
هئارا و اه ناتسا یسدنهم ماظن نامزاس تالکشم و تیعضو ،اه تیلاعف زا عالطا لوصح -1
؟تسا عجرم مادک ههع رب اهنآ هب قیرط

یمومع تایه ب یزاسرهش و نکسم ترازو )فلا (
یمومع عمجم د یزکرم یاروش )ج (

، هحفص ،ث - هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 105رب 107 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یجراخ یاهراوید یاهوشزاب عزادنا و لحم ،تماخض ،عون رد رییغت هنوگ ره ماجنا دروم رد -2
؟تسا حیحص هنیزگ مادک نامتخاس

.دشاب یمن زاجم هجو ِـیه هب یترارح لدابت هجرد ای و یریگرون ای نزو رییغت لیلد هب )فلا
.تسا عنامالب ،دشاب ییارجا یاه هشقن قباطم هدش روظنم نزو زا رتمک دیدج نزو هک یتروص رد )ب

.دسرب نامتخاس ناحارط دییات هب دیاب )ج
.تسا عنامالب رظان سدنهم دییات و امرفراک قفاوم هب طورشم )د
، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 36رب 5 1 7 2 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

1800 لاغشا3 حطس اب نیمزریز نودب هسردم نامتخاس کی ثادحا لحم نیمز ییاسانش یارب -
یحطسریز طیارش هنامگ نیا رفح جیاتن ساسا رب رگا دوش یم هنامگ نیلوا رفح هب مادقا عبرمرتم

؟دشاب دیاب ردقّ اه ینز هنامگ لک دادعت لقادح ،دوش هداد صیخشت بسانمان نیمز
6 5 3 4( ( ( د) ج ب فلا

،تیمها بسح رب نامتخاس یدنب هورگ ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 1رب 2 7 7 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

طیارش رد ،یپ یربراب تیفرظ و ینوگژاو لباقم رد نانیمطا بیارض ،حلسم کاخ یاهراوید رد -4
؟دنتسه یماقرا هّ لقادح ،بیترت هب یکیتاتسا

3 0 1 2 2 0 2 0 1 5 1 5 3 0 2 0/ و / د / و / ج / و / ب / و / )فلا ( ( (
، هحفص - - لودج ، هحفص فلا ءزج دنب ، ثحبم باتک ساسا 41رب 3 5 7 42 7-5-5-1-3 7 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

و یربراب شیامزآ ،اهنآ یربراب نازیم زا نانیمطا یارب ،نابهگن یاه هزاس یدنبراهم متسیس رد رگا -5
؟دشابن زیمآ تیقفوم شزخ

مزال تارییغت ات دریگ رارق یرادربدوگ حارط رایتخا رد رظان سدنهم طسوت هطوبرم شرازگ دیاب )فلا
.دوش هئارا حرط رد

.دیامن هفاضا ،اهنآ فعض اب بسانتم ،اهراهم دادعت هب رظان سدنهم دیاب )ب
.دنک رداص فیعض یاهراهم فارطا رد ار نتب ای نامیس قیرزت روتسد رظان سدنهم دیاب )ج

.دیامن هیبعت ار یرگید یاهراهم فیعض یاهراهم رانک رد ،دوخ هنیزه هب تسا فظوم راکنامیپ )د
، هحفص ، - - لودج لیذ تاحیضوت ، ثحبم باتک ساسا 48رب 8 5 7 7 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ



حلاصم اب یاه نامتخاس رد هدافتسا دروم یفرصم ربراب یاه گنس دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -6
؟دشاب یمن حیحص یگنس ییانب

.دشاب زا رتمک دیابن اه گنس یراشف تمواقم 15فلا MPa (
.تسا % مکارتم یکهآ یاه گنس یارب ناریا درادناتسا رد زاجم بآ بذج 30ب (
.دشاب رتمیلیم لقادح دیاب راوید رد یفرصم یلصا گنس هعطق داعبا 150ج (

زاجم هدننک رپ یاه گنس ناونع هب دطقف رتمیلیم زا رت کّوک داعبا اب یاه گنس زا هدافتسا 150د (
.تسا

، هحفص ، پو فلا ءزج ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 14رب 5 3 4 2 2 8 8( ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ییانب حلاصم اب یاه نامتخاس رد شکدود یارجا رد -7
.دشاب رتم / زا رتشیب دیابن ماب فک زا شکدود عافترا ،راهم مدع تروص رد 1فلا 5 (

.دشاب رتمک راوید تماخض مراهّ کی زا دیاب راوید لخاد شکدود رطق )ب
.دوش راهم دیاب یلو دشاب ییانب حلاصم زا دناوت یم شکدود )ج

.دشاب یمن زاجم هجو ِـیه هب هانپ ناج هب شکدود راهم )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 28رب 1 5 1 3 8 7 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

.دینک باختنا ار حیحص هنیزگ فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس طباوض دروم رد -8

ره اب هلزلز مئاق یورین نتفرگ رظن رد اب نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور هانپ ناج تخاس )فلا
.تسا زاجم یعافترا

.تسا زاجم نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور رتمیلیم عافترا هب هانپ ناج تخاس 800ب (
.تسا زاجم هلزلز مئاق یورین نتفرگ رظن رد اب نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور راوید تخاس )ج

.تسا زاجم نامتخاس یگدمآ شیپ تمسق یور رتمیلیم عافترا هب هانپ ناج تخاس 600د (
، هحفص ، -فلا ءزج - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 47رب 3 3 5 5 8 8( ) :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رد رگا .دشاب یم هدر زا یحطس یاه یپ یارجا یارب یفرصم نتب ،هزاس یاه هشقن ساسا رب -20 C 9
( ِـناپ( ،یگدش خاروس هفرط ود مواقم یشرب یورین ،دشاب ربارب نتب یراشف تمواقم 33،ارجا MPa
رظن دروم هفرط ود مواقم یشرب یورین دصرد دنّ ادودح نامتخاس یاه نوتس ریز رد هدولاش

( تسا( هدشن یشرب حیلست زا ؟دوب دهاوخ تابساحم
92 59 88 77( ( ( د) ج ب فلا

3 2 17 15 9 9 3 15 9 9-15-2- - - - یاهدنب ، ثحبم باتک ساسا رب - - و یاه دنبو :باوجهحفص 232
، و یاه 212هحفص 211

. تسا حیحص ب هنیزگ

راک هب لاغتشا هناورپ زا هدافتسا تقوم تیمورحم رب ریاد یعطق مکح رودص تروص رد -10
یرادهگن لحم مادک رد طبض زا سپ لاغتشا هناورپ ،یسدنهم ماظن نامزاس یاضعا یسدنهم

؟دش دهاوخ
یزاسرهش و نکسم ترازو ب ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس )فلا (



ناتسا یزاسرهش و نکسم نامزاس د یزکرم یاروش )ج (
، و تاحفص ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 103رب 102 100 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رد یرادرب هنومن هس جیاتن .تسا هدش نییعت هدر اه هشقن رد نامتخاس کی هدولاش نتب -25 C 11
تمواقم یبایزرا .تسا هدمآ تسد هب لاکساپاگم / و / ، / بیترت هب یزیر نتب 28نامز 5 21 5 31 5

؟تسا حیحص ریز هنیزگ مادک نامتخاس نیا هدولاش نتب
.تسا لوبق لباقریغ نتب ب تسا لوبق لباق هزاس حارط دییات طرش هب طقف نتب )فلا (

شیامزآ و هیهت هزغم هس دیاب د .تسا لوبق لباق تمواقم رظن زا نتب )ج (
.دوش

، و تاحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 137رب 136 5 8 10 9 9 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رد یهاگرگراک طیارش رد یاه نومزآ تمواقم ،نتب تبقارم و ندروآ لمع شور یبایزرا روظنم هب -12
20 MPa 20 5 MPa نتب28 هصخشم تمواقم هک یتروص رد .تسا هدمآ تسد هب / ربارب زور نس
یم حیحص ریز دراوم زا کی مادک ،دشاب / هاگشیامزآ رد هدمآ لمع هنومزآ ریظن تمواقم 24و 9 MPa

؟دشاب
.دوش یمن یقلت شخب تیاضر یروآ لمع شور )فلا
.دوش یم یقلت شخب تیاضر یروآ لمع شور )ب

.درک رظنراهظا ناوت یمن تاعالطا نیا اب )ج
.دیامن یقلت لوبق لباق ار نتب رتشیب یسررب نودب ناوت یم یرجم سدنهم )د
، هحفص ، ءزج ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 143رب 3 8 8 10 9 9( ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

( )95 دنفسا13 -ارجا – نارمع ؟تسا حیحص هنیزگ مادک ینتب یاه لاد یزیر نتب دروم رد -
رد یواسم تماخض ات دوش شخپ و هتخیر یواسم ابیرقت ریداقم هب لاد فلتخم طاقن رد دیاب )فلا

.دوش داجیا لاد
.دریگ تروص یلاوتم روط هب و تهج کی رد دیاب )ب

.دبای همتاخ لاد طسو رد و عورش لاد هشوگ راهّ زا دیاب )ج
.ددرگن لاد یشمخ فعض بجوم ات دوش متخ راوید ای ریت لاد یاه هاگ هیکت ترواجم رد دیاب )د ) (

، و تاحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 65رب 64 9 4 7 9 9 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دیدش یلیخ یطیحم طیارش رد ینتب نامتخاس کی یارجا یارب -14
؟دشاب یم حیحص

رد مرگولیک و رثکادح و لقادح رایع اب هارمه ای عون دنلترپ نامیس زا هدافتسا 425فلا 350 2 1 (
لقادح هدننک ناور زا هدافتسا موزل تروص رد و / نامیس هب بآ تبسن رثکادح 0،بعکمرتم 35

.رتمیلیم ات زا هزاس وضع عون هب هتسب روتامرآ یور نتب ششوپ 90تماخض 55
رد مرگولیک نامیس رادقم لقادح ،نالوزوپ اب هارمه ای عون دنلترپ نامیس زا هدافتسا 350ب 2 1 (

.رتمیلیم اهروتامرآ یور رب ششوپ تماخض لقادح ، / نامیس هب تبسن رثکادح 75،بعکمرتم 0 40
هب بآ تبسن رثکادح ،بعکمرتم رد مرگولیک لقادح رایع اب عون دنلترپ نامیس زا هدافتسا 400ج 2 (



.رتمیلیم ات زا هزاس رایع عون هب هتسب روتامرآ یور نتب ششوپ تماخض لقادح ، / 90نامیس 55 0 4
و نامیس رادقم رثکادح و لقادح ،نالوزوپ اب هارمه ای عون دنلترپ نامیس زا هدافتسا 350د 2 1 (
یور نتب ششوپ تماخض رثکادح ، / نامیس هب بآ تبسن رثکادح ،بعکمرتم رد 0مرگولیک 40 425

.رتمیلیم ات زا هزاس وضع عون هب هتسب 90اهروتامرآ 55
، هحفص ، - - لودج ، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 58رب 6 6 9 47 1 6 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص روتامروفسنارت قاتا یدورو رد صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -15
.دوش زاب جراخ تمس هب و دشاب ینهآ دیاب قاتا یدورو رد )فلا
.دوش زاب لخاد تمس هب و دیاب ینهآ دیاب قاتا یدورو رد )ب

.دوش زاب جراخ تمس هب و دشاب ینهآریغ دیاب قاتا یدورو رد )ج
.دوش زاب لخاد تمس هب و دشاب ینهآ ریغ دیاب قاتا یدورو رد )د

، هحفص ، ح ءزج ، ثحبم باتک ساسا 56رب 13( ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص اه ِـیپ یگدینت شیپ لرتنک صوصخ رد ریز دراوم زا کی مادک -16
.دوب دهاوخ یعطق اه ِـیپ یگدینت شیپ تیافک دروم رد رظان سدنهم میمصت )فلا

.دیامن لرتنک ار اه ِـیپ یگدینت شیپ ،تیحالص اب هاگشیامزآ فرط زا تسا فظوم رظان سدنهم )ب
حرط یارب لکشم ،تسا هدش صخشم مهد ثحبم رد هک هّـنآ زا شیب یمک اه ِـیپ ندرک هدینت شیپ )ج

.دنک یم داجیا
.دشاب یم یفاک ،اه هرهم و ِـیپ نتسب تیافک دروم رد راکنامیپ دییات )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 226رب 3 6 4 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ریز هنیزگ مادک شیامرگ شیپ دروم رد -17
.تسا یرورض شیامرگ شیپ ،یزیمآ گنر یارب حوطس یزاس هدامآ یاه شور زا یخرب رد )فلا

.تسا یرورض یراکشوج ماجنا زا لبق طقف شیامرگ شیپ )ب
.تسا یرورض شیامرگ شیپ ،نیگنس یاه خرمین یراک شرب رد )ج

.تسا یرورض شیامرگ شیپ ،تاعطق بصن شیپ یاه شور زا یخرب رد )د
، هحفص ،موس فارگاراپ - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 259رب 2 4 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص اه قرو ریت ناج یاه هدننک تخس رد ریز دراوم زا کی مادک -18
ود نیب هلصاف ناج دازآ عافترا یواسم دیاب زکرمتم یاهراب لباقم رد هدننک تخس قرو عافترا (فلا (

.دشاب )لاب
.دشاب هدشن شوج لاب ود ره هب ره امتح دیاب یضرع هدننک تخس قرو یاهتنا )ب

هدشن شوج لاب هب هدننک تخس قرو یاهتنا و دشاب رتمیلیم ریت ناج تماخض هک یتروص رد 15ج (
شوج ات ناج هجنپ زا رتمیلیم زا رتشیب هلصاف رد دیابن هدننک تخس قرو هشوگ شوج 90.دشاب

.دوش یهتنم لاب هب ناج
هدشن شوج لاب هب هدننک تخس قرو یاهتنا و دشاب رتمیلیم ریت ناج تماخض هک یتروص رد 15ج (

ناج شوج ات ناج هجنپ زا رتمیلیم زا رتمک هلصاف رد دیابن هدننک تخس قرو هشوگ شوج 60،دشاب



.دوش یهتنم لاب هب
دنب ، هحفص پ و ب یاه تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 97رب 2 2 6 2 10 10( ) ( ) :باوج

، هحفص مود فارگاراپ ، هحفص 151ءزج 189 4 10-2-9-10-7( )
.تسا حیحص ب هنیزگ

ردقّ یدالوف یاه هزاس رد بصن و دیلوت ماگنه ،شوج برخمریغ یاه شیامزآ نازیم لقادح -19
؟تسا

ذفان گنر شور اب -دص رد دص نوتس هب ریت تالاصتا رد هشوگ یاه شوج یارب )فلا
یمشّ یسرزاب دصرد لقادح ،شوج عون ره یارب 50ب (

یراگنوترپ شور اب ،دص رد دص ،اه نوتس یلوط و یضرع بل هب بل یاه شوج یارب )ج
ذفان گنر شور اب -دصرد یس ،ناج هب لاب هشوگ یاه شوج یارب )د
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 263رب 1 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

20
؟دشاب یم رتمیلیم دنّ طلتخم یاهریت رد ینتب لاد تماخض لقادح

70 100 80 50( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 122رب 10-2-8-3-1 10 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب هتشاد یطیارش هّ دیاب یزیر نتب زا لبق یدالوف هعطق ،دالوف و نتب طلتخم تاعطق رد -21
.دشاب هدش یشاپ هسام / حطس ات لقادح نتب اب سامت لحم رد 2فلا Sa 5 (

.دشاب بسانم یتظفاحم ششوپ یاراد لماک روط هب )ب
.دشاب هتشاد گنز دض ششوپ نتب اب سامت لحم رد )ج

و دالوف نیب یگدنبسّ زا هکنیا رگم ،دشاب هتشادن یتظفاحم ششوپ هنوگ ِـیه نتب اب سامت لحم رد )د
.دوش لصاح نانیمطا نتب

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 14رب 7 2 8 1 11 11 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یم ماجنا یکاکحطصا درکلمع اب و هرهم و ِـیپ اب نوتس هب ریت تالاصتا هک یدالوف یاه هزاس رد -22
؟تسا یمازلا اه هرهم و ِـیپ ریز رد تخس یاهرشاو زا هدافتسا یطیارش هّ رد ،دوش
.دشاب الاب تمواقم اب دالوف زا یلاصتا تاعطق و / عون زا هرهم و ِـیپ یتقو 8فلا 8 (

.دشاب دالوف زا یلاصتا تاعطق و / عون زا هرهم و ِـیپ یتقو 355ب S 8 8 (
،دنوش لصتم یاضعا یدالوف حلاصم میلست تمواقم و لاکساپاگم ِـیپ یمسل تمواقم یتقو 900ج (

.دشاب لاکساپاکم 280رثکادح
یماکحطصا درکلمع اب یا هرهم و ِـیپ تالاصتا مامت رد )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 17رب 17 3 8 1 11 11 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

دروم دناوت یم نتب مادک ، راگدنام قیاع باق اب حلسم نتب یا هزاس راوید متسیس یارب -(ICF) 23



؟دشاب هدافتسا
رتمیلیم هنادگنس نیرت گرزب یریگ هزادنا و رتمیلیم پمالسا ، هدر زا نتب 25فلا 125 25 C (
رتمیلیم هنادگنس نیرت گرزب یریگ هزادنا و رتمیلیم پمالسا ، هدر زا نتب 19ب 125 25 C (
رتمیلیم هنادگنس نیرت گرزب یریگ هزادنا و رتمیلیم پمالسا ، هدر زا نتب 15ج 160 30 C (
رتمیلیم هنادگنس نیرت گرزب یریگ هزادنا و رتمیلیم پمالسا ، هدر زا نتب 20د 175 20 C (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 65رب 1 2 4 11 11 :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

رد تاعطق .دشاب یم قرو ریت زا نآ یلصا یاهریت هک یدالوف یاه هزاس اب نامتخاس کی رد -24
هجوتم رظان یسدنهم بصن زا لبق .دنوش یم لمح هژورپ لحم هب بصن یارب و هدش هتخاس هناخراک
یتسیاب رظان سدنهم اه تریاغم نتفریذپ یارب .دراد تریاغم هشقن اب اهنآ یلوط هزادنا ،دوش یم

؟دهد رارق یریگ میمصت و تواضق کالم ار هنیزگ مادک
.تسا رتمیلیم ریت لوط زاجم فارحنا رثکادح 3فلا (
.تسا ریت لوط ریت لوط زاجم فارحنا رثکادح )ب
.تسا ریت لوط ریت لوط زاجم فارحنا رثکادح )ج
.تسا رتمیلیم ریت لوط زاجم فارحنا رثکادح 5د (

، هحفص فیدر ، - لودج ، ثحبم باتک ساسا 23رب 3 1-3 11 11 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

تسا مزال طقف و دنوش بصن روحم مه یاه خاروس رد دیاب اه ِـیپ ،ریز تالاصتا زا کی مادک رد -25
؟دنوش مکحم هیلوا تسب دح ات

ییاکتا درکلمع اب تالاصتا ب میقتسم ششک تحت تالاصتا )فلا (
اب یاه ِـیپ اب تالاصتا طقف د یکاکحطصا تالاصتا )ج (

دایز تمواقم
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 18رب 28 3 8 1 11 11 :باوج

تسا حیحص ب هنیزگ

دیاب دوگ هبل زا ییاه لثاف هّ رد ،یمومع یاهاضف و رباعم ترواجم رد دوگ ظفاحم یاهراصح -26
؟دنوش ثادحا

( ( ( د) رتم لقادح ج رتم / رثکادح ب رتم لقادح 3فلا 1 5 2
رتم / 1لقادح 5

، هحفص ،مود رطس لوا فارگاراپ - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 68رب 5 2 9 12 12 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

هدافتسا نمیا تسبراد زا کبس یاهراک تهج هاگیاج کی نتخاس یارب ینامتخاس هاگراک کی رد -27
و ضرع ،تماخض لقادح ،دوش هدافتسا یبوّ یاه هتخت زا هاگیاج نیا نتخاس رد رگا .دوش یم

؟دشاب هزادنا هّ دیاب بیترت هب اهنآ یاه هاگ هیکت هلصاف رثکادح
2 0 250 30 2 4 250 35/ ،رتمیلیم ،رتمیلیم ب رتم / ،رتمیلیم ،رتمیلیم )فلا (

رتم
رتم / ،رتمیلیم ،رتمیلیم د رتم / ،رتمیلیم ،رتمیلیم 2ج 3 300 50 2 3 250 50( (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 50رب 4 2 7 12 12 :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ریز تارابع زا کی مادک ،یدالوف یاه هزاس یارجا رد -28
ِـیپ دصرد هاجنپ دح رد ،نیریز وضع تسا مزال ،نیریز وضع یور رب هزاس وضع ره بصن زا لبق )فلا

.دشاب هدش یراکشوج ای و هرهم و
.دومن هدافتسا یدالوف یاه لباک زا دیاب طقف ،هزاس یاهریت ندرب الاب یارب )ب

.دومن هدافتسا ریجنز دننام یدالوف یاهدنب زا دیاب یدالوف یازجا ریاس و اه نهآریت نتسب یارب )ج
.دوش هدافتسا اه نوتس ریاس اب طساو یاهریت زا دیاب ناکما تروص رد ،اه نوتس بصن رد )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 71رب 3 2 10 12 12 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

راشف زارت ،ادص عبنم ندرک عطق زا سپ هک تسا ینامز تدم ،هتسب یاضف کی رد شنخاو نامز -29
.دنک تفا لب یسد .................. انبم

30 60 50 10( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 8رب 12 3 1 18 18 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک یفرصم مرگ بآ تاسیسات دروم رد -30
هب هدش ینیب شیپ هک ینامز رد ،یتشگرب بآ پمپ ندرک شوماخ یارب راکدوخ رلرقنک زا هدافتسا )فلا

.تسا یمازلا ،تسین یزاین مرگ بآ
.تسا یرورض اه نامتخاس مامت رد ترارح هدننک سوبحم زا هدافتسا )ب

.دشاب رتشیب سویسلس هجرد زا دیابن یفرصم مرگ بآ یامد 40ج (
.تسین یمازلا یتعاس رلرتنک زا هدافتسا ،بآ هیفصت پمپ یریگراک هب یارب )د

، هحفص ، و تمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 56رب 19-4-4-1 19( ) :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

اب ییوج هفرص نازیم رظن زا دهشم رهش رد عقاو عبرمرتم یانبریز اب ینوکسم نامتخاس -2000 31
؟دشاب یم هورگ مادک ءزج یژرنا فرصم

4 3 2 1( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، تسویپ ، ثحبم باتک ساسا 83رب 5 19 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

الثم یکدنا هلصاف ،هفرط ود هشوگ شوج اب و لکش یرپس لاصتا اب میخض قرو ود نیب رگا -( )T 32
؟دش دهاوخ لصاح ریز طیارش زا کی مادک ،دوش داجیا همرن لوتفم طسوت رتمیلیم کی

.تسا دیفم و دوش یم یراکشوج یضابقنا یاه شنت شهاک بجوم هلصاف نیا )فلا
.تسا دیفم و دوش یم یراکشوج یضابقنا یاه شنت شیازفا بجوم هلصاف نیا )ب

.دش دهاوخ رتمک هشوگ شوج دعب هب هلصاف نیا تبسن هزادنا هب هشوگ شوج تمواقم )ج
.دراد لاکشا یراکشوج نیا ،رگیدمه هب قرو ود یاکتا و سامت مدع لیلد هب )د

، هحفص ،رخآ فارگاراپ ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج باتک ساسا 145رب 4 4 5 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ



؟دوش یم ماجنا ،هدش رکذ هشقن رد هّـنآ زا شیب دناوت یم شوج داعبا یتلاح هّ رد -33
یرجم سدنهم دییات اب ب رظان سدنهم دییات اب )فلا (

حارط و رظان سدنهم دییات اب د یرجم و رظان سدنهم دییات اب )ج (
، هحفص ، ث تمسق - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 261رب 4 4 4 10 10( ) :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

نودب و دنب تشپ همست اب ،بل هب بل شوج طسوت تماخض اب قرو ود لاصتا رد -12 mm 34
15 هلصاف6 نیا ارجا ماگنه رد اما .تسا هدش صخشم رتمیلیم هشقن رد هشیر هلصاف ،تشپ شوج

؟تسا حیحص دروم نیا رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .تسا رتمیلیم
.تسا شریذپ لباق دنب تشپ دوجو هب هجوت اب هشیر هلصاف نیا )فلا

.تسین شریذپ لباق هجو ِـیه هب هشیر هلصاف نیا )ب
.تسا حالصا لباق لاصتا زرد یراکشوج زا لبق یراکشوج اب ،هشیر هلصاف نیا )ج ) (

،دشاب رتمیلیم زا رتمک هشقن رادقم زا هشیر تماخض فالتخا هکنآ طرش هب هشیر هلصاف نیا 5د (
.تسا شریذپ لباق

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 276رب 4 1 6 4 10 10 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دراد تلالد یراکشوج رد نادوان حالطصا موهفم هب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -35
شوج زرد یاهتنا رد هعطق هیبعت و لوط هفاضا داجیا )فلا

.تسا یراکشوج هدامآ و هدوب دنب تشپ یاراد هک شوج زرد )ب
.دیآ یم دوجو هب راک تشپ زا شوج ینز رایش رثا رب هک یفاکش )ج

.دنور یم راک هب هدش یراکشوج وضع ندش یریشمش بیع عفر یارب هک یتاعطق )د
، هحفص ، - - - دنب ،شوج یامنهار باتک ساسا 324رب 3 1 4 9 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

:دیاب اه بلاق هیور تاعطق ،ینتب یاه فقس فک لاد یدنب بلاق رد -36
.دوش جراخ بلاق فک یوش و تسش بآ ات دنریگ رارق مه رانک رد رتمیلیم هلصاف هب 2فلا (
.دوش عیرست زین بلاق ریز زا نتب شریگ ات دنریگ رارق مه رانک رد رتمیلیم هلصاف هب 3ب (

.دورن رده نتب هریش ات دنریگ رارق تفج و بذج روط هب مه رانک رد )ج
.دوش جراخ نتب یفاضا بآ ات دنریگ رارق مه رانک رد رتمیلیم هلصاف هب 2د (

، هحفص ، تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 3 6 1 12 9 9( ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشابن یناقوف بلاق هب یموزل ات دشاب ردقّ رثکادح ینتب یاه لاد یناقوف بیش -37
دصرد د دصرد ج دصرد ب دصرد / 60فلا 20 100 4 5( ( ( (

، هحفص ، تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 1 6 1 12 9 9( ) :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

نانیمطا یاه هیاپ ینیب شیپ هب یزاین نآ یارجا رد هکنآ یارب لوسنک یاه لاد لوط رثکادح -38
؟تسا رت کیدزن ریز ریداقم زا کیمادک هب ،دشابن

( ( ( د) / ج / ب / 1فلا 2 1 0 1 5



2 0/
، هحفص ، تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 161رب 2 7 1 12 9 9( ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک مکارت دوخ نتب دروم رد -39
.دریگ تروص یقیاع یروآ لمع دیاب و هدوبن بسانم یناسر بآ شور اب یروآ لمع )فلا

.تسین زاجم مکارت دوخ نتب هیهت رد یندعم یندوزفا داوم زا هدافتسا )ب
.تسا رتم / دازآ طوقس رد یزیر نتب زاجم عافترا 1ج 2 (

.دشاب یمن زاجم مکارت دوخ نتب نادنزرل )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 99رب 10 4 4 9 9 9 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

:هک دوش هدرب ورف یوحن هب یصخشم لصاوف رد و مظنم روط هب نتب لخاد رد دیاب روتاربیو -40
.تسین یرورض رتمیلیم زا رتمک تماخض اب ینتب لاد ندینازرل 200فلا (

.دنشاب هتشاد یناشوپمه مه اب هدش هدینازرل تمسق ود )ب
.دوش هدینازرل راب ود لقادح نتب زا تمسق ره )ج

ودشاب هجرد ات دودح رد نتب رد نآ نتفر ورف هیواز 60د 45 (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 65رب 2 5 7 9 9 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

:دوگ یرادیاپ لیلحت یارب ،اه یرادربدوگ رد -41
.دوش هتفرگ رظن رد ،دوگ زا رتم زا شیب هلصاف اب رواجم هینبا هدرم راب تسین مزال 5فلا (

.دنوش هتفرگ رظن رد هلزلز زا یشان یاهورین ،تقوم طیارش رد تسا مزال )ب
.تسین یمازلا هلزلز زا یشان یاهورین ندرک روظنم ،مئاد طیارش رد )ج
.دوش هتفرگ رظن رد لماک روط هب رواجم هینبا هدرم راب تسا مزال )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 29رب 3 5 3 3 7 7 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رب دوگ شیاپ یارب رازبا باختنا تیلوئسم دایز رایسب رطخ اب یرادربدوگ یاهراوید شیاپ رد -42
؟دشاب یم یسک هّ هدهع

زا سپ یرجم د حارط ج راکنامیپ ب رظان )فلا ( ( (
رظان دییات

، هحفص ، فلا تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 23رب 6 4 3 7 7( ) :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

اب هیاسمه ینوکسم نامتخاس ترواجم رد رتم / قمع اب مئاق راوید اب یرادربدوگ تسا رارق -2 8 43
هکنیا ضرف اب ،دوش ماجنا تسا رت نییاپ نیمز حطس زا رتم / نآ هدولاش ریز هک ینتب 1تلکسا 5

هدش هبساحم رتم یرادربدوگ ینارحب قمع و کدنا یتسد کاخ قمع و هتشادن دوجو بآ 6شوارت
؟دشاب یم مادک دوگ رطخ ،دشاب

مک د دایز رایسب ج یلومعم ب دایز )فلا ( ( (
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 18رب 1 3 7 7 :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

یسدنهم رد یقالخا یا هفرح راتفر همان ماظن و یا هفرح قالخا لوصا جیورت و شزومآ -44
؟تسا ریز عجارم زا کی مادک فیاظو زا نامتخاس

یزکرم یاروش )فلا
ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا )ب

یزکرم یاروش یگنهامه اب ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس )ج
یا هفرح قالخا شیاپ و جیورت هتیمک )د

، هحفص ، هدام ، ءزج ، هرصبت ،یسدنهم ماظن نوناق باتک هیحالصا و هیقاحلا ساسا 2رب 2 1 2 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

شحاف یاه هنیزه ،نامتخاس یارجا هلحرم رد ناسدنهم زا یکی بسانمان درکلمع رثا رد -45
مادک ،یا هفرح فلخت زارحا اب و امرفاک تیاکش تروص رد .تسا هدش لیمحت امرفراک هب یرورضریغ

؟تسا حیحص راظتنا دروم یماظتنا تازاجم دروم رد هنیزگ
هجرد ات ود هجرد زا یماظتنا تازاجم ب جنپ هجرد ات هس هجرد زا یماظتنا تازاجم )فلا (
هجرد زا یماظتنا تازاجم د لاغتشا زا تیمورحم هام هس نازیم هب لقادح ج )هبنشراهّ (

جنپ هجرد ات ود
، ءزج ،فلا تمسق ، هدام ، یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا 3رب 91 :باوج

، 8هحفص
.تسا حیحص ب هنیزگ

رد نامتخاس یارجا رتافد زا یکی یارب انبریز تحاسم ساسا رب راک هب لاغتشا تیفرظ رثکادح -46
بیوصت و ناتسا نامزاس هریدم تایه داهنشیپ اب .تسا هدش دروآرب عبرمرتم ینامز عطقم 4000کی

؟دبای شیازفا دناوت یم عبرمرتم دنّ ات راک هب لاغتشا تیفرظ رثکادح هرفن راهّ تایه
شیازفا ناکما د ج ب )فلا ( ( (1000 800 600

درادن دوجو
، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 40رب 2 4 8 2 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

رتم دنّ لقادح جورخ یاه هلپ هار دیفم ضرع عومجم ،تباث یلدنص اب امنیس نلاس یارب -1200 47
؟دشاب دیاب

12 3 6 9( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 102رب 1 6 6 3 3 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

،دیدج نامتخاس رد انب زا جورخ هار ریسم رد رتم / ضرع هب هار بیش زا هدافتسا تروص رد -1 2 48
؟دشاب دناوت یم رتمیلیم دنّ یضرع عطقم رد هار بیش هبل ود زارت فالتخا رثکادح

100 25 50 10( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 94رب 1 4 4 6 3 3 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ



مدع تروص رد گرزب دیرخ زکارم یارب جورخ سرتسد شیامیپ ریسم زاجم لوط رثکادح -49
؟دشاب یم رتم دنّ هدنراب هکبش زا هدافتسا

61 23 91 30( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - لودج همادا ، ثحبم باتک ساسا 70رب 1 2 3 6 3 3 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

اضف لخاد زا زاین دروم یاوه ؟تسا حیحص ترابع مادک اه نامتخاس رد یراخب بصن دروم رد -) 50
( دوش یم نیمات

.تسین زاجم عبرمرتم تحاسم هب قاتا کی رد ،زاگ تخوس اب یراخب بصن 15فلا (
.دشاب یم زاجم عبرمرتم تحاسم هب قاتا کی رد ،عیام تخوس اب یراخب بصن 20ب (

.تسا زاجم عبرمرتم تحاسم هب قاتا کی رد ،دماج تخوس اب یراخب بصن 10ج (
.تسین زاجم عبرمرتم تحاسم هب قاتا کی رد تخوس عون ره اب یراخب بصن 15د (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 107رب 2 11 9 4 4 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ات نآ هلصاف و تشاد دهاوخ رارق هلپ یلصا یدورو رد لباقم رد نامتخاس کی یدورو یاضف رد -51
نداتسیا ندروآ مهارف یارب یدورو یاضف رگید دعب لقادح تسا هدش ینیب شیپ رتم / یدورو 1رد 6

؟تسا رتم دنّ ،رفن دنّ
1 2 3 1 6 1 4/ د ج / ب / )فلا ( ( (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 44رب 3 1 5 4 4 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

هب رتم / فرط ره زا و طسو رد ور هراوس یارب رتم ضرع اب نابایخ کی ترواجم رد -1 5 15 52
نابایخ تمس هب نآ ضرع رسارس رد هک هدش یحارط یروط هقبط دنّ نامتخاس کی ،ور هدایپ ناونع
شیپ عافترا و رتم نابایخ رب رد نامتخاس ضرع .تسا رتم / قمع هب یگدمآ شیپ 15یاراد 0 7
یگدمآ شیپ هب طوبرم یاه تیدودحم ریاس هّـنانّ .تسا رتم / نابایخ و ور هدایپ حطس زا 3یگدمآ 2

.دییامن باختنا ار هنیزگ نیرت حیحص ،دشاب هدش تیاعر
.تسا زاجم دح زا رتمک ور هراوس هبل ات یگدمآ شیپ هبل هلصاف )فلا

.تسا رتشیب زاجم دح زا یگدمآ شیپ قمع )ب
.تسا رتمک زاجم دح زا یگدمآ شیپ عافترا )ج

.تسا ارجا لباق حرط و هدیدرگ تیاعر یگدمآ شیپ تامازلا مامت )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 38رب 1 5 4 4 4 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یم یبآ تالم ریز یاه تالم زا کی مادک -53
ییاوه کهآ د کهآ لگ ج ِـگ ب لگهاک )فلا ( ( (

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

؟دشاب یم عونمم یقمع هّ زا رت شیب دوگ رد ییاهنت هب رگراک کی طقف ندرامگ راک هب -
cm 80 cm 100( ب) فلا

.دراد رگراک دق هزادنا هب یگتسب د )ج (cm 120



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

دصرد زا شیب یبسن تبوطر اب یجرش قطانم رد هک نامیس یاه هسیک زاجم دادعت رثکادح -90 55
؟دشاب یم تکاپ دنّ درک رابنا مه یور هب ناوت یم

15 6 12 8( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 12رب 9 1 6 2 5 5 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

نییاپ هب الاب ییاهتنا ؟دشاب یم دنّ تباث نابدرن یحارط زکرمتم هدنز راب رادقم لقادح -) kN 56
( دبای یمن همادا هقبط فقس زا رتالاب هب نابدرن

1 35 0 45 1 50 1 00/ د / ج / ب / )فلا ( ( (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 31رب 4 4 5 6 6 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا مادک یرهش هدافتسا الب کالما و یضارت زا روظنم -57
هب و هتفرگن رارق هدافتسا دروم هک فلتخم یربراک اب هک ییاه نامتخاس و یضارا زا هتسد نآ )فلا

.دنشاب یم هکورتم و هدش اهر روصحم تروص
هب و هتفرگن رارق هدافتسا دروم هک فلتخم یربراک اب هک ییاه نامتخاس و یضارا زا هتسد نآ )ب

.دنشاب یم هکورتم و هدش اهر رصحمریغ تروص
هب و هتفرگن رارق هدافتسا دروم هک فلتخم یربراک اب هک ییاه نامتخاس و یضارا زا هتسد نآ )ج

.دنشاب یم هکورتم و هدش اهر روصحمریغ ای روصحم تروص
.دنشاب بحاصالب هک یتامدخ و ینوکسم یربراک اب هک ییاه نامتخاس و یضارا )د

5 2 73 4 3 و2 هدام و هحفص و و داوم ،زاس و تخاس اب طبترم نیناوق باتک ساسا رب :باوج
، 77هحفص

.تسا حیحص ج هنیزگ

لالخا نامتخاس ییارجا راک رد رظان روضح مدع تلع هب نامتخاس کی یارجا نامز رد هّـنانّ -58
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دشاب هدش داجیا

رظان تروص نیا رد و هدومن مالعا ناتسا نامزاس یرواد هتیمک هب لیالد هئارا اب ار دراوم کلام )فلا
.دشاب یم ارجالا مزال یرواد هتیمک

.دیامن یگدیسر تساوخرد و مالعا ناتسا یرواد هتیمک هب مزال لیالد اب ار دراوم دناوت یم یرجم )ب
.دشاب یم ارجالا مزال و یعطق یرواد هتیمک رظن صوصخ نیا رد

.دشاب یم ارجالا مزال و یعطق نآ رظن و هدومن یگدیسر ار عوضوم اسار ناتسا نامزاس )ج
مالعا ناتسا نامزاس هب یدعب یریگیپ یارب ار بتارم عوضوم هب یگدیسر نمض ناتسا لک هرادا )د

.دنک یم
، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 73رب 4 4 16 2 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

رد اه تایلام و یعامتجا نیمات همیب ،راک هب طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر مدع تیلوئسم -59
؟تسا یسک هّ هدهع رب اه هژورپ



راکنامیپ د تراظن هاگتسد ج امرفراک ب نامتخاس کلام )فلا ( ( (
، هحفص ، هدام ،یصوصخ و یمومع طیارش و اهدادرارق باتک ساسا 22رب 16 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دوش یم هیهت عجرم مادک طسوت ناسدنهم هنیزه و دمآرد رتافد یاه هنومن -60
ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس طسوت )فلا

نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس طسوت هنیزه رتفد و یتایلام روما نامزاس طسوت دمآرد رتافد )ب
ناتسا

یتایلام روما نامزاس طسوت )ج
یزکرم یاروش بوصم همان ماظن قبط ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس طسوت )د

، هحفص ، هدام ،تایلام و همیب باتک ساسا 120رب 95 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ


