
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -1
نآ یتظافح هلیسو عطق نایرج تدش زا شیب دیاب نیعم نامز کی رد یداه زاجم نایرج تدش )فلا

.دشاب نامز نامه رد
رد یداه زاجم نایرج تدش زا رتشیب دیاب نیعم نامز کی رد یتظافح هلیسو عطق نایرج تدش )ب

.دشاب نامز نامه
نامه رد یداه زاجم نایرج تدش ربارب دیاب نیعم نامز کی رد یتظافح هلیسو عطق نایرج تدش )ج

.دشاب نامز
.دشاب ربارب یداه زاجم نایرج تدش اب دیاب لاح نامه رد یتظافح هلیسو عطق نایرج تدش )د

، هحفص ، دنب ،ارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 341رب 71 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص یرتویپماک هکبش راتخاس رد نابیتشپ لباک صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -2
.دشاب یرون ربیف عون زا دیاب نابیتشپ لباک )فلا

عون زا اه تیدودحم و طیارش هب ندوب وگخساپ تروص رد یرون ربیف رب هوالع نابیتشپ لباک )ب
.دشاب دناوت یم زین یسم هدیبات مه هب جوز دنّ لباک

.دشاب یسم هدیبات مه هب جوز دنّ لباک عون زا دیاب نابیتشپ لباک )ج
.دشاب راد لیوف و راددلیش هدیبات مه هب جوز دنّ لباک عون زا دیاب نابیتشپ لباک (SFTP)د (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 111رب 4 2 7 9 13 13 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هّ رابغ و درگ ربارب رد ذوفن لباقریغ و بآ ناروف ربارب رد هدش تظافح هاگتسد تظافح هجرد -3
؟دشاب یم

64 IP 55 IP 65 IP 56 IP( ( ( د) ج ب فلا
، تاحفص ، - - - پ و - - - پ لوادج و - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 203رب 2 1 1 6 1 1 1 6 1 6 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ ، 205و 204

؟دشاب یم تلو دنّ نزاخ کناب نزاخ راک و یمان ژاتلو حطس لقادح -( ) 4
525 440 400 380( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 202رب 7 1 5 13 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص رطخ مالعا اب یتوص متسیس زکرم صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -5
قیرح مالعا متسیس زکرم اب طابترا ییاناوت نتشاد )فلا

نامتخاس دنمشوه تیریدم متسیس اب طابترا ییاناوت نتشاد )ب
متسیس اب طابترا نودب و لقتسم متسیس کی تروص هب دیاب رطخ مالعا اب یتوص متسیس زکرم )ج

.دنک راک رگید یاه
.تسا حیحص ب و فلا یاه هنیزگ )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 106رب 2 5 9 13 13 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -6



.دوش لصو زیرپ تسار تمس لانیمرت هب دیاب زاف کت یاهزیرپ رد زاف یداه )فلا
.دوش لصو زیرپ پّ تمس لانیمرت هب دیاب زاف کت یاهزیرپ رد زاف یداه )ب

.دوش لصو زیرپ پّ تمس ای و تسار تمس لانیمرت هب دناوت یم زاف کت یاهزیرپ رد زاف یداه )ج
پّ تمس لانیمرت هب راکور یاهزیرپ رد و تسار تمس لانیمرت هب راکوت یاهزیرپ رد زاف یداه )د

.دوش لصو
، هحفص ،هرصبت ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 96رب 2 5 9 13 13 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم دادعت هّ رادم کی رد ینمیا ییانشور طاقن رثکادح -7
هطقن د هطقن ج هطقن ب هطقن 15فلا 30 12 10( ( ( (

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 67رب 6-3-1 5 13 13 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یمازلا ریز زکارم زا کیمادک یارب قیرح مالعا متسیس رد قیرح لباقم رد مواقم لباک زا هدافتسا -8
؟تسا

فراعتم و ریذپ سردآ قیرع مالعا متسیس )فلا
ریذپ سردآ قیرح مالعا متسیس طقف )ب

فراعتم قیرح مالعا متسیس طقف )ج
.دشاب یمن یمازلا قیرح مالعا متسیس رد قیرح لباقم رد مواقم لباک زا هدافتسا )د

، هحفص ، - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 196رب 18 4 1 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رادم کی رد ناوت یم ار شکاوه دادعت هّ رثکادح ،دشاب تاو شکاوه ره یفرصم ناوت هّـنانّ -30 9
؟درک هیذغت ییانشور

شکاوه راهّ د شکاوه هس ج شکاوه ود ب شکاوه کی )فلا ( ( (
، هحفص ، هرصبت ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 119رب 1 2 1 10 13 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

:زا تسا ترابع یرتویپماک هکبش راتخاس رد نابیتشپ لباک -10
رتویپماک هب رتویپماک یاهزیرپ لاصتا )فلا ) (25 RJ

یعرف یاه کر هب رتویپماک یاهزیرپ لاصتا )ب ) (45 RJ
یلصا یاه کر ای کر هب رتویپماک یاهزیرپ لاصتا )ج ) (45 RJ

یلصا یاه کر ای کر هب یعرف یاه کر لاصتا )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 111رب 4 2 7 9 13 13 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

فک و فقس رد طاسبنا زرد لحم زا یروبع قرب یاه هلول یارجا یارب شور نیرت بسانم -11
؟دشاب یم هّ نامتخاس

طبار یموطرخ یاه هلول زا هدافتسا ب طبار بلص یکیتسالپ یاه هلول زا هدافتسا )فلا (
.تسا حیحص هنیزگ هس ره د هزیناولاگ ای هایس یدالوف یاه هلول زا هدافتسا )ج (

، هحفص ، هرصبت ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 91رب 1 5 3 7 13 13 :باوج



.تسا حیحص ب هنیزگ

یکیرتکلا نکمرگ شیپ هب زهجم دیاب لیئوزاگ لزید روتوم تخوس متسیس یطیارش هّ رد -( ) 12
؟دشاب

الاب یاه تیفرظ رد لزید روتوم زا هدافتسا )فلا
.دنشاب یکیرتکلا نکمرگ شیپ هب زهجم دیاب اه لزید روتوم یمامت )ب

ریسدرس قطانم رد لزید روتوم زا هدافتسا )ج
یم نییعت و صخشم هژورپ حارط دیدحالص اب و هتشادن دوجو یصاخ طرش صوصخ نیا رد )د

.ددرگ
.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

؟دنشاب یم طیحم مادک ءزج شود و مامح زا ریغ هب ییوشتسد و تلاوت -( ) 13
صوصخم طیحم د کانمن طیحم ج بوطرم طیحم ب کشخ طیحم )فلا ( ( (

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 121رب 2 10 13 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

راک هب فیعض راشف یاهولبات تخاس رد یراک گنر یارب یزاسریز تهج ریز لحارم زا کیمادک- 14
؟دور یم

یراک هتافسف -یریگ یبرّ ب یراک هتافسف -ییادز گنز )فلا (
یراک هتافسف -ییادز گنز -یریگ یبرّ د ییادز گنز -یریگ یبرّ )ج (

، لصف ، دلج ، هرامش ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس هیرشن ساسا 5رب 1 110 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

لباک لاصتا لحم ناوتب هکنآ یارب رگیدکی هب لاصتا لحم رد اه لباک لماک تظافح روظنم هب -15
یم هدافتسا یا هلیسو هّ زا ،تشاد هگن ظوفحم یکیناکم یاهورین و تبوطر زا ار رظن دروم یاه

؟دوش
حیحص هنیزگ هس ره د وشلباک ج لصفم ب لباک رس )فلا ( ( (

تسا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 88رب 8 5 2 7 13 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دوش ماجنا دیاب عقوم هّ لرتنک و هیلوا یاه نومزآ یقرب تاسیسات رد -16
نآ رد هدمع رییغت زا سپ ب یرادرب هرهب عورش زا لبق )فلا (

.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ د تخاس نیح رد )ج (
، هحفص -، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 37رب 5 3 13 13 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

حیحص یزلف لاصتا کی اب رپمآ زاف هس زیرپ کی صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -16 17
؟تسا

.ددرگ لصو یتظافح یداه هب دیاب یفاضا لاصتا )فلا



.ددرگ لصو یثنخ یداه هب دیاب یفاضا لاصتا )ب
.ددرگ لصو یثنخ -یتظافح یداه هب دیاب یفاضا لاصتا )ج

.دشاب یثنخ یداه و یداه هب لاصتا تهج یفاضا لاصتا ود یاراد دیاب رپمآ زاف هس زیرپ 16د (
، هحفص ، هرصبت ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 96رب 1 3 3 8 13 13 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

قیرط زا نامتخاس قرب عیزوت و تسا مهد هقبط ،هبترم دنلب نامتخاس کی رد نما هقبط -18
؟تسا حیحص نما هقبط قرب نیمات اب هطبار رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک .دشاب یم تکادساب

.دشاب یم عنامالب تکادساب قیرط زا نما هقبط قرب هیذغت )فلا
تروص هب و هدرک روبع نما ریسم زا و تکادساب قرب زا لقتسم دیاب نما هقبط قرب هیذغت )ب

.دشاب نامتخاس قرب یلصا یولبات زا میقتسم
یم عنامالب تکادساب قیرط زا نما هقبط قرب هیذغت ،دوش هیذغت یرارطضا قرب زا تکادساب هّـنانّ )ج

.دشاب
قیرط زا نما هقبط قرب یولبات قرب هیذغت ،ددرگ هیذغت فقو نودب قرب زا تکادساب هّـنانّ (UPS)د (

.دشاب یم عنامالب تکادساب
، هحفص ، - - دنب و یلا تاحف ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 107رب 5 7 21 31 28 2 4 2 21 21 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

نایاپ و لیمکت زا سپ اه لباک و اه میس و دنشاب یلاخ بصن ماگنه رد دیاب اه هلول هکنیا تلع -19
؟دشاب یم هّ ،دنوش تیاده اهنآ لخاد هب یراک کزان مامتا یشک )هلول )

یشک لباک و یشک میس یارجا نامز ندرک مک )فلا
اه لباک و اه میس ندش یمخز زا یریگولج )ب

.دشاب ریذپ ناکما هلول نامه رد هدنیآ رد یشک میس ددجم یارجا و ضیوعت )ج
درادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 90رب 4 3 7 13 13 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

تارطخ شهاک تهج بسانم یتظافح هظفحم کی زا دیاب روتامروسفنارت عون کی مادک یارب -20
؟دوش هدافتسا یگتفرگ قرب

کشخ روتامروفسنارت ب ینغور روتامروفسنارت )فلا (
نغور طاسبنا نزخم نودب یاهروتامروفسنارت د کشخ روتامروفسنارت -ینغور روتامروفسنارت )ج (

( کیتمره(
، هحفص ،ث شخب ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 53رب 1 3 3 5 13 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص هاگهانپ تاسیسات اب هطبار رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -21
.دشاب یقرب عون زا هاگهانپ یفرصم مرگ بآ و شیامرس ،شیامرگ متسیس دوش یم هیصوت )فلا

.دشاب یقرب عون زا دیاب هاگهانپ یفرصم مرگ بآ و شیامرس ،شیامرگ متسیس )ب
.دشاب یمن زاجم اه هاگهانپ رد زاگ یشک هلول )ج

.تسا حیحص ود ره ج و فلا یاه هنیزگ )د
، و تاحفص ، - - - - و - - - - یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا 96رب 94 1 4 2 7 21 3 3 2 7 21 21 :باوج



.تسا حیحص د هنیزگ

؟دوش یم باختنا یساسا هّ رب اه هلول هزادنا -22
اه مخ دادعت و هلول لوط ،اه میس رطق ،اه میس دادعت )فلا

اهنآ رطق و اه میس دادعت طقف )ب
اه میس دادعت طقف )ج

اه مخ دادعت و هلول لوط طقف )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 90رب 3 3 7 13 13 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هار و بصن زا سپ کرحتم یاهور هدایپ و یقرب ناکلپ موادم و نمیا ،حیحص درکراک تیلوئسم -23
؟دشاب یم هک هدهع هب یزادنا

یرادرب هرهب نالوئسم ب امرفراک )فلا (
تسا حیحص هنیزگ هس ره د هدنشورف راکنامیپ اب هدنزاس تکرش )ج (

، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 49رب 15-3-7-2 15 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

هدوب بسانمان و یتشادهبریغ ،نماان ،کانرطخ ناسنا تنوکس یارب هک ینامتخاس یتروص هّ رد -24
؟دوش رداص بیرخت و هیلخت روتسد دیاب ،دشابن هفرص هب نورقم نآ ریمعت و

سرزاب صیخشت هب )فلا
نامتخاس یرادهگن لوئسم صیخشت هب )ب

سرزاب دییات و نامتخاس یرادهگن لوئسم صیخشت هب )ج
یسدنهم ماظن نامزاس دییات و سرزاب صیخشت هب )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 18رب 8 13 2 22 22 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دنشاب یتظفاحم هدرپ ای ینمیا شوپرد هب زهجم دیاب اهزیرپ ریز یاه نامتخاس زا کیمادک رد -25
ینوکسم یاه نامتخاس ب یرادا یاه نامتخاس )فلا (

یشزومآ یاه نامتخاس د یتعنص یاه نامتخاس )ج (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 121رب 11 1 10 13 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم حالصیذ عجرم فیرعت ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -26
رما رب لرتنک و تراظن و نامتخاس هناورپ رودص تیلوئسم ،نوناق قبط هک تسا یعجرم )فلا

.دراد ار دوخ لمع دروم هدودحم رد یزاس نامتخاس
ار یصخشم تاررقم و طباوض غالبا ای بیوصت ،نیودت تیحالص ،نوناق قبط هک تسا یعجرم )ب

.دراد
هار ترازو زا راک هب لاغتشا هناورپ یاراد ،نامتخاس یارجا هنیمز رد ،نوناق قبط هک تسا یعجرم )ج

یزاسرهش و
.دشاب یم



ار تسیز طیحم و راک تشادهب ،ینمیا روما رب تراظن تیحالص ،نوناق قبط هک تسا یعجرم )د
.دراد

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 2رب 6 3 1 12 12 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ردقّ کرتشم قاتا کی رد هتسب مامت فیعض راشف و طسوتم راشف یاهولبات هلصاف لقادح -27
؟دشاب یم

رتم / د رتم ج رتم / ب رتم / 0فلا 8 1 1 5 1 2( ( ( (
، هحفص ،فلا تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 57رب 2 4 3 5 13 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

نآ طسوت طقف روسناسآ لرتنک و هدش لاعف ناشن شتآ طسوت یعقاوم هّ رد ناشن شتآ دیلک -28
؟دریگ یم تروص نیباک لخاد )ربهار )

لولعم دارفا هیلخت ب نسم دارفا هیلخت )فلا (
.تسا حیحص هنیزگ هس ره د نامتخاس رد قیرح عوقو عقاوم رد )ج (

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 7رب 2 1 15 15 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم رثوم نیمز یداه عطقم حطس و عون باختنا رد ییاهرتماراپ -29
یحارط نآ یارب هک ینامز تدم رد نیمز هب هاتوک لاصتا نایرج تدش رثکادح روبع ییاناوت )فلا

.تسا هدش
یگدروخ و یکیناکم تماقتسا )ب

یکیناکم تماقتسا )ج
.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د

، هحفص ، - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 7 1 13 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رطخ مالعا و یتوص متسیس رد اهوگدنلب رادم هیذغت لباک صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -30
؟تسا حیحص

دشاب قیرح لباقم رد مواقم دیاب )فلا
دشاب لیوف ای دالیش دننام یزلف هدرپ یعون یاراد دیاب )ب
دشاب یلوتفم کت ای و ناشفا میس عون زا دناوت یم )ج

.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 106رب 4 5 9 13 13 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم ردقّ قیرح مالعا متسیس یاهریژآ رادم دادعت لقادح -31
رادم کی ب رادم ود )فلا (

دراد فراعتم زکرم یاه نوز دادعت هب یگتسب د رادم هس )ج (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 105رب 6 3 9 13 13 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ



ینوکسم لزانم رد اه شود و اه مامح هرامش نوز رد غارّ بصن یارب طیارش ای طرش لقادح -2 32
؟دشاب یم هّ

IPx4 تظافح هجرد نتشاد )فلا
رپمآ یرتم یلیم لماع نایرج اب هدنامیقاب نایرج دیلک و تظافح هجرد نتشاد 30ب (RCD) IPx4 (

بوانتم نایرج تلو هیذغت اب یاه غارّ 230یارب
راک ژاتلو اب ای و هیذغت عبنم زا هدافتسا و تظافح ترارح هجرد نتشاد PELVج SEELV IPx4 (

(DC) 60 (AC) تلو25 ای و تلو
یدنب مه یداه ناونع هب نامتخاس یزلف یازجا زا هدافتسا هبترم دنلب یاه نامتخاس رد طقف )د

زاجم یفاضا
.دشاب یم

، هحفص ،پ شخب ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 125رب 2 4 10 13 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص یفاضا یدنبمه یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -33
.دشاب یمن زاجم یفاضا یدنبمه ریسم زا یتمسق ناونع هب نامتخاس یزلف یازجا زا هدافتسا )فلا
.دشاب یم زاجم یفاضا یدنب مه ریسم زا یتمسق ناونع هب نامتخاس یزلف یازجا زا هدافتسا )ب

هک دشاب یم زاجم یطرش هب یفاضا یدنب مه یداه ناونع هب نامتخاس یزلف یازجا زا هدافتسا )ج
.دوش هدرب راک هب رگید یاه یداه اب هارمه طقف

یدنب مه یداه ناونع هب نامتخاس یزلف یازجا زا هدافتسا هبترم دنلب یاه نامتخاس رد طقف )د
زاجم یفاضا

.دشاب یم
، هحفص ، - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 6 6 1 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

،دنوش هتخاس هشیش زا روسناسآ هاّ یاه هراوید هک یتقو صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -34
؟تسا حیحص

.دشاب یمن کالم فیرح ربارب رد تمواقم )فلا
.دشاب تینیمل عون زا دیاب اه هشیش )ب

.دشاب یمن زاجم روسناسآ هاّ یاه هراوید یارب هشیش زا هدافتسا )ج
.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 18رب 1 3 2 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم رت لماک روسناسآ لرتنک ولبات صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -35
.دراد هدهع هب ار نیباک تکرح لرتنک هفیظو هک نامرف یاهرادم لماش )فلا

.دراد هدهع هب ار نیباک تکرح لرتنک هفیظو هک تردق و نامرف یاهرادم لماش یا هعومجم )ب
هب ییوگ خساپ و نیباک تکرح لرتنک هفیظو هک تردق و نامرف یاهرادم لماش یا هعومجم )ج

.دراد هدهع هب ار راضحا
هب ار راضحا هب ییوگ خساپ و نیباک تکرح لرتنک هفیظو هک نامرف یاهرادم لماش یا هعومجم )د

.دراد هدهع



، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 4رب 2 1 15 15 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

ینوکسم یاه نامتخاس رد نآ ژراش و نابیتشپ یرتاب و نایرج لدبم متسیس اب روسناسآ زیهجت -36
؟ددرگ یم هیصوت اهروسناسآ مادک یارب

.دندرگ یمن هیذغت یرارطضا قرب یورین زا هک ییاهروسناسآ )فلا
.درادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم )ب

.ددرگ یم هیصوت رب تخت یاهروسناسآ یارب طقف )ج
.ددرگ یم هیصوت رب دراکنارب یاهروسناسآ یارب طقف )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 60رب 2 1 5 5 13 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

دوخ صوصخم و لقتسم نابیتشپ هیذغت عبنم یاراد قیرح مالعا متسیس زکرم هیذغت یارب -37
؟ددرگ یم هیصوت ریز هیذغت یاهرادم مادک زا هدافتسا ژراش و )یرتاب )
یرارطضا رادم ب یرهش قرب لامرن رادم )فلا ( ) (

.تسا حیحص هنیزگ هس ره د هفقو نودب رادم )ج ((UPS)
، هحفص ، هرصبت ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 65رب 4 1 2 6 5 13 13 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص یفاضا و یلصا یدنب مه یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -38
.ددرگ ارجا راد قیاع یداه زا هدافتسا اب دیاب یفاضا و یلصا یدنب مه یداه )فلا
.ددرگ ارجا تخل قیاع نودب تروص هب دیاب یفاضا و یلصا یدنب مه یداه )ب ) (

یداه زا هدافتسا اب مه و تخل قیاع نودب تروص هب دناوت یم یفاضا و یلصا یدنب مه یداه )ج ) (
.ددرگ ارجا راد قیاع

یدنب مه یداه یارب یلو ددرگ ارجا تخل قیاع نودب تروص هب دیاب یلصا یدنب مه یداه )د ) (
.درادن دوجو یتیدودحم یفاضا

، هحفص ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 7 6 1 16 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

،تنسرولف یاه غارّ زا دلیش یزلف ظافح نودب یرتویپماک هکبش یاه لباک نیب هلصاف لقادح -( ) 39
؟دشاب یم ردقّ زاگ رد هیلخت یاه پمال دیلاه لاتم ،میدس راخب ،هویج )راخب )

35 100 13 5( ( ( د) رتم یتناس ج رتم یتناس ب رتم یتناس فلا
رتم یتناس

، هحفص ،ر شخب ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 28رب 1 18 1 3 13 13 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

هّ ... و اه پمپ هلمج زا یروتوم فراصم یارب رترونیا ریغتم رود تازیهجت زا هدافتسا تلع -( ) 40
؟دشاب یم

یکیرتکلا یژرنا فرصم شهاک ب ریغتم راب )فلا (
.تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ د اه پمپ زا رتشیب تظافح )ج (

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 62رب 6 5 19 19 :باوج



.تسا حیحص د هنیزگ

اضف کی یارب ییانشور نازیم شهاک یاه متسیس زا کیمادک ،ییانشور یتخاونکی نیمات یارب -41
؟تسا رت بسانم

رمید زا هدافتسا )فلا
دیلک ود اب درف و جوز یاه فیدر لرتنک )ب

پمال هعومجم ره ای پمال ره یارب لقتسم دیلک بصن )ج
تکرح ای و روضح صیحشت یاه متسیس زا هدافتسا )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 60رب 2 2 5 19 19 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یمن بسانم یدنب مه یارب اریز هدش هراشا یزلف داوم زا کیمادک -42
دشاب یم رتگرزب حطس یاراد مود هدام و رتکّوک حطس یاراد لوا هدام -

دالوف -سم ب نتب رد دالوف -دودنا علق سم )فلا (
سم -دالوف د دودنا علق سم -نتب رد دالوف )ج (

، هحفص ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 167رب 5 2 10 1 13 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

ِـپ یاه تروپ دادعت هاگنآ .دشاب ددع اب ربارب نامتخاس کی یرتویپماک هکبش طوطخ دادعت رگا -n 43
:اب تسا ربارب یرتویپماک هکبش طوطخ اب بسانتم اه ِـییوس یاه تروپ دادعت و لناپ

اه ِـیئوس یاه تروپ دادعت = ،لناپ ِـپ یاه تروپ دادعت nفلا (
اه ِـیئوس یاه تروپ دادعت = ،لناپ ِـپ یاه تروپ دادعت = nب n (

اه ِـیئوس یاه تروپ دادعت = ،لناپ ِـپ یاه تروپ دادعت )ج
اه ِـیئوس یاه تروپ دادعت = ،لناپ ِـپ یاه تروپ دادعت = nد (

.تسا حیحص د هنیزگ :باوج

روسناسآ نیباک رد ... ای و نفلت هفرط ود هملاکم هلیسو دیاب ریز یاه نامتخاس زا کیمادک رد -( ) 44
؟دوش بصن

هقبط زا رتمک ینوکسم یاه نامتخاس 5فلا (
یمومع یاه نامتخاس )ب

یلصا یدورو زا رتم روسناسآ تکرح ریسم لوط اب ینوکسم یاه نامتخاس 21ج (
اه نامتخاس هیلک رد )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 35رب 10 4 6 2 15 15 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

نلاس جورخ یسرتسد یاه هار فک ینمیا ییانشور تدش صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -45
؟تسا حیحص رتائت

.دشاب رتمک سکول زا دیابن ییانشور تدش 10فلا (
متسیس نداتفا راک هب تروص رد هکنآ طرش هب دبای شهاک سکول ات دناوت یم ییانشور تدش 2ب (

.ددرگ زاب هیلوا تلاح هب راکدوخ روط هب ییانشور ،قیرح مالعا
.دشاب سکول دناوت یم ییانشور تدش 2ج (



.ددرگ نیمات یرارطضا روتارنژ لزید قیرط زا دیاب ینمیا ییانشور عبنم )د
، - - - - دنب ، ثحبم نینّـمه و ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 6رب 3 6 5 13 13 105 1 8 6 3 3 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ ، 69هحفص

یمازلا ریز یاهاضف زا کی مادک رد ناشن شتآ نفلت متسیس بصن هبترم دنلب یاه نامتخاس رد -46
؟تسا

روسناسآ ره نیباک )فلا
جورخ ناکلپ دنب رود رد تاقبط مامت درگاپ )ب

یناشن شتآ پمپ قاتا )ج
.تسا حیحص هنیزگ هس ره )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 187رب 1 3 4 10 3 3 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟ددرگ بصن دیاب ییاهاضف هّ رد قیرح مالعا متسیس هدننک رارکت یاه لناپ -47
لرتنک قاتا )فلا

یناسردادما قاتا و لرتنک قاتا )ب
یناشن شتآ رومام یسرتسد هطقن یکیدزن و یناسردادما ،تارباخم ،لرتنک قاتا )ج

یناشن شتآ رومام یسرتسد هطقن یکیدزن رد )د
، و تاحفص ، - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 194رب 193 1 4 1 4 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

زا کیمادک هباشم هاتوک لاصتا نایرج هدننک دودحم کیتاموتا راکدوخ دیلک درکلمع رظن زا -( ) 48
؟تسا ریز یاه هنیزگ

یروتاینیم راکدوخ دیلک ب یروتوم ظفاحم دیلک )فلا (
هدننک ادج دیلک د زویف )ج (

، هحفص ،اه نامتخاس یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار باتک ساسا 373رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

عطقم حطس لقادح ،دشاب عبرم رتم یلیم زاف یداه عطقم حطس هّـنانّ زافکت متسیس کی رد -50 49
؟تسا ردقّ یثنخ یداه

عبرمرتم یلیم ب عبرمرتم یلیم 35فلا 16( (
عبرمرتم یلیم د عبرمرتم یلیم 50ج 25( (

، هحفص ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 157رب 5 3 1 13 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟درک هیذغت یزاگ روتارنژ قیرط زا ناوت یم ار ریز فراصم زا کیمادک -50
یناشن شتآ یاه پمپ ب اهروسناسآ )فلا (

ماگنه هب دود هیلخت متسیس د هتسب جورخ یاه ناکلپ تبثم راشف یاوه نیمات متسیس )ج (
قیرح

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 62رب 4 5 5 13 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ



؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -51
عونمم یلک روط هب یزلف هلول لخاد زا رادم کی زا زاف کی هب طوبرم هتشر کت لباک کی روبع )فلا

.دشاب یم
.دشاب یم زاجم یزلف ریغ هلول لخاد طقف رادم کی زا زاف کی هب هتشر کت لباک کی روبع )ب

رگم ،دشاب یمن زاجم یزلف هلول لخاد زا رادم کی زا زاف کی هب طوبرم هتشر کت لباک کی روبع )ج
.دشاب هدش داجیا یلوط فاکش ای زرد کی یزلف هلول لوط رد هکنیا

.درادن دوجو زاف کی هب طوبرم هتشر کت لباک یارجا صوصخ رد یتیدودحم )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 81رب 1 7 1 7 13 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

بآ تاباعشنا ذخا یارب هنیزه تخادرپ و مادقا تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق رد -( ) 52
؟تسا یسک هّ هدهع رب قرب و

.دیامن مادقا راک بحاص هنیزه هب و یگدنیامن هب تاباعشنا ذخا هب تبسن تسا فظوم ریدم )فلا
.تسا ریدم هدهع رب هنیزه و مادقا )ب

.تسا راک بحاص هدهع رب هنیزه و مادقا )ج
مادکّـیه )د

، هحفص ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 161رب 5 4 2 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

شحاف یاه هنیزه لیمحت ثعاب ناسدنهم زا یکی نارهت رهش رد ینوکسم هژورپ کی یارجا رد -53
یاه تازاجم زا کیمادک هب رثکادح ،فلخت زارحا تروص رد .تسا هدش امرفراک هب یرورضریغ

؟دش دهاوخ موکحم یماظتنا
راهّ هجرد د ود هجرد ج جنپ هجرد ب هس هجرد )فلا ( ( (
، هحفص ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا 97رب 91 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یاهروسنسآ کّ و یششک یاهروسناسآ لداعت هنزو یاه لیر و نیباک یاه لیر یدنب مه -54
؟دشاب یم اه یدنب مه عاونا زا عون مادک ءزج یکیلوردیه

یلصا یدنب مه ب یفاضا یدنب مه )فلا (
تسا حیحص ود ره ب و فلا یاه هنیزگ د دشاب یمن یدنب مه هب یمازلا )ج (

، هحفص ، - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 150رب 1 8 2 1 13 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یمن اه ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تایه فیاظو و تارایتخا زا ریز دراوم زا کیمادک -55
تیهام یاراد هک یتافالتخا رد یرواد لوبق و ییاضق عجارم هب ینف یسانشراک تامدخ هئارا )فلا

.تسا ینف
ناتسا یماظتنا یاروش هب هدش لصاو تایاکش لاسرا )ب

نییعت و تیلاعف یگنوگّ ،لیکشت هوحن لماش یگدنیامن رتافد هب طوبرم همان ماظن بیوصت و هیهت )ج
اهنآ تارایتخا و فیاظو دودح

ینف روما رد نالغاش راک هب لاغتشا تیفرظ و تیحالص نییعت و یبایشزرا رما رد تکراشم )د



نوناق لومشم یاه هزوح یاه تیلاعف هب طوبرم
، هحفص ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا 82رب 73 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

ماظن هریدم تایه رد تیوضع یا هفرح تیحالص زارحا طیارش زا ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -56
؟دشاب یمن ناتسا یسدنهم

یبلطواد یاضاقت زا لبق ،ناتسا نامه یسدنهم ماظن رد تیوضع هقباس لاس ود لقادح نتشاد )فلا
یبلطواد یاضاقت زا لبق ،ناتسا نامه یسدنهم ماظن رد تیوضع هقباس لاس کی لقادح نتشاد )ب

هیاپ تیحالص رد راک هب لاغتشا هناورپ رودص خیرات زا یا هفرح تیلاعف هقباس لاس ود لقادح )ج
کی

نوناق اب طبترم ییارجا اب یتراظن یاه هاگتسد نانکراک نامزمه تیلوئسم یدصت مدع )د
، و تاحفص ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق هیحالصا ساسا 7رب 6 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم رتم دنّ تلو ولیک ژاتلو حطس اب لاقتنا طخ یقفا ییاوه میرح -63 57
رتم د رتم ج رتم ب رتم 10فلا 8 6 3( ( ( (

، هحفص ، - - پ لودج ، ثحبم باتک ساسا 210رب 2 2 7 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

A32 روتنک58 اب ینوکسم دحاو کی یبآ رلوک و اهزیرپ ،ییانشور یاهرادم رد اه میس قیاع گنر -
؟دشاب یم هّ زاف زا هیذغت ضرف اب زاف کت

هایس متسیس هس ره یارب )فلا
هایس ،یبآ ،رلوک -درز ،قرب یاهزیرپ -زمرق ،ییانشور رادم )ب

زمرق ،یبآ رلوک -یا هوهق ،قرب یاهزیرپ -هایس ،ییانشور رادم )ج
یا هوهق ،یبآ رلوک -هایس ،قرب یاهزیرپ و ییانشور رادم )د

، هحفص ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 149رب 4 2 1 13 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رادشه و ینمیا تاکن یواح هدنهد رادشه مئالع یاهولبات مواقم و تیور لباق یاهولبات بصن -( ) 59
؟تسا تروص هّ هب کرحتم یاهور هدایپ و یقرب یاه ناکلپ یجورخ و یدورو حطس رد ،ریز هدنهد

دیریگب ار اه هریگتسد - دیشاب دوخ ناکدوک بظاوم - دارفا روبع صوصخم - هجوت -
دینکن هیکت اه هرانک هب -
دوش یم هیصوت )فلا

تسا یمازلا )ب
تسا یمازلا ساسح رایسب و یتایح هژیو یاه نامتخاس یارب )ج

.تسا یمازلا هبترم دنلب یاه نامتخاس یارب )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 48رب 11 5 3 15 15 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هکبش یاه لباک اب ورین عیزوت هکبش یاه لباک یارجا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -60
؟تسا حیحص یزلف هدننک ادج نودب کرتشم ریسم لوط رد دلیش یزلف ظافح نودب )یرتویپماک )



کرتشم ریسم لوط رد طقف لباک ود نیا یارجا دشاب رتم رثکادح کرتشم ریسم لوط هّـنانّ 35فلا (
.دشاب یم عنامالب یزلف هدننک ادج نودب رخآ رتم 15

.تسا عونمم یلک روطب یزلف هدننک ادج نودب کرتشم ریسم لوط رد لباک ود نیا یارجا )ب
نودب کرتشم ریسم لوط رد لباک ود نیا یارجا دشاب رتم رثکادح کرتشم ریسم لوط هجنانّ 35ج (

.دشاب یم عنامالب یزلف هدننک ادج
.درادن دوجو صوصخ نیا رد یتیدودحم )د

، هحفص ، - - - - - لکش ، ثحبم باتک ساسا 29رب 1 1 18 1 3 13 13 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ


