
یناسنا هتشر - مود هلحرم::  ننووممززآآ  ننااووننعع

1401/12/17ییررااززگگرربب  خخییررااتت

؟تسا مادک ٔهلداعم تبثمان باوج11

رفص11-232-4

ممیسکام تروص نیا رد ،دشاب  نآ ٔهنیزه ٔهلداعم و  تکرش کی دمآرد ٔهلداعم رگا22

؟تسا مادک ،دوشیم تکرش بیصن هک یدوس

1008200630044002

؟تسا مادک  لصاح تروص نیا رد ،دشاب  رگا33

12232142-

؟تسا مادک  رادقم ،دشاب عبات  ٔهطبار رگا44

12-2234

؟تسا  یاههداد رایعم فارحنا ربارب دنچ  یاههداد رایعم فارحنا55

122314

؟تسا مادک موس کراچ زا رتمک و لوا کراچ زا رتشیب یاههداد رایعم فارحنا  یرامآ یاههداد رد66

1234

،دشاب 01 ربارب  یاههداد نیگنایم رگا77

؟تسا مادک  یاههداد نیگنایم

1234

رادومن یاهریغتم دادعت .دباییم شهاک هجرد 21 اهنآ رواجم یاهعاعش نیب یهیواز ،مینک هفاضا اهریغتم دادعت هب ریغتم کی رگا یرادار رادومن کی رد88

؟تسا مادک هیلوا

15263748
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دنچ  هورگ هب هطوبرم هیحان هیواز ،یاهریاد رادومن رد ،دشاب  و  ، ، بیترت هب  و  ، ، ینوخ هورگ هنومن یبسن یناوارف رگا99

؟تسا هجرد

106207357408

؟درادن یقیقح ٔهشیر  ٔهلداعم ، یارب هنیزگ مادک یازا هب1100

12

34

؟تسا مادک  هاگنآ ،دشاب  رگا1111

181261341421

؟تسا مادک  ٔهلداعم باوج1122

1234

؟تسا  هلداعم باوج  ، رادقم دنچ یازا هب1133

m زا یرادقم چیه1122334

؟تسا هنیزگ مادک شزرامه  ٔهرازگ شزرا ،دشاب هاوخلد r و تسردان q و تسرد p رگا1144

1r23T4F

؟تسا تسرد هراومه ریز یهرازگ مادک شزرا ،دشاب تسرد یاهرازگ  رگا1155

12

34

؟تسا تسردان اههرازگ زا یکی لقادح ،نآ تلاح دنچ رد .میاهدرک مسر ار هرازگ 3 یشزرا لودج1166

19283746

؟تسا مادک ».تسا ددع ود نآ برضلصاح ثلث زا رتگرزب ،ددع ود فصن عومجم عبرم« ترابع یضایر دامن1177
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؟تسا مادک ربارب  ٔهلداعم یاهباوج عومجم1188

2234رفص1

؟تسا مادک  ٔهلداعم هب عبات رادومن1199

12

34

روصحم نیمز تحاسم نیرتشیب .دوش روصحم ،تسا راوید نآ فرط کی هک لیطتسم لکش هب ینیمز ،رتم 65 لوط هب میس هعطق کی اب میهاوخیم2200

؟تسا مادک ،هدش

1463287336044293
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؟تسا عونصم ،یدنه کبس یاهباتک مادک رثن2211

بولقلابوبحم ،ینیوزق دیحو یهمانسابع2عیاقولاعیادب ،نینمؤملاسلاجم1

یسابع یارآملاع ،یسابع عماج4خیراوتلانسحا ،ریمدناوخ ریسلابیبح3

؟تسین یدنه کبس رعش ینابز یاهیگژیو زا هنیزگ مادک2222

رعش هب رازاب و هچوک نابز یبایهار1

رعش ناگژاو یهریاد نتفای شرتسگ2

رعش یهزوح زا ناودنه موسر و بادآ و بهاذم هب طوبرم تاغل جورخ3

رعش زا میدق یبدا تاغل زا یرایسب نتسبرب تخر4

؟تسین تسرد مهد نرق تایبدا و یدنه کبس دروم رد دروم مادک2233

.دندرکیم لابقتسا ،نآ گنهرف هب نداد اهب و یسراف نابز هب رعش ندورس و باتک فیلأت زا رنه یالضف1

.دوب دنه یهراقهبش یمسر نابز یسراف نابز ،دنه رد سیلگنا رامعتسا تیمکاح نامز ات2

.دش لیدبت نادنمشناد و نادنمرنه ،نارعاش یارب یمهم یاهنوناک هب ناریا یبونج یحاون و ناجیابرذآ ،ناسارخ3

.تفای هعسوت یبدا هاگدید زا ،دوب الضف و ارعش عامتجا لحم و تختیاپ هک زین ناهفصا ،دنه رد تایبدا دشر اب نامزمه4

؟دنکیمن هئارا یحیضوت متفه نرق کبس هرابرد هنیزگ مادک2244

.تسا یونزغ و یناماس هرود کبس ریثات تحت یسراپ رعش هرود نیا رد1

.تسا برع تایبدا زا یریذپریثات هرود نیا یرعش یاهیگژیو زا2

.تفای همادا لزغت و تمکح و ظعو ،زنط ،وجه ،حدم نوچ ییاههتشر و اههخاش رد و تفای عونت رعش عوضوم3

.دندرکیم زیهرپ یحدم رعش و رابرد هب یکیدزن زا هرود نیا نارعاش یخرب4

؟تسا تسردان هنیزگ مادک2255

.دشیم رتشیب یبرع اب یسراف نابز یگتخیمآ ،تشذگیم نامز مشش و مجنپ یاههدس زا هچره1

.تفای هار ناتسودنه هب نایقوجلس ددعتم یاهیشکرکشل یپ رد یسراف نابز2

.دندرک داجیا ییانس و یرونا هک دوب یلوحت متفه نرق رد ارسلزغ گرزب نارعاش روهظ تلع3

.تسا مجع قارع یهزوح صخاش نارعاش زا یناهفصا قازرلادبع نیدلا لامج4

؟دندرک داجیا لزغ رد یلوحت مشش نرق همین رد رعش مادک2266

یناقاخ و ییانس4ورسخرصان و ییانس3ورسخرصان و یرونا2یونزغ ییانس1

؟تسا تسرد هنیزگ مادک2277

.دوشیم میسقت یقوجلس و یونزغ و یناساس یعرف کبس هس هب یناسارخ کبس1

.داهن مان نیبانیب کبس دیاب ار یونزغ هرود کبس2

.درب مان ار ورسخ رصان و یکدور ،یسودرف ناوتیم یناسارخ کبس فورعم یارعش زا3

.دوشیم هدید هدیچیپ فیدر و هیفاق یناسارخ کبس مظن رد4
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؟تسا تسردان یناسارخ کبس دروم رد هنیزگ مادک2288

.دوشیم میسقت یقوجلس و یونزغ ،یناماس یعرف کبس هس هب نامز بَسَح رب یناسارخ کبس1

.دروخیم مشچ هب نآ رد زین یقارع کبس یاهیگژیو اریز ،دناهداهن مان »نیبانیب« ار یناماس یهرود کبس2

.دناهدیمان مه یناماس کبس ار نآ تسا هدوب نایناماس نامز رد نآ جوا هک نآ تلع هب3

.دناهتفگ یناسارخ کبس نآ هب لیلد نیا هب .دمآ دیدپ گرزب ناسارخ رد سپس و ناتسیس رد ادتبا مالسا زا دعب مظن راثآ نیتسخن4

؟دراد دوجو عیصرت ی هیارآ تیب مادک رد2299

مافهزوریف یهضور نآ دهاش /مامت لامج هب یکبک هردان1

ار مارجا تروص نیا نک خسم /ار مایا تیآ نیا نک خسف2

تلاصو رد ناج مهد ؟مهدن ارچ /تلایخ رب لد مهن ؟مهنن ارچ3

لاعفا ار وت رتهتسیاب هچ ره /قالخا ار وت رتهتسیاش هچ ره4

؟دوشیمن هدید عیصرت عون زا هنزاوم یهیارآ تیب مادک رد3300

میوریم ایرد و مییایرد ز ام /میوریم الاب و مییالاب ز ام1

شیوخ ماک رس رب مدق مداهن /شیوخ مان رس رب ملق مدیشک2

مشاب وت یوک کاخ هک ناج مهد دیما نادب /مشاب وت یوزرآ رد مریمب هک سفن نآ رد3

ار لاح و میرگنب ار نورد ام /ار لاق و میرگنن ار نورب ام4

؟دراد یتوافتم ٔهدعاق ،هنیزگ مادک ٔهیفاق3311

؟تسارچ یراب زوس و هیرگ ار وت / تساور مزوسب رگ مقشاع نم هک1

ریگ شیوخ ِرَس یرادن ام ِرَس / ریگشیپ تدیابیم هچ ره ورب2

گنچ رد دوبن شلد راگنا / گنچ رد دوز تفرگب شگنچ3

ورِد ماگنه و دمآ شیوخ هتشِک زا مدای / ون ِهَم ِساد و مدید کلف زبس عرزم4

؟دنرادن»فیدر« ،تایبا مادک3322
رانک رد هم و شیپ دوب تورس هک / رانک یریگ هچ یرای دنویپ ز )فلا

داهن ادوس ٔهتوب رد ام ناج / داهن ام ِداهن رد یروش ،قشع )ب

تسانف یقاب و یقاب دوب قشع / تساقبمک نایمدآ امش سنج )ج

داب تسین ،درادن شتآ نیا هک ره / داب تسین و یان گناب نیا تسا شتآ )د

میلگ ریز همه ،لد یا تبقاع / میلگ رد ام و مشیربا رد هجاوخ )ـه

ـه - د - فلا4فلا - ج - ـه3ج - ب - د2ج - ب - فلا1

؟تسا مادک ریز تیب رد ییاجه رادومن3333

»دنکیم تیاکح اهییادج زا /دنکیم تیاکش نوچ ین زا ونشب«

12

34

− UU − − UU − − UU − − UU−U − − UU − − UU−

−U − −−U − −−U−−U − −−U − −−U − −−U−
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؟تسا قیبطت لباق »« ییاجه ییوگلا اب هنیزگ مادک3344

ار ام ،راذع امنب تیور یادف ناج و لد /یدومن ناقشاع هب هک اناج تسا تمایق هچ1

دراذگیم عیاض رمع درادن یروظنم هک ناو /نایوربوخ اب ینکیم عیاض هک مدنیوگ رمع2

دوریم مناتس لد اب متشاد دوخ اب هک لد ناو /دوریم مناج مارٰاک نار هتسهآ نابراس یا3

ارای رامش تصرف نارای یاج هب یکین /نوسفا و تسا هناسفا نودرگ رهم هزورهد4

؟تسا تسردان عارصم مادک لباقم یاهاجه3355

 میتسین دب مه زین ام یسب یراد ناتسود رگ1

 تسود اب تسود دنیشن تعاس نآ شوخ2

 تسا رتشوخ یناگدنز زا قشع یوک ردنا ندرم3

 ادتقا تسوت ریبدت هب ار درخ4

؟دنتسه نزومه هنیزگ مادک تایبا3366

تام هش رازه وت ِخر رب یا /دزیخ هچ یاهدایپ نوخ زا )فلا

امغی هب دنرب ناگیامورف تسد /تسا یدعس وت نسح غاب یاشامت درم )ب

تاجانم رد بارخ لقع اب /تابارخ زا دمآرد تسمرس )ج

تساخرب هنتف رازه هک نیشنب /نازیزع نمرخ شتآ یا )ت

دشابن مک ام زا هب تلیخ رد هک /دشابن مغ ام ندیدان ار وت )ث

دنکیم ینارگ دریمیمن رگ /دنکیم یناگدنز وا یب هک ره )ف

فلا - ج - ت4فلا - ف - ت3ب - ث - ف2ث - ج - فلا1

. ....... زجهب ،تسا ناسکی اههنیزگ یهمه نزو3377

سفن دیآیمنرب لد زا مدیشروخ یب حبص نوچ /موش لفاغ وا دای زک یمد منیشنب هک ره اب1

ریت وچ مدرگ لرپراچ یداش ز تعاس نآ هک هو /نم تخب یاوه رد تلصو غرم دّرپب رگ2

دوریم مناشن لد زک ناشن نم زا سرپم رگید /ناشچ ییاهنت رهز نم ناشکنماد دوریم وا3

ملا زا دنلانن نادرم ام ز دیلانب یدعس /افق زا تفگیم و تفریم افج ریشمش هب دزیم4

؟تسا توافتم ،هنیزگ مادک »نزو«3388

ییانیب مرح زا دربب بآ ار باوخ /تسیرگب ممشچ وت لصو یوزرآ رد هک سب1

یناتسب شاوت هک ینسُح لگ نیز رتبوخ /تسین سک لامج غاب رد هک تسا نآ رهاظ2

شندرگ رد نم نوخ ای مندرگ رد وا تسد /دننک ات کی ره دنشوکیم تسود رجه و لصو3

وگب راوید ز دندنبب وت رب رگا رد /دنشاب تّزع یهدرپ نآ رد هک ینامداخ4

−−U − U − −−−U − U − −

(− ∪ −−/ − ∪−−/ − ∪−−/ − ∪−−)

(−− ∪ / − −− ∪ / − −− ∪ )

(− ∪ −/ − − ∪ −/ − − ∪ −/ − − ∪ −)

(−− ∪ / − − ∪ / − − ∪ / − − ∪ )
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؟تسا تسردان ،هنیزگ مادک لباقم نزو3399

)نلیعافم نلعافم ُلوعفم( مناجنرم تقرافم هب نیدنچ / مناج سنوم و شیر مهرم یا1

)نلعاف نلعتفم نلعتفم( یگنازرف و یدنمدرخ مشچ / تسبب تلایخ یاه یبجعلب2

)نتالعف نتالعف نتالعف نتالعف( شنارگد زا میب و هشیدنا هچ وت نارگن / شناهج هک ره زا مغ هچ یراد وت یادوس هک ره3

)عف نتالعاف نتالعاف نتالعاف نلعافم( مبایاپ و تفر تقاط هک نم زا تسد تسود یا رادب / مباترب تسود زا یور هک مباییمن دوخ ردنا نم4

؟تسا تسردان ،هنیزگ مادک لباقم نزو4400

)نلیعافم نلیعافم نلیعافم نلیعافم( میتفگ اعد ار تمالس ،تتسم سگرن رود هب / میتفگ الص ار ناتسم هک ییوجیم هچ ام زا حالص1

)ٌتالعاف نتالعاف نتالعاف( داب دای ناراوخداش شون گناب / تشگ رهز نوچ مغ ّیخلت زا مماک2

)نتالعف نتالعف نتالعف نتالعف( تسلا زور مدش هرهش یشکهنامیپ هب هک / تسم نم زا حالص و نامیپ و تعاط بلطم3

)نلعاف نتالعاف نتالعاف( دننک نامیا رد هنخر ار نادهاز / دننک ناسنیز یربلد رگ نادهاش4

؟تسا توافتم تیب مادک رد هیبشت دادعت4411

دورب نآ رد قرو نوچ هم و رهم / ینک نسح باتک حرش وت رگ1

هشیدنا یالبرک رد ار لد نیسح / دزیر نوخ هنشت زور ره وت قشع دیزی2

فورح یابس زا درآ میظع شرع ز ربخ / لقع دهده ،حور نامیلس هاگراب هب3

وت راختفا تسا لام هب نوراق نوچ و ینوعرف وت / شکرس یدش یدورمن هک شوناماه روتسد ایا4

؟تسا هدمآ تیب مادک رد بیترتهب »هراعتسا و هیبشت ،مات سانج ،ییارآهژاو ،زاجم« یاههیارآ4422

دشاب نانج تیعمج ٔهدرپ روگ هک / عادو عادو وگم یراپس روگ هب ارم )فلا

یباوخ درکن رذگ و درک رذگ اهلایخ هچ / یباتفآ دیآرب هک بشما درادن نآ رس )ب

دیآیم داهن ردنا رگد شتآ دص / تلعل زا و داهن شتآ ملد رد وت مغ )ج

درادن ور دیشروخ ،ار نتخورف رب خر / دزورفرب هراسخر نوچ نم یور ْدیشروخ )د

تمناشنیم رهگ هدید ود زک تسا یرمع / نم هک امش رهش هب هسوب خرن تسا دنچ )ـه

ب ،فلا ، ـه ،د ،ج4ـه ،ج ،د ،فلا ،ب3ـه ،د ،ج ،فلا ،ب2فلا ،ج ،ب ،د ، ـه1

؟دناهدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »هیبشت و داضت ،حیملت ،ناسمه سانج ،هراعتسا« یاههیارآ4433

مزابهش دنک دیص رگم هک ییاوه هب / متشگ ییاوه کاخ سفق زا ناسغرم )فلا

دروآ ابس نشلگ زا برط ٔهدژم هک / تسا نامیلس دهده یربخشوخ هب ابص )ب

زونه انشآ تشگن هدیدخوش هام نآ و / وت رهم هب نابوخ همه زا متشگ هناگیب )ج

تسا رات بش نم زور وا ٔهّرط رات وچ / شراسخر هام رهم زا هک تسا تبعل هچ )د

تسکش ولگ رد ازع یاه یاه ،یاو یا / دادن لد ،غاب لد غاد هب سک ،داد یا )ـه

د - ـه - فلا - ب - ج4ج - ـه - ب - د - فلا3د - ـه - فلا - ج - ب2فلا - ج - ب - د - ـه1
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؟تسا هدش هداد تبسن تیب هب تسردان یاههیارآ ،تیب مادک رد4444

)صیخشت( ادعا دناهناخ رد ار وت بش و زور هک نمیا شابم / لد و نابز و تسا مشچ ز دیآیم وت رب ناک یدب1

)ناسمه سانج( تخیر ماش ات حدق ردنا حبص ز ترشع ٔهداب / وا هک ره دشاب هدنخرف و خرف شحبص و ماش2

)زاجم( ینمرها تسد هب ینیگن زیزع نینچ / دنکن اهر قح هک لد یا وت شوک ربص هب3

)هیبشت( ینمس ای تسا هدوب یلگ هک نمچ نیا رد / ندید ناوتیمن ثداوح دابدنت ز4

؟تسا دوهشم »مات سانج و ییارآهژاو« ٔهیارآ ود ره هنیزگ مادک رد4455

دید دیاب رای یوربا رد دیع لاله / دیشک همسو لاله زا دیع یوربا رب ناهج1

دنناتسب دنزیتسب وچ لد زا رارق نایوریرپ / دنناشنب دننیشنب وچ مغ رابغ نایوب نمس2

دننامرد دننامرد دنبرد رگا درد نیا اب هک / دنرآ زان دنآ زاین ناقاتشم وچ ترضح نیا رد3

دننامرد دننامرد ریبدت رد هکنانآ رکف ز / درادنپ لهس وک یسک ار قشاع درد یاود4

؟دراد دوجو تایبا مادک رد بیترتهب »حیملت ،ناسمهان سانج ،صیخشت ،داضت ،ناسمه سانج« یاههیارآ4466

مرسپ ،یریپ همه اب نم و ردام یدش وت / مرس دوب ورگ هک متفرگن رسمه و رای )فلا

مزاّمغ تسا یگناخ ؟منک هک زا تیاکش / یور هب یور تفگب مبیع و دمآ مکشرس )ب

تسام میکح و حیسم هک یم رایب یقاس / میربیمن نامیکح شیپ تسود درد ام )ج

یرپ نآ هب یناسرب ناتسود ماغیپ / منص نآ یوک رس هب یرپ رگا !غرم یا )د

تدادماب یاههدعو دیما / ار ام رمع زور دروآ ماش هب )ـه

ج - فلا - ب - ـه - د2ـه - ب - د - فلا - ج1

فلا - ج - ـه - ب - د4ب - ـه - فلا - د - ج3

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »حیملت و عیصرت ،سانج ،صیخشت ،هیبشت« یاههیارآ4477

تسا نیمک ردنا نامک اب میاد هک / درب ناوت یک ناج وت خوش مشچ ز )فلا

یتساوخ هچ اهلد فسوی ناج ز وت ات / وت تسد ز ناغفا ،لدگرگ راگزور یا )ب

مراد اهرات زوسناج ٔهلان یاوه / گنچ وت فلز رات هب نوچ دنز حبص میسن )ج

تهآ ٔهدود هب دنکیم هیس هام یور هک / شاب رذح هب نامسآ یا ار ام ٔهنیس رونت )د

راهب دص هب دیامنن نمچ یلگ وا نوچ / راهب دص هب دناتسن نمش یتب وا نوچ )ـه

ب - ـه - فلا - ج - د4ب - د - ـه - ج - فلا3د - فلا - ب - ـه - ج2د - ب - ج - فلا - ـه1

.دراد تبارق ....... هنیزگ اب ریز تیب موهفم4488

»اهلاثمت یتشز زا دروخ مه رب یک هنییآ / ام مرج دزاسن نیچرپ ار وت وفع یناشیپ«

نم یناشیپ هب تسا هتسبب دنوادخ هک / شیوخ یناشیپ وت مکح طخ ز مریگنرب1

دنک ماقتنا رهز ارم ماکخلت هک / نم مقاذم نیرکش نآ هن وفع ناوخ هب2

نتخاس یهاوخ داجیا ارم رگ رشحم زور / شوپب نم هانگ یور رب وفع زا یاهدرپ3

دوشیم نوگرگد تعاس کی بالیس زا رحب / ناگدولآ ام مرج دشاب هچ قح وفع شیپ4
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؟دراد ییانعم تبارق ریز تایبا اب هنیزگ مادک تیب4499

تساناد و لقاع و وخشوخ هچ رگ / هورگ نایم رد هدازآ درم«

»تسانغتسا شلام هب ناشیا زا هک / دوب دناوت یهگ نآ مرتحم

تسا یوعد راتفرگ هک ره تسین هدازآ / ناوخم شاهدازآ دز فال وت اب ورس رگ1

؟دنکفا تبحص ماد رد ارچ لقاع ار شیوخ / تسیز هدازآ رس اب تلزع جنک رد ناوت ات2

تسا یناشفانماد ،هدازآ مدرم مخت هک / ام لصاح زاینیب نیمز و بآ ز دوب3

ییامیا زیمآباتع یمشچ ٔهشوگ نیک زا رپ / یشوغآ رد انغتسا هب یشود رب زان یابق4

؟دنراد تبارق هنیزگ مادک تایبا موهفم5500

ار بالگ خلت ٔهیرگ شاب هدامآ / تسا هتشذگ رس زا تاهدنخ جوم هک لگ یا )فلا

تسین یلاخ بالگ ددرگ وچ هتفهن لگ هک / وش عناق راذعلگ نآ زا خلت کشا هب )ب

تفرگ ندیراب ربا نادنخ دیدرگ ات قرب / تبقاعیب یداش دراد لابند رد هیرگ )ج

شاب هتفرگیم یربخ نالبلب ز لگ یا / یاهدرُخ تسه ار وت هک یاهتفه ود کی نیا )د

د - ب4فلا - ج3ج - ب2د - فلا1
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز تالاؤس زا کی ره لماک و حیحص خساپ5511

؟دنکیم لابند ار ینامرآ هچ تسخن ٔهلهو رد ،تسین یصاخ موق و هورگ تمدخ رد نآ یاهشزرا و دیاقع هک یگنهرف ٔهنوگ -فلا

؟دنکیم میسقت یقطانم هچ هب ار ناهج ،ییایفارغج یاهزرم زا روبع اب ،تسا یصاخ هورگ ای هقطنم ،موق هب قلعتم شدیاقع و اهشزرا هک یگنهرف -ب

؟تسا مالسا لوبق دروم اهناهج نایم لماعت رد هاگدید مادک -ج

.دنادیم ینیوکت و ینهذ ناهج زا رتمهم ار یگنهرف ناهج هک یهاگدید - هتفاینهعسوت و هتفایهعسوت - یعامتجا تلادع1

.دنادیم ینیوکت و ینهذ ناهج زا رتمهم ار یگنهرف ناهج هک یهاگدید - نوماریپ و زکرم - یعامتجا تلادع2

.دنادیم رگیدکی اب لماعت رد و مهم ار ینیوکت ناهج و ینهذ ناهج ،یگنهرف ناهج هک یهاگدید - هتفاینهعسوت و هتفایهعسوت - تداعس3

.دنادیم رگیدکی اب لماعت رد و مهم ار ینیوکت ناهج و ینهذ ناهج ،یگنهرف ناهج هک یهاگدید- نوماریپ و زکرم - تداعس4

؟تسا هدش رکذ یتسرد هب هنیزگ مادک رد »رابکتسا - مسینویهص - یرادهیامرس - قح« یاهگنهرف اب رظانتم یاهترابع بیترت هب5522

.دنادیم یصاخ داژن هجوتم ار دوخ یاهشزرا و اهنامرآ -فلا

.دناشکیم یناوتان و فعض هب ار نارگید -ب

هیشاح و نوماریپ یاهروشک نتفرگ تمدخ هب -ج

.دشاب یرطف یاهزاین قباطم نآ یاهراتفر و اهراجنه ،اهشزرا ،دیاقع -د

فلا - ب - ج - د4فلا - ب - د - ج3د - ج - ب - فلا2ب - فلا - ج - د1

؟تسین یدرف ای یگنهرف ای ینیوکت ناهج اب هطبار رد میرک نآرق هاگدید اههنیزگ زا کیمادک5533

.تسا لئاق یاهژیو هاگیاج گنهرف یارب هاگدید نیا و تسین یعیبط ناهج هب دودحم ینیوکت ناهج ،میرک نآرق هاگدید ساسا رب1

.تسا لوئسم هعماج و گنهرف لابق رد درف و دشابیمن ناسنا یاربً ارصحنم یهاگآ و کاردا ،میرک نآرق هاگدید ساسا رب2

.دیوگیم نخس اهتما گرم و یگدنز زا میرک نآرق و دراد هنامیکح یراتفر یناسنا عماوج اب ،ناحبس دنوادخ تمکح ساسا رب ینیوکت ناهج3

.دوشیم هتفرگ هدیدان صخش یدرف ناهج و دنراد یدام و یعیبط یتیوه ،گنهرف و دارفا نهذ ،میرک نآرق هاگدید ساسا رب4

؟تسا یخیرات ٔهرود مادک هب طوبرم بیترتهب ،ریز یاهدادخر زا کیره5544

هینطنطسق حتف -

اسیلک بلطایند نابیقر روهظ و زورب -

یتیعر - بابرا داصتقا زا روبع یاههنیمز ندش مهارف -

یرگنشور یاههفسلف شیادیپ -

دیدج برغ - سناسنر - سناسنر - یطسو نورق1

سناسنر - دیدج برغ - یطسو نورق - ناتساب مور و نانوی2

یطسو نورق - دیدج برغ - دیدج برغ - سناسنر3

سناسنر - سناسنر - یطسو نورق - دیدج برغ4

؟تسا حیحص »ناهنپ مسیرالوکس« نوماریپ تارابع ٔهمه ،هنیزگ مادک رد5555

هناسانشیتسه شسرپ هب برغ گنهرف خساپ - ناهج و ناسنا یونعم داعبا زا یشنیزگ ٔهدافتسا - یناهجنیا و یویند یاهراتفر ینید هیجوت1

یتسه یونعم داعبا یفن - مسیرالوکس یقطنم جیاتن زا - ینید یاهراتفر یناهجنیا و یویند هیجوت2

یتسه ناهج یدامریغ داعبا راکنا - ناهج و ناسنا یونعم داعبا ندرپس یشومارف هب - ناهج یونعم داعبا هب یشنیزگ درکیور3

ینید دیدج یاهتضهن یخرب دشر - یویند فادها تمدخ رد ینید یاهرواب - یتسه یونعم داعبا یفن مدع4
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؟دناهدمآ دوجو هب »متسیب نرق نایاپ« و »مهدجه و مهدفه« ،»متسیب و مهدزون« نرق رد بیترتهب ،دراوم مادک5566

یرگنشور زا هنایارگلقع یلکش - یتخانشتفرعم نارحب رد ندش راتفرگ - رالوکس یبرجت ملع1

اهراجنه و اهشزرا ٔهرابرد ندرک یرواد زا ملع یناوتان - یبرجت و یسح تخانش هب ندش دودحم - مسیئد2

اهراتفر و اهراجنه ندوب طلغ ای حیحص صیخشت ناکما مدع - یلقع تخانش اب هارمه یرگنشور - یویند فادها تمدخ رد یرازبا شناد3

اههشیدنا و اهرواب ندوب طلغ ای تسرد صیخشت ناکما ندش بلس - ییارگسح لوفا - یحو نتفریذپن4

؟تسا تسردان دروم مادک ،هتشاذگ رس تشپ دوخ شرتسگ لحارم رد یمالسا گنهرف هک ییاههرود اب هطبار رد5577

.دوب هتفرگ دوخ هب یمالسا رهاظ راچان هب ،سپ نآ زا و دوب هدرک راکشآ تمواقم مالسا ربارب رد ،هکم حتف ات یوبن رصع رد یلهاج گنهرف1

لاجر رتشیب ،نانآ یتعنص و یماظن تردق و دندروآرد دوخ یسایس ٔهطلس و ذوفن تحت ار یمالسا عماوج فلتخم یاهشخب ،یبرغ یرامعتسا یاهتلود2

.تخاس دوخ روهقم ار یسایس

هب تشگزاب رد یفطع ٔهطقن ،ناریا یمالسا بالقنا و دندرک دزشوگ ار یمالسا تیوه و گنهرف یشومارف و برغ گنهرف ٔهطلس تارطخ ،مالسا ناهج نارکفتم3

.تسا مالسا ناهج رد یمالسا گنهرف

لاس هد یط ناشیا .داد لیکشت هنیدم رد ار یمالسا تموکح ،برع یاهلیبق ماظن یاهراشف ربارب رد تمواقم و توعد لاس هدزیس زا سپ )ص( ادخ لوسر4

.درب نیب زا ار ناتسبرع ٔهریزجهبش رد مالسا یور شیپ یداصتقا عناوم ،تموکح

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،نآ عاونا و رامعتسا دروم رد5588

.دیسر دوخ جوا هب مهدزون نرق رد و دش زاغآ ناییاپورا طسوت مهدزناپ نرق زا هک تسا یروتارپما و ییاشگناهج یانعم هب رامعتسا1

.تسا یسایس و یماظن تردق هب لسوت اب ،یجراخ نیمزرس کی لاغشا یانعم هب رامعتسا2

.درک اپرب ار تیرشب خیرات یرادهدرب نیرتگرزب ،یدالیم 81 و 71 نرق رد ییاپورا رامعتسا3

.دوب یتعنص داصتقا و یماظن نونف ،یدرونایرد یاههنیمز رد تفرشیپ زا یشان مهدزون نرق رد رامعتسا یاهتیقفوم4

؟دوشیم لماک هنیزگ مادک اب بیترتهب ،»د و ج ،ب ،فلا« دراوم5599

تاعالطا یروانف و اههناسر هژیو هب یگنهرف یاهرازبا زا هدافتسا - ون رامعتسا - یداصتقا تردق قیرط زا روشک کی ماخ داوم و اهرازاب فرصت - ون رامعتسا1

یروانف و اههناسر هژیو هب یگنهرف یاهرازبا زا هدافتسا - ون رامعتسا - هدناشنتسد یاهتلود قیرط زا روشک کی داصتقا لرتنک - یداصتقا مسیلایرپما2

تاعالطا

.دریذپیم ار طلسم ٔهعماج یگنهرف یرترب ،بولغم موق - ون رامعتسا - یداصتقا تردق قیرط زا روشک کی ماخ داوم و اهرازاب فرصت - ون رامعتسا3

ار طلسم ٔهعماج یگنهرف یرترب ،بولغم موق - ون رامعتسا - هدناشنتسد یاهتلود قیرط زا رگید یاهروشک تسایس و رازاب لرتنک - یداصتقا مسیلایرپما4

.دریذپیم

؟دراد طابترا موهفم مادک اب ریز یاهترابع زا کی ره بیترت هب6600

شنک یعیبط ٔهجیتن -فلا

.دنروآیم دوجوهب رگیدکی اب طابترا رد اهناسنا -ب

یناسنا یاهشنک - یداراریغ دمایپ2یعامتجا یاههدیدپ - یداراریغ دمایپ1

یعامتجا یاهراجنه - یدارا دمایپ4یعامتجا لرتنک - رگشنک هب هتسباو یدارا دمایپ3
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؟تسیچ تیعمج شیازفا ندش یرورض طرش نیمود6611

.دنشاب قح یناعم نالماع و نالماح گنهرف یاضعا1

.دشاب قح گنهرف ،دباییم طسب هک یگنهرف2

.دنبای طلست قح گنهرف رب رگید یعامتجا یاهناهج هکنیا زا ندش عنام3

.دشاب نآ شرتسگ و یدیحوت یعامتجا ناهج سیسأت ثعاب گنهرف نیا4

؟تسا تسردان هنیزگ مادک6622

.تسا هیامرس نابحاص تیلاعف یدازآ یانعم هب مسیلاربیل1

.تسا مدرم تیمکاح یانعم هب یسارکومد2

.تسا یسایس ماظن رد مدرم رثؤم روضح نتخانش تیمسر هب یانعم هب »یمالسا یروهمج« بیکرت رد »یروهمج« ناونع3

.دننک یراددوخ یهلاریغ یاهتردق و توغاط شریذپ زا دیاب یمالسا تما4

.دزاسیم ار ....... ،رگید لسن هب یلسن زا نآ لاقتنا و کرتشم و یعمج ٔهرطاخ شیادیپ .دریگیم لکش هعماج نآ ....... رادم رب هعماج ره یگنهرف تیوه6633

هعماج تیوه ییایفارغج دعب - نالک یعامتجا یاهراجنه و دیاقع1

هعماج تیوه یخیرات دعب - نالک یعامتجا یاهشزرا و دیاقع2

هعماج تیوه یخیرات دعب - نالک یعامتجا یاهراجنه و دیاقع3

هعماج تیوه ییایفارغج دعب - نالک یعامتجا یاهشزرا و دیاقع4

و ناراگنخیرات هاگدید زا یمالسا ٔهعماج یگنهرف تیوه و دوب هنوگچ ،لوغم ٔهلمح و یبیلص یاهگنج رد نامجاهم لباقم رد مالسا ناهج شنکاو بیترتهب6644

؟تسا هنوگچ یبرغ ناقرشتسم

ییایفارغج داعبا هب دودحم و رالوکس - بذج - عفد2یخیرات داعبا هب دودحم و یریطاسا - بذج - عفد1

یخیرات داعبا هب دودحم و یریطاسا - عفد - بذج4ییایفارغج داعبا هب دودحم و رالوکس - عفد - بذج3

؟دوشیم بوسحم یدوعص یعامتجا کرحت مود ترابع و یقفا یعامتجا کرحت لوا ترابع ٔهنیزگ مادک رد بیترتهب6655

.دوشیم لزع شتمس زا لاوحا تبث ٔهرادا سیئر - دوشیم هرادا نامه سیئر ،شرورپ و شزومآ ٔهرادا دنمراک دنزرف1

.دوشیم لقتنم نارهت ناتسا هب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد ظفاح ٔهسردم نواعم - دوشیم هسردم نامه ریدم ،ناریا ٔهسردم تایبدا ملعم2

تکرش نامه یلخاد ریدم ،تکرش کی یرادباسح شخب دنمراک - دوشیم لقتنم ناهفصا شرورپ و شزومآ ٔهرادا هب دزی شرورپ و شزومآ ٔهرادا دنمراک3

.دوشیم

.دوشیم لقتنم یناگیاب شخب هب ،تایلام ٔهرادا یلام شخب دنمراک - دوشیم تایلام ٔهرادا دنمراک ،شرورپ و شزومآ ٔهرادا سیئر دنزرف4
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؟تسا ریز تالاؤس زا کی ره حیحص خساپ بیترت هب هنیزگ مادک6666

دراد رارصا ارهز هک یلاح رد دسرپیم تلبت لماع متسیس و هدنزادرپ عون اب هطبار رد هدنشورف زا وا ،درخب تلبت کی وا یارب دراد دصق ارهز ردپ -فلا

؟تسا مادک ارهز شزادرپ عون .دوش یرادیرخ دراد یتروص گنر هک یتلبت

؟تسا »یگدرسفا« ٔهژاو زا یتایلمع فیرعت اههنیزگ زا کیمادک -ب

یلیمیب و یگقالعیب ای تیلاعف زا زیرگ و یگلصوحیب لماش یقلخ یتلاح - یکاردا1

نومزآ ساسا رب هدمآ تسدهب ٔهرمن - یکاردا2

یگدرسفا عویش رادومن ساسا رب یفیک یبایزرا - یموهفم3

یگدرسفا زراب تمالع 9 زا تمالع 3 لقادح نتشاد - یموهفم4

؟تسا شور نیا رد نف نیمدنچ و دراد هراشا هظفاح یزاسهب نونف زا »ابخسپ« شور زا نف مادک هب ریز بلطم6677

».دیناوخب ار نتم هرابود موزل تروص رد و دینک نایب ار اهباوج«

نیموس - نداد سپ دوخ هب2نیمراهچ - ندناوخ1

نیمراهچ - نداد سپ دوخ هب4نیموس - ندناوخ3

؟تسا ینعم مادک هب ،تسا هارمه بذاک رادشه اب مهم فیلاکت ،تمالع یبایدر تیعقوم رد هک هتکن نیا6688

.تسا رتمک ،تسا رضاح فده کرحم هکیلاح رد تمالع یبایدر ناکما1

.تسا رتشیب ،تسا بیاغ فده کرحم هکیلاح رد تمالع یبایدر ناکما2

.تسا رتمک ،تسا بیاغ فده کرحم هکیلاح رد تمالع نداد تسد زا ناکما3

.تسا رتشیب ،تسا رضاح فده کرحم هکیلاح رد تمالع نداد تسد زا ناکما4

؟ارچ و دشابیم هجوت یاهدرکراک زا کیمادک اب طبترم ،هسردم رد نازومآشناد یارب حیرفت گنز دوجو ترورض6699

.دشابیم یگتسخ هجوت شهاک لماوع زا یکی - یگنز هب شوگ1

.میوشیم ورهبور فده کرحم نداد تسد زا اب تروص نیا ریغ رد - یگنز هب شوگ2

.دشابیم یگتسخ هجوت شهاک لماوع زا یکی - تمالع تسرد یبایدر3

.میوشیم ورهبور بذاک رادشه اب تروص نیا ریغ رد - تمالع تسرد یبایدر4

؟تسا تسردان یزاسهدامآ ٔهدیدپ دروم رد ریز یاههنیزگ زا کیمادک7700

.دنکیم ناسآ ار یدعب تفایرد ،کرحم نیشیپ ٔهئارا1

.تسین لماک یهاگآ نیا و دراد دوجو رظندروم کرحم هب یبسن یهاگآ هدیدپ نیا رد2

.تسا یزاسهدامآ ٔهدیدپ ٔهدنهدناشن ،هعلاطم ماگنه رد مهم ناگژاو یور ندیشک طخ3

.دریگیم رارق نآ هب هیبش کرحم ای کرحم نامه نیشیپ ٔهئارا ریثأت تحت ،ینیعم کرحم تخانش هک دتفایم قافتا ینامز4

؟دراد هراشا تلاتشگ یسانشناور لوصا زا کیمادک هب لباقم ریوصت7711

ترواجم4لیمکت3تهباشم2رارمتسا1
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ینوریب یاهکرحم ،یلماع هچ ٔهطساو هب و دراد هراشا تلاتشگ لوصا زا کیمادک هب ،مینیبب لماک تروص هب ار صقان یایشا میراد لیامت« هکنیا ،بیترتهب7722

؟دوشیم لیدبت رادانعم یتخانشناور تاعالطا هب

کاردا - لیمکت لصا2هجوت - هنیمز و لکش لصا1

هجوت - لیمکت لصا4کاردا - هنیمز و لکش لصا3

؟تسا حیحص هنیزگ مادک یناوجون ٔهرود رد دشر عاونا اب طابترا رد7733

.تسا یناوجون ٔهرود رد یعامتجا دشر هب طوبرم ،»مهدیم تیمها مدوخ حلاصم هب طقف نم« هک هلمج نیا1

.دوشیم قباس زا رتمک رورم هب ،نالاسمه هورگ هب ناوجون شیارگ2

.درادن یاهقالع دوخ یاهردارب و رهاوخ ای و نیدلاو اب طابترا هب ناوجون3

.تسا نتشیوخ هب یقالخا و یشزرا ،ینید یاهیگژیو نداد تبسن مزلتسم شیوخ تیوه زا ناوجون فیرعت و تخانش4

؟تسا راذگریثأت هظفاح لحارم زا کیمادک دوبهب رد اههناشن ندوب رتشیب7744

یبایزاب4ینادرگزمر3ینابزکون ٔهدیدپ2یزاسهریخذ1

نزو و دق شیازفا زا سپ ....... اههچیهام دشر تارییغت نیا ٔهلمج زا و تسا هارمه ....... تارییغت نیرتهدرتسگ و نیرتدیدش اب هک تسا یاهرود یناوجون7755

.دشابیم

هام شش ،یتکرح - ینامسج2هام شش ،یتسیز1

لاس ود ،یتکرح - ینامسج4لاس کی ،یتسیز3

؟دهدیم شیازفا ار اطخ ناکما ناکدوک رد نآ عون مادک و دریگیم تروص توافتم عون ود هب نالاسگرزب و ناکدوک رد هظفاح ٔهلحرم مادک7766

ءزجهبءزج - یرادهگن4یلک - ینادرگزمر3یلک - یرادهگن2ءزجهبءزج - ینادرگزمر1

؟دراد طابترا لماع مادک اب صقان هجوت7777

عوضوم دنچ نامزمه ندرپس هظفاح هب2تاعالطا یحطس یریگدای1

یروآدای و یریگدای نیب ینامز ٔهلصاف4یسحکت ینادرگزمر3

نازیم زا مکمک هام دنچ تشذگ اب اما ،دنتشاد یدایز هجوت یگناخ ٔهنیطنرق و یتشادهب یاهلکتورپ تیاعر هب مدرم ،انورک یرامیب عویش لوا یاههام رد7788

....... تفگ ناوتیم هراب نیا رد .دش هتساک مهم ٔهلئسم نیا هب مدرم هجوت

.تسا هتفای شهاک فده کرحم ندوب درف هب رصحنم1

.تسا هداد خر دح زا شیب ،بذاک رادشه2

.تسا هتفای شهاک یفارحنا لماوع دوجو لیلد هب وجوتسج درکراک3

.تسا هتفای شهاک یگنزهبشوگ نازیم ،یگتسخ لیلد هب4

؟درادن یکارتشا چیه رگیدکی اب ،اهیگژیو زورب و روهظ ینس ٔهزاب ،ریز ٔهنیزگ مادک رد7799

هبیرغ زا سرت - کمک اب نداتسیا2کمک اب نتسشن - یعامتجا دنخبل1

هبیرغ زا سرت - هتسشن تیعضو زا ندش دنلب4هنیس و هناچ نتشاد هگن الاب - یعامتجا دنخبل3
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؟تسا تاعالطا یروآعمج یاهشور زا کیمادک یگژیو بیترتهب »یصخش یاهیروادشیپ زا یرود موزل« و »رظندروم ٔهدیدپ قیقد یریگهزادنا«8800

هدهاشم - همانشسرپ4هبحاصم - همانشسرپ3هبحاصم - نومزآ2هدهاشم - نومزآ1
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:موهفملا وأ بیرعتلا وأ همجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا نّیع8811

:»!نوربکتسملا هب عفتنی ال رمأ ملاعلا ناّکس عیمج عم ّیملّسلا شیاعّتلا ّنأل اهکِرُدتال ۀیاغ هذه«

!درادن یدوس چیه ناربکتسم یارب هک تسا یعوضوم ناهج نانکاس مامت اب زیمآحلص یتسیزمه اریز دوشیمن هدروآ تسد هب فده نیا1

.درب دنهاوخن یدوس نآ زا ناربکتسم هک تسا یرما ملاع نانکاس مامت هارمه ملاس یگدنز اریز یروآ یمن شتسد هب هک تسا یفده نیا2

!دهدیمن یدوس ناهج ناربکتسم هب هک تسا یعوضوم ناهج نانکاس هلرمه شمارآ رد نتسیزمه اب نوچ دوشیمن هدروآ تسد هب زگره فده نیا3

!دنربیمن دوس نآ زا ناربکتسم هک تسا یعوضوم ناهج نانکاس مامت اب زیمآتملاسم یتسیزمه نوچ یروآیمن تسد هب ار نآ هک تسا یفده نیا4

:موهفملا وأ بیرعتلا وأ ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و حصألا نّیع8822

:»!رَوُص طاقِتلا هیف عیطتَسن ءیضُم ٍراهن یلإ رحبلا مالَظ لَّوُحی کامسألا هذه ُءوض ثِعبَنی امدنع«

!میریگب سکع میناوتیم نآ رد هک دنکیم لیدبت نشور یزور هب ار ایرد یکیرات دوشیم هداتسرف اهیهام نیا رون هکیماگنه1

!میریگب سکع میناوتیم نآ رد هک دوشیم لیدبت نشور یزور هب ایرد یکیرات دنتسرفیم ار رون اهیهام نیا هک یتقو2

!دوشیم لیدبت میریگب سکع نآ رد میناوتیم هک ینشور زور هب ایرد یکیرات دوشیم هداتسرف اهیهام نیا رون هک یتقو3

!تفرگ سکع نآ رد ناوتیم هک دننکیم لیدبت ینشور زور هب ار ایرد یکیرات دنتسرفیم ار دوخ رون اهیهام نیا هک یماگنه4

:ۀمیرکلا ۀیٰالا ۀمجرتل حیحصلا نّیع )مُُکلاثمأ ٌممأ ّالإ ِهیَحانَجب ریَطی رئاط ال و ِضرألا یف ۀَّباد نِم ام(8833

.دشاب هورگ امش نوچمه زین اهنآ هکنیا رگم درادن دوجو نامسآ رد یاهدنرپ و نیمز رد یاهدنبنج1

.دنشاب امش دننامه ییاههلیبق اهنآ هکنآ رگم تسین دنک زاورپ شیاهلاب اب هک یاهدنرپ و هدنبنج چیه2

.دنشاب امش لکش هب ییاهتما نانآ هکنیا زج درادن دوجو دنک زاورپ شیاهلاب اب هک یاهدنرپ هن و نیمز رد اپراهچ هن3

.دنتسه امش دننام ییاههورگ اهنآ هکنآ رگم دنکیم زاورپ شیاهلاب اب هک یاهدنرپ چیه هن و تسین نیمز رد یاهدنبنج چیه4

:ۀحیحصلا ۀمجرتلا نّیع »!ایملسً اشیاعت مهضعب عم نوشیاعتی نوملسملا ءالؤه ناک«8844

!دندرکیم یتسیزمه زیمآتملاسم رگیدکی اب ناناملسم نیا1

!دنراد یزیمآتملاسم یگدنز رگیدمه اب ناناملسم نیا2

!دننکیم یگدنز زیمآتملاسم رگیدکی اب و دنناملسم اهنیا3

!دندرکیم یتسیزمهزیمآتملاسم رگیدکی اب هک دنتسه یناناملسم اهنیا4

:حیحصلا نِّیع8855

!دناهدرک ییامنهار ییوراد ناهایگ هب ار ام ناشراتفر اب تاناویح :!اهکولسب ۀّیبّطلا باشعألا یلع تاناویحلا انُّلدت دق1

!تفرگ ییاهسکع ناوتیم ایرد قامعا رد :!طیحملا قامعأ یف ۀروصلا طاقتلا نکُمی2

!دنتسه تباث نوچ ،دهدیمن تکرح ار شنامشچ دغج :!ناتتباث امّهنأل اهانیع کّرحَتت ال ۀموبلا ّنإ3

!درکیم تکرح هابتشا یریسم رد سوبوتا یهدننار :!ٔیطاخ هاّجتا یف ریسی ۀلفاحلا قئاس ناک4
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:أطخلا نِّیع8866

!تسا مراهچ سالک زومآشناد نیرتکچوک نم رهاوخ :!عباّرلا ّفصلا ۀبلاط یرغصلا یتخأ1

!تسا یبوخ راتفر ،نیا و میاهتشاذگ مارتحا نامدوخ هب میراذگب مارتحا نامیاهیسالکمه هب هچنانچ :!دّیج کولس اذه و انسفنأ انمَرتحا انءالمز امَرتحا ْنإ2

!میورب ناگشزرو هب ایب :!بعلملا یلإ بهذن لاعت3

!دنزیم توس تّقد اب وا ،دیآیم مشوخ رایسب درم نیا زا :!ۀّقدب رفصی وه ،لجّرلا اده ادج ینبجُعی4

»!دوشیم لقتنم اههاگشیالاپ هب اههاچ زا اههلول هار زا تفن« :حیحّصلا نّیع8877

!یفصملا یلإ رابٰالا نم بیبانأب لقتنی طفّنلا2!بیبانألا ربع یفاصملا یلإ رابٰالا نم لَقُنی طفّنلا1

!یفاصملا یلإ رابٰالا نم بوبنألا ربع طفّنلا لقتنی4!یفاصملا یلإ رابٰالا نم بیبانألاب طفّنلا لقَنی3

:دیهد خساپ یدعب لاؤس 4 هب و دیناوخب ار ریز نتم

یهً ابلاغ و ،اهلکأ یلع یرخُألا تاناویحلا ردقت ال یّتلا تاتابنلا و قاروألا لکأب اهل حمسی ام ،ادج لیوط )ندرگ( قُنُع اهیدل ،ضرألا یف تاناویحلا لوطأ ۀفارزلا«

نم دحاو بناج یلع اهیقاس کّرُحت اّهنإ !رطاخملا دنع اهدعاسی اهتماق لوط و لکألایف اهتقو مظعم یضقت ۀفارزلا !هلوانتت ماعط نع هیلإ جاتحی ٍءام یلع لصحت

»!ۀعرسب یشمت نأ اهل نکمی اذکه و رخٰالا بناجلا یلع نیقاسلا الک کّرُحت ّمث مسِجلا

:أطخلا نِّیع8888

!ۀریثک ۀبوطر تاذ تاتابن لکأت اّهنأل ءاملا برشتال ۀفارزلا1

!رطخلا دنع و لکألا یف اهدعاست ،ادج ۀلیوط ۀفارزلا ۀماق2

!ّودعلا نم رارفلا یلع اهدعاست ثیح ،ۀبیجع ۀفارزلا یشم ۀّیفیک3

!مویلا لاوط ماعطلا نمً اریبکً امجح ۀفارزلا لکأت4

:ّصنلا یف ءاجامً اعوضوم نِّیع8899

!ۀفارزلا مون رادقم4!ۀفارزلا رهاظ3!هعون و ۀفارزلا ماعط2!ۀفارزلا یشم ۀقیرط1

:ِنیتیلاتلا ِنیتملکلل لیلحتلا و بارعإلل أطخلا نّیع9900

:»کّرُحت«

ۀّیلعف ۀلمجلا و ٌلعف /دحاو دئاز فرح و ۀّیلصأ فورح ۀثالث هل - عراضم1

ۀّیلعف ۀلمجلا /بئاغلا ّثنؤملا درفملل - مولعم2

ۀّیلعف ۀملجلا /)کّرَحت :هیضام( یثالث دیزم - عراضم3

ۀّیلعف ۀلمجلا و هلعاف عم /مولعم - یثالث دیزم4

:»یرخُألا«9911

»تاناویحلا« فوصوملا و ۀفص /لیضفت مسا - رّکذم درفم1

)توعنملل وأ فوصوملل( تعن وأ ۀفص /)ر خ أ :هتّدام( لیضفت مسا - درفم - مسا2

لعاف اهفوصوم و ۀفص /)رَخآ :هرّکذم( لیضفت مسا - ثنؤم درفم3

ۀفص /ّثنؤم - )رَخآ :هرّکذم( لیضفت مسا4
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:فورحلا تاکرح طبض یف أطخلا نّیع9922

!ِبُتُکلا نَع انینُْغت ال بِراجُّتلاف ِبُتُکلا نِم ُّبُِحت ام أرِقا1

!َمَهَفی ْنأ َلبَق ُۀضَراعُملا و عَمَسی ْنأ َلبَق ۀباجإلا ِلِهاجلا ِقالخأ نِم2

!ِرَطَخلا ِۀقَطنِم نَع َدَعَتَبت یّتَح تاناوَیَحلا ۀَّیَقب ِهب ُرَّذُحی توَص ِبارُغِلل3

!میدقلا َِملاعلا یف ِۀبتکَم رَبکأ ناتسِزوخ یف روباس یدنُج ُۀبتکَم َْتناک4

:ۀراشإلا ءامسأ مادختسا یف أطخلا نّیع9933

!حابص ّلک نآرقلا ناءرقی ناوخألا ناذه2!لّیللا یف ءامّسلا ّنیزت موجّنلا هذه1

!مکیدیأ یف اهولعِجا مکتازاوج ءالؤه4!مهماعط ۀئیهت یلع نوردقی ال نیکاسملا ءالؤه3

:ۀّیلصأ اّهلک دادعألا هیف ام نّیع9944

،ۀّرسأ ۀثالث تناک نیثالثلا و ۀسماخلا قدنفلا ۀفرغ یف1

ً،امدق نورشع و ۀسمخ وأً ارتم رشع ۀسمخ لخدملا نم ۀفرغلا کلت ۀلصاف2

،مّایأ ۀسمخ کانه انیقب وً احابص ۀرشاعلا ۀعاّسلا یف هیف انلخد3

ً!اموی رشع ۀعبرأ ۀّدِملً احابص ۀعباسلا ۀعاسلا نمً احوتفم قدنفلا معطم ناک4

:ۀیعبتلاب عوفرم مسا هیف ام نّیع9955

!بّالّطلا عیمج عم ثَّدحت ۀمّالعلا لجرلا2!ۀمیظعلا دجسملا ۀبتکم یلإ ۀّملعملا ُبهذت1

!ۀرهاّظلا کلت ّرس ۀفرعمب نولوغشم نیّدجملا لاجّرلا ّنإ4!ۀیطاخملا ّداوملا نم فالغ یف هسفن رتسی ٌکمس اذه3

:ِنیَغارفلل حیحصلا نّیع »....... َعبرأ یف نوسلاج مه و نیّملعملا دنع ....... نوبّدؤملا بُّالّطلا«9966

تارجح - نومرتحم4ۀرجح - نومرتحم3ۀرجح - نیمرتحم2ناترجح - مرتحم1

ً:افوذحم لعافلا نّیع9977

»مکلً اقزر تارمّثلا نِم ِهب َجَرخأف ًءام ءامِّسلا نِم َلَزنأ«2!اهیف ۀّیقرو دوقن تمِدختُسا ملاعلا یف ۀلود لّوأ نیّصلا1

!بّالّطلل ناحتمإلا ۀلاص َباب انُمِّلعُم َحتف4»لَزن ّقحلاب و هانلزنأ ّقحلِاب و«3

:لیضفَّتلا مسا یف أطخلا نّیع9988

!فَّصلا تلخد ینسحلا ُۀمطاف2!فرَّشلا نم لضفأ فرَّشلا یف ُعضاوَّتلا1

!هیلع دمتعی ال نم ِءاقدصألا ّرش4!اهعم موی ِّلک بعلت !اهتخأ نم یرغص ُۀلفِّطلا3

:ۀغلابملا مسا هیف ام نّیع9999

!فَّظُنت مل اّهنأ ّنَظت یه و ،اهیدیأ ۀلاّسغ یتاقیدَص یدحإ2!لّیللا یف ّالإ ریطتال یّتلا رویطلا نم شاّفخلا ّنإ1

!مهنم ًالیلق ّالإ ۀروهشملا ریغ نکامألا یلإ راوّزلا بهذی ال4!ءاتشلا و فیرخلا لصف یف ۀذیّذللا هکاوفلا نم ناّمرلا ّنإ3
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»!اهسأر کیرحتب صقّنلا اذه ضّوُعت اهّنکلو ۀموبلا نیع کَّرحتت ال« :ّیفرّصلا لیلحّتلا و بارعإلا یف أطخلا نّیع110000

ّرجلا فرحب رورجم / برعم - )کّرُحی :هعراضمکَّرح :هیضام( ردصم - رّکذم درفم - مسا :کیرَحت1

نیع :هلعاف / ک ر ح :ۀّیلصألا هفورح»لُّعفت« باب نم - بئاغلا ّثنؤملا درفملل - عراضم لعف :کَّرحتتال2

ۀّیلعف ۀلمجلالعاف و لعف / مزال - )نادئاز نافرح هل وضیوَعت :هردصم( یثالث دیزم لعف - عراضم :ضّوُعت3

هیلافاضم :»اه« ریمضکیرحت :هفاضمرورجم و هیلافاضم / برعم - )سوؤر :هعمج( رّکذم درفم - مسا :سأر4
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؟دنوشیم بوسحم یمالسا ٔهرود رد ناریا خیرات شهوژپ یراتشون عبانم زا کیمادک وزج »همانرفظ« و »نادلبلا مجعم« ،»همانسوباق« بیترت هب110011

یراگنکت - همانرفس - همانتسایس2موظنم یاهخیرات - ییایفارغج یاههتشون - همانزردنا1

یراگنکت - ییایفارغج یاههتشون - همانتسایس4موظنم یاهخیرات - همانرفس - همانزردنا3

ناکم کیدزن زا و درکیم ترفاسم رظن دروم ناکم هب ،یخیرات ربخ یجنسرابتعا یارب ریز ناخروم زا کیمادک و ؟تسیچ ناخروم تلاسر نیرتمهم110022

؟دادیم رارق هعلاطم دروم ار اهدادیور

یقهیب - یخیرات یاهشرازگ و رابخا یجنسرابتعا2یدوعسم - هتشذگ یاهدادیور قیقد مهف1

یدوعسم - یخیرات یاهشرازگ و رابخا یجنسرابتعا4یقهیب - هتشذگ یاهدادیور قیقد مهف3

؟دشابیم ریز یاهلاؤس خساپ هنیزگ مادک ،بیترتهب110033

؟دوب نیمزرس مادک و یناریا یشاقن یاهتنس زا یقیفلت یرگراگن رنه ،ناناخلیا رصع رد )فلا

؟تسا رصع مادک هب طوبرم یرقنسیاب ٔهمانهاش )ب

؟دش لیدبت مالسا ناهج یرنه و یگنهرف ،یملع گرزب یاهنوناک زا یکی هب رهش مادک ،شنانیشناج و یرومیت خرهاش نامز رد )پ

؟تسا رصع مادک ناشاقن نیرترومان زا دازهب نیدلالامک )ت

یناخلیا - تاره - یناخلیا - ینیچ2یرومیت - دنقرمس - یرومیت - یدنه1

یرومیت - تاره - یرومیت - ینیچ4یناخلیا - دنقرمس - یناخلیا - یدنه3

عاضوا رد یبسن یناماسبان و یسایس یگتفشآ ههد راهچ رگزاغآ لوغم ناتخلیا مادک گرم و دش عورش یسک هچ نامز زا ناریا رد اهلوغم یناملسم ٔهرود110044

؟دوب هچ ناریا هب یشکرکشل زا سپ وکالوه مادقا نیتسخن و دوب ناریا یداصتقا و یعامتجا

اهنآ مکحتسم یاههعلق ندوشگ اب نایلیعامسا تردق ندرب نیب زا - وتیاجلا - وکالوه1

یسابع ٔهفیلخ نتشک و دادغب ریخست - دیعسوبا - وکالوه2

یسابع ٔهفیلخ نتشک و دادغب ریخست - وتیاجلا - نازاغ3

اهنآ مکحتسم یاههعلق ندوشگ اب نایلیعامسا تردق ندرب نیب زا - دیعسوبا - نازاغ4

؟تسین یو تامادقا ءزج دروم مادک و دیسر تفالخ هب یسک هچ حافس زا سپ110055

ورم هب دادغب زا تفالخ زکرم لاقتنا - روصنم شرسپ2ورم هب دادغب زا تفالخ زکرم لاقتنا - روصنم شردارب1

تختیاپ ناونع هب دادغب رهش یانب - روصنم شرسپ4تختیاپ ناونع هب دادغب رهش یانب - روصنم شردارب3

؟دنتشاد )ع( یلع ترضح زا ییاضاقت هچ ریبز و هحلط110066

.دریگب هدیدان ،دوب هدرک داجیا شیرق نارس یزودناتورث یارب رمع هک ار ییاهتیدودحم دنتساوخ وا زا1

.دیامن راذگاو اهنآ هب ماش و ناریا رد ار یعیسو عرازم و یضارا2

.دهد رارق یلاوم و مجع زا رترب ار شیرق و برع هک دنتساوخ ترضح نآ زا و دندرک ضارتعا لاملاتیب عیزوت ٔهویش هب3

.دنک میسقت دازآ و هدنب و دیفس و هایس ،برعریغ و برع زا معا ناناملسم مامت نایم یواسم روط هب ار لاملاتیب ات دندرک اضاقت4
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؟دشابیم ریز یاهلاؤس حیحص خساپ هنیزگ مادک110077

؟دنریگب میمصت ادخ لوسر نیشناج نییعت ٔهرابرد ات دندمآ درگ اجک رد راصنا )ص( ربمایپ تلحر زا سپ )فلا

؟دننیزگرب هفیلخ ناونع هب ار رفن کی دوخ نایم زا هک درک رومأم ارنآ یاضعا و داد لیکشت هرفن شش ییاروش ،گرم زا شیپ هفیلخ مادک )ب

؟دوب یهورگ هچ اب ادخ لوسر ٔهلهابم یارجام )ج

نارجن نایحیسم )ج باطخ نب رمع )ب هدعاسینب ٔهفیقس )فلا1

نارجن نایدوهی )ج هفاحقیبا نب رکبوبا )ب ربمایپ دجسم )فلا2

ماش نایحیسم )ج نافع نب نامثع )ب هودنلاراد )فلا3

مور نایحیسم )ج باطخ نب رمع )ب هدعاسینب ٔهفیقس )فلا4

؟تسا خیرات رد شهوژپ لحارم زا کیمادک اب طبترم ریز دراوم زا مادک ره بیترت هب110088

.دنوشیم شهوژپ تسرد ریسم زا رگشهوژپ نتفر ههاریب زا عنام ،دنکیم صخشم ار شهوژپ فده هکنآ رب هوالع هلحرم نیا -فلا

.دریگیم تروص هلحرم نیا رد »درک نانیمطا عبانم هب ناوتیم دح هچ ات« هکنیا دروم رد قیقحت و یسررب -ب

.دوش تیاعر هلحرم نیا رد تسیابیم هک تسا یدراوم هلمج زا ،ندوب رثؤم و دیفم و یفاک تاعالطا و عبانم دوجو -ج

.دنک رشتنم هلاقم بلاق رد ای و نآ بلاق رد ار دوخ تاعالطا و دسیونب باتک دناوتیم رگشهوژپ هلحرم نیا رد -د

مشش هلحرم - لوا هلحرم - مجنپ هلحرم - مود هلحرم2متفه هلحرم - مجنپ هلحرم - موس هلحرم - لوا هلحرم1

متفه هلحرم - موس هلحرم - مجنپ هلحرم - لوا هلحرم4مشش هلحرم - لوا هلحرم - موس هلحرم - مود هلحرم3

؟دشابیمن حیحص ناتساب رصع رد ناریا یزرواشک عاضوا اب طابترا رد ،ریز یاههرازگ زا کیمادک110099

.دوب بآ لاقتنا یاهرهن رفح و اهدور یور رب دس و دنب ثادحا ،تانق ندنک ،یزرواشک ٔهعسوت یارب نایشنماخه یاهمادقا زا یکی1

.دندرکیم فاعم تایلام تخادرپ زا لسن جنپ ات ،دندرکیم ریاب یاهنیمز ندرک دابآ هب مادقا هک ار یدارفا ،یشنماخه ناهاش2

.درک ادیپ یدایز ٔهعسوت ناتسیس و ناتسزوخ ،نیرهنلانیب ریخلصاح یاهنیمز رد صوصخ هب یزرواشک ،نایناکشا ٔهرود رد3

.تفریم رامش هب نازرواشک و ناییاتسور سیئر هک دوب یناساس رابرد ٔهبترمیلاع یاهماقم زا یکی رالاس ناشویرتساو4

؟دشابیم بستنم یناساس مکی دابق یهاشداپ نارود هب ،ریز عیاقو زا کیمادک111100

.دش هجاوم کدزم یربهر هب یداصتقا و یعامتجا یشبنج اب یناساس تموکح ،یو یهاشداپ نامز رد1

.دندرک بولغم ار یناساس هاپس ،گرزب گنج دنچ رد و هلمح ناریا هب ناملسم بارعا ،وا ییاورنامرف لیاوا رد2

.تشادرب شروش هب رس یو هیلع روهشم نارادرس زا یکی و تفرگ جوا نایناساس رابرد رد یسایس عازن ،وا نامز رد3

.دش ماجنا روشک عاضوا هب ندیشخب ناماس یارب یداصتقا و یماظن ،یرادا ٔهنیمز رد یتاحالصا ،هاشداپ نیا نامز رد4

؟دندرک سیسأت ار مالیا یهاشداپ و دندش دحتم رگیدکی اب یمالیا لقتسم و کچوک نامکاح ارچ111111

ریغص یایسآ قطانم نانکاس اب دوخ تاطابترا شرتسگ1

یراجت تالدابم لیهست یارب دحاو یداصتقا ماظن داجیا2

نآ یاهرهش فرصت و نیرهنلانیب نیمزرس هب یشکرکشل3

مالیا نیمزرس هب یدّکا و یرموس نایاورنامرف یاهزات و تخات4
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؟دروآیم دوجو هب مدرم یارب ار یتصرف هنوگچ نوگانوگ یاهنشج یرازگرب و تسشن تنطلس تخت رب یناساس هاشداپ مادک رسمه111122

.دنناسرب هاشداپ شوگ هب ار دوخ یهاوخداد و ضارتعا ات - زیورپورسخ1

.دننک زاربا هاشداپ هب ار دوخ یرادافو ات - مود درگدزی2

.دننک زاربا هاشداپ هب ار دوخ یرادافو ات - زیورپورسخ3

.دنناسرب هاشداپ شوگ هب ار دوخ یهاوخداد و ضارتعا ات - مود درگدزی4

؟دوبن یناکشا نارود رد یلحم نامکاح تارایتخا و فیاظو هلمج زا دروم مادک111133

.دندوب هاپس یاراد1

.دندرکیم برض هکس دوخ مان هب2

.دندوب فاعم هنایلاس جارخ و جاب نداد زا3

.دندادیم رارق نایناکشا رایتخا رد ار دوخ هاپس گنج ماگنه4

2222



. .......... زجهب دنهدیم لکش اهناسنا یاهتیلاعف هب یحاون هک تسا نیا هب طوبرم ریز دراوم ٔهمه111144

نارهت رد یفرصم عبانم یریگلکش1

نانمس قرب ٔهرادا رد یدیشروخ ٔهحفص زا هدافتسا2

سیئوس ریگفرب و یناتسهوک ٔهیحان رد راطق لپ و لنوت ثادحا3

اداناک یاههداج یزاسکاپ یارب یاهداج SPG هب زهجم بورفرب نیشام یریگراکهب4

؟تسین تسرد یحاون دروم رد ریز یاههنیزگ زا کیمادک111155

.دنروآیم دوجوهب ار یحاون اهناسنا1

.دنهدیم لکش اهناسنا یاهتیلاعف هب یحاون2

.دنراد لباقتم شنک رگیدکی اب یحاون3

.دنایحاون ریثأت تحت اهتموکح یسایس یاهیریگمیمصت4

.دنوشیم زیامتم یحاون ٔهیقب زا .......... و .......... ببس هب هک دنتسه .......... وزج اهموبتسیز111166

عیسو یاهرازنمچ - ینغ یهایگ ششوپ - یزرواشک یحاون1

صاخ یروناج یگدنز - یهایگ ششوپ - یعیبط یحاون2

دایز یگدنراب - ینغ یهایگ ششوپ - یلگنج یحاون3

ینغ یهایگ ششوپ - صاخ ییاوهوبآ طیارش - صاخ ییایفارغج یحاون4

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،ریز ریوصت هب هجوت اب111177

.دریگیم تروص دایز راشف هیحان تمس هب مک راشف هیحان تمس زا هشیمه اهداب نایرج تهج1

.دریگیم تروص مک راشف هیحان تمس هب دایز راشف هیحان تمس زا هشیمه اهداب نایرج تهج2

.تسا هارمه یاههبج یاهیگدنراب اب هراومه نیمز هرک رد مک راشف یاههدودحم رد اوه یاههدوت3

.تسا هارمه یتفرمه یاهیگدنراب اب هراومه نیمز هرک رد مک راشف یاههدودحم رد اوه یاههدوت4
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؟تسا »یتفرمه یگدنراب« یاهیگژیو زا هنیزگ مادک111188

.دننکیم دروخرب رگیدکی اب اوه یاههدوت هک ییاج ،دوشیم داجیا اوه یاهههبج لحم رد رتشیب یگدنراب عون نیا1

.دنک تکرح یقفا روط هب طوبرم یاوه یهدوت هک دنوشیم نآ عنام عفترم یحاون ،یگدنراب عون نیا رد2

.دوشیم لیکشت ربا و دیآیم نییاپ نآ یامد ،نتفر الاب اب هارمه ،دوشیم رتمرگ دوخ رواجم یاوه زا اوه یهدوت3

.دوشیم ییاوه و بآ تارییغت و داب شزو بجوم ،راشف یاهدنبرمک نیب رواجم یاوه یاههدوت ییاجهباج4

)بیترت هب( ؟دهدیم خساپ یتسرد هب ریز تالاؤس هب هنیزگ مادک111199

؟تسا یلحاس یحاون رد یناهج تیعمج دصرد دنچ )فلا

؟تسا کشخ یحاون اب مواقم و راگزاس هایگ مادک )ب

؟دراد رارق ایلارتسا نابایب رد ندعم مادک )ج

ساملا - ورس - 2تیسکوب - هنب - 1

تیسکوب - رانک - 4ساملا - سوتپیلاکا - 3

؟تسا مادک ایفارغج رد شهوژپ لحارم زا ماگ نیمراهچ و دنراد رارق ناتسا مادک رد ،یسابع هاش دس و نج گیر ریوک بیترت هب112200

تاعالطا شزادرپ - ناهفصا - نامرک2تاعالطا شزادرپ - یبونج ناسارخ - نانمس1

تاعالطا یروآعمج - یبونج ناسارخ - نامرک4تاعالطا یروآعمج - ناهفصا - نانمس3

؟دنتسه روطهچو ارچ تالاؤس هب یخساپ بیترت هب تارابع مادک112211

لاس مرگ لصف - اوه رد زاجم دح زا شیب یاهدرگزیر دوجو1

روشک یبرغبونج و برغ - کاخ تیبثت هب یهجوتیب2

ناتخرد عطق - کاخ تیبثت هب یهجوتیب3

اهقالتاب و اههچایرد نتفر نیب زا - ریخا یاهلاس رد یلاسکشخ موادت4

%۶٠%۴٠

%۶٠%۴٠
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؟دنکیم یسررب و هعلاطم ار تاعوضوم یرگنلک ای یبیکرت دید اب نادیفارغج کی ارچ و دشابیم حیحص ریز ریوصت اب هطبار رد ترابع مادک112222

یریگلکش یگنوگچ اریز - دوشیم لیدبت ییایفارغج طیحم هب یعیبط طیحم هجیتن رد و دنزیم تسد طیحم رییغت هب دوخ یاهزاین عفر یارب ناسنا1

.تسا رما نیا هب طونم تسا طیحم و ناسنا لباقتم طباور لصاح هک ییایفارغج یاهطیحم

طیحم لماوع و ازجا اریز- دوشیم لیدبت ییایفارغج طیحم هب یعیبط طیحم هجیتن رد و دنزیم تسد طیحم رییغت هب دوخ یاهزاین عفر یارب ناسنا2

.دنکیم لمع رگیدکی اب طابترا رد ییایفارغج

یگنوگچ اریز - دوشیم اهناکم لکش رییغت ببس ،ناکم کی رد هتسویپ ینایرج تروص هب فلتخم یاههدیدپ یریذپریثأت و یراذگریثات دنور موادت3

.تسا رما نیا هب طونم تسا طیحم و ناسنا لباقتم طباور لصاح هک ییایفارغج یاهطیحم یریگلکش

لماوع و ازجا اریز - دوشیم اهناکم لکش رییغت ببس ،ناکم کی رد هتسویپ ینایرج تروص هب فلتخم یاههدیدپ یریذپریثأت و یراذگریثات دنور موادت4

.دنکیم لمع رگیدکی اب طابترا رد ییایفارغج طیحم

؟تسیچ قادصم ریز ٔهلمج112233

»... و نکسم ینارگ ،یگدولآ عاونا عفر تهج رتکچوک یاهناکم هب گرزب یاهرهش زا تیعمج تکرح«

یرهش اتسور ترجاهم4ینیشنرهش3ییارگرهش2یزیرگرهش1

؟دنکیمن نایب ار ییاتسور هاگتنوکس لکش زا یاهصخشم هنیزگ مادک ،لباقم لکش قباطم112244

.تسا هدنکارپ لکش زا یئزج1

.دراد شقن نآ داجیا رد کاخ و بآ زا یرادروخرب2

.تساتسور لکش رگنایب اههناخ نیب لصاوف3

.دناهتفرگ لکش فارطا یاههدیدپ ریثأت تحت اهاتسور نیا4
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؟تسا رتحیحص تیعمج یعیبط دشر ٔهبساحم اب طابترا رد هنیزگ مادک112255

.دننکیم نایب دصرد هب و تیعمج لک رب میسقت و مک الاب هب لاس 56 زا ار لاس 51 ریز دارفا دادعت1

.دننکیم نایب دصرد هب و مک نآ زا ار ریموگرم دادعت و عمج لاس 5 ریز دارفا اب ار دیلاوم دادعت2

.دننکیم میسقت لاس کی رد تیعمج لک رب ار لصاح و مک دیلاوم زا ار ریموگرم3

.دننکیم نایب دصرد هب و میسقت لاس نامه رد تیعمج لک رب و مک مه زا ار لاس کی رد ریموگرم و دیلاوم نازیم4
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؟درادن دوجو یمازتلا تلالد هنیزگ مادک رد112266

.تفرگ یلوبق ٔهرمن یمیش سرد رد یلع2.متخورف ار ماهناخ1

.تسا هدمآ ششوخ دوخ دلوت یاهوداک زا اراس4.دنتسه یظفح یناسنا مولع یاهباتک3

؟تسا هداد خر یاهطلاغم عون هچ ریز ترابع رد112277

».دوشیمن حالصا هاگشناد عضو امش لاثما دوجو اب«

یرهاظ یانعم هب لسوت4ریمض عجرم رد ماهبا3تاملک شراگن2ظفل کارتشا1

؟تسا تسردان ندیشیدنا ٔهرابرد دروممادک112288

.دراد رارق شزغل ضرعم رد هراومه ناسنا نهذ1

.دوشیم هابتشا راچد قیقد فیرعت ای هدیچیپ یاهلالدتسا ردً الومعم ناسنا2

.دشیدنایم یدعاوق ساسا رب یدارا تروص هب ناسنا نهذ3

.دنداد رارق ام رایتخا رد و هدرک فشک ار ندیشیدنا دعاوق نانادقطنم4

؟دشابیم قیدصت و روصت بیترت هب هنیزگ مادک رد هدش رکذ تارابع112299

ترارح ٔهدنهدلاقتنا یزلف قشاق / نهذ رد ءایشا تروص1

.تسا طبترم قطنم اب ینهذ یاطخ / نهذ یاطخ و شزغل2

یقالخا لوصا رد ییوگتسار ندروآ باسح هب / .دنایواسم ثلثم رد هنایم و عافترا3

.تسا دنوادخ دوجو تابثا نوماریپ مظن ناهرب / .تسین هنایمرواخ رد یزابرهش نیرتگرزب مرا4

.تسا رارقرب ....... ٔهطبار اهنآ نیب هک تسا یلمح ٔهیضق ود مکح دننامه ،بذک و قدص رظن زا عمجلا ۀعنام لصفنم یطرش یایاضق ءزج ود ٔهطبار113300

داضت تحت لخادت4لخادت3ضقانت2داضت1

؟دراد هراشا دراوم مادک هب ،بیترتهب هیضق روس و هیضق عوضوم ندوب یئزج113311

لومحم قیداصم - عوضوم موهفم2عوضوم قیداصم - عوضوم موهفم1

عوضوم موهفم - عوضوم قیداصم4لومحم قیداصم - عوضوم قیداصم3

مادک زا ».دندوب بخ یلیخ شیاهنان لبق ٔهعفد ،رخب یچیودناس نان ،هزاغم نامه زا« :مییوگب رگا و میتسه خساپ نیرتلمتحم لابند هب لالدتسا مادک رد113322

؟میاهدرب هرهب سایق عون

یمیمعت یارقتسا - نییبت نیرتهب جاتنتسا2یلیثمت لالدتسا - یلیثمت لالدتسا1

یلیثمت لالدتسا - نییبت نیرتهب جاتنتسا4یمیمعت یارقتسا - یلیثمت لالدتسا3

....... فیرعت نآ ینعی ،دشاب هجونم صوصخ و مومع ،فیرعت و لوهجم موهفم نایم ٔهطبار فیرعت کی رد رگا113333

.تسا عماجً امتح4.تسین عنام و عماج3.تسین عنام طقف2.تسا یرود1
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؟تسا ربتعمان ینارتقا سایق هنیزگ مادک رد113344

.تسین ج ب چیه سپ - تسین فلا ج چیه - تسا فلا ب ره1

.تسین ج فلا یضعب سپ - تسین ج ب چیه - تسا ب فلا یضعب2

.تسا فلا د یضعب سپ - تسین فلا ج چیه - تسا د ج یضعب3

.تسین ج ب چیه سپ - تسا فلا ج ره - تسین فلا ب چیه4

؟دوشیم بوسحم هیضق کی ،مازتلا تلالد هب ریز یاههنیزگ زا کیمادک113355

.تسا روصت کی »یفسلف باتک«2.مدشیم لوبق ناحتما رد شاک یا1

.نکن روبع هار نیا زا4؟ناباتش نینچ اجک هب3

؟تسا رتیداینب هرازگ مادک113366

.دهدیم لیکشت تردق ار تسایس و تموکح ساسا1

.دنکیم یوریپ یصاخ یدنمنوناق زا ناسنا خیرات2

.دنوشیم میسقت ریذپانلاوز و ریذپلاوز ٔهتسد ود هب ناهج تادوجوم3

.دراد قیقد یحارط ناهج نوچ ،نک انب هدنیآ هب دیما اب ار یگدنز4

؟تسناد حیحص ناوتیم ،تسا یفسلف رکفت نیرمت لاح رد هک یصخش ٔهرابرد ار ترابع مادک113377

.تسا هدرک روبع یفسلفریغ رکفت ٔهلحرم زاً امتح1

.دوب فوسلیف کی دیاب رکفت رترب بتارم هب ندیسر یارب2

.تسا هدیسر یفسلف رکفت هب یفسلف شناد زا نتفرگ هرهب رطاخهب3

.درک دهاوخ زاینیب یفسلفریغ تارکفت زا ار ناسنا ،یفسلف تارکفت هب نتخادرپ4

؟تسا حیحص هنیزگ مادک رد هتفر راکهب ترابع ،هفسلف تخرد هب هجوت اب113388

.تسا یسانشتفرعم رب مدقم هراومه یسانشدوجو1

.دناهدوزفا هفسلف هب ار یصاخ عوضوم و شناد هک دوشیم هتفگ یفاضم یاههفسلف هب ،هفسلف شناد یاههخاش2

.دنتسه هفسلف ٔهشیر زا هفسلف یاههخاش یریگلکش ببس صاخ مولع و اهشناد3

.دننکیم لقتنم صوصخم یاههدودحم هب ار یسانشیتسه یساسا دعاوق و لوصا فاضم یاههفسلف4

؟تسناد حیحص ناوتیم ار هنیزگ مادک رد هتفر راکهب ترابع113399

.میتسین هجاوم یفسلف شسرپ اب اریز تفر هفسلف شناد غارس هب ناوتیمن »؟تفگ غورد نارگید هب ناوتیم طیارش زا یخرب رد ایآ« شسرپ هب خساپ رد1

.دراد یصاخ تیمها ناسنا یارب یفسلف و نیداینب یاهشسرپ ،رشب تابح یاهزور زاغآ نامه زا2

.تسین هتخاس ناسنا زا یراک تروصنیا ریغ رد ،داد ناماس دوخ روما هب ناوتیم هفسلف دوجو اب3

.دش هجاوم یفسلف لئاسم اب ناوتیم شیوخ یفسلف و یرکف یاههتخودنا رد رکفت اب4
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؟دشابیم اهتسیفوس یاهیگژیو زا ریز یاهترابع زا کیمادک114400

.دوب تقیقح زا عافد و تیعقاو نایب بلغا اهتسیفوس ٔهغدغد1

.دنتسنادیم فوسلیف نامه ای سوفوسولیف ار دوخ اهتسیفوس2

.دمهفب ار نآ یسک ره هک تسا نامه تقیقح اهتسیفوس داقتعا هب3

.دندرکیم هدافتسا یناهرب سایق زا رتشیب دوخ یاهلالدتسا رد اهتسیفوس4

؟تسا تسردان ادخ هب شداقتعا تابثا یارب طارقس لالدتسا تروص اب هطبار رد ترابع مادک114411

شضارعا و تافص اب ادخ تابثا2تلع هب لولعم زا ندیسر1

ادخ دوجو زا یرشب قوف روما یرگناشن4نآ دوخ هب داقتعا رب رما کی مزاول هب داقتعا مدقت3

؟دوبن مدرم اب وگوتفگ و راذگوتشگ زا یو دصاقم زا ریز یاههنیزگ زا کیمادک ، طارقس نانخس هب دانتسا اب114422

.دروآیمن راب هب تلیضف تورث هک دهد ناشن1

.تسا نآ تیبرت و حور هب لماک هجوت رد تداعس دنک نایب2

.دنک دعاقتم مسج رب سفن لامک حیجرت هب ار ناگدروخلاس و ناناوج3

.دیآیم تسد هب تلیضف زا تسا دنمدوس هعماج یارب هچنآ ره هک دنک نایب4

؟تسا مادک هفسلف شناد یهرابرد ریز یاههنیزگ نایم زا هنیزگ نیرتحیحص114433

.درک نییعت یزاغآ ینامز رظن زا هفسلف شناد یارب ناوتیمن ،اهشناد رگید فالخرب1

.تسا هتشاد دوجو مه یتسه یساسا یاهشسرپ هب خساپ یارب شالت ،هتشاد دوجو یاهعماج هک ییاج ره2

.تسا هتفر نیب زا ثداوح دش و دمآ و نامز رذگ رثا رد رتهداس و رتیمیدق یاهندمت تارکفت جیاتن3

.دنهد هئارا هفسلف زاغآ زا یلامجا یشرازگ ،هدنامیقاب راثآ ساسارب دنناوتیم نادنمشناد4

؟درادن یگنهامه سوتیلکاره تارظن اب ترابع مادک114444

.تسا یتخس یناسآ ره هارمه و یناسآ یتخس ره هارمه1

.درادن ییانعم تیارب شیاسآ رگید یشکب یتخس رگا2

.دنناسریم لداعت هب ار یتسه ناهج رش و ریخ یورین ود3

.تسناد یهاوخ ار یتمالس ردق یوشب ضیرم یزور رگا4

؟دنکیم ادج هعماج تلاصا نارادفرط زا ار درف تلاصا هب نادقتعم ،بلطم مادک هب داقتعا114455

.تسا عامتجا دارفا عومجم نامه هعماج2.تسا دارفا دوجو هب هتسباو هعماج دوجو1

.تسا هعماج دوجو هب هتسباو ،یعامتجا تیثیح4.تسا کرتشم یاهفده اب یمدرم عمجت ،هعماج3
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک114466

.دننکیم هدافتساءوس ،دنروآیم تسدهب یزاسرهاظ و بیرف اب هک ییاهتیعقوم و اهتنار زاً الومعم مارح راکوبسک نابحاص1

.دننکیم رود ناشدوخ یگنز زا ار تکرب و دننکیم ملظ ناشناعونمه هب ینوناقریغ تیلاعف اب دارفا نیا2

.دننکیم ظفح ار ناشدوخ دمآرد و دنروآیمرد یاپ زا ار وا اهدرگش عاونا اب ،دوش یداصتقا تباقر دراو اهنآ اب دهاوخب یسک رگا3

.دنهدیم رارق طوقس یبیشارس رد ار هعماج و دوخ داصتقا و هدنام مورحم زین لالح بسک یایازم زا4

.دیهد خساپ ریز تالاؤس هب بیترتهب ،لباقم دمآرد عیزوت لودج هب هجوت اب114477

؟تسا رتبسانم ،روشک مادک رد دمآرد عیزوت تیعضو -

؟تسا مادک B روشک رد دمآرد عیزوت صخاش -

D - 5 روشکB - 44 روشکC - 53 روشکA - 42 روشک1

؟دشابیم ریز یاهشسرپ حیحص خساپ هنیزگ مادک بیترتهب114488

؟دوشیم هدافتسا یصخاش هچ زا مروت یریگهزادنا یارب -

؟تسیچ ٔهدنهدناشن مروت -

؟میتسه ورهبور رابنایز مروت اب ینامز هچ -

داصتقا رد لک یاضاقت و هضرع یرباربان - اهتمیق یمومع حطس شیازفا - هدننکفرصم تمیق1

اهتمیق مادم و هیوریب ،ناسونرپ شیازفا - اهتمیق یمومع حطس شیازفا - هدننکدیلوت تمیق2

اهتمیق مادم و هیوریب ،ناسونرپ شیازفا - لوپ دیرخ تردق شهاک - هدننکفرصم تمیق3

داصتقا رد لک یاضاقت و هضرع یرباربان - لوپ دیرخ تردق شهاک - هدننکدیلوت تمیق4

؟تسا ردقهچ ipc رییغت دصرد ،دشاب 000027 لاس یاهتنا رد و 000054 نیعم لاس کی یادتبا رد رازاب دبس ٔهنیزه رگا114499

156255307406
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز تالاؤس حیحص خساپ بیترتهب115500

؟تسا دوجوم یاهلغش عاونا و راک یایوج دارفا نیب قیبطت مدع زا یشان یراکیب عون مادک )فلا

؟دنتسه یناسک هچ راک یورین ناگدننکاضاقت )ب

؟درادن تقباطم تیعقاو اب هنیزگ مادک )ج

چیه ،دراد لاعفریغ عبانم داصتقا کی هکیتقو - دننکیم مادختسا راک یورین هک یناراذگهیامرس ای اههناخراک و اهتکرش نابحاص - یراتخاس یراکیب1

.تسین رگید یالاک دیلوت هب الاک کی دیلوت زا عبانم لاقتنا هب یجایتحا

دوجو اهروشک ٔهمه رد و تسا تدمهاتوک یلصف یراکیب - دننکیم دیلوت ار یتمدخ ای لوصحم دوخ یرکف ای و یندب یورین اب هک ینارگراک - یاهرود یراکیب2

.دراد

نوریب رد روشک هک دوشیم ببس راکیب عبانم دوجو - دننکیم مادختسا راک یورین هک یناراذگهیامرس ای اههناخراک و اهتکرش نابحاص - یراتخاس یراکیب3

.دریگ رارق دیلوت تاناکما زرم زا

درسلد لغش یوجوتسج زا هک ار یناسک فیرعت قبط - دننکیم دیلوت ار یتمدخ ای لوصحم دوخ یرکف ای و یندب یورین اب هک ینارگراک - یاهرود یراکیب4

.دننکیم بوسحم راکیب ،دناهدش

؟تسا شیازفا نیا قادصم هنیزگ مادک ،تسا هتفای شیازفا یروانف دیلوت عبانم یضرف روشک رد115511

12

34

؟تسا ردقچ )ب( روشک رد 2202 لاس رد رازاب دبس یهنیزه ،تسا ربارب مه اب )ب( و )فلا( روشک رد  تارییغت دصرد یضرف روشک رد115522

یلوپ دحاو 40167یلوپ دحاو 30156یلوپ دحاو 20176یلوپ دحاو 10165

نیا رد .دنتسه لغاش رفن نویلیم02 و لاعفریغ رفن نویلیم 03 ،دنراد نس لاس 51 ریز رفن نویلیم 82 ،تیعمج رفن نویلیم 89 اب یضرف روشک کی رد115533

؟تسا ردقچ یراکیب خرن روشک

1234

COI

%۶۶%۵٢%۵٠%۶۴
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؟دشابیمن طیارش نیا رد نتفرگ رارق تلع هنیزگ مادک ،دهدیم ناشن ار دیلوت تاناکما زرم ینحنم یور یضرف روشک کی تیعقوم )فلا( یهطقن115544

دیلوت عبانم دادعت شیازفا2دیلوت یاههیور و یتعنص یاهیروانف رد تارییغت1

یداصتقا یاهمیرحت ای و هیوریب تادراو4تادیلوت یارب رتمک یهیامرس زا هدافتسا3

لوپ فیاظو زا کیمادک هب طوبرم »دنیآیم دوجو هب نامز لوط رد هک ییاهزاین ندرک فرطرب« و »یکناب یاههلاوح لدابت و یطاسقا دیرخ« بیترتهب115555

؟دشابیم

شزرا ظفح و زادناسپ ٔهلیسو - تالدابم رد تخادرپ ٔهلیسو1

شزرا شجنس ٔهلیسو - هدنیآ یاهتخادرپ ٔهلیسو2

شزرا ظفح و زادناسپ ٔهلیسو - هدنیآ یاهتخادرپ ٔهلیسو3

شزرا شجنس ٔهلیسو - تالدابم رد تخادرپ ٔهلیسو4

؟تسا تسردان لوپ ٔهچخیرات دروم رد ریز یاههنیزگ زا کیمادک115566

.تفرگ رارق هدافتسا دروم لوپ هیلوا ناونع هب رومس تسوپ و یاچ ،فدص ،تالغ بیترتهب هیسور و تبت ،ناتسودنه ،ناریا رد1

.دش اهتلم نیب و اهروشک لخاد رد تراجت شرتسگ بجوم ،هرقن و الط لثم تازلف زا یخرب باختنا2

.تشادن یلام ٔهناوتشپ هک دوب ییاهسانکسا نیتسخن عقاو رد ،دندرکیم تفایرد ربتعم راجت زا مدرم هک ییاهدیسر3

.تسا روشک یداصتقا تردق ،یزورما یزلف یاهلوپ هناوتشپ4

رادروخرب ینف شناد و هیامرس ،راک یورین زا هزادنا کی هب روشک هس ره هکنیا ضرف اب .دهدیم ناشن روشک هس رد ار الاک ود دیلوت نازیم ،لباقم لودج115577

:بیترتهب ،دنشاب

؟دزادرپب هوهق دیلوت هب دیاب روشک مادک )فلا

؟دراد یبسن تیزم لوصحم مادک دیلوت رد دنه روشک )ب

؟دنک هدافتسا یبسن تیزم لصا زا دیاب دنه روشک ارچ )ج

.دنک دراو رگید روشک ود زا ارنآ دیاب و درادن قلطم تیزم هتسپ دیلوت رد اریز - هوهق - ناریا1

.تسا رتمک رگید روشک ود زا دنه رد هوهق دیلوت ٔهدش مامت ٔهنیزه اریز - هتسپ - لیزرب2

.دنک فرص ار یرتشیب عبانم دیاب ،الاک ود نیا زا یصخشم رادقم دیلوت یارب اریز - هوهق - ناریا3

.دنکیمن دیلوت هفرص هب ار الاک ود زا مادکچیه اریز - هتسپ - لیزرب4
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:ریز رادومن هب هجوت اب115588

؟دراد یگژیو هچ C ٔهطقن -فلا

؟دهدیم خر یتیعضو هچ A ٔهطقن رد -ب

؟میسرب لداعت هب میناوتیم هنوگچ ،میریگ رارق B ٔهطقن رد رگا -ج

.تسا راذگرثا عبانم صیصخت ٔهوحن رب عقاو رد .......... -د

هلدابم یاهب ٔهنیزه -د / تمیق شیازفا -ج / هضرع دازام -ب / اضاقت = هضرع -فلا1

تصرف ٔهنیزه -د / هضرع شهاک -ج / هضرع دوبمک -ب / دادعت = تمیق -فلا2

هلدابم یاههنیزه -د / اضاقت شهاک -ج / اضاقت دازام -ب / اضاقت = هضرع -فلا3

تصرف ٔهنیزه -د / تمیق شیازفا -ج / اضاقت دوبمک -ب / دادعت = تمیق -فلا4

:دشابیم ریز تروص هب یضرف ٔهعماج کی رد ینتسب یاضاقت و هضرع ینحنم115599

؟تسا ردقهچ یلداعت ٔهضرع رادقم هب تبسن هضرع دوبمک رادقم ناموت 0002 تمیق رد )فلا

؟دسریم لداعت هب رازاب هنوگچ و میتسه ورهبور رازاب رد یتیعضو هچ اب دشاب ناموت 0053 ینتسب تمیق رگا )ب

.دبای شهاک ناموت 0001 دیاب تمسق ،هضرع دازام )ب ددع 051 )فلا1

.دبای شیازفا ناموت 005 دیاب تمسق ،هضرع دازام )ب ددع 001 )فلا2

.دبای شهاک ناموت 0001 دیاب تمسق ،اضاقت دازام )ب ددع 051 )فلا3

.دبای شیازفا ناموت 005 دیاب تمسق ،اضاقت دازام )ب ددع 001 )فلا4
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:لباقم لودج هب هجوت اب116600

؟تسا ردقهچ ،دمآرد عیزوت تیعضو صخاش )فلا

؟تسا ردقهچ موس کهد )ب

؟تسا ردقهچ مجنپ کهد )ج

؟تسا ردقهچ )دمآردمک( هعماج نییاپ دصرد 01 هب )دنمتورث( هعماج یالاب %03 دمآرد تبسن )د

 )د %9 )ج %7 )ب  )فلا2 )د %11 )ج %9 )ب  )فلا1

 )د %8 )ج %9 )ب  )فلا4 )د %01 )ج %8 )ب  )فلا3

۵/٢۵
١۶

۲١
۴/٧۵

۴۶

۴

۴/٧۵
١۶

۲١
۴/۵

۵٠

۴
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.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ11

:میروآیم تسد هب ار تکرش دوس عبات ادتبا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ22

:میباییم ار دوشیم ممیسکام دوس نآ یازا هب هک ییالاک دادعت لاح

:میباییم ار  رادقم عبات ٔهطباض رد  نداد رارق اب ادتبا عبات ٔهطباض هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ33

:میباییم ار  و  ریداقم عبات ٔهطباض رد  یراذگیاج اب لاح

یاراد بترم جوز ود رگا و دنشابن ربارب لوا ٔهفلؤم یاراد یزیامتم بترم جوز ود چیه هک تسا عبات ینامز ،یبترم جوز ٔهطبار .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ44

عبات کی هب لیدبت هطبار ات دشاب ربارب زین ناشمود ٔهفلؤم تسیابیم اذل دندوب ربارب لوا ٔهفلؤم

.دوش

:دشاب ربارب زین ناشمود ٔهفلؤم تسیابیم اذل دنربارب لوا ٔهفلؤم یاراد  و  بترم جوز ود

ٔهفلؤم دیاب تلاح نیا رد هک دنوشیم ربارب لوا ٔهفلؤم یاراد  و  بترم جوز ود هطبار رد  یراذگیاج اب لاح

:دشاب ربارب زین ناشمود

(٢x + ٢)(١x − ٢) = ٠− →−−−−−−−
کرتشم هلمج داحتا

⇒ { ٢x + ١ = ٠ ⇒ x = − ١تبثمان باوج
٢

٢x − ٢ = ٠ ⇒ x = ١

P(x) = R(x) − C(x) ⇒ P(x) = − + ١۰۰x − (٢٠x + ٣٠٠٠)
١

٢
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٢
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:میباییم هناگادج ار اههداد زا کیره رایعم فارحنا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ55

:تسا ربارب رگیدکی اب اههداد رایعم فارحنا سپ

.دنکیمن رییغت اههداد سنایراو و رایعم فارحنا تروص نیا رد مینک هفاضا اههداد ٔهمه هب ار تباث یرادقم رگا یرامآ ٔهداد یرس یکی رد هک دینک تقد

:مینکیم ادیپ ار اهکراچ و هنایم سپس و مینکیم بترم ار اههداد ادتبا .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ66

ار دادعا نیا رایعم فارحنا .دنتسه01 ،01 ،11 ،21 ،41 ،51 دادعا ) و  نیب یاههداد ینعی( موس کراچ زا رتمک و لوا کراچ زا رتشیب یاههداد

:مینکیم هبساحم

ار  .)( دینک عورش یطسو دادعا زا منکیم داهنشیپ .تسا رتکیدزن  هب کیمادک مینیبب و میناسرب 2 ناوت هب ار اههنیزگ دیاب نونکا

هب هک تسا  لصاح ،میناسریم 2 ناوت هب زین ار  .دینک ناحتما دیابن ار  رگید هک تسا حضاو .دوشیم  لصاح دیناسرب 2 ناوت هب

.تسا هنیزگ نیمه باوج نیاربانب .تسا رتکیدزن 
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:میراد نیگنایم ٔهطبار و هیلوا یاههداد هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ77

:اب تسا ربارب دیدج یاههداد نیگنایم

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ88

رواجم یاهعاعش نیب هیواز :دشاب هیلوا یاهریغتم دادعت  رگا

رواجم یاهعاعش نیب هیواز :میشاب هتشاد ریغتم ٰ رگا لاح

:تسا هتفگ لاؤس هچنآ قبط

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ99

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ1100

:اههنیزگ یسررب

:دنشاب دنناوتیم جوز ٔهجرف اب لاکیدار ریز یفنمان یاهددع اهنت :)1( ٔهنیزگ

:دوشیم لماش ار یفنمان یقیقح یاهددع مامت :)2( ٔهنیزگ

:)3( ٔهنیزگ

.دراد رارق هعومجم نیا رد -1 ددع اهنت

.تسا 1 ددع هعومجم نیا وضع اهنت :)4( ٔهنیزگ

و فعاضم ٔهشیر کی )1( ٔهنیزگ اب .تسا باوج نودب و هدوب  لکش هب هلداعم ،دوش هداد رارق k یاجهب رگا )3( ٔهنیزگ نیاربانب

.تشاد دنهاوخ توافتم یاههشیر )4( و )2( یاههنیزگ
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n

٣۶٠

n + ١

٣۶٠

n

٣۶٠

n + ١

⇒ = ١۲ ⇒ ١۲n(n + ١) = ٣۶٠ n(n + ١) = ٣٠
٣۶٠(n + ١) − ٣۶٠n

n(n + ١)
−→
÷١۲

⇒ + n − ٣٠ = ٠ ⇒ (n − ۵)(n + ۶) = ٠ ⇒ {n٢
n − ۵ = ٠ ⇒ n = ۵

n + ۶ = ٠ ⇒ n = −۶ ق ق غ

+ x + + = ١ ⇒ x = ١− = ⇒ α = ×٣۶٠ = ٧۵
٣

٨

١

۶

١

۴

٩+ ۴+ ۶

٢۴

۵

٢۴

۵

٢۴

{k ∈R| ⩽ ٠} = {٠}k
−−√

{k ∈R|٢k ⩾ ٠} = ∪ {٠}R+

+ ١ = ٠ ⇒ = −١ ⇒ k = −١ ⇒ {−١}k٣ k٣

{k ∈N|k ⩽ ١} = {١}

= −١(x − ٢(٢
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.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ1111

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1122

:مینکیم لح ار هلداعم

.تسا لوبق لباق و دنکیمن رفص ار اهرسک جرخم 

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1133

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ1144

:میراد تلاح ود r یارب ،تسا تسردان q و تسرد p مینادیم

 )1

 )2

.تسا ربارب r اب هرازگ لک شزرا سپ

.تسا تسردان یاهرازگ  سپ ،دشاب تسرد یاهرازگ  رگا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ1155

:میراد )4( یهنیزگ رد سپ

.تسا تسرد مدقم یافتنا هب یطرش هرازگ شزرا سپ دراد تسردان شزرا مدقم هک اجنآ زا و

 اب ربارب هرازگ هس یشزرا یاهتلاح دادعت .دیآیم تسد هب  یهطبار زا هداس یهرازگ  یشزرا یاهتلاح دادعت .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ1166

.تسا تسردان اههرازگ زا یکی لقادح رگید تلاح 7 رد ینعی .تسا تسرد اههرازگ یهمه شزرا ،تلاح کی رد طقف .دشابیم

٢x − ٣ = ۵ ⇒ x = ۴ ⇒ − ۴×۴+ ۵ = ۲١٢(۴)٢

٢x − ٣ = −١ ⇒ x = ١ ⇒ − ۴(١) + ۵ = ٢(١)٣٢

f(۵) = ۲١, f(−١) = ٣

f(۵) − f(−١) = ۲١− ٣ = ١۸

= ⇒ (٢x + ١)(x + ۶) = ٢x(x + ۴)
٢x + ١

٢x

x + ۴

x + ۶
⇒ + ١۳x + ۶ = + ٨x ⇒ + ١۳x + ۶− − ٨x = ٠٢x٢ ٢x٢ ٢x٢ ٢x٢

⇒ ۵x + ۶ = ٠ ⇒ x =
−۶

۵

x =
−۶

۵

− = ⇒ = ⇒ + x − ٢x + ۶ = ٢
x + ١

x − ٣

٢

x

٢m٢

x(x − ٣)

x(x + ١) − ٢(x − ٣)

x(x − ٣)

٢m٢

x(x − ٣)
x٢ m٢

⇒ − x + ۶− ٢ = ٠ ۴− ٢+ ۶− ٢ = ٠ ⇒ ٨ = ٢ ⇒ = ۴ ⇒ {x٢ m٢ −→
x=٢

m٢ m٢ m٢ m = ٢

m = −٢

p~p

n٢n= ٨٢٣
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ود فصن عومجم عبرم .تسا ددع ود فصن عومجم و  و  اهنآ فصن ،میریگب رظنرد y و x ار ددع ود رگا .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1177

هدش هداد ترابع یضایر دامن نیاربانب .تسا  اهنآ برضلصاح ثلث و yx ددع ود برض لصاح و  ددع

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1188

. هاگنآ ،  رگا :لوا شور

:مود شور

:میراد یز لودج و یبایهطقن قیرط زا سپس ،میباییم ارنآ سأر تاصتخم ادتبا یمهس ٔهلداعم هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1199

x

٢

y

٢
+

x

٢

y

٢

( + )x

٢

y

٢

٢xy

٣

>( + )x

٢

y

٢

٢ xy

٣

=a٢ b٢a = ±b

⇒ = ⇒ x − ١ = ±(١− )(x − ٢(١ (١− )٢
−−√ ٢

٢
−−√

} (+) ٢− + = ٢
(١) x − ١ = ١− ⇒ x = ٢−٢

−−√ ٢
−−√

(٢) x − ١ = −١+ ⇒ x =٢
−−√ ٢

−−√
− →−−−−−−

اه باوج عومجم
٢
−−√ ٢

−−√

⇒ = ⇒ − = ٠(x − ٢(١ (١− )٢
−−√ ٢

(x − ٢(١ (١− )٢
−−√ ٢

((x − ١) − (١− ))((x − ١) + (١− )) = ٠−→−
جودزم

٢
−−√ ٢

−−√
} (+) ٢− + = ٢

x − ١− ١+ = ٠ ⇒ x = ٢−٢
−−√ ٢

−−√

x − ١ = −١+ ⇒ x =٢
−−√ ٢

−−√
− →−−−−−−

اه باوج عومجم
٢
−−√ ٢

−−√

y = − + ٢ ⇒ سار تاصتخم : (١, ٢(٢(x − ٢(١
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تسا ربارب y و x بسحرب میس لوط ، ارنآ لوط و میریگب رظنرد x ار نیمز ضرع رگا ،هلأسم لکش هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ2200

:اب

:میروآ تسد هب ارنآ یمهس سأر ضرع تسا یفاک ،تسا x بسحرب یمهس کی ٔهلداعم هک رظندروم لیطتسم تحاسم ممیزکام ندروآ تسد هب یارب لاح

:دیآیم تسد هب S رادقم ممیزکام ،یمهس ٔهلداعم رد  یراذگیاج اب لاح

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ2211

.دناهدش هتشون نیبانیب رثن هب هک دنتسه ییاهباتک )3( و دنراد هداس رثن )4( و )1( یاهباتک

.دش دراو رعش هب ناودنه موسر و بادآ و بهاذم هب طوبرم تاغل هرود نیا رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2222

هدش لیدبت نادنمشناد و نادنمرنه نارعاش یارب یمهم یاهنوناک هب ناریا یزکرم یحاون و ناجیابرذآ ،ناسارخ هرود نیا رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2233

.دوب

.تسا مشش و مجنپ یاههدس هب طوبرم هنیزگ نیا .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ2244

.تفای هار دنه هب یونزغ دومحم ددعتم یاهیشکرکشل یپ رد یسراف نابز .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ2255

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ2266

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2277

.تسا حیحص یقوجلس )2.تسا حیحص یناماس )1

.تسا هداس رایسب یناسارخ کبس فیدر و هیفاق )4

.دناهداهن مان »نیبانیب« ار یقوجلس یهرود کبس .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ2288

ود نیب :)3( یهنیزگ رد .تسا عیصرت یهیارآ دوجو ی همزال هک دراد دوجو یزاوتم عجس تاملک مامت نیب هنیزگ نیا رد .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ2299

قدص قالخا و لاعفا یاههژاو دروم رد نوناق نیمه مه )3( یهنیزگ رد ،میراد هنزاوم یهیارآ طقف سپ دراد دوجو نزاوتم عجس طقف لد و ناج یهژاو

.دشابن عیصرت زین تیب نیا یهیارآ ات دوشیم ثعاب و دنکیم

نزاوتم و یزاوتم عجس دوجو لیلد هب عیصرت عون زا هنزاوم هیارآ رگید هنیزگ هس رد .دوشیمن هدید هنزاوم هیارآ هنیزگ نیا رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ3300

.دوشیم هدید تیب ره یاهعارصم تاملک نیب رد

y

میس لوط : ٢x + y = ۵۶ ⇒ y = ۵۶− ٢x (١)

S = xy S = x(۵۶− ٢x) = −٢ + ۵۶x ⇒ یمهس سار لوط : = = = ١۴→
(١)

x٢ xv

−(۵۶)

(٢−)×٢

−۵۶

−۴
x = ١۴

S = −٢× + ۵۶×١۴ = −١×٢۹۶+ ٧٨۴ = −٣٩٢+ ٧٨۴ = ٣٩٢(١۴)
٢
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:تایبا یسررب .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ3311

1 ٔهدعاق ساسارب هیفاق = ارچ ،اور / فیدر = )تسا فّفخم( تس -1

)تماص + دنلب توصم = شی( 2 ٔهدعاق ساسارب هیفاق = شیوخ ،شیپ -2

)تماص + دنلب توصم = دو( 2 هدعاق ساسارب هیفاق = دوبن ،دوز -3

)تماص + هاتوک تّوصم = و ُ-( 2 هدعاق ساسارب هیفاق = ورِد ،ُون -4

:تایبا یسررب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3322

.فیدر هن ،دناهیفاق = شوغآ = )مود( رانک / ندرک یریگهرانک و یرود = )لّوا( رانک )فلا

فیدر = داهن و داهن )ب

فیدر = )تسا فّفخم( تس )ج

فیدر هن ،دناهیفاق = دوش دوبان و تسین هک یهلا = )مود( داب تسین / .تسین اوه و داب ،ین گناب = )لّوا( داب تسین )د

فیدر هن ،دناهیفاق = میتسه لِگ = )مود( میلگ / یندرتسگ و شرف یعون = )لّوا( میلگ )ـه

:لاؤس تیب عیطقت .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ3333

:)4( یهنیزگ عیطقت .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3344

 :4 ٔهنیزگ عارصم ییاجه یاههناشن .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3355

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3366

.دنتسه نلوعف نلعافم ٌلوعفم نزو رب تایبا نیا

.تسا نلعاف نتالعاف نتالعاف ف یهنیزگ تیب و نلوعف نلیعافم نلیعافم ث یهنیزگ تیب و عف نلعتفم تالعاف نلعتفم نزو رب ب یهنیزگ

− ∪ / − − ∪ / − − ∪ / − − ∪
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:)2( یهنیزگ عیطقت .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ3377

نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم نلعفتسم :اههنیزگ ریاس کرتشم نزو

:)3( یهنیزگ عیطقت .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ3388

نلعف نتالعف نتالعف نتالعف :اههنیزگ ریاس کرتشم نزو

یهنیزگ تسرد نزو( .درادن یناوخمه یضورع عیطقت ساسا اب نیا و دروخیم مشچ هب نکر 5 و اجه 71 خساپ یهنیزگ رد .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3399

.تسا »نلیعافم« :خساپ

بوسحم دنلب ،اهعارصم یاهتنا رد هدیشک و هاتوک یاهاجه( .تسا نلعاف نتالعاف نتالعاف :خساپ یهنیزگ تسرد نزو .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4400

)دنوشیم

.دنراد هیبشت هس مادک ره تایبا ریاس و هیبشت راهچ رخآ تیب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ4411

هدش ثعاب »هم« و »رهم« نایم رد فطع »و« ندمآ هک دیشاب هتشاد هجوت . ... قرو نوچ هم / ... قرو نوچ رهم / )یهیبشت ٔهفاضا( نسُح باتک :1 ٔهنیزگ

.دریگب لکش مود عارصم رد هیبشت ود

)یهیبشت ٔهفاضا( هشیدنا یالبرک / )یهیبشت ٔهفاضا( لد نیسح / )یهیبشت ٔهفاضا( قشع دیزی :2 ٔهنیزگ

)یهیبشت ٔهفاضا( فورح یابس / )یهیبشت ٔهفاضا( لقع دهده / )یهیبشت ٔهفاضا( حور نامیلس :3 ٔهنیزگ

»روتسد« لوا عارصم رد رعاش / .دینیبیم »شوهام« و »شویرپ« رد هک هچنآ دننامدزاسیم هیبشت و تسا تهابش دنوسپ »شو« .شوناماه :4 ٔهنیزگ

مه هیبشت ود ببس نیمه هب و تسا هدش هیبشت »نوراق« و »نوعرف« هب »روتسد« زین مود عارصم رد / .تسا هدرک هیبشت مه »دورمن« هب ار »ریزو« ینعی

.مینیبیم عارصم نیا رد

»داهن« یاههژاو :ج تیب / )ییارآهژاو( تسا هدش رارکت »روگ« ٔهژاو :فلا تیب / »هشیدنا و دصق« زا زاجم »رس« ٔهژاو :ب تیب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4422

.تسا کشا زا هراعتسا »رهگ« ٔهژاو :ـه تیب / .تسا هیبشت »یور دیشروخ« :د تیب / )تاذ و ترطف / تشاذگ( دنراد مات سانج

هب حیملت :ب تیب / .دنراد مات سانج )کیرات( رات و )وم هتشر کی( رات یاههژاو :د تیب / .تسا هراعتسا غاب نتشاد لد :ـه تیب .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ4433

.سفق هب کاخ هیبشت :فلا تیب / انشآ و هناگیب :داضت :ج تیب / نامیلس ترضح ناتساد

۴×
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:رگید یاههنیزگ حیرشت .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4444

.تسا صیخشت ،لد و نابز و مشچ هب ندرک یدب نداد تبسن :1 ٔهنیزگ

.تسا رتشگنا زا زاجم ،نیگن :3 ٔهنیزگ

.تسا هدش هیبشت دابدنت هب ثداوح :4 ٔهنیزگ

:اههنیزگ حیرشت .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ4455

»وربا و دیع« رارکت :دراد رارکت :1 ٔهنیزگ

دنناشنب - دننیشنب :دراد صقان سانج :2 ٔهنیزگ

رارکت و تسه ندروآ ینعم هب ود ره دنرآ - دنرآ( دراد رارکت )دنوشیم زجاع ،دننامیمرد :دننامرد / دنتسه نامرد :دننامرد( دراد مات سانج :3 ٔهنیزگ

).دوشیم بوسحم

)دنوشیم زجاع - دننامیم رد( دننامرد - )دنتسه نامرد( دننامرد :دراد مات سانج :4 ٔهنیزگ

