
ار دراد دوجو تافلوس ریثات رطخ هک ییاج رد ینامتخاس یاه تالم تخاس رد حیحص هنیزگ -1
؟دینک باختنا

.تسا لوبق لباق ینالوزوپ ای عون یاه نامیس زا کی ره زا هدافتسا 4فلا (
.تسا لوبق لباق ای عون یاه نامیس زا کی ره زا هدافتسا 5ب 3 (
.تسا لوبق لباق ای عون یاه نامیس زا کی ره زا هدافتسا 4ج 3 (
.تسا لوبق لباق ای عون یاه نامیس زا کی ره زا هدافتسا 5د 2 (
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 35رب 6 1 3 5 5 5 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص هدنز یاهراب شهاک دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -2
هتسباو ریت ریگراب حوطس تحاسم هب ینوکسم نامتخاس کی تاقبط ریت هدنز راب شهاک نازیم )فلا

.تسا
ییاضعا هدنز راب رگم ،دوش یمن هداد شهاک یراوس یاهوردوخ کراپ ای روبع لحم هدنز یاهراب )ب

.دننک یم لیمحت ار رتشیب ای هقبط ود راب هک
ای هقبط ود راب هک ییاضعا هدنز راب رگم دنوش یمن هداد شهاک زا شیب رادقم اب هدنز یاهراب 5ج (

% نازیم هب رثکادح و دننک یم لمحت ار 40رتشیب
.تسین شهاک لباق ماحدزا و عامتجا لحم هدنز راب )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 33رب 3 7 5 6 6 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

نتوین ولیک / اهنآ حطس عبرمرتم ره نزو هک ییاه هغیت زا اضف یزاسادج یارب ناروتسر کی رد -1 2 3
ناوت یم هدننک میسقت یاهراوید لداعم هدنز راب یارب هک یرادقم نیرتمک .تسا هدش هدافتسا ،تسا

؟تسا ردقّ تفرگ رظن رد
1 2 1 0 5/ د ج / ب رفص )فلا ( ( (

، هحفص ، - - - دنب ، هحفص - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 29رب 2 2 5 6 37 1 5 6 6 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

k3 1 5 k k4 4 4، / ، بیترت هب الاب هب نییاپ زا هقبط نامتخاس کی تاقبط یبناج یتخس دینک ضرف -
) ؟تسین زاجم ریز قطانم زا کیمادک رد نامتخاس نیا تخاس .تسا kو

II عون نیمز یور رب دایز یلیخ یبسن رطخ اب قطانم رد )فلا
I عون نیمز یور رب دایز یبسن رطخ اب قطانم رد )ب

IV عون نیمز یور رب طسوتم یبسن رطخ اب قطانم رد )ج
III عون نیمز یور رب دایز یبسن رطخ اب قطانم رد )د

، هحفص ، درادناتسا ساسا 10رب 2800 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دوش یم هتفرگ رظن رد نوکس تلاح رد کاخ راشف ،ریز دراوم زا کی مادک رد -5
راد دنب تشپ ای ینزو نابهگن یاهراوید )فلا

.دنا هدش هتخود اهنآ هدننک روصحم یاه باق هب فرط راهّ رد هک نابهگن یاهراوید طقف )ب
.دنتسه یکتم اه فقس هب اهنآ یاهتنا هک اه نیمزریز نابهگن یاهراوید )ج



همرآ نتب یا هفرط نابهگن یاهراوید )د
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 40رب 5 3 4 5 7 7 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب دیاب رتم دنّ لقادح یحطس یاه یپ قمع -6
( ( ( د) / ج / ب / 0فلا 6 0 7 0 8

0 5/
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 33رب 1 1 7 4 7 7 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

17 عافترا7 اب طسوتم یدالوف یشمخ باق متسیس اب نامتخاس هباشم ینامتخاسریغ هزاس کی یارب
هدش دروآرب نتوین ولیک ربارب هیاپ شرب رادقم عون کاخ یور رب زاوها رهش رد هیاپ زارت زا 860رتم III

شیازفا اب یلومعم عون زا یدالوف یشمخ باق متسیس هب یا هزاس متسیس دشاب رظن رد رگا «.تسا
کیدزن ریز ریداقم زا کیمادک هب بسح رب هزاس یحارط یارب هیاپ شرب ،دبای رییعت زاجم kNعافترا «

( تسا( هیناث / زا رتمک یا هزاس متسیس ود ره بوانت نامز دینک ضرف ؟دشاب یم 0رت 7
1200 1500 1800 2300( ( ( د) ج ب فلا

.تسا حیحص ب هنیزگ ، هحفص ، - لودج ، درادناتسا ساسا 71رب 1 5 2800 :باوج

؟تسا حیحص یراون یپ دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -8
.دشاب یم / ربارب ینوگژاو ربارب رد زاجم شنت شور هب نانیمطا بیرض لقادح 2فلا 5 (

.دشاب یم ربارب شزغل ربارب رد یکیتاتسا طیارش رد زاجم شنت شور هب نانیمطا بیرض لقادح 2ب (
نآ زاجم یربراب تیفرظ نییعت رد نانیمطا بیرض لقادح و هدوب رتم / ربارب یپ قمع لقادح 0ج 5 (

.دشاب یم ربارب یکیتاتسا طیارش 3رد
یطخ ،دریگ رارق بیش یالاب رد یپ و دوشن ماجنا لکش رییغت و یرادیاپ قیقد لیلحت هک یتلاح رد )د

.دنک دروخرب بیش حطس اب دناوت یم ،درذگ یم یپ هبل مئاق هب یقفا بیش اب 1هک 2
، هحفص ، - - لودج ، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 29رب 4 4 7 33 1 1 7 4 7 7 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دوش یم بوسحم ساسح نامتخاس دوگ ترواجم رد تلکسا نودب نامتخاس یتروص هّ رد -« » 9
یگنهرف شزرا اب نامتخاس طقف ب یربراک ره اب نامتخاس )فلا (
ناتسرامیب نامتخاس طقف د یخیرات شزرا اب نامتخاس طقف )ج (

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

؟تسا هتسباو ریز یاهرتماراپ هعومجم زا کیمادک هب عمش هورگ یهدزاب بیرض -10
عمش یارجا شور و اه عمش رطق ،اه عمش هلصاف )فلا
کاخ عون و عمش یاهدرگلیم دصرد ،اه عمش هلصاف )ب

کاخ عون و عمش نییاپ کون طیارش ،عمش یارجا شور )ج
عمش یراذگراب شیامزآ عون و عمش ینییاپ کون طیارش ،عمش رطق )د

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 59رب 2 1 6 6 7 7 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ



؟دشاب یمن حیحص ریز دراوم زا کیمادک دوگ رطخ یبایزرا رد -11
رظن رد دایز رایسب هراومه دوگ رطخ ،دشاب ساسح رایسب هزاس دوگ فارطا رد هک یتروص رد )فلا

.دوش یم هتفرگ
.تسا دایز رایسب ای دایز دوگ رطخ هراومه ،دشاب یراج بآ رگا )ب

دشاب دامتعا لباق یگدنبسّ دقاف و یتسد کاخ ،دوش یم ماجنا یرادربدوگ نآ رد هک یکاخ رگا )ج
.تفرگ رظن رد یلومعم ار دوگ رطخ ناوت یمن

رظن رد یلومعم ار دوگ رطخ ناوت یم دشاب رادیاپ بیش یاراد و رتم قمع اب دوگ هک یتروص رد 10د (
.تفرگ

، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 19رب 2 3 7 7 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دنوش یم هدافتسا دروم هّ رد امیقتسم اهرتموزیپ -12
عمش کون رد راشف نییعت یارب )فلا

بوطرم کاخ یکیرتکلا تمواقم نییعت یارب )ب
کاخ رد بآ حطس نییعت یارب )ج

اجرد اه عمش رد نتب مک تمواقم دننام یصیاقن نییعت یارب )د
،ب تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 5رب 4 3 7 7 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هک رتمیلیم ضرع هب ینامیس یاه کولب ناج تماخض لقادح و هتسوپ تماخض لقادح -260 13
هب و ربراب راوید رد ناوتب ات دشاب دیاب ردقّ بیترت هب ،تسا رتمیلیم دودح نآ یاه ناج نیب 50هلصاف

؟دومن هدافتسا هدشن باغود تروص
رتمیلیم و د رتمیلیم و ج رتمیلیم و ب رتمیلیم و 29فلا 32 25 25 25 32 20 25( ( ( (

، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 13رب 2 2 8 8 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص حلسمریغ ییانب یاه نامتخاس هدولاش دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -14
.تسین زاجم هجو ِـیه هب راد بیش یاه نیمز رد یناکلپ هدولاش یارجا )فلا

زا شیب اه هلپ عافترا هک یروط هب یناکلپ تروص هب اه هدولاش تخاس راد بیش یاه نیمز رد )ب
.تسا زاجم ،دشابن رتمیلیم زا رتمک اهنآ یناشوپ مه لوط مه و دشابن 600رتمیلیم 300

رتمک قفا هب تبسن نآ بیش هیواز هک یروط هب راد بیش هدولاش تخاس راد بیش یاه نیمز رد )ج
.تسا زاجم ،دشاب هجرد 30زا

زا رتمک قفا هب تبسن نآ بیش هیواز هک یروط هب راد بیش هدولاش تخاس راد بیش یاه نیمز رد )د
.تسا زاجم ،دشاب هجرد 20

، هحفص ،ب تمسق ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 66رب 4 5 6 8 8 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تمواقم رپ نتب طولخم تبسن نییعت یارب بسح رب مزال طسوتم یراشف تمواقم لقادح -MPa 15
هتشذگ یاه هداد زا درادناتسا فارحنا رادقم ؟تسا رت کیدزن ریز یاه هنیزگ زا کیمادک (هب 60C

( تسا هدش شرازگ / 5ربارب 8 MPa



72 68 66 63( ( ( د) ج ب فلا
، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 1رب 3 2 9 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

مئاق فالک یاه گنت دروم رد هنیزگ مادک ،فالک اب یرجآ یاه نامتخاس ینتب مئاق فالک رد -16
؟تسا حیحص

یتناس رثکادح دیاب اهنآ هلصاف فالک لوط رس اترس رد و هدوب رتمیلیم لقادح گنت رطق 15فلا 6 (
.دشاب رتم

اه گنت هلصاف ،یقفا فالک رب زا رتم یتناس هلصاف رد و هدوب رتمیلیم لقادح گنت رطق 75ب 6 (
.دشاب رتم یتناس 15رثکادح

رتم یتناس رثکادح دیاب اهنآ هلصاف فالک لوط رس اترس رد و هدوب رتمیلیم لقادح گنت رطق 20ج 6 (
.دشاب

رتم یتناس رثکادح دیاب اهنآ هلصاف فالک لوط رساترس رد و هدوب رتمیلیم لقادح گنت رطق 15د 8 (
.دشاب

، هحفص ، -ب- - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 56رب 3 2 10 5 5 8 8 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم حیحص هنیزگ مادک ،فالک اب یرجآ یاه نامتخاس رد فقس یگدماشیپ دروم رد -17
.دشاب یم عنامالب یعافترا ره اب یگدماشیپ یور راوید یارجا مزال یاهراهم ینیب شیپ اب )فلا

.دشاب رتم / زا شیب دیابن هجو ِـیه هب اه نکلاب دروم رد هرط یگدماشیپ لوط 1ب 5 (
.دشاب یم زاب فرط هس یاه نکلاب زا رتمک راب فرط ود یاه نکلاب رد لوبق لباق یگدماشیپ لوط )ج

ربارب رد دیاب هرط ،رتم / زا زاب فرط ود نکلاب رد هرط یگداشیپ لوط زواجت تروص رد 1د 5 (
.ددرگ هبساحم هلزلز مئاق یاهورین

، هحفص ،فلا- - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 47رب 3 5 5 8 8 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

طیارش اب یقطانم رد عقاو همرآ نتب نامتخاس رد یفرصم نتب یارب ریز طیارش زا کیمادک -18
؟تسا لوبق لباق دیرلک یاه نوی ضرعم رد یدنب هتسد دیدش )یطیحم )B

ربارب ینامیس داوم رادقم و هدر نتب 25Cفلا (
0 5 35C/ ربارب ینامیس داوم هب بآ تبسن رثکادح و هدر نتب )ب

300 35Cربارب ینامیس داوم رادقم و هدر نتب )ج
0 45 35C/ ربارب ینامیس داوم هب بآ تبسن رثکادح و هدر نتب )د

، هحفص ، - - لودج ، ثحبم باتک ساسا 47رب 1 6 9 9 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

هزادنا هک یتروص رد هزات نتب رد مزال یاوه بابح دصرد رادقم لقادح ،هزات نتب طوخم حرط رد -19
هّ ،دشاب هتشاد دوجو طسوتم یطیحم طیارش رد یگدز خی لامتحا و رتمیلیم هنادگنس 25یمسا

( دشاب( یم هدر زا رظن دروم نتب ؟دشاب یم 40Cرادقم
3 5 4 4 5 5/ د ج / ب )فلا ( ( (
، هحفص ، - - لودج ، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 52رب 4 6 9 51 2 6 6 9 9 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ



؟دنوش یمن هدنور شیپ یبارخ لباقم رد ینتب هزاس تمواقم دوبهب ببس ریز دراوم زا کیمادک -20
اهروتامرآ بسانم یگتسویپ )فلا

یپ هب اه نوتس هاگ هیکت لاصتا ندومن یلصفم )ب
نامتخاس یفاک یریذپ لکش تلع هب بسانم یژرنا فالتا )ج
راب لاقتنا نیزگیاج بسانم یاهریسم ندومن ایهم )د

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 179رب 4 2 13 9 9 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا ردقّ تمواقمرپ یاه نتب رد نامیس هب بآ لوبق لباق تبسن لقادح -21
0 32 0 3 0 28 0 26/ د / ج / ب / )فلا ( ( (

، هحفص ،خ تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 71رب 3 1 3 10 5 5 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

یششک یاهروتامرآ عطقم حطس ، و اب ینتب ریت کی همرآ نتب عطقم -d=500mm mm b=300 22
رگا ریت نیا مواقم یشمخ رگنل تبسن .تسا ضورفم درگلیم عون و نتب 400Sعون 25C As=1000
رظن رد هجرد تروص هب رگا نآ مواقم یشمخ رگنل هب ،دوش هتفرگ رظن رد تخاس شیپ تروص هب

؟تسا رتکیدزن ریز ریداقم زا کیمادک هب ،دوش هتفرگ
1 07 1 05 1 03 0 01/ د / ج / ب / )فلا ( ( (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 188رب 2 1 10 13 9 9 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

:دییامن باختنا ار حیحص هنیزگ ،نتب طولخم رد اه سکتال فرصم دروم رد -23
.دنهد یم شهاک ار یگدز خی لباقم رد تمواقم و نتب هتیسیتسالا لودم اه سکتال )فلا

.دنهد یم شیازفا ار نتب هتیسیتسالا لودم و نتب یشمخ تمواقم اه سکتال )ب
.دنهد یم شهاک ار نتب هتیسیتسالا لودم و هداد شیازفا ار نتب یششک تمواقم اه سکتال )ج

.دنهد یم شیازفا ار یگدز خی لباقم رد تمواقم و نتب هتیسیتسالا لودم اه سکتال )د
، هحفص ،فلا تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 75رب 6 1 3 10 5 5 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هنومن یارب ریز دراوم زا کیمادک ،هدافتسا دروم نتب هدر و یزیر ناتب یاهزور زا رظن فرص -24
( دوش( ضرف بعکمرتم کی زا شیب ،نتب طولخم ره مجح .تسا حیحص ،نتب زا یرادرب

نتب رگید تاعطق زا ادج هک ییاهریت رد و یرادرب هنومن کی بعکم رتم ره یارب اه نوتس رد 50فلا (
یرادرب هنومن کی لوط رتم ره یارب دنوش یم 100یزیر

یرادرب هنومن کی عبرمرتم ره ای و بعکمرتم ره یارب اه هدولاش رد 150ب 50 (
یرادرب هنومن کی عبرمرتم ره ای و بعکمرتم ره یارب اه لاد رد 200ج 10 (
یرادرب هنومن کی عبرمرتم ره ای و بعکمرتم ره یارب اهراوید رد 150د 20 (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 134رب 2 8 10 9 9 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

شیاریو ؟دشاب یم تسرد حلسمریغ ییانب یاه نامتخاس یارب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -) 25



( لاوس
.تفرگ راک هب روشک قطانم مامت رد ناوت یم ار نامتخاس عون نیا )فلا

.دشاب یم زاجم مک یبسن رطخ اب قطانم رد طقف نامتخاس عون نیا یریگراک هب )ب
.دشاب یم زاجم تقوم یاه نامتخاس یارب طقف نامتخاس عون نیا یریگراک هب )ج

.دشاب یم زاجم هلاس کی رمع اب تقوم یاه نامتخاس یارب طقف نامتخاس عون نیا یریگراک هب )د
، هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 63رب 1 6 8 8 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

طولخم زا ،یتافلوس طیحم رد ،رتمیلیم تماخض هب نیمز هب یکتم لاد کی یارجا یارب -250 26
32 اوه69 یامد ،دصرد اوه یبسن تبوطر هّـنانّ .تسا هدش هدافتسا سیلیسورکیم هدود یواح نتب
یاه هخاش هک دشاب یدح رد داب تعرس و سویسلس هجرد نتب حطس یامد ،سویسلس 26هجرد

؟تسا حیحص لاد نیا نتب یروآ لمع یارب دروم مادک ،دنیآرد تکرح هب ناتخرد کّوک
تایلمع نامز رد کیتسالپ ششوپ زا هدافتسا مه و یزیر نتب زا دعب لاد یور هیاس داجیا مه )فلا

.تسا یمازلا تشادرب
.تسین یزیر نتب زا دعب لاد یور رب نابیاس داجیا هب یزاین )ب

.دوش تظفاحم بآ ریخبت ربارب رد هدش هتخیر نتب تسین مزال )ج
یور سامت نودب کیتسالپ ششوپ زا هدافتسا ،هدش هتخیر لاد نتب یور هیاس داجیا رب هوالع )د

.تسا یمازلا تخادرپ زا دعب نتب حطس
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 76رب 1 6 2 8 9 9 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب دناوت یم ردقّ نتب طولخم رد نامیس نزو هب تافلوس لک زاجم رادقم رثکادح -27
دصرد د دصرد ج دصرد ب دصرد 5فلا 6 7 10( ( ( (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 56رب 1 7 6 9 9 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

هک یتروص رد هبل ریت نودب و ینایم ریت نودب ریت نودب هفرط ود لاد متسیس ای فقس کی رد -( ) 28
نوتس عطقم داعبا و رتم ربارب اه تهج رد ،رتم ربارب اه تهج رد اه نوتس روحم ات روحم 5هلصاف 6
رییغت لرتنک مدع تهج ینوریب یاه همشّ رد لاد تماخض لقادح ،دشاب رتمیلیم × 400اه 400

( )400S یفرصم دالوف ؟دوش هتفرگ رظن رد دیاب رادقم هّ فراعتم یاهراب تحت
( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم 190فلا 170 180

رتمیلیم 160
، هحفص ، - - لودج ، هحفص ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا 258رب 3 17 9 251 17 9 9 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

.............. دیاب یلبق هدش تخس نتب یور دیدج نتب نتخیر زا لبق -29
رتمیلیم جنپ یبیرقت قمع هب هشیت اب نآ حطس تسا مزال و هدش زیمت یلبق نتب حطس دئاز داوم )فلا

.دوش هداد شارخ
.دوش هدیشاپ نامیس یرادقم نآ یور یزیر نتب زا لبق و هدش هتسش بآ اب یلبق نتب حطس )ب

.دوش هداد ششوپ نامیس باغود اب نآ یور و هدش زیمت یلبق نتب حطس دئاز داوم )ج
.دوش زیمت نتب حطس و هدش هدودز یلبق نتب حطس یلامتحا فیعض هیال و دئاز داوم )د



، هحفص ،ج- دنب ، ثحبم باتک ساسا 60رب 9-7-1-3 9 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

........... نوتس هب ریت یشرب لاصتا کی رد اه ِـیپ شیارآ و عون ،دادعت رظن زا ناسکی طیارش رد -30
.تسا یکاکحطصا لاصتا اب ربارب ییاکتا لاصتا یشرب تمواقم )فلا
.تسا یکاکحطصا لاصتا زا شیب ییاکتا لاصتا یشرب تمواقم )ب
.تسا یکاکحطصا لاصتا زا رتمک ییاکتا لاصتا یشرب تمواقم )ج

.تسا رتشیب ییاکتا لاصتا زا دصرد ادودح کاکحطصا لاصتا یشرب تمواقم 33د (
، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 164رب 2-9-3-5 10 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص یدالوف یاه هزاس رد طلتخم عطقم دروم رد ،ریز تارابع زا کیمادک -31
.دشاب لاکساپاگم زا رتمک دیاب طلتخم عطقم اب یاضعا رد یدالوف عطاقم میلست شنت 240فلا (

و نیب دیاب یلومعم صوصخم نزو اب نتب یارب نتب یا هناوتسا یاه هنومن هصخشم تمواقم 20ب (
.دشاب لاکساپاگم 70

.دشاب لاکساپاگم و نیب دیاب کبس نتب یارب نتب یا هناوتسا یاه هنومن هصخشم تمواقم 50ج 20 (
.دشاب لاکساپاگم زا رتمک دیاب طلتخم عطقم اب یاضعا رد اهدرگلیم میلست شنت 400د (

، و ءزج ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 2رب 1 2 1 8 2 10 10 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یطیارش هّ تحت دوجوم یاه نامتخاس ریمعت رد یدالوف یاه هزاس تالاصتا رد جرپ و ِـیپ بیکرت -32
؟تسا زاجم

.دنشابن رتشیب رتمیلیم زا اه ِرپ و اه ِـیپ رطق 20فلا (
.دنشاب هدش یحارط یکاکحطصا تروص هب و دنشاب یلومعم عون زا اه ِـیپ )ب

.تسین لوبق لباق یطیارش ِـیه تحت ِرپ و ِـیپ بیکرت )ج
.دنشاب هدش یحارط یکاکحطصا تروص هب و هدوب تمواقم رپ عون زا اه ِـیپ )د

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

24 ِـیپ33 اب یّـیپ لاتسا کی رد یششک هعطق کی صلاخ عطقم حطس هبساحم یارب خاروس ضرع -
؟دوش هتفرگ رظن رد رتمیلیم دنّ دیاب ،درادناتسا خاروس اب و M

29 28 27 26( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - لودج ، هحفص ، ب - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 160رب 8 9 2 10 33 1 5 2 2 10 10 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

هناخراک رد اه نآ یور ینادوان یاهریگ شرب و هّریت امومع ،طلتخم عطقم اب یشمخ یاضعا رد -34
تاصخشم و طیارش رگا .دنوش یم لاسرا بصن تهج هاگراک هب یزیمآ گنر زا دعب و هدش هتخاس

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،دشابن رظندم یصاخ
دنوش گنر دیابن ییالاب لاب یور و اهریگشرب )فلا
.دنوش گنر دیاب لاب یور مه و اهریگشرب مه )ب

دنوشن گنر دنناوت یم ییالاب لاب یور و اهریگشرب )ج



.تسین یمازلا ییالاب لاب یور ندرک گنر یلو دنوش گنر دیاب اهریگشرب )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 270رب 4 5 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هب یرایش شوج اب هک رتمیلیم و یاه تماخض هب هعطق ود نیب زاجم یزارتمهان رثکادح -10 20 35
؟دشاب دناوت یم ردقّ رتمیلیم بسح رب .دنا هدش لصتم رگیدکی بل هب بل تروص

3 2 1 5 1( ( ( د) ج / ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 275رب 3 1 6 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

،دنوش یم شوج مه هب هشوگ شوج قیرط هب امیقتسم هک یتاعطق نیب زاجم زرد ضرع رثکادح -36
:تسا ربارب رتمیلیم بسح رب

1 2 3 4( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 261رب 4 4 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هجوت نودب اینوگ لاصتا اب و یرایش شوج اب بل هب بل یاهزرد رد شوج زاجم بدحت رثکادح -37
؟تسا رتمیلیم دنّ ،یگتسخ تمواقم شهاک و جراخم شیازفا هب

5 4 3 2( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 286رب 2 6 6 4 10 10 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

یدعب هس کبس هتخاس شیپ لناپ متسیس رد یراوید یاه لناپ قیاع ی هتسه تماخض لقادح -38
؟دشاب دیاب رتمیلیم دنّ ( )D3

50 40 30 20( ( ( د) ج ب فلا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 78رب 3 3 2 5 11 11 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص قیاع یاه بلاق اب حلسم نتب یا هزاس راوید دروم رد هنیزگ مادک -(ICF) 39
.دشاب رتمیلیم دیاب یاهراوید یور زاین دروم ششوپ لقادح 15فلا ICF (
.دشاب یمن زاجم بعکمرتم زا شیب مجح اب اه بلاق ندرک رابنا 50ب (

رد یفاضا درگلیم هب جایتحا ،الاب رد هاگرد لعن رب هوالع رتمیلیم اب ضرع اب اهوشزاب مامت 500ج (
.دنراد رگید فرط هس

.دشاب یم زاجم یدومع یاهدرگلیم ندنازرل ،نتب ندرک مکارتم تهج )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 73رب 22 8 4 11 11 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هس کبس هتخاس شیپ یاه لناپ فرط ره رد یششاپ نتب تاصخشم صوصخ رد هنیزگ مادک -40
؟تسا زاجم یدعب

رتمیلیم تماخض اب ب رتمیلیم تماخض اب 50فلا 20C 35 25 C( (
رتمیلیم تماخض اب د رتمیلیم تماخض اب 75ج 20C 50 15C( (



، هحفص ، و دنب ، ثحبم باتک ساسا 77رب 3 11-5-2-1-2 11 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک هعطق کی زا شیب یور رب یراک هتم دروم رد -41
.تسا زاجم ،دشاب رتمیلیم لقادح هعطق ره تماخض هک یتروص رد طقف 12فلا (

.تسا زاجم ،دشاب رت کّوک اه قرو تماخض زا هعطق ره یور خاروس رطق هک یتروص رد طقف )ب
زاجم ،دنشاب هدش هتسب رگیدکی هب مکحم روط هب یراک هتم زا شیپ تاعطق هک یتروص رد طقف )ج

.تسا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 9رب 12 1 8 1 11 11 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص ارجا نیح رد راک تظافح و ینمیا یارب ریز یاه ترابع زا کیمادک -42
.تسا رتم / ربارب دشاب یم دارفا روبع یارب طقف هک راد بیش یاه هار ضرع لقادح 0فلا 6 (

.تسا رتم تباث نابدرن کی یلاوتم یاهدرگاپ نیب لوبق لباق هلصاف رثکادح 10ب (
.تسا / ربارب هدراو یاهراب رثکادح هب تبسن راد بیش هار یراذگراب ینمیا بیرض لقادح 2ج 5 (

رادیاپ اه هرادج و هدوب رتم لقادح یتسیاب دوش یم داجیا یرادربدوگ رد هک راد بیش هار ضرع 4د (
.دندرگ

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 52رب 2 3 7 12 12 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

دراد دوجو نانآ شکتسد اب هتم یریگرد لامتحا و دننک یم راک یقرب هتم هاگتسد اب هک ینارگراک -43
..............

.دنیامن هدافتسا یا هّراپ شکتسد زا دیاب ب دنیامن هدافتسا صوصخم شکتسد زا دیاب )فلا (
.دنیامن هدافتسا یشکتسد عون ِـیه زا دیابن د دنیامن هدافتسا یکیتسال شکتسد زا دیاب )ج (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 30رب 1 8 4 12 12 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

:دیاب ،دوش یم هدافتسا هیلقت لیاسو ییاجباج یارب هک یرباعم و راد بیش هار ضرع -44
.دشاب رتم / لقادح و هیلقن هلیسو یارب بسانتم 3فلا 5 (

.ددرگ بصن مکحم عناوم نآ نیفرط رد و دشاب رتم / لقادح 3ب 5 (
.ددرگ بصن مکحم عناوم نآ نیفرط رد و دشاب رتم / لقادح 2ج 8 (
.ددرگ بصن مکحم عناوم نآ نیفرط رد و دشاب رتم / لقادح 3د 0 (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 55رب 6 5 7 12 12 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دشاب یم حیحص اه تسبراد ینمیا دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -45
.تسا رتم / کبس یاهراک یارب راک هاگیاج یاه هتخت یاه هاگ هیکت هلصاف رثکادح 2فلا 3 (

عافترا هب یتظافح هدرن راک هاگیاج فرط ره رد دیاب نارگراک طوقس رطخ زا یریگولج یارب )ب
.ددرگ بصن رتم / 1لقادح 10

2 50/ لقادح عافترا اب ییاهروخاپ دیاب هاگیاج فک زا راک رازبا و حلاصم نداتفا زا یریگشیپ یارب )ج
.دوش بصن رتمیلیم



.دریگ رارق دیدزاب دروم حالصیذ صخش طسوت هدافتسا نیح رد راب کی هام ره لقادح دیاب تسبراد )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 50رب 4 2 7 12 12 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

راجفنا لباقم رد حلسم نتب یاه هزاس رد هدر درگلیم زا ناوت یم یطیارش هّ تحت -500S 46
؟درک هدافتسا

هدافتسا هدننک حلسم درگلیم زا ناوت یم یفاک یگدش روصحم طیارش داجیا تروص رد 500فلا S (
.دومن

.درک هدافتسا هدر درگلیم زا ناوت یم ،دشاب رتالاب ای هدر زا نتب هک یتروص رد 500Sب 30C (
.دوش هدافتسا هدننک حلسم یاهدرگلیم زا دیابن هجو ِـیه هب 500Sج (

.درک هدافتسا هدننک حلسم درگلیم زا ناوت یم ینتیدودحم ِـیه نودب 500د S (
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 57رب 2 5 4 21 21 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

شیب یاه تماخض یاراد هک شوج اب هدش هتخاس تاعطق و نیگنس یاه خرمین ییامرگ شرب رد -47
؟دشاب یم باختنا لباق ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دنتسه رتمیلیم 40زا

.دریگ تروص سویسلس هجرد دص یالاب ترارح رد دیاب ییامرگ شرب )فلا
.دریگ ماجنا یلیر هلعش طسوت ییامرگ شرب )ب
.دریگ ماجنا هتسبرس یاضف رد ییامرگ شرب )ج

.تسا یرورض سویسلس هجرد دودح ات تاعطق شیامرگ شیپ ،ییامرگ شرب زا لبق 70د (
، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 259رب 10-4-4-2 10 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم حیحص یزاگ یاهرلوک یسرزاب دروم رد ریز ریداقم زا کیمادک -48
.دشاب یم یمازلا راب ود هنالاس یسرزاب لدتعم ییاوه و بآ قطانم رد )فلا

.دشاب یم یفاک امرگ لصف عورش رد راب کی هنالاس یسرزاب لدتعم ییاوه و بآ قطانم رد )ب
.دشاب یم یفاک امرگ لصف عورش رد راب ی هنالاس یسرزاب لدتعم ییاوه و بآ قطانم رد )ج

.دشاب یم یمازلا راب هس هنایلاس یسرزاب بوطرم و مرگ ییاوه و بآ قطانم رد )د
، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 39رب 4 4 5 22 22 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دریگ یم رارق شوج یسرزاب برخمریغ یاه شیامزآ فیدر رد ریز دراوم زا کیمادک -49
هبرض شیامزآ ب کح شیامزآ )فلا (

یسیطانغم تارذ شیامزآ د هدش تیاده شمخ شیامزآ )ج (
، هحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 258رب 2 4 8 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص یراکشوج تایلمع رد ریز تارابع زا کی مادک -50
.دریگ یم رارق هدافتسا دروم ور ود یغانج یاهزرد رد بلغا هدنهد هلصاف همست )فلا

.دشاب هتشاد هلصاف قرو زا رتمیلیم لقادح دیاب و دبسّـب قرو ریز هب دیابن دب تشپ همست 2ب (
یم هدافتسا بوانتم یاه شوج لاخ زا یراکشوج لمع ماجنا زا لبق دنب تشپ همست تیبثت یارب )ج



.دوش
.دروآ دوجو هب ار هشیر لحم رد لماک جازتما دناوتب دیاب لوا ساپ هشیر شوج )د ) (

، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 275رب 1 1 6 4 10 10 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا نت دنّ هژیو یاهدالوف یراکشوج یاهدورتکلا یتراپ نزو رثکادح -51
20 15 10 5( ( ( د) ج ب فلا

، هحفص ، - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 100رب 16 3 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

دوش لرتنک شوج سرزاب طسوت یراکشوج زا لبق دیاب هک یتامادقا ءزج ریز دراوم زا کیمادک -52
؟دشاب یمن

یراکشوج یاه لمعلاروتسد لرتنک ب شوج ییادز شنت تایلمع لرتنک )فلا (
شوج زلف و هیاپ زلف حلاصم لرتنک د مزال شیامرگ شیپ لرتنک )ج (

، و تاحفص ، - - دنب ،یشوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 200رب 199 1 5 7 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص لیذ تارابع زا کی مادک -53
شرب هاگتسد طسوت دناوت یم ،ددرگ یم فرصم یدالوف تاعطق نتخاس رد هک ییاه قرو شرب )فلا

.دریگ ماجنا یلیر هلعش
.دشاب یم زاجم نیتویگ طسوت شرب ،رتمیلیم زا رتگرزب تماخض اب اه قرو یارب 12ب (

زا لبق دیاب رتمیلیم زا شیب تماخض هب شوج اب هدش هتخاس تاعطق و نیگنس یاه خرمین رد 40ج (
.دوش ماجنا ییامرگ شیپ ،ییامرگ شرب

.دریذپ ماجنا راوید هتم کمک هب دیاب اه قرو ییاهن یاه خاروس )د
، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 259رب 10-4-4-2 10 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

زا شیب یزرد دیابن ،دنوش یم شوج مه هب هشوگ شوج هلیسو هب امیقتسم هک یتاعطق نیب -54
.دشاب هتشاد دوجو ریز رادقم

رت کزان قرو تماخض فصن ب رتمیلیم )فلا (3
رت میخض قرو تماخض فصن د رتمیلیم )ج (2

، هحفص ،ح دنب ، ثحبم باتک ساسا 261رب 10-4-4-4 10 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یارب ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح یاضعا یار قح ضیوفت دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -55
؟تسا حیحص یار نداد و یمومع عمجم رد روضح

.دریگب تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره )فلا
.دریگب تلاکو رگید وضع کی زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره )ب

.دشاب یمن زاجم ناونع ره تحت یار ضیوفت )ج
.دریگب تلاکو رگید یاضعا زا نیدودحم نودب دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره )د

، هحفص ، هرصبت ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا ساسا 3رب 1 52 :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا هنوگّ یزکرم یاروش هسیئر تایه ییارجا ناریبد تیلوئسم هرود و باختنا هوحن -56
.دنوش یم باختنا لاس تدم یارب ارآ رثکا اب یمومع تایه طسوت 3فلا (

.دنوش یم باختنا لاس تدم یارب یزکرم یاروش یاضعا نیب زا ارآ تیرثکا اب 3ب (
.دنوش یم باختنا لاس کی تدم یارب یزکرم یاروش یاضعا نیب زا ارآ تیرثکا اب )ج

.دنوش یم باختنا لاس تدم یارب یسدنهم ماظن یاه نامزاس هریدم تایه یاضعا نیب زا 3د (
، هحفص ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا 108رب 110 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

هّـنانّ .ددرگ یم یفرعم یرجم و راک بحاص هب ناتسا نامتخاس نامزاس فرط زا رظان سدنهم -57
دنّ فرظ رثکادح تسا فظوم روکذم نامزاس ،دیامن رییغت رظان ناسدنهم زا کی ره یلیلد ره هب ادعب

؟دیامن غالبا راک بحاص و یرجم هب ابتک ار دیدج رظان سدنهم زور
تعاس د هام کی ج زور ب هتفه کی 48فلا 15( ( ( (

، هحفص ، هدام ، ثحبم باتک ساسا 154رب 7 2 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دوش یم هدافتسا کانمن یاهاج رد یدالوف یاه هلول یگدز گنز زا یریگولج یارب یدودنا هّ زا -58
یور د میزینم ج موینیمولآ ب سم )فلا ( ( (

، هحفص ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 149رب 4 5 19 5 5 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا ردقّ ادودح میسلک رپ کهآ رد میزینم تانبرک رادقم -59
20 15 15 10 10 5 ات5 نیب د دصرد ات نیب ج دصرد ات نیب ب دصرد ات رفص نیب )فلا ( ( (

دصرد
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 15رب 1 1 1 3 5 5 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص یریمیلپ حلاصم دروم رد ریز دراوم زا کیمادک -60
.تسا هدادن خر یریمخ یاه لکش رییغت نآ رد هک تسا داوم زا یتلاح رموتسالا )فلا

.دهد یم ار یریمخ لکش رییغت هزاجا هک تسا هدام زا یتلاح تسومرت )ب
داوم لالحنا مدع زا هک تسا زاجم یتروص رد یکیتسالپ یاه فرظ رد عیام یاهرمیلپ لمح )ج

.دوش لصاح نانیمطا اه نآ نورد عیام رد فرظ هدنزاس
اه نآ زا هدش دعاصتم یمس یاهزاگ و دنوش یم هیزجت یزوس شتآ ماگنه رد اهرمیلپ زا یخرب )د

.دنک یم تیمومسم داجیا
، هحفص ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا 130رب 2 2 2 17 5 5 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ


