
16 ۱۰ ربعم1 کی ترواجم رد عقاو رتم عافترا هب ینوکسم هدوسرف نامتخاس کی بیرخت اب تسا رظن رد -
رد تقوم هدیشوپرس ورهار ثادحا یتروص هّ رد .دوش ثادحا رتم عافترا هب دیدج نامتخاس کی ۲۰،یرتم

؟دوب دهاوخ یمازلا ربعم نیا
ربعم اب رتم زا رتمک ثادحا تسد رد نامتخاس و رتم زا رتمک بیرخت تسد رد نامتخاس ۸هک یتروصرد ۵ 1(

.دشاب هتشاد هلصاف
رتم زا رتمک هدش دای ربعم زا ثادحا قرش رد و بیرخت تسد رد یاه نامتخاس هلصاف ۵هک یتروصرد 2(

دشاب
هلصاف رد دیدج نامتخاس اب و هدوب رتم زا رتمک هدش دای ربعم زا بیرخت تسد رد هلصاف 4هک یتروصرد ۳(

.دوش ثادحا ربعم زا یرتم زا ۵رتمک
.تسا یمازلا هدش وپ رس ورهار ثادحا یطیارش ره رد ،ثادحا و بیرخت نامز ندوب ینالوط هب هجوت اب (4

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

؟تسا حیحص ینامتخاس یاه تالم شریگ دروم رد اه هنیزگ زا کی مادک -۲
دوش یم ریخبت اه نآ دازآ بآ و دوش یم تخس و تفس یکیزیف روط هب اوه ای بآ رد ییاوه تالم (1

دوش یم تخس و تفس و دریگ یم یکیزیف روط هب اوه ای بآ رد یبآ تالم (۲
دوش یم ریخبت اه نآ دازآ بآ و دوش یم کشخ اوه رد ییایمیش روط هب طقف ییاوه تالم (3

.دوش یم تفس و ریخبت اه نآ دازآ بآ و دوش یم کشخ اوه رد ییایمیش ای یکیزیف روط هب ییاوه تالم (4
31 5-5-2-1-1 هحفص5 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

هب هدنهد لیکشت داوم ًاددجم ،نک طولخم زا نتب دصرد زا شیب تشادرب زا سپ ینامتخاس هاگراک رد -۹۰ 3
داوم ریاس هلصافالب و هدش هفاضا نک طولخم ،تایوتحم هب ،دنوش شخپ نگمه تروص هب هک یوحن
،هدنهد لیکشت داوم یمامت نتخیر زا سپ هقیقد تدم هب و تسا هدش هفاضا نک طولخم هب زین ۲یندوزفا
؟تسا حیحص وحن نیا اب هدش هیهت نتب دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .تسا هتشاد همادا طالتخا لمع
طولخم نیا دوب هدش لح طالتخا بآ زا یشخب رد نتب هب ندوزفا زا شیپ یندوزفا داوم هک یتروصرد (1

.دوب اراد ار هدافتسا یارب مزال طیارش نتب
.تسا هدشن تیاعر مزال طباوض نک طولخم نتب هیهت رد (2
.تسا هدش تیاعر مزال طباوض نتب طولخم هیهت رد (3

هتشاد همادا زاجم لقادح ربارب ود زا شیب ،نتب هدنهد لیکشت داوم یمامت نتخیر زا سپ طالتخا تدم (4
.تسا

61 4 3 2 7 9 60 1 2 7 9 هحفص9 ، تمسق - - - دنب و هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یگنرف تلاوت هاگتسد کی تسا ررقم ،هباوخ ود ینوکسم نامتخاس دحاو کی زا یتشادهب یاضف کی رد -4
ات روحم هلصاف هّـنانّ .دوش بصن نراقتم هداس ییوشور رگید یتشادهب هلیسو کی ترواجم رد )یبرغ ) ( )

؟دوب دهاوخ رتم یتناس دنّ رظن دروم ییوشور لوط رثکادح ،دشاب رتم یتناس هاگتسد ود نیا ۸۰روحم
60 4 70 3 80 2 90 1( ( ( (

31 1 5 2 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

شیپ ینتب هعطق کی زا هدافتسا یارب ،هتخاس شیپ ینتب تلکسا اب ینوکسم نامتخاس کی یارجا رد -5
؟تسا ردقّ یلک یگتشادرب بات زاجم نازیم رثکادح ،رتم یتناس لوط هب ۳6۰هتخاس



رتم یتناس / 1رتم یتناس 35 ۲ 1 1( (
تسین زاجم تاعطق نیا رد یگتشادرب بات )رتم یتناس ( )4 ۲ ۳

58 9 9 3 11 هحفص11 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

هب مزتلم دوخ یسدنهم تامدخ هئارا رد صاخشا همه هک یا هفرح قالخا لوصا زا ریز دراوم زا کی مادک -6
؟دشاب یمن ،دنتسه نآ ندرک ظاحل و تیاعر

یسدنهم هفرح نابحاص نهو اب یعامتجا رابتعا بلس ،ناراکمه هب همطل بجوم هک یراتفر زا زارتحا (۱
.دشاب

و دوخ یصخش عفانمرپ نوناق تیاعر و یگنهرف ثاریم تسیز طیحم ظفح یمومع عفانم ناحجر (2
.عفانم ضراعت ماگنه هب راک نابحاص

.دروآ مهارف ار ضراعتم عفانم لوبق ای یگدنیامن تابجوم و هنیمز هک یروما نامز مه لفكت (۳
،یمومع قوقح اب هک یمادقا زا یراددوخ و تبقارم اب هارمه و یا هفرح وحن هب یسدنهم تامدخ ماجنا (4

.دشاب هتشاد تریاغم ثلاث صاخشا و راک نابحاص
هحفص ، ررکم هدام ، نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک هیغالبا و هیحالصا ساسا 2رب :باوج

1
.تسا حیحص ج هنیزگ

رد تیوضع طیارش زا یکی دنتسم روط هب هک یناتسا یسدنهم ماظن نامزاس یاضعا زا یکی دروم رد -۷
؟دوب دهاوخ هنوگّ تیوضع عطق تابیترت ،دشاب هداد تسد زا ار ناتسا یسدنهم ماظن

۱۵ هلصاف1 هب کیره ،یبتک راطخا ود زا سپ ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن هریدم تایه طسوت تیوضع (
.دوش یم عطق هزور

۳۰ لقادح۲ هلصاف اب ،یبتک راطخا ود زا سپ ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن هریدم تایه طسوت تیوضع (
.دوش یم عطق هزور

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

.دریگ یم تروص یزکرم یاروش بیوصت و ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن دییات اب تیوضع عطق (٤
_فلا تمسق هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق باتک هیغالبا و هیحالصا 46ساسارب : باوج

2 هحفص2 ، هرصبت
.تسا حیحص فلا هنیزگ

لیالد هب انب هک هژورپ کی رد لغاش ناسدنهم زا یکی هب طوبرم یماظتنا تازاجم دروم رد هنیزگ مادک -۸
؟تسا حیحص دشاب هداد تسد زا ار مزال ینف و یلام تاناکما ای ینوناق طیارش ،فلتخم

راهّ هجرد ات کی هجرد زا یماظتنا تازاجم (1
جنپ هجرد ات هس هجرد زا یماظتنا تازاجم (۲
.تشاد دهاوخن یتازاجم ِـیه هژورپ مامتا ات (3

و هدوب طیارش یاراد ادتبا زا هّـنانّ و جنپ هجرد ات هس هجرد دشاب هدوب طیارش دقاف ادتبا زا هک یتروصرد (4
هس هجرد اب 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 ب هنیزگ

زا یزیر نتب یارب بعکمرتم رب مرگولیک دودح یفرصم نامیس نازیم و پمالسا اب ینتب ایآ -( )۱۰۰ ۱6۰ 9



؟تسا بسانم یمرت هلول و فیق )قیرط )
.دشاب دنب بآ ًالماک هلول و فیق متسیس هک یتروصرد یلب (۱
.دشاب / ،نامیس هب بآ تبسن رثکادح هک یتروصرد 0یلب 45 ۲(

ریخ (۳
.دشاب رتم یلیم - نیب هدش هدافتسا یاه هنادگنس هزادنا هک یتروصرد 4۰یلب ۵۰ 4(

87 7 8 9 هحفص9 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

نکمرگبآ یراخب عاونا یشیامرگ زوسزاگ لیاسو زا ناوت یم اه نامتخاس یلخاد یاهاضف زا کی مادک رد -) ۱۰
؟درک هدافتسا جیکپ )و

،اه نابهگن یاه هاگشیاسآ و ینابهگن یاه قاتا ،اه هاگشیامزآ یاه یروخاذغ و اه هفوب یاه یناگیاب (1
سرادم و اه هاگشناد رد اهارسنامهم

مواقم و یعیبط هیوهت و شکدود یاراد و ازرطخ ریغ یاه هاگراک ،ینوکسم یاه نامتخاس رد اه هناخزپشآ (۲
قيرح ربارب رد

هفوب ،ملیف شیامن روتکژورپ قاتا ،نیلوئسم راک رتافد دننام عمجت یاه لحم رد یبناج و هتسباو یاهاضف (3
هباشم یاه لحم و اهامنیس رد

رد هفحلم و هسبلا یاه یرابنا ،اه هناخ یوشتخر ،ییایمیش داوم و وراد یرادهگن لحم یاهرابنا (4
هباشم یاه لحم و اه هاگباوخ ،اه لته ،اه ناتسرامیب

25 24 3 3 17 2 3 17 و17 هحفص ، - - و - - یاه دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -۱۱
دنخرّـب جورخ فلاخم تهج رد دیاب یسرتسد و جورخ یاهریسم رد عقاو یاهرد یمامت (1

رتم یتناس لقادح دیاب دوش یم هدافتسا یقرب تازیهجت هب یسرتسد یارب طقف هک ییاهورهار ۹۰یانهپ ۲(
.دشاب

دشاب رتمک رتم / زا دیابن نآ تکرح هدننک میظنت هلیسو لحم رد نامتخاس یلصا رد دازآ 2عافترا 25 ۳(
.دشاب عبرمرتم / تحاسم هب و رتم / ضرع هب دناوت یم نامتخاس یدورو 2یاضف 1 1 5 4(

44 1 3 1 5 4 هحفص4 ، - - - - یاه دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

لقادح و یرتسب قاتا ی هگنل کی رد یمازلا ضرع لقادح ،ینامرد یاه فرصت يصاصتخا تاررقم رد -۱۲
یاهدحاو یلصا رد عافترا و ضرع یارب یلک روط هب هک یلقادح زا نازیم هّ هب بیترت هب نآ صلاخ عافترا

؟تسا رتشیب هدش هتفرگ رظن رد فرصت
رتم یتناس و ۵رتم یتناس ۳۰ ۱(
رتم یتناس و ۵رتم یتناس ۲۰ ۲(
رتم یتناس و ۱۰رتم یتناس ۲۰ ۲(
رتم یتناس و ۱۰رتم یتناس ۳۰ 4(

90 5 4 7 4 45 1 5 1 5 4 هحفص4 ، - - - دنب و هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب رتمک رادقم هّ زا دناوت یمن یطیارش ِـیه تحت ینوکسم دحاو کی ،باوخ قاتا ضرع لقادح -۱۳
رتم یتناس رتم یتناس رتم یتناس ۲۲۰رتم یتناس 4 ۲4۰ ۳ ۲۷۰ ۲ ۳۰۰ 1( ( ( (

85 9 1 1 7 4 8 1 1 7 4 هحفص4 - - - - و - - - - یاه دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

رثکادح دوش هتفرگ رظن رد یمسج ناناوت مک هدافتسا یارب و رتم یتناس هلپ ره عافترا رثکادح رگا -۱۷ 14
؟دشاب دناوت یم ردقّ درگاپ ود عافترا فالتخا

رتم یتناس / رتم یتناس /157 5 ۲ 227 5 ۱( (
رتم یتناس 204رتم یتناس 4 ۱۷۵ ۳( (

48 5 7 1 5 4 هحفص4 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یارب اه نوتس روحم هلصاف لقادح ،دشاب رتم یتناس * اه نوتس داعبا رگا هدیشوپرس یاه هاگفقوت رد -۷۰ ۷۰ ۱۵
؟ تسا رتم یتناس دنّ دشاب رسیم اه نآ نیب وردوخ ود فقوت هکنآ

رتم یتناس ۵۰۰رتم یتناس ۲ ۵۲۰ ۱( (
رتم یتناس ۵۷۰رتم یتناس 4 4۵۰ ۳( (

70 4 2 10 5 4 هحفص4 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا یمازلا ریز دراوم زا کی مادک تیاعر ،یّـگ یاه هدروآرف زا هدافتسا ماگنه رد -16
ربارب رد رادیاپ هدش حالصا یاه ِـگ زا دیاب ،دشاب دصرد زا شیب اوه یبسن تبوطر هک یقطانم ۵۰رد 1(

دوش هدافتسا تبوطر
رد نآ دربراک و دنراد یرتهب دربراک ینامیس یاه هدروآرف ترواجم رد بوطرم طاقن رد یّـگ یاه هدروآرف (۲

دوش یم هیصوت طیارش نیا
زا یریگولج ثعاب اریز تسین زاجم بوطرم قطانم رد یدالوف تاعطق یور رب گنزدض زا هدافتسا (3

دوش یم یدالوف تاعطق یور رب ِـگ یگدنبسّ
یراک ِـگ زا شیپ دیاب ،دنریگ رارق یدالوف تاعطق ترواجم رد یّـگ یاه هدروآرف بوطرم قطانم رد هّـنانّ (4

.دوش هدناشوپ گنزدض اب یدالوف تاعطق
27 1 5 4 5 هحفص5 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

کاخ ی هوگ ندش ادج قمع دراد ناکما ایآ یرادربدوگ کی رد نابهگن هزاس حیحص یارجا مدع تلع هب -۱۷
تمواقم شیازفا یارب ناوت یم هنوگ رپس یاهراوید زا ایآ و ؟دشاب رتشیب یرادربدوگ قمع زا ،دوگ هرادج

؟درک هدافتسا کاخ زا یشخب
ریخ – ریخ یلب – ریخ یلب – یلب ریخ – )یلب ( ( (4 3 2 1

35 2 2 5 7 هحفص7 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

زوسزاگ هاگتسد بصن یاضف مجح هک یلومعم یدنبزرد اب ینامتخاس دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -۱۸
؟تسا حیحص ،دشاب یم تعاس رد یرلاکولیک یارب بعکمرتم / ۲۰۰نآ 1 2

.تسا یفاک قارتحا ياوه نیمأت یارب اضف نآ لخاد هب اوه ذوفن اب یعیبط یاوه ضیوعت (1
.تسین یفاک قارتحا ياوه نیمأت یارب اضف نآ لخاد هب اوه ذوفن اب یعیبط یاوه ضيوعت (۲
.دوش نیمأت بسانم تحاسم هب یا هناهد اب و رواجم یاضف زا دیاب یعیبط یاوه ضيوعت (۳

.دوش نیمأت نامتخاس نوریب زا ًامیقتسم و لاناک طسوت دروم نیا رد دیاب یعیبط یاوه ضيوعت (4
111 هحفص14 ، ، ثحبم باتک ساسا ۱-۲-۹-۱۴رب دنب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ



؟تسا تسرد ینتب فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس دروم رد ریز تاصخشم زا کی مادک -۱۹
.دشاب رتمک راوید ضرع زا دیابن راوید ریز ینتب فالک عافترا (1

دشاب رتمک رتم یتناس زا دیابن نآ ریز ینتب فالک عافترا ،دشاب رتم یلیم ربراب راوید ضرع ۳۰هّـنانّ 450 ۲(
دشاب رتمک رتم یلیم زا دیابن لاح ِـیه رد فقس ریز زارت رد ینتب فالک ۲۵۰ضرع 3(

اه فالک لاصتا ات دنشاب هتشاد یناشوپمه رتم یلیم هزادنا هب دیاب اه فالک یقالت لحم رد ۳۵۰اهدرگلیم 4(
.ددرگ نیمأت یبوخ هب

54 هحفص8 ، ، ثحبم باتک ساسا 10-5-5-8رب دنب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

اب ربراب راوید کی ینیّ یسرک ریز رد هدش هدافتسا یراون هدولاش دروم رد ریز تاصخشم زا کی مادک -۲۰
؟تسا تسرد حلسمریغ ییانب نامتخاس کی رد رتم یتناس 4ضرع 0

.دشاب رتم یلیم لقادح نآ قمع و رتم یلیم لقادح دیاب یراون هدولاش ۵۰۰ضرع ۷۵۰ 1(
اب دناوت یم و دشاب رتم دیاب لقادح نآ قمع ،دشاب رادبیش ربراب راوید یارب یراون هدولاش ۱هک یتروصرد ۲(

دوش ارجا هتفش بعکمرتم رد کهآ مرگولیک رایع اب یکهآ هتفش زا ۲۵۰هدافتسا
و هتفش بعکمرتم رد کهآ مرگولیک رایع اب یکهآ هتفش زا هدافتسا شور اب دناوت یم هدولاش ۲۵۰تالم ۳(

.دوش ارجا رتم یلیم قمع و رتم یلیم هدولاش ضرع ۵۰۰اب 6۰۰
ریز رتم یلیم لقادح دیاب نادنبخی یاراد قطانم رد رتم یلیم لقادح ضرع اب هدولاش یور 6۵۰زارت 6۰۰ 4(

.دریگ رارق نيمز حطس
67 5 5 6 8 66 8-6-5-4 هحفص8 ، - - - دنب و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا تسرد هسالک ییادتبا هسردم نامتخاس کی دروم رد خساپ مادک -۸ ۲۱
شهاک زا رتمک هب ار اهورهار یارب هدش ررقم جورخ ضرع دیابن ،تلاح و عضو ره رد اهرد ندش زاب (۱

دهد
رد لقادح دیاب اه هرجنپ تسب و تفّ ،دشاب هدش دیئات راکدوخ هدنراب هکبش هب زهجم نامتخاس نیا هّـنانّ (۲

دوش بصن هدش مامت فک زا یرتم یتناس ۱۳۵عافترا
هدعاق زا انب نوریب هب و نیمز حطس رد جورخ هاگرد کی لقادح یاراد یاهاضف و اه قاتا .هسردم نیا رد (۳

دنتسه ینثتسم هيوهت داجیا و رارف نیزگیاج اب مود هار
بصن هدش مامت فک زا یرتم یتناس زا رتمک عافترا رد دیابن اه هرجنپ تسب و تفّ یطيارش ره ۱۳5رد 4(

دوش
118 3-6-12-4 120 3-6-12-10 هحفص3 ، دنب ، و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

،دوش هدافتسا رتم یلیم و رطق اب راد شکور یاهدورتکلا زا یزلف تلکسا کی یراکشوج رد هّـنانّ -8 5 ۲۲
؟تسا زاجم نازیم هّ ات رثکادح دورتکلا رس ندوب تخل

رتم یلیم و / بیترت هب رتم یلیم و / بیترت ۳هب 2 5 ۲ 4 2 5 ۱( (
رتم یلیم و بیترت هب دروم ود ره رد 4رتم یلیم 3 4 ۳ ۳( (

101 هحفص3-16-1 ، دنب ،یشوج تالاصتاو شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -۲۳
یرتشیب تیمها یاراد ،میخض یاه قرو هفرط ود یغانج نامز رد مود فرط هشیر شوج لوا )ساپ ) (1



دراد یصاخ تادیهمت هب جايتحا و تسا
هدهاشم هیاپ زلف هدیتفت هيحان رد شوج راون ریز رد کرت عوقو ًابيرقت ،نیرک مک همرن یاهدالوف )رد ) (۲

دوش یمن
یاه شنت تلع هب هشوگ شوج رد یلخاد کرت داجیا ناکما دشاب دایز نآ ضرع هب تبسن بوذ قمع رگا (3

.تسا دایز یضابقنا
دروم هس ره (4

ات تاحفص ، - - و - - و دنب ،یشوج تالاصتاو شوج یامنهار باتک ساسا 148رب 8 4 5 7 4 5 5-4-6 :باوج
151

.تسا حیحص د هنیزگ

ارجا یدورتکلا هّ طسوت لکش یا هّـناپت ربنا زا هدافتسا اب اه خیم لگ لاصتا یدالوف هشرع یاه فقس رد -( ) ۲4
؟تسا هیناث دنّ ًادودح خیم لگ ره یارب یراکشوج تدم و دوش یم

هيناث - نهآ ردوپ یاراد شکور اب ۳۰دورتكلا 1(
هیناث کی زا رتمک - دوش یم هدافتسا دورتکلا ناونع هب خیم لگ زا (۲

هیناث – نژوردیه مک شکور اب ۳۰دورتكلا 3(
هیناث - راد شکور یاهدورتکلا ۲۰عاونا 4(

22 هحفص شوج یامنهار ساسارب :باوج
23 22 و1-12 هحفص ، دنب ،یشوج تالاصتاو شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

یاه هتسوپ اه نآ حطس یور ،دورتکلا ششوپ زا میدس تاکیلیس جورخ تلع هب هک ییاهدورتکلا ایآ -۲۵
؟دنوش هدافتسا یراکشوج یارب دنناوت یم دوش یم هديد يديفس

.دشاب یمن زاجم طیارش ره رد اهدورتکلا نیا زا هدافتسا (1
.درک هدافتسا اهدورتکلا نیا زا ناوت یم موزل تروص رد ساسح یاهراک رد یراکشوج زا ريغ هب (۲

زا ناوت یم ندرک کشخ زا سپ .دشاب ندش دیسکا و دورتکلا شکور نهآ ردوپ ندش بوطرم تلع هب رگا (۳
.درک هدافتسا نآ

دراوم یمامت رد اه نآ زا هدافتسا و دنشاب یم دیفس یاه هتسوپ اب اه لاتسیرک یاراد اهدورتکلا رثكا حطس (4
.تسا عنامالب

97 هحفص3-13-3 ، دنب ،یشوج تالاصتاو شوج یامنهار باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

............... کلم ای نامتخاس زا جورخ هلحرم رد -26
.تسا نامتخاس یلم تاررقم تامازلا لماش رتم ات ناراب بآ یلصا هلول همادا 2فلا (

.تسین زاجم بالضاف هلول هب ناراب بآ یلصا هلول لاصتا )ب
.دشاب ادج الماک نامتخاس یتشادهب بالضاف یشک هلول زا دیاب نامتخاس لخاد ناراب بآ یبتک هلول )ج

.تسا یمازلا نامتخاس فارطا تخس حوطس ناراب بآ عفد یارب نامتخاس یلم تاررقم تیاعر )د
121 3 1 6 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

،یتشادهبریغ ،کانرطخ ناسنا تنوکس یارب ینوکسم نامتخاس کی هکنیا صیخشت دروم رد هنیزگ مادک -۲۷
؟تسا مادک نآ بقاعتم تامادقا و هدوب حیحص تسا بسانمان و نماان

طسوت ،دشابن هفرص هب نورقم نآ ریمعت هّـنانّ - سرزاب دیئات و نامتخاس یرادهگن لوئسم صیخشت اب (۱



دسر یم نارادرب هرهب و نانکاس ،ناکلام عالطا هب و رداص بیرخت و هیلخت روتسد سرزاب
طسوت بیرخت و هیلخت ای ریمعت روتسد - یرادرهش دیئات و نامتخاس یرادهگن لوئسم صیخشت اب (۲

دسر یم نارادرب هرهب و نانکاس ،ناکلام ،سرزاب عالطا هب و رداص نامتخاس یرادهگن لوئسم
لوئسم طسوت بیرخت و هیلخت روتسد ،دشابن هفرص هب نورقم نآ ريمعت هّـنانّ - سرزاب صیخشت اب (۳

.دسر یم نارادرب هرهب و ناکلام ،سرزاب عالطا هب و رداص نامتخاس یرادهگن
هفرص هب نورقم نآ ریمعت نامتخاس یرادهگن لوئسم دیئات اب هّـنانّ - نارادرب هرهب و ناکلام صیخشت اب (4

.دوش یم رداص یرادرهش و ناتسا نامزاس یگنهامه اب بیرخت روتسد ،دشابن
16 22-2-13-8 هحفص22 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

زا ییاه شخب رد یترارح تمواقم لقادح .دشاب یبآ رلوک نارهت رد نامتخاس کی یشیامرس متسیس رگا -۲۸
؟دشاب دنّ دیاب دراد رارق نامتخاس لخاد هک یشخب و دنراد رارق نامتخاس جراخ رد هک رلوک لاناک

0 88 1 44 2 0 88 2 00 1/ لخاد – / جراخ / لخاد – / )جراخ (
یراک قیاع هب زاین لخاد - / جراخ .تسین یراک قیاع هب زاین لخاد – / 2جراخ 00 4 1 44 3( (

تسین
55 19-4-2-2-2 هحفص19 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

ات یقرش بونج تهج رد نآ رذگرون یاهرادج هک عبرمرتم دیفم یانبریز اب زاوها رد ینامتخاس ایآ -۹۰۰ ۲۹
؟تسا طیارش دجاو یدیشروخ یژرنا زا بسانم یریگ هرهب یارب ،تسا عبرمرتم یبرغ ۹۸بونج

دشاب عبرمرتم زا شیب هدش هتفگ رذگرون یاهرادج حطس هک یتروصرد تسا بسانم رایسب ۱۰۰یلب ۱(
دشابن نامتخاس نیا هب دیشروخ رون شبات هار رد یعنام هک یتروصرد تسا بسانم رایسب یلب (۲

تسا یدیشروخ یژرنا زا یریگ هرهب رد تیدودحم یاراد نامتخاس نیا (۳
هجرد هیواز اب و عبرمرتم هدش هتفگ رذگرون یاهرادج حطس هک یتروصرد تسا بسانم رایسب ۲۵یلب ۱۰۱ 4(

دشاب هتشادن شبات ربارب رد یعنام
69 3 18 17 19-2-3-1 هحفص19 ، تسویپ و و هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

،جراخ یاضف رواجم ماب یلخاد یترارح تمواقم و جراخ یاضف رواجم راوید یجراخ یترارح تمواقم -۳۰
) لیسگ مک هرادج ود یبوّ یاه هرجنپ یاراد هک یژرنا فرصم رد دایز ییوج هفرص هب مزلم ینامتخاس یارب
زا هدافتسا هکنیا ضرف اب .تسا هدش هتفرگ رظن رد / و / بیترت هب ،تسا ینف همانیهاوگ 3یاراد 2 2 3 (
هب الاب رد هدش هتفرگ رظن رد یترارح تمواقم ریداقم ایآ ،دشاب عنامالب نامتخاس نیا دروم رد یزیوجت شور

؟تسا لوبق لباق ماب و راوید نیا یارب بیترت
ريخ – ريخ یلب – ریخ یلب – یلب ریخ – )یلب ( ( (4 3 2 1

( ب( و فلا لودج - دنب و هحفص ، هرامش ۱لودج ۱۹-۳-۲-۵ 34 6 ، ثحبم باتک ساسا 19رب :باوج
۳۷ هحفص

.تسا حیحص ب هنیزگ

مادک تاکن نتفرگ رظن رد اب و لماعریغ دنفادپ تامازلا یانبم رب اه نامتخاس یحارط بوّراّ رد -d,c,b,a ۳۱
؟تسا حيحصت ریز یاه هنیزگ زا کی

ىطخ حرط یاراد یاهاضف یحارط مدع -a
نامتخاس لکش یحارط رد رعقم لاکشا زا هدافتسا مدع -b



ثکم یاهاضف رد میقتسم و مه یوربور یتکرح یاهریسم یریگرارق مدع -c
زاب فرط ود زا تولیپ یحارط -d

.تسا یمازلا و دراوم و یا هیصوت و cدراوم b d a 1(
.دراد مازلا و دراوم و یا هیصوت و dدراوم c b a ۲(
.تسا یمازلا و دراوم و یا هیصوت و cدراوم a d b ۳(
.دراد مازلا و دراوم و یا هیصوت و dدراوم a c b 4(

۲۱-۲-۳-۲-۳ ۲۱-۲-۳-۲-۲ ۲۱-۲-۳-۱-۴ دنب۲۱-۲-۳-۱-۳ و دنب و دنب و دنب ، ثحبم باتک ساسا 21رب :باوج
24 یلا22 تاحفص
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یمن زاجم اه نامتخاس قرب تاسیسأت رد ریز یاه هلول زا کی مادک زا هدافتسا - ۳۲
دیمآ یلپ هلول زوسدوخ ریغ عون زا بلص یکیتسالپ )هلول (۲ 1

یس یو یپ شکور اب یموطرخ هلول هزیناولاگ یموطرخ )هلول (4 ۳
90 هحفص13-7-3-2-2 ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 13رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص یراکشوج یاه شور زا یکی رد ،لاصتا یارجم دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -33
.دوش یم هدافتسا راک هعطق تمس هب شوج میس تیاده یارب لاصتا یارجم زا )فلا

.تسا سم ژایلآ ای سم سنج زا الومعم لاصتا یارجم )ب
.دراد ار یکیرتکلا یژرنا لاقتنا شقن لاصتا یارجم )ج

دروم هس ره )د
69 1 15 هحفص2 ،هحفص نایاپ ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

لمعلاروتسد ساسا رب هک ار یکیناکم تاسیسأت اب طبترم لعشم یاراد هاگتسد کی تسا رظن رد -34
هقبط رد عقاو تاسیسأت قاطا لحم رد ،تسا هدش مالعا ینتخوس ریغ یپ یور هاگتسد بصن ،هدنزاس

؟تسا حیحص هاگتسد یپ دروم رد هنیزگ مادک .دوش بصن نامتخاس کی فکمه
۹۰ ۳۰ لقادح1 دراد رارق هاگتسد لعشم هک یتهج رد و رتم یتناس لقادح و فرط ره زا هاگتسد یپ زا (

دبای همادا هاگتسد زا سپ رتم یتناس
دبای همادا نآ رارقتسا لحم زا سپ ،هاگتسد ضرع نازیم هب لقادح ،فرط ره زا دیاب هاگتسد یپ (۲

دراد رارق لعشم هک یتهج رد هاگتسد ضرع فصن زا شیب و رتم یتناس ،فرط ره زا دیاب هاگتسد ۵۰یپ ۳(
دبای همادا نآ رارقتسا لحم زا سپ

.دبای همادا هاگتسد فرط ره رد هاگتسد دعب نیرتگرزب ربارب دیاب هاگتسد ۱5یپ 4(
32 هحفص14-3-5-2 ،ت - دنب ، ثحبم باتک ساسا 14رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

۲۰۰۰۰ نآ35 هنالاس تخوس فرصم و لیئوزاگ نآ ییامرگ یژرنا عبنم اهنت هک ینوکسم نامتخاس کی رد -
؟دیشیدنا دیاب یریبادت هّ دیدج نزخم شیامزآ یارب ؟دشاب ردقّ دیاب نآ هریخذ نزخم شیاجنگ ،تسا رتیل

لاکساپ ولیک لقادح راشف اب تعاس ود لقادح تدم رد رگید یثنخ زاگ ره و اوه اب و ۲۵رتیل 4۰۰۰ 1(
.دوش شیامزآ

لاکساپ ولیک لقادح راشف اب تعاس مین لقادح تدم رد رگید یثنخ زاگ ره و اوه اب و 16رتیل ۲۰۰۰ ۲(
.دوش شیامزآ



لاکساپ ولیک لقادح راشف اب زور هنابش کی لقادح تدم رد رگید یثنخ زاگ ره و اوه اب و ۱۰رتیل ۲۰۰۰ ۳(
دوش شیامزآ

لاکساپ ولیک لقادح راشف اب تعاس کی لقادح تدم رد رگید یثنخ زاگ ره و اوه اب و ۲۱رتیل 4۰۰۰ 4(
.دوش شیامزآ

164 هحفص150 ، دنب هحفص ، 2-4-12-14دنب 14-12-2-2 و14 ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

روسناسآ هب زاین هک ینوکسمریغ و ینوکسم یاه نامتخاس رد تکرح یلصا ریسم ای عافترا رثکادح -36
؟تسا هدش نییعت نازیم هّ هب ،دنرادن

نیرتالاب ات نیمزریز فک زا ینوکسمریغ یاه نامتخاس رد و فکمه هقبط فک زا ینوکسم یاه نامتخاس رد (۱
تسا هدش نییعت رتم نامتخاس رد تکرح یلصا ۷ریسم

هدش نییعت رتم یمومع و ینوکسمریغ یاه نامتخاس رد و رتم / رثکادح ینوکسم یاه نامتخاس ۷رد 8 5 2(
.تسا

ات نیمز ریز فک زا ینوکسمریغ یاه نامتخاس رد و فکمه هقبط فک زا ینوکسم یاه نامتخاس رد (3
تسا هدش نييعت رتم نامتخاس رد تکرح یلصا ریسم ۹نیرتالاب

3 4 یمومع4 و ینوکسمریغ یاه نامتخاس رد و ربعم ،فک زارت زا هقبط رثکادح ینوکسم یاه نامتخاس رد (
.تسا هدش نییعت نیمزریز زا هقبط

71 3 15-2-1-2 هحفص15 تسویپ و ، ثحبم باتک ساسا 9رب هحفص ، دنب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک هکولب و هّریت فقس رد یفنم یاهدرگلیم یریگرارق لحم دروم رد -۳۷
؟تسا

دنریگ یم رارق یزیر نتب زا لبق و فقس یور هکبش تروص هب یفنم یاهدرگلیم (1
.دنریگ یم رارق اه هّریت تهج رب دومع یفنم یاهدرگلیم (۲

.دنریگ یم رارق اه هّریت دادتما رد یفنم یاهدرگلیم (۳
.دنریگ یم رارق اکدا تروص هب و نآ یاهتنا رد هجرد دون مخ اب یلصا یاهریت دادتما رد یفنم یاهدرگلیم (4

تاییزج رصانع باتک ساسارب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

،دریگ رارق هدافتسا دروم کولب هّریت یاه فقس ،فالک اب هدش روصحم ییانب نامتخاس کی رد رگا -38
؟دشاب یتامازلا هّ یاراد دیاب فقس ششوپ نتب رد هدش هدافتسا یاهدرگلیم

رتمیلیم رثکادح لصاوف رد رتمیلیم رطق لقادح 500فلا 6 (
رتمیلیم رثکادح لصاوف رد رتمیلیم رطق لقادح 250ب 8 (
رتمیلیم رثکادح لصاوف رد رتمیلیم رطق لقادح 500ج 8 (
رتمیتناس رثکادح لصاوف رد رتمیلیم رطق لقادح 25د 6 (

58 2 11 5 5 8 هحفص8 ، -ب- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یتروص هّ هب اهراوید رد قرب یاه هلول یارجا و کّوک و گرزب یاه وشزاب لحم یلنوت بلاق متسیس رد -۳9
؟دوش یم هیبعت

هیبعت راوید رد نریاتسا یلپ اب قرب یاه هلول و کّوک یاهوشزاب و یزلف یدنب بلاق اب گرزب یاه وشزاب (1
.دنوش یم



اهاضف رد راکور تروص هب قرب یاه هلول و نریاتسا یلپ ای و یبوّ یدنب بلاق اب کّوک و گرزب یاه وشزاب (۲
.دنوش یم هیبعت

یاه هلول و نریاتسا یلپ ای یبوّ یدنب بلاق اب کّوک یاهوشزاب و یزلف یدنب بلاق اب گرزب یاهوشزاب (3
دنوش یم هیبعت اهراوید رد یدومع تروص هب قرب

و هدش هیبعت یلنوت بلاق رد یزلف یاه باق اب اجکی تروص هب قرب یاه هلول و اهوشزاب همه یلخاد رصانع (4
.دریگ یم تروص یزیر نتب اجکی

99 هحفص ، 12-3-7-6-11دنب 11-6-7-3-11 11-6-7-3-10 11، ، ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

: دشاب رتم / یقرب ناکلپ عافترا هک یتروصرد -6 5 40
تسا یمازلا ناكلپ یجورخ و یدورو رد تخت هلپ ۲هیبعت ۱(
تسا یمازلا ناكلپ يجورخ و یدورو رد تخت هلپ 3هیبعت ۲(

.تسا یمازلا یجورخ رد تحت هلپ و یدورو رد تخت هلپ ۲هیبعت 3 ۳(
.تسا یمازلا یدورو رد تخت هلپ و یجورخ رد تخت هلپ ۲هيبعت 4 4(

45 15-3-4-2 هحفص15 ، ، ثحبم باتک ساسا دنبرب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

باختنا ایآ ،ینوکسم دحاو تفه اب و هقبط راهّ ینوکسم نامتخاس کی زا یرادهگن و تبقارم دنیآرف رد -41
؟دریگ ماجنا دیاب ینامز هّ رد یسرزاب ؟تسا یمازلا سرزاب

رابکی لقادح یسرزاب بوانت هرود و تسا یمازلا یقوقح یسرزاب کی لقادح باختنا اه نامتخاس نیا رد (1
.تسا لاس رد

دیاب یسرزاب بوانت یاه هرود و تسا یمازلا یقیقح سرزاب کی لقادح باختنا اه نامتخاس نیا رد (۲
.دریگ تروص نامتخاس یلم تاررقم ثحبم رد جردنم لوادج ۲۲قباطم

لاس رد راب کی لقادح نامتخاس یازجا هیلک یلو تسین یمازلا یسرزاب باختنا اه نامتخاس نیا رد (۳
.دریگ یم رارق یسرزاب دروم نامتخاس یرادهگن لوئسم طسوت

راب ود لقادح یسرزاب بوانت هرود و تسا یمازلا یقوقح سرزاب کی لقادح باختنا اه نامتخاس نیا رد (4
.تسا لاس رد

5 19 3 1 22 7 1 1 22 هحفص22 ، - - - دنب و هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا زاجم ،دنوش یم لصتم مه هب ادعب هک یدالوف تاعطق یارب یّـیق اب شرب یطیارش هّ رد -42
طیارش یمامت رد )فلا

.تسین زاجم هجو ِـیه هب )ب
شرب حطس یراکزیمت طرش هب رتمیلیم تماخض ات تاعطق یارب 10ج (
شرب حطس یراک زیمت طرش هب رتمیلیم تماخض ات یتاعطق یارب 15د (

8 2 1 8 1 11 هحفص11 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رثکادح ،دشاب هیناث رب رتم / یقرب ناکلپ یمسا تعرس رگا ،رتم / عافترا اب یقرب ناکلپ کی رد -0 5 5 80 43
؟دشاب دناوت یم هجرد دنّ نآ بیش هیواز

هجرد هجرد هجرد ۲۰هجرد 4 ۳۵ ۳ ۲5 ۲ 40 1( ( ( (
40 7 1 3 15 11 1 3 15 هحفص،15 - - - ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا زاجم یراکشوج قیرط زا تیوقت یّـیپ عون زا تالاصتا و یدالوف هزاس اب ینامتخاس رد ایآ -44
.دنشاب هدش ارجا و یحارط یکاکطصا عون زا دوجوم یاه ِـیپ هک یتروصرد یلب (1
.دنشاب هدشن ارجا و یحارط یکاکطصا عون زا دوجوم یاه ِـیپ هک یتروصرد یلب (۲

ریخ (3
.درک هدافتسا روظنم نیا هب یراکشوج زا ناوت یم دراوم یمامت رد (4

144 8 1 9 2 10 هحفص،10 - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

روحم ییاجباج رثکادح نازیم ،یزلف تلکسا اب نامتخاس کی رد اه نوتس یلوقاشان لرتنک صوصخ رد -45
؟تسا ردقِ بیترت هب نوتس عطقم عافترا و ضرع یداعبا یراداور نینّـمه و نآ یضرف لحم زا نوتس

رتم یلیم - رتم یلیم رتم یلیم - 5عافترا ۵ ۲ 6 1( (
رتم یلیم - رتم یلیم رتم یلیم - 4رتم یلیم 6 4 ۱۳ ۲۵ ۳( (

289 288 7 6 4 10 و10 هحفص، ث و فلا تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رد یتکرح - یمسج ناناوتان ینمیا اب طبترم تازیهجت و تاناکما و هانپ یاضف ندرک صخشم یارب -46
؟دوش یم هدافتسا یریوصت یاه هناشن و مئالع مادک زا ،هدش یزاس بسانم یاهانب

یبآ هنیمز یور گنر دیفس یریوصت هناشن اب لکش لیطتسم ای عبرم تمالع (1
زبس هنیمز یور گنر هایس یریوصت هناشن اب لکش عبرم تمالع (۲

زبس هنیمز یور گنر دیفس یریوصت هناشن اب هریاد لکش اب تمالع (۳
.تسا دازآ نامتخاس رد هانپ یاضف یارب گنر و تمالع (4

10 7 هحفص،20 تمسق دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

یاه هصخشم زا کی مادک تیاعر یتشادهب مزاول یفرصم بآ عیزوت یشک هلول یارجا و یحارط رد -4۷
؟تسا یمازلاریز

رتم یتناس زا رتمک دیابن لاصتا هطقن ات دناسر یم بآ یتشادهب مزاول هب هک ییاه هلول یاهتنا ۹۰هلصاف 1(
.دشاب

بآ ناو و هباتفآ ریش ،شود ،هناخزپشآ کنیس ریظن یتشادهب مزاول هب هک ییاه هلول رطق لقادح (۲
.دشاب یم ِـنیا مود کی ربارب دنناسر یم

بآ ناو و هباتفآ ریش ،شود ،هناخزپشآ کنیس ریظن یتشادهب مزاول هب هک ییاه هلول رطق لقادح (۳
.دشاب یم ِـنیا مراهّ کی ربارب دنناسر یم

رتم یتناس زا شیب دیابن لاصتا هطقن ات دناسر یم بآ یتشادهب مزاول هب هک ییاه هلول یاهتنا 6۵هلصاف 4(
.دشاب

43 4 3 3 16 1 4 3 3 16 هحفص16 ، فلا- - - - لودج و -فلا- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هعجارم رفن زور لوط رد هک ، درم ود و نز کی رفن نانکراک دادعت اب یناروتسر کّوک نامتخاس -۷۰ ۳ 48( )
سیورس دنّ تلاوت یتشادهب سیورس دادعت لقادح .تسا هدش عقاو هلحم کراپ کی یاضف رد ،دراد )هدننک )

؟دشاب یم
3 4 4 3 2 2 1 1( ( ( (



28 27 1 3 2 16 و16 هحفص ، ت- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -49
زا هک یا هجرد طخ ریز دیابن دوش یم رفح نامتخاس یپ ترواجم رد یراذگ هلول یارب هک 45ییاهربعم 1(

.دریگ رارق ،دشاب هدش مسر یپ ربراب حطس
تسین زاجم پمپ هنوگره بصن روسناسآ هاّ لخاد رد (۲

یانهپ ای رطق ،دشاب هدیشوپ نش اب تسا هدشن هتفرگ رظن رد ددرت یارب هک یوتسم ماب یور رگا (۳
دشاب رتم یلیم دناوت یم ناراب بآ جورخ هناهد یور هکبش ۲۰یاه خاروس

.دنشاب هتشادن ار یتکرح ِـیه ناکما هک دنوش ارجا یوحن هب دیاب اه هلول نامتخاس یشک هلول رد (4
7 5 9 1 16 هحفص16 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

قبط ،تسا هدشن هدافتسا راکدوخ هدنراب هکبش زا نآ رد هک هشیش تالوصحم دیلوت لحم نامتخاس ایآ -۵۰
؟دراد تحاسم تیدودحم نامتخاس یلم تاررقم موس ثحبم

یتیدودحم دشاب هتشاد هقبط ود رثکادح و دشاب هتشاد هلصاف رتم یمومع رباعم ات ۲۰هک یتروصرد 1(
.درادن

دراد تیدودحم ،دشاب یم رطخرپ عبانم زا هشیش تالوصحم دیلوت هک ییاجنآ زا (۲
هطاحا و لصتم رتم لقادح یانهپ اب ییاه طایح ای یمومع رباعم اب و هدوب هقبط کی ۱۸هک یتروصرد ۳(

درادن تحاسم تیدودحم دشاب هدش
تیدودحم ،دنشاب زهجم راکدوخ هدنراب هکبش هب دياب ،هقبط کی و کّوک یتح تاجناخراک یمامت نوّ (٤

.دراد
34 32 6 2 3 50 1 6 4 3 ات3 هحفص ، - - لودج و هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هجرد و نتخوس لباقريغ حلاصم زا هک یتروصرد ، نامتخاس یلم تاررقم موس ثحبم طباوض دانتسا هب -۵۱
رد فلا هورگ ریز زا شتآ ربارب رد ینامتخاس یازجا تمواقم هجرد نیرتالاب اب یراتخاس اب و رتالاب )تمواقم )
یور زاجم تاقبط دادعت رثکادح ،دوش هدافتسا هطسوتم و ییادتبا یاه هرود یاراد هسردم نامتخاس کی

؟دشاب یم رادقم هّ بیترت هب انبریز تحاسم رثکادح و فک تحاسم رثکادح ،نیمز زارت
عبرمرتم - عبرمرتم - هقبط عبرمرتم - عبرمرتم - 4050هقبط ۱۳۵۰ ۳ ۲ 660 ۲۲۰ 3 1( (

درادن دوجو دراوم نیا رد یتیدودحم ِـیه .درادن یتیدودحم - درادن یتیدودحم - )هقبط (4 4 3
32 6 2 3 2 4 3 35 1 2 3 3 هحفص3 - - لودج و - - لودج و هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

و43
.تسا حیحص د هنیزگ

ريسم لاناک ضرع تاصخشم .دشاب ِـنیا ربارب زاگ هلول یجراخ رطق هّـنانّ ینوکسم عمتجم کی رد -)( 6 ۵۲
؟تسا رتم یتناس دنّ بیترت هب نآ قمع لقادح و یناسرزاگ

رتم یتناس قمع و رتم یتناس ۱۰۰ضرع 40 1(
رتم یتناس قمع و رتم یتناس ۱۱۵ضرع ۵۵ ۲(

رتم یتناس + هلول رطق و رتم یتناس + هلول ۸۰رطق ۳۰ ۳(
هلول رطق ربارب و هلول رطق ربارب 4ود 4(

106 2 5 12 17 هحفص17 ، ز و ر و فلا تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) ( ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ



ار درباوه هتفای نزو یادص شهاک صخاش نیرتمک و نیرتشیب بیترت هب ریز یاهراوید زا کی مادک -۵۳
؟دنراد

رتم یتناس / لك تماخض ،یتخادرپ ِـگ و کاخ و ِـگ دودنا ورود ،رتم یتناس یراشف رجآ راوید - 3۵فلا ۵ ۳۳)
رتم یتناس تماخض هب ینتب راوید - ۲۰ب

( رتم یتناس( لك تماخض ِـگ دودنا ورود و رتم یتناس تماخض هب کبس نتب زا رپوت کولب اب راوید - ۲۷پ ۲۵
( رتم یتناس( / لك تماخض ِـگ دودنا ورود و رتم یتناس تماخض هب ینتب رپوت یاه کولب اب راوید - 42ت 5 40

فلا – پ پ - ت ب - پ فلا - )ت ( ( (4 3 2 1
66 64 1 3 3 ات18 هحفص ، - -پ لودج ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دنوش یم هیهت ییاه تروص هّ هب اهرجآ عاونا - 54
رجآ بلاق رد کهآ و یسیلیس هسام طولخم ندرشف زا یکهآ هسام رجآ ،ماخ تشخ نتخپ زا یمسر رجآ (1

.دیآ یم تسد هب دایز راخب اب بلاق رد نتب طولخم ندرشف زا ینتب
اب بلاق رد کهآ و یسیلیس هسام طولخم ندرشف زا یکهآ هسام رجآ ،ماخ تشخ نتخپ زا یسر رجآ (۲

دیآ یم تسد هب بلاق رد نتب طولخم ندرشف زا ینتب رجآ ،دایز راخب
طولخم ندرشف زا ینتب رجآ ،ماخ تشخ نتخپ زا یسر رجآ ،هروک رد کهآ هسام نتخپ زا زوسن رجآ (۳

.دیآ یم تسد هب دایز راخب اب بلاق رد نتب
رد کهآ و یسیلیس هسام طولخم ندرشف زا یکهآ هسام رجآ ،هروک رد کهآ هسام نتخپ زا شوج رجآ (4

.دیآ یم تسد هب بلاق رد نتب طولخم ندرشف زا ینتب رجآ ،دایز راخب اب بلاق
58 57 4 2 9 5 3 2 9 5 1 2 9 5 و5 هحفص ، - - - و - - - و - - - یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا تسرد یشک لباک و یشک میس رد ریز تاصخشم زا کی مادک -۵۵
فرصم لحم ات تباث یشک میس لحم زا باعشنا لوط هک یتروصرد یّـگ ریز یاه لباک و اه میس زا هدافتسا (۱

.دشاب یم زاجم ،دشاب رتم / رثکادح غارّ 1هدننک 5 ( )
تسا عنامالب یخیم یاه تسپ و ال دنّ یاه میس زا هدافتسا اب راکور عون یاه یشک میس ماجنا (۲

.تسا رتم یتناس ربارب یعیبط زاگ یاه هلول زا راکور یاه یشک میس هلصاف ۳لقادح ۳(
.تسا رتم یتناس ربارب یعیبط زاگ روتنک زا یقرب تاسیسأت راکور یاه یشک میس هلصاف ۵لقادح 4(

93 19 3 7 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا طلغ یهوک هبنپ دروم رد ریز تافیصوت زا کی مادک -56
هتفر یم راک هب زوسن یا هدام ناونع هب و تاجوسنم رد دودحم تروص هب و تسا یناملا یاه یناک زا (1

تسا
تسا هتشاد فرصم لیبموتا زمرت کشفک و خن دیلوت رد و تسا تسبزآ یلصا رصنع (۲

کیتسالپ ،ذغاک اه شوپفک ،یترارح قیاع دمن و مشپ هزوسن هّراپ دیلوت رد و دنا هتفگ مه زوسن هبنپ ارنآ (۳
دوش یم فرصم یکیرتکلا یاه قیاع و

رصانع ترارح هجرد نتفر الاب زا لیلد نیمه هب و دوش یم هدافتسا نک مرو قیاع ششوپ ناونع هب (4
دنک یم یریگولج هداد ششوپ ار اه نآ هک ینامتخاس

152 14 2 هحفص55 ، - دنب ، هیرشن ساسا رب :باوج
تسا حیحص د هنیزگ



راک هب کبس و نیگنس یاهراک یارب بیترت هب هک یتسبراد هاگیاج یارب یبوّ یاه هتخت هاگ هیکت هلصاف -۵۷
:دیاب دنور یم

دشاب رتم / و رتم / .دشاب رتم و 2رتم 5 1 5 ۲ ۲ ۲ ۱( (
دشاب رتم / دناوت یم اه هاگ هیکت ةلصاف لقادح .دشاب رتم / و /3 5 4 2 3 1 8 ۳( (

50 4 2 7 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ج هنیزگ

:اب تسا ربارب اه کناب نلاس رد لب یسد بسح رب زاجم هنیمز هفون زارت رثکادح -58
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

7 ات10 بش زا و مک رایسب یادص و رس اب یرهش هقطنم رد لب یسد بسح رب یطیحم هفون زارت رثکادح )د
.حبص

35 1 6 2 18 21 1 1 2 18 هحفص18 - - - لودج ، هحفص - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ، "راک مالقا" زا کی ره دروم رد نامیپ خرن صوصخ رد هنیزگ مادک -59
یاه بیرض و نامیپ بیرض لامعا اب نامیپ هب مضنم یاهب تسرهف رد راک ملق نآ دحاو یاهب زا ترابع (1

.تسا راک ریداقم و اهب تسرهف رد هدش ینیب شیپ
رد هدش ینیب شیپ بیارض لامعا نودب نامیپ هب مضنم یاهب تسرهف رد راک ملق نآ دحاو یاهب زا ترابع (۲

.تسا نامیپ
بیرض هنوگ ره نتفرگ رظن رد نودب هطوبرم ییارجا تایئزج دروآرب رد راک ملق نآ دحاو یاهب زا ترابع (3

.تسا نامیپ رد هفاضا
.تسا راک یارجا هنیزه دروآرب غلابم هب نامیپ هیلوا غلبم میسقت لصاح زا ترابع (4

( ـه( دنب ، هدام ،نامیپ یمومع طیارش 14ساسارب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا ردقّ نآ عافترا و یتظافح یبوّ یاهروخاپ تماخض -60
رتمیتناس -رتمیتناس / لقادح ب رتمیتناس / -رتمیتناس لقادح 15فلا 2 5 2 5 10( (

رتمیتناس -رتمیتناس / لقادح د رتمیتناس / -رتمیتناس لقادح 15ج 1 5 2 5 15( (
34 1 3 5 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ


