح رد ای جرب نف یشوماخ ماگنه رد جرب بآ عیرس هیلخت (

. دشاب یم2 نک کنخ جرب زا هدولآ بآ هیلخت (
. دشاب یم3 نک کنخ جرب نیریز تشت زا زیررس بآ هیلخت (

ییایمیش داوم تظلغ شیازفا زا یریگولج یارب شدرگ رد بآ زا یدصرد بوانتم ای هتسویپ هیلخت (4
. دشاب یم جرب متسیس بآ رد راذگ بوسر

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دریگ یم نامرف یا هصخشم هّ زا پمپ نیا ،بالضاف هّـضوح پمپ لصو و عطق روظنم هب -25
هّـضوح لخاد بالضاف حطس (1

هّـضوح هب یدورو هلول رد بالضاف یبد (2
هّـضوح هب یدورو هلول رد بالضاف راشف (3

. دشاب یم4 یتسد تروص هب طقف و روتارپا صیخشت هب نامرف نیا (
11 16-1-11-1 هحفص16 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا ریز یاهزاگ زا کیمادک اتدمع یشک هلول متسیس رد دوجوم یعیبط زاگ (26
ناتم ب ناپورپ و ناتوب زا یطولخم )فلا (
ناپورپ د ناتوب )ج (

5 34 هحفص17 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
فرصم طاقن هب اه شیالاپ زا هک تسا ناتم اتدمع یزاگ یاه نبرکوردیه هدش شیالاپ طولخم :حیضوت

.دوش یم لقتنم
.تسا حیحص ب هنیزگ

:هک تسا یهاگتسد فرصم رپ زوسزاگ هاگتسد (27
.دشاب تعاس رد یرلاک ولیک / رثکادح نآ یترارح تیفرظ 10فلا 000 (

.دشاب رتشیب تعاس رد بعکمرتم / زا نآ یفرصم زاگ رادقم 1ب 5 (
.دشاب ینوکسم دحاو ات نیب شیامرگ ناگدننک نیمات 5ج 3 (

.دشاب تعاس رد بعکمرتم / زا رتمک یلو بعکمرتم / زا شیب نآ یفرصم زاگ رادقم 1د 2 0 8 (
65 3 7 5 7 17 هحفص17 ، -فلا- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسین حیحص ریز تارابع زا کیمادک (28
.تسا ِـنیا لداعم /4 0 25 psig راشف اب یفرصم زاگ یشک هلول زاجم یمسا رطق رثکادح )فلا

.دشاب رتشیب رتم یتناس زا رثکادح دیابن زاگ یاه گنلیش لوط 120ب (
.تسا / ینوکسم نامتخاس یشک هلول متسیس رد یعیبط زاگ راشف 0ج 25 psig (

.دشاب یم رتم یتناس زوسزاگ لیاسو یاه شکدود رطق لقادح 15د (
80 17 4 8 17 هحفص17 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
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.تسا حیحص د هنیزگ

ود هلصاف ، راشف اب زاگ ِـنیا هلول کی نفد یارب لاناک یرافح و یرادرب هیور یارب یشک طخ رد -psi 60 8 29
؟دشاب دناوت یم ریز ریداقم زا کی مادک طخ

رتم یتناس 68رتم یتناس 2 60 1( (
رتم یتناس 75رتم یتناس 4 65 3( (

۱۰۶ ۱۰۵ 17-12-5-2 هحفص17 ر تمسق و هحفص ت تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص روسناسآ هاّ فک بآ هیلخت دروم رد هنیزگ مادک -30
. تسا1 زاجم نامتخاس یتشادهب بالضاف یشک هلول هکبش هب هیلخت میقتسم لاصتا (

. دشاب2 میقتسمریغ دیاب نامتخاس یتشادهب بالضاف یشک هلول هکبش هب هیلخت لاصتا (
یتشادهب بالضاف یشک هلول هکبش هب نآ میقتسم لاصتا ،هیلخت یارب پمپ زا هدافتسا تروص رد (3

تسا زاجم نامتخاس
یتشادهب بالضاف یشک هلول هکبش هب نآ میقتسم لاصتا ،هیلخت یارب پمپ زا هدافتسا مدع تروص رد (4

تسا زاجم نامتخاس
۷ 16-1-9-2 هحفص16 فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

قمع رثکادح دشاب یم رتم ضرع یاراد ینوکسمریغ نامتخاس کی روسناسآ اهنت لباقم یورهار -. 3 31
) ؟دشاب دناوت یم رتم دنّ روسناسآ نیباک

2 4 4 3 3 4 5 2 2 1/ /( ( ( (
۱۲ 15-2-2-1-4 15-2-2-1-4 هحفص15 لودج زا هدافتسا و دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

حطس لقادح تسا هیناث رب رتم روسناسآ تعرس تسا عبرمرتم / یروسناسآ هاّ عطقم .تحاسم 3 . 2 5 ۳۲ -
؟دشاب دیاب عبرمرتم دنّ روسناسآ هاّ یاوه هیلخت هّـیرد

0 25 4 0 3 3 0 4 2 0 025 1/ / / /( ( ( (
28 15-2-2-8-2 15-2-2-8-2 , هحفص15 دنب دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

. 1 0/38 0/8 دشاب یم33 هیناث رب رتم هلپ تعرس و رتم هلپ قمع ،رتم هلپ ضرع یقرب هلپ کی رد -
؟تسا تعاس رد رفن دنّ یقرب هلپ نیا ییاج هباج تیفرظ

15 854 4 18 948 3 14 210 2 9 473 1/ / / /( ( ( (

۴۳ 15-3-2-2 ۴۲ 15-3-2-2 هحفص15 هطبار زا هدافتسا و هحفص دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هکبش هک هناخرفاسم کی یارب قیرح زا رارف روظنم هب جورخ سرتسد شیامیپ ریسم لوط رثکادح ۳۴ -
؟دشاب دیاب رتم دنّ ،درادن قیرح یافطا هدنراب

90 4 60 3 75 2 45 1( ( ( (
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32 1 2 3 6 3 6 2 3 هحفص3 ، - - - - لودج و - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

جورخ دنّ لقادح ،عبرمرتم تحاسم هب هیوهت یاه هاگتسد یریگرارق قاتا ،قیرح زا رارف روظنم 100هب ۳۵-
؟دشاب هتشاد دیاب جورخ سرتسد رد ای

1 1(
2 2(

. دشاب یم3 هیوهت نف دوجو مدع ای دوجو هب هتسباو اهنآ دادعت لقادح (
. دشاب یم4 هدنراب هکبش دوجو مدع ای دوجو هب هتسباو اهنآ دادعت لقادح (

3 ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

اب راکدوخ هدنراب هکبش دقاف ود ره ناروتسر و ملیف شیامن نلاس ،ییامنیس هعومجم کی لخاد )رد ) ۳۶ -
؟دشاب دیاب تعاس دنّ قیرح ربارب رد راوید نیا مزال تمواقم لقادح دنا هدش ادج مه زا .یراوید

2 4 3 3 1 2 0 5 1( ( ( (/
30 32 6 2 3 هحفص3 لودج و هحفص - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رتم یتناس دنّ دیاب قیرح زا رارف روظنم هب جورخ یورهار دیفم ضرع لقادح ،ییادتبا هسردم کی رد ۳۷ -
؟دشاب

300 4 240 3 180 2 110 1( ( ( (
،یگنهرف /یشزومآ یاه فرصت رد جورخ یاه هار یصاصتخا طباوض ، ثحبم باتک ساسا 3رب :باوج

۱۲۰ ات۱۱۸ هحفص
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب دیاب عبرمرتم دنّ ،نالولعم صوصخم ییوشتسد ولج رد دازآ تحاسم لقادح ۳۸-
0 4 4 0 75 3 1 5 2 0 93 1/ / / /( ( ( (

۳۱ ۲ 16-2-5-1 هحفص16 -ج تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

دیاب رتم یلیم دنّ ینوکسم عمتجم کی گنیکراپ رد هدش بصن یاه یوشفک هناهد یجراخ رطق لقادح ۳۹-
؟دشاب

90 4 80 3 50 2 65 1( ( ( (
۳۷ 1 16-2-5-9 هحفص16 -فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

یدراوم هّ دیاب لقادح قاتا نیا یارب ،دریگ رارق نامتخاس لخاد یقاتا رد بآ هریخذ نزخم رگا ۴۰ -
؟دوش ینیب شیپ

یوشفک و اوه ضیوعت یوشفک )طقف (2 1
یوشفک و اوه ضیوعت ،یترارح قیاع اوه ضیوعت )طقف (4 3

۶۲ ۳ 16-3-6-1 هحفص16 -پ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ
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700D. یا هظحل41 نایرج رثکادح اب بالضاف یلصا یقفا هلول طخ یور رب عقاو دیدزاب هّـیرد رطق لقادح -
( %2 F.Uتسا هلول نیا بیش ؟دشاب دیاب رتم یلیم (دنّ

100 4 150 3 125 2 80 1( ( ( (
90 2 16-4-2-6 ۱۷۲ 3-3-2 هحفص16 -ب تمسق دنب و هحفص -پ لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا ردقّ عبرم ِـنیا رب دنوپ راشف اب یفرصم زاگ یشک هلول زاجم یمسا رطق رثکادح -42
. تسا1 هدننک فرصم نیرترود ات ريسم راشف تفا و زاگ فرصم نازیم هب هتسباو و درادن یتیدودحم (

ِـنیا 4 2(
ِـنیا 3 3(

ِـنیا یرادا یاه نامتخاس یارب و ِـنیا ینوکسم یاه نامتخاس 4یارب 3 4(
17 ثحبم باتک ساسا رب :باوج

( ِـنیا( رتم یلیم ،بآ نوتس رتم یلیم راشف اب یفرصم زاگ یشک هلول زاجم یمسا رطق ۴رثکادح ۱۰۰ ۱۷۶
.دشاب یم

.تسا حیحص ب هنیزگ

دیاب رتم یتناس دنّ تباث زوسزاگ هاگتسد هب زاگ یشک هلول متسیس لاصتا یارب یسم هلول لوط رثکادح ۴۳-
؟دشاب

75 4 50 3 100 2 150 1( ( ( (
35 هحفص17 ، ب دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب رتم یتناس دنّ دیاب زاگ قاجا هندب زا زاگ ریش هلصاف ۴۴ -
رتم یتناس یلا رتم یتناس 30یلا 20 2 30 10 1( (

رتم یتناس یلا رتم یتناس 70یلا 50 4 40 30 3( (
۳۲ 17-4-1 هحفص17 لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دوش بصن دیاب قاجا هیور زا رتالاب رتم یتناس دنّ لقادح یتنیباک یگناخ زاگ قاجا )دوه ) ۴۵ -
100 4 90 3 75 2 50 1( ( ( (

۶۲ 17-7-1 هحفص17 لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یتاصخشم هّ یاراد دیاب زاگ یشک هلول تشن شیامزآ psiجنسراشف ۴۶-
. 1 دشاب1 هتشاد راب ات رفص یراک هنماد (

. 15 دشاب2 هتشاد راب ات رفص یراک هنماد (
. 10 دشاب3 رتم یتناس لقادح نآ هحفص رطق (
. 7 5 دشاب4 رتم یتناس / لقادح نآ هحفص رطق (

57 17-6-2 هحفص17 ب تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ
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هّ هب یّـیپراون ،دراد رارق بآ اب سامت رد هک یطاقن ای بوطرم طاقن زا زاگ هلول روبع تروص psiرد ۴۷ -
؟دریگ تروص دیاب لکش

دصرد یّـیپ مه یور اب یّـیپ راون هیال 50کی 1(
دصرد یّـیپ مه یور اب یّـیپ راون هیال 30ود 2(

دصرد یّـیپ مه یور اب مود هیال و دصرد یّـیپ مه یور اب لوا هیال ،یّـیپ راون هیال 30ود 50 3(
دصرد یّـیپ مه یور اب یّـیپ راون هیال 50ود 4(

48 17-5-5-2 هحفص17 ح تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یرایتخا هلول هبل ندز خپ ریز یاه هلول زا کی مادک رد بل هب بل یراکشوج رد ، زاگ یشک هلول .رد psi ۴۸-
؟تسا

ِـنیا یمسا رطق هب هلول ِـنیا یمسا رطق هب 1هلول 2 3 1( (
ِـنیا یمسا رطق هب هلول ِـنیا یمسا رطق هب )هلول (4 2 3

17-4-5-1 ۴۹ 17-5-6-3 لودج17 زا هدافتسا و هحفص پ تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
۳۸ هحفص

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب دصرد دنّ دیاب بیترت هب ِـنیا رطق هب بالضاف یقفا هلول بیش رثکادح و 4لقادح ۴۹-
3 1 4 3 2 3 4 2 2 4 1 و1 و و )و ( ( (

( )2 16-4-2-4 3 2 16-4-2-4 "ب"16 لودج و -ب ، -ب یاه تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
87 هحفص

.تسا حیحص فلا هنیزگ

دیاب لاناک و هلول دروم رد یتامادقا هّ ،دشاب هتشاد رارق یلقتسم یقفا لاناک رد زاگ هلول هّـنانّ -psi 50
؟دوش ماجنا

دوش تظفاحم بآ ذوفن لباقم رد یتبوطر قیاع طسوت نوریب زا لاناک و دوش یراک قیاع دیاب زاگ هلول (1
هلیسو هب و هدش عمج لاناک یاهتنا رد لاناک هب یذوفن یاه بآ ات دشاب هتشاد بسانم بیش لاناک فک (2

. دوش هیلخت پمپ
. دوش3 رپ کشخ هسام طسوت لاناک و هدش قیاع دیاب زاگ هلول (

. دوش4 یریگشیپ لاناک رد زاگ ندش عمج زا ات دشاب هتشاد بسانم هیوهت لاناک (
۴۶ 17-5-4-6 هحفص17 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص مامح بذاک فقس زا زاگ هلول روبع دروم رد هنیزگ مادک -51
. تسین1 زاجم مامح بذاک فقس زا زاگ هلول روبع (

. دشاب2 یشوج عون زا تالاصتا بذاک فقس لخاد دیاب (
. دوش3 یزیمآ گنر راکور یاه هلول قباطم هلول و هدوب یشوج عون زا تالاصتا دیاب (

. دریگ4 تروص زاگ ندش عمج زا یریگولج یارب بذاک فقس هیوهت یارب مزال ینیب شیپ دیاب (
۴۴ 17-5-2-4 هحفص17 ش تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

ای لخاد رد ،ناراب بآ و بالضاف ،بآ هیلخت و جورخ یاه هناهد یور هک ییاه هکبش یاهخاروس رطق - 52
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( هطوحم( ای ماب حطس ناراب بآ یاهوشفک یور هکبش دننام دنوش یم بصن فک یور ،نامتخاس جراخ
؟دشاب رتم یلیم دنّ دیاب رثکادح

6 4 10 3 12 2 8 1( ( ( (
۸ 16-1-9-7 هحفص16 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

رییغت یقفا تروص هب گنیکراپ فقس ریز ِـنیا رطق هب هقبط جنپ نامتخاس کی بالضاف مئاق هلول -5 53
دناوت یم بالضاف مئاق هلول نییاپ یوناز زا دعب یا هلصاف هّ رد گنیکراپ یور هقبط بالضاف دهد یم .ریسم

؟دوش لصتم یلصا یقفا هلول هب
وناز زا دعب رتم یتناس وناز زا دعب 50هلصافالب 2 1( (

وناز زا دعب رتم یتناس وناز زا دعب 127رتم یتناس 4 75 3( (
۸۹ 5 16-4-2-5 هحفص16 -ب تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

هلول هب یکمک شکاوه طسوت دیاب شکاوه مئاق هلول ،هقبط نامتخاس کی بالضاف یشک هلول رد -30 54
؟دشاب دیاب ردقّ لاصتا طاقن نیب هلصاف رثکادح دوش لصتم بالضاف .مئاق

نامتخاس هقبط عافترا لداعم نامتخاس هقبط عافترا 5لداعم 2 10 1( (
نامتخاس هقبط عافترا لداعم نامتخاس هقبط عافترا 3لداعم 4 8 3( (

۱۰۹ 3 16-5-2-3 هحفص16 -ب تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

ناراب بآ مئاق هلول هناهد حطس ربارب دنّ لقادح دیاب ماب ناراب بآ یوشفک یفاص هکبش زاب حوطس ۵۵-
؟دشاب

ربارب مین و ود ربارب ود ربارب مین و کی ربارب )کی ( ( (4 3 2 1
۱۲۴ 2 16-6-2-3 هحفص16 -فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

رارق هدافتسا دروم دناوت یم یتشادهب مزاول زا کی مادک یارب شکاوه و بالضاف کرتشم مئاق هلول -56
؟دریگ

یتشادهب مزاول همه یارب ( 1
تلاوت زج یتشادهب مزاول همه یارب (2

لانیروی و تلاوت زج یتشادهب مزاول همه یارب (3
هناخزپشآ کنیس زج یتشادهب مزاول همه یارب (4

۱۱۴ 16-5-2-8 هحفص16 فلا تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

راوید زا دعب رتم کی ات فکمه هقبط رد ِـنیا رطق هب نامتخاس کی ناراب بآ یقفا یلصا هلول 4لوط ۵۷ -
هّـیرد دنّ لقادح یقفا هلول نیا یور تسا رتم نامتخاس زا هلول جورخ لحم نامتخاس .یجراخ 35 ( )

؟دوش بصن دیاب یا هزادنا هّ اب و دیدزاب
ِـنیا رطق اب هّـیرد ِـنیا رطق اب 4هّـیرد 1 2 4 2 1( (

ِـنیا رطق اب یرگید و ِـنیا رطق اب یکی هّـیرد ِـنیا رطق اب 3هّـیرد 4 2 4 4 3 3( (
۱۲۴ 3 3 16-6-2-4 هحفص16 -ب و -فلا یاه تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
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.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا ردقّ یشک هلول متسیس رد عبرم ِـنیا رب دنوپ راشف اب زاگ زاجم تعرس ۶۰رثکادح 58(
هیناث رب رتم د هیناث رب رتم ج هیناث رب رتم / ب هیناث رب رتم 20فلا ۱۲ 1 033 ۱۵( ( ( (

100 9 2 11 17 هحفص17 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

:دیابن عبرم ِـنیا رب دنوپ ات راشف اب یعیبط زاگ یشک هلول رد زاگ تعرس 60رثکادح 2 59(
.دیامن زواجت هیناث رد رتم زا ب دیامن زواجت هقیقد رد رتم زا 30فلا 120( (

دیامن زواجت هیناث رد رتم زا د دیامن زواجت هیناث رد رتم زا 20ج 25( (
100 9 2 11 17 هحفص17 ، - - - دنب ، ثحبم باتک هب هجوت اب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یکیناکم و یقرب تاسیسات رد لماعریغ دنفادپ ،طبترم تامازلا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (60
؟دشاب یمن حیحص اه نامتخاس

دنشاب زوس هناگود دیاب اه هناخروتوم یترارح یاه لعشم )فلا
.دنوش بصن فک یور و یقفا تروصب نزاخمو اه پمپ دننام یتازیهجت )ب

.دنوش یامناج نامتخاس زا جراخ ،ناکما دح ات اه هناخ روتوم یلک روط هب )ج
.دشاب بلص الماک دیاب یاه لاناک و اه هلول اه هدنرادهگن و اه تسب )د
95 8 3 2 7 21 هحفص21 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص د هنیزگ
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