
مادک ،دشاب بعکمرتم کی زا رتشیب نتب طولخم ره مجح هک یتروصرد ،ینامتخاس هاگراک کی رد -1
؟تسا حیحص اه یرادرب هنومن رتاوت دروم رد هنیزگ

یرادرب هنومن کی اه لاد رد یزیر نتب بعکمرتم ای لاد حطس عبرمرتم ره 50زا 150 1(
یرادرب هنومن کی لوط رتم ره یازا هب اه نوتس 100رد 2(

تسا رتشیب هک مادکره نتب حطس عبرمرتم ای بعکمرتم ره زا اهراوید و اه هدولاش 150رد 50 3(
یرادرب هنومن کی

کی لوط رتم ره زا دنوش یم یزیر نتب رگید تاعطق زا ادج هک ییاه فالک و اهریت 100رد 4(
یرادرب هنومن

134 3 9-10-8-2 هحفص9 ، ءزج دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

ریت ینییاپ و ییالاب لاب ناونع هب هدافتسا یارب یترارح شرب هاگتسد اب یدالوف قرو شرب رد ایآ -2
( کیرباف( درگ هبل تسا مزال ایآ و دوش هداد شرب نامز مه لاب قرو تمس ود ره هک تسا زاین ،قرو

؟دوش هداد شرب زین قرو
ریخ -یلب یلب )-ریخ (2 1
ریخ -ریخ ریخ )-یلب (4 3

تاحیضوت دنب یشوج تالاصتا و شوج ویامنهار هحفص ، ، باتک ساسا 313رب ۹-۳ :باوج
۳۱۶ هحفص9-6 ،پ- لکش لیذ

.تسا حیحص ب هنیزگ

یراکشوج دایز تعرس و ؟دراد هیاپ زلف جاجوعا و ضابقنا رب یریثأت هّ یراکشوج تعرس شیازفا -3
؟دیآ یم تسد هب هنوگّ

ای یتسد یراکشوج رد صاخ یاهدورتکلا زا هدافتسا اب - دهد یم شهاک ار جاجوعا و ضابقنا (1
راکدوخ همین و راکدوخ شوج یاه شور

همین و راکدوخ شوج یاه شور زا هدافتسا اب - دهد یم شیازفا ار جاجوعا و شهاک ار ضابقنا (2
راکدوخ

راکدوخ همین و راکدوخ شوج یاه شور زا هدافتسا اب - دهد یم شیازفا ار جاجوعا و ضابقنا (3
تقد و تکرح هب یراکشوج دایز تعرس - دهد یم شیازفا ار جاجوعا و شهاک ار ضابقنا (4

.تسا طوبرم یراکشوج
هحفص ، ، ساسا )رب یراکشوج( تعرس ریثات دنب یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک :باوج

160
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ینوکسم یاه فرصت رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -4
دحاو کی رد ،میقتسم یاهورهار یمازلا یانهپ لقادح زا رتمک یلخاد یاه هلپ ضرع لقادح (1

.تسا ینوکسم
.دریگ تروص ینوکسم دحاو یدورو تمسق زا سپ ًامیقتسم دیاب یلخاد رابنا هب یسرتسد (2

لحم کی لقادح دیاب دشاب یم طایح یاراد هک لصفنم و ازجم هقبط ینوکسم نامتخاس کی 5رد 3(
.دوش هتفرگ رظن رد ناکدوک یزاب لیاسو رارقتسا و یزاب یارب

.تسا رتم یتناس ینوکسم دحاو کی رد یراوید هناخزپشآ لوط 350لقادح 4(
۸8 ۸3 ۴-۷-۱-۱ 30 ۴-۳-۳- هحفص دنب و هحفص ،دنب ، ، ثحبم باتک ساسا 4رب :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

ای سرتسد ریسم یاهتنا رد هک ینکلاب تمس هب اهدحاو زا یکی یلصا رد ،هقبط نامتخاس کی رد -4 5
نیا رد ،دریگ یم رب رد ار نکلاب قمع زا رتم یتناس ندش زاب ریسم رد و دوش یم زاب دراد رارق 90جورخ

؟دشاب ردقّ دیاب نکلاب قمع لقادح تروص
رتم یتناس 140رتم یتناس 2 170 1( (

رتم یتناس 180رتم یتناس 4 230 3( (
۴۷ هحفص۴-۵-۱-۶-۱ ،دنب ، ثحبم باتک ساسا 4رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

زا زوجم بسک و نارمع و هعسوت حرط طباوض تیاعر اب ناهفصا رد یعرف رباعم زا یکی نینکاس -6
دح ات یناتحت شخب زا ،نآ یثادحا نامتخاس تمسق عافترا هک طاباس کی دنراد رظن رد ،یرادرهش
فک زا طاباس ییالاب دح عافترا لقادح تروص نیا رد .دنیامن ارجا ،تسا رتم / رذگور رد 3ییالاب 5 ( )

؟تسا رتم دنّ ربعم
7.5 4 6.3 3 7.0 2 3.5 1( ( ( (

۳۸ هحفص۴-۴-۵-۱ ت تمسق ،دنب ( ) ، ثحبم باتک ساسا 4رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یدنب هتسب رتم / رطق اب فالک تروص هب ار عون زا هرمن هداس درگلیم ناوت یم ایآ -1 8 S400 8 7
؟دوش یم هئارا تروص هّ هب اه هتسب نیا رد اهدرگلیم تاصخشم هب طوبرم تاعالطا و ؟دومن

درگلیم هتسب اب هارمه و یزلف کالپ هس رد لقادح -ریخ (1
درگلیم هتسب اب هارمه و یزلف کالپ ود رد لقادح -ریخ (2
درگلیم هتسب اب هارمه و یزلف کالپ هس رد لقادح -یلب (3
درگلیم هتسب اب هارمه و یزلف کالپ ود رد لقادح -یلب (4

27 7 هحفص۹-۴-۱ - ،دنب ، ثحبم باتک ساسا 9رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دوش یم هتفرگ رظن رد یتادیهمت هّ ،یپ یارجا یارب یرادربدوگ ماگنه رد -8
.دوش هتشادرب دیاب نآ دازام و دشاب دصرد زا رتشیب دیابن یپ ریز یتابن 2کاخ 1(

یتابن کاخ یپ ثادحا زا لبق ،دشاب رتشیب یپ ریز کاخ دصرد زا یتابن کاخ نازیم 3هک یتروصرد 2(
.دوش هتشادرب دیاب

.درادن دوجو یصاخ تادیهمت ِـیه یپ ریز کاخ دصرد رثکادح ات یتابن کاخ دوجو تروص 4رد 3(
.دوش هتشادرب دیابن دشاب یپ ریز کاخ دصرد لقادح ات یتابن کاخ نازیم 5هک یتروصرد 4(

15 2-3 هحفص۷-۳ - ،دنب ، ثحبم باتک ساسا 7رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

:یحطس یاه یپ رد ییارجا تاظحالم هیلک باستحا اب -9
.دشاب رتمک رتم / زا دیابن یپ 0قمع 5 1(
.دشاب رتم / دیاب لقادح یپ 0قمع 4 2(

.دشاب رتمک رتم / زا دیابن یپ 0قمع 75 3(
.دشاب ریغتم رتم / ات رتم / نیب 0دناوت یم 6 0 3 4(



33 1-1 7 هحفص۷-۴ - - ،دنب ، ثحبم باتک ساسا 7رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص قیرح مالعا یاه متسیس دروم رد خساپ مادک -10
رد یعضوم راکدوخ متسیس زا هدافتسا ،هقبط زا شیب یاراد ینوکسم یاه نامتخاس 3رد 1(

.تسا یمازلا ینوکسم یاهدحاو
بصن هب یزاین و ،دشاب راکدوخ دیاب ًامامت یلک روط هب قیرح مالعا یاه متسیس امنیس یاه نلاس رد (2

.دشاب یمن یتسد متسیس
و راکدوخ قیرح مالعا متسیس هب دیاب ناروتسر و تفایض یاه نلاس هب طبترم یاه نامتخاس (3

.دنوش زهجم یتسد
.دنوش یم میسقت یا هخاش و یعضوم هتسد ود هب راکدوخ قیرح مالعا یاه متسیس (4

- دنب و هحفص، دنب و هحفص، ۳دنب 57 ۳-۵-۴-۴-۴ 2۳ 3-2-2-4-2 ، ثحبم باتک ساسا 3رب :باوج
،۵-۲-۲

56 ۳-۵-۴-۱-۲ 57 ۳-۵-۴-۴-۱ هحفص،54 دنب و هحفص، دنب و هحفص
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دنشاب یم یمازلا یرارطضا قرب یورین زا هدافتسا ریز ینوکسم یاه نامتخاس زا کی مادک رد -11
21 زا1 شیب اهروسناسآ تکرح ریسم لوط هک رامیب لمح روسناسآ یاراد ینوکسم یاه نامتخاس (

.دشاب یدورو یلصا فک زا رتم
.دشاب یدورو یلصا فک زا رتم زا شیب اهروسناسآ تکرح ریسم لوط هک 18ییاه نامتخاس 2(

یتعنص زکارم هیلک رد (3
.تسا حیحص ود ره و 3یاه هنیزگ 1 4(

60 هحفص13-5-5-1 ،دنب ، ثحبم باتک ساسا 13رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

و یمومع یاضف رد هدش بصن فیعض راشف قرب ولبات اب یعیبط زاگ روتنک نیب هلصاف لقادح -12
؟تسا ردقّ بیترت هب رگیدکی زا فیعض راشف و طسوتم راشف قرب هتسب مامت یاهولبات هلصاف لقادح

رتم / – رتم یتناس رتم یتناس - 1رتم یتناس 5 30 2 50 50 1( (
رتم / – رتم یتناس رتم یتناس - 1رتم یتناس 5 50 4 50 10 3( (

، فلا تمسق ، دنب و هحفص ، )دنب ) ۱۳-۵-۳-۴-۲ 7۴ 13-6-1-3-5 ، ثحبم باتک ساسا 13رب :باوج
۵ ۷ هحفص

.تسا حیحص د هنیزگ

هب روسناسآ یدورو هقبط زا روسناسآ تکرح هک دشاب یا هنوگ هب دیاب روسناسآ کیفارت تابساحم -13
:طسوتم روط

تروص راب کی هیناث ره رد ب دریگ تروص راب کی هیناث ره رد 100فلا 120( (
.دریگ

تروص راب کی هیناث ره رد د .دریگ تروص راب کی هیناث ره رد 80ج 140( (
.دریگ



12 1 2 15 11 15- - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ود ینامتخاس فکمه رد یرلاکولیک یترارح تیفرظ اب یزاگ نکمرگبآ کی هک یتروصرد -87100 14
3 نآ6 طبار هلول یقفا لوط و رتم نآ عافترا هک دشاب یلکش هب نآ شکدود و دشاب هتشاد رارق هقبط

؟دشاب ردقّ دیاب شکدود هلول رطق ،دشاب رتم
رتم یلیم 150رتم یلیم 2 250 1( (
رتم یلیم 200رتم یلیم 4 300 3( (

7 6 1 8 1 هحفص7 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 1رب 7 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا طلغ ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -15
یتظافح دنبرس و شوپرس هب زهجم دیاب یتظفاحم رپس و کنیع رب هوالع شاپ نتب نارگراک (1

.دنشاب
،دنراد هدندرگ تاعطق هک اه هاگتسد ریاس ای و یقرب هتم هاگتسد اب راک نیح رد دنراد مازلا نارگراک (2

.دنیامن هدافتسا یتظافح شکتسد زا
هداد رارق یرگید دارفا رایتخا رد هکنیا زا لبق ،دنا هتفرگ رارق هدافتسا دروم هک یسفنت یاه کسام (3

.دنوش ینوفعدض ًالماک و هتسش نوباص و مرگ مین بآ اب دیاب دنوش
زا دیاب دنراد رارق یراکشرب ای یراکشوج یاه هقرج اب باذم تازلف ششاپ ضرعم رد هک ینارگراک (4

.دنیامن هدافتسا یتظافح رذگ
۱۲-۴-۱۲ ۱۲-۴-۸ ۱۲-۴-۵ ۱۲-۴-۴ ۴-۸-۱ دنب۱2 ، دنب ، دنب ، دنب ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 12رب :باوج

30 و29 هحفص ،
.تسا حیحص ب هنیزگ

یاهرد روسناسآ هژیو قیرح مالعا متسیس یاهرگسح ندش لاعف و یزوس شتآ عوقو تروص رد -16
................ روسناسآ

دوش یم زاب فکمه هقبط رد طقف )فلا
.دوش یم زاب یدورو هقبط رد طقف )ب

.دوش یم زاب هدش نییعت شیپ زا هقبط ای یدورو هقبط رد طقف )ج
.دوش یمن زاب نیمزریز تاقبط رد طقف )د

6 7 2 15 38 15- - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رد ،بیرخت دروم یاه نامتخاس زا هدش ادج تاعیاض و حلاصم و داوم نتشابنا صوصخ رد -17
؟تسا رت حیحص هنیزگ مادک یمومع یاهاضف و رباعم رگید و ور هدایپ
تسا ریذپ ناکما ور هدایپ ضرع موس کی ات رظان سدنهم هزاجا اب (1

.دراد ینوناق درگیپ و هدوبن زاجم یطیارش ِـیه تحت (2
.تسا ریذپ ناکما نامتخاس یمسر عجرم زا زوجم ذخا اب (3

.تسا ریذپ ناکما ور هدایپ ضرع مود کی ات رثکادح (4



59 هحفص۱۲-۸-۱-۱۰ ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 12رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

( یزکرم( نتنآ و قیرح مالعا ،نکزابرد ،نفلت فیعض نایرج یاه متسیس ،یربراک مادک یارب -18
؟تسا یمازلا

ناتسرامیب د هقبط ینوکسم ج یرادا ب امنیس )فلا ( ( (5
8 1 9 13 102 13- - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

. تسا حیحص ج هنیزگ

ارجا کرتشم هحفص کی فلاخم هجو ود رد ،لاصتا یارب هک یا هشوگ یاه شوج صوصخ رد -19
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دوش یم

.دنوش لصتم مه هب اه هشوگ رد دنناوت یم دالوف عون هب یگتسب فلاخم هجو ود رد اه شوج لاصتا (1
.دنوش لصتم مه هب شوج راون ود نیب کرتشم هشوگ رد دیاب فلاخم هجو ود رد هشوگ یاه شوج (2
هدش تیاعر یراکشوج تکرح تهج هک یتروصرد اه هشوگ رد فلاخم هجو ود رد اه شوج لاصتا (3

.تسا زاجم دشاب
.دوش عطق شوج راون ود نیب کرتشم هشوگ رد دیاب فلاخم هجو ود رد هشوگ یاه شوج (4

151 هحفص ،موس فارگاراپ ، ثحبم باتک ساسا 10رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رثکادح و رتم عافترا اب یروسناسآ هاّ رد روسناسآ هاّ داعبا یلوقاشان یراداور رثکادح -30 20
؟تسا نازیم هّ هب هقبط زارت رد روسناسآ فقوت یراداور

رتم یلیم فقوت زارت یراداور و رتم یلیم یلوقاشان 10یراداور 25 1(
رتم یلیم فقوت زارت یراداور و رتم یلیم یلوقاشان 20یراداور 50 2(
رتم یلیم فقوت زارت یراداور و رتم یلیم یلوقاشان 10یراداور 75 3(
رتم یلیم فقوت زارت یراداور و رتم یلیم یلوقاشان 15یراداور 50 4(

۳۱ ۱۵-۲-۳-۶ 29 هحفص،۱۵-۲-۲-۹-۲ دنب و هحفص، لودج ، ثحبم باتک ساسا 15رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

نآ یلخاد ششوپ و شکدود یاهراوید تماخض لقادح ،نییاپ یامد یاراد یرجآ یاه شکدود رد -21
؟دراد یلخاد ششوپ هب یزاین ایآ ،دوش هیبعت نآ لخاد رد هناگادج دود ربعم دنّ رگا و ؟تسا ردقّ

لقادح یلخاد ششوپ زوسن حلاصم تماخض و رتم یتناس لقادح شکدود یاهراوید 25تماخض 1(
.تسا یرورض دنک روبع نآ زا دود ربعم دنّ هک یتروصرد یلخاد ششوپ و هدوب رتم یلیم 5

لقادح یلخاد ششوپ زوسن حلاصم تماخض و رتم یتناس لقادح شکدود یاهراوید 35تماخض 2(
.تسین یزاین زوسن یلخاد ششوپ هب دوش هیبعت نآ رد ازجم دود ربعم دنّ هّـنانّ و هدوب رتم یلیم 20

لقادح یلخاد ششوپ زوسن حلاصم تماخض و رتم یتناس لقادح شکدود یاهراوید 20تماخض 3(
هب ،دوش هتخاس ددعتم یاه هاگتسد دود هیلخت یارب ازجم دود ربعم دنّ اب هّـنانّ و هدوب رتم یلیم 16

.تسین یزاین زوسن یلخاد ششوپ
لقادح یلخاد ششوپ زوسن حلاصم تماخض و رتم یتناس لقادح شکدود یاهراوید 20تماخض 4(

.تسین یزاین زوسن یلخاد ششوپ هب دوش هیبعت نآ رد ازجم دود ربعم دنّ رگا و هدوب رتم یلیم 10
۱۴۴ 2 هحفص۱۴-۱۱-۶-۲ -ب و فلا تمسق، )دنب ) ( ) ، ثحبم باتک ساسا 14رب :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

باق اب یاه نامتخاس یدنب باق رد ماب و فک ،راوید یا هزاس یاضعا روحم هب روحم هلصاف رثکادح -22
؟دوش هتفرگ رظن رد رتشیب دناوت یم لصاوف نیا یطیارش هّ رد و ؟تسا ردقّ کبس یدالوف

.ددرگ تیاعر دیاب هلصاف لقادح نیا اه نامتخاس یازجا یمامت رد - رتم یلیم 910رثکادح 1(
هب قیرط نآ زا و اه هاگرد لعن هب هزاس راب هک یطرش هب اهوشزاب لحم رد - رتم یلیم 610رثکادح 2(

.دوش لقتنم اه هّریت و اهراداو
و اهراداو هب قیرط نآ زا و اه هاگرد لعن هب هزاس راب رگا اهوشزاب لحم رد - رتم یلیم 910لقادح 3(

.دبای شیازفا ربارب ود ات دناوت یم لصاوف ،دوش لقتنم اه هّریت
.ددرگ تیاعر دیاب هلصاف لقادح نیا نامتخاس همه رد - رتم یلیم 810رثکادح 4(

33 هحفص،۱۱-۲-۶ دنب ، ثحبم باتک ساسا 11رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

،رتم لقادح هلصاف رد هک مینک دروخرب یا هلول هب ،یتعنص هاگراک نامتخاس رد هک یتروصرد -6 23
زا یکاح ،دشاب هدش صخشم اه نآ یور گنر هایس هتشون و اه شلف اب یگنر یجنران یلیطتسم مئالع

؟تسا ریز یاه هنیزگ زا کی مادک
.دنهد یم ناشن ار هدرشف یاوه تکرح نایرج اه شلف و هدوب هدرشف یاوه یواح هلول (1

.دنهد یم ناشن ار جورخ ریسم اه شلف و هدوب قیرح یافطا تالایس یواح هلول (2
.دنهد یم ناشن ار جورخ ریسم اه شلف و هدوب لاعتشا لباق تالایس یواح هلول (3

.دنهد یم ناشن ار لایس تکرح نایرج اه شلف و هدوب هدنروخ و یمس تالایس یواح هلول (4
57 هحفص،۶ هرامش لودج ، ثحبم باتک ساسا 20رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

دیاب یتظافح دنبرس و شوپرس ،تروص ظفاحم رپس ،ینمیا کنیع نامتخاس تایلمع مادک رد -( ) 24
؟دریگ رارق نارگراک رایتخا رد

یرگنهآ د یراکشرب ج یشاپ نتب ب یراکشوج )فلا ( ( (
2 4 4 12 29 1 4 4 12 28 12- - - دنب هحفص و - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

اب اه بلاق جورخ ریسم داجیا یارب هک یجراخ یاهراوید لاصتا روظنم هب ،یلنوت باق متسیس رد -25
هتفرگ رظن رد یتادیهمت هّ فقس و فک ،یلخاد ینتب یاهراوید یاه هبل هب ،دنوش یمن ارجا حلسم نتب

؟دوش یم
رد یبوک خیم اب ای و نتب رد هتشاذگ راک راظتنا یدالوف تاحفص هب لاصتا قیرط زا روظنم نیا یارب (1

.دوش یم مادقا نتب
.دوش یم ماجنا هّراپکی تروص هب اه هراوید هب لصتم یاهدرگلیم طسوت یجراخ راوید لاصتا (2

.دریگ یم تروص نامیس هسام تالم قیرزت زا هدافتسا اب لاصتا (3
مادک ِـیه (4

۹۹ 3-7 7 هحفص۱۱-۶ ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 11رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

هقبط ینوکسم نامتخاس کی رد یتشادهب بالضاف یشک هلول متسیس یارجا و یحارط رد رگا -4 26



راوید زا دیدزاب هّـیرد هلصاف لقادح تروص نیا رد ،دوش بصن هقبط نیرت نییاپ رد دیدزاب هّـیرد کی
؟تسا ردقّ شلباقم

.دشاب هتشاد هلصاف رتم یتناس زا رتمک 65دیابن 1(
رتم یتناس ات 45نیب 30 2(
رتم یتناس ات 35نیب 25 3(
رتم یتناس 45لقادح 4(

۹۰ ۱ هحفص۱۶-۴-۲-۶ ، ءزج ، پ تمسق ، )دنب ) ، ثحبم باتک ساسا 16رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رد رتم یلیم ربارب بآ ذوفن نازیم و دصرد / بآ بذج نازیم اب نتب زا ناوت یم ایآ -8 1 8 27
؟درک هدافتسا سراف جیلخ لحاوس حلسم یاه نتب

ریخ (1
یلب (2

.دوش ماجنا نتب نیا دروم رد یکیرتکلا تمواقم شیامزآ ًامتح دیاب (3
نازیم ات یتح دشاب رتم زا رتشیب لحاس ات نتب نیا زا هدافتسا لحم هلصاف 300هک یتروصرد 4(

.درک هدافتسا نتب نیا زا ناوت یم زین دصرد / بآ 2بذج 5
۷۹ هحفص۹-۸-۳-۱۳ ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 9رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

سامت نمض هک هدش هداد رارق یموینیمولآ هلول ود ،یا هطوحم غارّ رد ینتب هیاپ لخاد رد -28
؟تسا عنامالب غارّ نیا یارجا ایآ ،دنا هدش هدیشوپ نتب اب لماک روط هب میقتسم

رظن دروم هعطق لک تماخض زا اه نآ ینوریب داعبا ،لقادح هلصاف تیاعر رب هوالع هک یتروصرد (1
.تسا عنامالب دشابن رتشیب

.تسا عنامالب دشابن رتمک اه نآ رطق ربارب زا هلول ود هلصاف 3هک یتروصرد 2(
ریخ (3
یلب (4

172 ۵ هحفص۹-۱۲-۱-۱۹-۱ ، ءزج ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 9رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دش فقوتم یراکشوج دیاب تروص هّ رد ،هدش درون مرگ راک عطاقم اب یدالوف یاه نامتخاس رد -29
.دوش رتمک دارگتناس هجرد - زا راک حطس یامد هک یتروص رد 4فلا (
.دوش رتمک دارگیتناس هجرد رفص زا راک حطس یامد هک یتروص رد )ب
.دوش رتمک دارگیتناس هجرد زا راک حطس یامد هک یتروص رد 5ج (
.دوش رتمک دارگیتناس هجرد - زا راک حطس یامد هک یتروص رد 15د (
36 1 8 1 11 12 11- - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

،دشاب دحاو ،دنک یم راک ولاو شالف اب هک یتشادهب مزاول زا یکی یا هظحل فرصم رثکادح رگا -6 30
؟دشاب یم ردقّ یتشادهب مزاول ریاس زا هدافتسا ینامز مه تلع هب بآ نایرج رادقم لمتحم رثکادح

هیناث رد رتیل / هقیقد رد نلاگ /0 95 2 17 4 1( (



هیناث رد رتیل / هقیقد رد 1نلاگ 24 4 15 3( (
۱۴۶ هحفص۱-۳-۲ ، پ لودج ، ثحبم باتک ساسا 16رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -31
یتشادهب مزاول یارب بالضاف هلول ناونع هب تسدالاب یتشادهب مزاول یارب هک یشکاوه هنوگ ِـیه (1

.تسین زاجم دنک لمع شکاوه ناونع هب تسد نییاپ
دیابن دوش یم هدافتسا بالضاف شکاوه ناونع هب هک هزیناولاگ یدالوف یشک هلول رد هلول ندرک مخ (2

.دشاب رتشیب هجرد 12/5زا
نییاپ زا دعب دیاب یکمک شکاوه ،بالضاف یقفا هخاش رد یکمک شکاوه هب زاین تروص رد (3
بالضاف هخاش هب تسا هدش هتفرگ رظن رد اه نآ یارب یرادم شکاوه هک یتشادهب مزاول نیرت تسد

.دوش لصتم
.تسین زاجم یطیارش ِـیه تحت شکاوه یشک هلول و بالضاف یشک هلول نامز مه شیامزآ (4
115 9 2 5 هحفص16 ، ث تمسق ، - - - دنب )همادا ) ، ثحبم باتک ساسا 16رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ینوکسم عمتجم کی یارب زاگ یشک هلول متسیس رد ریز طیارش زا کی مادک -32
ًاددجم زاگ یشک هلول رد دیابن ،تسا هدش زاب یشک هلول متسیس زا ًالبق هک ار یتالاصتا و اهریش (1

.دریگ رارق هدافتسا دروم
زاگ یشک هلول رد ًاددجم دیابن ،تسا هدش زاب یشک هلول متسیس زا ًالبق هک ار یتالاصتا و اهریش (2

.تسا عنامالب لمعتسم و یفرصم یاه هلول زا ددجم هدافتسا یلو ،داد رارق هدافتسا دروم
ات رثکادح دیاب ،دشاب هتفر راک هب یزلف فایلا ،زاگ یشک هلول یئال یاهرشاو نتخاس رد هک یتروصرد (3

.دشاب هتشاد تمواقم دارگ یتناس هجرد 350یامد
عطقریش بصن یارب یمازلا روتالوگر زا دعب یلو تسا یمازلا روتالوگر زا لبق نک عطق ریش بصن (4

.درادن دوجو نک
، - دنب و هحفص ، و 6-2یاهدنب ۱۷-۱۱ ۹۷ ۱۷-۱۱-۱-۱۰ ۱۷-۱۱-۱-۹ ، ثحبم باتک ساسا 17رب :باوج

۹۹ هحفص
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رد زوسزاگ هاگتسد کی هب یشک هلول متسیس لاصتا یارب یسم هلول زا هدافتسا هب زاین تروص رد -33
؟تسا ردقّ یسم هلول زاجم لوط رثکادح ،هقبط ود ینوکسم نامتخاس کی

B 1/75 A 3/75 عون1 یاه هلول یارب رتم و عون هلول یارب رتم (
.درادن یتیدودحم ،هلول هراوید تماخض و رطق هب طوبرم طباوض تیاعر تروص رد (2

رتم /2 25 3(
رتم 1/5 4(

۳۵ هحفص۱۷-۴-۴-۱ ، ب تمسق دنب )همادا ) ، ثحبم باتک ساسا 17رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رارق -م هورگ ریز رد ثحبم رد اه فرصت یدنب هتسد ساسا رب هک ییاه نامتخاس یارب -« »2 4 34
لب یسد دنّ بیترت هب هلپ هار و یدورو یارسرس رد زاجم هنیمز هفون یادص لداعم زارت رثکادح ،دنراد



؟تسا
50-45 4 45-40 3 50 40 2 50 50 1( ( ( (- -

- دنب ، ثحبم قبط نینّـمه و هحفص ، - ۴لودج 4 ۲۳ 2-1 ۱۸-۲ ، ثحبم باتک ساسا 18رب :باوج
۲ ۰ 2 ۳ - ۲ - هحفص۱ ، -

.تسا حیحص فلا هنیزگ

نیب فقس یا هبوک یدنب ادص هجرد لقادح نیمأت یارب بیترت هب همادا رد هدش داهنشیپ فقس ایآ -35
فقس و ینامرد فرصت یرتسب شخب یاه قاتا نیب فقس ، یگنهرف فرصت ینارنخس نلاس )تاقبط ) ( )

؟تسا زاجم یبهذم نکاما
– رتم یتناس تماخض هب یبوّ یزاس فک :زا لکشتم بیترت هب یداهنشیپ حلسم نتب لاد 1/9فقس )
هب یندعم فایلا =رگیدکی زا بسانم لصاوف رد و رتم یتناس × داعبا هب شارت راهّ 4یاه هتخت 5
ًاتیاهن و رتم یتناس تماخض هب حلسم ینتب لاد -شارت راهّ یاه بوّ ریز رتم یتناس 15تماخض 2/5

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

ریخ - ریخ -یلب یلب -ریخ )-ریخ (4 3
و هحفص ، - - - لودج و هحفص ، - ۳۴لودج 4 5 2 18 ۴۱ ۲-۷-۳ ۱۸ ، ثحبم باتک ساسا 18رب :باوج

۷۸ هحفص۴-۱ ، -پ لودج همادا
.تسا حیحص ب هنیزگ

رفن فرصت راب یاراد هقبط ره رد هک رفن فرصت راب اب یعمجت فرصت کی رد -250 1000 36
؟تسا حیحص اه جورخ رارقتسا طیارش و دادعت دروم رد هنیزگ مادک ،دشاب یم

.دوش هتفرگ رظن رد رگید جورخ ود لقادح و رفن تیفرظ یارب یلصا جورخ کی زارت ره 1000رد 1(
ره رد رفن تیفرظ یارب لقادح یرگید جورخ یلصا جورخ دروم رد طباوض تیاعر رب 250هوالع 2(

.دوش هتفرگ رظن رد زارت
هتفرگ رظن رد رگیدکی زا بسانم هلصاف اب یلصا جورخ زا ریغ هب رگید جورخ لقادح زارت ره 2رد 3(

.دوش
125 لقادح4 تیفرظ یارب زین یرگید یاه جورخ ،یلصا جورخ دروم رد طباوض تیاعر رب هوالع (

.دوش هتفرگ رظن رد زارت ره رد رفن
لودج و هحفص ، - - و - - - 124یاهدنب ۳ 14 ۳-۶ 2 14 6 3 ، ثحبم باتک ساسا 3رب :باوج

78 هحفص3-6-3-3-18 ،
.تسا حیحص د هنیزگ

ربتعم یاهدرادناتسا و نامتخاس یلم تاررقم اب قباطم یبوّ یاهراولا زا یجراخ یاهراوید رگا -37
و نتخوس لباقریغ حلاصم زا هک یراتخاس اب و بذاک فقس نودب ینامتخاس رد روشک رد دوجوم
و هکت کی بوّ سنج زا نامتخاس یازجا ریاس و دشاب هدش هدافتسا تسا ناریا درادناتسا دیئات دروم

؟تسا تسرد نامتخاس نیا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دنشاب یراتخاس ناهنپ یاهاضف نودب
رظن رد دیاب زین هفاضا یدنب هقبط ، درکلمع هقبط رب هوالع قیرح ماگنه دود داجیا لیلد A2هب 1(

.دوش هتفرگ
یارب شتآ ربارب رد شنکاو تامازلا تیاعر ،دنتسه نایامن هک نامتخاس هزاس زا ییاه شخب یارب (2

.تسین یمازلا امن و یلخاد یاه یراک کزان ،حلاصم



هتفرگ رظن رد دیاب نامتخاس نیا یارب فک ششوپ زا ریغ هب شتآ ربارب رد شنکاو درکلمع Cهقبط 3(
.دوش

.تسا یمازلا شتآ ربارب رد شنکاو یدنب هقبط یسررب نامتخاس یا هزاس یاه شخب یمامت یارب (4
۱۳۹ 2 ۳۶ هحفص۳-۳-۲-۴ ، دروم اه هرصبت و هحفص ، )دنب ) ، ثحبم باتک ساسا 3رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

مادک فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد ینتب مئاق یاه فالک ینارحب هیحان دروم رد -38
؟دشاب یمن حیحص اه هنیزگ زا کی

.دشاب رتشیب ،تسا رتمک هک مادکره فالک ضرع ای رتم یلیم زا دیابن رگیدکی زا اه گنت 250هلصاف 1(
.دوش یم هبساحم یقفا فالک یلخاد رب زا مئاق فالک رد ینارحب هیحان لوط (2
.دبای شهاک رتم یلیم هب دیاب ینارحب هیحان رد اه گنت هلصاف 150رثکادح 3(

هلصاف مجنپ کی ریداقم نیرتگرزب زا یکی اب ربارب ،یقفا فالک یلخاد رب زا ینارحب هیحان لوط (4
یاتسار رد مئاق فالک تماخض ربارب ود ای ،ییانب راوید نییاپ و الاب یقفا یاه فالک روحم ات روحم

راوید رب دومع
.دشاب یم

۵۶ 3 هحفص8-5-5-10-2 ، ءزج ب تمسق ، )دنب ) ( ) ، ثحبم باتک ساسا 8رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

800 لاغشا39 حطس اب درفنم نامتخاس کی تخاس تهج ،نیمز یکینکتوئژ ییاسانش یارب -
؟تسا حیحص هنیزگ مادک .تسا هدش یمازلا هنامگ ندز 5،عبرمرتم

اب نیمز یور یلو هدوب دایز یلیخ تیمها یاراد و رتم قمع هب یرادربدوگ اب نامتخاس 15نیا 1(
.دوش یم ثادحا بسانم و هداس یدنب هیال

یدنب هیال اب ینیمز یور یلو هدوب مک تیمها یاراد و رتم قمع هب یرادربدوگ اب نامتخاس 5نیا 2(
.دوش یم ثادحا بسانمان و تسس

اب ینیمز یور یلو هدوب طسوتم تیمها یاراد و رتم قمع هب یرادربدوگ اب نامتخاس 3نیا 3(
.دوش یم ثادحا بسانم و هداس یدنب هیال

و هدیّـیپ یدنب هیال اب ینیمز یور یلو ،هدوب دایز تیمها یاراد و یرادربدوگ نودب نامتخاس نیا (4
.دوش یم ثادحا بسانمان

۹ ۸ 2 ۷-۲ و۷-۲-۱ هحفص ، - لودج و لودج ، ثحبم باتک ساسا 7رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا تسرد ریز یاه هنیزگ زا کی مرگ مادک یاه طیحم و راخب یانوس یطیحم طیارش رد -40
ثحبم فیرعت قبط دنتسه زین بوطرم ای کانمن یاه طیحم ءزج ًالومعم هک مرگ یاه طیحم یامد (1

.دشاب یم دارگ یتناس هجرد زا 25شیب 13
.دشاب یمن زاجم یکیرتکلا تازیهجت زا مادک ِـیه بصن راخب یانوس طیحم رد (2

.دشاب یم رتم یتناس لقادح راخب یانوس طیحم رد یشک میس و یشک هلول نفد 5قمع 3(
.دشاب یم رتم یتناس لقادح یشک میس و یشک هلول نفد قمع راخب یانوس طیحم 8رد 4(

هحفص ، - - دنب و ت و فلا تمسق ، - - دنب ۸همادا ۱۰ ۱۳ ۷ ۱۰ ۱۳( ) ( ) ، ثحبم باتک ساسا 13رب :باوج
۱۳۵

.تسا حیحص ج هنیزگ



تخاس یارب .دوش هتخاس یمئاد یا هناخدور ترواجم رد یرجآ ییانب نامتخاس کی تسا ررقم -41
:زا شیب دیابن هدافتسا دروم یاهرجآ بآ بذج دصرد اهراوید یسرک

دصرد د دشاب دصرد ج دشاب دصرد ب دشاب دصرد 10فلا 3 5 7( ( ( (
دشاب

( )4 1 4 2 2 8 12 تمسق8 ، - - - - دنب ، هحفص، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تاعالطا تهباشم هب هجوت اب .تسا هدیّـیپ یاه هیال یاراد هک ینیمز رد یزاس نامتخاس یارب -42
:اب تسا ربارب اه هنامگ لوبق هلصاف رثکادح ،رواجم کلم هب طوبرم دوجوم یکینکتوئژ
رتم د رتم ج رتم ب رتم 50فلا 45 30 60( ( ( (

( )1 7-2-3-4-2 8 7- ب و فلا تمسق ، دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رارق اه فک ریز رد هک یقرب یاهرادم یارجا یارب ریز یاه هلول زا کی مادک زا هدافتسا -43
؟تسا زاجم دریگ یم

بلص یکیتسالپ ای یدالوف یاه هلول دیمآ یلپ )یاه هلول (2 1
مادک ِـیه یموطرخ )یاه هلول (4 3

91 هحفص۱۳-۷-۳-۵ ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 13رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

.تسا هدش حلسم درگلیم اب هک ،مک یبسن رطخ اب هقطنم کی رد عقاو ییانب نامتخاس کی رد -44
راهم یشمخ یاضعا رد ار رتم یلیم رطق اب یراشف یاهدرگلیم هک اه گنت یاهدرگلیم رطق 18لقادح
نیب هلصاف رثکادح ،دنشاب رتم یلیم رطق اب یاهدرگلیم زا اه گنت هّـنانّ ؟تسا رتم یلیم دنّ 6.دنا هدرک

؟تسا ردقّ اه نآ
رتم یلیم – 300رتم یلیم 10 1(
رتم یلیم – 300رتم یلیم 8 2(
رتم یلیم – 288رتم یلیم 6 3(

.دوش یمن هدافتسا یراشف درگلیم زا حلسم ییانب نامتخاس یشمخ یاضعا رد (4
37 ۶ هحفص۸-۴-۳-۴ ، ءزج )دنب ) ، ثحبم باتک ساسا 8رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص یکیناکم تاسیسأت یاه هاگتسد بصن دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -45
بصن فک ریز یکقاتا رد دشاب سرتسد رد دیاب هک یکیناکم تاسیسأت هاگتسد رگا تروصرهرد (1

.دشاب رتم یتناس × زا رتمک دیابن نآ یسرتسد هّـیرد هزادنا 75،دوش یم 75
120 لقادح2 ضرع اب رد کی طقف دناوت یم دوش یم بصن راخب گید نآ رد هک یا هناخروتوم (

.دشاب هتشاد ،دراد ار اوه ییاجباج ناکما نآ زا یشخب هک رتم یتناس
یناوریش یور هک یکیناکم تاسیسأت هاگتسد تاریمعت و یسرتسد یارب ییوکس هب زاین تروص رد (3
.دشاب رتم یتناس زا رتمک دیابن فرط ره زا نآ قمع ،تسا هدش بصن دصرد بیش اب الیو 60کی 40

ِـنیا عافترا هب لقادح هاگتسد یپ دیاب دوش یم بصن فک یور یکیناکم تاسیسأت هاگتسد 3رگا 4(



.دریگ رارق نآ ریز
، یاهدنب / هحفص ، ب تمسق ، ۲-۶-۳-۱۴دنب ۳۲ ۱۴-۳-۵-۲( ) ، ثحبم باتک ساسا 14رب :باوج
، ب تمسق ، دنب همادا / هحفص ، فلا تمسق ، دنب و )تمسق ) ( ) ( )۱۴-۳-۶-۴ ۳۴ ۱۴-۳-۶-۳ ۲

۳۵ هحفص
.تسا حیحص فلا هنیزگ

یقیقح یاضعا طسوت نارگید زا تلاکو هب یار نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب -46
؟تسا حیحص ریز تابیترت زا کی مادک ،ناتسا یسدنهم ماظن

.درادن دوجو نارگید زا تلاکو نتفرگ ناکما ،یار نداد یارب (1
همان تلاکو .دریگب تلاکو رگید وضع کی زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (2

.دشاب هدش ءاضما و میظنت یمسر دانسا رتفد لحم رد لبق تعاس 24دیاب
همان تلاکو دریگب تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (3
.دشاب هدش اضما و میظنت ناتسا نامزاس رد لبق تعاس لقادح اب یمسر دانسا رتفد رد 24دیاب

هک یناسک و دریگب تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (4
.دنیامن تکرش یریگ یار یمومع عمجم رد هناگادج دنناوت یم دننک ضیوفت ار دوخ تلاکو

هحفص ، هرصبت 1هدام 52( ) ،نامتخاس یسدنهم ماظن نوناق هیقاحلا و هیحالصا ساسا رب :باوج
3

.تسا حیحص ج هنیزگ

مدع تیلوئسم و نامیپ کرادم و دانسا قبط نامیپ عوضوم یاهراک یارجا نسح لماک تیلوئسم -47
رب بیترت هب ،اه هژورپ رد اه تایلام و یعامتجا نیمأت همیب ،راک هب طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر

؟تسا ریز عجارم زا کی مادک هدهع
راکنامیپ - راکنامیپ امرفراک - )راکنامیپ (2 1

امرفراک - تراظن هاگتسد تراظن هاگتسد - )راکنامیپ (4 3
یصوصخ و یمومع طیارش و اهدادرارق باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

یموینیمولآ حوطس یزیمآ گنر و یزاس هدامآ یارب ،یدالوف یاه نامتخاس یارجا و بصن رد -48
؟دوش یم لمع هنوگّ هدش هزیناولاگ نهآ ای و هدشن یزاس هدامآ

مادقا یزیمآ گنر هب تبسن ًامیقتسم ،تازلف زا هتسد نیا یور فاص حطس دوجو هب هجوت اب (1
.دوش یم

.درک یزیمآ گنر نآ زا سپ هدش ماجنا هدنیاس داوم زا هدافتسا اب یزاس هدامآ تایلمع ادتبا (2
ششوپ بسانم یرتسآ اب ار حطس هلصافالب سپس مادقا هدنیاس داوم اب یزاس هدامآ هب تبسن ادتبا (3

.درک یزیمآ گنر و هداد
یور رب رمیارپ شاو هیال کی سپس .درک ییادز یبرّ ًالماک یوق لالح کی اب ار حطس دیاب ادتبا (4

.داد ماجنا نآ یور رب ار هدش هئارا گنر متسیس هاگنآ و هدومن لامعا حوطس
269 هحفص۱۰-۴-۵-۲ ، پ تمسق ، دنب )همادا ) ، ثحبم باتک ساسا 10رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

تلکسا تخاس لحم هب نهآریت یرتم هخاش یدالوف تلکسا کی یارجا یارب -IPE 180 12 89 49



رظان تروص نیا رد .درادن نانیمطا هدش دای نهآریت تاصخشم زا رظان یلو تسا هدش لاسرا
رتم ره نزو ؟دیامن اضاقت و باختنا یقافتا هنومن دنّ زاین دروم یاه شیامزآ ماجنا یارب (دناوت یم

. دشاب یم مرگولیک / نهآریت )لوط 18 8
هنومن هنومن هنومن 12هنومن 4 3 3 1 2 6 1( ( ( (

۲۵۸ هحفص۱۰-۴-۳ ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 10رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

زلف مادک زا ،ویتکاویدار یاه وترپ اب راک یاه لحم رد و یکشزپ یرادربسکع قاتا تخاس رد -50
؟دوش یم هدافتسا

برس ب یور )فلا (
عونمم زلف زا هدافتسا اهاضف نیا رد هعشا دوجو تلع هب د ندّ )ج (

تسا
3 2 20 5 154 5- - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،ییاپرخ شور هب نابهگن هزاس یازجا دروم رد -51
.تسا رت هنیزهرپ یلو رت مواقم ییاپرخ هزاس ،رگید نابهگن یاه هزاس اب هسیاقم رد (1

ماجنا ًالماک رظن دروم ییاهن قمع ات یرادرب کاخ ات تسا زاین ادتبا ،ییاپرخ هزاس مرف رطاخ هب (2
.دوش

هتشادرب ییاپرخ هزاس لیمکت اب نامز مه هلحرم هلحرم هب کاخ ،ییاپرخ هزاس یارجا ماگنه (3
.دوش یم

و دارفا ددرت یارب ار تمحازم نیرتمک ،نابهگن یاه هزاس رگید اب هسیاقم رد ییاپرخ نابهگن هزاس (4
.دراد یزیر یپ لحارم یارجا

، دنب / هحفص ، 7-23دنب 113 23-1 ، نابهگن یاه هزاس و یرادربدوگ باتک ساسا رب :باوج
1 2 7 1 2 و6 هحفص

.تسا حیحص ج هنیزگ
؟دنوش یم تسیز طیحم یگدولآ بجوم رتمک نامتخاس تعنص رد یفرصم یاهریق زا گی مادک -52

صلاخ یاهریق ب ریگدوز لولحم یاهریق )فلا (
ریگدنک لولحم یاهریق د نویسولوما یاهریق )ج (

3 4 11 5 88 5- - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

تایلام لومشم دمآرد صیخشت یارب لوبق لباق یاه هنیزه زا ،ریز دراوم زا کی مادک -53
؟دشاب یمن

.دشاب یراجا هک یتروصرد هسسوم هب طوبرم تاودا و تالآ نیشام یاهب هراجا (1
راک زا یشان ثداوح و رمع و یتشادهب یاه همیب یتخادرپ هوجو و ینامرد و یتشادهب یاه هنیزه (2

.دنشاب فاعم تایلام تخادرپ زا نوناق بجوم هب هک ییاهدمآرد هب طوبرم یاه هنیزه (3
تاطابترا و تارباخم ،بآ ،ییانشور ،قرب ،تخوس جراخم (4

134 هحفص ، تایلام و همیب نیناوق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ



میلست و هیهت هب فظوم تاررقم ساسا رب هک ناسدنهم زا یکی دروم رد یماظتنا تازاجم -54
؟تسا مادک ،دشاب هدیزرو للعت نآ عقوم هب میلست و میظنت رد یلو هدش ینوناق عجارم هب ییاه شرازگ

هس هجرد ات کی هجرد زا یماظتنا تازاجم (1
جنپ هجرد ات ود هجرد زا یماظتنا تازاجم (2

راهّ هجرد یماظتنا تازاجم (3
جنپ هجرد ات هس هجرد یماظتنا تازاجم (4

تمسق هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک هیغالبا و هیحالصا 91ساسارب : باوج
9 هحفص9 ، _فلا

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،اه هاگراک یسرزاب اب طبترم روما رد -55
دنهد یم ماجنا روآ نایز و تخس و کانرطخ یاهراک ای هنابش راک هک ینارگراک هب یفاضا راک عاجرا (1

.تسا عونمم
ناشتارایتخا و فیاظو دودح هب طوبرم دراوم رد راک تشادهب ناسانشراک و راک ناسرزاب شرازگ (2

.دوب دهاوخ یرتسگداد نیطباض شرازگ مکح رد
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
.تسا عونمم اه هاگراک هیلک رد مامت لاس زا رتمک دارفا ندرامگ راک 18هب 4(

، هدام / هحفص ، هدام هحفص ، 101هدام 36 ۷۹ 32 ۶۱/ ، راک نوناق باتک ساسارب : باوج
49 105 هحفص48 ، هدام / هحفص

تسا حیحص د هنیزگ

؟دنوش یم هتفرگراک هب ینامتخاس یاهرمیلپ ریز یاه هنیزگ زا کی مادک رد - 56
اه لیاتسکتوئژ - یاه قرو ب اهریگ هزرل -تورگ FRPفلا ( (

هنیزگ هس ره د هرجنپ لیفورپ -یتاسسات تالاصتا و اه هلول )ج (
1 17 5 129 5- - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

میرح و درذگ یم نیمز نآ رانک زا یا هناخدور هک ینیمز رد ینامتخاس ثادحا موزل تروص رد -57
:هلصاف لقادح نتفرگ رظن رد ،درادن دوجو هناخدور نآ یارب یبوصم

تسا یرورض رتم ب تسا یرورض رتم 30فلا 45( (
.تسا یرورض رتم د تسا یرورض رتم 25ج 15( (

7 2 4 4 35 4- - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یط نامتخاس کی یعرف ریسم رد ار رتم / عافترا هک رتم / لوط هب یا ههار بیش -0 14 1 80 58
:دنک یم

دهاوخ یم زادنا تسد فرط کی رد ب درادن ار مزال زادنا تسد )فلا (
نامتخاس تکرح ریسم رد نتفرگ رارق یارب د دهاوخ یم زادنا تسد فرط ود رد )ج (

تسا بسانمان
( ب( تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 11 1 5 4 51 4 :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

تلاح رد رد نیا .دوش یم زاب نوریب هب یمومع ربعم هب ور یراجت نامتخاس کی یدورو رد -« » ( ) 59
:دیاب زاب

.دوش ربعم میرح دراو رتم / رثکادح هدنهد رادشه مئالع بصن اب 0فلا 35 (
.دشاب هتشاد هلصاف نابایخ لودج هبل اب رتم / 0ب 8 (

.دوش ربعم دراو رتم / رثکادح 0ج 8 (
.دوش ربعم میرح دراو رتمیتناس رثکادح 10د (

( )ِ تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 5 4 4 38 4 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

نیمزریز نودب و فیعض یرجآ یمیدق هقبط ود نامتخاس نآ یگیاسمه رد هک ینیمز یارب رگا -60
مادک دوگ رطخ نازیم ،مینک ارجا مئاق یاه هراوید اب و رتم قمع هب یدوگ میهاوخب .دراد 5دوجو

؟تسیک هدهع رب دوگ یحارط تیلوئسم و تسا
دوگ یزاسرادیاپ حالصیذ صصختم زا هدافتسا و حارط سدنهم - یلومعم دوگ رطخ (1

حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش طسوت یرادربدوگ یحارط - دایز دوگ رطخ (2
حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش طسوت یرادربدوگ یحارط - دایز رایسب دوگ رطخ (3

حارط سدنهم - یلومعم دوگ رطخ (4
۱۹ 7-3-3-4-11 18 هحفص7-3-3-4-7 ، دنب / هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 7رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ


