
 
راوید زا و هدرک تکرح یقفا تروص هب گنیکراپ فک ریز ِـنیا رطق هب نامتخاس کی ناراب بآ هلول -۵ ۱
یاپ زا یقفا هلول لوط .تسا هتفای دادتما نامتخاس راوید زا دعب رتم کی ات و هدش جراخ نامتخاس
شیپ ناراب بآ هلول یور دیاب یزیاس هّ اب و دیدزاب هّـیرد دادعت هّ لقادح .تسا رتم راوید ات ۳۶رزیار

؟دوش ینیب
ِـنیا کی ره ۴ددع ۳ 1(
ِـنیا کی ره 4ددع 4 2(
ِـنیا کی ره 3ددع 4 3(
ِـنیا کی ره ۳ددع 3 4(

124 3 4 3 4 2 6 16 هحفص16 ، ب ، فلا ، فلا ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) ( ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب رتالاب سویسلس هجرد زا دیابن یفرصم مرگ بآ لیلد هّ هب -۶۰ 2
اه هلول یگدروخ زا یریگولج و یژرنا فرصم رد ییوج هفرص )فلا

یژرنا فرصم رد ییوج هفرص و هدننک هدافتسا ندب نتخوس زا یریگولج )ب
النویژل یرتکاب دشر زا یریگولج و اه هلول یگدروخ زا یریگولج )ج

النویژل یرتکاب دشر زا یریگولج و هدننک هدافتسا ندب نتخوس زا یریگولج )د
48 هحفص16 ،ت تمسق ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

عون زا فلا ؟دشاب یعون هّ زا دیاب یناسر بآ هکبش رد یسم یاه هلول یگنییوم یمیحل لاصتا ،یداع طیارش رد -( 3
0 2 0 3/ زا رتمک برس نازیم اب مرن عون زا ب دصرد / زا رتمک برس نازیم اب )تخس

0 2 0 3/ زا رتمک برس نازیم اب تخس عون زا د / زا رتمک برس نازیم اب مرن عون زا )ج (
56 2 هحفص16 ، -پ تمسق ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

عافترا لقادح ،ظفاحم هدرن دوجو تروص رد ،ماب یور یکیناکم تاسیسات یاه هاگتسد بصن یارب -4
؟دشاب دیاب رتم دنّ هاگتسد بصن لحم زارت هب تبسن هدرن

0 8 0 5 1 1 2/ د / ج ب / )فلا ( ( (
33 1 5 5 3 14 هحفص14 ، ءزج ، فلا تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟ دشاب یم حیحص اوه هیلخت ی هناهد دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -5
دریگرارق ور هدیزخ یورهار رد دیابن هناهد نیا )فلا
دریگرارق یناوریش ریز یاضف رد دیابن هناهد نیا )ب

رباعم رگید ای نابایخ زا رتم لقادح دیاب دریگ رارق نابایخ یوس هب هناهد نیا هکیتروص رد 3ج (
دشاب هتشاد یقفا هلصاف

رد دریگرارق ور هدیزخ یورهار رد دیابن هناهد نیا دریگرارق یناوریش ریز یاضف رد دیابن هناهد نیا )د
یقفا هلصاف نابایخ طسو طخ زا رتم لقادح دیاب دریگ رارق نابایخ یوس هب هناهد نیا 3هکیتروص

دشاب هتشاد
46 5 13 1 5 14 هحفص14 ، -فلا تمسق ، - - - دنب، ثحبم باتک ساسا رب باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ



رد - کی هسردم ،ییادتبا لقادح ضرع دیفم یورهار جورخ هب روظنم رارف زا قیرح دیاب )دنّ 6
رتم یتناس ؟دشاب

1 2 110 3 180 4 240 300( ( ( (
:باوج رب ساسا باتک ثحبم ، طباوض یصاصتخا یاه هار جورخ رد یاه فرصت 3/یشزومآ
،یگنهرف هحفص ۱۱۸ات ۱۲۰

هنیزگ ج حیحص .تسا

؟ دشاب یمن حیحص نکشخ تخر نیشام یاوه ی هیلخت دروم رد ریز یاه لمعلاروتسد زا کیمادک -7
دشاب هتشاد یروت دیابن هیلخت لاناک زا اوه یجورخ هناهد ( فلا

دشاب یمن زاجم یکیناکم ی هیلخت لاناک رد دود رپمد و شتآ رپمد بصن )ب
دشاب رتم یلیم دیاب لقادح ینتخوس داوم زا اوه لاناک ی هلصاف 50ج (

ینتخوس داوم زا اوه لاناک ی هلصاف دشاب هتشاد یروت دیابن هیلخت لاناک زا اوه یجورخ هناهد )د
یمن زاجم یکیناکم ی هیلخت لاناک رد دود رپمد و شتآ رپمد بصن دشاب رتم یلیم دیاب 50لقادح

دشاب
49 5 2 5 14 هحفص14 ، پ تمسق ، - - - دنب، ثحبم باتک ساسا )رب ) باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا تسرد عون دوه هندب سنج دروم رد هنیزگ مادک- ۸
دشاب رتمیلیم لقادح تماخض هب هزیناولاگ دالوف قرو زا ۱دیاب ۱(

دشاب رتمیلیم لقادح تماخض هب ریذپان گنز دالوف قرو زا ۱دیاب ۲(
تماخض هب موینیمولآ قرو رتم یلیم / لقادح تماخض هب ریذپان گنز دالوف قرو زا 0دیاب 6 3(

.دشاب رتمیلیم ۱لقادح
تماخض هب موینیمولآ قرو ای رتمیلیم / لقادح تماخض هب ریذپان گنز دالوف قرو زا 0دیاب 6 ۴(

.دشاب رتمیلیم / 0لقادح 8
57 1 2 6 5 14 هحفص14 ، -پ - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

تحاسم اب وشزاب ود زا هدافتسا اب و یعیبط تروص هب عبرم رتم تحاسم هب یقاتا هیوهت -۲۰ 9
زا کی ره یارب زاین دروم حطس لقادح دنوش زاب ویساپ کی هب اهوشزاب رگا دوش یم ماجنا ناسکی

؟تسا عبرم رتم دنّ اهوشزاب
0.8 1(
0.4 2(

0.95 3(
1.6 4(

57 1 3 3 4 14 هحفص14 ، -فلا - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص بآ هریخذ نزخم تظافح دروم رد هنیزگ مادک -10
دشاب مواقم بآ رثا ربارب رد دیاب نزخم )فلا



.دراد دیدزاب تهج کّوک هّـیرد کی هب زاین نزخم )ب
.دوش تظفاحم گنز دض اب دیاب نزخم یلخاد حطس یدالوف یاه نزخم یارب )ج

.دشاب یم دصرد / نزخم لخاد دودنا تهج زاجم برس لقادح 0د 05 (
62 هحفص16 ،ت تمسق ، ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب دصرد دنّ دیاب یشلاگّ یاه جیکپ یارب هیلخت هلول بیش لقادح -۱۱
2 4 1 5 3 1 2 0 5 1( ( ( (/ /

35 1 1 7 3 14 هحفص14 ، -فلا - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

مواقم شک هلول نزو ربارب رد هک دریگ رارق ینامتخاس حلاصم زا یا هیاپ یور دیاب مئاق شکدود -12
؟دشاب تعاس دنّ دیاب شتآ ربارب رد شکدود هیاپ تمواقم لقادح دشاب

2 2 1 1( (
۲ ۳ ۴ 3 ییانب3 حلاصم زا شکدود یارب و تعاس یزلف شکدود یارب ( (

تعاس
136 2 1 11 14 هحفص14 ، ِ - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص کاینومآ دربم لوسپک رابنا یاوه هیلخت متسس دروم رد هنیزگ مادک - 13
. تسا یمازلا شتآ رپمد بصن هیلخت لاناک رد )فلا

رارق رابنا فقس نیرتالابریز رتم یتناس رثکادح دیاب هیلخت متسیس هب هدولآ یاوه دورو هناهد 30ب (
دریگ

دوش هتخاس گنر دض یدالوف قرو زا دیاب هیلخت لاناک )ج
دوش یحارط تباث راشف تفا شور اب دناوت یم هیلخت لاناک )د

یاه تمسق - - - دنب و هحفص ،ح تمسق ، - - - دنب، ثحبم باتک ساسا 2رب 3 5 14 51 1 3 5 14 14 :باوج
52 هحفص2 ،پ و -ب و فلا

.تسا حیحص ج هنیزگ

ینوفعدض رلک لولحم اب ار نامتخاس یفرصم بآ یشک هلول متسیس میهاوخب هک یتروص رد -۲۰۰ ۱۴
؟دشاب دیاب تعاس دنّ رلک لولحم اب متسیس ندوب رپ نامز تدم لقادح مینک

24 4 12 3 3 2 1 1( ( ( (
78 2 1 1 9 3 16 هحفص16 ، و -ب - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

لصتم نامتخاس بالضاف هلول هب ار یبرغ تلاوت بالضاف جورخ هک یجنلف ای ییوناز هزادنا -۱۵
؟تسا مادک دنک یم

رتمیلیم × رتمیلیم ×100 100 2 80 80 1( (
رتمیلیم × رتمیلیم ×100 80 4 100 50 3( (

32 2 5 2 16 هحفص16 ، پ - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ



ِـنیا دنّ دیاب لقادح یرادا نامتخاس کی یمومع یاه ییوشور یاضف رد عقاو یوش فک وشفک رطق -۱۶
؟دشاب

4 4 3 3 2 2 1( ( ( (
86 1 3 2 4 16 هحفص16 ، رخآ فیدر ، -ت - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

تسا یمازلا ریز طیارش زا کیمادک تیاعر و عون شکاوه باختنا رد -II I 17
.دشاب طخ یور بصن عون زا دیاب عون زا دوه شکاوه IIفلا (

.دریگ رارق هیلخت یاوه نایرج ریسم زا جراخ رد دیاب عون دوه شکاوه یقرب روتوم IIب (
.دریگ رارق هیلخت یاوه نایرج ریسم زا جراخ رد دیاب عون دوه شکاوه یقرب روتوم اب Iج (
.دوش هتفرگ رظن رد نغور هیلخت یارب ییارجم دیاب عون دوه شکاوه هظفحم نک رد IIد (

62 6 6 5 14 هحفص14 ، پ تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

تسرد ناراب بآ یشک هلول یارب نلیپورپ یلپ یاه هلول زا هدافتسا دروم رد هنیزگ مادک -( )PP 18
؟تسا

.تسین زاجم ًاقلطم اهنآ زا هدافتسا (1
.دشاب بآ نوتس رتم زا رتمک یراک راشف هک تسا زاجم یتروص رد اهنت اهنآ زا 6هدافتسا 2(
.دشاب بآ نوتس رتم زا رتمک یراک راشف هک تسا زاجم یتروص رد اهنت اهنآ زا 4هدافتسا 3(

.تسا زاجم ینفد تروص هب اهنت اهنآ زا هدافتسا (4
128 3 3 3 6 16 هحفص16 ، -ج - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب دناوت یم هنوگّ تلاوت ولاو شالف هب یندیماشآ بآ عیزوت هکبش زا بآ لاصتا رد تظافح شور -19
نکش الخ کی بصن و ییاوه هلصاف )فلا

ییاهنت هب ییاوه هلصاف )ب
روانش ریش کی و لصو و عطق ریش کی بصن ،ییاوه هلصاف )ج

نکش ءالخ کی و هفرط کی ریش کی بصن ،ییاوه هلصاف )د
71 2 5 7 3 16 هحفص16 ، -فلا تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا تسرد بالضاف مئاق هلول رد مخ ود دروم رد هنیزگ مادک -20
.دوش زیهرپ نآ دربراک زا ناکما دح ات و دوش هدافتسا ریزگان و یرورض عقاوم دروم رد طقف دیاب (1

.دشاب هتشاد یکمک شکاوه هلول هشیمه دیاب (2
.دراد ترورض مئاق هلول رد بالضاف تعرس شهاک یارب ،دشاب زا رتشیب تاقبط دادعت رگا 10طقف 3(

.تسا حیحص و یاه ۳هنیزگ ۲ 4(
88 2 5 2 4 16 هحفص16 ، -ب - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا تسرد رت شکاوه دروم رد هنیزگ مادک -21
.دراد دربراک یمومع یاه نامتخاس یارب طقف (1



.تسین زاجم نامتخاس شکاوه یاه هلول هب نآ لاصتا و دبای دادتما ماب ات ًامیقتسم دیاب (2
ناونع هب تسد نییاپ یتشادهب مزاول یارب و بالضاف هلول ناونع هب تسدالاب یتشادهب مزاول یارب (3

.دنک یم لمع شکاوه
ناونع هب تسد نییاپ یتشادهب مزاول یارب و شکاوه هلول ناونع هب تسدالاب یتشادهب مزاول یارب (4

.دنک یم لمع بالضاف هلول
113 7 2 5 16 هحفص16 ، فلا - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

زا کی مادک بصن ،راشف تحت نزخم هب یدورو هلول یور ،یفرصم مرگ و درس بآ یشک هلول رد -22
؟تسا یمازلا ریز یاهریش

هفرطکی ریش و هیلخت ریش (1
هیلخت ریش و لصو و عطق ریش (2
هفرطکی ریش و لصو و عطق ریش (3

هفرطکی ریش و هیلخت ریش ،لصو و عطق ریش (4
60 6 3 5 3 16 هحفص16 ، -ب - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هّ هب مه هب تبسن هلول ود تیعقوم ،دننک یم روبع مه یور زا نامتخاس طایح رد نامتخاس کی بالضاف و بآ هلول -23
؟دشاب دیاب تروص

.دشاب رتم یتناس لقادح بآ هلول ریز ات بالضاف هلول یور هلصاف و دریگ رارق الاب رد بآ هلول ۳۰فلا (
۱۰۰ ۱۰۰× داعبا هب تبوطر قیاع هیال کی اهنآ عطاقت لحم رد بالضاف و بآ هلول نیب و دریگ رارق الاب رد بالضاف هلول )ب

.دریگ یم رارق عبرم رتم یتناس
.دشاب رتم یتناس لقادح بآ هلول ریز ات بالضاف هلول یور هلصاف و دریگ رارق الاب رد بآ هلول ۱۵ج (

.دشاب رتم یتناس لقادح بالضاف هلول ریز ات بآ هلول یور هلصاف و دریگ رارق الاب رد بالضاف هلول ۵۰د (
103 13 هحفص16 ، تمسق ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

:زا تسا ترابع یرتسکاخ بآ -24
ناراب بآ زا لصاح یندیماشآ ریغ بآ (1

( ) تلاوت) زا ریغ هب یتشادهب لیاسو و تازیهجت هیلک یجورخ بالضاف زا لصاح یندیماشآ ریغ بآ 2
نیشام ای نگل ،ناو ،یشودریز ،ییوشتسد زا یجورخ بالضاف زا لصاح یندیماشآ ریغ بآ (3

ییوشتخر
ای نگل ،ناو ،یشودریز ،ییوشفرظ ،ییوشتسد زا یجورخ بالضاف زا لصاح یندیماشآ ریغ بآ (4

ییوشتخر نیشام
9 11 1 16 هحفص16 ، فیراعت - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

:دیاب ییوشتسد یارب هفرطکی ریش دقاف طولخم ریش بصن تروص رد -25
دشاب یمرها عون ره زا ریش (1

دوش بصن هفرطکی ریش درس بآ هلول یور (2
دوش بصن هفرطکی ریش مرگ بآ هلول یور (3

تسا حیحص و یاه ۳هنیزگ ۱ 4(



71 1 7-5 3 16 هحفص16 ، -ت - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

:دوش داد ییارجا یاه هشقن رد رییغت دشاب مزال ،زاگ یشک هلول یارجا نمض رد هاگره -26
رد و مزال رظان سدنهم دییات هب و هیهت مهدفه ثحبم تاررقم ساسا رب یحالصا یاه هشقن دیاب )فلا

.درادن یترورض یئزج دراوم
هیهت دشاب فرصم هطقن نیرترود لوط ای رطق رییغت دننام یساسا دراوم لماش طقف تارییغت رگا )ب

.درادن یترورض یئزج دراوم رد و مزال رظان سدنهم دییات و یحالصا یاه هشقن
ارجا نیح رد ار شرظن دروم تارییغت دناوت یم دشاب تیحالص همان یهاوگ یاراد یرجم هّـنانّ )ج

.دیامن ذخا راک نایاپ رد ار رظان سدنهم دییات و لامعا
.دشاب یم تارییغت لامعا هب زاجم وا تقفاوم بلج و رظان سدنهم هب یعافش عالطا اب یرجم )د

15 3 2 1 17 هحفص17 ،ث- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دوش یم بصن تمسق مادک رد ،زاگ فرصم یلصا ریش (27
فک زا یرتم یتناس عافترا رد ب فک زا یرتم یتناس عافترا رد 180فلا 350( (

روتنک زا لبق د روتالوگر زا دعب هلصافالب )ج (
30 2 1 4 17 هحفص17 ، - - - لکش ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

راشف اب زاگ یشک هلول ریسم رییغت یارجا رد نیرتمک ،ندرک مخ هویش هب عبرم ِـنیا رب 22)دنوپ- 28
رطق هب هلول یگدیمخ طسو و هلول هب هلول لاصتا نیرت کیدزن نیب زاجم هلصاف ؟تسا مادک ِـنیا

ِـنیا د ِـنیا ج ِـنیا ب ِـنیا 10فلا 3 5 20( ( ( (
. هحفص ،ج تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 42رب 4 1 5 17 17 :باوج

. تسا حیحص د هنیزگ

و عمتجم ای درفنم تروص هب ،هقبط .............. ینوکسم یاه نامتخاس دروم رد یزیوجت شور -( ) 29
.دور یم راک هب یژرنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم رظن زا ،عبرمرتم ................ زا رتمک یانبریز اب

20000 8 1 2000 8 1 20000 9 1 2000 9 1- ات د - ات ج - ات ب - ات )فلا ( ( (
19 4 2 19 هحفص19 ،مود شور ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

ییوج هفرص رظن زا هورگ ینوکسمریغ یاه نامتخاس یجراخ یاهرادج یترارح یراک قیاع رد -3 30
یراک قیاع یاه شور زا ناوت یم اهنت دنوش یم هدافتسا عطقنم تروص هب هک ،یژرنا فرصم رد

.دومن هدافتسا اهنآ اب ................ زا یترارح
رظانتم ریداقم و لخاد ب رظانتم ریداقم و جراخ )فلا (

جراخ هدش لرتنک یاضف د جراخ هدشن لرتنک یاضف )ج (
35 4 2 3 19 هحفص19 ،لوا تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ



تعاس رد یعیبط زاگ بعکم رتم فرصم اب یترارح گید یارب شکدود قرو تماخض لقادح -20 31
؟دشاب رتمیلیم دنّ دیاب ،تسا رتمیتناس نآ طبار هلول یقفا لوط و رتم نآ شکدود عافترا 60هک 14

3.5 4 2.5 3 2 2 1.5 1( ( ( (
79 3 ۱۷-۸ ۷۶ هحفص۱۷-۸-۱ - لودج هحفص ولودج ، ثحبم باتک ساسا 17رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص زاگ یا هدند یدالوف تالاصتا دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -32
ِـنیا رطق هب هلول هدندرس یارب هدند ره لوط زا ِـنیا رطق هب هلول هدند رس یارب هدند ره 2لوط 1(

.تسا رتگرزب
. 10 2 دشاب2 ددع لقادح دیاب ِـنیا رطق هب هلول هدند رس یارب ریگرد هدند دادعت (

.دشاب ددع لقادح دیاب ِـنیا رطق هب هلول هدند رس یارب ریگرد هدند 10دادعت 1 3(
.تسا ربارب ِـنیا و ِـنیا رطق هب هلول هدند رس یارب هدند ره 1لوط 4(

39 5-4 4 17 هحفص17 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یگدنبسّ و رتمیلیم یمسا رطق هب هلول هب راون یگدنبسّ لقادح ،زاگ یدالوف یشک هلول رد -65 33
؟تسا ریز دراوم زا کی مادک بیترت هب رتم یلیم یمسا رطق اب هلول یارب راون هب 80راون

هب ورین مرگولیک راون هب راون -راون ضرع رتمیتناس ره یازا هب ورین مرگولیک هلول هب 2.5راون 5 1(
راون ضرع رتمیتناس ره یازا

هب ورین مرگولیک راون هب راون -راون ضرع رتمیتناس ره یازا هب ورین مرگولیک هلول هب 0.5راون 1.5 2(
راون ضرع رتمیتناس ره یازا

هب ورین مرگولیک راون هب راون -راون ضرع رتمیتناس ره یازا هب ورین مرگولیک هلول هب 1.5راون 0.5 3(
راون ضرع رتمیتناس ره یازا

هب ورین مرگولیک راون هب راون -راون ضرع رتمیتناس ره یازا هب ورین مرگولیک هلول هب 5راون 2.5 4(
راون ضرع رتمیتناس ره یازا

37 4-6 4 17 هحفص17 ، ح و ِ - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

دیاب بیترت هب بصن لحم فک زا یگناخ زاگ قاجا و یراخب ،یراوید نکمرگبآ ریش هلصاف لقادح -34
؟دشاب رتم یتناس دنّ

90 40 120 و1 و (
110 40 150 و2 و (
110 30 120 و3 و (

90 30 120 و4 و (
32 1 4 17 هحفص17 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ
رد یگدروخ کرت و یگتسکش ،یگدروخ رظن زا ینامتخاس ربالاب یاه هاگتسد یاهریجنز و اه لباک -35

؟دریگ رارق دیدزاب دروم دیاب ینامز یاه هرود هّ
هنازور تروص هب (1

راب کی یا هتفه (2
رابکی یا هتفه سپس و دیدج هاگراک رد ددجم بصن راب ره زا سپ (3



رابکی یهام سپس و دیدج هاگراک رد ددجم بصن راب ره زا سپ (4
44 2-9 6 12 هحفص12 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

رفح هدش مامت فک زا رتم یتناس قمع هب یِنرت ِـنیا رطق هب بالضاف هلول کی نفد یارب -85 5 36
؟دوش هدیبوک دیاب هیال دنّ لقادح هلول یور و فارطا و ِنرت فک هسام .تسا هدش

6 4 5 3 4 2 3 1( ( ( (
101 100 4-2 4 16 و16 هحفص ، ج و ب - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

تظافح و راک تشادهب ،ینمیا لوئسم ناونع هب حالصیذ صخش یفرعم ییاه هاگراک هّ رد -37
؟تسا یمازلا تسیز طیحم

.دنراد قیمع یرادربدوگ هک ییاه هاگراک رد (1
.دوش یم هدافتسا لاعتشا لباق داوم زا هک ییاه هاگراک رد (2

یپ یور زا عافترا رتم ای و عبرم رتم زا شیب یانبریز اب یاه هاگراک 18رد 3000 3(
.دشاب نابایخ زارت زا نامتخاس عافترا فصن زا شیب یرادربدوگ قمع هک ییاه هاگراک رد (4

9 5-5 1 12 هحفص12 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

فک زا نآ عافترا و دراد هلصاف ور هدایپ زا رتم هک هقبط هس نامتخاس کی بیرخت نامز رد -2 38
؟تسا یمازلا ریز تامادقا زا کی مادک ماجنا نارباع ینمیا یارب ،تسا رتم 10ور هدایپ

هدنهدرادشه مئالع بصن (1
یمومع روبع هار رد تقوم هدیشوپرس یورهار کی ثادحا (2

ور هدایپ ضرع رد یتظافح هدرن ود نداد رارق (3
بیرخت نامز رد هژورپ رواجم ربعم تقوم نتسب (4

12 2-3 2 12 هحفص12 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

:اب تسا ربارب اه کناب نلاس رد لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح -39
لته یبال راظتنا نلاس لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح )فلا ) (

ینوکسم دحاو کی نیمشن قاتا رد لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح )ب
یشزومآ نامتخاس کی هناخزامن رد لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح )ج

10 زا و مک رایسب یادص و رس اب یرهش هقطنم رد لب یسد بسح رب یطیحم هفون زارت رثکادح )د
.حبص ات 7بش

35 1 6 2 18 21 1 1 2 18 هحفص18 - - - لودج ، هحفص - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
هک دشاب یم لب یسد ربارب اه کناب نلاس رد زاجم نیمز هفون زارت رثکادح لوادج 45قباطم :حیضوت

ناسکی حبص ات بش زا مک رایسب یادص و رس اب یرهش هقطنم یطیحم هفون زارت اب رادقم 7نیا 10
.تسا

.تسا حیحص د هنیزگ

؟ دشاب یم حیحص اوه لاناک یراک قیاع دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -40



دشاب سویسلس هجرد زا شیب دیابن لاناک یجراخ حطس یامد 49فلا (
دوش هدناشوپ ، قیاع شکور ای قیاع اب دیابن یسرتسد و دیدزاب یاه هّـیرد حوطس )ب

حوطس دشاب هتشاد قیاع شکور ای قیاع دیابن دود رپمد و شتآ رپمد ، اوه رادقم میظنت رپمد )ج
لاناک یجراخ حطس یامد دوش هدناشوپ ، قیاع شکور ای قیاع اب دیابن یسرتسد و دیدزاب یاه هّـیرد

دشاب سویسلس هجرد زا شیب 49دیابن
دشاب هتشاد قیاع شکور ای قیاع دیابن دود رپمد و شتآ رپمد ، اوه رادقم میظنت رپمد )د

76 1 7 6 14 هحفص14 ِ تمسق ، - - - دنب، ثحبم باتک ساسا )رب ) باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رد یتامادقا هّ ،دشاب هتشاد رارق یلقتسم یقفا لاناک لخاد رد عبرم ِـنیا رب دنوپ زاگ هلول هّـنانّ -41
؟دوش ماجنا دیاب لاناک و هلول دروم

.دوش رپ کشخ هسام اب لاناک ،یراک قیاع زا سپ و هدش قیاع دیاب هلول ( فلا
.دوش یزاس مواقم بآ ذوفن ماقم رد یتبوطر قیاع طسوت نوریب زا لاناک و دوش قیاع دیاب هلول )ب
یریگولج لاناک رد زاگ ندش عمج زا ات دشاب هتشاد بسانم هیوهت دیاب لاناک و دوش قیاع دیاب هلول )ج

.دوش
یاهتنا رد لاناک هب یذوفن یاه بآ ات دشاب هتشاد بسانم بیش لاناک فک و دوش قیاع دیاب هلول )د

.دوش هیلخت پمپ طسوت و هدش عمج لاناک
46 هحفص17 ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص دیدزاب هّـیرد دروم رد هنیزگ مادک -42
.ددرگ بصن فک حطس زا رت نییاپ دیاب دیدزاب هّـیرد cm10فلا (

.دشاب یم رتم یلیم لقادح دیدزاب هّـیرد هزادنا 100ب (
دشاب یم یکیتسال رشاو هب زاین نودب و هرهم و ِـیپ تروص هب هّـیرد بصن )ج

دراوم همه )د
124 4 2 6 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ
رد نینّـمه و ریخداب قطانم رد عقاو یاه نامتخاس رد وشزاب ناونعب ................. زا هدافتسا -43

.دوش یمن هیصوت هجو ِـیه هب دنلب یاه نامتخاس
یدنبزرد صوصخم قاری اب ییوشک یاهبرد )فلا

یدنبزرد صوصخم قاری نودب ییوشک یاهبرد )ب
یدنبزرد صوصخم قاری اب ییوشک یاه هرجنپ )ج

یدنبزرد صوصخم قاری نودب ییوشک یاه هرجنپ )د
48 4 3 3 19 هحفص19 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسین تسرد زاگ یاه هلول یّـیپراون دروم رد ترابع مادک -44
.درادن هلول رطق اب یطابترا هدافتسا دروم راون ضرع (1

.دوش هدافتسا یرتمیلیم ضرع اب راون زا دیاب ِـنیا رطق اب یاه هلول یّـیپ راون 50یارب 2 2(
.دوش هدافتسا یرتمیلیم ضرع اب راون زا دیاب ِـنیا زا شیب رطق اب یاه هلول یّـیپ راون 100یارب 2 3(

.دشاب رتم یلیم لقادح نآ یبسّ هیال تماخض و رتمیلیم لقادح دیاب راون 0.2تماخض 0.5 4(
37 4-6 4 17 هحفص17 ، ت - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟درک دیاب هّ دریگ رارق یفاضا یجراخ یاهراب ضرعم رد زاگ هلول هک یتروص رد -45
.درک باختنا رتالاب تماخض اب هلول دیاب (1

.داد شهاک ار هلول رب هدراو راب ،بسانم هاگ هیکت دادعت شیازفا اب دیاب (2
.دبای شهاک هلول رب هدراو راب اب ات داد رارق نآ زیاس زا رتالاب زیاس ود یزلف فالغ لخاد ار هلول دیاب (3
.دبای شهاک هلول رب هدراو راب ات داد رارق نآ زیاس زا رتالاب زیاس کی یزلف فالغ لخاد ار هلول دیاب (4

44 2-4 5 17 هحفص17 ، ر - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا زاجم یتادیهمت هّ اب مامح بذاک فقس زا زاگ هلول روبع -46
.دشاب یشوج عون زا بذاک فقس رد اه هلول لاصتا دیاب (1

.تسین زاجم مامح بذاک فقس زا زاگ هلول روبع (2
.دوش بصن مامح بذاک فقس رد زاگ رگسح روتکد )دیاب ) (3

.دریگ تروص زاگ ندش عمج زا یریگولج یارب بذاک فقس هیوهت یارب مزال ینیب شیپ دیاب (4
44 2-4 5 17 هحفص17 ، ش - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هاگتسد هب زاگ یشک هلول متسیس لاصتا یارب یکیتسال هلول و یسم هلول زاجم لوط رثکادح -47
؟تسا رتم یتناس دنّ بیترت هب تباث زوسزاگ

120 150 4 120 75 3 150 120 75 2 120 و1 و و )و ( ( (
35 3 4-1 4 17 هحفص17 ، -پ و ب - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

زا هک رطق هب زاگ یدالوف هلول رتم یراک قیاع یارب ،عبرم ِـنیا رب دنوپ زاگ یشک هلول رد -3 20 48
؟تسا یفاک رتمیتناس ضرع اب یراک قیاع راون رتم دنّ ،دنک یم روبع بوطرم 10طاقن

( ( ( (4 250 3 175 2 150 1
200

و هحفص ، پ - - دنب و هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 47رب 5-2 5 17 37 4-6 4 17 17( ) :باوج
38 5-2 4 17 48 5-2 5 هحفص17 ، - - لودج و هحفص ، ح - - )دنب )

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دیآ یمن باسح هب یرتسکاخ بالضاف ءزج یتشادهب هلیسو مادک زا یجورخ بالضاف -49
یشودریز د ییوشتسد ج راوسیپ ب ییوشسابل نیشام )فلا ( ( (

187 1 1 9 هحفص16 ، - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

نودب راد نزخم یاهنک مرگ بآ رد ،عبرمرتم ........... زا شیب یانبریز اب یمومع یاه نامتخاس رد -50
.تسا یمازلا ................. زا هدافتسا ،پمپ

یتبوطر هدننک سوبحم - ب یترارح هدننک سوبحم - 2000فلا 2000( (
بآ هدننک سوبحم - د راخب هدننک سوبحم - 2000ج 2000( (

56 1 4 4 19 هحفص19 ، ج تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

،هناخروتوم رد یسرتسد و ددرت یحاون فارطا و فک رد زاین دروم ییانشور حطس لقادح -51
؟دشاب سکول دنّ دیاب روسناسآ

500 4 300 3 200 2 50 1( ( ( (
24 2-5-8 2 15 هحفص15 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب رتم یتناس دنّ دیاب بیترت هب روسناسآ هناخروتوم رد یوشزاب عافترا و ضرع لقادح -۵۲
200 90 4 220 90 3 200 100 2 220 100 و1 و و )و ( ( (

22 2-5-4 2 15 هحفص15 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

هزات یاوه اب لیوک نف و رلیِ متسیس زا و دراد رارق ناهفصا رهش رد یمومع یرادا نامتخاس کی -۵3
سویسلس هجرد دنّ دیاب اه قاتا تاتسومرت میظنت یامد لقادح .دوش یم هدافتسا نآ شیامرس یارب

؟دشاب
22 4 25 3 24 2 28 1( ( ( (

52 1 4 19 هحفص19 ، ز - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

عقاو نآ زا یشخب ای نامتخاس هدش لرتنک یاضف لخاد هک یرادج یحطس مرج هک یتروص رد -54
یحطس مرج .............. رثوم یحطس مرج ،دشاب عبرمرتم رد مرگولیک .............. زا رتمک تسا هدش

رظن رد عبرمرتم رد مرگولیک ............... اب یواسم رثوم یحطس مرج ،تروص نیا ریغ رد ؛تسا رادج
.دوش یم هتفرگ

150 150 150 150– زا رتمک - ب – اب ربارب - )فلا (

300 300 300 3000– زا رتمک - د -اب ربارب - )ج (
64 4 1 1 هحفص19 ، - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

نلاس ،ینوکسم نامتخاس رد هناخزپشآ یلخاد یاهاضف زا گیمادک زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح -) 55
؟تسا رتشیب گنیلوب یاه لاس ،یشزومآ یاه نامتخاس رد رتویپماک قاتا ،لته رد ییاریذپ )یاه

گنیلوب یاه نلاس ب ینوکسم نامتخاس رد هناخزپشآ )فلا (
یشزومآ یاه نامتخاس رد رتویپماک قاتا د لته رد ییاریذپ یاه نلاس )ج (

، - - - لودج هحفص ، - - - لودج هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 3 2 18 26 1 2 2 18 23 18 :باوج
بوسحم یحیرفت زکارم ءزج گنیلوب ، - - - لودج هخفص ، - - - لودج (هحفص 1 8 2 18 42 1 4 2 18 29

( دوش یم
.تسا حیحص ب هنیزگ

یلیم دنّ یندیماشآ بآ هریخذ نزخم رد نایرج تشگرب زا یریگولج یارب ییاوه هلصاف لقادح -56



؟دشاب دیاب رتم
50 4 30 3 100 2 75 1( ( ( (

52 2 6-1 3 16 هحفص16 ، -ث - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا تسرد اوه اب بالضاف یشک هلول شیامزآ دروم رد ترابع مادک -57
راشف دصرد ات راشف شهاک و دوش ماجنا هقیقد لقادح تدم هب و راب راشف اب دیاب 5شیامزآ 15 0.3 (1

.تسا زاجم هیلوا
شهاک ِـیه شیامزآ تدم رد و دوش ماجنا هقیقد لقادح تدم هب و راب راشف اب دیاب 15شیامزآ 0.3 2(

.دوشن هدهاشم یراشف
دصرد ات راشف شهاک و دوش ماجنا هقیقد لقادح تدم هب و راب راشف اب دیاب 10شیامزآ 15 0.3 3(

.تسا زاجم هیلوا راشف
تدم و راب شیامزآ راشف و دوش ماجنا هناگادج نامتخاس عافترا رتم هس ره یارب دیاب 0.3شیامزآ 4(

.دشاب هقیقد لقادح 15نآ
104 2 5 4 16 هحفص16 ، -پ - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

ماظن یقیقح یاضعا طسوت نارگید زا تلاکو هب یأر نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب -58
؟تسا حیحص ريز تابیترت زا کی مادک ناتسا یسدنهم

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

دشاب هدش اضما و میظنت یمسر دانسا رتفد لحم رد زا لبق تعاس دیاب ۲۴همان تلاکو
یناسک و دریگب تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (3

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

.دشاب هدش اضما و میظنت ناتسا نامزاس رد زا لبق تعاس دیاب ۲۴همان
۳ ۵۲ هحفص1 ، هدام هرصبت هیحالصا ، یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

میلست و هیهت هب فظوم تاررقم ساسا رب هک ناسدنهم زا یکی دروم رد یماظتنا تازاجم -59
مادک ،دشاب هدیزرو للعت نآ عقوم هب میلست و میظنت رد یلو هدش ینوناق عجارم هب ییاه شرازگ

؟تسا
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

9 9 هحفص91 ، دنب، هدام هیحالصا ، یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

ماظن نامزاس هریدم تایه یلصا وضع ناونع هب لدبلا یلع یاضعا ینیزگیاج صوصخ رد -۶۰
؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،هریدم تایه راک همادا و اه ناتسا نامتخاس یسدنهم



یاضعا دصرد تصش زا لقادح دوجوم هریدم تایه یلصا یاضعا دادعت ،ینیزگیاج زا دعب هّـنانّ (1
.دهد یم همادا هرود نایاپ ات دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشاب رتشیب یلصا

رگید یاه هورگ زا کی ره ای هورگ نامه رد لدبلا یلع وضع یفاک دادعت هب ،ینیزگیاج ماگنه هّـنانّ (2
دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشابن رتمک یلصا یاضعا دصرد داتفه زا یلصا یاضعا دادعت و دشابن

.دهد یم همادا
دادعت و دشابن هورگ ای هتشر نامه رد لدبلا یلع وضع یفاک دادعت هب ،ینیزگیاج ماگنه هّـنانّ (3

ات دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشابن رتمک یلصا یاضعا مجنپ راهّ زا هریدم تایه یلصا یاضعا
.دهد یم همادا هرود نایاپ

یلصا یاضعا کی هوالعب فصن لقادح زا هریدم تایه دوجوم یاضعا ،ینیزگیاج زا دعب هّـنانّ (4
.دهد یم همادا هرود نایاپ ات دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشاب رتشیب

166 4 هحفص72 ، هرصبت، هدام هیحالصا ، یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ


