
؟تسین حیحص بذاک فقس دروم رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک- 1
.تسین زاجم ناونع ِـیه هب بذاک فقس رد نریاتسا یلپ هحفص ای کولب عاونا زا هدافتسا )فلا

.تسا زاجم هدنزیرریغ ای حطسم ینمیا یاه هشیش زا هدافتسا طقف بذاک فقس رد )ب
زاجم بوطرم قطانم رد بذاک فقس یالاب یاضف هب هناخزپشآ و یتشادهب سیورس یاوه هیلخت )ج

.تسا
و هدنرادهگن هکبش یاهزیوآ اب امیقتسم دیابن ... و بالضاف ،بآ هلول هنوگ ِـیه بذاک فقس یالاب رد )د

.دشاب هتشاد لاصتا بذاک فقس یاه تمسق ریاس
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 6رب 4 9 4 101 4 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

قاتا ،لته رد نامهم یاه قاتا یارب زتره دماسب رد شنخاو نامز نیگنایم رثکادح -) 1000 2
؟تسا هیناث دنّ بیترت هب نامیاز قاتا ،یقیسوم نیرمت قاتا )،رتویپماک

1 2 1 0 1 0 0 8 1 2 1 0 0 9 0 8/ - / - / - / ب / - / - / – / )فلا (
1 2 0 8 1 2 1 0 1 5 1 2 0 9 1 0/ - / - / – / د / - / - / – / )ج (

، - - - لودج هحفص ، - - - لودج هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 4 2 18 29 2 3 2 18 26 18 :باوج
، - - - لودج 2هحفص 5 2 18 32

.تسا حیحص ب هنیزگ

هیال کی :تاصخشم اب یّـگ راد شکور تاحفص اب راوید ، کشخ راوید درباوه یدنبادص -(drywall) 3
625 10 1 لصاوف25 رد یرتمیتناس یاهراداو ،فرط ره رد رتمیتناس / تماخض هب یّـگ هتخت

؟تسا لب یسد دنّ طسو رد رتمیتناس تماخض هب یندعم فایلا و 4یرتمیلیم
51 (db) 50 (db) 47 (db) 45 (db)( ( ( د) ج ب فلا

،رخآ دروم ، - -پ لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 3 67 18 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هلصاف رتم نامتخاس هناخروتوم زا یفرصم مرگ بآ هدننک فرصم نیرخآ هک یتروص رد - -65 163 4
:دشاب هتشاد

هگن سویسلس هجرد زا شیب یفرصم مرگ بآ یامد هناخروتوم یرتم هلصاف ات دیاب 60فلا 30 (
.دوش هتشاد

هگن ررقم ماقرا دودح رد هلول لخاد مرگ بآ یامد هدننک فرصم یرتم لقادح هلصاف ات دیاب 35ب (
.دوش هتشاد

.دوش هتشاد هگن ماقرا دودح رد هلول لخاد مرگ بآ یامد هناخروتوم یرتم هلصاف ات دیاب 30ج (
هگن ررقم ماقرا دودح رد هلول لخاد مرگ بآ یامد هناخروتوم یرتم لقادح هلصاف ات دیاب 35د (

.دوش هتشاد
، - فلا تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم یامنهار باتک ساسا 2رب 3 8 4 16 163 16 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

هدافتسا یا هدند لاصتا زا ناوت یم هزیناولاگ یدالوف یشک هلول رد ،یمان رطق مادک ات رثکادح -5-54
؟درک

60 100 80 50( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم فلا
رتمیلیم



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

هب روسناسآ یدورو هقبط زا روسناسآ تکرح هک دشاب یا هنوگ هب دیاب روسناسآ کیفارت تابساحم -6
:طسوتم روط

تروص راب کی هیناث ره رد ب دریگ تروص راب کی هیناث ره رد 100فلا 120( (
.دریگ

تروص راب کی هیناث ره رد د .دریگ تروص راب کی هیناث ره رد 80ج 140( (
.دریگ

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 12رب 1 2 15 11 15 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ناکما هک تسا هدش بصن هرفن روسناسآ هاّ ره رد و روسناسآ هاّ هقبط نامتخاس کی رد -8 3 2 8 7
هاّ یاوه یارب لقادح هیلخت حطس .تسا هدش ینیب شیپ هیناث رب رتم / ات اهنآ تعرس 2شیازفا 7

:اب تسا ربارب روسناسآ یاه
عبرمرتم / ب عبرمرتم / 0فلا 4 0 3( (

روسناسآ هاّ عطقم تحاسم / د روسناسآ هاّ عطقم تحاسم / 0ج 2 0 1( (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 8 2 2 15 28 15 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

یاهرد روسناسآ هژیو قیرح مالعا متسیس یاهرگسح ندش لاعف و یزوس شتآ عوقو تروص رد- 8
................ روسناسآ

دوش یم زاب فکمه هقبط رد طقف )فلا
.دوش یم زاب یدورو هقبط رد طقف )ب

.دوش یم زاب هدش نییعت شیپ زا هقبط ای یدورو هقبط رد طقف )ج
.دوش یمن زاب نیمزریز تاقبط رد طقف )د

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 6رب 7 2 15 38 15 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسین حیحص هنیزگ مادک -9
دراد رارق دیشروخ رون میقتسم شبات ضرعم رد و دازآ یاوه رد هک یبآ رلوک لاناک لوط رگا )فلا

.دوش تظفاحم دیابن دشاب رتم زا 1رتمک
لماوع لباقم رد تظافح هب زاین ،دوش بصن دازآ یاوه رد و جراخ نامتخاس رد هک اوه لاناک )ب

.دراد یوج
دراد رارق دیشروخ رون میقتسم شبات ضرعم رد و دازآ یاوه رد هک یبآ رلوک یزلف لاناک لوط )ج

.دشاب رتم زا شیب 1دیابن
دیشروخ رون میقتسم شبات ضرعم رد و دازآ یاوه ضرعم رد هک یبآ رلوک یزلف لاناک لوط رگا )د

.دوش تظفاحم دیاب ،دشاب رتم زا شیب دراد 1رارق
، تمسق و پ تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب )1 6 4 6 14 74 14 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ



( یزکرم( نتنآ و قیرح مالعا ،نکزابرد ،نفلت فیعض نایرج یاه متسیس ،یربراک مادک یارب -10
؟تسا یمازلا

ناتسرامیب د هقبط ینوکسم ج یرادا ب امنیس )فلا ( ( (5
، - - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 8رب 1 9 13 102 13 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

دیاب یتظافح دنبرس و شوپرس ،تروص ظفاحم رپس ،ینمیا کنیع نامتخاس تایلمع مادک رد -( ) 11
؟دریگ رارق نارگراک رایتخا رد

یرگنهآ د یراکشرب ج یشاپ نتب ب یراکشوج )فلا ( ( (
، - - - دنب هحفص و - - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 4 4 12 29 1 4 4 12 28 12 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

طیحم تظافح و راک تشادهب ،ینمیا لوئسم ناونع هب حالصیذ صخش یفرعم یتروص هّ رد -12
؟تسا یمازلا تسیز

یپ یور زا عافترا رتم ای و عبرمرتم زا شیب یانبریز اب یاه هاگراک رد 23فلا 2000 (
یپ یور زا عافترا رتم ای و عبرمرتم زا شیب یانبریز اب یاه هاگراک رد 18ب 2000 (
یپ یور زا عافترا رتم ای و عبرمرتم زا شیب یانبریز اب یاه هاگراک رد 18ج 3000 (
یپ یور زا عافترا رتم ای و عبرمرتم زا شیب یانریز اب یاه هاگراک رد 23د 3000 (

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

؟دش فقوتم یراکشوج دیاب تروص هّ رد ،هدش درون مرگ راک عطاقم اب یدالوف یاه نامتخاس رد -13
.دوش رتمک دارگتناس هجرد - زا راک حطس یامد هک یتروص رد 4فلا (
.دوش رتمک دارگیتناس هجرد رفص زا راک حطس یامد هک یتروص رد )ب
.دوش رتمک دارگیتناس هجرد زا راک حطس یامد هک یتروص رد 5ج (
.دوش رتمک دارگیتناس هجرد - زا راک حطس یامد هک یتروص رد 15د (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 36رب 1 8 1 11 12 11 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

کی یزاس یپ یارب لاکساپاگم هزور یراشف تمواقم اب ینتب زا هدافتسا تروص 20رد- 42 14
؟دشاب هشال گنس دناوت یم نآ دصرد دنّ ،ییانب نامتخاس

% د % ج % ب % 40فلا 20 10 30( ( ( (
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 10رب 2 2 8 21 8 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا مادک حیحص هنیزگ -15
عون یاه نامیس زا دیاب ینامیس یاه تالم تخاس رد دراد دوجو اه تافلوس رطخ هک ییاج رد )فلا

.درک هدافتسا 5و 2
هب بآ اب دیاب ار هدش تفس تالم و درک هدافتسا نآ زا دیابن ،درذگب تالم تخاس زا تعاس رگا 7ب (

.دناسر تظلغ
.تسا دصرد یگنر یاه تالم رد گنر درگ ینزو دصرد رثکادح 7ج (



.تسا زاجم تالم داوم تبسن نییعت یارب هّـمک و لیب زا هدافتسا )د
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 6رب 1 3 5 5 35 5 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

یاضعا تخاس رد یراداور مادک کبس یدالوف باق متسیس اب یزاس نامتخاس رد -(LDF) 16
؟تسین زاجم یا هزاس

رتمیلیم اهراداو رد ناج یگدیمخ )فلا
رتمیلیم / ممیزکام و لوط رتم رد رتمیلیم / ،اه کوال رد لبود عطاقم یگدشزاب 12ب 7 2 6 (

رتمیلیم / ممیزکام و لوط رتم رد رتمیلیم / یگدیمخ 12ج 7 2 7 (
رتمیلیم / ممیزکام و لوط رتم رد رتمیلیم / ،اهراداو رد عطقم شّـیپ 12د 7 2 6 (

، - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 2 11 41 11 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

تخاس یارب .دوش هتخاس یمئاد یا هناخدور ترواجم رد یرجآ ییانب نامتخاس کی تسا ررقم -17
زا شیب دیابن هدافتسا دروم یاهرجآ بآ بذج دصرد اهراوید یسرک

دصرد د دشاب دصرد ج دشاب دصرد ب دشاب دصرد 10فلا 3 5 7( ( ( (
دشاب

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

تاعالطا تهباشم هب هجوت اب .تسا هدیّـیپ یاه هیال یاراد هک ینیمز رد یزاس نامتخاس یارب -18
:اب تسا ربارب اه هنامگ لوبق هلصاف رثکادح ،رواجم کلم هب طوبرم دوجوم یکینکتوئژ
رتم د رتم ج رتم ب رتم 50فلا 45 30 60( ( ( (

، - ب و فلا تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب )1 2 4 3 2 7 8 7 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

لاغشا حطس و نیمزریز هقبط ود ،انبریز عبرمرتم اب ینوکسم نامتخاس کی ییارجا 250تایلمع- 19
؟تسا دادعت هّ مزال یاه هنامگ لقادح .تسا هدش زاغآ بسانمان ینیمز رد رتم ×9 A

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

.تسا حیحص د هنیزگ

زلف مادک زا ،ویتکاویدار یاه وترپ اب راک یاه لحم رد و یکشزپ یرادربسکع قاتا تخاس رد -20
؟دوش یم هدافتسا

برس ب یور )فلا (
عونمم زلف زا هدافتسا اهاضف نیا رد هعشا دوجو تلع هب د ندّ )ج (

تسا
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 2 20 5 154 5 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

؟دنوش یم تسیز طیحم یگدولآ بجوم رتمک نامتخاس تعنص رد یفرصم یاهریق زا گی مادک -21



صلاخ یاهریق ب ریگدوز لولحم یاهریق )فلا (
ریگدنک لولحم یاهریق د نویسولوما یاهریق )ج (

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 4 11 5 88 5 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دنوش یم هتفرگراک هب ینامتخاس یاهرمیلپ ریز یاه هنیزگ زا کی مادک رد -22
اه لیاتسکتوئژ - یاه قرو ب اهریگ هزرل -تورگ FRPفلا ( (

هنیزگ هس ره د هرجنپ لیفورپ -یتاسسات تالاصتا و اه هلول )ج (
، - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 17 5 129 5 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

میرح و درذگ یم نیمز نآ رانک زا یا هناخدور هک ینیمز رد ینامتخاس ثادحا موزل تروص رد -23
:هلصاف لقادح نتفرگ رظن رد ،درادن دوجو هناخدور نآ یارب یبوصم

تسا یرورض رتم ب تسا یرورض رتم 30فلا 45( (
.تسا یرورض رتم د تسا یرورض رتم 25ج 15( (

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 7رب 2 4 4 35 4 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یط نامتخاس کی یعرف ریسم رد ار رتم / عافترا هک رتم / لوط هب یا ههار بیش -0 14 1 80 24
دهاوخ یم زادنا تسد فرط کی رد ب درادن ار مزال زادنا تسد )فلا ( :دنک یم

نامتخاس تکرح ریسم رد نتفرگ رارق یارب د دهاوخ یم زادنا تسد فرط ود رد )ج (
تسا بسانمان

، ب تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 3 11 1 5 4 51 4 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

تلاح رد رد نیا .دوش یم زاب نوریب هب یمومع ربعم هب ور یراجت نامتخاس کی یدورو رد -« » ( ) 25
:دیاب زاب

.دوش ربعم میرح دراو رتم / رثکادح هدنهد رادشه مئالع بصن اب 0فلا 35 (
.دشاب هتشاد هلصاف نابایخ لودج هبل اب رتم / 0ب 8 (

.دوش ربعم دراو رتم / رثکادح 0ج 8 (
.دوش ربعم میرح دراو رتمیتناس رثکادح 10د (

، ِ تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 1 5 4 4 38 4 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

و نوریب هب ور برد دیاب تاررقم قبط دوش رتشیب رفن دنّ زا اضف ی زا هدننک هدافتسا دارفا دادعت- 26
؟دوش زاب جورخ قفاوم

رفن د رفن ج رفن ب رفن 25فلا 30 60 50( ( ( (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 4رب 2 4 6 3 85 3 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

و هبساحم رفن جورخ هیلخت تیفرظ اب جورخ ورهار کی یراجت عمتجم کی یحارط رد -( )70 27



ریز هنیزگ مادک مینک هدافتسا دنمشوه یقفا ییوشک برد زا میهاوخب رگا .تسا هدش ینیب شیپ
؟تسا حیحص

تسا عنامالب زاین دروم ضرع نیمات تروص رد )فلا
.تسا عنامالب ازجم برد ود لقادح ینیب شیپ تروص رد )ب
.تسا عنامالب ،یتسد لرتنک متسیس ینیب شیپ تروص رد )ج

.تسین زاجم دنمشوه یقفا ییوشک برد بصن )د
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 15رب 2 4 6 3 90 3 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

تیفرظ اب یراوید جیکپ کی زا عبرمرتم یانبریز اب ینوکسم نامتراپآ کی هک یتروص رد -55 28
:اب تسا ربارب نآ یاوه یمئاد هّـیرد یارب مزال داعبا لقادح ،دنک هدافتسا یرلاکولیک 50000

رتمیتناس / × ب رتمیتناس / × 10فلا 5 20 7 5 20( (

رتمیتناس / × د رتمیتناس / × 12ج 5 20 8 5 20( (
، - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 7 17 65 18 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

هدش رکذ یعیبط زاگ یشک هلول هب طوبرم تاررقم رد ریز برخمریغ شیامزآ زا کی مادک موزل -29
؟تسا

مادک ِـیه د یفارگویدار ج ذفان تاعیام ب کینوسارتلوا )فلا ( ( (
، ت تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 2 1 6 17 55 17 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

............ دسرب مامتا هب راون زاگ هلول یّـیپراون ماگنه هّـنانّ -30
.دریگ تروص دصرد یّـیپ مه یور اب لقادح دیاب دیدج راون 50فلا (
.دوش هدیّـیپ یلبق راون یور رب رود ود لقادح دیاب دیدج راون )ب
.دوش هدیّـیپ یلبق راون یور رب رود کی لقادح دیاب دیدج راون )ج
.دوش هدیّـیپ یلبق راون یور رب رود هس لقادح دیاب دیدج راون )د

، ث تمسق ، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 2 5 5 17 48 17 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

........... بل هب بل یاه شوج رد دنتسن میخض دایز هک ییاه قرو ندرک اتسار مه یارب -31
.دنک اتسار مه ار اهنآ ات دریگ یم رارق ییاه هوگ یاه قرو ریز رد )فلا

.دنوش اتسار مه ات داد شوج قرو ود ره یاهتنا هب یکّوک هریگ ناوت یم )ب
.دوش یم شوج هبل کی لوط رد طقف هریگ ،دوش هدافتسا هریگ زا هک یتروص رد )ج

.تسین زاجم ،هوگ اب هریگ زا هدافتسا )د
، - لکش ، هحفص ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 9رب 9 323 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

........... تماخض مه ریغ قرو ود یراکشوج ماگنه بل ب بل یاهزرد رد -32
.دشاب رتمیلیم زا شیب دیابن شوج هدرگ نازیم 3فلا (



.دشاب رتمیلیم زا شیب دیابن شوج هدرگ نازیم 5ب (
.دراد اه قرو تماخض توافت هب یگتسب اهنت شوج هدرگ نازیم )ج

.دشاب رتمیلیم زا شیب دیابن شوج هدرگ نازیم 7د (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 6 6 4 10 286 10 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

،ناج هب اه لاب یراکشوج مامتا زا سپ قرو زا هدش هتخاس و هدش درون عطاقم رد هک یماگنه -33
..................دوش یم داجیا یسرتسد خاروس

.دشاب رتمیلیم زا رتمک زا دیابن یسرتسد یاه خاروس لوط 35فلا (
و تخاونکی الماک ،رادبیش تروص هب یتسد خاروس یگتفر وت حطس ات لاب حطس زا دیاب ناج هبل )ب

.دشاب زیت یاه هشوگ نودب
.دشاب رتمیلیم زا رتمک دیابن یسرتسد خاروس عافترا 15ج (

.تسین ریذپ ناکما یراکشوج لیهست و یسرتسد یاه خاروس هیبعت )د
،مود فارگاراپ ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 143رب 10 :باوج

تسا حیحص ب هنیزگ

................. نوتس هب ریت یشوج لاصتا رد هژیو یشمخ یاه باق رد -34
.دشاب لماک یذوفن عون زا ارصحنم دیاب نوتس هجو هب نآ یششوپ قرو ای ریت لاب لاصتا )فلا

.دشاب یبسن یذوفن شوج عون زا ارصحنم دیاب نوتس هجو هب نآ یششوپ قرو ای ریت لاب لاصتا )ب
ای هشوگ شوج عون زا ارصحنم دیاب دوش یم ِـیپ نوتس هب هک یناشیپ قرو هب ریت لاب لاصتا )ج

.دشاب یبسن یذوفن
.دشاب لماک یذوفن عون زا ارصحنم دیاب نوتس هجو هب ناج لاصتا قرو ای ریت ناج لاصتا )د

، ب دنب ، هحفص ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا )رب ) 449 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

:دیاب ِـگ و کهآ ای کهآ دودنا ریز حطس- 35
.دشاب بوطرم امتح ب دوش هدیشارت امتح )فلا (

.دشاب کشخ امتح د .دشاب بوطرم همین امتح )ج (
، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 5 3 5 19 5 :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

............. یدالوف هتسه اب ینتب طلتخم یاه نوتس رد- 36
.تسا هدش میسقت ،طلتخم عطقم رد یلک عطقم حطس و یلوط یاهروتامرآ ی هطبار )فلا

.دشاب طلتخم عطقم یلک تحاسم دصرد / لقادح دیاب یدالوف ی هتسه عطقم حطس 0ب 5 (
.تسا رتمیلیم یضرع یاه گنت رطق لقادح 10ج (

.دشاب یم رتمیلیم یضرع یاه گنت رطق لقادح 16د (
، -فلا تمسق ، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 2رب 1 2 8 2 10 116 10 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

بلاق یاهراهم لیم روبع یارب یکیتسالپ یاه هلول زا هدافتسا اب ینتب یاهراوید یارجا رد -37
.................



.دنوش رپ نامیس هسام تالم اب اه هلول لخاد دیاب یرادرب بلاق زا سپ دراوم یمامت رد )فلا
.تسا یمازلا ،دبای لیلقت % نتب عطقم هک یتروص رد نامیس هسام تالم اب اه هلول ندرک رپ 4ب (

.تسین یرادرب بلاق زا سپ اه هلول ندرک رپ هب یزاین )ج
.تسا یمازلا دبای لیلقت % نتب عطقم هک یتروص رد نامیس هسام تالم اب اه هلول ندرک رپ 2د (

، - - دنب ، هحفص ، هیرشن ساسا 7رب 7 7 248 101 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ضرعم رد و لحاس هب کیدزن یحاون رد حلسم نتب اب هدش ارجا ینیمز ور یاه نامتخاس رد -38
ات یضرع ای یلوط زا معا ،اهدرگلیم هیور نیب هلصاف لقادح ،دیرلک یاه نوی یواح یاهداب شزو

.دشاب ............... زا رتمک اه هدولاش رد دیابن نتب دازآ حطس نیرت کیدزن
60 90 50 75( ( ( د) رتمیلیم ج رتمیلیم ب رتمیلیم فلا

رتمیلیم
6 6 9 58 4 6 9 46 9- - لودج هحفص و - - دنب هحفص ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یم حیحص یراکشوج دروم رد ریز یاه ترابع زا کی مادک -39
درادناتسا تیربک ای و رگید لعشم هلعش زا ناوت یم یراکشوج لعشم ندرک نشور یارب )فلا

.دومن هدافتسا
مخ ای و روتالوگر و ریش قیرط زا زاگ نایرج تسا مزال یراکشوج لعشم ضیوعت یارب )ب

.دوش عطق گنلیش ندرک
داجیا نآ رد یذفنم تسا مزال ،لاعتشا لباق داوم دقاف هتسب یاه فورظ یراکشوج یارب )ج

.دومن
.دومن هدافتسا سیرگ ای عیام نغور زا ناوت یم اه نآ تالاصتا و اه گنلیش یبای تشن یارب )د

، هحفص ، دنب ، ثحبم باتک ساسا 17رب 12-2-4-6 12 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

رثکادح .دوش ثادحا یدیدج رهش دراد رارق هناخدور ترواجم رد هک یگرزب نیمز رد تسا ررقم -40
؟تسا رتم دنّ هژورپ نیا کاخ ییاسانش یارب اه ینز هنامگ نیب هلصاف

50 30 25 40 1( ( ( د) ج ب
، ب تمسق - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) 1 4 3 2 7 7 7 :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

یلخاد داعبا ،یجراخ هتسوپ یازجا ریداقم هبساحم رد هّـنانّ ،هّراپکی یترارح یراکقیاع رد -41
عطاقتم یاه هرادج یحطس ترارح لاقتنا بیرض تسا مزال طقف ،دنریگ رارق قمع کالم ینامتخاس

:یترارح یاه لپ هدننک داجیا
دبای شیازفا دصرد ب دبای شهاک دصرد 10فلا 10( (

.دبای شهاک ربارب / د دبای شیازفا ربارب / 2ج 93 3 5( (
،هّراپکی یترارح یراک قیاع دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 140رب 19 :باوج



.تسا حیحص ب هنیزگ

24 زا42 رتشیب اهنآ عافترا هک حلسم نتب زا یا هرط یاه هراوید رد راوید یالاب و هدولاش تماخض -
.دشاب ............ زا رتمک دیابن دوش یم ارجا مئاد نابهگن هزاس ناونع هب و تسا رتم

( ( ( د) رتمیتناس ج رتمیتناس ب رتمیتناس 60فلا 50 30
رتمیتناس 40

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 3رب 7 20 9 287 9 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

هب ،دیشروخ یژرنا زا رتشیب یریگ هرهب روظنم هب ،بونج تمس هب نامتخاس بسانم یریگ تهج -43
:یبونج رذگرون یاه هرادج هک تسا ینعم نیا

.دنریگ رارق دیشروخ شبات ضرعم رد ات زا لاس زور نیرتدنلب رد 15فلا 9 (
.دنریگ رارق دیشروخ شبات ضرعم رد ات زا لاس زور نیرت هاتوک رد 15ب 9 (

.دنریگ رارق یقرش بونج هجرد و بونج هدودحم رد 15ج (
.دنریگ رارق یبرغ بونج هجرد و بونج هدودحم رد 15د (

، - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 3 3 19 47 19 :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

تسین یدایز یحطس یگدز گنز یاراد و دریگ یم رارق نتب لخاد رد هک یدالوف هعطق یارب -44
........................

ندیشارت هلیسو هب یراک زیمت ب .تسا یمازلا فیفخ یشاپ نش طسوت یراک زیمت )فلا (
.دریگ یم تروص

گنزدض گنر یارجا زا شیپ د .دریگ یمن تروص یحطس یراکزیمت ِـیه الومعم )ج (
.دوش یم یراکزیمت

، تمسق ، - دنب ، هحفص ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا )رب )1 5 9 357 :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص فیرعت مادک -45
.دوش یم هدافتسا رتم عافترا ات رتشیب یا هراوهگ یاهراوید زا ،الاب تمواقم لیلد هب 7فلا (

.دنرادن یداصتقا هیجوت ینزو همین نابهگن یاهراوید )ب
.دنوش یم لیلحت ینزو نابهگن یاهراوید هباشم هک تسا یگنس یروت یاهراوید رگید مان نویباگ )ج

.دننک یمن لمع ینزو یاهراوید هباثم هب یا هراوهگ یاهراوید )د
.تسا حیحص ج هنیزگ :باوج

تشامگ راک هب رظن دروم لحم رد ییاهنت هب ار رگراک ناوت یم هک یرادربدوگ لحم قمع رثکادح -46
؟تسا ردقّ

رتمیتناس ج رتمیتناس ب رتمیتناس 90فلا 120 70( ( (
رتمیتناس 100د (

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



رد یرجآ رگادج راوید یارب تماخض لقادح رگا فالک اب هدش روصحم ییانب یاه نامتخاس رد -47
؟تسا رتم دنّ دنب تشپ ود نیب نآ دازآ لوط رثکادح ،دوش هتفرگ رظن

رتم / د رتم ج رتم / ب رتم 3فلا 5 4 4 4 2 5( ( ( (
، و هرامش پ تمسق - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) ( )4 3 7 5 5 8 51 8 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

دنّ ات یقرش و یبرغ یاهامن و دنراد یرتشیب یگنر عونت کییاتلووتف یاه لوودم زا کی مادک -48
؟دننک نیمات نامروشک ییایفارغج ی هدودحم رد دنناوت یم ار یبونج رادج یهدزاب دصرد

دصرد ،لاتسیرکونم لودم ب دصرد ،سفرمآ لودم 40فلا 60( (
دصرد ،اتسیرک یلپ لودم د دصرد ،لاتسیرک یلپ لودم 60ج 80( (

،باتک یاهتنا دنب هحفص و لودج هحفص ، ثحبم یامنهار باتک ساسا 260رب 113 254 19 :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسین حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -49
راکشآ ار شیامزآ هدودحم رد دوجوم یاه کرت عون یرایش شوج رد یراگنوترپ یاه شیامزآ )فلا

.درک دهاوخ
.دوش یم هشیر نتخوس ثعاب ،هشیر تماخض رد لقادح رادقم تیاعر مدع )ب

.درک هدافتسا ینیع شور زا ناوت یم ،مک دعُب ای یرایش شوج یتسرد یبایزرا یارب )ج
.دبای یم شهاک شوج حلاصم فرصم ،دشاب رتگرزب یراکشوج رد یخی هیواز هّ ره )د

هحفص و یخپ هیواز ، دنب ، هحفص ،شوج تالاصتا و شوج یامنهار باتک ساسا 1رب 218 :باوج
، 209و 116

.تسا حیحص د هنیزگ

زا لصاح دمآرد لاثم روط هب ،دشاب دمآرد لحم کی زا شیب یاراد یرامعم سدنهم کی رگا -50
لصاح دمآرد و یمسر یسانشراک زا لصاح دمآرد و راک هب لاغتشا هناورپ هب طوبرم یسدنهم تامدخ

:سیردت و شزومآ زا
.دریگ یم قیلعت یو یلغش یاهدمآرد عومجم هب یتایلام تیفاعم کی طقف )فلا

.دریگ یم قلعت یو هب یتایلام تیفاعم کی یلغش دحاو ره یازا هب )ب
.دریگ یمن قلعت یو هب یتایلام تیفاعم هنوگ ِـیه )ج

دوش یم هبساحم یلغش یاهدحاو اب طابترا نودب یو یتایلام تیفاعم )د
، هرصبت ، هدام ، هحفص ،تایلام و همیب باتک ساسا 2رب 101 125 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

یم یسدنهم نوئش و قالخا تیاعر و یلغش ترهش نسح طیارش زا ریز دراوم زا کی مادک -51
؟دشاب

یضاقتم هیلع یعطق یارآ رودص نامز زا لاس زا شیب نتشذگ 5فلا (
یبلطواد تساوخرد میلست نامز رد رتالاب ای کی هجرد یعطق یماظتنا تیموکحم نتشادن )ب

علخ راب ود زا شیب ای دوخ یا هفرح یاه تیلاعف رد بلقت ای ریصقت هب یگتسکشرو هقباس نتشادن )ج
دوخ ینارمع یراکنامیپ رد دی

.دوخ ینارمع یاه هژورپ زا کی ِـیه رد دی هلخ هقباس نتشادن )د
،فلا دنب ، هدام ، هحفص ،یسدنهم ماظن نوناق باتک هیقاحلا و هیحالصا باتک ساسا 59رب 3 :باوج



، 3تمسق
.تسا حیحص ج هنیزگ

سپ نامتخاس زا تسارح و یرادهگن تیلوئسم تیریدم نامیپ نامتخاس یارجا یاهدادرارق )رد- ) 52
؟تسا یسک هّ هدهع رب راک بحاص هب تقوم لیوحت زا لبق و هاگراک لیوحت زا

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

راک بحاص هدهع رب د ریدم هنیزه اب راک بحاص هدهع رب )ج (
، - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 10رب 4 162 2 :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ
تکرش لماعریدم تساوخرد هب ورتم سدنهم ناونع هب یسدنهم هاگراک کی رد یسدنهم مناخ- 53

لماعریدم یاضما اب قوف تکرش باسح هب یو یایازم و قوقح و تسا راک هب لوغشم یراکنامیپ
دوش یم هدیمان هژاو مادک اب روکذم سدنهم ،راک طباور رظن زا ،دوش یم تخادرپ

رگراک د هاگراک سدنهم ج سدنهم ب دنمراک )فلا ( ( (
، هدام و هدام و هدام ، هحفص ،راک نوناق باتک ساسا 4رب 3 2 10 :باوج

تسا حیحص د هنیزگ

هب عاجرا اب ینارمع یاه حرط رد نآ نیفرط نیب نامیپ دافم ریسفت ای ارجا رد فالتخا لح عجرم -54
؟تسا داهن مادک یرواد

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

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

:زا تسا ترابع کسیر ییاسانش -55
.هژورپ فادها رب اهدیدهت شهاک و اه تصرف شیازفا تهج ییاه مادقا و اه هنیزگ ذاختا دنیآرف )فلا

.هژورپ ره کسیر تیریدم یاه تیلاعف ماجنا یگوگّ فیرعت دنیآرف )ب
رتشیب مادقا ای لیلحت یارب اه کسیر یدنب تیولوا دنیآرف )ج

نآ یاه یگژیو یزاسدنتسم و دراذگ رثا هژورپ رب تسا نکمم هک ییاه کسیر نییعت دنیآرف )د
، هحفص ،هژورپ لرتنک و یزیر همانرب ماظن و تخاس تیریدم باتک ساسا 70رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

کی یرگید و دحاو هد اب ینوکسم هقبط شش یکی ،نامتخاس ود زا یرادهگن و تبقارم یارب -( ) 56
یناسرزاب عون هّ بیترت هب یراجت دحاو هس و یرادا دحاو هس اب هقبط راهّ یراجت و یرادا )نامتخاس )

؟دنوش باختنا دیاب
یقوقح سرزاب -یقوقح سرزاب ب یقوقح سرزاب -یقیقح سرزاب کی لقادح )فلا (

کی لقادح -یقوقح سرزاب د یقیقح سرزاب کی لقادح -یقیقح سرزاب کی لقادح )ج (
یقیقح سرزاب

، - - لودج ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 1رب 1 22 7 22 :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ



ییامرگ و ییامرس یاه لیوک ،ناراب بآ یشک هلول ،هزاس و یرامعم تاعطق یسرزاب بوانت هرود -) 57
؟تسا راب دنّ لقادح ،بیترت هب مرگ بآ نزاخم )و

راب ود لاس ره – راب ود لاس ره -راب کی هام هس ره -راب کی لاس ره )فلا
راب ود لاس ره -راب کی لاس ره -راب کی هام ره -راب کی لاس ره )ب

راب کی لاس ره -راب ود لاس ره -راب ود لاس ره -راب کی لاس ود ره )ج
راب کی لاس ره -راب کی لاس ره -راب کی لاس ره -راب کی لاس ود ره )د

34 5 6 22 48 8 3 22 27 هحفص22 و - - دنب هحفص و ، - - دنب هحفص ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
، - - - دنب هحفص و فلا - - - 2دنب 3 5 22 37 3 2 5 23

.تسا حیحص ج هنیزگ

بیش ،یرارطضا عقاوم رد رفن ود نامزمه و عیرس جورخ یارب ،هطوحم رد هار بیش یحارط رد -58
:بیترت هب دیابن نآ ضرع و هار

رتم / زا رتمک و دصرد زا شیب ب دشاب رتم / زا رتمک و دصرد زا شیب 1فلا 20 8 1 8 5( (
.دشاب

.دشاب رتم / زا رتمک و دصرد زا شیب د دشاب رتم / زا رتمک و دصرد زا شیب 1ج 5 5 1 5 8( (
، - - - - دنب ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 9رب 4 2 2 21 21 21 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟دشاب یم عونمم یقمع هّ زا رت شیب دوگ رد ییاهنت هب رگراک کی طقف ندرامگ راک هب -59
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

:عجرم ترارح لاقتنا بیرض هبساحم یارب ،یدرکراک شور رد -60
.دوش یم هتفرگ رظن رد کاخ یور فک یترارح لپ زا ترارح لاقتنا اهنت )فلا

.دوش یم هتفرگ رظن رد تاقبط فک یترارح لپ زا ترارح لاقتنا اهنت )ب
.دوش هتفرگ رظن رد یترارح یاه لپ مامت رثا دیاب )ج

.دوش هتفرگ رظن رد امن هب لصتم یاهراوید و امن هب طوبرم یترارح یاه لپ رثا دیاب )د
،هحفص نییاپ یقرواپ ، هحفص ، ثحبم باتک ساسا 23رب 19 :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ


