
ماظن هریدم تایه رد تیوضع یا هفرح تیحالص زارحا طیارش زا ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -1
؟دشاب یمن ناتسا یسدنهم

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

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

کی
نوناق اب طبترم ییارجا ای یتراظن یاه هاگتسد نانکراک نامزمه تیلوئسم یدصت مدع )د

، پ تمسق ، هدام ، هحفص ،یسدنهم ماظن نوناق هیحالصا و هیقاحلا ساسا رب -( ) 95 4 1 :باوج
، 2هرصبت

.تسا حیحص فلا هنیزگ

لباک بصن ای ندیشک یارب امد لقادح و فیعض راشف قرب یاه لباک نفد قمع دروم رد هنیزگ مادک -2
؟تسا حیحص دازآ یاوه رد

دارگیتناس هجرد + ،رتمیتناس ب دارگیتناس هجرد ،رتمیتناس 4فلا 60 0 120( (
دارگیتناس هجرد + ،رتمیتناس د دارگیتناس هجرد + ،رتمیتناس 3ج 85 3 120( (

، - - - دنب و - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1-5رب 2 7 13 1 5 2 7 13 87 13 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

ات دیاب ییاهن شیامزآ رد و دوش یم هیصوت .............،، شیامزآ راشف بالضاف یندّ یاه هکبش رد -3
.داد همادا دود قیرزت هب ................ راشف هب ندیسر

بآ نوتس رتم عافترا اب ربارب ،لاکساپ ولیک / 3فلا 0 7 (
لاکساپ ،لاکساپولیک 250ب 40 (

لاکساپ ،بآ نوتس رتم عافترا اب ربارب 250ج 3 (
لاکساپولیک اب ربارب ،بآ نوتس رتم عافترا اب ربارب 40د 5 (

، -پ تمسق و -ب تمسق ، - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب -2 3 5 4 16 104 16 1 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

.........................دنوش یم رفح یراذگ هلول یارب نیمز رد هک ییاه لاناک رد -4
.دشاب هتسویپان لاصتا ود نیب لوط رد هلول هاگ هیکت دیاب یلامتحا یاه تسشن بذج یارب )فلا

رُپ دش هدیبوک مرن نش و هسام هناگادج یرتمیتناس یاه هیال اب ناوت یم نآ قمع لیلقت یارب 20ب (
.دوش

.دیشارت هلول بصن زارت ریز رتمیتناس / ات لقادح ار یگنس یاه تمسق دیاب 7ج 5 (
.دوش رفح هلول رطق ربارب هس قمع ات ار رتسب فک دیاب ،فیعض یاه کاخ رد )د

، پ تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 2 4 6 16 132 16 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

تبسن یتشادهب بالضاف یشک هلول دادتما رییغت هقبط ینوکسم نامتخاس کی مود هقبط رد رگا -5 5
.......................... دشاب ریزگان هجرد هیواز اب مئاق دادتما 50هب

.درک هدافتسا شکاوه بصن هب مازلا نودب یقفا مخ ود زا دیاب )فلا



.درک هدافتسا شکاوه بصن هب مازلا اب یدومع مخ ود زا دیاب )ب
.تسین زاجم و تسا هجرد مئاق دادتما هب تبسن دادتما رییغت هیواز رثکادح 45ج (

.درک هدافتسا شکاوه بصن هب مازلا نودب و یدومع مخ ود زا دیاب )د
، -پ و -پ تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 6رب 2 5 2 4 16 89 16 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هک یتروص رد ،دوش یم هدافتسا راوخ شکّ یندّ عون گنیتیف زا هک یدالوف یاه یشک هلول رد -6
.درک هدافتسا ............. یاهریش زا دیاب ،دشاب ِـنیا هلول رطق

یزنرب ای یندّ د یندّ ج یسم ب یجنرب )فلا ( ( (
صصخم

، -فلا تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 6 4 3 16 54 16 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسیّ یراکشوج رد ،بیترت هب و تمالع زا روظنم -IG IF 7
یرایش شوج رد یفقس یراکشوج تلاح و هشوگ شوج رد الاب رس یراکشوج تلاح )فلا

یرایش شوج و هشوگ شوج رد یقفا یراکشوج تلاح )ب
یرایش شوج رد یفک یراکشوج تلاح و هشوگ شوج رد یفک یراکشوج تلاح )ج

یرایش شوج رد الابرس یراکشوج تلاح و هشوگ شوج رد یفقس یراکشوج تلاح )د
، - لکش و - دنب ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 17رب 1 13 1 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟درک دیاب هّ شوج شزیر و هشیر نتخوس زا یریگولج یارب -8
درک هدافتسا الاب ژاتلو اب ینژوردیه دورتکلا زا دیاب )فلا

.درک هدافتسا نییاپ ژاتلو و بسانم دورتکلا زا )ب
.دشاب زین تروص هب هشیر لحم رد شوج هبل دیاب )ج

.تفرگ رظن رد یناشیپ نآ یارب شوج هشیر لحم رد دیاب )د
، - لکش ، - دنب ، هحفص ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 13رب 4 8 4 116 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

روتسد اب یدالوف تاعطق دیلوت ماگنه برخمریغ یاه شیامزآ رد ،تبثم جیاتن لوصح تروص رد -9
.دبای لیلقت ............... فقس ات دناوت یم توصارف ای یراگنوترپ شیامزآ دصرد ،رظان سدنهم

دصرد د دصرد ج دصد ب دصرد 40فلا 60 30 50( ( ( (
، - - لودج لیذ تاحیضوت ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 4 10 363 10 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دوش یم هدافتسا یراذگ میش و یراذگدپ زا یزلف تلکسا اب یاه نامتخاس رد یدراوم هّ رد -10
.تسا بقع هب ماگ یلاوت یریگراک هب زاین هک قیمع یاه ناخ یراکشوج یارب )فلا

نیگنس هعطق کی لمح تایلمع رد )ب
یپ هب نوتس فک بصن یتعنص شور رد )ج

.دشاب دس تشپ هب زاین هک بل هب بل یاه یراکشوج رد )د
، تمسق ، - دنب ، هحفص ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 2رب 10 9 368 :باوج



.تسا حیحص ج هنیزگ

هب هک قیمع یاه یپ یکیمانید یراذگراب ددجم شبوک شیامزآ رد یربراب تیفرظ نییعت یارب -( ) 11
حیحص هیلوا شبوک زا ددجم شبوک ینامز هلصاف دروم رد هنیزگ مادک ،دنا هدش ارجا عمش تروص

؟تسا
هتفه ود لقادح هنادزیر یاه کاخ رد ب هتفه کی لقادح هنادزیر یاه کاخ رد )فلا (
هتفه ود لقادح یا هناد یاه کاخ رد د هتفه کی لقادح یا هناد یاه کاخ رد )ج (

، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 2 8 6 7 65 7 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا لوبق لباق نیمز یکینکتوئژ ییاسانش یارب هنامگ نتفرگ یارب ریز یاه شور زا کی مادک- 12
گنس هولق نودب هسام و نش طولخم رد یوشتسش یرافح )فلا

رادیاپ هنامگ راوید و هدنبسّ کاخ رد رُپ وت هلیم اب رگوا اب یرافح )ب
اه هیال فیصوت یارب گنس و کاخ رد هتسویپ یریگ هزغم اب ینارود یرافح )ج

دروم هس ره )د
، - تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 2 2 4 7 12 7 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا نازیم هّ یشبوک یاه عمش عون زا قیمع یاه یپ رد یلوط یاهروتامرآ لقادح -13
لکش عبرم یاه عمش یارب روتامرآ لقادح و عمش عطقم حطس دصرد لقادح 4فلا 8 (
لکش عبرم یاه عمش یارب روتامرآ لقادح و عمش عطقم حطس دصرد لقادح 4ب 1 (
یا هریاد یاه عمش یارب روتامرآ لقادح و عمش عطقم حطس دصرد لقادح 4ج 1 (
یعلض دنّ یاه عمش یارب روتامرآ لقادح و عمش عطقم حطس دصرد لقادح 6د 8 (

و - - - دنب هحفص و - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 9 14 9 201 6 5 20 9 285 9 :باوج
9-14-9-2

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص نتب هیهت رد هنیزگ مادک -14
یم هنومن لک نزو دصرد رثکادح ،رتمیلیم هزادنا رثکادح اب یاه هناد گنس اب نتب رد 40فلا 25 (

.دشاب یکلوپ ای ینزوس یاه هناد گنس زا دناوت
.دشاب دصرد رثکادح دیاب سلجنآ سل شیامزآ قبط یفرصم یاه هناد گنس نزو شهاک نازیم 12ب (
لقادح صوصخم مرج نیگنایم رثکادح نییعت یارب ،کبس هناد گنس اب یا هزاس نتب یاه هنومن رد )ج

.درک هدافتسا دیاب اوه رد هدش کشخ هزور ینتب هنومزآ 28زا 5
.دنشاب یم حیحص و هنیزگ ود ره 3د 1 (

لودج ، هحفص و تمسق ، - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 121رب 5 14 10 9 120 9( ) :باوج
، - - لودج ، هحفص 16و 10 9 122 9-10-15

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسین حیحص طلتخم یاه فقس یارجا رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -15
.دیامن زواجت هیاپ زلف تماخض ربارب / زا هاگ ِـیه دیابن خیم لگ رطق 2فلا 5 (

.دنشاب هدش درون مرگ ینادوان عون زا دنناوت یم اهریگ شرب )ب



.درک هدافتسا خیم لگ ناونع هب ناوت یم دنا هدش هدیرب ناسکی هزادنا هب هک اهدرگلیم تاعطق زا )ج
.دنوش نوفدم اه لاد رد دیاب اهریگ شرب )د

، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 7 8 2 10 133 10 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا گی مادک -16
.درک هیهت یرتشیب یراشف تمواقم اب تمواقم رپ نتب ناوت یم نش هزادنا رثکادح ندرک رتشیب اب )فلا
رارق یریگ هزادنا دروم و رایعم هزور نس رد دیاب سردوز تمواقمرپ یاه نتب یراشف تمواقم 28ب (

.دریگ
رارق یریگ هزادنا دروم و رایعم هزور نس رد دیاب سردوز تمواقم رپ یاه نتب یراشف تمواقم 8ج (

.دریگ
.دوش یم هدافتسا پمالسا زا یفایلا نتب ییاراک یریگ هزادنا یارب )د

، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 7رب 3 2 9 9 92 9 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

:دنشاب هدش لیکشت بروم یاه تسب و یدالوف یاه خرمین زا هک ییاه نوتس رد -17
روحم رب دومع هلصاف ،دشاب یّـیپ عون زا یراشف وضع یازجا هب ییاهتنا یاه قرو لاصتا هّـنانّ )فلا
لیکشت یاه خرمین یسدنه زکارم نیب هلصاف ربارب لقادح دیاب لاصتا لیاسو رد یراشف وضع یلوط

.دشاب یراشف وضع هدنهد
.دوش هیبعت ِـیپ ددع لقادح دیاب ریت هب لاصتا قرو و ییاهتنا قرو ره رد 5ب (

.تسین بسانم بروم یاه تسب یارب ینادوان عطاقم زا هدافتسا )ج
دیابن یکت بروم یاه تسب رد یراشف وضع یلوط روحم هب تبسن اه تسب یلوط روحم هیواز )د

.دشاب هجرد زا 60رتشیب
،لوا فارگاراپ ، هحفص و رخآ فارگاراپ ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 57رب 56 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -18

.دنریگ یم رارق یشرب یاهورین ریثات تحت طقف اهریگ شرب طلتخم عطاقم اب یاه نوتس رد )فلا
.دنشاب هتشاد نتب زا یبناج ششوپ رتمیتناس لقادح دیاب اهریگ شرب همه 25ب (

6 یواسم دیاب خیم لگ عون زا اهریگ شرب زکرم ات زکرم هلصاف لقادح طلتخم عطقم اب یاهریت رد )ج
.دشاب یلوط روحم رب دومع دادتما رد اهنآ رطق ربارب و ریت یلوط دادتما رد اهنآ رطق 4ربارب

یارب نتب زا یبناج ششوپ لقادح ،صاخ یاه تلاح یانثتسا هب طلتخم عطاقم اب یاه نوتس رد )د
.تسا رتمیلیم اهریگ 20شرب

،مود فارگاراپ ،پ تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 7 8 2 10 136 10 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

کی تماقا یارب هک ربعم سرتسد حطس یور رب هقبط رثکادح لماش ینوکسم یاه فرصت رد -3 19
.دوش یم هتفرگ رظن رد راوناخ ود ای

یمازلا لولعم دارفا یارب اهنآ ندوب سرتسد لباق هک میقتسم یاهورهار یمازلا یانهپ لقادح )فلا
.تسا / هرفن رثکادح فرصت راب ای 1دییامن 40 45

زا دیابن هگنل یانهپ ،یلصا رد ناونع هب طسو راداو نودب هگنل ود یاهرنف زا هدافتسا تروص رد )ب
.دشاب رتمیتناس 120



120 زا نکلاب یمازلا یانهپ و قمع ندش زاب ریسم مامت رد دیابن هدنوش زاب نکلاب هب یلصا رد هّـنانّ )ج
.دنهد شهاک رتمیتناس

فک کی هبل زا هلپ فک قمع و دشاب رتشیب ددع زا دیابن تحارتسا اب درگاپ نودب اه هلپ دادعت 12د (
.دوش یریگ هزادنا یدعب هلپ فک یناقوف هبل اب هلپ

، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 5 1 5 4 45 4 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص تماقا یاهاضف دروم رد هنیزگ مادک -20
هب لومعم روط هب درف هک تمسق ره رد یتشادهب یاضف عافترا ،هقبط نایم هیبعت تروص رد )فلا

.دشاب رتم / زا رتمک دناوت یمن طیارش ره رد ،تسا هداتسیا 2تروص 0
.دوش هداد رارق ریگ باتفآ هظفحم دناوت یم ناویا یاضف و اضف نیا نیب )ب

اه هرجنپ یالاب هبل و رتم لباقم راوید زا نآ هلصاف و هدش هیبعت راوید کی رد اه هّـیرد یمامت رگا 5ج (
.تسا اضف فک مجنپ کی هشیش یمازلا حطس ،دشاب رتم عافترا 2رد

عبرمرتم زا دیابن اضف لک یانبریز لقادح دوش هتفرگ رظن رد زین اذغ فرص یارب ییاضف رگا 25د (
.دشاب رتمک

، - - - - دنب و - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4رب 3 2 5 4 3 3 2 5 4 53 4 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،نامتخاس یمومع تامازلا رظن زا -21
ماب و تاقبط یگدمآ شیپ یجراخ هرادج رد دیابن یتاسیسات یشک لاناک و یشک هلول هنوگ ِـیه )فلا

.دوش هیبعت
هیاسمه نیمز و سرتسد نابایخ عافترا اب یگنهامه رد هک دشاب یا هنوگ هب دیاب نیمز فک عافترا )ب

.دریگ رارق
.دنک تیاعر ار ربعم زا رتم / عافترا لقادح دیاب دشاب زاجم طاباس داجیا رگا 3ج 5 (

رد هک عبرمرتم / زا شیب تحاسم و رتمیتناس زا شیب ضرع اب یا هشیش حوطس مامت 1د 20 90 (
.دنشاب هدنزیر ریغ و نمیا هشیش زا دیاب دنراد رارق ربعم و زاب یاضف ترواجم

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک 8ساسارب 4 4 4 37 4 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

مزال تمواقم ،دنشاب زهجم هدنراب هکبش هب هک یتروص رد ،امنیس و یشزرو هاگشاب یزاسادج یارب -22
؟تسا تعاس دنّ شتآ ربارب رد

تعاس د تعاس ج تعاس ب تعاس 4فلا 3 2 1( ( ( (
هحفص و - - - - دنب هحفص و - - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 4 2 2 3 23 1 4 2 2 3 22 3 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ ، - - - 2لودج 4 2 3 30

هنیزگ زا کی مادک قیرح لباقم رد اه نامتخاس تظافح رد نامتخاس داعبا یاه تیدودحم رظن زا- 23
؟تسین حیحص ریز یاه

یصاخ طیارش هک یتروص رد تسا کی عون زا نآ راتخاس هک هقبط کی هاگشیامن نلاس رد )فلا
.تسین تحاسم ندرک دودحم هب یزاین دوش تیاعر

نآ رد هک یقاتا لک تحاسم موس ود زا دیابن اه هقبط نایم و تازیهجت یاهوکس تحاسم عومجم )ب
.دشاب رتشیب ،دنا هدش عقاو



نامتخاس لک طیحم و رواجم یاه نامتخاس اب هلصاف لیلد هب نامتخاس زاجم تحاسم شیازفا )ج
.دنراد سوکعم تبسن

رد هک یقاتا هب هقبط نایم ندوب زاب ،دنکن زواجت زا روصحم یاضف لک فرصت راب هک یتروص رد 20د (
.تسین یمازلا تسا هدش عقاو نآ

،فلا هرصبت ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4رب 4 4 3 46 3 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا یمازلا یتسد قیرح مالعا متسیس بصن ریز دراوم زا کی مادک رد -24
یدحاو ینوکسم نامتخاس ب ینامزاس تقومریغ هاگتماقا 21فلا ( (

دروم هس ره د نشج و شیامن یاه ناکم )ج (
و - - - - دنب هحفص و - - لودج همادا هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 1 4 5 3 56 6 2 3 34 3 :باوج

، - - - - دنب 5هحفص 4 4 5 3 58
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک- 25
رمیارپ نآ یور و هدش یّـیپ ناوت رود کی دیاب ،راکوت زاگ یاه هلول یگدز گنز زا یریگولج یارب )فلا

.دوش هدز
هرفح عمتجم رطق ،یعیبط زاگ یشک هلول یراکشوج رد هدش سوبحم یاهزاگ دامجنا رثا رد رگا )ب

.تسین لوبق لباق شوج ،دشاب رتمیلیم زا شیب هدش داجیا 5یاه
هرفح عمتجم رطق ،یعیبط زاگ یشک هلول یراکشوج رد هدش سوبحم یاهزاگ دامجنا رثا رد رگا )ب

.تسین لوبق لباق شوج ،دشاب رتمیلیم زا شیب هدش داجیا 5یاه
عطاقت رد یتح تلاح ِـیه رد ،تسا هدش هدیشوپ ینامتخاس حلاصم هلیسو هب هک راکوت زاگ هلول (ج (

.دریگ رارق یتاسیسات یاه هلول رگید رتمیتناس زا رتمک هلصاف رد دناوت یمن 20اه (
.دشاب رتمیتناس لقادح دیاب نآ لاثما و طایح رد راکوت یاه هلول قمع 30د (

، ب تمسق ، - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 6-5 17-5 50 17 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

رد هک ،یترارح دیفم یانبریز و یزکرم ترارح یاراد عبرمرتم اب ینوکسم لزنم رد -200 26
،یزکرم ترارح لعشم زاگ فرصم بیترت هب .تسا هدش بصن رادرف هلعش جنپ زاگ قاجا هناخزپشآ

؟تسا ردقّ نآ زاگ رادقم و فک زا زاگ قاجا فرصم ریش هلصاف
تعاس رد بعکمرتم ،رتمیتناس یلا ،بعکم رتم / 4فلا 120 110 3 5 (

تعاس رد بعکمرتم / ،رتمیتناس یلا ،بعکم رتم 2ب 5 60 30 2 (
تعاس رد بعکمرتم / ،رتمیتناس یلا ،بعکم رتم 0ج 7 110 90 3 (
تعاس رد بعکم رتم / ،رتمیتناس یلا ،بعکم رتم / 0د 3 90 60 2 5 (

لودج ، هحفص و - - لودج لیذ تاحیضوت ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 32رب 4 4 17 34 17 :باوج
،17-4-1

.تسا حیحص ج هنیزگ

................... هقبط کی رد زوسزاگ هاگتسد ود بصن تروص رد- 27
.درک هدافتسا شکدود یارجا یارب هتخاس شیپ ینامیس یاه هلول فلتخم عاونا زا ناوت یم )فلا

.دشاب رتم / دیاب یبآ یاهرلوک اب شکدود کهالک هلصاف لقادح 2ب 5 (



.دریگ رارق رت کّوک زوسزاگ هاگتسد یور امیقتسم ای رت کیدزن دیاب کرتشم شکدود )ج
.دهد یم شهاک ار کرتشم شکدود طبار هیلوا تیفرظ ،لوا مخ ود رب هفاضا هجرد مخ ره 90د (

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 8رب 4 8 17 78 17 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یورهار ضرع ،دشاب / ثادحا تسد رد نامتخاس رواجم ور هدایپ ضرع هک یتروص رد -1 20 28
:اب تسا ربارب تقوم هدیشوپرس

رتم / د رتم / ج رتم / ب رتم / 1فلا 00 2 50 1 50 1 20( ( ( (
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 4 5 12 34 12 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هب اه هاگراک رد ربالاب یاه هاگتسد یاه تمسق هیلک ینف هنیاعم و اهریجنز و اه لباک دیدزاب- 29
؟دریگ یم تروص یسک هّ طسوت و ینامز هدزاب هّ رد بیترت

حالصیذ صخش طسوت راب کی هام شش ره -هاگتسد لوئسم طسوت هنازور )فلا
هاگتسد یدصتم طسوت یگتفه -حالصیذ صخش طسوت یگتفه )ب

هاگتسد لوئسم طسوت یگتفه -هاگتسد لوئسم طسوت راب کی هام شش )ج
حالصیذ صخش طسوت هنازور – حالصیذ صخش طسوت یگتفه )د

، مهم یلیخ ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 9 2 6 12 44 12 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

:اب تسا ربارب متسیس رد نتب هدر لقادح و نتب تماخض رثکادح و D3لقادح- 30
25C 70 20 20C 60 هدر35 -رتمیلیم و ب هدر -رتمیلیم و )فلا (

25C 70 40 20C 70 هدر40 -رتمیلیم و د هدر -رتمیلیم و )ج (
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک 1ساسارب 2 5 11 77 11 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

بآ تاباعشنا ذخا یارب هنیزه تخادرپ و مادقا تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق رد -( ) 31
؟تسا یسک هّ هدهع رب قرب و

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

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

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

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک- 32
یگنر نوگانوگ یاه بیکرت زا ناوت یم ینامرد و یشزومآ یربراک اب یاه نامتخاس یاهولبات رد )فلا

.درک هدافتسا
یمازلا اه هناخترافس و اسیلک زا معا اه یربراک یمامت رد یسراف نابز و طخ زا هدافتسا تیولوا )ب

.تسا
کمشّ یاه غارّ زا یربراک فرعم یتاغیلبت یاهولبات یزادرپرون یارب ناوت یم ینوکسم قطانم رد )ج



.دومن هدافتسا نز
رتمیتناس ینوکسم عمتجم کی رد رتم عافترا هب یتاغیلبت ولبات کی فورح هزادنا رثکادح 50د 2 (

.تسا
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4رب 2 7 7 20 71 20 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یمن حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -33
.دنک یم دازآ ترارح یدایز یرادقم مجح دایدزا اب و دوش یم هتفکش دوز رایسب ییاوه کهآ )فلا
.دراد میزینم دیسکا دصرد زا شیب هک تسا یکهآ الاب میزینم اب یکیلوردیه هتاردیه کهآ 5ب (
.دراد میزینم دیسکا دصرد زا شیب هک تسا یکهآ الاب میسلک اب یکیلوردیه هتاردیه کهآ 5ج (

.دوش یمن مک نآ تیلاعف ،اوه زا هتفکش کهآ ندنام ظوفحم تروص رد )د
، فلا تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 1 2 1 3 5 16 8 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا تسرد کی مادک ریز دراوم زا- 34
یلومعم نزو اب هناد گنس اب هناد کبس زا تسا یبیکرت کبس نتب یدنب هناد )فلا
.تسا / ات / نیب و یرایتخا تامازلا ءزج زیر هناد گنس یمرن لودم 3ب 2 2 3 (
.تسا / ات / نیب و یرابجا تامازلا ءزج زیر هنادگنس یمرن لودم 3ج 1 2 3 (

12 لقادح فرصم زا لبق دیاب ،دسرب رادیاپ و تخاونکی دح هب اه هناد گنس تبوطر هک نآ یارب )د
.دنامب یقاب وپد لحم رد تعاس

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

زا سپ ات تسا زاین هک یرادا نامتخاس کی تاسلج قاتا رد هدش صخشم زاجم نامز رثکادح -35
؟تسا هیناث دنّ ،دنک تفا لب یسد ادص راشف زارت ،ادص عبنم ندرک 60عطق

1 5 0 55 0 8 1/ د / ج / ب )فلا ( ( (
، - - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 6 2 18 35 18 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

زا هتفای نزو یادص شهاک صخاش ریداقم ،هرجنپ و رد ،هشیش درباوه یدنب ادص ریداقم دروم رد- 36
؟تسا هدش بترم یتسرد هب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک رد لب یسد بسحرب نیرتمک هب نیرتشیب

،هدش یدنبزرد رتمیتناس / تماخض هب یلاخ وت یزلف رد ،رتمیلیم تماخض هب هداس هشیش 4فلا 5 6 (
هدش یدنبزرد و یرتمیلیم هشیش اب هرادج کت 4هرجنپ

رد ،رتمیلیم تماخض هب هداس هشیش ،هدش یدنبزرد و یرتمیلیم هشیش اب هرادج کت هرجنپ 4ب 6 (
هدش یدنبزرد و رتمیتناس رتم / تماخض هب یلاخ وت 4یبوّ 5

رد ،رتمیلیم تماخض هب هداس هشیش ،هدش یدنبزرد و رتمیلیم هشیش اب هرادج کت هرجنپ 6ج 10 (
رتمیتناس / تماخض هب یلاخ وت 4یزلف 5

هرادج کت هرجنپ ،یرتمیلیم هشیش اب هرادج کت هرجنپ ،یرتمیلیم هشیش اب هرادج کت هرجنپ 6د 4 (
هدش یدنبزرد هس ره و یرتمیلیم هشیش 10اب

هحفص و - پ لودج ، هحفص و ، - پ لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4رب 3 73 2 3 71 18 :باوج
، - پ لودج ،3 3 72



.تسا حیحص فلا هنیزگ

زاین اب هقطنم رد ،یدومع تروص هب و نامتخاس یجراخ هتسوپ رد هک هرادج ود یاه هشیش رد -37
................... دنراد رارق دایز یی هیامرس

رارق تسا سامت رد جراخ یاوه اب هک یا هشیش یجراخ حطس یور رب دیاب لیسگ مک ششوپ )فلا
.دریگ

.دریگ رارق تسا سامت رد لخاد یاوه اب هک یا هشیش یلخاد هرادج رد دیاب لیسگ مک ششوپ )ب
.دریگ رارق تسا سامت رد لخاد یاوه اب هک یا هشیش یجراخ حطس یور رب دیاب لیسگ مک ششوپ )ج

.دریگ رارق تسا سامت رد جراخ یاوه اب هک یا هشیش یلخاد هرادج رد دیاب لیسگ مک ششوپ )د
، لکش ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 8رب 108 19 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رهش رد عقاو هقبط هس رد عبرمرتم دودح یانبریز اب ینوکسم و درفنم ینامتخاس 1000رد- 38
رد هدش نیعم یاه نابیاس یاراد نامتخاس یجراخ هتسوپ رذگرون یاه هرادج یمامت هک رهشناریا

....................... دنتسه مهدزون ثحبم
.داد شهاک / بیرض ات ار یزیوجت شور رد هدش مالعا یترارح تمواقم لقادح ناوت یم 0فلا 9 (
.داد شیازفا / بیرض ات ار یزیوجت شور رد هدش مالعا یترارح تمواقم لقادح ناوت یم 0ب 9 (

.دشاب یمن زاجم یترارح تمواقم شیازفا ای شهاک ،نامتخاس ناکم و تاقبط دادعت لیلد هب )ج
تمواقم یحارط یارب یزیوجت شور زا هدافتسا تروص رد نامتخاس ناکم و تاقبط دادعت لیلد هب )د

.دبای شیازفا / ات رادج یترارح بیارض دیاب نامتخاس 0یترارح 5
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 2 3 19 35 19 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هب هرجنپ یارب یدومع نابیاس بسانم هیواز و ........... نامتخاس یژرنا زاین هیمورا رهش رد -39
.تسا ............... بونج تهج

هجرد -طسوتم ب یبرغ هجرد – مک 50فلا 15( (
هجرد -طسوتم شیامرگ د یبرغ هجرد – دایز 50ج 30( (

،لودج ، هحفص و تسویپ ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 126رب 3 70 19 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رازبا شزیر و شزغل زا یریگولج یارب هاگراک رد هک یا هلیسو دروم رد ریز تاحیضوت زا کی مادک -40
؟تسا حیحص ،ددرگ یم بصن راک

دیاب راک زارت زا رت نییاپ رتم / رثکادح و رتم / لقادح هلصاف رد و دراد مان ینمیا روت 4فلا 6 2 4 (
.دوش بصن

.دوشن بیرخت رازبا شزیر رثا رد هک دوش یحارط یوحن هب دیاب و دراد مان یتظافح شوپرس )ب
.ددرگ رایتخا جراخ فرط هب هجرد رثکادح و لقادح دیاب و دراد مان ینوریب هبل 45ج 30 (

.دشاب رتمیتناس تماخض هب بوّ زا دناوت یم و دراد مان روخاپ 3د (
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 3 5 12 34 12 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ
لباق هفرط کی نابدرن زا هدافتسا و زاب تلاح رد هفرط ود نابدرن عافترا دروم رد هنیزگ مادک -41

؟تسا حیحص لمح



داجیا انبم حطس اب یناتحت هاگ هیکت هک هجرد زا رتمک هیواز اب -دشاب رتشیب رتم / زا دیابن 75فلا 3 5 (
.تسا زاجم دنک

ِـیه هب دنک داجیا انبم حطس اب یناتحت هاگ هیکت هک هجرد هیواز اب -دشاب رتشیب رتم زا دیابن 90ب 4 (
.تسین زاجم هجو

اب دنک داجیا انبم حطس اب یناتحت هاگ هیکت هک هجرد هیواز اب -دشاب رتشیب رتم زا دیابن 90ج 3 (
.تسا زاجم هدش رکذ طیارش تیاعر

.دشاب یمن زاجم تروص ره رد هاگراک رد -دشاب رتشیب رتم / زا دیابن 2د 5 (
، - - - دنب و - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 7رب 3 7 12 4 3 7 12 53 12 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

رد بیترت هب هنیزگ مادک ،دوش یرادربدوگ هب مادقا یمومع یاضف و ربعم کی ترواجم رد هّـنانّ -42
هلصاف لقادح و تقوم یتظافح راصح عافترا لقادح ،تقوم یتظافح هدرن عافترا لقادح دروم

؟دشاب یم حیحص دوگ هبل زا تقوم یتظافح راصح
رتم / -رتم / -رتم / ب رتم رتم / – رتم / 1فلا 5 1 9 0 9 3 1 5 0 75( (

رتم – رتم / -رتم / د رتم -رتم / -رتم / 2ج 2 20 1 1 1 2 5 1 20( (
هحفص و - - - دنب هحفص و - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 9 5 12 36 2 2 5 12 33 12 :باوج

، - - - دنب 5همادا 2 9 12 68
.تسا حیحص ب هنیزگ

دادعت رثکادح و یتشادهب مزاول ات راک لحم نیب یقفا هلصاف رثکادح دروم رد هنیزگ مادک -43
؟تسا حیحص راک یاه لحم رد هناگادج یتشادهب مزاول ینیب شیپ زا بانتجا یارب ناعجارم

رفن ،رتم ب رفن ،رتم 150فلا 150 140 140( (
رفن ،رتم د رتم ،رتم 140ج 150 150 160( (

، -ت و -ت تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 1 1 3 2 16 27 16 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هتفرگ روتکلک کی زا هناگادج یتشادهب مزاول زا کی ره مرگ و درس بآ هک ییاه متسیس رد -44
...................... دوش یم

.درک رظن فرص ِوق هبرض فذح هلیسو زا ناوت یم ،عیرس عطق ریش یریگرارق تروص رد )فلا
.دشاب هیناث رد توف رثکادح دیاب روتکلک رد بآ تعرس 5ب (

.تسین روتکلک ندوب سرتسد هب زاین )ج
.دشاب هیناث رد توف رثکادح دیاب روتکلک رد بآ تعرس 4د (

، ت تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 1 3 3 16 41 16 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

..................... یحطس یاه یپ -45
.دشاب رتمیتناس لقادح یپ قمع هک تسا زاجم یتروص رد 60فلا (

.دنوش ارجا هدش یزاسهب کاخ ای و یعیبط بسانم ربراب هیال یور رب دیاب )ب
لقادح تیدودحم دقاف ،درادن دوجو یگدز خی ناکما یمیلقا طیارش رطاخ هب هک ییاه نیمز رد )ج

یپ قمع
.دنشاب یم

.دشاب یپ ضرع ربارب راهّ زا رتمک یپ قمع هک دوش یم هتفگ ییاه یپ یب )د



هحفص و - - - دنب و پ تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1-1رب 7 4 7 2 1 7 4 7 33 7( ) :باوج
،فلا تمسق ، - - - دنب ،2 3 1 7 1

.تسا حیحص ب هنیزگ

12 6 ات46 زا ،رت کزان هعطق تماخض هک یتروص رد روبع راب کی اب هشوگ شوج دعب لقادح -
؟تسا رتمیلیم دنّ ،دشاب رتمیلیم

8 5 2 7( ( ( د) ج ب فلا
، - - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 9 2 10 148 10 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

تولخ طایح کی زا ،لقتسم فرصت ود زا باوخ قاتا ود ،یدحاو دنّ ینوکسم نامتخاس کی رد -47
............... مه زا اهنآ لباقم یاه هرجنپ یاهراوید هلصاف ،دنریگ یم اوه و رون ویساپ ای

.دشاب رتم زا رتمک دیابن ب دشاب رتم زا رتمک دیابن 2فلا 3( (
.دشاب رتم زا رتمک دیابن د دشاب رتم زا رتمک دیابن 6ج 4( (

، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 24رب 1 1 7 4 87 4 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

روتالوگر زا لبق ریش ات هدش یحارط راشف تفا ،دنتسه روتالکر هب زهجم هک زوسزاگ مزاول یارب -48
دشابن تامدص ضرعم رد هک ینوکسمریغ و هدیشوپرس طاقن رد و دشاب رتشیب ................. زا دیابن

.تسا زاجم راکور تروص هب ................ راشف ات یشک هلول
ِـنیا -هیلوا راشف دصرد ب عبرم ِـنیا رب دنوپ -هیلوا راشف دصرد 35فلا 5 30 10( (

عبرم
ِـنیا -هیلوا راشف دصرد د ِـنیا رب دنوپ -هیلوا راشف دصرد 42ج 20 40 15( (

عبرم
، - - - دنب هحفص و - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 6 12 17 112 8 2 11 17 100 17 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ینمیا ظفح یارب ریز یاه هرازگ زا کی مادک -49
.دنریگ رارق طایح و رباعم رواجم هبل زا رتم هنیمک هلصاف هب دیاب ماب رد رقتسم تاسیسات 3فلا (

هس و یدورو هس لقادح یاراد دیاب ینوکسم دحاو زا شیب اب یتسیز هعومجم ره هطوحم 200ب (
.دشاب ازجم یجورخ

.دنشاب هتشاد بیش % رثکادح دنناوت یم هطوحم یاضف رد اه ههار بیش 8ج (
.دشاب رتم لقادح دیاب رتم عافترا هب ینامتخاس راوآ میرح 10د 30 (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 1 2 2 21 18 21 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

رب مکاح یصوصخ و یمومع طیارش و روشک ییارجا و ینف ماظن رب مکاح طباوض ساسا رب -50
؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،اهدادرارق

کی رد ار راک یارجا هام هس رثکادح و راب کی دناوت یم امرفراک ،نامیپ یمومع طیارش قبط )فلا
.دروآ رد قیوعت تلاح هب همانقفاوت

رد اه تایلام و یعامتجا نیمات همیب ،راک هب طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر مدع تیلوئسم )ب



.تسا تراظن هاگتسد هدهع رب اه هژورپ
هاگتسد هدهع رب نامیپ عوضوم یاهراک یارجا نسح لماک تیلوئسم ،نامیپ کرادم و دانسا قبط )ج

.تسا تراظن
هژورپ رد اه تایلام و یعامتجا نیمات همیب ،راک هب طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر مدع تیلوئسم )د

.تسا امرفراک هدهع رب اه
، هدام دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 20رب 143 2 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

هب ،دنشاب یمن دوخ لغش یارب تباث لحم یاراد هک لغاشم دمآرد رب تایلام نیلومشم دروم رد -51
؟ددرگ یم یقلت لغش لحم ناونع هب لحم مادک ،همانراهظا میلست ظاحل

راک هب لاغتشا هناورپ رودص لحم )فلا
دننک مالعا و صخشم ار دوخ لغش لحم دنتسه فلکم )ب

تنوکس لحم )ج
مادک ِـیه )د

،تایلام و همیب تعنص باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رب ینوکسم دحاو کی ندش بارخ زا یشان هک یتاراسخ تیلوئسم ،یندم نیناوق بجوم هب -52
؟تسا یسک هّ هدهع رب ،دوش یم لیمحت نارگید
.تسا ینوکسم دحاو کلام هدهع رب هراومه )فلا

مدع هجیتن رد هک دوخ لصاح یدمع رثا رد یبارخ هکنآ رب طورشم ،ینوکسم دحاو کلام )ب
.دشاب هدوب علطم نآ رازاب هدوب کلام تبظاوم

.تسا نامتخاس رظان هدهع رب )ج
مادک ِـیه )د

،زاس و تخاس نیناوق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص اه نامتخاس نما یاضف تیفرظ دروم رد ریز یاه هنیزگ زا گی مادک -53
.تسا عبرمرتم لداعم زومآ شناد اب یشزومآ زکرم کی یارب زاین دروم نما یاضف 500فلا 4000 (

.تسا رتم لداعم عبرمرتم تحاسم اب رابنا کی یارب زاین دروم نما یاضف 1000ب 10000 (
یم عبرمرتم لداعم عبرمرتم تحاسم اب هاگشورف کی یارب زاین دروم نما یاضف 600ج 4800 (

.دشاب
.تسا عبرمرتم لداعمرتم اب یرادا زکرم کی یارب زاین دروم نما یاضف 500د 2000 (

، - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 2 21 30 21 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

اب تافلوس رظن زا یطیحم دیدش طیارش رد ینوکسم هعومجم کی نیمزریز کزان ینتب عطاقم رد -54
.................... کاخ رد دصرد / نازیم هب 0رادقم 9

5 عون25 نامیس نیزگیاج ار نالوزوپ ،دصرد رثکادح اب ینالوزوپ دنلترپ یاه نامیس ناوت یم )فلا
.تفرگ رظن رد

عون نامیس زا ناوت یم طقف و تسین زاجم یلک روط هب ینالوزوپ ،دنلترپ یاه نامیس زا هدافتسا )ب
.درک هدافتسا 5



رد عون نامیس نیزگیاج ار ینالوزوپ دصرد زا شیب اب ینالوزوپ دنلترپ یاه نامیس ناوت یم 5ج 25 (
.تفرگ رظن

عون نامیس زا ناوت یم طقف و تسین زاجم یلک روط هب ینالوزوپ دنلترپ یاه نامیس زا هدافتسا )د
.درک هدافتسا کی

،نآ لیذ تاحیضوت و فلا ، - - لودج ، و هحفص ، ثحبم باتک ساسا 5رب 6 9 54 53 9 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

طولخم یگنوگّ و نتب طالتخا رد نک طولخم بسانم تعرس یارب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -55
؟تسا حیحص یپمپ یاه نتب رد نتب

نیب هنادزیر هنیهب رادقم ،دشاب رتمیلیم هناد گنس هزادنا رثکادح رگا -هقیقد رد رود ات 20فلا 18 6 (
.تسا دصرد 50ات 45

.دنبسّـب پمپ هلول یاه هرادج هب ات دشاب هدنبسّ و یریمخ دیابن نتب طولخم -هقیقد رد رود ات 5ب 6 (
تکرح اه هلول رد یتحار هب ات دشاب کشخ ناکمالا دح دیاب نتب طولخم -هقیقد رد رود ات 25ج 15 (

.دنک
.دشاب هدیبسّ و یریمخ دیاب نتب طولخم -هقیقد رد رود ات 18د 6 (

، - - دنب ، هحفص و تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 5رب 8 9 85 2 3 2 7 9 60 9 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ ، و 3تمسق 2

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک نامتخاس یلم تاررقم مکی و تسیب ثحبم ساسا رب -56
.دشاب هتشاد هلصاف رتم لقادح رباعم رواجم هبل زا دیاب ،ماب رد رقتسم تاسیسات 2فلا (

رظن رد دیاب راوآ میرح ناونع هب رتم عافترا هب ینامتخاس یارب رتم ضرع هب لقادح یاضف 9ب 2 (
.دوش هتفرگ

دوش یم هتفرگ رظن رد زاب یاضف رد تاجن و دادما تایلمع روظنم هب هک یناکم بیش رثکادح )ج
.دنک زواجت دصرد زا 6دیابن

.دوشن نینکاس رارف عنام رارطضا ماگنه ات دشاب مه یور هب ور تکرح ریسم دیاب نامتخاس یبال رد )د
، - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 12-3-3رب 2 21 25 21 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ
شحاف یاه هنیزه لیمحت ثعاب ناسدنهم زا یکی نارهت رهش رد ینوکسم هژورپ کی یارجا رد -57

یاه تازاجم زا کی مادک هب رثکادح ،فلخت زارحا تروص رد تسا هدش امرفراک هب یرورضریغ
؟دش دهاوخ موکحم یماظتنا

هس هجرد د ود هجرد ج راهّ هجرد ب جنپ هجرد )فلا ( ( (
، تمسق ،فلا دنب ، هدام ،یسدنهم ماظن نوناق هیقاحلا و هیحالصا باتک ساسا 3رب 91 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا گی مادک- 58
.تسا یمازلا یسرزاب رد بصن ،دشاب رتم / زا شیب روسناسآ کهاّ قمع هک یتروص رد 1فلا 8 (
.دشاب روسناسآ هاّ یالاب دیابن اموزل هیناث رب رتم / تعرس اب روسناسآ یارب هناخروتوم 1ب 9 (

انهپ رتمیتناس و عافترا رتمیتناس اب دیاب ،دشاب یرارطضا یاهرد هب زاین هک ییاهروسناسآ 70ج 140 (
.دوش هیبعت

.دشاب رتمیتناس × لقادح دیاب نیباک یالاب اب دورو یارب یرارطضا هّـیرد 90د 90 (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 11رب 5 2 2 15 24 15 :باوج



.تسا حیحص ب هنیزگ

.............. دشاب هجرد یقرب ناکلپ بیش هیواز هک یتروص رد -33 59
0 6/ هرفن کی یقرب یاه ناکلپ یارب هلپ یاهتنا و ادتبا رد بسانم روصحم یاضف ضرع لقادح )فلا

.تسا رتم
.تسا رتم هلپ عافترا رثکادح و هیناث رب رتم / نآ یبسن تعرس رثکادح 7ب 0 75 (

رظن رد دیاب رتمیتناس لقادح ضرع هب اه هلپ اهتنا و ادتبا رد بسانم روصحمریغ یاضف 80ج (
.دوش هتفرگ

.تسا رتم هلپ عافترا رثکادح و هیناث رب رتم / نآ یبسن تعرس رثکادح 6د 0 5 (
، - - - دنب ، هحفص و - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 4 3 15 45 11 1 3 15 41 15 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

فک زا روسناسآ تکرح ریسم لوط و هقبط ینوکسم نامتخاس کی دروم رد هنیزگ مادک -7 60
؟دشاب یم حیحص رتم یلصا 29یدورو

هک یتروص رد و دشاب رتم / × / لقادح دیاب روسناسآ یاه نیباک زا یکی نآ داعبا 1فلا 1 2 1 (
عبرم رتم / زا رتشیب دیابن نآ دیفم تحاسم دشاب هتشاد مرگولیک تیفرظ اب 1یروسناسآ 66 630

.دشاب
اب یروسناسآ هک یتروص رد و دشاب رتم / × / لقادح دیاب روسناسآ یاه نیباک زا یکی داعبا 1ب 1 2 1 (

.دشاب عبرمرتم / زا رتشیب دیابن نآ دیفم تحاسم دشاب هتشاد مرگولیک 1تیفرظ 10 375
هک یتروص رد و رتمک رتم / زا دناوت یمن یطیارش ِـیه رد نیباک یدورو لباقم یورهار قمع 2ج 1 (

1 17 6/ دیاب نیباک یسرتسد لباق تحاسم لقادح دشاب هتشاد رفن رفاسم دادعت اب یروسناسآ
.دشاب عبرمرتم

.تسا حیحص هنیزگ هس ره )د
و - - - - لودج هحفص و - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4رب 1 2 2 15 12 3 1 2 15 9 15 :باوج

، ب - - - - لودج هحفص و فلا- - لودج 1هحفص 2 2 15 17 2-2-1 15-2 16
تسا حیحص د هنیزگ


