
؟تسین هدافتسا لباق اه یشک میس یارب یتعنص یاه نامتخاس رد قرب یاه هلول زا کی مادک -1
زوسدوخ ریغ عون زا بلص یکیتسالپ (1

)( یس یو یپ) شکور اب یموطرخ یدالوف ۲
)( شکور) نودب و هزیناولاگ یموطرخ یدالوف 3

هزيناولاگ ای هایس عون زا یج یپ )(یدالوف (4
90 ۱۳-۷-۳-۲ هحفص13 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هّ رتم یلیم بسحرب رواجم راوید حطس زا یقرش تلاوت یلوط روحم لوبق لباق ةلصاف لقادح -2
؟تسا نازیم

( ( ( (4 500 3 450 2 400 1
600

32 3 5 2 16 هحفص16 ، فلا تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تحت یاه هزاس یارب یا هزاس حلاصم یکیناکم یاه هصخشم دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (3
؟تسین حیحص ،یراجفنا یاهراب

.دیآ یم رامش هب راجفنا ربارب رد مواقم یاه هزاس یارب زاتمم حلاصم زا حلسم نتب (1
یاه هزاس یارب یبسانم حلاصم ،یگّراپکی مدع و ینکشدرت تلع هب حلسمریغ ییانب حلاصم (2

.دنشاب یمن راجفنا لباقم رد مواقم
تروص هب دناوت یم یراجفنا یاهراب ربارب رد تمواقم یارب ییانب یاهراوید ندومن حلسم (3

.دوش ماجنا یاهراون اب حیلست
نامتخاس رد ،رود هزوح یراجفنا یاهراب یارب دنناوت یمن دایز مرج ليلد هب حلسم ییانب حلاصم (4

.دنریگ رارق هدافتسا دروم
55 5 4 4 21 هحفص21 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

ناوت یم لیذ ةنيزگ مادک زا شتآ ربارب رد کولب هّریت فقس رد نریاتسا یلپ کولب تظفاحم یارب -4
؟درک هدافتسا

نریاتسا یلپ کولب و هّریت هنشاپ رد ِـگ میقتسم یارجا (1
رتم یلیم تماخض هب لقادح یّـگ هتخت زا 10هدافتسا ۲(

فقس متسیس هب بسانم لاصتا اب ،تاررقم قبط یّـگ هتخت زا هدافتسا (3
فقس هب بسانم یکیناکم لاصتا اب هک ستیبار یارب رتم یلیم تماخض هب ِگ دودنا 10یارجا 4(

.دوش یم لصتم و مکحم
142 2 2 4 7 3 141 2 1 4 7 3 هحفص3 ، - - - - دنب و هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هب ار یسرزاب ةجیتن دیاب سرزاب ،یدحاو شش یراجت نامتخاس زا یرادهگن و تبقارم اب هطبار رد -۵
؟دیامن مالعا عجرم مادک هب یبتک تروص

نامتخاس یرادهگن لوئسم رظان )سدنهم (۲ 1
یرجم سدنهم هب یراجت یاهدحاو ناکلام مامت )هب (4 3



3 6 3 1 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسیک ةدهع رب یلاخ نامتخاس یرادهگن تیلوئسم (6
سرزاب نامتخاس یرادهگن )لوئسم (2 1
یرجم نیکلام ای )کلام (4 3

18 2 2 3 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

دهاوخ یراثآ هّ ،دشاب زاجم رادقم زا شیب شوج ةدرگ ،یرایش یاه شوج رد هک یتروصرد -7
؟تشاد

.دبای یم شهاک یگتسخ ربارب رد تمواقم و هتفای شیازفا جراخم (1
دبای یم شیازفا يزاس هبل هنیزه و يگدروخ لامتحا (2

.دبای یم شیازفا جراخم و دوب دهاوخن ناسکی ششک و راشف رد شوج تمواقم (۳
.دبای یم شیازفا لخلخت زورب لامتحا و یراکشوج هنیزه (4

226 هحفص17 ، دنب ، یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

15 10 2 و8 یاه تماخض هب هعطق لاصتا یارب یبسن ذوفن اب یرایش شوج رثؤم تماخض لقادح -
: زا تسا ترابع رتم یلیم

رتم یلیم رتم یلیم رتم یلیم 10رتم یلیم 4 6 3 5 2 3 1( ( ( (
146 1 9 2 10 1 2 9 2 10 هحفص10 ، - - - لودج و ب تمسق - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حيحص ربز تارابع زا کی مادک کولب هّریت فقس و نوتس و ریت اب ینتب هزاس کی یارجا رد -9
هرابکی هب و هدیدرگ یدنب بلاق ینتب فقس و اهریت و اه نوتس ینتب هزاس یگّراپکی روظنم هب (۱

.دوش ماجنا یتسیاب یزیر نتب
دعب زور رد فقس و ریت یزیر نتب و یدنب بلاق سپس و زور کی رد نوتس یزیر نتب و یدنب بلاق (۲

.دشاب یمن حیحص نوتس و ریت نیب زرد ندمآ دوجو هب لیلد هب
.دشاب ربارب هراومه دیاب فقس و ریت و نوتس تخاس رد نتب یراشف تمواقم (3

دنوش یم یزیر نتب و یدنب بلاق مه اب فقس و ریت سپس و هدش یزیر نتب و یدنب بلاق نوتس ادتبا (۴
174 9 1 2 12 9 8 1 2 12 9 هحفص9 ، - - - - و - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

لیذ تارابع زا کی مادک یشمخ یاه باق رد قرو اب یدالوف یطوق یاه نوتس تخاس یارب -( )BOX ۱۰
؟تسا حیحص

باق رد اما .دنوش هداد شوج لماک ذوفن اب یرایش شوج اب دیاب اه قرو ،هژیو یشمخ باق رد (۱
.دومن لصتم مه هب هشوگ شوج اب نوتس لوط مامت رد ناوت یم ار اه قرو طسوتم یشمخ

هدافتسا نوتس عافترا لک رد هشوگ شوج زا ناوت یم هژیو و طسوتم یریذپ لکش اب یاه باق یارب (۲
درک

دوش هدافتسا نوتس رساترس رد لماک ذوفن اب یرایش شوج زا نوتس یاه قرو لاصتا رد هاگره (۳



دومن رظن فرص یگتسویپ قرو یارجا زا ناوت یم
زا نوتس اه تمسق یخرب رد طباوض قبط ناوت یم هژیو و طسوتم یریذپ لکش اب یاه باق یارب (۴
ذوفن اب یرایش شوج ای و هشوگ شوج زا رگید یاه تمسق رد و لماک ذوفن اب یرایش )شوج )CJP

.درک هدافتسا یبسن
242 7 هحفص10 ، ءزج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسین تایلام لومشم دمآرد صیخشت یارب لوبق لباق یاه هنیزه زا ریز دراوم زا کی مادک -۱۱
راک زا یشان ثداوح و رمع و یتشادهب یاه همیب یتخارپ هوجو و ینامرد و یتشادهب یاه هنیزه (1

دنشاب فاعم تایلام تخادرپ زا نوناق بجوم هب هک ییاهدمآرد هب طوبرم یاه هنیزه (۲
دشاب یراجا هک یتروصرد هسسوم هب طوبرم تاودا و تالآ نیشام یاهب هراجا (3

تاطابترا و تارباخم ،بآ ،ییانشور ،قرب ،تخوس جراخم (۴
میقتسم یاه تایلام نوناق هدام هرصبت ،تایلام و همیب تعنص نیناوق ساسا ۱۴۷رب ۲ :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

تیلوئسم و نامیپ کرادم و دانسا قبط نامیپ عوضوم یاهراک یارجا نسح لماك تیلوئسم -۱۲
بیترت هب ،اه هژورپ رد اه تایلام و یعامتجا نیمأت ةمیب ،راک هب طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر مدع

؟تسا ریز عجارم زا کی مادک ةدهعرب
امرفراک – راکنامیپ راکنامیپ – )راکنامیپ (2 1

امرفراک – تراظن هاگتسد تراظن هاگتسد - )راکنامیپ (۴ 3
18 هدام16 و هدام ، یصوصخ و یمومع طیارش و اهدادرارق باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

میلست و هیهت هب فظوم تاررقم ساسا رب هک ناسدنهم زا یکی دروم رد یماظتنا تازاجم -۱۳
؟تسا مادک ،دشاب هدرک للعت نآ عقوم هب ميلست و میظنت رد يلو هدش ینوناق عجارم هب ییاه شرازگ

جنپ هجرد ات ود هجرد زا یماظتنا تازاجم راهّ هجرد یماظتنا )تازاجم (2 1
جنپ هجرد ات هس هجرد یماظتنا تازاجم هس هجرد ات کی هجرد زا یماظتنا )تازاجم (۴ 3

9 9 هحفص91 ، ءزج فلا تمسق هدام ، یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص لیذ تارابع زا کی مادک ،وردوخ یاه هاگفقوت یمومع تامازلا اب هطبار رد -۱۴
کی رد بیش رثکادح و تسا دصرد یصوصخ گرزب یاه هاگفقوت رد زابور هار بیش 15رثکادح ۱(

.دشاب دصرد زا رتمک ای یواسم دیاب نآ یاهتنا رتم کی و ادتبا 10رتم
.دشاب یم رتم دنریگ رارق رگیدکی رانک هک یتروصرد وردوخ فقوت تهج مزال داعبا 55لقادح 2 2(

رتم اه نآ یلخاد ةلصاف و رتم اه نوتس روحم هلصاف هک یتروصرد هدیشوپرس یاه هاگفقوت 7رد 3(
.دریگ رارق نوتس ود نیب دنناوت یم وردوخ 3دشاب

.دشاب رتم زا رتمک دیابن یصوصخ طسوتم یاه هاگفقوت رد یدورو یاه هار بیش ضرع 3لقادح ۴(
71 1 3 10 5 4 هحفص4 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسین حیحص ،ونان حلاصم زا هدافتسا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -15



.تسا لایرتکاب یتنآ صاوخ یاراد یور دیسکاونان (1
.دومن هدافتسا نآ زا سر ونان ناونع هب ناوت یمن و تسا یعیبط سر یعون تینولبروم تنوم (2

.دوش یم هدافتسا زاس و تخاس تعنص رد لایرتکاب یتنآ لماع ناونع هب هرقن ردوپ ونان (3
.ددرگ یم یگتسخ صاوخ دوبهب ببس ،تلافسآ طولخم رد میسلک تانبرک ونان زا هدافتسا (۴

163 7 6 4 2 1 1 هحفص5 ، و و و - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دوش یمن هیصوت اجک رد تینارگ گنس زا هدافتسا -۱۶
ریسدرس قطانم رد اه نامتخاس یامن دنراد رارق زاب طیحم رد هک )ییاه هلپ هار (۲ ۱

اه کراپ یزاس هطوحم اه ناتسرامیب )فک (۴ 3
42 4 4 6 5 هحفص5 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص اه یشاک دروم رد لیذ تارابع زا کی مادک -۱۷
.دنشاب یمن رضم تسیز طیحم یارب اه نآ باعل رد ییایمیش بیکرت عون ره اب راد باعل یاه یشاک (۱

.دنشاب یم باعل نودب یتالوصحم دیسا دض یشاک (۲
رد یتسیلاتاکوتوف ششوپ یاراد یگدنوش زیمت دوخ تیصاخ اب یرتکاب دض یکیمارس یاه یشاک (3

دنشاب یم دوخ حطس
.دنشاب زهجم یصخش تظافح تازیهجت هب دیاب یشاک یاه هتسب تشابنا لحم نانکراک (۴

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

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،کیترتسیه یاهرگاریم دروم رد -۱۸
ءاضعا زا لبق هک تسا لیلد نیا هب ًافرص اهرگاریم نیا رد نییاپ میلست تمواقم اب دالوف زا هدافتسا (۱

.دنوش یعاجترا ریغ هیحان دراو هزاس یلصا
تمواقم یاراد اه نآ رد هدافتسا دروم دالوف و دوش یم هدافتسا دالوف زا هراومه اهرگاریم نیا رد (۲

.تسا دایز شنرک و نییاپ میلست
الاب هتیسیتسالا لودم اب یاهدالوف زا هراومه ،اهرگاریم نیا رد یژرنا فالتا مزیناکم هب هجوت اب (۳

.دوش یم هدافتسا اه نآ رد
.درک دهاوخ قرف اهرگاریم عون نیا رد میلست مزیناکم ،یدنبرکیپ ةوحن هب هتسب (۴

178 13 1 هحفص5 ، - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

نیب فقس یا هبوک یدنب ادص هجرد لقادح نیمأت یارب بیترت هب همادا رد هدش داهنشیپ فقس ایآ -19
فقس و ینامرد فرصت یرتسب شخب یاه قاتا نیب فقس یگنهرف فرصت ینارنخس نلاس )تاقبط ) ( )

؟تسا زاجم یبهذم نکاما
راهّ یاه هتخت -رتم یتناس / تماخض هب یبوّ یزاس فک زا لکشتم بیترت هب حلسم نتب لاد 1فقس 9 )

2 5 54/ تماخض هب یندعم فایلا -رگیدکی زا بسانم لصاوف رد و رتم یتناس داعبا هب شارت
یراک ِـگ هیال ًاتیاهن و رتم یتناس تماخض هب حلسم ینتب لاد -شارت راهّ یاه بوّ ریز 15رتم یتناس

. رتم یتناس / تماخض هب فقس )ریز 1 2
یلب - ریخ - یلب یلب -یلب )-ریخ (2 1



ریخ -ریخ - یلب یلب - ریخ - )ریخ (4 3
لودج و هحفص ، دروم نیرخآ - -پ لودج همادا ، ثحبم باتک ساسا 78رب 1 4 18( ) :باوج

41 3 7 2 18 34 هحفص18-2-5-4 مراهّ و لوا دروم - - - لودج و هحفص لوا )دروم ) ( )
.تسا حیحص فلا هنیزگ

-20
رد نارهت رهش رازاب هقطنم رد یطیحم هفون رظن زا ادص لداعم زارت رثکادح ،یکیتسوکآ یحارط یارب

؟دوش هتفرگ رظن رد دیاب لب یسد دنّ زور لوط

65 60 55 50( ( ( د) ج ب فلا

21 18-2-1-1 هحفص18 ، لودج ، ثبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

هب ناوت یم ایآ ،دوش یم هدافتسا کاخ و ِـگ تالم زا نامتخاس لخاد رد اهدودنا یزاسریز یارب -21
؟درک هدافتسا هسام و ِـگ تالم زا نآ یاج

.دشاب رتمیلیم هسام هزادنا نیرت گرزب هک یطرش هب ،یلب 3فلا (

.تسین ماجنا لباق یراکدودنا و دنک یمن ریگدنک ار ِـگ تالم هسام اریز ،ریخ )ب

.دشاب رتمیلیم هسام هزادنا نیرت گرزب هک یطرش هب ،یلب 2ج (

.دوش هفاضا تالم هب زین نامیس هک یطرش هب ،یلب )د

32 6 2 2 5 5 هحفص5 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

رظن رد اب هطبار رد ریز دراوم زا کی مادک .تسا رتم داعبا یاراد نامتخاس کی ورهار بذاک فقس -۲۲
حیحص یا هزاس فقس هب نآ لاقنا و هلزلز رثا رد بذاک فقس رد هدش داجیا یبناج یورین نتفرگ

؟دشاب یم
.تسا یمازلا ،یا هزاس فقس هب بسانم یدنبراهم کمک اب بذاک فقس یبناج تکرح زا یریگولج (1

دوش هبساحم هلزلز زا یشان یورین دیاب دشاب یم زا رتشیب بذاک فقس ضرع هب لوط تبسن 4نوّ 2(
.دوش لامعا یا هزاس فقس هب و

.تسین یمازلا هلزلز هب طوبرم تابساحم بذاک فقس نیا یارب (3
.دوش ینیب شیپ بذاک فقس یارب یا هزرل عاطقنا یاهزرد دیاب (4

64 5 5 4 هحفص2800 ، - - دنب ، درادناتسا همان نییآ ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص روتامروفسنارت قاتا اب هطبار رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک (23
.دشاب یراک ِـگ دننام ،یراک کزان هنوگ ره دقاف دیاب قاتا فقس )فلا

.دوش هدناشوپ یشاک اب دیابن قاتا یاهراوید )ب



.دشاب هتشاد زاجم دح زا شیب بیش ای هلپ عون ِـیه دیابن ،روتامروفسنارت قاتا رد )ج

.دنشاب روتامروفسنارت خرّ یداه راوز یاراد دیاب روتامروفسنارت لقان یاه نهآریت )د

56 هحفص13 ، ژ ءزج ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

عوقولا بیرق شزیر لامتحا هک دوش یم هداد صیخشت نینّ نامتخاس کی یرادربدوگ ماگنه -24
؟تسا دروم نیا رد یروف مادقا ماجنا لوئسم یسک هّ .دراد دوجو

یرادربدوگ حارط یگنهامه اب هژورپ رظان یرادربدوگ )راکنامیپ (۲ 1
امرفراک )رظان (4 3

23 7-3-4-6 هحفص7 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسین حیحص لیذ تارابع زا کی مادک نیمز یکینکتوئژ ییاسانش رد -۲۵
تیفرظ رگا .تسا رتم داعبا هب یلیطتسم ،نالپ رد نآ ةدرتسگ ةدولاش هک ینامتخاس 1510رد ۱(
تیفرظ یاه هیرظن هب هجوت اب ،دشاب هدننک نییعت یپ ریز کاخ يشرب یگتخیسگ و نیمز یربراب

.دشاب رتم ات نیب دیاب هنامگ قمع 15یربراب 10
هتشاد دوجو تخس هیال رتم زا لبق هکنیا رگم دشاب یپ ریز رتم زا رتمک دیابن هنامگ کی 6قمع 6 ۲(

دشاب
اب مکارتم یلیخ هیال و یگنس رتسب کی هب هنامگ ییاهن قمع هب ندیسر زا لبق هک یتروصرد (۳

.دوش رتمک دناوت یم هنامگ قمع ،دوش دروخرب هجوت لباق تماخض
و تخاونکیریغ تسشن و لگ تسشن نیمخت لماش دیاب یکینکتوئژ ییاسانش زا یفیصوت شرازگ (۴

.دشاب درادناتسا ساسا رب نیمز 2800عون
13 7 2 7 هحفص7 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

نودب و تلکسا نودب یرجآ یمیدق هقبط ود نامتخاس نآ یگیاسمه رد هک ینیمز یارب رگا (26
رطخ نازیم .میئامن ارجا مئاق یاه هراوید ای و رتم قمع هب یدوگ میهاوخب دراد دوجو 5نیمزریز

؟تسیک هدهع رب یرادربدوگ یحارط تیلوئسم و تسا مادک دوگ
حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش طسوت یحارط -دایز رایسب دوگ رطخ (1

حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش طسوت یرادربدوگ یحارط - دایز دوگ رطخ (2
دوگ یزاسرادیاپ رد حالصیذ صصختم زا هدافتسا و نامتخاس حارط سدنهم - یلومعم دوگ رطخ (3

.نامتخاس حارط سدنهم - یلومعم دوگ رطخ (4
19 11 4 3 3 7 18 6 4 3 3 7 هحفص7 ، - - - - دنب و هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص رظان سدنهم رظن زا ،اه هنامگ یاه یرافح دروم رد ریز تارابع زا کی مادک (2۷
تسد هنومن ،هدش ذخا هنومن و هدوب لوبق لباق کاخ رد هتسویپ یریگ هزغم اب ینارود یرافح (1



دوش یم یقلت هدروخن
دشاب یمن لوبق لباق بآ حطس ریز رد ینارود یرافح (۲

.تسا لوبق لباق سر و یال و هسام رد ییوشو تسش یرافح (3
.دشاب یمن لوبق دروم یتلاح ِـیه رد هدنبسّ یاه کاخ رد ،رپوت هلیم اب رگوا اب یرافح (4

12 2 4 4 2 7 هحفص7 ، ءزج - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین بسانم حلسمریغ ییانب یاه نامتخاس هدولاش یارجا یارب ریز دراوم زا کی مادک -۲۸
یرجآ یاه نامتخاس رد کهآ -هسام تالم اب هشال گنس زا هدافتسا (1

یرجآ یاه نامتخاس رد کهآ -لگ تالم اب هشال گنس زا هدافتسا (2
هتفش بعکمرتم رد کهآ مرگولیک رایع اب یکهآ هتفش زا 250هدافتسا ۳(

یرجآ یاه نامتخاس رد نامیس -هسام تالم اب هشال گنس زا هدافتسا (۴
66 4 5 6 8 هحفص8 ، ت ءزج - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص یتبوطر یراک قیاع دروم رد یاه هنیزگ زا کی مادک -۲9

.تسا زاجم یراک قیاع یاه هیال ندرک مکحم یارب خیم زا هدافتسا )فلا

.تسا زاجم یگدنراب ماگنه هب یراک قاع )ب

.تسا زاجم بوطرم حطس یور رب یراک قیاع )ج

.تسا زاجم سویسلس هجرد + یاوه رد یراک قیاع 5د (

61 5 8-5-5-16 هحفص8 ، هرامش ِ، تمسق، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

اب ،یزاسامن ای یراک کزان هنوگره نودب هک تماخض هب زرج کی یارب نکمم نزو رثکادح -3.5 m 30
رت کیدزن ریز یاه هنیزگ زا کی مادک هب بسحرب .دوش هتخاس نامیس و هسام تالم و یراشف رجآ

؟دوب دهاوخ
67 4 54 3 47 2 22 1( ( ( (

4 8-1-2-14 هحفص8 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
128 2 1 6 هحفص6 ، - - پ لودج همادا ، ثحبم باتک ساسا رب

.تسا حیحص ب هنیزگ

هس یاراد فالک اب هدش روصحم ییانب نامتخاس کی ثادحا یارب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -۳۱
هدوب ربارب نامتخاس نیا ثادحا لحم رواجم نیمز زارت طسوتم یعافترا دک ؟تسا حیحص ،فقس

.دنتسه رتم بسحرب یعافترا یاهدک و
داعبا هب نالپ یاراد و موس فقس و مود فقس و لوا فقس یعافترا 7/00+دک +3/50 +0/00 1(

رتم
داعبا هب نالپ یاراد و موس فقس و مود فقس و لوا فقس یعافترا 7/40+دک +4/00 +0/60 2(

رتم



داعبا هب نالپ یاراد و موس فقس و مود فقس و لوا فقس یعافترا 8/80+دک +5/00 +1/20 3(
رتم

داعبا هب نالپ یاراد و موس فقس و مود فقس و لوا فقس یعافترا 8/00+دک +4/80 +1/60 4(
رتم

46 2 5 5 8 8-5-5-1 هحفص8 ، - - - و دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص لیذ تارابع زا کی مادک -۳۲
زا بلاق یاهراهم لیم روبع یارب ناوت یم تماخض هب یشرب یاهراوید یدنب بلاق 300یارب mm 1(

.درک هدافتسا رتم یلیم هلصاف هب رتم یلیم رطق اب یکیتسالپ 1000هلول 25
هب دومن نوفدم یتشپ نوتس لخاد رد ار نادوان ناوت یم تشر رهش رد هقبط ود یاه نامتخاس رد (2

.تفرگ رظن رد یلاخ ار نادوان طسوت هدش لاغشا یاضف ،یحارط رد هک یطرش
لاعفنا و لعف لیلد هب ،ینتب تاعطق رد ار یموینیمولآ یاهارجم و اه هلول ناوت یمن هجو ِـیه هب (3

.درک نفد ،موینیمولآ و نتب نیب ییایمیش
رب دومع و دادتما رد اه نوتس و اهریت نتب رد بالضاف و بآ یاهارجم و اه هلول ندرک نوفدم (4

.تسا عونمم هراومه اه نآ روحم
172 9 9-12-1-19-1 هحفص9 ، ءزج دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

بسانم هلول و فیق یمرت قیرط زا یزیر نتب یارب یفرصم یاه نتب تاصخشم زا کی مادک -( ) ۳۳
؟تسا

.تسا / نامیس هب بآ تبسن 0رثکادح 5 1(
.دشاب دیاب بعکمرتم رب مرگولیک نتب رد نامیس رایع 300لقادح ۲(
دشاب رتم یلیم رثکادح دیاب اه نتب هنوگ نیا پمالسا 100دودح 3(

دشاب دیاب رتم یلیم هنادگنس هزادنا رثکادح دشاب رتم یلیم هلول یلخاد رطق 20هاگره 160 4(
87 9-8-7 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

فارحنا و هدش نییعت ةدر نتب تمواقم رپ نتب ةصخشم یراشف تمواقم یا هژورپ یارب رگا -( ) 34
یارب مزال طسوتم یراشف تمواقم لقادح ،دشاب هدش هدز نیمخت ربارب یراشف تمواقم درادناتسا

؟تسا کیدزن ریز ریداقم زا کی مادک هب، بسح رب نتب طولخم تبسن نییعت
65 4 62 3 60 2 58 1( ( ( (

91 1 3 2 9 9 هحفص9 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

و عون هّ زا مئاق و یقفا یاه فالک رد یلوط یاهدرگلیم ،فالک اب یرجآ یاه نامتخاس یارجا رد -35
؟دشاب دیاب هزادنا هّ لقادح

رتمیلیم رطق لقادح اب رادجآ عون ب رتمیلیم رطق لقادح اب هداس عون 9فلا 8( (

رتمیلیم رطق لقادح اب رادجآ عون د رتمیلیم رطق لقادح اب رادجآ عون 10ج 12( (



55 1 9 5 5 8 هحفص8 ، ءزج ،ب تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یاه نامتخاس رد یقفا فالک کی طسو رد شکدود کی روبع یارب خاروس داجیا هک یتروص رد -36
رتمیلیم × داعبا هب یقفا فالک طسو رد خاروس رطق رثکادح ،دشاب یرورض فالک اب 400یرجآ 400
.دیامن یمن عطق ار اهدرگلیم روکذم خاروس دینک ضرف ؟تسا رت کیدزن ریز ریداقم زا کی مادک هب

رتمیلیم د رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 55فلا 65 40 45( ( ( (

55 3 1 10 5 5 8 هحفص8 ، ءزج ، پ تمسق - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یروحم راب تحت نوتس رد رتم یلیم رطق هب یاهدرگلیم یششوپ هلصو لوط شهاک یارب -۲۵ 37
؟تسین وگباوج لاحرهرد یراکهار هّ ،یراشف

نتب تمواقم شیازفا (1
دالوف تمواقم شیازفا (2

یضرع یاهروتامرآ هلصاف شهاک (3
یضرع یاهروتامرآ رطق شیازفا (4

304 9-21-4-3-1 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یحارط الاب ةمین رد و نییاپ ةمین رد ،یا هرط لئاح راوید کی عافترا رد مئاق یلصا یاهدرگلیم -۳۸
یاه هنیزگ زا کی مادک تاعالطا نیا ساسا رب .تسا هدش هدافتسا یناشوپ مه شور زا هلصو یارب و

؟تسا حیحص ریز
.تسین دراو حرط رب یداریا ،رگید ینف طباوض تیاعر تروص رد (1

.دراد داریا حرط و دنک رییغت دیابن راوید عافترا رد اهدرگلیم هلصاف (2
دح زا شیب اهدرگلیم روحم هب روحم هلصاف نوّ ،رگید ینف طباوض تیاعر تروص رد یتح (3

.دراد داریا حرط ،تسا زاجم
هب یداریا دشاب هدش تیاعر رگید ینف طباوض و هدوب عون زا اهدرگلیم هک یتروصرد S340طقف 4(

.تسین دراو حرط
302 9-21-4-1-5 هحفص9 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

انب هدودحم زا ،هاگراک تقوم یتظافح راصح یگدز نوریب ناکما ،ریز طیارش زا کی مادک تحت -39
؟دراد دوجو

.دشاب یمن زاجم یطیارش ِـیه تحت هاگراک تقوم یتظافح راصح یگدز نوریب )فلا
.دنوشن زاب رذگ تمس هب هاگراک لخاد زا اهرد طقف هک یدراوم رد )ب

.دنوشن زاب رذگ تمس هب هاگراک لخاد زا اه هرجنپ طقف هک یدراوم رد )ج
.دنوشن زاب رذگ تمس هب هاگراک لخاد زا اه هرجنپ مه و اهرد مه هک یدراوم رد )د

13 6 2 2 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ



؟تسا تسردان اه هنیزگ زا کی مادک ینامتخاس هاگراک کی رد هدافتسا دروم نابدرن دروم رد -40
.دنیامن هدافتسا نامزمه روط هب رفن کی زا شیب دیابن نابدرن کی زا )فلا

.دشاب رتشیب رتم زا دناوت یمن هفرط کی نابدرن کی لوط 6ب (
.تسا عونمم تسد اب راب لمح ،نابدرن زا هدافتسا ماگنه )ج

ودیآ لمع هب یریگ شیپ اهنآ یور رب اپ شزغل زا ات دنشاب رادجآ دیاب یزلف نابدرن یاه هلپ )د
52 3 7 12 هحفص12 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک یپ یاه بلاق اب طابترا رد -41
.تسین زاجم یرجآ یاه بلاق زا هدافتسا ،اه یپ یزیر نتب رد یلک روط هب )فلا

.تسا عونمم یدنب بلاق ماجنا نودب یپ ،ینیمز عون ره یارب )ب
یلو تسا یرورض یدنب بلاق ماجنا ،دشاب هتشادن دوجو شزیر رطخ و هدوب مکحم ینیمز رگا )ج

.دشاب یرجآ دناوت یم نآ سنج
فرص و یدنب بلاق زا ناوت یم ،اهدرگلیم یور بسانم ششوپ ظفح اب دشاب مکحم ینیمز رگا )د

.داد ماجنا ار یزیر نتب ،کاخ حوطس یور نولیان ندیشک اب و رظن
.تسا حیحص د هنیزگ :باوج

رگا .تسا زاین نهآریت یرتم هخاش هب یدالوف تلکسا کی تخاس یارب دینک ضرف -۱۸۰IPE ۱۲ ۱۷۷ ۴۲
دیاب هک هنومن دنّ لک رد ،دشاب هتشاد نانیمطا هناخراک هب هدش دراو یاه نهآریت تاصخشم زا (رظان

؟دیامن اضاقت زاین دروم یاه شیامزآ ماجنا یارب دنناوت یم دنوش باختنا یقافتا )روط هب
هنومن هنومن هنومن 3هنومن 4 6 3 12 2 18 1( ( ( (

258 10-4-3 هحفص10 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

درادناتسا یاه ِـیپ زا رگیدکی هب رتمیلیم و یاه تماخض هب یدالوف قرو ود لاصتا 25یارب 15 43(
هرا اب اه قرو هبل دوش هدافتسا دنلب ییایبول خاروس زا هک یتروص رد .تسا هدش هدافتسا 16 M

نیرتکیدزن ات خاروس زکرم هلصاف رثکادح ،دنشاب دیدش یگدروخ رثا تحت تاعطق و دشاب هدش هدیرب
؟دشاب یم رادقم هّ ورین یزاوم دادتما رد قرو هبل

80 100 120 125( ( ( د) ج ب فلا

( ) ( )2 10-2-9-3-2 161 ءزج10 ، ث تمسق دنب، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

دروم رد لیذ دراوم زا کی مادک یرسور و یرسریز قرو کمک هب یّـیپ رادریگ لاصتا یارب -( )BFP 44
طسوتم یشمخ باق رد یرسور قرو هب ضورفم ریت کی لاب لاصتا یارب مزال یاه ِـیپ دادعت لقادح

عطقم ندوب ناسکی و صخشم ِـیپ رطق و ناسکی یرسور و یرسریز قرو زا هدافتسا ضرف اب هژیو و



؟تسا حیحص ریت
.دشاب یم طسوتم یشمخ باق زا رتمک هژیو یشمخ باق یاه ِـیپ دادعت هراومه (1
.دشاب یم طسوتم یشمخ باق زا رتشیب هژیو یشمخ باق یاه ِـیپ دادعت هراومه (2

.دنربارب مه اب طسوتم و هژیو یشمخ باق یاه ِـیپ دادعت هراومه (3
.دشاب یمن زاجم لاصتا عون نیا زا هدافتسا هژیو یشمخ یاه باق یارب (4

، پ ءزج - - - دنب ، و هحفص ، ءزج - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( )4 9 3 10 251 15 4 13 3 10 10 :باوج
223 هحفص

.تسا حیحص ج هنیزگ

رجآ اب ار دوخ دهعت رد نامتخاس یامن هک دوب هدش دهعتم هدقعنم دادرارق قبط ینامتخاس یرجم -45
یارب یرجم .تسا هدرک هدافتسا فراعتم یامن رجآ زا ،نآ یاج هب هدربمان ،دهد ششوپ یکالپ یامن

:روکذم مادقا
یم ءاضتقا ترورض رگا و دنک تیاعر اقیقد ار دادرارق دافم هک هدوب دهعتم اریز تسا نماض )فلا

.درک یم بلج ار امرفراک تیاضر دیاب دوش هداد دادرارق دافم رد یرییغت هک هدرک
یاج هب کی ره زا هدافتسا اذل دنوش یم فرصم امن یارب رجآ ود ره اریز درادن یتیلوئسم ِـیه )ب

.درادن یلاکشا یرگید
.تسین نماض دشاب هدش رازاب رد نآ ندش بایمک اب هجاوم یکالپ یامن رجآ هیهت عقوم رد رگا )ج

( ) امرفراک) کلام زا ار دزمتسد توافتلا هبام دوخ مادقا نیا تباب هدرک هعجارم کلام هب هک دراد قح د
.دنک هبلاطم

156 هحفص5 ، دنب ،یرجم تیلوئسم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

حیحص لیذ تارابع زا کی مادک اه ِـیپ و اهراهم لیم تهج فلتخم یاه خاروس رطق دروم رد -46
؟تسا

. تسا راهم لیم ای ِـیپ یمسا )رطق )d
.دشاب رثکادح دناوت یم نوتس فک قرو رد خاروس رطق (1

.تسا ربارب اه ِـیپ همه درادناتسا خاروس رطق (2
.تسا ربارب اه ِـیپ همه درادناتسا خاروس رطق (3
.تسا ربارب اه ِـیپ همه هدش گرزب خاروس رطق (4

159 5 2 9-3 2 10 هحفص10 ، ءزج ب تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

طیحم یامد لقادح ،دوشن ماجنا یراکشوج طیحم ندرک مرگ یارب صاخ تادیهمت هک یتروصرد -47
؟تسا ریز یاه هنیزگ زا کی مادک اب قباطم ،یراکشوج ندوبن عونمم یارب

سویسلس هجرد سویسلس هجرد 5رفص 2 1( (
سویسلس هجرد - سویسلس هجرد -10 4 5 3( (

261 4 4-4 10 هحفص10 ، ت ءزج - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص روتامروفسنارت قاتا اب هطبار رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -48



.دشاب یراک ِـگ دننام ،یراک کزان هنوگ ره دقاف دیاب قاتا فقس )فلا
.دوش هدناشوپ یشاک اب دیابن قاتا یاهراوید )ب

.دشاب هتشاد زاجم دح زا شیب بیش ای هلپ عون ِـیه دیابن ،روتامروفسنارت قاتا رد )ج
.دنشاب روتامروفسنارت خرّ یداه راوز یاراد دیاب روتامروفسنارت لقان یاه نهآریت )د

56 هحفص13 ، ژ ءزج ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هب هحفص یارجا تروص رد کبس یدالوف باق متسیس رد یا هزاس یششوپ تاحفص یارجا رد - 49
؟درک هدافتسا ناوت یم هقبط ره عافترا رد هعطق دادعت هّ زا یرثکادح ،یقفا یاهراون تروص

4 4 3 3 2 2 1 1( ( ( (
39 3 5 8 2 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

رد زاجم یگدیمخ رثکادح رتم لوط هب یا هزاس کوال کی یارب ،کبس یدالوف باق متسیس رد -4 50
؟تسا رتم یلیم دنّ وضع لوط

12 7 4 10 4 3 2 6 2 1 6 1/ / / /( ( ( (
41 3 2 11 هحفص11 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص کبس یدالوف باق لاصتا رد ریز تالمج زا کی مادک -)( 51
.دنبای همادا دیاب یدالوف ةرادج زا روبع زا سپ ِـیپ ماگ هس رثکادح ةزادنا هب راکدوخ یاه ِـیپ (1

اه نآ ناوت یم دشاب ِیپ یمسا رطق ربارب لقادح فرط ره رد هبل زا راکدوخ ِـیپ هلصاف 1/5یتقو 2(
.تفرگ رظن رد رثؤم ًالماک دالوف هب دالوف تالاصتا رد ار

.دوش رظن فرص دیاب هراومه میقتسم شرب و ششک رد زره یاه ِـیپ تیفرظ زا (3
راکدوخ یاه ِـیپ تیفرظ دشاب نآ یمسا رطق ربارب ود راکدوخ یاه ِـیپ زکرم هب زکرم هلصاف رگا (4

.دوش یم هتفرگ رظن رد رثؤم تیفرظ دصرد 80لداعم
35 2 1 8 2 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،هدش درون مرگ عطاقم اب یدالوف یاه نامتخاس رد -52
هرهم تمس دوش هدافتسا اب دالوف یارب ِـیپ زا هاگره یکاکطصا درکلمع و یّـیپ تالاصتا 10/9رد 1(

.دوش هدرب راک هب رشاو دیاب
رتمک یا هیواز ِـیپ روحم رب دومع هحفص و ِـیپ اب سامم دالوف حطس نیب هاگره ییاکتا تالاصتا رد (2

.درکن هدافتسا رشاو زا ناوت یم دشاب هجرد 3زا
دیاب هرهم و ِـیپ فرط ود ره رد یکاکطصا درکلمع اب یّـیپ تالاصتا رد یاه ِـیپ یارب 10/9هراومه 3(

.دوش هدرب راک هب رشاو
دیاب هرهم و ِـیپ فرط ود ره رد یکاکطصا درکلمع اب یّـیپ تالاصتا رد یاه ِـیپ یارب 8/8هراومه 4(

.دوش هدرب راک هب رشاو
17 20 3 8 1 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ



شحاف یاه هنیزه ،نامتخاس یارجا هلحرم رد ناسدنهم زا یکی بسانمان درکلمع رثا رد -53
مادک ،یا هفرح فلخت زارحا اب و امرفاک تیاکش تروص رد .تسا هدش لیمحت امرفراک هب یرورضریغ

؟تسا حیحص راظتنا دروم یماظتنا تازاجم دروم رد هنیزگ

هبنشراهّ هجرد ات ود هجرد زا یماظتنا تازاجم ب جنپ هجرد ات هس هجرد زا یماظتنا تازاجم )فلا (

جنپ هجرد ات ود هجرد زا یماظتنا تازاجم د لاغتشا زا تیمورحم هام هس نازیم هب لقادح )ج (

، ءزج ،فلا تمسق ، هدام ، یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا 3رب 91 :باوج
8 هحفص

.تسا حیحص ب هنیزگ

حیحص یدعب هس کبس هتخاس شیپ لناپ متسیس یارجا یارب هدش هداد تایئزج زا کی مادک -54
؟تسا

ةلصاف اب شم -رتم یلیم لک تماخض و رتم یلیم قیاع هتسه تماخض اب یراوید 120لناپ 30 1(
نتب و و رطق هب

هب ةلصاف اب شم -رتم یلیم لک تماخض و رتم یلیم قیاع هتسه تماخض اب یفقس 120لناپ 70 2(
نتب و و رطق

هب ةلصاف اب شم -رتم یلیم لک تماخض و رتم یلیم قیاع هتسه تماخض اب یفقس 130لناپ 50 3(
نتب و و رطق

ةلصاف اب شم -رتم یلیم لک تماخض و رتم یلیم قیاع هتسه تماخض اب یراوید 120لناپ 40 4(
نتب و و رطق هب

، - - - - - - - - یاهدنب هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 4رب 3 2 5 3،11 3 2 5 11 77 3 1 2 5 11 و11 :باوج
78 هحفص

.تسا حیحص د هنیزگ

رد هک دوش یم هجوتم،هاگراک کی یارب نیرکروات ربالاب هاگتسد ییامناج رد یرجم سدنهم کی -( ) 55
نیا رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .دوش ماجنا ناگیاسمه زا یکی کلم یور زا دیاب راب روبع ،تروص ره

؟تسا حیحص هطبار
هیاسمه کلم زا راب روبع ترورض ،دوش هداد عالطا کلم نینکاس و کلام هب ًابتک عوضوم دیاب (1

.دیآ لمع هب مزال ینمیا تادیهمت و ددرگ دییات نامتخاس یمسر عجرم طسوت
.دوش ذخا رواجم کلم کلام یرضحم تقفاوم دیاب روات ربالاب بصن زا )لبق ) (2

.دنک رظن فرص روات ربالاب بصن زا دیاب و تسین راک نیا هب زاجم یرجم )سدنهم ) (3
.دیآ لمع هب مزال ینمیا تادیهمت و هدش همیب یلامتحا تارطخ ربارب رد رواجم کلم (4

45 14 2 6 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

تحاسم اب وشزاب ود زا هدافتسا اب و یعیبط تروص هب عبرمرتم تحاسم هب یقاتا هیوهت -20 56
زا کی ره یارب زاین دروم حطس لقادح ،دنوش زاب ویساپ کی هب اهوشزاب رگا دوش یم ماجنا ناسکی

؟تسا عبرمرتم دنّ اهوشزاب



1 60 4 0 80 3 0 40 2/ / /( ( ( 0 95 1/ (
39 1 3 3 4 14 هحفص14 ، ءزج فلا تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص یتظافح یاه هزاس و لیاسو دروم رد ریز تارابع زا کی مادک -57
.دشاب رتم لقادح دیاب راد بیش حوطس و هلپ هار تقوم یتظافح هدرن 1عافترا 1(

.دشاب یمن یتظافح هدرن بصن هب یزاین دشاب رتم زا رتمک دارفا طوقس عافترا 2هاگره 2(
یوکس ای هقبط فک زا تقوم یتظافح هدرن دیاب دشاب رتم / زا شیب دارفا طوقس عافترا 1هاگره 2 3(

.ددرگ بصن راک
.دشاب یدومع یاه هیاپ یاراد رتم / رثکادح لصاوف رد دیاب یتظافح 2هدرن 5 4(

33 2 2 5 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

دقاف هک یعطاقت کیدزن رد ،یمومع ربعم رد نتب پمپ رارقتسا یارب ینامتخاس هاگراک کی رد -58
لقادح ناونع هب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .تسا هدش ذخا زوجم ،تسا یگدننار و ییامنهار مئالع

؟تسا عطاقت زا پمپ نیا رارقتسا لوبق لباق هلصاف
رتم رتم رتم 20رتم 4 18 3 15 2 12 1( ( ( (

39 3 1 6 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

لیذ تارابع زا کی مادک تسیز طیحم تظافح و راک تشادهب ینمیا تیلوئسم اب هطبار رد -59
؟تسا حیحص

.دوش راک هب لوغشم ییاهنت هب راک یداع تاعاس زا جراخ دناوت یم رگراک (1
.دنک تراظن رظان سدنهم و هدنزاس درکلمع رب دیاب نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس طقف (2

لوئسم ناونع هب یرادربدوگ ینمیا لئاسم هب انشآ و حالصیذ صخش یریگراک هب اه یرادربدوگ رد (3
.تسا یمازلا یرادربدوگ هاگراک ینمیا

زین هقبط ره عافترا و هتشاد تحاسم عبرمرتم هقبط ره هک هقبط شش نامتخاس کی 550یارب 4(
هب حالصیذ صخش یفرعم تسا نیمز یالاب هقبط و نیمزریز رد هقبط ود و دشاب یم رتم /4 2 80

.تسا یمازلا تسیز طیحم تظافح و راک تشادهب ینمیا لوئسم ناونع
9 5 5 1 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،اه هاگراک یسرزاب اب طبترم روما رد -60
اه نآ تارایتخا و فیاظو دودح هب طوبرم دراوم رد راک تشادهب ناسانشراک و راک ناسرزاب شرازگ (1

.دوب دهاوخ یرتسگداد نیطباض شرازگ مکح رد
.تسا عونمم اه هاگراک هیلک رد مامت لاس زا رتمک دارفا ندرامگ راک ۱۸هب 2(

نارگراک دزم تخادرپ .دوش یم لیطعت راک ،رطخ زورب ای هثداح عوقو لامتحا لیلد هب هک یمایا رد (3
.دشاب یم امرفراک هدهع رب هاگراک

،دنهد یم ماجنا روآ نایز و تخس و کانرطخ یاهراک ای هنابش راک هک ینارگراک هب یفاضا راک عاجرا (4
.تسا عونمم

راک نوناق و و و داوم ،راک نوناق باتک ساسا 105رب 101 79 61 :باوج



.تسا حیحص ب هنیزگ


