
هنوسآ ام اب یلو هتخس ثحبم یشزومآ 22هسسوم

ندرک اتسار مه ناکما ،دنوش یم هتسب مه هب ِـیپ اب هک قرو ود رد اه خاروس ندوبن زکرم مه تلع هب -١
رت حیحص لکشم لح یارب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .درادن دوجو نآ نتسب و ِـیپ نداد روبع و اه خاروس

؟تسا
.تسا یمازلا هراومه هعطق ود ره ضیوعت (۱

.درک هدافتسا جنس ششک یاهرشاو زا ناوت یم (۲
.تسا یمازلا هراومه تاعطق زا یکی ضیوعت (۳

اب ِـیپ زا و درک داشگ ار اه ِـیپ خاروس بسانم هلیسو اب ناوت یم ،لاصتا حارط رظن زا ندوب زاجم تروص رد (۴
.دومن هدافتسا رت گرزب رطق

18 29 3 8 1 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا رتم یلیم دنّ همشّ داعبا یراداور ،یدعب هس کبس هتخاس شیپ متسیس زا ربراب یراوید یاه لناپ رد -۲
10 4 5 3 3 2 2 1( ( ( (

90 1 5 11 هحفص11 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
اب .دروآ تسدب ار یدعب هس هتخاس شیپ یاه لناپ یداعبا یاه یراداور و اه یگژیو )ناوت یم )3 :حیضوت
کبس هتخاس شیپ متسیس زا ربراب یراوید یاه لناپ رد همشّ داعبا یراداور قوف لودج تاعالطا هب هجوت

.دشاب یم رتمیلیم ± ربارب یدعب 5هس
.تسا حیحص ج هنیزگ

عون هّ زا هدش درون درس یدالوف باق یاه قرو یگدروخ زا تظفاحم یارب ، کبس یدالوف باق متسیس رد -۳
؟دنشاب هتشاد ششوپ دیاب یژایلآ

موینیمولآ – یور لکین یسکوپآ میزینم – )لکین ( ( (۴ ۳ ۲ 1
29 7 1 2 2 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یکیناکم تاصخشم نتفرگ رظن رد اب ،حلسم نتب نامتخاس کی رد دالوف فلتخم عاونا دربراک اب هطبار رد -۴
حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک ،قیقد تراظن اب و اه هشقن رد هدش صخشم و یحارط رد اه نآ توافتم

؟تسا
.دشاب یم زاجم یضرع یاهدرگلیم یارب رگید یعون و یلوط یاهدرگلیم یارب دالوف عون کی دربراک (۱

.تسین زاجم (۲
نامتخاس نامه رگید نوتس دنّ یارب رگید یعون و نامتخاس کی نوتس دنّ یارب دالوف عون کی دربراک (۳

.تسین زاجم
نامه یدعب تاقبط یارب رگید یعون و نامتخاس کی نوتس زا هقبط دنّ ای کی یارب دالوف عون کی دربراک (۴

.دشاب یمن زاجم نوتس
153 4 11 9 هحفص9 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک انب بیرخت تایلمع دروم رد -۵
دوخ تمواقم ٪ ات نامتخاس یمسر عجرم دییات اب دنناوت یم بیرخت رد هدافتسا دروم یاه تسب ۹۰بوّ ۱(

.دنوش یراذگراب
.دشاب هدیسر نامتخاس یمسر عجرم دییات هب هک یعقاوم رد رگم تسین زاجم بش رد بیرخت تایلمع (۲

.دنوش یراذگراب دوخ تمواقم ٪ ات دنناوت یم بیرخت رد هدافتسا دروم تقوم ۷۵یاه هلپ ۳(
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.دوش ماجنا بش رد تسا رتهب بیرخت تایلمع (۴

59 11 1 8 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج
. تسا تسردان هنیزگ و حیحص هنیزگ هحفص ، - - - دنب ، ثحبم )ساسارب )4 2 59 11 1 8 12 12 : حیضوت
( .تسا( تسردان و هنیزگ هحفص ، - - - دنب 3،قبط 1 5 9 6 1 8 1 2

.تسا حیحص ب هنیزگ

ماجنا یشک میس رتم دودح دیاب ،امن گنس یراکشرب رد زرف زا هدافتسا یارب ینامتخاس هاگراک کی رد -۳۰ ۶
یارب بسانم عافترا لقادح ،یلامتحا یاه بیسآ زا اه میس تظفاحم ندوبن رودقم هب هجوت اب .دوش

؟تسا رت کیدزن ریز یاه هنیزگ زا کیمادک هب یشک میس
2.5 m 4 3 m 3 m 2 2 m 1.5 1( ( ( (

76 1 4 11 12 هحفص12 ، ب - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟ تسین حیحص ینامتخاس یاه هاگراک رد نابدرن زا هدافتسا دروم رد ریز تارابع زا کی مادک -7
.دشاب رتدنلب تسا هدافتسا دروم نآ هب ندیسر یارب هک یفک زا رتم دودح دیاب نابدرن 2.5لوط 1(

.تسا عونمم تسد اب راب لمح نابدرن زا هدافتسا ماگنه (۲
.دننک هدافتسا نامز مه روط هب رفن کی زا شیب دیابن نابدرن کی زا (۳

.دریگب رارق هدافتسا دروم رتم زا شیب لوط اب دیابن هفرط کی 10نابدرن ۴(
52 1 3 7 12 هحفص12 ، ِ - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم حیحص لیذ تارابع زا کی مادک ،ارجا نیح رد راک تظافح و ینمیا اب هطبار رد -۸
.دومن ارجا ینوگ و یمیس یروت دننام یداوم زا ناوت یم ار تقوم هدیشوپرس یورهار (۱

زا دیاب دشاب نآ عافترا دصرد زا رتمک یمومع رباعم زا بیرخت تسد رد یانب هلصاف 50هک یتروصرد ۲(
.درک هدافتسا تقوم هدیشوپرس یورهار

.دشاب رتم زا رتمک دیابن تقوم هدیشوپرس یورهار 2.5عافترا ۳(
هدافتسا رتم یلیم لقادح تماخض هب ییاه هتخت زا ناوت یم تقوم هدیشوپرس ورهار یاه فقس 20رد ۴(

.دومن
34 2 4 5 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

، ،نآ حرط یکیمانید ییاهن یششک شنت ،دشاب ربارب یکیتاتسا تلاح رد دالوف ییاهن یششک شنت رگا -9
؟دوب دهاوخ رت کیدزن ریز ریداقم زا کیمادک هب بسحرب

483 4 468 3 425 2 407 1( ( ( (
هطبار و هحفص ، - - لودج و هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک 53ساسارب 3 4 21 52 1 4 21 21 : باوج

54 هحفص21-4-2 ،
.تسا حیحص ج هنیزگ

:دیاب نامتخاس ینف همانسانش و تخاس نوّ یاه هشقن - ۱۰
.دنوش هداد لیوحت نامتخاس سرزاب هب کلام طسوت (۱

دنوش هداد لیوحت نامتخاس یرادهگن لوئسم هب کلام طسوت (۲
.دنوش یرادهگن نامتخاس نایرجم ای یرجم یناگیاب رد لاس ود تدم هب لقادح (۳

.دنوش یرادهگن هطوبرم حارط سدنهم ای یسدنهم رتفد یناگیاب رد لاس هدزناپ تدم هب لقادح (۴
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18 1 2 3 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

.دییامن باختنا ار حیحص هنیزگ ربراب ییانب یاهراک یارب ،گنس دروم رد -11
.تسا دصرد اه فوت یارب زاجم بآ بذج و لاکساپاگم گنس یراشف تمواقم لقادح 35فلا 25 (

دصرد مکارتم یکهآ یاه گنس یارب زاجم بآ بذج و لاکساپاگم گنس یراشف تمواقم لقادح 20ب 20 (
.تسا

.تسا دصرد یکهآ یاه گنس یارب زاجم بآ بذج و لاکساپاگم گنس یراشف تمواقم لقادح 15ج 17 (
یاه گنس یارب زاجم بآ بذج و لاکساپاگم ربراب ییانب یاهراک یارب گنس یراشف تمواقم لقادح 15د (

.تسا دصرد مکارتم 15یکهآ
14 3 4 2 2 8 هحفص8 ،ب- - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

مادک رد ،نتب شیامزآ و یرادرب هنومن زا دناوت یم تراظن هاگتسد ،همرآ نتب یاه نامتخاس یزیر نتب رد -12
؟دیامن رظن فرص ریز طیارش زا کی

.دشاب یمن نتب شیامزآ یارب یریگ هنومن مدع هب زاجم تراظن هاگتسد یطیارش ِـیه رد )فلا
ندوب شخب تیاضر یارب یلیلد و هدوب رتمک بعکمرتم زا زور کی لوط رد یزیر نتب هدعو ره مجح 30ب (

.دشاب دوجوم نتب تیفیک
.دشاب شخب تیاضر نتب هدر نامه اب هباشم یاه هژورپ رد ،راکنامیپ نتب یاه شیامزآ جیاتن )ج

ندوب شخب تیاضر یارب یلیلد و هدوب رتمک بعکمرتم زا ،نامتخاس هژورپ رد یفرصم نتب لک مجح 30د (
.دشاب دوجوم نتب تیفیک

135 3 8 10 9 هحفص9 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ینامتخاس هژورپ ره رد - یراکشوج لمعلاروتسد دروم رد ریز دراوم زا کی مادک -۱۳
.دسرب حارط سدنهم دییات هب دیاب و هدش هیهت رظان سدنهم طسوت یراکشوج لمعلاروتسد (۱

.دسرب راکنامیپ دییات هب دیاب و هدش هیهت حارط طسوت یراکشوج لمعلاروتسد (۲
.دسرب رظان سدنهم دییات هب دیاب و هدش هیهت حارط طسوت یراکشوج لمعلاروتسد (۳

.دسرب رظان سدنهم دییات هب دیاب و هدش هیهت راکنامیپ طسوت یراکشوج لمعلاروتسد (۴
261 4 4 4 10 هحفص10 ،فلا- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

.دینک باختنا ار حیحص هنیزگ تماخض اب یدالوف قرو شرب دروم رد -10 mm 14
درک هدافتسا ییابر هلعش شرب هاگتسد زا دیاب ب درک هدافتسا نیتویگ هاگتسد زا ناوت یم )فلا (

.درک هدافتسا یتسد شرب ای هرا زا دیاب د دوش ماجنا شیامرگ شیپ شرب زا لبق دیاب )ج (
259 2 4 4 10 هحفص10 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک ،دنوش یم فرصم یدالوف تاعطق تخاس رد هک ییاه قرو ندز شرب رد -15
.تسا زاجم نیتویگ هاگتسد طسوت زا رتمک تماخض اب تاعطق شرب 15فلا mm (

شرب زا لبق دیاب زا شیب تماخض اب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و ینگنس یاه خر مین رد 40ب mm (
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.دوش ماجنا سویسلس هجرد لقادح یامد ات شیامرگ شیپ 55،ییامرگ

شرب زا لبق دیاب زا شیب تماخض اب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و نیگنس یاه خر مین رد 40ج mm (
.دوش ماجنا سویسلس هجرد لقادح یامد ات شیامرگ شیپ 65،ییامرگ

.درادن شوج طسوت یراک ریمعت اب ندز گنس هب زاین ات اه یراومهان ،هلعش اب شرب رد 5د mm (
259 2 4 4 10 هحفص10 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا مادک شوج تیفیک لرتنک شیامزآ لقادح نازیم ،ناج هب لاب هشوگ شوج دروم رد -۱۶
اه شوج رگید دصرد هاجنپ یور رب ذفان گنر شیامزآ و دصرد هاجنپ یور رب یمشّ تیفیک لرتنک شیامزآ (۱

.تسا یفاک اه شوج مامت یور رب یمشّ تیفیک لرتنک شیامزآ (۲
اه شوج دصرد هاجنپ یور رب ذفان گنر شیامزآ (۳

اه شوج دصرد هد یور رب ذفان گنر شیامزآ و اه شوج مامت یور رب یمشّ تیفیک لرتنک شیامزآ (۴
263 1 4 10 هحفص10 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسارب : باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

ليالد هب انب هک هژورپ رد لغاش ناسدنهم زا یکی هب طوبرم یماظتنا تازاجم دروم رد هنیزگ مادک -۱۷
؟تسا حیحص دشاب هداد تسد زا ار مزال ینف و یلام تاناکما ای ینوناق طیارش ،فلتخم

جنپ هجرد ات هس هجرد زا یماظتنا تازاجم (۱
راهّ هجرد ات کی هجرد زا یماظتنا تازاجم (۲
.تشاد دهاوخن یتازاجم ِـیه هژورپ مامتا ات (۳

و هدوب طیارش یاراد ادتبا زا هّـنانّ و جنپ هجرد ات هس هجرد دشاب هدوب طیارش دقاف ادتبا زا هک یتروصرد (۴
.هس هجرد ات کی هجرد زا دشاب هداد تسد زا ار طیارش ًابقاعتم

، _فلا تمسق هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک هیغالبا و هیحالصا 4ساسارب 91 : باوج
9 هحفص

.تسا حیحص فلا هنیزگ

رد تیوضع طیارش زا یکی دنتسم روط هب هک یناتسا یسدنهم ماظن نامزاس یاضعا زا یکی دروم رد -۱۸
؟دوب دهاوخ هنوگّ تیوضع عطق تابیترت ،دشاب هداد تسد زا ار ناتسا یسدنهم ماظن
.دریگ یم تروص یزکرم یاروش بیوصت و ناتسا یسدنهم ماظن دیکأت اب تیوضع عطق (۱

،زور لقادح هلصاف اب ،یبتک راطخا ود زا سپ ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تایه طسوت 30تیوضع ۲(
.دوش یم عطق

عطق هب تبسن راطخا ای اب و هلصافالب ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تایه ،تیوضع طیارش مدع زارحا اب (۳
.دوش یم هدیناسر عفنیذ عالطا هب بتارم و مادقا تیوضع

،زور هدزناپ هلصاف هب کی ره ،یبتک راطخا ود زا سپ ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تایه طسوت تیوضع (۴
.دوش یم عطق

_فلا تمسق هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک هیغالبا و هیحالصا 46ساسارب : باوج
2 هحفص2 ، هرصبت

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص اه نامتخاس ییامناج دروم رد هنیزگ مادک لماعریغ دنفادپ اب طبترم طباوض ساسا رب - 19
.تسا عنامالب راوآ میرح رد یمومع تاثدحتسم یحارط (۱

.دشاب زکرمتم تروص هب دیاب اه هیامرس و دارفا هب طوبرم یاه تیلاعف و اه نامتخاس یحارط (۲
دیاب یحارط ،اه هیامرس و اه تیلاعف ،دارفا ،اه نامتخاس زکرمت رد یریذپرطخ شیازفا هب هجوت اب (۳
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ای و یعیبط ضراوع اب گنهامه ناکما دح ات اه نامتخاس یبای ناکم و دریذپ تروص زکرمتمریغ تروص هب

.دشاب نوفدم و یعونصم
.دوش یراددوخ لیاح یاهاضف داجیا زا یلصا یسرتسد هار و یثادحا یاه نامتخاس نیب (۴

18 21-2-2-1-4 هحفص21 ، دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص ،هدش ییادز شنت هشیش و یترارح نکشن هشیش دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -۲۰
.دهد یم ناشن هبرض ربارب رد هدش ییادز شنت هشیش هب تبسن یرتمک تمواقم یترارح نکشن هشیش (۱
.دهد یم ناشن هبرض ربارب رد هدش ییادز شنت هشیش هب تبسن یرتشیب تمواقم یترارح نکشن هشیش (۲

ناشن یکیناکم راب ربارب رد هدش ییادز شنت هشیش هب تبسن یرتشیب تمواقم یترارح نکشن هشیش (۳
.دهد یم

ناشن یترارح شنت ربارب رد هدش ییادز شنت هشیش هب تبسن یرتشیب تمواقم یترارح نکشن هشیش (۴
.دهد یم

110 10 1 14 5 هحفص5 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک یششاپ نتب دروم رد -۲۱
.دشاب هشوگ درگ دیاب یفرصم هسام (۱
.دشاب هشوگ زیت دیاب یفرصم هسام (۲

.دشاب هشوگ زیت ای هشوگ درگ دناوت یم یفرصم هسام (۳
.دشاب هشوگ درگ دیاب یفرصم هسام دصرد 50لقادح ۴(

77 8 1 3 10 5 هحفص5 ،ت- - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص ترابع مادک ینامتخاس یاه گنر دروم رد - ۲۲
.تسا هیال ود ینامتخاس یاه گنر هیال دادعت لقادح (۱

.دنشاب دیهدلامرف تابیکرت یاراد دیاب ینیئزت ینامتخاس یاه گنر (۲
.دنشاب مواقم لاس لقادح دیاب یطیحم طیارش ربارب رد ینامتخاس 5یاه گنر ۳(

.دوش هدافتسا اه نآ زا دیابن و تسا یمس تابیکرت یاراد ًاتدمع ینغور یاه گنر (۴
125 5 4 16 5 هحفص5 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسین حیحص ترابع مادک هدنوش مکارتم دوخ نتب دروم رد - ۲۳
.دشاب یم زاجم دنلترپ یاه نامیس عاونا زا هدافتسا (۱

.دشاب یم زاجم سیلیس هدود دننام یندعم داوم زا هدافتسا (۲
.دوش یم دودحم رتم یلیم هب اه هنادگنس هزادنا 15رثکادح ۳(

.دریگ یم تروص زاتمم هدننک ناور قوف یندوزفا داوم طسوت نتب یناور نیمأت (۴
97 6 2 4 9 9 هحفص9 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

دروم رد .دنتسه زره ددع لاصتا کی رد دوجوم ِـیپ دادعت زا ،کبس یدالوف باق متسیس کی رد -2 18 24
؟دشاب یم حیحص ریز دراوم زا کی مادک لاصتا نیا

.دومن بوسحم شرب رد هّ و ششک رد هّ ار زره یاه ِـیپ تیفرظ ناوت یم )فلا
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.دومن بوسحم ششک رد ار زره یاه ِـیپ تیفرظ ناوت یم )ب

.دومن رظن فرص شرب رد هّ و ششک رد هّ زره یاه ِـیپ تیفرظ زا دیاب )ج
.دومن بوسحم شرب رد ار زره یاه ِـیپ تیفرظ ناوت یم )د

35 3 1 8 2 11 هحفص12 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

تسا هدش هدافتسا دوش یم بالق فقس هب هک یریجنز زا گرزب غارّـلّ کی بصن یارب نامتخاس کی رد - ۲۵
رد ،دشاب غارّـلّ نزو هک یتروصرد .دراد دوجو هجرد هزادنا هب یقفا هحفص رد تکرح ناکما هک یروط هب

؟تسین غارّ نیا یارب یا هزاس ریغ ءازجا یا هزرل یحارط طباوض نیمات هب یزاین ریز طیارش زا کیمادک
.دننک لمحت تهج ره رد یبناج راب اب نامز مه ار نزو یورین دنناوتب بالق و لباک (۱
.دننک لمحت تهج ره رد یبناج راب اب نامز مه ار نزو یورین دنناوتب بالق و لباک (۲
.دننک لمحت تهج ره رد یبناج راب اب نامز مه ار نزو یورین دنناوتب بالق و لباک (۳
.دننک لمحت تهج ره رد یبناج راب اب نامز مه ار نزو یورین دنناوتب بالق و لباک (۴

۶۲ ۴-۵-۱ هحفص۲۸۰۰ ، دنب ، مراهّ شیاریو درادناتسا )ساسارب ) :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا هدنرپ زیم دربراک هب طوبرم ریز یاه هنیزگز ا کی مادک -26
عافترا رد تلکسا ناراکشوج یارب بسانم نمیشن نیمات )فلا

لیقثرج اب فیرظ اب ینتب هتخاس شیپ یاه لناپ ندرب الاب یارب بسانم حطس داجیا )ب
یلنوت باق متسیس یارجا رد تخت یاه لاد فک یدنب بلاق )ج

عفترم یاه نامتخاس ماب تشپ هب یکیناکم ساسح تازیهجت لاقتنا )د
98 1 7 6 11 هحفص11 ،ب- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ریز دراوم زا کی مادک هاگراک رد نابدرن اب راک دروم رد -27
.دشاب رتم زا شیب دیاب زاب تلاح رد هفرط ود نابدرن عافترا 3فلا (

.دشاب هجرد زا شیب امتح دیاب انبم حطس ای هفرط کی نابدرن هیواز 75ب (
.دریگ رارق هدافتسا دروم رتم زا رتشیب لوط هب هفرط کی نابدرن دیابن 7ج (

.دشاب رتدنلب ،دریگ یم رارق هدافتسا نآ هب ندیسر یارب هک یفک زا رتم کی دیاب نابدرن لوط )د
52 1 3 7 12 هحفص12 -ِ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

تمواقم ،رتم ربارب هقبط ره عافترا اب و نیمز یور هقبط راهّ ینوکسم نامتخاس کی رد دینک ضرف -۲۸
یاه ترابع زا کی مادک نامتخاس نیا صوصخ رد .تسا لوا هقبط یبناج تمواقم ربارب مود هقبط یبناج

؟تسا حیحص ریز
.تسین زاجم ًالک نامتخاس نیا تخاس (۱

.تسا زاجم مک یبسن رطخ اب هنهپ اب قطانم رد طقف نامتخاس نیا تخاس (۲
.تسا زاجم رت نییاپ و طسوتم یبسن رطخ اب قطانم رد طقف نامتخاس نیا تخاس (۳

.تسین زاجم دایز یلیخ یبسن رطخ اب قطانم رد طقف نامتخاس نیا تخاس (۴
11 1-7-3 9 1-7-2 هحفص۲۸۰۰ ، فلا- دنب و هحفص ، ت- دنب ، مراهّ شیاریو درادناتسا )ساسارب ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ
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دنّ ،دنوش یم لصو مه هب هک کبس یدالوف باق متسیس رد هّریت ود یناشوپمه نازیم لقادح -(LDF) 29

؟دشاب یم رتمیلیم
180 150 120 100( ( ( د) ج ب فلا

36 8 3 8 2 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسیک هدهع رب بیترت هب رادیاپ بیش اب و رتم قمع هب یدوگ یزاسرادیاپ و یحارط تیلوئسم -۲۵ ۳۰
حالصیذ راکنامیپ - نامتخاس حارط سدنهم (۱

حالصیذ راکنامیپ - حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش (۲
حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش - نامتخاس حارط سدنهم (۳

حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش - حالصیذ کینکتوئژ یسدنهم تکرش (۴
19 7-3-3-4-11 19 7-3-2 هحفص7 ، دنب و هحفص ، لودج ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

رد مرگولیک بسح رب ینامیس داوم ای و نامیس رادقم رثکادح و لقادح ،سراف جیلخ یلحاس قطانم رد (3
( )93 دادرخ -تراظن -نارمع ؟دشاب یم رادقم هّ نتب بعکمرتم ره

ات د ات ج ات ب ات 250فلا 500 300 450 250 425 350( ( ( (
500

9-8-3-3 78 دنب9 ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟ تسین شیاپ فادها زا ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دوگ هراوید ثادحا هژورپ کی رد - ۳۲
فارطا یاه هزاس رب دوگ ریثأت نازیم نییعت روظنم هب ینوناق تادنتسم هیهت (۱

زاسو تخاس لوط رد دوگ درکلمع یبایزرا (۲
یحارط ضرف شیپ ریداقم یجنس تحص (۳

دوگ فارطا یاه نیمز یشکهز (۴
22 1 4 3 7 هحفص7 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

) ؟تسا ددع دنّ اه هنامگ دادعت لقادح ،رتم داعبا هب ینوکسم درفنم نامتخاس کی تخاس یارب -۳۳
( تسا هداس نآ یدنب هیال و هدوب بسانم نیمز ،هتشادن یرادربدوگ نامتخاس

4 4 3 3 2 2 1 1( ( ( (
.تسا حیحص ب هنیزگ

: تسا مزال ،فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد - ۳۴
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.دوش دودحم رتم هب هقبط ره عافترا رثکادح (۱

.دوش دودحم هس هب نیمزریز باستحا نودب تاقبط دادعت (۲
.دشابن رتم زا رتشیب رواجم نیمز یور طسوتم زارت هب تبسن ماب یور زارت (۳

.دشابن رتشیب رتم ای نآ ضرع ربارب ود زا ،عاطقنا زرد دوجو نودب ،نامتخاس لوط (۴
47 2 5 5 8 هحفص8 ، پ - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

400 رطق۳۵ هب لکش یا هریاد نوتس کی زا ییانب حلاصم اب نامتخاس کی تخاس یارب دینک ضرف -
رثؤم تماخض ،نوتس نیا یرغال تبسن لرتنک رد .تسا هدش هدافتسا حلسمریغ ییانب حلاصم اب و رتم یلیم

؟تسا رت کیدزن ریز ریداقم زا کی مادک هب رثؤم )ضرع )
400 mm 4 375 mm 3 350 mm 2 325 mm 1( ( ( (

30 1 20 1 3 8 هحفص8 ، ت - - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

بسانم حلسمریغ ییانب یاه نامتخاس رد هشال گنس اب ینیّ یسرک یارب ریز یاه تالم زا کی مادک - ۳۶
؟ تسین

هسام تمسق شش و کهآ تمسق کی - نامیس تمسق کی یمجح تبسن اب دراتاب تالم (۱
هسام تمسق هس - نامیس تمسق کی یمجح تبسن اب نامیس و هسام تالم (۲

یکاخ هسام تمسق جنپ - کهآ تمسق ود یمجح تبسن اب کهآ و هسام تالم (۳
هسام تمسق راهّ - نامیس تمسق کی یمجح تبسن اب نامیس و هسام تالم (۴

67 5 5 6 8 هحفص8 ، ت - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟ تسین حیحص ییانب حلاصم اب یاه نامتخاس رد ریز دراوم زا کی مادک - ۳۷
.دشاب یم یا هرط حلسمریغ ربراب یاهراوید رد یرغال تبسن رثکادح (۱

.دشاب دازآ دناوت یم نآ هبل ،دشاب رتم زا رتمک دنب تشپ هغیت لوط هّـنانّ (۲
.دبای همادا هدولاش رد تسین زاین عاطقنا زرد (۳
.تسین زاجم ییانب حلاصم اب شکدود تخاس (۴

26 10 1 3 8 هحفص8 ، فلا - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

دناوت یم نازیم هّ ات رثکادح ،وضع ره یارب ییارجا یاه هشقن رد هدش هئارا داعبا ،همرآ نتب یاه هزاس رد -۳۸
؟دشاب هتشاد فالتخا ،هزاس لیلحت تابساحم رد وضع نآ یارب هدش هتفرگ رظن رد داعبا اب

% 10 4 % 5 3 % 3 2 % 2 1( ( ( (
186 3 8 13 9 هحفص9 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

عمش کی یارب ،دشاب هدش یریگ هزادنا کاخ رد رادقم و دشاب ربارب بآ هب کاخ نزو تبسن هک یتروصرد -۳۹
یاه هنیزگ زا کی مادک رب قبطنم یتافلوس رظن زا یطیحم طیارش ،دوش یم ارجا کاخ نیا رد هک اجرد ینتب

؟تسا ریز
طسوتم دیدش دیدش رایسب دیدش )هداعلا قوف ( ( (۴ ۳ ۲ ۱

55 5 6 9 هحفص9 ، ب- - - لودج ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ
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؟تسا حیحص ریز تارابع زا کی مادک -40
.دشاب دومع یاه هیاپ یاراد / رثکادح لصاوف رد دیاب یتظافح هدرن 2فلا 2 m (

.دنک یم تیافک ینمیا یارب ظفاحم یرپس و ینمیا کنیع زا هدافتسا زیر نتب و شاپ هسام نارگراک یارب )ب
.دشاب طوقس زا هدننک فقوتم هناماس هب زهجم دیاب رتم لوط اب تباث نابدرن 4ج (

.تسا رتم / دارفا روبع صوصخم یاه هاگرذگ و راد بیش یاه هار زاجم ضرع لقادح 0د 5 (
52 2 3 7 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هدر ؟دومن هدافتسا ناوت یمن ار راکهار مادک هدروخ کرت عطقم اب لاد ینآ لکش رییغت شهاک یارب -) 41
( دشاب یم یفرصم یاهدرگلیم

رتشیب یتمواقم هدر اب نتب زا هدافتسا (۱
رتشیب عطقم حطس اب روتامرآ زا هدافتسا (۲

رتشیب لداعم عطقم حطس اب یتمواقم هدر اب روتامرآ زا هدافتسا (۳
رتمک لداعم عطقم حطس اب یتمواقم هدر اب روتامرآ زا هدافتسا (۴

، و ، یاه لومرف و هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ۳-۱۷-۹ساسارب ۹-۱۷-۲ ۹-۱۷-۱ 253 1 4 2 17 9 9 :باوج
254 هحفص

.تسا حیحص د هنیزگ

صوصخم نزو نیگنایم رادقم رثکادح اب و دنتسه کبس نآ یاه هنادگنس مامت هک ،یا هزاس نتب یارب -۴۲
هِ بسحرب هزور ینتب هنومزآ هس یراشف تمواقم نیگنایم رادقم لقادح ، ربارب اوه رد هدش ۲۸کشخ

؟دشاب دیاب رادقم
28 4 21 3 19 2 17 1( ( ( (

122 16 10 9 هحفص9 ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دومن رظن فرص نتب یراشف تمواقم شیامزآ و یرادرب هنومن زا ناوت یم ، صاخ طیارش مادک رد -۴۳
و هدوب دوجوم یفرصم نتب تیفیک ندوب شخب تیاضر یارب یفاک لیالد ،تراظن هاگتسد صیخشت هب رگا (۱

.دشاب رتمک بعکمرتم زا یفرصم نتب لک 30مجح
.تسا یمازلا طیارش ره رد نتب یراشف تمواقم شیامزآ و یریگ هنومن (۲

.دشاب رتمک بعکمرتم زا رظن دروم هژورپ رد یفرصم نتب مجح 30هک یتروصرد نامتخاس۳ (
نآ طالتخا یاه تبسن و نتب هدر هک یرگید هژورپ رد لبق لاس کی ، هژورپ راکنامیپ و تراظن هاگتسد رگا (۴

.دنشاب هدیسر هباشم نتب تمواقم دروم رد یلوبق لباق جیاتن هب ،دوب دوجوم ژورپ هباشم
135 3 8 10 9 هحفص9 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک یششک یاهدرگلیم یاه هلصو ششوپ لوط دروم رد -۴۴
،دنوش هلصو ششوپ هیحان رد اه نآ فصن رثکادح و هدوب زاین دروم رادقم ربارب ود روتامرآ رادقم رگا (۱

.درک هدافتسا یششک یاهدرگلیم ییاریگ لوط ربارب کی زا )(ناوت یم
)( یششک) یاهدرگلیم ییاریگ لوط ربارب کی زا ناوت یم ،دشاب زاین دروم رادقم ربارب ود روتامرآ رادقم رگا ۲

.درک هدافتسا
ربارب کی زا ناوت یم ،دنوش هلصو ششوپ هیحان رد عطقم رد دوجوم یششک یاهدرگلیم دادعت فصن رگا (۳
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.درک هدافتسا یششک یاهدرگلیم ییاریگ )(لوط

.درک هدافتسا یششک یاهدرگلیم ییاریگ لوط ربارب زا دیاب )(تروصرهرد (۴
303 1 2 4 21 9 هحفص9 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دوش یم بوسحم اه لاد نتب رد نوفدم یاهارجم و اه هلول طیارش هوزج ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -۴۵
.تسین زاجم اه لاد نتب لخاد زا ،دنوش یم در مه یور زا هک هیال ود رد اهارجم و اه هلول روبع (۱

رطق ربارب ود لقادح زکرم هب زکرم لصاوف اب و لاد تماخض مود کی رثکادح دیاب اه نآ ینوریب داعبا (۲
.دشاب اه نآ

رتم یلیم زا لاد تماخض هکنیا رگم دشاب یمن زاجم لاد هحفص رد نتب لخاد زا اهارجم و اه هلول روبع (۳
.دشاب رتشیب

اه نآ رطق ربارب هس لقادح زکرم هب زکرم لصاوف اب و لاد تماخض موس کی دیاب اه نآ ینوریب داعبا (۴
.دشاب

173 9 1 19 1 12 9 هحفص9 ، تمسق - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

جیاتن زا کی مادک ،تسا هدش ذخا یلاوتم هنومن هس ، هدر نتب زا یراشف تمواقم شیامزآ ماجنا یارب -۴۶
؟دوش یم یقلت لوبق لباق ، ریز یاه هنیزگ رد هدش دیق

لاکساپاگم و ، لاکساپاگم و ،۲۷ ۱۸ ۲۰ ۲ ۲۸ ۲۳ ۱۵ ۱( (
لاکساپاگم و ، لاکساپاگم و ،۲۲ ۲۱ ۱۹ ۴ ۲۰ ۱۸ ۲۰ ۳( (

138 136 5 8 10 9 یلا9 هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

دوش ضرف رگا .دشاب یم رتم یلیم ربارب هدرم راب زا یشان ینآ لکش رییغت ینتب لاد اب فقس کی رد -۱۵ ۴۷
هنیزگ مادک هدنز راب لامعا زا سپ ، هدنز و هدرم راب لک ینآ لکش رییغت ،تسا ربارب هدنز و هدرم راب رادقم هک

( تسا( هدروخ کرت ، هدرم راب تحت عطقم ؟تسا
رتم یلیم ۳۰ربارب ۱(

رتم یلیم زا ۳۰رتمک 2(
رتم یلیم زا ۳۰رتشیب ۳(

رتم یلیم زا رتمک ای یواسم ،یراشف و یششک روتامرآ دصرد اب ۳۰بسانتم ۴(
254 1 17 9 253 1 4 2 17 9 هحفص9 ، - - لومرف و هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

حیحص هنیزگ مادک ،دننک یم لصتم مه هب ار کزان یاه قرو هک ییاه شوج دروم رد یلک روط هب -48
؟تسا

.تسا رتمک فلتخم لیالد هب ،ندروخ کرت هب لیامت )فلا
.تسا رتشیب اه قرو مک مرج لیالد هب ،ندروخ کرت هب لیامت )ب

.تسا رتشیب اه قرو یریذپ فاطعنا لیلد هب ،ندروخ کرت هب لیامت )ج
.تسا رتشیب ،اه قرو ندش درس دایز تعرس لیلد هب ،ندروخ کرت هب لیامت )د

145 3 4 هحفص5 ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ
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هلصاف هک رتمیلیم ضرع هب ینامیس یاه کولب ناج تماخض لقادح و هتسوپ تماخض 260لقادح 49(
تروص هب و ربراب راوید رد ناوتب ات دشاب دیاب ردقّ بیترت هب ،تسا رتمیلیم دودح نآ یاه ناج 50نیب

؟دومن هدافتسا هدشن باغود

رتمیلیم و د رتمیلیم و ج رتمیلیم و ب رتمیلیم و 29فلا 32 25 25 25 32 20 25( ( ( (

13 8-2-2 هحفص8 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

32 هتسوپ254 تماخض لقادح ،دشاب رتگرزب ای و رتملیم ینامیس کولب ضرع رگا لودج قباطم :حیضوت
.دشاب یم رتمیلیم ناج تماخض لقادح و 29رتمیلیم

.تسا حیحص د هنیزگ

دشاب تعاس رب رتم ربارب یزیر نتب تعرس هک یتروصرد ، نتب راوید بلاق رب هزات نتب یشنار راشف رادقم -۵۰
؟دوب دهاوخ بسحرب نازیم هّ دودح ،دوش ضرف سویسلس هجرد هزات نتب یامد و
42 4 37 3 33 2 30 1( ( ( (

171 2 18 1 12 9 هحفص9 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین رثوم شوج رد کرت عوقو زا یریگولج یارب ریز یاه شور زا کی مادک -51
نژوردیه مک دورتکلا کشور زا هدافتسا ب رتمک رفسف اب هیاپ زلف زا هدافتسا )فلا (

زرد یراد هریگ شیازفا د شوج رایش حطس رد جنس تبوطر شهاک )ج (
143 1 4 هحفص5 ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دراد تلالد جوگ دورتکلا درباک رب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -52
شوج زرد ندرک سرضم ب گنز دض یاهدالوف یراکشوج )فلا (

موینیمولآ یراکشوج د راک تشپ زا شوج هشیر نتشادرب )ج (
118 9 هحفص4 ، - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

زا کی مادک طلتخم عطقم رثؤم تیبلص شیازفا یارب نتب رد طاحم طلتخم عطقم اب یروحم یاضعا رد -۵۳
. درک دنهاوخن رییغت عطقم هدنهد لیکشت یازجا یاه هزادنا ؟دراد یرتشیب ریثأت ریز )تادیهمت )

یرتشیب یراشف تمواقم اب نتب زا هدافتسا (۱
رتشیب میلست شنت اب یدالوف لیفورپ زا هدافتسا (۲

رتشیب میلست شنت اب ینالوط یاهروتامرآ زا هدافتسا (۳
رتشیب میلست شنت اب یضرع یاهروتامرآ زا هدافتسا (۴

118 117 1 2 8 2 10 و10 هحفص ، ب - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
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.تسا حیحص فلا هنیزگ

هدافتسا هناتشگنا شوج زا رتم یلیم تماخض هب قرو ود یششوپ لاصتا رد شرب لاقتنا یارب -۲۵ 54
؟دشاب دناوت یم ریز ریداقم زا کی مادک شوج تماخض و خاروس رطق رثکادح و لقادح .دوش یم

رتم یلیم شوج تماخض و رتم یلیم رطق رثکادح رتم یلیم رطق ۱۰لقادح ۳۶ ۳۳ ۱(
رتم یلیم شوج تماخض و رتم یلیم رطق رثکادح رتم یلیم رطق ۲۰لقادح ۲۸ ۲۵ ۲(
رتم یلیم شوج تماخض و رتم یلیم رطق رثکادح رتم یلیم رطق ۱۶لقادح ۳۶ ۲۸ ۳(
رتم یلیم شوج تماخض و رتم یلیم رطق رثکادح رتم یلیم رطق ۲۰لقادح ۳۶ ۳۳ ۴(

153 2 3 9 2 10 هحفص10 ، -ب- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رتم عافترا اب یرجآ ربراب یاهراوید ریز رد ینیّ یسرک ضرع ،فالک نودب یرجآ یاه نامتخاس 4رد 55(
؟دوش هتفرگ رظن رد رتمیلیم دنّ لقادح دیاب

600 550 500 450( ( ( د) ج ب فلا

68 4 67 8-6-5-5 هحفص8 فلا تمسق و هحفص پ تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) :باوج

:حیضوت

.تسا حیحص ب هنیزگ

ردقّ نانیمطا یاه هیاپ دادعت لقادح ،رتم و ، یا هناهد هب حلسم همرآ نتب هرسکی ریت کی رد -8 6 4 56( )
؟تسا

ددع د ددع ج ددع ب ددع 1فلا 2 3 4( ( ( (
161 7 1 12 9 هحفص9 ،مود تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص یمومع عمجم هرادا و لیکشت هوحن و همان هویش میظنت درو رد هنیزگ مادک -57
یمومع عمجم بیوصت و هریدم تایه داهنشیپ هب )فلا

یزاسرهش و هار ترازو ذیفنت و یمومع تایه بیوصت و یزکرم یاروش داهنشیپ هب )ب
یزاسرهش و هار ترازو ذیفنت و یزکرم یاروش بیوصت و هریدم تایه داهنشیپ هب )ج

یزاسرهش و هار ترازو غالبا و داهنشیپ هب )د
3 52 هحفص3 ، هدام ، هرصبت ،یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا رت بسانم حلسم نتب هدولاش رد ییارجا زرد لحم یزاس هدامآ رد ییارجا شور مادک -۵۸
.دوش یا هسیل نامیس اب نآ حطس دیدج یزیر نتب زا لبق و هدش هدودز باغود زا یلبق نتب حطس (۱

.دوش یزیر باغود دیدج یزیر نتب زا لبق تعاس کی لقادح و هدش زیمت یلبق نتب حطس (۲
دیدج یزیر نتب زا لبق و دوش نشخ نآ حطس و هدش هدودز هدش کشخ باغود و زیمت یلبق نتب حطس (۳
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.دیآرد کشخ حطس اب عابشا تروص هب

.دوش سیخ ًالماک نآ حطس دیدج یزیر نتب زا لبق و دوش فاص یلبق نتب حطس (۴
174 173 4 3 1 1 2 12 9 و9 هحفص ، و و یاه تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هلصاف رد یزیمآ گنر دیاب ،دش دنهاوخ شوج یزیمآ گنر زا سپ هک یدالوف هزاس زا ییاه هبل و حوطس رد -۵۹
.دوش فقوتم شوج طخ زا یرتم یلیم ..................... لقادح

10 4 25 3 50 2 75 1( ( ( (
271 4 5 4 10 هحفص10 ِ، تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هدرخ اب نتب یاج هب ، طسوتم تماخض هب نامیس و یندعم هکوپ اب نتب زا هدافتسا تروص رد -150 mm ۶۰
؟دش دهاوخ رت کبس مرگولیک دنّ ًادودح یدنب بیش عبرمرتم ره ، تماخض نامه اب رجآ

80 4 60 3 40 2 30 1( ( ( (
126 2 1 6 هحفص6 ، - - -پ لودج ، ثحبم باتک ساسارب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ


