
زا تدم هّ لقادح زا دعب ،دوش هدافتسا راد نیزر یاهراهم زا هک یتروص رد نابهگن یاه هزاس رد -1
؟داد ماجنا اهنآ یارب ار یربراب یاه شیامزآ ناوت یم اهراهم یارجا

تعاس د تعاس ج تعاس ب تعاس 12فلا 10 2 1( ( ( (
، هحفص ،فلا - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 46رب 1 6 5 7 7 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هب نآ زا یششک یورین لاقتنا و نابهگن هزاس نابهگن یارب هک ییاهراهم شزخ شیامزآ یسررب -2
رییغت ،مین و تعاس کی تدم رد هک دهد یم ناشن ،هدش ماجنا هسام سنج زا یکاخ ربراب تالیکشت

ار حیحص هنیزگ ،دشاب یحارط % یلامعا راب رادقم هّـنانّ .تسا هتشاد شیازفا رتمیلیم 150ناکم 8
:دییامن باختنا

.درک رظنراهظا ناوت یمن )فلا
.تسا لوبق لباق شیامزآ هجیتن )ب
.تسین لوبق لباق شیامزآ هجیتن )ج

.دنوش ارجا تقوم تروص هب اهراهم هک تسا لوبق لباق یتقو طقف )د
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 48رب 9 5 7 7 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

دشاب یم عبرم رتم هقبط ره یانبریز حطس هک هقبط دنّ ینوکسم نامتخاس کی تسا رظن رد -800 3
هنامگ یدادعت تسا مزال نیمز یکینکتوئ ییاسانش یارب ،دوش هتخاس و یحارط یگرزب نیمز طسو رد
نامتخاس یاه یپ رتسب کاخ نیریز یاه هیال ،هدمآ لمعب ینف یاه یسررب قبط .دوش یرافح

هژورپ نیا نیمز ییاسانش یارب هنامگ دنّ لقادح ییاسانش تایلمع عورش یارب .تسین بسانمان
. تسا رتم / روکذم نامتخاس یارب یرادربدوگ قمع ؟دنک یم )تیافک )4 5

5 4 3 2( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - لودج و ، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 9رب 2 2 7 8 1 2 7 7 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک ،اه یرادربدوگ رد کاخ راتفر شیاپ دروم رد -4
تامادقا ترورض تروص رد ات دوش یم ریسفت رظان سدنهم طسوت ،دوگ راتفر شیاپ جیاتن )فلا

.دنریگ تروص یحالصا
.دشاب یم رظان سدنهم هدهع هب اهنآ شیارآ و شیاپ رازبا باختنا تیلوئسم )ب

.دشاب یم یرادربدوگ حارط هدهع هب اهنآ شیارآ و شیاپ رازبا باختنا تیلوئسم )ج
.دیامن مک ای دایز ار شیاپ رازبا دادعت ،تیور دروم طیارش بسح رب دناوت یم رظان سدنهم )د

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

.دییامن باختنا ار حیحص هنیزگ ربراب ییانب یاهراک یارب ،گنس دروم رد -5
.تسا دصرد اه فوت یارب زاجم بآ بذج و لاکساپاگم گنس یراشف تمواقم لقادح 35فلا 25 (

20 مکارتم20 یکهآ یاه گنس یارب زاجم بآ بذج و لاکساپاگم گنس یراشف تمواقم لقادح )ب
.تسا دصرد

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



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

، هحفص ،ب- - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 14رب 3 4 2 2 8 8 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یلخاد یاه هغیت و اهراوید هیلک حوطس و دشاب یم گنس زا نآ یاهامن هک یرجآ نامتخاس کی رد -6
باختنا ار حیحص هنیزگ نامتخاس نیا یارب رجآ دربراک دروم رد ،دنوش یم هدیشوپ ِـگ رتسالپ اب نآ

5 یراشف تمواقم ،دهدب گنز یادص رگیدکی اب هبرض رثا رد ،دشاب تخس و هّراپکی رجآ )فلا .دییامن
هتشاد ار بعکمرتم رب مرگولیک لقادح یقیقح یلاگّ .دشاب هتشاد ار رتشیب ای و 1700لاکساپاگم

.دشاب
4 یراشف تمواقم ،دهدب گنز یادص رگیدکی اب هبرض رثا رد ،دشاب تخس و هّراپکی رجآ )ب

هتشاد ار بعکمرتم رب مرگولیک لقادح یقیقح یلاگّ .دشاب هتشاد ار رتشیب ای و 1700لاکساپاگم
.دشاب

یلاگّ .دشاب هتشاد ار لاکساپاگم لقادح یراشف تمواقم ،دشاب هبرض ربارب رد مواقم رجآ 4ج (
زا نآ بآ بذج دصرد و دشابن بآ هدنکم .دشاب هتشاد ار بعکمرتم رب مرگولیک لقادح 170یقیقح

.دنکن زواجت دصرد 5
لاکساپاگم یراشف تمواقم ،دهدب گنز یادص رگیدکی اب هبرض رثا رد ،دشاب تخس و هّراپکی رجآ 4د (

دقاف .دشاب هتشاد ار بعکمرتم رب مرگولیک لقادح یقیقح یلاگّ .دشاب هتشاد ار رتشیب ای 1700و
.دشاب دصرد رثکادح نآ بآ بذج دصرد و هدوب یگدروخ 5کرت

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 12رب 1 4 2 2 8 8 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

دیاب یتاصخشم هّ یسدنه داعبا رظن زا ینیّ یسرک ،فالک اب هدش روصحم یاه نامتخاس رد -7
؟دشاب هتشاد

ینوماریپ هطوحم هدش مامت فک زا رتالاب رتمیلیم لقادح اب و راوید هباشم ضرع یاراد 2500فلا (
مامت فک زا رتالاب رتمیلیم لقادح عافترا و ضرع زا رتشیب رتمیلیم لقادح ضرع یاراد 300ب 100 (

ینوماریپ هطوحم هدش
فک زا رت نییاپ رتمیلیم لقادح اب و راوید ضرع زا رتشیب رتمیلیم لقادح ضرع یاراد 300ج 100 (

ینوماریپ هطوحم هدش مامت
ینوماریپ هطوحم هدش مامت فک زا رت نییاپ رتمیلیم لقادح اب و راوید هباشم ضرع یاراد 200د (

، هحفص ،پ و فلا تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 49رب 6 5 5 8 8 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص یکهآ نتب و هتفش دروم رد ریز دراوم زا کی مادک -8
دشاب هتشادن بسانم یدنب هناد هک یتروص رد یکهآ هتفش رد تشرد یکبس یاه هناد دوجو )فلا

.تسا زاجم
.تسا زاجم ،دشاب یگنس حلاصم دصرد ات هک یتروص رد یکهآ نتب رد سر کاخ دوجو 5ب (
.تسا زاجم ،دشابن رتمک کاخ دصرد زا هک یتروص رد یکهآ هتفش رد سر کاخ دوجو 15ج (

.دشاب هنادزیر دصرد زا رتمک یاراد دیاب یکهآ هتفش یارب بسانم کاخ 20د (
، هحفص ، فلا ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 20رب 4 9 2 2 8 8 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ



؟دشاب یم حیحص فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس صوصخ رد ریز تارابع زا کی مادک -9
.دشاب یمن زاجم هجو ِـیه هب هقبط رد حطس فالتخا )فلا

هب هقبط نیا ،دشاب رتم / ربارب رواجم نیمز زارت طسوتم هب تبسن نیمزریز فقس یور زارت رگا 1ب 6 (
.ددرگ یمن روظنم نامتخاس زا یا هقبط ناونع

.دشاب رتمیلیم دناوت یم رثکادح هدش مامت فک زا ماب فارطا هانپ ناج عافترا 750ج (
عافترا رثکادح ،دوش هیبعت پیریز فالک یور زا رتم / عافترا رد یفاضا یقفا فالک کی هّـنانّ 3د 5 (

.تفرگ رظن رد رتم ات ناوت یم ار 6هقبط
، هحفص ،ت ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 47رب 2 5 5 8 8 :باوج

..تسا حیحص د هنیزگ

75 هلول10 یلخاد رطق اب پمپ هلیسو هب نآ نتب هک حلسم نتب هزاس کی رد ارجا یارب هدش هیهت نتب -
؟تسا حیحص هنیزگ مادک .تسا لیذ یاه هنیزگ رد هدمآ تاصخشم یاراد ،دوش یم هتخیر رتمیلیم

رثکادح ، / هسام یمرن لودم ،نتب بعکمرتم رب مرگولیک نامیس ،رتمیلیم پمالسا 2فلا 7 350 70 (
نامیس هب بآ تبسن رثکادح ،یفاک هنادزیر هسام ،هدننک ناور قوف یاراد ،رتمیلیم هنادگنس 19رطق

. /0 6
رثکادح ، / هسام یمرن لودم ،نتب بعکمرتم رب مرگولیک نامیس ،رتمیلیم پمالسا 2ب 5 375 120 (
نامیس هب بآ تبسن رثکادح ،یفاک هنادزیر هسام ،هدننک ناور قوف یاراد ،رتمیلیم هنادگنس 20رطق

. /0 5
رطق رثکادح ، هسام یمرن لودم ،نتب بعکمرتم رب مرگولیک نامیس ،رتمیلیم پمالسا 3ج 400 90 (

. / نامیس هب بآ تبسن رثکادح ،یفاک هنادزیر هسام ،هدننک ناور قوف یاراد ،رتمیلیم 0هنادگنس 7 30
رثکادح ، / هسام یمرن لودم ،نتب بعکمرتم رب مرگولیک نامیس ،رتمیلیم پمالسا 2د 5 350 100 (
نامیس هب بآ تبسن رثکادح ،یفاک هنادزیر هسام ،هدننک ناور قوف یاراد ،رتمیلیم هنادگنس 25رطق

. /0 65
، و تاحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 86رب 85 8 5 9 9 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

و رتمیلیم پمپ هلول یلخاد رطق هک یتروص رد یپمپ نتب رد هنادگنس زاجم رطق رثکادح -150 11
:اب تسا ربارب ،دشاب مک رایع اب نتب

50 mm 38 mm 25 mm 19 mm( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 86رب 3 8 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

.دینک باختنا ار حیحص هنیزگ سراف جیلخ یلحاس قطانم رد نتب یارجا رد -12
425 2 ینامیس5 داوم ای نامیس رادقم لقادح و دصرد / زیر یاه هنادگنس ،بآ بذج رثکادح )فلا

.دشاب یم نتب بعکمرتم رد مرگولیک
350 ینامیس3 داوم ای نامیس رادقم لقادح و دصرد زیر یاه هنادگنس ،بآ بذج رثکادح )ب

دشاب یم نتب بعکمرتم رد مرگولیک
350 2 ینامیس5 داوم ای نامیس رادقم لقادح و دصرد / زیر یاه هنادگنس ،بآ بذج رثکادح )ج

دشاب یم نتب بعکمرتم رد مرگولیک
425 ینامیس3 داوم ای نامیس رادقم لقادح و دصرد زیر یاه هنادگنس ،بآ بذج رثکادح )د



دشاب یم نتب بعکمرتم رد مرگولیک
، هحفص ، - - - دنب و هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 79رب 8 3 8 9 78 3 3 8 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

تمواقم .تسا هدش هداد ربارب یرتمیلیم یبعکم هنومن کی یراشف تمواقم -MPa 22 300 13
؟تسا رت کیدزن ریز ریداقم زا کی مادک هب نآ یا هناوتسا درادناتسا هنومن یراشف

16 18 20 22( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - لودج ، - - لودج ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 34رب 3 5 9 2 5 9 3 1 5 9 9 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

،نتب شیامزآ و یرادرب هنومن زا دناوت یم تراظن هاگتسد ،همرآ نتب یاه نامتخاس یزیر نتب رد -14
؟دیامن رظن فرص ریز طیارش زا کی مادک رد

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

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

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

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

سیلیس هدود یندوزفا اب نتب زا دوش یم هتخاس درس یاوه رد هک حلسم نتب نامتخاس کی رد -15
؟تسا هنیزگ مادک نتب یروآ لمع زاجم شور ،دوش یم هدافتسا
0 43 0 4/ ات / نایمس هب بآ تبسن یارب یقیاع شور )فلا

0 5/ رثکادح نامیس هب بآ تبسن یارب یناسر بآ شور )ب
0 5/ رثکادح نامیس هب بآ تبسن یارب یقیاع شور )ج

0 35/ نامیس هب بآ تبسن یارب یناسر بآ اب قیاع شور )د
، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 70رب 1 7 9 9 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

تسدب / ربارب عون نامیس اب هدش هتخاس نتب هنومن کی هزور یراشف تمواقم -13 2 MPa I 7 16
کی مادک ،دوش هدافتسا عون نامیس زا هباشم طالتخا تبسن و حلاصم اب هک یتروص رد .تسا IIIهدمآ

؟تسا حیحص ریز دراوم زا
.تفرگ رظن رد / ناوت یم ار عون نامیس اب نتب هزور یراشف تمواقم 16فلا 5 MPa III 7 (

.تفرگ رظن رد ناوت یم ار عون نامیس اب نتب هزور یراشف تمواقم MPaب 18 III 7 (
.تفرگ رظن رد ناوت یم ار عون نامیس اب نتب هزور یراشف تمواقم 24ج MPa III 28 (
.تفرگ رظن رد ناوت یم ار عون نامیس اب نتب هزور یراشف تمواقم 24د MPa III 90 (

، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 146رب 24 10 9 9 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رتمیلیم لصاوف رد هشقن رتمیلیم یاج هب ار ریت یشرب یاهدرگلیم هلصاف ،راکنامیپ رگا -150 125 17



تمواقم ،یشرب یاهدرگلیم هلصاف رظن زا نامتخاس یلم تاررقم طباوض ءاضرا ضرف اب ،دشاب هتسب
؟دبای یم شهاک دصرد دنّ ادودح درگلیم نیا طسوت هدش نیمات یشرب

8 17 20 23( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 214رب 1 2 4 15 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

ترابع زا کیمادک .تسا هتفرگ رارق رتم قمع هب یدوگ ترواجم رد یتلکسا نودب نامتخاس -5 17
؟تسا حیحص دوگ و نامتخاس نیا دروم رد ریز یاه

.تسا یمازلا نامتخاس و دوگ شیاپ و دایز دوگ رطخ ،ساسح نامتخاس )فلا
.تسین یمازلا نامتخاس و دوگ شیاپ و یلومعم دوگ رطخ ،ساسح رایسب نامتخاس )ب

.تسا یمازلا نامتخاس و دوگ شیاپ و دایز رایسب دوک رطخ ،ساسح رایسب نامتخاس )ج
.تسین یمازلا نامتخاس و دوگ شیاپ و دایز دوگ رطخ ،ساسح نامتخاس )د

، هحفص ، - - - - دنب و - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 18رب 7 4 3 3 7 6 4 3 3 7 7 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

( ) ( مود( عون رگید درگلیم عون کی ای هباشم اقیقد لوا عون درگلیم عون کی ییایمیش بیکرت -19
رتشیب لوا عون درگلیم رد مُرُک دصرد هک تسا نیا اهنآ قرف اهنت و دنریذپ شوج درگلیم ود ره و هدوب

عون درگلیم زا رتمک رادقم نامه هب لوا عون درگلیم سم دصرد ضوع رد و هدوب مود عون درگلیم زا
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک درگلیم عون ود نیا یریذپ شوج دروم رد .تسا مود

.دنریذپ شوج هزادنا کی هب درگلیم ود زه )فلا
.تسا مود عون درگلیم زا رتریذپ شوج لوا عون درگلیم )ب
.تسا لوا عون درگلیم زا رتریذپ شوج مود عون درگلیم )ج

.درک هسیاقم ار اهنآ یریذپ شوج ناوت من ،تابیکرت ریاس دصرد زا عالطا نودب )د
، هحفص ، - - - - دنب و هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 24رب 2 1 1 4 9 26 6 1 4 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

دح رد هتفای شهاک عطقم اب قرو زا هدش هتخاس یاهریت ناج هب لاب شوج دروم رد -(RBS) 20
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک کیتسالپ لصفم زا دعب یصخشم لوط ات نوتس رب لصاف

.دشاب هفرط ود هشوگ عون زا دناوت یم شوج طسوتم یشمخ عون زا یاه باق رد )فلا
.دشاب ناج فرط ود ره رد یتیوقت هشوگ شوج اب لماک یذوفن عون زا دیاب شوج )ب

.دنک یم تیافک ،دشاب لماک یذوفن عون زا شوج رگا )ج
.دشاب ورود یغانج مین زرد اب لماک ذوفن اب یذوفن عون زا دیاب شوج )د

، هحفص ، تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 142رب 5 1 13 3 10 10 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟درک یقلت ناوت یم ار یرادربدوگ یتروص هّ رد -21
.دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف 9فلا (
.دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف 24ب (
.دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف 6ج (
.دوش هتفرگ رظن رد هام زا رتمک نامز تدم یارب هک یتقو طقف 12د (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 19رب 2 5 3 3 7 7 :باوج



.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ریز تارابع زا کی مادک -22
.تسا هشوگ شوج هزادنا زاجم لقادح یکیمانید راب تحت هزاس رد 6فلا mm (

.دشاب یم خاروس رطق ربارب هناتشگنا یاه شوج یاه خاروس زکرم هب زکرم هلصاف لقادح 4ب (
.تسا رت کزان هعطق تماخض عبات هشوگ شوج دعب لقادح )ج

.تسین زاجم بوانتم یراذگراب رد یبسن ذوفن اب یرایش شوج زا هدافتسا )د
، هحفص ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 148رب 2 9 2 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک اهرگادج اه هغیت دازآ هبل و زاجم عافترا دروم رد -( ) 23
دازآ هبل کی اب طقف دنب تشپ یاه هغیت لوط رثکادح و رتم اه هغیت زاجم عافترا رثکادح 4فلا (

.تسا رتم مئاق فالک 2نودب ( )
دازآ هبل کی اب طقف دنب تشپ یاه هغیت لوط رثکادح و رتم / اه هغیت زاجم عافترا رثکادح 3ب 5 (

.تسا رتم / مئاق فالک 1نودب 5 ( )
.دشاب مئاق فالک یازا رد دیاب ،لوط ره اب اه هغیت دازآ هبل و رتم اه هغیت زاجم عافترا رثکادح 4ج (

فالک نودب دازآ بل کی اب طقف یاه هغیت لوط لقادح و رتم / اه هغیت زاجم عافترا رثکادح (د (2 4
.تسا رتمیلیم 600مئاق (

، هحفص ، و تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 27رب 4 2 11 1 3 8 8 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

دروم درگلیم ،فالک اب هدش روصحم ییانب نامتخاس رد کولب هّریت فقس زا هدافتسا تروص رد -24
؟دشاب یطیارش هّ یاراد دیاب اه هّریت رب دومع تهج رد و فقس نتب ششوپ رد هدافتسا

رتمیلیم رثکادح لصاوف هب رتمیلیم رطق لقادح یاراد 500فلا 8 (
رتمیلیم رثکادح لصاوف هب رتمیلیم رطق لقادح یاراد 250ب 6 (
رتمیلیم رثکادح لصاوف هب رتمیلیم رطق لقادح یاراد 250ج 8 (
رتمیلیم رثکادح لصاوف هب رتمیلیم رطق لقادح یاراد 500د 6 (

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

رد تماخض هب همرآ نتب لاد رد یفرصم تشرد یاه هنادگنس یمسا هزادنا نیرتگرزب -120 mm 25
مادک هب ،دشاب اهدرگلیم یور نتب ششوپ و اهدرگلیم دازآ هلصاف هک 24یتروص mm 100 mm

؟تسا رت کیدزن هنیزگ
30 mm 25 mm mm22 19 mm( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 16رب 1 3 3 9 9 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

باختنا ار حیحص هنیزگ سراف جیلخ یلحاس قطانم رد همرآ نتب یاه هزاس یارب نتب تخاس رد -26
:دییامن

.درک هدافتسا ایرد بآ زا ناوت یم اه هنادگنس نتسش یارب )فلا
.دریگ ماجنا دیارلک نوی هدش عیرست ذوفن شیامزآ دیاب طیارش مامت رد )ب



.دشاب یم نتب بعکم رتم رد مرگولیک ینامیس داوم اب نامیس تبسن رثکادح 500ج (
.تسا / ینامیس داوم هب بآ تبسن رثکادح 0د 4 (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 78رب 6 3 8 9 9 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

.دینک باختنا ار حیحص هنیزگ تماخض اب یدالوف قرو شرب دروم رد -10 mm 27
هدافتسا ییابر هلعش شرب هاگتسد زا دیاب ب درک هدافتسا نیتویگ هاگتسد زا ناوت یم )فلا (

درک
.درک هدافتسا یتسد شرب ای هرا زا دیاب د دوش ماجنا شیامرگ شیپ شرب زا لبق دیاب )ج (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 259رب 2 4 4 10 10 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

حیحص ترابع مادک ،دنوش یم فرصم یدالوف تاعطق تخاس رد هک ییاه قرو ندز شرب رد -28
؟تسا

.تسا زاجم نیتویگ هاگتسد طسوت زا رتمک تماخض اب تاعطق شرب 15فلا mm (
زا لبق دیاب زا شیب تماخض اب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و ینگنس یاه خر مین رد 40ب mm (

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

.دوش ماجنا سویسلس هجرد لقادح یامد ات شیامرگ شیپ ،ییامرگ 65شرب
.درادن شوج طسوت یراک ریمعت اب ندز گنس هب زاین ات اه یراومهان ،هلعش اب شرب رد 5د mm (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 259رب 2 4 4 10 10 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یم رتمیلیم × ینتب عطقم داعبا هک نتب رد طاحم طسلتخم عطقم اب نوتس کی رد -500 500 29
زا کی مادک ،ددرگ بوسحم فلتخم عطقم ات دومن هدافتسا ناوت یم هک لیفورپ نیرت کّوک IPE،دشاب

؟دشاب یم ریز عطاقم
300 IPE 240 IPE 200 IPE 160 IPE( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، -فلا- - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 116رب 1 1 2 8 2 10 10 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

رد .دنتسه زره ددع لاصتا کی رد دوجوم ِـیپ دادعت زا ،کبس یدالوف باق متسیس کی رد -2 18 30
؟دشاب یم حیحص ریز دراوم زا کی مادک لاصتا نیا دروم

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

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

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 35رب 3 1 8 2 11 12 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

یم لصو مه هب هک کبس یدالوف باق متسیس رد هّریت ود یناشوپمه نازیم لقادح -(LDF) 31
؟دشاب یم رتمیلیم دنّ ،دنوش



180 150 120 100( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 36رب 8 3 8 2 11 11 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا هدنرپ زیم دربراک هب طوبرم ریز یاه هنیزگز ا کی مادک -32
عافترا رد تلکسا ناراکشوج یارب بسانم نمیشن نیمات )فلا

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

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

.تسا حیحص ج هنیزگ

نآ زا یطاقن رد ، یدعب هس کبس هتخاس شیپ لناپ متسیس رد ربراب راوید یارجا زا سپ رگا -( )D3 33
؟درک دیاب یمادقا هّ ،دش هتفاب یششاپ ینتب یاه هیال نیب هلصاف و هرفح ،یکوپ

.دوش نیزگیاج و بیرخت دیاب راوید مامت )فلا
.دریگ تروص ددجم یششاپ نتب و بیرخت نتب راد هرفح و کوپ یاه لحم )ب

و بیرخت دیاب ،دشاب راوید لوط و کوپ هیحان هدنریگرب رد هک مئاق راون تروص هب یا هیحان )ج
.دوش ارجا هرابود

و بیرخت دیاب ،دشاب راوید لوط و کوپ هیحان هدنریگرب رد هک یقفا راون تروص هب یا هیحان )د
.دوش ارجا هرابود

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 88رب 36 7 5 11 11 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز دراوم زا کی مادک هاگراک رد نابدرن اب راک دروم رد -34
.دشاب رتم زا شیب دیاب زاب تلاح رد هفرط ود نابدرن عافترا 3فلا (

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

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

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز تارابع زا کی مادک یراکشوج دروم رد -35
.دوش داجیا نآ رد یذفنم تسا مزال ،لاعتشا لباق دراوم دقاف هتسب یاه فرظ یراکشوج یارب )فلا

.دوش عطق گنلش ندرک مخ اب زاگ نایرج تسا مزال یراکشوج لعشم ضیوعت یارب )ب
هدافتسا درادناتسا تیربک ای و رگید لعشم هلعش زا ناوت یم یراکشوج لعشم ندرک نشور یارب )ج

.دومن
.دومن هدافتسا سیرگ ای و عیام نغور زا دیاب تالاصتا و گنلش یباس تشن یارب )د

، و تاحفص ،ح- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 18رب 17 6 4 2 12 12 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ریز تارابع زا کی مادک -36



.دشاب دومع یاه هیاپ یاراد / رثکادح لصاوف رد دیاب یتظافح هدرن 2فلا 2 m (
تیافک ینمیا یارب ظفاحم یرپس و ینمیا کنیع زا هدافتسا زیر نتب و شاپ هسام نارگراک یارب )ب

.دنک یم
.دشاب طوقس زا هدننک فقوتم هناماس هب زهجم دیاب رتم لوط اب تباث نابدرن 4ج (

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

.تسا حیحص ج هنیزگ

.دوش هداد ماعط کمن یاه صرق دیاب ریز نارگراک زا هورگ مادک هب -37
.دننک یم راک یدیدم تدم یارب دایز یامرگ رد هک ینارگراک )فلا
.دننک یم راک یدیدم تدم یارب دایز یامرس رد هک ینارگراک )ب
.دننک یم راک یدیدم تدم یارب دایز تبوطر رد هک ینارگراک )ج
.دننک یم راک یدیدم تدم یارب تلافسآ و ریق اب هک ینارگراک )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 24رب 1 3 3 12 12 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

8 15 یانب38 کی نآ یاج هب و بیرخت رتم عافترا اب یمیدق هقبط راهّ نامتخاس کی تسا رظن رد -
روبع هار رد تقوم هدیشوپرس یورهار ثادحا یطیارش هّ رد ،دوش هتخاس رتم عافترا اب 26هقبط

؟تسا یمازلا هژورپ نیا یارب یمومع
رتم و / زا بیترت هب یزاسزاب و بیرخت نامز رد رواجم یمومع رباعم زا نامتخاس هلصاف 7فلا 6 5 (

.دشاب رتمک
رتم و / زا بیترت هب یزاسزاب و بیرخت نامز رد رواجم یمومع رباعم زا نامتخاس هلصاف 8ب 7 5 (

.دشاب رتمک
رتم / و زا بیترت هب یزاسزاب و بیرخت نامز رد رواجم یمومع رباعم زا نامتخاس هلصاف 6ج 5 6 (

.دشاب رتمک
ثادحا نیرباع رتشیب ینمیا تهج دوش یم هیصوت یلو تسین مزال هژورپ نیا یارب ورهار ثادحا )د

.دوش
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 12رب 3 2 2 12 12 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هدر زا یتسیاب هدننک حلسم درگلیم هدر راجفنا لباقم رد تمواقم یارب حلسم نتب یاه هزاس رد -39
.دنشاب یم یکیمانید یراذگراب یارب یفاک یریذپ لکش یاراد هک .دنشاب ...............

500S 500S 500S 500Sزا رتشیب امتح د طقف ج رتمک و ب رتشیب و )فلا ( ( (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 57رب 2 5 4 21 21 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هنیزگ مادک ،دننک یم لصتم مه هب ار کزان یاه قرو هک ییاه شوج دروم رد یلک روط هب -40
؟تسا حیحص

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

.تسا رتشیب اه قرو یریذپ فاطعنا لیلد هب ،ندروخ کرت هب لیامت )ج



.تسا رتشیب ،اه قرو ندش درس دایز تعرس لیلد هب ،ندروخ کرت هب لیامت )د
، هحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 145رب 3 4 5 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

کیمادک ،دوش یم هدید یششک یاهدرگلیم دادتما رد ییاه کرت همرآ نتب ریت کی یششک هجو رد -41
؟دشاب اه کرت نیا ندمآ دوجوب یلامتحا تلع دناوت یم ریز دراوم زا

ریت رب هدراو راب دایدزا )فلا
ریت یشرب یاهروتامرآ فعض )ب

نتب لخاد رد اهدرگلیم یگدز گنز )ج
یحارط ندش یراج شنت هب اهدرگلیم یعقاو ندش یراج شنت دوبمک )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 44رب 4 1 1 6 9 9 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین رثوم شوج رد کرت عوقو زا یریگولج یارب ریز یاه شور زا کی مادک -42
نژوردیه مک دورتکلا کشور زا هدافتسا ب رتمک رفسف اب هیاپ زلف زا هدافتسا )فلا (

زرد یراد هریگ شیازفا د شوج رایش حطس رد جنس تبوطر شهاک )ج (
، هحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 143رب 1 4 5 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دراد تلالد جوگ دورتکلا درباک رب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -43
شوج زرد ندرک سرضم ب گنز دض یاهدالوف یراکشوج )فلا (

موینیمولآ یراکشوج د راک تشپ زا شوج هشیر نتشادرب )ج (
، هحفص ، - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 118رب 9 4 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ترابع مادک ،زیر اجرد یاه عمش رد یفرصم نتب تاصخشم دروم رد -44
رتمیلیم پمالسا لقادح و نتب بعکمرتم رد مرگولیک یفرصم نامیس لقادح 150فلا 400 (
رتمیلیم پمالسا لقادح و نتب بعکمرتم رد مرگولیک یفرصک نامیس لقادح 100ب 400 (

رتمیلیم پمالسا لقادح و / نامیس هب بآ تبسن نازیم رثکادح 150ج 0 4 (
رتمیلیم پمالسا لقادح و / نامیس هب بآ تبسن نازیم رثکادح 100د 0 4 (

، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 88رب 8 8 9 9 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم یرورض اوه بابح اب نتب تخاس رد از بابح داوم زا هدافتسا یطیارش هّ رد -45
.دنراد رارق یلاوتم ندش بآ و ندز خی ضرعم رد هک ییاه نتب یارب )فلا

.تفرگ دنهاوخن رارق دازآ یاوه ضرعم رد و هدش هدیشوپ هک ییاه نتب یارب )ب
یلومعم اه نتب زا رتشیب صوصخم نزو اب نیگنس یاه نتب یارب )ج

( ) روتامرآ) نودب هداس یاه نتب یارب د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 51رب 2 6 6 9 9 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ



ناوت یم هک نامیس یاه هسیک دادعت رثکادح ،طیارش هب هتسب ،مهن ثحبم ساسا رب هک میناد یم -46
هنیزگ مادک هدش رابنا نامیس یاه هسیک نتشادرب دروم رد تسا ددع ات نیب درک رابنا مه یور 12رب 8

؟تسا حیحص
تسین مهم اهنآ نتشادرب هوحن )فلا

.دشاب ینوتس تروص هب دیاب اهنآ نتشادرب )ب
.دوش ماجنا یقفا یاه فیدر تروص هب دیاب اهنآ نتشادرب )ج

.دوش هتشادرب ینوتس ای یقفا تروص هب یطیحم طیارش هب هتسب )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 79رب 6 8 11 12 12 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

نانیمطا یاه هیاپ دادعت لقادح ،رتم و ، یا هناهد هب حلسم همرآ نتب هرسکی ریت کی رد -8 6 4 47( )
؟تسا ردقّ

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

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص یمومع عمجم هرادا و لیکشت هوحن و همان هویش میظنت درو رد هنیزگ مادک -48
یمومع عمجم بیوصت و هریدم تایه داهنشیپ هب )فلا

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

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

.تسا حیحص ب هنیزگ

مادک طسوت اه ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس رد یا هفرح قالخا شیاپ و جیورت هتیمک -49
و نییعت عجرم مادک طسوت هتیمک نیا فیاظو ییارجا تابیترت بوّراهّ و دوش یم باختنا عجرم

؟دش دهاوخ غالبا
یتابیترت بوّراهّ رد و باختنا هریدم تایه یگنهامه اب ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا طسوت )فلا

.دنک یم لمع ،دیامن یم غالبا و نیعم هریدم تایه هک
تایه هک یتابیترت بوّراهّ رد و باختنا ناتسا یسدنهم ماظن رد یصصخت یاه هورگ طسوت )ب

.دنک یم لمع ،دیامن یم غالبا و نیعم هریدم
یاه هورگ هک یتابیترت بوّراهّ رد و باختنا ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن هریدم تایه طسوت )ج

.دنک یم لمع ،دیامن یم غالبا و نیعم یصصخت
یاروش هک یتابیترت بوّراهّ رد و باختنا ناتسا نامتخاس یسدنهم ماظن هریدم تایه طسوت )د

.دنک یم لمع ،دیامن یم غالبا و نیعم یزکرم
، هحفص ، هرصبت ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا 2رب 2 2 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

،نامتخاس یارجا تایلمع یمامت تیلوئسم تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق رد -( ) 50
؟تسا یسک هّ هدهع رب اهنآ اب دادرارق دقع و امتخاس یاه تمسق زا کی ره یارب ناراکنامیپب نییعت

وا ینوناق هدنیامن ای کلام ب ریدم )فلا (



هدهع رب ناتسا نامزاس نییعت اب د تسا هطوبرم ناراکنامیپ هدهع رب شخب ره رد )ج (
تسا ءزج ناراکنامیپ

، هحفص ، هدام ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 161رب 4 3 4 2 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ترابع مادک ،نتب هدننک ناور ییایمیش یندوزفا داوم فرصم دروم رد -51
.دشاب یمن زاجم اه نوتس دننام یراشف تاعطق یزیر نتب رد ،اهنآ زا هدافتسا )فلا

.دنوش فرصم دیابن ،دشاب هتشذگ اهنآ دیلوت نامز زا زور زا شیب هک یتروص رد 90ب (
،دشاب هدشن فرص هدنام یقاب و فرصم نآ زا یتمسق و هدش زاب اهنآ یدنب هتسب هک یتروص رد )ج

.تسین زاجم هدنام یقاب فرصم
.تسا نامیس ینزو دصرد یندوزفا داوم ییاذغ داوم فرصم نازیم رثکادح 5د (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 20رب 1 5 3 9 9 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

:دشاب رتمک ررقم نازیم زا فرصم یارب لیوحت عقوم رد نتب پمالسا هکیتروص رد -52
.دشاب یمن زاجم هجو ِـیه هب نآ فرصم )فلا

بآ ندوزفا اب ار نآ حالصا روتسد دناوت یم تراظن هاگتسد ،دشاب هدشن هیلخت نک طولخم زا رگا )ب
.دورن رتارف حرط زاجم رادقم رثکادح زا نامیس هب بآ تبسن هکنیا رب طورشم دنک رداص

ندوزفا اب ار نآ حالصا روتسد دناوت یم تراظن هاگتسد ،دشاب هدشن هیلخت نک طولخم زا زگا )ج
رتارف حرط زاجم رادقم رثکادح زا نامیس هب بآ تبسن هکنیا رب طورشم دنک رداص نامیس باغود

.دورن
.دومن عفر ار پمالسا ندوب نییاپ لکشم نتب نتخادنا اج و نادنزرل اب تروص ره هب تسا مزال )د

، و تاحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 64رب 63 3 4 7 9 9 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یم ردقّ اه هنادگنس هریخذ یولیس مره اب طورخم بیش -53
هجرد زا رتمک د هجرد زا شیب ج هجرد زا رتمک ب هجرد زا شیب 45فلا 45 50 50( ( ( (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 50رب 13 6 7 5 5 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

...................... زا رتشیب و رتمک هورگ ود رد دیاب رتمیلیم زا شیب هزادنا رثکادح اب یاه نش -38 54
؟دوش یرادهگن

رتمیلیم د رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 15فلا 25 20 19( ( ( (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 49رب 5 6 7 5 5 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یمن تیلرپ و ِـگ تالم تایصوصخ زا ریز دراوم زا کیمادک -55
بسانم یدنب بآ ب بسانم یتوص بذاج )فلا (

شتآ شرتسگ رطخ شهاک د بوخ یترارح قیاع )ج (
، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 8رب 2 2 5 5 5 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ



:یلومعم یشمخ یاه باق رد -56
.دشاب هدرشف دیاب اه نوتس و اهریت عطاقم )فلا

.دشاب هدرشفریغ دنناوت یم اه نوتس و اهریت عطاقم )ب
.دشاب یا هدرشف ریغ دنناوت یم اهریت عطاقم یلو دشاب هدرشف دیاب اه نوتس عطاقم )ج

.دشاب هدرشفریغ دنناوت یم اه نوتس عطاقم یلو دشاب هدرشف دیاب اهریت عطاقم )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 213رب 1 7 3 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دنوش یم لامعا هزاس لیلحت رد روظنم هّ یارب هزاس ءاضعا رد هیلوا یجک و یلوقاشان ترثا -57
یبناج ناکم رییغت لرتنک یارب ب اهریت زیخ لرتنک یارب )فلا (
اضعا زاین دروم یاه تمواقم نییعت یارب د نامتخاس بوانت نامز هبساحم یارب )ج (
، هحفص ،هرصبت ، تمسق ، - - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 19رب 4 1 1 5 1 2 10 10 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

تماخض هب تینارگ گنس زا رتمیلیم تماخض هب کییازوم گنس یاج هب یزاس فک رد رگا -30 58
و تماخض ؟دبای یم شهاک مرگولیک دنّ ادودح فک عبرم رتم ره مرج ،دوش هدافتسا (رتمیلیم 20

( تسا هدرکن رییغت فک تایئزج هیقب تاصخشم
8 11 16 24( ( ( د) ج ب فلا

، و تاحفص ، - - پ لودج ، ثحبم باتک ساسا 129رب 128 2 1 6 6 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

رتمک ،ینامتخاس رد یکیناکم تازیهجت زا یکی هب دراو هلزلز یورین هک دهد یم ناشن تابساحم -59
طابترا نیا رد .تسا نامتخاس فک و هعطق نیا نیب نزو زا یشان کاکحطصا یورین دصرد 57زا

.دییامن باختنا ار حیحص هنیزگ
.دوش هدافتسا یکاکحطصا تمواقم زا دیابن )فلا

.تسا لوبق لباق و هدوب / زا شیب شزغل ربارب رد نانیمطا بیرض 1ب 75 (
.درک هدافتسا ییاهنت هب یکاکحطصا تمواقم زا ناوت یم )ج

.تسین لوبق لباق و هدوب زا رتمک شزغل ربارب رد نانیمطا بیرض 2د (
، هحفص ، - - دنب ، درادناتسا ساسا 61رب 1 4 4 2800 :باوج

.تسا تسردان فلا هنیزگ

رارق ،ریز یاه هنیزگ زا هتسد مادک ءزج اه نامتخاس ماب تشپ یور یا هرط ینتب یاه شکدود -60
؟دنریگ یم

یا هزاسریغ یازجا )فلا
اه نامتخاس هباشم ریغ ینامتخاسریغ یازجا )ب

اه نامتخاس هباشم ینامتخاس ریغ یازجا )ج
ینامتخاس ریغ هزاس ،نامتخاس اب هارمه ای و یا هزاس ریغ یازجا ءزج دنناوت یم دروم هب هتسب )د

.دنشاب
، هحفص ، - - دنب ، هحفص ، - - دنب ، درادناتسا ساسا 67رب 1 1 5 57 1 1 4 2800 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ




