
یاضف روظنم هب هدافتسا طیارش ،تخت فقس اب ینوکسم نامتخاس رد ریز یاهاضف زا کی مادک -1
؟دراد ار یتماقا

رتم / عافترا و نالپ رد رتم / × / داعبا هب یاضف 2فلا 2 4 1 3 3 (
رتم / عافترا و نالپ رد رتم / × / داعبا هب یاضف 2ب 8 2 5 2 5 (
رتم / عافترا و نالپ رد رتم / × / داعبا هب یاضف 2ج 3 2 9 3 1 (
رتم / عافترا و نالپ رد رتم / × / داعبا هب یاضف 2د 4 2 3 2 9 (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 52رب 2 2 5 4 4 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم هّ فرعم ددع ریق رد -70 70 RC- 2
60 رد60 ریق یناور دنک لقادح ب دارگیتناس هجرد رد ریق یناور دنک رثکادح )فلا (

دارگیتناس هجرد
60 رد60 ریق ذوفن هجرد رثکادح د دارگیتناس هجرد رد ریق یناور دنک طسوتم )ج (

دارگیتناس هجرد
، هحفص ، ت تمسق - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 84رب 2 1 2 14 5 5( ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هب و رتم کی لوط هب تاعطق زا دشاب یم ربارب یتینارگ گنس عون کی یشمخ تمواقم -12 MPa 3
mm 40 mm 300 mmضرع هب تاسیسات لاناک ششوپ یارب اه گنس نیا زا تماخض و ضرع
هب عطقم اب ریت تروص هب گنس نیا زا هعطق ره هک یشمخ رگنل رثکادح .دش دهاوخ هدافتسا 700

؟تسا ردقّ ادودح بسح رب ،دنک لمحت دناوت یم رتمیلیم عافترا و N.mضرع 40 300
1440 960 640 480( ( ( د) ج ب فلا

.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

یلصا دادتما ود ره رد هژیو یارگمه یدنبراهم اب یدالوف ینامتخاس باق متسیس یاراد ینامتخاس -5
یاراد نامتخاس نیا هک یتروص رد .دراد رارق عون نیمز یور رب و تسا مرج زکرم فرط ود رد IHو
هتفرگ رظن رد دناوت یم ردقّ هیاپ زارت زا نآ زاجم عافترا رثکادح ،دشاب نالپ رد یشّـیپ دیدش یمظنمان

؟دوش
رتم د رتم ج رتم ب رتم 50فلا 35 75 15( ( ( (

، ، تاحفص ، درادناتسا هلزلز ربارب رد نالپ یحارط همان نییآ ساسا 34رب 35 2800( ) :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

5 ینامتخاس6 تسا رارق ،دراد هیاسمه لامش و برغ ،قرش فرط هس زا هک ناجنز رهش رد ینیمز رد -
و رتم دودح عافترا اب هقبط ود یقرش رواجم نامتخاس دوش ثادحا رتم ادودح عافترا اب 8هقبط 17

هلصاف اب یلامش هیاسمه نامتخاس .دنشاب یم رتم دودح عافترا اب هقبط یبرغ رواجم 20نامتخاس 6
تسا فظوم نامتخاس هدنزاس .دشاب یم رتم ادودح عافترا و رتم ًادودح عافترا و 12رتم 12 4
.دیامن هئارا اهنآ تیکلام هب ار مزال یهاگآ اه هیاسمه ماب فرب راب شیازفا یلامتحا تارطخ هرابرد

؟دراد دوجو ماب فرب راب ندش هفاضا ناکما اه هیاسمه زا کی مادک ماب یارب
یقرش هیاسمه ماب طقف ب هیاسمه هس ره ماب )فلا (

یلامش یاه هیاسمه ماب طقف د یلامش و یقرش یاه هیاسمه ماب )ج (
، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 60رب 14 7 6 6 :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

هیصوت هجو ِـیه هب ریز یاه یپ زا کی مادک زا هدافتتسا ییارگناور لیسناتپ یاراد یاه ناکم رد -7
؟دوش یمن

یاه یپ د هدرتسگ یاه یپ ج یراون یاه یپ ب یلوکساب یاه یپ )فلا ( ( (
قیمع

، - - - دنب ، درادناتسا هلزلز ربارب رد اه نامتخاس یحارط همان نییآ ساسا 3رب 1 2 6 2800( ) :باوج
، 79هحفص

.تسا حیحص فلا هنیزگ

یم یلومعم همرآ نتب یشمخ باق متسیس اب ینوکسم لوادتم هقبط همرآ نتب نامتخاس ایآ -3 8
؟دوش هتخاس زاریش رهش رد دناوت

.دشاب طسوتم تیمها اب نامتخاس هکنآ رب طورشم یرآ )فلا
.دوش ثادحا / عون کاخ یور رب هکنآ رب طورشم یرآ )ب

.دشاب مظنم نالپ رد نامتخاس هکنآ رب طورشم یرآ )ج
.تسا زاجم ریخ )د

و و تاحفص ، درادناتسا هلزلز ربارب رد نامتخاس یحارط همان نییآ ساسا 35رب 34 2800( ) :باوج
،155

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -9
عمش زا یدصرد ای یدادعت یور رب ،یشیامزآ یاه عمش رب هوالع یراذگراب یاه شیامزآ ماجنا اب )فلا

.داد شهاک ات ار نانیمطا بیرض ناوت یم ،یلصا 2یاه
نییعت نینّـمه و عمش ییاهن یربراب نییعت زا نانیمطا نازیم هب یگتسب نانیمطا بیرض رادقم )ب

.درادن عمش هب هدراو یاهراب
یاه عمش شور زا هدافتسا تروص رد درفنم یاه عمش یربراب تیفرظ نانیمطا بیرض لرتنک )ج

.تسا یرورض ،یحارط یارب تسشن هدنهاک
هک تسا هدافتسا لباق یطرش هب یکیتاتسا یراذگراب یاه شیامزآ هب طوبرم / نانیمطا بیرض 2د 2 (

.دشاب هدشن یراذگراب یگتخیسگ راب ات عمش
، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 62رب 7-6-7-1-6 7 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ
قمع هب یرادربدوگ اب طسوتم تیمها اب عبرمرتم لاغشا حطس اب درفنم نامتخاس کی یارب -800 10

( تسا( هداس یدنب هیال یاراد و بسانم نیمز ؟دشاب یم ردقّ اه هنامگ دادعت لقادح ،رتم 7
5 4 3 2( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، - - لودج ، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 9رب 2 2 7 8 1 1 7 7 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یدود عون هّ بسانم یامد رد صلاخ یاهریق ندرک ماگنه یطیحم تسیز یگدولآ شهاک تهج -11
؟دنک زواجت دیابن نازیم هّ زا نآ ندرک مرگ یارب ترارح هجرد رثکادح و دوش دعاصتم نآ زا دیابن

دارگیتناس هجرد -گنر یبآ ب دارگیتناس هجرد -گنر هایس 176فلا 115( (
دارگیتناس هجرد -گنر یبآ د دارگیتناس هجرد -گنر هایس 115ج 176( (



، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 88رب 1 4 11 5 5 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

فالک و رتمیلیم ضرع یاراد فالک اب هدش روصحم ییانب نامتخاس یجراخ یاهراوید رگا -400 12
؟دشاب یم زاجم فالک هنیزگ مادک ،دشاب حلسم نتب عون زا فقس ریز یاه

رتمیلیم رطق اب یلوط درگلیم و رتمیلیم تماخض و ضرع اب فالک 10فلا 6 250 400 (
رتمیلیم رطق اب یلوط درگلیم و رتمیلیم تماخض و ضرع اب فالک 10ب 4 250 250 (
رتمیلیم رطق اب یلوط درگلیم و رتمیلیم تماخض و ضرع اب فالک 12ج 4 250 360 (
رتمیلیم رطق اب یلوط درگلیم و رتمیلیم تماخض و ضرع اب فالک 10د 4 200 400 (
، هحفص ، ب -فلا تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 54رب 1 10 5 5 8 8( ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،ییانب یاه نامتخاس رد -13
یموزل اما دوش ارجا فقس اب نامزمه دیاب هرط تمسق فالک اب روصحم ییانب یاه نامتخاس رد )فلا

.دشاب فقس یاهریت همادا رد هرط یاهریت درادن
یاه نامتخاس رد یبرض قاط فقس نهآریت یردبرض یدنبراهم یارب همست زا هدافتسا تروص رد )ب

.دشاب هتشاد عبرم رتمیلیم لقادح تحاسم ای یعطقم دیاب فالک اب 154ییانب
.تسا زاجم یریق داوم زا هدافتسا دنتسه کانمن نیمز اب سامت رد هک ییاهراوید ریز رد )ج

مه نیا نازیم .دوش هدنابسّ مه هب الماک ریق اب و دوش ماجنا دیاب قیاع یاه هیال یناشوپ مه )د
.دنک یم تیافک رتمیلیم لقادح فرط ره رد 60یناشوپ
، هحفص ، تمسق ، ثحبم باتک ساسا 58رب 7 8 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟درک یریگ هزادنا ار یفایلا نتب ییآراک ناوت یمن ریز یاه شیامزآ زا کی مادک ماجنا اب -14
یب یو نامز شیامزآ ب پمالسا شیامزآ )فلا (

پمالسا شیامزآ ای و یب یو نامز شیامزآ د سوکعم پمالسا شیامزآ )ج (
سوکعم

، هحفص ، خ تمسق ، ثحبم باتک ساسا 73رب 5( ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دینک باختنا ار حیحص هنیزگ مکارت دوخ نتب تخاس رد -15
نت طولخم هب نامیس ندوزفا زا لبق طولخم بآ زا یشخب اب هارمه دیاب ییایمیش یندوزفا داوم )فلا

.دوش هدوزفا
نتب طولخم هب ءزج نیرخآ ناونع هب طولخم بآ زا یشخب اب هارمه دیاب ییایمیش یندوزفا داوم )ب

.دنوش هدوزفا
.دوش هدوزفا نتب طولخم رد اه هنادگنس اب هارمه دناوت یم ییایمیش یندوزفا داوم )ج

.دوش هدوزفا نتب طولخم رد نامیس اب هارمه دناوت یم ییایمیش یندوزفا داوم )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 98رب 4 4 4 9 9 9 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هجرد رد هک ینتب یارب / ربارب نامیس هب بآ تبسن اب یلومعم نتب یروآ لمع تدم لقادح -0 45 16



؟تسا زور دنّ ،دوش یم ارجا % یبسن تبوطر و دارگیتناس هجرد 60ترارح 35
14 10 7 6( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص - - لودج و هحفص - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 71رب 2 7 9 73 1 2 8 9 9 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دوش یم هدافتسا یروظنم هّ یارب اکیو نزوس شیامزآ زا -17
درگلیم یگدیسوپ قمع ب نتب یریذپذوفن )فلا (
شیاس ربارب رد نتب ماود د نامیس شریگ نامز نییعت )ج (

، هحفص ، - - لودج ، فیدر ، ثحبم باتک ساسا 111رب 2 10 9 3 9( ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

ییارجا لمعلاروتسد ،نوتس رس و لاد متسیس اب ینتب نامتخاس کی ییارجا یاه هشقن رد -18
ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،طیارش نیا رد .تسا هدشن هداد نوتس رس یارجا هوحن یارب یصاخ

( تسا( هدش یزیر همانرب هلحرم ود رد لاد و نوتس یارجا ؟تست حیحص
.دوش هتخیر لاد اب هّراپکی تروص هب دیاب نوتس رس نتب )فلا
.دوش هتخیر نوتس اب هّراپکی روط هب دیاب نوتس رس نتب )ب

.تسا لوبق لباق لاد اب هّ و نوتس اب هّ ،هّراپکی تروص هب نوتس رس نتب نتخیر )ج
.دوش هتخیر لاد یزیر نتب زا لبق تعاس لقادح و نوتس یارجا زا دعب دیاب نوتس رس نتب 24د (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 174رب 9 1 2 12 9 9 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

رتمیلیم رطق اب یاه میس زا هدیشک شیپ شکور اب هدینت شیپ نتب هعطق کی تخاس یارب -5 19
بیترت هب ،اه میس یور نتب ششوپ لقادح و اه میس روحم نیب هلصاف لقادح .تسا هدش هدافتسا

؟تسا رتیلیم دنّ
40 15 30 15 40 20 20 20، د ، ج ، ب ، )فلا ( ( (
، هحفص ، - - - و - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 372رب 4 13 24 9 3 3 13 24 9 9 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

قبط یب یو شیامزآ ماجنا ،نتب یصاخ عون زا هدافتسا لیلد هب ،ینتب هزاس کی یارجا یارب -« » 20
؟تسا حیحص طابترا نیا رد هنیزگ مادک .تسا یرورض ،ینف تاصخشم

.دوش یم ماجنا یزیر نتب زا لبق شیامزآ نیا )فلا
.دوش یم ماجنا نتب شریگ زا دعب شیامزآ نیا )ب

.دوش یم ماجنا دهاش یاه هنومن یور شیانمزآ نیا )ج
.دوش یم ماجنا اه هنادگنس یور شیامزآ نیا )د

.تسا حیحص فلا هنیزگ :باوج

هاگشیامزآ رد و ماجنا یاه ناوتسا یلاوتم یرادرب هنومن هس ،نتب تمواقم یبایزرا روظنم هب -21
و ربارب اه هنومن جیاتن و دشاب رظندم نتب هصخشم یراشف تمواقم رگا دنا هدش 27تست 45 MPa

؟دینک یم یبایزرا هنوگّ ار لصاح نتب ،دشاب لاکساپاگم 26و 18
لوبق لباق ب یعطق شریذپ مدع )فلا (



یعطق شریذپ د لوبق لباقریغ )ج (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 136رب 5 8 10 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

ود ینتب نامتخاس رد / روط هب راد دنب تشپ هفرط کی یلوسنک لاد تماخض 2لقادح- 4 m 22
کیدزن ریز یاه هنیزگ زا کی مادک هب ،فراعتم یاهراب تحت لکش رییغت لرتنک مدع تروص رد ،هقبط

( دشاب( یم عون زا یفرصم درگلیم 400؟تسا s
رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 200فلا 240 300( ( (

رتمیلیم 160د (
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 258رب 2 17 9 9 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

نودب یجنلف رادریگ لاصتا اب عون زا یاهریت اب هژیو یدالوف یشمخ باق کی رد -300 IPE 23
دنّ لقادح نوتس رب زا ریت یاهتنا ود زا کی ره رد هدش تظافح هیحان لوط ،یکپل قرو زا هدافتسا

؟دشاب دیاب رتمیلیم
450 300 225 150( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، ءزج - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 245رب 2 3 13 3 10 10( ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص هنیزگ مادک نتب تخاس یارب یفرصم یاه هنادگنس یرادهگن اب هطبار رد -24
رتمیتناس زا رتشیب و رتمک هورگ ود رد دیاب رتمیلیم زا شیب هزادنا رثکادح اب یاه نش 19فلا 38 (

.دنوش یرادهگن
.دنوش فرصم سپس و هدنام یقاب لحم رد تعاس لقادح دیاب وپد رد هدش رابنا یاه هنادگنس 12ب (

.دوشن هدافتسا یششوپ قرو ای نابیاس زا دازآ یاضف رد یاه هنادگنس یور )ج
.دوش یشاپ بآ دیاب اه هنادگنس زور رد تبون ود رد لقادح مرگ یاوه رد )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 50رب 12 6 7 5 5 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -25
12 زا شیب تماخض اب یدالوف یاه قرو و تاعطق یارب یا هبرض نز خی هاگتسد زا هدافتسا )فلا

.دشاب یمن زاجم رتمیلیم
یم زاجم نیتویگ هاگتسد طسوت شرب ،رتمیلیم زا شیب تماخض اب یدالوف یاه قرو یارب 12ب (

.دشاب
زا لبق دیاب ،رتمیلیم زا شیب تماخض اب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و نیگنس یاه خرمین رد 40ج (

.دوش ماجنا سویسلس هجرد لقادح یامد ات شیامرگ شیپ ییامرگ 50شرب
اب دیاب ار یدالوف هعطق هدش هدیرب یاه هبل رد رتمیلیم زا شیب یاه مخز و اه یراومهان طقف 5د (

.درک راومه شوج طسوت یراک ریمعت موزل تروص رد و ندز گنس
، هحفص ،مود فارگاراپ ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 260رب 3 4 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هحفص زا زاجم فارحنا رثکادح ،رتمیلیم عافترا هب و لکش عطقم اب یدالوف ریت کی یارب -750 I 26



؟تسا رتمیلیم دنّ ربارب ریت ناج ندوب یا
2 5 5 7 5 10/ د ج / ب )فلا ( ( (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 282رب 6 3 6 4 10 10 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

دصرد دنّ لقادح دیاب یدالوف عطقم تحاسم ،نتب اب هدش رُپ طلتخم عطقم اب یروحم ءاضعا رد -27
؟دشاب عطقم یلک تحاسم

دصرد / د دصرد ج دصرد / ب دصرد 2فلا 5 2 1 5 1( ( ( (
، هحفص ، ءزج - فلا تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 119رب 1 2 2 8 2 10 10( ) ( ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

دناوت یم ردقّ رتمیلیم بسح رب هتخاس شیپ نتب تاعطق رد یفرصم هنادگنس نیرت گرزب هزادنا -28
25 15 19 30( ( ( د) ج ب فلا ؟دشاب

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 46رب 3 1 2 3 11 11 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

بسح رب یبسن یقفا زارت زا مه رواجم یدالوف یاهریت زاجم زارت توافت مئاق فارحنا رثکادح -( ) 29
؟تسا رادقم هّ رتمیلیم

3 5 7 10( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، فیدر ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 25رب 6 5 1 11 11 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

رد یشاپ نتب تایلمع عورش زا لبق ،یدعب هس کبس هتخاس شیپ لناپ متسیس یارجا یارب -30
و هاگراک لنسرپ طسوت یششاپ نتب زا شیامزآ یاه هنومن ذخا یارب یشیامزآ یاه هبعج دیاب ،هاگراک

؟دشاب یم حیحص شیامزآ هبعج نیا دروم رد هنیزگ مادک .دوش هیهت تراظن هاگتسد تراظن تحت
.دوش یدنب هکبش ،یعقاو طیارش هباشم ،لناپ هأ شوج هکبش اب دیاب شیامزآ هبعج فصن )فلا

.دشاب رتمیلیم × × ربارب دناوت یم یشیامزآ یاه هبعج داعبا 400ب 400 100 (
.دوش ماجنا یریگ هزغم هس دیاب شیامزآ هبعج ره زا )ج

.دوش ماجنا شمخ شیامزآ دیاب ،هبعج لخاد هعطق یور رب )د
و تاحفص ، - - - و - - - و - - - یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا 86رب 30 7 5 11 29 7 5 11 28 7 5 11 11 :باوج

،87
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب دیاب رتم دنّ دوگ هبل ات یرادربدوگ زا لصاح داوم تقوم تشابنا یارب مزال هلصاف لقادح -31
1 4 5 15( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 68رب 7 2 9 12 12 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

،ینمیا لوئسم ناونع هب حالصیذ صخش یفرعم هب یمازلا ریز یاه هاگراک زا کی مادک رد -32
؟دشاب یمن تسیز طیحم تظافح و راک تشادهب

یپ یور زا رتم عافترا و عبرمرتم یانبریز اب ینامتخاس یارب یهاگراک 25فلا 1200 (



یپ یور زا رتم عافترا و رتم یانبریز اب ینامتخاس یارب یهاگراک 15ب 2800 (
یپ یور زا رتم عافترا و عبرمرتم یانب ریز اب ینامتخاس یارب یهاگراک 21ج 2400 (
یپ یور زا رتم عافترا و عبرمرتم یانبریز اب ینامتخاس یارب یهاگراک 15د 4400 (

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

.دشاب یم رتم ربارب لافس و رتم / ربارب رجآ هدش هتشابنا عافترا ینامتخاس هاگراک کی رد -2 1 80 33
؟تسا حیحص حلاصم ندرک رابنا هوحن نیا ایآ

تسا حیحص )فلا
.تسا حیحص ددرگ روصحم بسانم عناوم اب هک یتروص رد )ب

.تسا حیحص دبای شهاک رتم / هب لافس عافترا هک یتروص رد 1ج 80 (
.تسا حیحص ،دشاب رتم / ربارب رثکادح حلاصم تشابنا عافترا هک یتروص رد 1د 5 (

، هحفص - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 79رب 6 8 11 12 12 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

رهش رازاب هقطنم رد یطیحم هفون رظن زا ادص لداعم زارت رثکادح ،یکیتسوکآ یحارط یارب -34
؟دوش هتفرگ رظن رد دیاب لب یسد دنّ زور لوط رد نارهت

65 60 55 50( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - لودج ، ساسا 21رب 1 1 2 18 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رظن زا .دوش هتخاس زیربت رهش رد عبرمرتم یانبریز اب یرادا نامتخاس کی تسا رظن رد -7000 35
؟دریگ یم رارق هورگ مادک رد نامتخاس نیا یژرنا فرصم رد ییوج هفرص نازیم

4 3 2 هورگ1 د هورگ ج هورگ ب هورگ )فلا ( ( (
، هحفص ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا 83رب 5 19 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص هنیزگ مادک راجفنا زا یشان یاهراب نتفرگ رظن رد یارب -36
.دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد اب طقف ناتسرامیب یارب )فلا

.دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد اب طقف یتاقبط گنیکراپ یارب )ب
.دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد اب طقف یرفاسم یاه لانیمرت یارب )ج
.دشاب یم یرورض امرفراک تساوخرد هب زاین نودب یتارباخم زکارم یارب )د

، هحفص ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 117رب 12 6 6 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا ردقّ نامتخاس زا یرادهگن و تبقارم روظنم هب ناراب بآ یشک هلول یسرزاب بوانت هرود -37
رد د راب ود هنالاس ج راب کی هام هس ب راب کی هنالاس )فلا ( ( (

لاس ره هامرویرهش
، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 48رب 5 6 22 22 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ



؟دوش یمن بوسحم یرادربدوگ قیقد شیاپ لومعم یاهرازبا زا ریز دراوم زا کی مادک -38
رتموزیپ د یراذگراب لولس ج راگن باتش ب تیمشا شکّ )فلا ( ( (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 22رب 6 1 4 3 7 7 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

حطس اب نیمزریز یارب یرادربدوگ نودب درفنم نامتخاس کی نیمز ییاسانش تایلمع عورش یارب -39
همانرب دیاب هنامگ دادعت هّ یارب لقادح ،بسانمان نیمز یور رب دایز تیمها و عبرمرتم 830لاغشا

؟درک یزیر
1 3 5 6( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 8رب 1 2 7 7 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هدهع رب یرادربدوگ یحارط تیلوئسم ،دروم مادک یارب فدوش ارجا رادیاپ بیش اب دوگ رگا -40
؟تسا نامتخاس حارط سدنهم

نآ ترواجم رد ینتب تلکسا اب یراجت هقبط هس نامتخاس و رتم دوگ لمع 12فلا (
نآ ترواجم رد فالک نودب ییانب حلاصم اب هقبط ود نامتخاس و رتم دوگ قمع 10ب (

نآ ترواجم رد هقبط یدالوف تلکسا اب ینوکسم نامتخاس و رتم دوگ قمع 5ج 6 (
نآ ترواجم رد فالک اب ییانب حلاصم اب هقبط ود نامتخاس و رتم دوگ قمع 12د (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 19رب 9 4 3 3 7 7 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

هجرد ربارب تشپ شوج نودب -دنب تشپ نودب یرایش شوج اب زرد ربایش هیواز ،هشقن رد -60 41
؟دشاب دناوت یم هجرد دنّ بیترت هب ،ارجا رد هیواز نیا لقادح و رثکادح .تسا هدش صخشم

50 65 50 70 55 75 55 و70 د و ج و ب و )فلا ( ( (
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 276رب 4 1 6 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

کی فالغ ندیشک نوریب نیح رد الامتحا دهد یم ناشن هک دراد یدهاوش ،یرجم سدنهم کی -42
زا کی مادک ماجنا عوضوم نیا زا نانیمطا یارب .دشاب هدرک شزیر عمش رادج کاخ ،زیراج رد عمش

؟تسا رت بسانم ریز یاه شیامزآ
یضرع یتوص جاوما ب یکیتاتسا راشف شیامزآ )فلا (

مک هنماد اب عمش یکیمانید شیامزآ ج یکیتاتسا یششک شیامزآ )ج (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 68رب 5 10 6 7 7 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

هنیزگ مادک فالک ای هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد یا هزاس راوید ینیّ راوید اب هطبار رد -43
؟تسا حیحص

.درک فذح ناوت یم ار مئاق یاهدنب )فلا
.دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن مئاق یاهدنب تماخض 10ب 5 (

.دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن یقفا یاهدنب تماخض 12ج 10 (
.دشاب رتمیلیم زا رتشیب و رتمیلیم زا رتمک دیابن یقفا یاهدنب تماخض 15د 12 (

، هحفص ، ءزج ، ت تمسق ، ثحبم باتک ساسا 52رب 7 8( ) ( ) :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص یدالوف یاه هزاس بصن و تخاس رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -44
سدنهم تقفاوم تروص رد ،دنوش یم فرصم اهدنبراهم تخاس یارب هک یدالوف خرمین شرب )فلا
فرطرب ندز گنس اب دیاب یلامتحا یاه یفاصان هیلک دوش ماجنا یتسد شرب ای هرا اب دناوت یم رظان

.دوش
یزیمآ گنر تماخض %، زا رتمک ای یواسم طسوتم یبسن تبوطر اب ییاوه و بآ طیارش رد 50ب (

.دشاب یدیکلا گنز دض زا نورکیم لقادح دیاب یراک کزان و راوید لخاد رد یدالوف 30تاعطق
عمج زا لبق دیاب دوب دهاوخن سرتسد لباق ،تخاس زا دعب هک یحوطس هیقب سامت حوطس زج هب )ج

هتساوخ هبساحم و کرادم رد هک تسا مزال ینامز لمع نیا هتبلا .دوش یزیمآ گنر و زیمت ،راک ندرک
.دشاب هدش

لقادح عاعش هب ار یراکشوج طیحم ناوتب و هدوب تباث و تخاونکی اوه نایرج هک یتروص رد )د
طیحم و دشاب سوسحم الماک تسد اب هک درک مرگ یوحن هب بسانم لیاسو اب رتمیلیم 100

.تسا عنامالب یراکشوج ،ددرگ تظافح یراکشوج
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 274رب 5 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ییانب حلاصم اب یاه نامتخاس یارجا رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -45
هتخیر هسام هس و نامیس کی یمجح تبسن هب دیاب ییانب یاهراک تیوقت رد ینامیس باغود )فلا

.دوش
.تسین زاجم کهآ -لگ تالم زا هدافتسا یگنس یاه نامتخاس تخاس رد )ب

رد هک یلاخ وت ییانب حلاصم یاهدحاو هتسوپ تماخض ،دایز یبسن رطخ اب زیخ هلزلز قطانم رد )ج
.دریگ یم رارق هدافتسا دروم یا هزاس یاهراوید

،دشاب هتشاد بسانم یدنب هناد رگا یتح ،هتفش رد کاخ فرصم یارب تشرد یگنس یاه هناد دوجو )د
.تسا زاجم

، هحفص ، ءزج ، پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 12رب 3 8-2-2-4 8( ) ( ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟درک هدافتسا نیمز دورتکلا ناونع هب ناوت یم ریز دراوم زا کی مادک زا -46
12 mm لقادح رطق اب نیمز رد هدش هدیبوک تروص هب یسم شکور اب یدالوف هلیم )فلا

حلسم نتب اب یپ لخاد یدالوف یاهدرگلیم )ب
20 mm لقادح رطق اب مئاق هدش نفد ای هدیبوک هزیناولاگ هلول )ج

عبرم رتمیلیم عطقم حطس اب همست تروص هب یسم یداه 30د (
، هحفص ، پ ءزج ، - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا 164رب 3 2 10 1 13( ) :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

متسیس هب یزاگ یاه هاگتسد لاصتا صوصخم هدش تیوقت یکیتسال گنلیش زاجم لوط رثکادح -47
؟تسا رتم دنّ زاگ یشک هلول

( ( ( د) / ج / ب / 1فلا 5 1 2 1 0
2 0/

، هحفص ، ءزج ، پ تمسق ، ثحبم باتک ساسا 35رب 3 17( ) :باوج



.تسا حیحص ب هنیزگ

انب زا یبارخ حطساو هب ای هدش هیهت ییانب یارب هک تالآ نهآ و رجآ و گنس لیبق زا ییانب حلاصم -48
؟ددرگ یم بوسحم لاوما زا کیمادک وزج ،دشاب هدش ادج

تسا لوقنمریغ لاوما عبات تروص ره رد )فلا
.تسا لوقنمریغ لاوما عبات ،دشاب انب ثادحا یارب نوّ )ب

.تسا لوقنم لاوما عبات ،دشاب هتفرن راک هب انب رد هک ینامز ات )ج
.تسا لوقنمریغ لاوما عبات ،دشاب هتفرن راک هب انب رد هک ینامز ات )د

، هحفص ، هدام ،اهزاس و تخاس اب طبترم نیناوق باتک ساسا 15رب 22 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

.دشاب یم .................. هدهع رب تازیهجت و تالآ نیشام ،یناسنا یورین همیب -49
نامتخاس یرجم د راک بحاص ج رظان ب نامتخاس هدنزاس یرجم )فلا ( ( ( ) (

راک بحاص و
، هحفص ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 141رب 14 15 2 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

قیلعت نارود تاراسخ هنیزه تخادرپ و تسا ردقّ نامتخاس یارجا قیلعت نامز رثکادح و دادعت -50
؟تسا یسک هّ هدهع رب بیترت هب

راک بحاص -هام رثکادح و راب کی ب راک بحاص -هام رثکادح و راب 6فلا 3 2( (
بحاص -هام رثکادح و راب کی د نامتخاس یرجم ای هدنزاس -هام رثکادح و راب 3د 3 2( (

راک
، هحفص ، هدام ، ثحبم باتک ساسا 143رب 20 2 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

تامدخ زا لصاح دمآرد لاثم روط هب ،دشاب دمآرد لحم کی زا شیب یاراد رامعم سدنهم کی رگا -51
و شزومآ زا لصاح دمآرد و یمسر یسانشراک زا لصاح دمآرد و لاغتشا هناورپ هب طوبرم یسدنهم

:سیردت
.دریگ یم قلعت یو هب یتایلام تیفاعم کی یلغش دحاو ره یازا هب )فلا

.دریگ یم قلعت یو یلغش یاهدمآرد عومجم هب یتایلام تیفاعم کی طقف )ب
.دریگ یم قلعت یو یلغش یاهدمآرد عومجم هب یتایلام تیفاعم هنوگ ِـیه )ج
.دوش یم هبساحم یلغش یاهدحاو اب طابترا نودب یو یتایلام تیفاعم )د

، هحفص ، هرصبت هدام ،تایلام و همیب باتک ساسا 125رب 2 101 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تکرش لماعریدم تساوخرد هب رورتم سدنهم ناونع هب ینامتخاس هاگراک کی رد یسدنهم مناخ -52
یاضما اب قوف تکرش باسح هب یو یایازم و قوقح و تسا راک هب لوغشم یراکنامیپ تکرش

؟دوش یم هدیمان هژاو مادک اب روکذم سدنهم ،راک طباور رظن زا ،دوش یم تخادرپ لماعریدم
رگراک د هاگراک سدنهم ج سدنهم ب دنمراک )فلا ( ( (

، هحفص ، و و هدام ،راک نوناق باتک ساسا 10رب 4 3 2 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ



هب عاجرا اب ینارمع یاه حرط رد نآ نیفرط نیب نامیپ دافم ریسفت ای ارجا رد فالتخا لح عجرم -53
؟تسا داهن مادک یرواد

هجدوب و همانرب نامزاس ب یرواد تایه ای نیفرطلا ضرم رواد )فلا (
ینف یلاع یاروش د نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس )ج (

، هحفص ،یصوصخ و یمومع طیارش و اهدادرارق باتک ساسا 65رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

:زا تسا ترابع کسیر ییاسانش -54
هژورپ ره کسیر تیریدم یاه تیلاعف ماجنا یگنوگّ فیرعت دنیآرف )فلا

نآ یاه یگژیو یزاسدنتسم و دراذگ رثا هژورپ رب تسا نکمم هک ییاه کسیر نییعت دنیآرف )ب
رتشیب مادقا ای لیلحت یارب اه کسیر یدنب تیولوا دنیآرف )ج

هژورپ فادها رب اهدیدهت شهاک و اه تصرف شیازفا تهج ییاه مادقا و اه هنیزگ ذاختا دنیآرف )د
، هحفص ،یزیر همانرب و تخاس تیریدم باتک ساسا 70رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

اب نامتخاس یارجا یاهدادرارق رد ،دشاب راوید فرط ود یاراد هک فقسم نکلاب و ناویا حطس -) 55
نامتخاس یانبریز حطس تحاسم رد ،تسا هدش نییعت یلک و عومجم تروص هب نآ غلبم هک )حلاصم

؟دوش یم هبساحم هنوگّ
دوش یم هفاضا انبریز حوطس هب نکلاب حطس / لداعم 1فلا 4 (
دوش یم هفاضا انبریز حوطس هب نکلاب حطس / لداعم 1ب 2 (
.دوش یم هفاضا انبریز حوطس هب نکلاب حطس / لداعم 1ج 3 (

.تسا دادرارق طیارش عبات هبساحم هوحن )د
، هحفص ، هدام لیذ هرصبت ، ثحبم باتک ساسا 154رب 8 2 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یم یسدنهم نوئش و قالخا تیاعر و یلغش ترهش نسح طیارش زا ریز دراوم زا کی مادک -56
؟دشاب

یبلطواد تساوخرد میلست نامز رد رتالاب ای کی هجرد یعطق یماظتنا تیموکحم نتشادن )فلا
علخ راب ود زا شیب ای دوخ یا هفرح یاه تیلاعف رد بلقت ای ریصقت هب یگتسکشرو هقباس نتشادن )ب

دوخ ینارمع یراکنامیپ رد دی
یضاقتم هیلع یعطق یارآ رودص نامز زا لاس زا شیب نتشذگ 5ج (
دوخ ینارمع یاه هژورپ زا کی ِـیه رد دی علخ هقباس نتشادن )د

، هحفص ،فلا - هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا 3رب 59 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

سپ نامتخاس زا تسارح و یادهگن تیلوئسم تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق رد -( ) 57
؟تسا یسک هّ هدهع رب راک بحاص هب تقوم لیوحت زا لبق و هاگراک لیوحت زا

شدوخ هنیزه هب ریدم هدهع رب ب ریدم هدهع رب راک بحاص هنیزه هب )فلا (
راک بحاص هدهع رب د ریدم هنیزه اب راک بحاص هدهع رب )ج (

، هحفص ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 162رب 10 4 2 :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

نامتخاس ترواجم رد یناشن شتآ یوردوخ رارقتسا یارب ربعم لوبق لباق دیفم ضرع لقادح -58
؟دشاب یم رتم دنّ ،ربعم فک زا رتم عافترا اب 30ینوکسم

10 8 6 4 5( ( ( د) ج ب / فلا
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 200رب 2 12 3 3 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یاه هار طباوض نتفرگ رظن رد اب رتمیلیم بسح رب یا هگنل کی یاهرد زاجم ضرع رثکادح -59
؟دشاب یم رادقم هّ قیرح زا رارف و انب زا جورخ

800 1000 1200 1400( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 84رب 2 2 4 6 3 3 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

رد هک عبرمرتم ......... زا رتشیب تحاسم و رتمیلیم ............ زا رتشیب ضرع اب یا هشیش حوطس -60
.دنشاب هدنزیر ریغ و نمیا هشیش زا دیاب دنراد رارق ربعم و زاب یاضف ترواجم

و د / و ج / و ب / و 750فلا 1 2 600 1 4 750 1 5 900( ( ( (
1 2/

، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 37رب 4-4-4-8 4 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ