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4466

)ناسمهان سانج( رسپ و رس )فلا

)صیخشت( دشاب وگبیع ،کشرس )ب

)حیملت( نارامیب ندرک نامرد و حیسم هب هراشا )ج

)ناسمه سانج( یدوجوم مان -2 یرپب -1 :یرپ )د

)داضت( دادماب ،ماش )ـه

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ4477

فسوی ترضح ناتساد هب حیملت )ب / .دراد عیصرت )ـه / سانج :نیمک و نامک )فلا / رات ندیلان :صیخشت )ج / هآ ٔهدود و هنیس رونت :هیبشت )د

حیرشت .تسا 4 ٔهنیزگ و لاؤس تروص تیب کرتشم موهفم »ناگدنب هانگ و مرج ربارب رد دنوادخ تیاهنیب شیاشخب و وفع« .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ4488

:رگید یاههنیزگ

قشع ندوب یلزا :1 ٔهنیزگ

ماقتنا رهز هب ندش راچد و ششخب و وفع زا رعاش یرادروخرب مدع :2 ٔهنیزگ

رشحم رد دنوادخ زا شیاشخب و وفع یاضاقت :3 ٔهنیزگ

هدازآ یاهناسنا تعانق و یزاینیب :3 ٔهنیزگ تیب و لاؤس تروص یاهتیب کرتشم موهفم .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ4499

:رگید یاههنیزگ حیرشت

اتسدوخ و یعّدم دارفا شهوکن :1 ٔهنیزگ

مدرم اب ینیشنمه و نتخیمآ شهوکن و ینیشنهشوگ شیاتس :2 ٔهنیزگ

قوشعم یزاینیب و زان و هوشع و ییابیز فیصوت :4 ٔهنیزگ

یگدنز یاهیشوخ و یداش یرادیاپان :طبترم تایبا کرتشم موهفم .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ5500

نارجه یاهیخلت اب ندمآ رانک هب هیصوت و لاصو ندوبن رّسیم )ب تیب موهفم

.دراد تصرف مانتغا یاضاقت و تیانع و فطل قوشعم زا رعاش )د تیب موهفم
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ5511

دیاقع زا و دنکیم لابند ار اهناسنا ٔهمه تداعس هکلب ،تسین یصاخ موق و هورگ تمدخ رد نآ یاهراجنه و اهشزرا ،دیاقع هک تسا یگنهرف »مود هنوگ«

.دیوگیم نخس یناسنا کرتشم

،قطانم هب ار ناهج ،ییایفارغج یاهزرم زا روبع اب ،تسا یصاخ هورگ ای هقطنم ،موق هب قلعتم شدیاقع و اهشزرا هک یگنهرف »تسخن هنوگ«

.دریگیم تمدخ هب ار ینوماریپ ٔهقطنم ،یزکرم ٔهقطنم .دنکیم میسقت نوماریپزکرم

.دنتسه رگیدکی اب لماعت رد و مهم ،ینیوکت ناهج و ینهذ ناهج ،یگنهرف ناهج دراد دیکأت هک تسا »موس« هاگدید ،نآرق مالسا لوبق دروم هاگدید

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ5522

.دشاب یرطف یاهزاین قباطم نآ یاهراتفر و اهراجنه ،اهشزرا ،دیاقع )د :قح گنهرف

هیشاح و نوماریپ یاهروشک نتفرگ تمدخ هب )ج :یرادهیامرس

فلا :مسینویهص

.دناشکیم یناوتان و فعض هب ار نارگید )ب :رابکتسا

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ5533

ناهج ،میرک نآرق هاگن رد نینچمه .دوشیمن رصحنم ناسنا هب زین یهاگآ و کاردا .تسین تعیبط ناهج هب دودحم ینیوکت ناهج ،میرک نآرق هاگن زا

.ددرگیم دیکأت هعماج و گنهرف لابق رد درف تیلوئسم رب و دوشیمن هتفرگ هدیدان صاخشا یدرف

رادتقا نتخیر ورف یاههنیمز ،هینطنطسق حتف هرخالاب و ناناملسم اب ناییاپورا ٔههجاوم ،یبیلص یاهگنج :باتک نتم قبط .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ5544

و زورب تصرف ،اسیلک بلطایند نابیقر ناونع هب یلحم یاهتردق و ناهاشداپ ،سناسنر نارود رد ات دش ببس اسیلک رادتقا نتخیر ورف .درک مهارف ار اسیلک

.تسا هداد خر سناسنر نارود رد اسیلک بلطایند نابیقر روهظ و زورب و یطسو نورق نارود رد هینطنطسق حتف نیاربانب .دننک ادیپ روهظ

.تسا سناسنر نارود رد یویند درکیور جیاتن زا ،یتیعر - بابرا داصتقا زا روبع یاههنیمز ندش مهارف

.دوشیم زاغآ یرگنشور یاههفسلف شیادیپ اب برغ دیدج گنهرف

یاهرواب زا ییاهشخب هکلب دننکیمن یفن ار یتسه یونعم داعبا هک تسا ییاههفسلف و اهرواب لماش ،ناهنپ مسیرالوکس .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ5555

هب برغ ناهج یشنیزگ درکیور .دننزیم زاب رس رگید یاهشخب هب لمع ای هجوت زا و دنهدیم رارق یناهجنیا و یویند فادها تمدخ رد ار ینید و یونعم

.دوشیم دای »مسیتناتستورپ« ناونع اب نآ زا هک تسا هدش ینید دیدج یاهتضهن یخرب دشر و شیادیپ ببس ،ناهج ینید و یونعم داعبا

یبرجت و یسح تخانش هب یرگنشور یتقو .درک ادیپ هنایارگسح لکش رتشیب ،متسیب و مهدزون یاههدس رد یرگنشور .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ5566

و )دنتسین یسح اههدیدپ نیا اریز( درادن ار یناسنا یاهنامرآ و اهشزرا ٔهرابرد یرواد ناوت ،ملع نیا .دروآیم دیدپ رالوکس یبرجت ملع یعون ،دوش دودحم

.دریگیم رارق ناسنا یویند فادها تمدخ رد ،یرازبا شناد تروص هبً افرص

لیلد هب ،دشاب هارمه یلقع تخانش اب رگا ،یویند درکیور اب یرگنشور .تشاد هنایارگلقع یلکش رتشیب ،یدالیم مهدجه و مهدفه یاههدس رد یرگنشور

.دوشیم رجنم مسیئد هب دریذپیمن ار یحو هکنیا

طلغ ای تسرد صیخشت ناکما یسانشتفرعم نارحب رد .تسا هدش یتخانش تفرعم نارحب راتفرگ برغ گنهرف ،ییارگسح لوفا اب متسیب نرق نایاپ زا

.دوشیم بلس رشب زا اهراتفر و اهراجنه ندوب دب ای بوخ و اههشیدنا و اهرواب ندوب

رد ار یمالسا تموکح ،یلهاج برع یاهلیبق ماظن یاهراشف ربارب رد تمواقم و توعد لاس هدزیس زا سپ )ص( ادخ لوسر .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ5577

.درب نیب زا ار ناتسبرع ٔهریزجهبش رد مالسا یور شیپ یسایس عناوم ،تموکح لاس هد یط ناشیا .داد لیکشت هنیدم

−
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و ییاشگناهج زا یعون هکلب ،تسین یروتارپما و ییاشگناهج یانعم هب رامعتسا .تسا تسرد اههنیزگ ٔهمه 1 ٔهنیزگ زجهب .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ5588

.تسا یروتارپما

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ5599

.تسا تسرد اههنیزگ ٔهمه رد فلا تمسق نیاربانب .دوشیم هدافتسا یداصتقا رازبا زا یداصتقا مسیلایرپما مه و ون رامعتسا رد مه )فلا

یاهتلود قیرط زا و یللملانیب یسایس و یداصتقا یاهنامزاس و اهداهن زا هدافتسا اب ،دوخ یداصتقا تردق هب اکتا اب رگرامعتسا روشک ،ون رامعتسا رد )ب

.)2 ٔهنیزگ در( دریگیم رایتخا رد ار رگید یاهروشک تسایس و رازاب لرتنک ،هدناشنتسد

موجه رگید یاهگنهرف یاهشزرا و اهنامرآ ،دیاقع هب ینعیدهدیم رارق فده ار اهروشک رگید یگنهرف تیوه ،ونارف رامعتسا رد برغ ناهج )ج

.دنکیم جیورت و غیلبت ار دوخ یگنهرف یاهشزرا و اهرواب و دربیم

،بولغم موق و دوریم نیب زا تسا هتفرگ رارق رگید یاهعماج یماظن ای یداصتقا فرصت تحت هک یاهقطنم یگنهرف تمواقم ،یگنهرف مسیلایرپما رد )د

.)2 و 1 یاههنیزگ در( .دریذپیم ار طلسم ٔهعماج یگنهرف یرترب

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ6600

.دنتسه شنک یعیبط ٔهجیتن یداراریغ یاهدمایپ )فلا

.دنروآیم دوجوهب ار یعامتجا یاههدیدپ ،رگیدکی اب طابترا رد اهناسنا )ب

نیا یاضعا و دارفاً ایناثلطاب گنهرف هن ،دشاب قح گنهرف ،دباییم طسب تیعمج شیازفا اب هک یناعم و گنهرفً الوا رگا .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ6611

.تسا یرورض تیعمج شیازفا ،دنشاب قح یناعم نالماع و نالماح زین گنهرف

:تسردان ترابع حیرشت .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ6622

.تساهناسنا یارب روما ٔهمه نتسناد حابم و تیحابا یانعم هب مسیلاربیل

.دریگیم لکش هعماج نآ نالک یعامتجا یاهشزرا و دیاقع رادم رب هعماج ره یگنهرف تیوه .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6633

.دزاسیم ار هعماج تیوه یخیرات دعب و دوشیم مکحتسم و مکارتم نامز رذگ رد یعمج ٔهرطاخ شیادیپ

رد هچنآ دننام ایتخادرپ نامجاهم عفد هب ،تشذگ یبیلص یاهگنج رد هچنآ دننام ای فلتخم یاههدس یط مالسا ناهج .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6644

.درک بذج و مضه نوخ نورد ار نامجاهم ،داد خر لوغم ٔهلمح

نآ ییایفارغج و یخیرات داعبا هب و تسا یویند و رالوکس هکلب ،تسین یریطاسا یتح ای یدیحوت ،یمالسا عماوج یگنهرف تیوه ،ناقرشتسم هاگدید رد

.دوشیم دودحم

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6655

یقفا یعامتجا کرحت  دوشیم لقتنم ناهفصا شرورپ و شزومآ ٔهرادا هب دزی شرورپ و شزومآ ٔهرادا دنمراک -

یدوعص یعامتجا کرحت  دوشیم تکرش نامه یلخاد ریدم ،تکرش کی یرادباسح شخب دنمراک -

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6666

.تسا یکاردا شزادرپ ،دشاب هتشاد هیکت کرحم یرهاظ لکش و هزادنا دننام ،یسح یاهیگژیو ربً افرص شزادرپ هاگره )فلا

لباق و فافش ،قیقد لکش هب رظندروم یاهریغتم دیاب اهیریگهزادنا رد تلوهس نینچمه و حیحص شیامزآ کی ماجنا یارب و یملع شور رد )ب

دارفا ٔهمه هک دشاب یاهنوگ هب دیاب یتایلمع فیرعت .دنیوگیم یتایلمع فیرعت ،دشاب هتشاد ار اهیگژیو نیا هک ریغتم زا یفیرعت هب .دنوش فیرعت یریگهزادنا

.)2( ٔهنیزگ فیرعت دننام دنسرب یناسکیً ابیرقت ای و ناسکی تشادرب هب نآ ٔهعلاطم اب

.دراد هراشا ،تسا هظفاح یزاسهب نونف زا نف نیمراهچ هک »نداد سپ دوخ هب« نف هب بلطم نیا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ6677

⟵
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بذاک رادشه اب رتمهم فیلاکت .میتسه هجاوم بذاک رادشه هب تلاح نیا رد ،تسا هدوب بیاغ هک مینک یبایدر ار یکرحم رگا .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6688

.دنتسه هارمه یرتشیب

یگنز هب شوگ ،ینالوط ینامز ٔهرود کی رد فده کرحم نتفای یارب درف ییاناوت هب .تسا یگنز هب شوگ ،هجوت مود درکراک .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ6699

و هجوت یبایزاب یارب حیرفت گنز دوجو نیاربانب ،دوشیم هجوت یاهدرکراک زا یکی ناونع هب یگنز هب شوگ شهاک ثعاب نازومآشناد یگتسخ .دنیوگیم

.تسا یرورض نازومآشناد یگنز هب شوگ

رد .تسا زکرمت داجیا روظنم هب و یبسن تباث و یتخاونکی زا یریگولج یارب ،هعلاطم ماگنه رد مهم ناگژاو یور ندیشک طخ .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ7700

.دوشیم یدعب یاهتفایرد ندش رتناسآ ثعاب اما تسا صقان تروص هب ام هجوت یزاسهدامآ ٔهدیدپ

.هتسویپان و عطقنم هن ،مینیبب هتسویپ و لصتم تروص هب ار لاکشا میراد شیارگ ام .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ7711

یاهکرحم ،کاردا ٔهطساو هب .مینیبب لماک تروص هب ار صقان یایشا میراد لیامت ،تلاتشگ لوصا زا لیمکت لصا ساسارب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7722

.دوشیم لیدبت رادانعم یتخانشناور تاعالطا هب ینوریب

:رگید یاههنیزگ حیرشت .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ7733

.تسا یناوجون ٔهرود رد یقالخا دشر هب طوبرم ،»مهدیم تیمها مدوخ حلاصم هب طقف نم« ٔهلمج :1 ٔهنیزگ

.دوشیم قباس زا رتشیب یلیخ نالاسمه هورگ هب ناوجون شیارگ :2 ٔهنیزگ

.درادن یاهقالع دوخ یاهردارب و رهاوخ ای و نیدلاو اب طابترا هب وا هک تسین ینعم نآ هب نالاسمه هب ناوجون شیارگ :3 ٔهنیزگ

ماجنا یرتهب یبایزاب ،میشاب هتشاد یرتشیب ٔهناشن هچ ره .تسا هتسباو تاعالطا نآ یاههناشن هب ،هظفاح زا تاعالطا یبایزاب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ7744

.دوشیم

.دشابیمن هظفاح لحارم ءزج ،ینابزکون ٔهدیدپ :هتکن

سپ لاس کی دودح رد یناوجون نارود رد .تسا هارمه یتسیز تارییغت نیرتهدرتسگ و نیرتدیدش اب هک تسا یاهرود یناوجون .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ7755

.دننکیم یرتشیب دشر اههچیهام ،نزو و دق شیازفا زا

هکیلاح رد ،دننکیم ینادرگزمر ار تاعالطا ءزجهبءزج تروص هب ناکدوک .دریگیم تروص فلتخم یاهتروص هب ینادرگزمر .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ7766

.دراد دوجو یرتشیب یاطخ ناکما ءزجهبءزج ینادرگزمر رد .دننکیم ینادرگزمر هصالخ و یلک تروص هب نالاسگرزب

فیعض ام ٔهظفاح دنیوگیم هک یدارفا رتشیب .دیشاب هتشاد قیقد هجوت تاعالطا هب :)صقان هجوت( تیلاعف ینامزمه زا زیهرپ .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7777

زا فیعض یاههظفاح یریگلکش نآ لصاح ،میراپسیم هظفاح هب ار عوضوم دنچ نامزمه یتقو .دنراد هجوت لکشم هکلب ،دنرادن هظفاح لکشم ،تسا

.تسا فلتخم یاهعوضوم

هب مدرم ،لاثم نیا رد .دوشیم هتفگ»یگنز هب شوگ« ،ینالوط ینامز ٔهرود کی رد فده کرحم نتفای یارب درف ییاناوت هب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ7788

عوقو هب ینامز هچ دنتسنادیمن یلو ،دناهدوب دوخ یارب نآ عوقو رظتنم و دناهدینش ار انورک هرابرد نیصصختم یاهرادشه یعمج یاههناسر زا ررکم روط

.تسا یگتسخ ،یگنزهبشوگ شهاک تلع نیرتمهم هک تشاد هجوت دیاب لاح نیع رد و تسا هتشاد درکراک یگنزهبشوگ ،اجنیا رد سپ .تسویپ دهاوخ

:اههنیزگ ریاس یسررب .دندرک اهر ارنآ و دندش هتسخ مدرم یتدم زا دعب ینعی

.یگنزهبشوگ هن ،تسا وجوتسج درکراک رب رثؤم لماوع زا ،یفارحنا لماوع و فده ندوب درف هب رصحنم :3 و 1 یاههنیزگ

.تسین یزیچ نینچ هدش رکذ لاثم هک دوش یبایدر هابتشا هب ،بیاغ کرحم کی هک تسا ینامز بذاک رادشه :2 هنیزگ
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یگهام 8 ات 7 ٔهزاب هب طوبرم ،هبیرغ زا سرت و دهدیم خر یگهام 21 ات 9 ٔهزاب رد ،هتسشن تیعضو زا ندش دنلب 4 ٔهنیزگ رد .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ7799

.درادن دوجو یگژیو ود نیا ینامز ٔهزاب نیب یکارتشا چیه ،نیاربانبتسا

:اههنیزگ ریاس یسررب

.)دنراد کارتشا یگهام 3 رد( یگهام 6 ات 3 :کمک اب نتسشن / یگهام 3 ات 2 :یعامتجا دنخبل :1 هنیزگ

.)دنراد کارتشا یگهام 8 رد( یگهام 8 :هبیرغ زا سرت / یگهام 01 ات 7 :کمک اب نداتسیا :2 هنیزگ

.)دنراد کارتشا یگهام 2 رد( یگهام ات رفص :هنیس و هناچ نتشاد هگن الاب / یگهام 3 ات 2 :یعامتجا دنخبل :3 هنیزگ

یاهیگژیو ندرک یّمک یارب یرازبا اهنومزآ .دشاب یصخش یروادشیپ زا رود هب و قیقد تبث اب هارمه دیاب هدهاشم .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ8800

تاعفد رد ،نیا رب هوالع و دناهدش هتخاس نآ یارب هک دننک یریگهزادنا ار یزیچً اقیقد دیاب :تسا مهم یگژیو ود یاراد رازبا نیا .دنتسه یتخانشناور

.دنهدب ام هب یناسکیً ابیرقت ای ناسکی ٔهرمن دیاب ارجا ددعتم

/ )3 و 1 یاههنیزگ در( یروآیمن تسد هب ار نآ هک :»اهکِرُدتال« / )3 و 1 یاههنیزگ در( ... تسا یفده نیا :»ۀیاغ هذه« .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ8811

)اههنیزگ ریاس در( دنربیمن دوس نآ زا :»هب عفتنیال« / همه :»عیمج« / )3 و 2 یاههنیزگ در( زیمآتملاسم یتسیزمه :»ّیملّسلا شیاعّتلا«

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ8822

یاههنیزگ در( دوشیم لیدبت :)لوهجم عراضم( لَّوُحی / ))4( و )2( یاههنیزگ در( نیا رون :هذه ءوض / ))4( و )2( یاههنیزگ در( دوشیم هداتسرف :ُثِعبَنی

))4( یهنیزگ در( میناوتیم :عیطتَسن / ))4( و )1(

دنکیم زاورپ :»ریَطی« / )2 و1 یاههنیزگ در( اههورگ :»ممأ« / )3 و 1 یاههنیزگ در( تسین یاهدنبنج چیه :»ۀباد نم ام« .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ8833

)3 و 2 و 1 یاههنیزگ در(

:اههنیزگ ریاس ّدر .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ8844

»دنراد یزیمآتملاسم« :2 یهنیزگ

»دننکیم یگدنز / دنناملسم اهنیا« :3 یهنیزگ

»دنتسه یناناملسم اهنیا« :4 یهنیزگ

:اههنیزگ ریاس یسررب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ8855

دننکیم ییامنهار :تسا عراضم »ّلدت« ،تاناویح یهاگ :دهدیم »دیاش ،تسا نکمم ،یهاگ« یانعم عراضم لعف هارمه هب »دَق« )1

نکمم سونایقا قامعا رد نتفرگ سکع  !تفرگ سکع سونایقا قامعا رد ناوتیم :همجرت ،»سونایقا :طیحُملا« ،.سکع :تسا درفم »ۀروصلا« )2

.)دراد ناکما( دوشیم

.»دنکیمن تکرح :ُکَّرحََتت ال« )3

.تسا »تخأ« تفص »یرغصلا« :ترابع نیا یاطخ .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ8866

»!تسا مراهچ سالک زومآشناد ،نم رتکچوک رهاوخ« :حیحص یهمجرت

:اههنیزگ در .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ8877

)هاگشیالاپ / ییاههلول اب( یفصملا / بیبانأب )2

)دنکیم لقتنم( لقَنی )3

)هلول( بوبنألا )4

⟵
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:نتم همجرت .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ8888

هب رداق رگید تاناویح هک دهدیم ار یناهایگ و اهگرب ندروخ هزاجا وا هب هچنآ ،دراد یدنلب رایسب ندرگ ،تسا نیمز رد تاناویح ِنیرتدنلب هفاّرز

و دنکیم یرپس ندروخ رد ار شتقو رتشیب هفاّرز .دباییم تسد دراد جایتحا نآ هب هک یبآ هب ،دروخیم هک ییاذغ قیرط زاً ابلاغ و ،دنتسین ناشندروخ

نیا و دهدیم تکرح رگید یوس هب ار اپ ود ره سپس ،دهدیم ناکت ندب یوس کی رد ار شیاپ ود وا .دنکیم کمک وا هب اهرطخ ماگنه شتماق لوط

.دورب هار تعرس هب هک دناوتیم نینچ

...................................................................

:اههنیزگ یهمجرت

.دروخیم ار دایز تبوطر یاراد یناهایگ وا هک ارچ ،دشونیمن بآ هفارز :همجرت )1

.دنکیم کمک رطخ ماگنه و ندروخ اذغ رد ار وا )شدق( ،تسا دنلب رایسب هفارز دق :همجرت )2

.دنکیم کمک نمشد )تسد( زا رارف رد ار وا هکیروط هب ،تسا بیجع هفارز نتفر هار یگنوگچ :همجرت )3

.دروخیم ار اذغ زا یدایز مجح زور لوط رد هفارز :همجرت )4

:تسا هدماین نتم رد هک نک صّخشم ار یعوضوم .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ8899

:اههنیزگ یهمجرت

شعون و هفارز یاذغ )2هفارز نتفر هار یهویش )1

هفارز باوخ رادقم )4هفارز رهاظ )3

َکَّرَح  گَّرَحت .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9900

ّثنؤم  رّکذم .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ9911

»لِعَتَفت« نزو رب و لاعتفا باب زا )دِعَتَبت( دَعَتَبت / تسا حیحص »ُلِّعَُفی« نزو رب و لیعفت باب زا )ُرِّذَُحی( ُرَّذَُحی :هنیزگ طلغ .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9922

.تسا حیحص

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ9933

.تسا حیحص »مکتازاوج کلت ای مکتازاوج هذه« .دوریمن راکهب اهناسنا ریغ یارب »کئلوا« و »ءالؤه«

:اههنیزگ ریاس .)یلصا( نیرشع و ۀسمخ و رشع ۀسمخ .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ9944

)یلصا( ۀثالث / )یبیترت( نیثالث و ۀسماخلا -1

)یلصا( ۀسمخ / )یبیترت( ۀرشاعلا -3

)یلصا( رشع ۀعبرا / )یبیترت( ۀعباسلا -4

در .تیعبت هب عوفرم و ادتبم یارب تفص :ۀمّالَعلا / عوفرم و ادتبم :لجرلا .دشاب تفص هک دهاوخیم ار یعوفرم مسا لاؤس .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ9955

:اههنیزگ

رورجم تفص ۀیطاخملا )4بوصنم تفص نیدجملا )3رورجم تفص ۀمیظعلا )1

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ9966

)»واو« هب عوفرم و ربخ :نومرتحم( ).تسا تسرد عمج تروص هب »عبرأ« یهملک دودعم :تارجح(

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ9977

فوذحم ناشلعاف نیاربانب ،دنتسه مولعم یگمه اههنیزگ ریاس یاهلعف .دشابیم فوذحم نآ لعاف و تسا لوهجم یضام لعف کی »تمِدختُسا« لعف

.تسین

⟵

⟵
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].تسا حیحص ،اهتُخا نِم ُرَغصأ ُۀلفطلا[ .دیآیم »لعفأ« نزو رب ،ثنؤم مسا ود نیب هسیاقم و ندوب ربخ تلاح رد لیضفت مسا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9988

.دشابیم ۀغلابم مسا ۀلاّعف نزو رب :ۀلاّسغ .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ9999

نینچمه .دراد دئاز فرح کی طقف و تسا لیعفت باب ردصم »ضیوَعت« .تسا تسردان »نادئاز نافرح هل« ،3 یهنیزگ رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110000

.تسا یّدعتم یلعف »دنکیم ناربج :ضّوُعت« .تسا تسردان »مزال«

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ110011

.درک هراشا )یرجه مجنپ نرق رد( یلاعملارصنع ٔهتشون »همانسوباق« هب ناوتیم اههمانزردنا روهشم یاههنومن زا

رد )ییایفارغج یاههتشون( گرزب ییایفارغج فراعملاۀریاد نیرتمهم و نیرتفورعم ناونع هب ناوتیم )متفه نرق( یومح توقای رثا »نادلبلا مجعم« زا

.درب مان خیرات یشهوژپ عبانم

.دشابیم موظنم خیرات یاههنومن زا یفوتسم هّٰللادمح رثا »همانرفظ« باتک

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ110022

هب ناخروم ،هتشذگ یاهدادیور قیقد کرد فده تهج رد دینک هجوت( .تسا هتشذگ یاهدادیور قیقد مهف یارب شالت ،ناخروم تلاسر نیرتمهم

).دنتخادرپیم یخیرات یاهشرازگ و رابخا یجنسرابتعا

ار اهدادیور ناکم کیدزن زا و دنتفریم ترفاسم هب ،یخیرات یاهشرازگ و رابخا زا یخرب یتسردان ای یتسرد یسررب یارب )یدوعسم دننام( ناخروم یخرب

.دندادیم رارق هعلاطم دروم

.دوب ینیچ و یناریا یشاقن یاهتنس زا یقیفلت یرگراگن رنه ،ناناخلیا رصع رد .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ110033

.تسا یرقنسیاب ٔهمانهاش ،یرومیت رصع رد هدش روصم ٔهمانهاش ٔهنومن نیرترخاف

.دش لیدبت مالسا ناهج یرنه و یگنهرف ،یملع گرزب یاهنوناک زا یکی هب ،شنانیشناج و یرومیت خرهاش نامز رد تاره رهش

.دوب دازهب نیدلالامک ،یرومیت رصع ناشاقن نیرترومان

.دش عورش ناخنازاغ نامز زا ناریا رد اهلوغم یناملسم ٔهرود .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ110044

.دوب ناریا یداصتقا و یعامتجا عاضوا رد یبسن یناماسبان و یسایس یگتفشآ ههد راهچ رگزاغآ ،لوغم ناخلیا نیرخآ ،دیعسوبا گرم

و دادغب ریخست اب وکالوه سپس .دوب اهنآ مکحتسم یاههعلق ندوشگ اب نایلیعامسا تردق ندرب نیب زا ناریا هب یشکرکشل زا سپ وکالوه مادقا نیتسخن

.داد نایاپ سابعینب نادناخ تموکح هب ،یسابع ٔهفیلخ نتشک

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ110055

.تشاد نایسابع تموکح تیبثت و میکحت رد یدایز شقن یو .دیسر تفالخ هب روصنم شردارب ،حافس زا سپ -

)روصنم هن( .تفرگ تروص نومأم نامز رد ورم هب دادغب زا تفالخ زکرم لاقتنا -

ترضح نآ زا و دندرک ضارتعا )ع( یلع ترضح یوس زا لاملاتیب عیزوت ٔهویش هب ریبز و هحلط هلمج زا ،ناناملسم یخرب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110066

.تسناد هنارگمتس ار راک نیا ماما اما .دهد رارق یلاوم و مجع زا رترب ار شیرق و برع هک دنتساوخ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ110077

.دندمآ مه درگ هنیدم رد هدعاسینب ٔهفیقس هب موسوم یناکم رد راصنا )فلا

.دننک باختنا هفیلخ ناونع هب ار رفن کی دوخ نایم زا نآ یاضعا ات داد لیکشت هرفن شش ییاروش ،گرم زا شیپ ، )باطخ نب رمع( مود ٔهفیلخ )ب

.دوب نارجن نایحیسم اب ربمایپ ٔهلهابم یارجام )ج
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110088

:دراوم حیرشت

مود هلحرم هب طوبرم :دنوشیم شهوژپ تسرد ریسم زا رگشهوژپ نتفر ههاریب زا عنام ،دنکیم صخشم ار شهوژپ فده هکنآ رب هوالع هلحرم نیا )فلا

.تسا قیقحت یاهشسرپ نیودت ینعی

ییاسانش ینعی موس هلحرم هب طوبرم :دریگیم تروص هلحرم نیا رد »درک نانیمطا عبانم هب ناوتیم دح هچ ات« هکنیا دروم رد قیقحت و یسررب )ب

.تسا عبانم

عوضوم باختنا ینعی لوا هلحرم هب طوبرم :دوش تیاعر دیاب هلحرم نیا رد هک تسا یدراوم هلمج زا ندوب رثؤم و دیفم و یفاک تاعالطا و عبانم دوجو )ج

.تسا

شرازگ ینعی مشش هلحرم هب طوبرم :دنک رشتنم هلاقم بلاق رد ای و نآ بلاق رد ار دوخ تاعالطا و دسیونب باتک دناوتیم رگشهوژپ هلحرم نیا رد )د

.تسا شهوژپ یاههتفای

ناتسیس و ناتسزوخ ، )داوس / ناتسروسآ( نیرهنلانیب زیخلصاح یاهنیمز رد صوصخ هب ،یزرواشک ،نایناساس ٔهرود رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110099

.درک ادیپ یدایز ٔهعسوت

.دش هجاوم کدزم یربهر هب یداصتقا و یعامتجا شبنج اب یناساس تموکح ،مکی دابُق یهاشداپ نامز رد .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ111100

نیمزرس هب یپایپ ،یدَّکا و یرموس نایاورنامرف ،دوب ناریا تالف یندعم و یعیبط عبانم دنمزاین نیرهنلانیب داصتقا هک اجنآ زا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ111111

و دنوش دحتم رگیدکی اب م.ق 0062 دودح رد یمالیا لقتسم و کچوک نامکاح هک دش ببس ماجنارس ،اهزات و تخات نیا .دندرکیم یشکرکشل اهیمالیا

.دننک سیسأت ار مالیا یهاشداپ

رب تخدیمرزآ و )ناروپ( ناروب یاهمان هب زیورپورسخ رتخد ود و مود درگدزی رسمه دننام یهاش نادناخ نانز زا دنچ ینت .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ111122

زاربا هاشداپ هب ار دوخ یرادافو ،رگیدکی اب ترشاعم و حیرفت ،یداش نمض هک دوب مدرم یارب یتصرف ،نوگانوگ یاهنشج یرازگرب .دنتسشن تنطلس تخت

.دننک

و جاب تخادرپ رب هوالع و دندرکیم برض هکس دوخ مان هب یتح و دندوب یهاپس یاراد :یلحم نامکاح فیاظو و تارایتخا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ111133

.دندادیم رارق نایناکشا رایتخا رد ار دوخ هاپس گنج ماگنه هب هنالاس جارخ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ111144

.دنروآیم دوجوهب ار یحاون اهناسنا هک تسا هتکن نیا رگنایب یفرصم عبانم یریگلکش

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ111155

لکش اهناسنا یاهتیلاعف هب یحاون -2 .دنروآیم دوجوهب ار یحاون اهناسنا -1 :زا دناترابع یحاون و اهناسنا نیب طابترا دروم رد هجوت لباق تاکن

.دنتسه اهتموکح یسایس یاهیریگمیمصت ریثأت تحت یحاون -4 .دنراد لباقتم شنک رگیدکی اب یحاون -3 .دنهدیم

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ111166

.دنتسه زیامتم هیقب زا صاخ یروناج یگدنز و یهایگ ششوپ ببس هب کی ره هک دنتسه یعیبط یحاون وزج اهموبتسیز

نینچمه .دریگیم تروص مک راشف هیحان تمس هب دایز راشف هیحان تمس زا هشیمه اهداب نایرج تهج ،لکش نیا هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ111177

.دنتسه هارمه یتفرمه یگدنراب اب رگید یهاگ و یاههبج یاهیگدنراب اب یهاگ نیمز هرک رد مک راشف یاههدودحم رد اوه یاههدوت

نییاپ نآ یامد ،نتفر الاب اب هارمه ،دوشیم رتمرگ دوخ رواجم یاوه زا اوه یهدوت ،یگدنراب عون نیا رد ،یتفرمه یگدنراب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ111188

.دناعون نیا زا زا رتشیب یراهب یاهشراب .دریگیم تروص یگدنراب و دوشیم لیکشت ربا و دیآیم
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ111199

.تسا یلحاس یحاون رد ناهج تیعمج  )فلا

.دنتسه کشخ یحاون اب مواقم و راگزاس ناهایگ زا ایقاقا و سوتپیلاکا ،هنب ،رانک )ب

.دراد رارق ایلارتسا نابایب رد تیسکوب ندعم )ج

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ112200

،ایفارغج رد شهوژپ لحارم زا ماگ نیمراهچ و دراد رارق سبط رهش رد یبونج ناسارخ ناتسا رد یسابع هاش دس و نانمس ناتسا رد نج گیر ریوک

.تسا تاعالطا شزادرپ

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ112211

ریخا یاهلاس رد یلاسکشخ موادت  هدیدپ عوقو تلع  ارچ

اهدحاو ،اهقالتاب ،اههچایرد نتفر نیب زا - ناتخرد عطق  هدیدپ لوحت و نیوکت ریس یسررب  روطهچ

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ112222

لیدبت ییایفارغج طیحم هب یعیبط طیحم هجیتن رد و دنزیم تسد طیحم رییغت هب دوخ یاهزاین عفر یارب ناسنا هک دهدیم ناشن هدش هداد ریوصت

.دوشیم

تاعوضوم ،یرگنلک ای یبیکرت دید اب نادیفارغج دوشیم ببس ،تسا طیحم و ناسنا لباقتم طباور لصاح هک ،ییایفارغج یاهطیحم یریگلکش یگنوگچ

.دنکیم لمع رگیدکی اب طابترا رد ییایفارغج طیحم لماوع و ازجا اریز دنک یسررب و هعلاطم ار

زا تیعمج تکرح ،یعامتجا بیسآ و نکسم ینارگ ،اوه یگدولآ هلمج زا ریخا نایلاس رد گرزب یاهرهش تالکشم هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ112233

.دنیوگیم سوکعم ترجاهم ای یزیرگرهش هدیدپ نیا هب .تسا هدش زاغآ اتسور ای رتکچوک یاهناکم هب گرزب یاهرهش

نوچ نیاربانب .تسا زکرمتم یاتسور هب طوبرم هک رخآ ٔهنیزگ زجهب تسا تسرد ریوصت اب طابترا رد قوف یاههنیزگ ٔهمه .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ112244

.تسا تسردان 4 ٔهنیزگ ساسا نیا رب ،تسا هدنکارپ یاهاتسور ءزج نالیگ رد رلواقآ یاتسور

.دننکیم نایب دصرد هب و میسقت لاس نامه رد تیعمج لک رب و مک مه زا ار لاس کی رد ریموگرم و دیلاوم نازیم .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ112255

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ112266

یاهمزالم ندوب یظفح و یناسنا مولع یاهباتک نیب و دنتسین یظفحً اموزل یناسنا مولع بتک مامت اریز ،یمازتلا هن ،تسا ینمضت تلالد یاراد هنیزگ نیا

.دنتسه یظفح اهباتک زا هتسد نیا هک تسا بتک یاهراپ )نمضتم( لماش یناسنا مولع بتک ٔهعومجم یلو تسین رارقرب

:اههنیزگ ریاس یسررب

)هناخ تیکلام رب تلالد( .تسا هناخ تیکلام مزلتسم هناخ نتخورف :)1( ٔهنیزگ

.دشاب هدرک تکرش سرد نیا ناحتما رد یلع هک تسا نآ مزالم یمیش سرد رد یلع یلوبق :)2( ٔهنیزگ

.تسا هدرک تفایرد زین ییایاده وا و هدوب اراس دلوت هک دراد نآ رب تلالد ،دوخ دلوت یاهوداک زا اراس یلاحشوخ :)4( ٔهنیزگ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ112277

.مغریلع )ب / تروص رد )فلا :تسا انعمود یاراد »اب« ظفل ،تسا تسرد )1( ٔهنیزگ

.دریگیم تروص ،فرح ود -3 ،لعف ود -2 ،مسا ود -1 :نایم رد ظفل کارتشا :هتکن

%۴٠

⟵⟵

⟵⟵
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ112288

.دشیدنایم یدعاوق ساسا رب )یداراریغ( یعیبط تروص هب ناسنا نهذ

.دشابیم تسرد سپ ،هدرک هدافتسا )هراومه( دیق زا نوچ :)1( ٔهنیزگ

.دشابیم تسرد ً)الومعم( دیق :)2( ٔهنیزگ

عادبا - نتخاس - ندرک حرط« تاملک زا رگا .دشابیم تسرد »دندرک نیودت و فشک ار ندیشیدنا دعاوق نانادقطنم« تروص هب هنیزگ نیا :)4( ٔهنیزگ

.تسا تسردان ،دوش هدافتسا »ندرک

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ112299

.تسا روصت ود ره :)1( ٔهنیزگ

.تسا قیدصت و روصت بیترت هب :)2( ٔهنیزگ

.تسا روصت و قیدصت بیترت هب :)3( ٔهنیزگ

.تسا قیدصت ود ره :)4( ٔهنیزگ

و تسا بذاک رگید ءزج ،دشاب قداص ءزج کی رگا هک تسا تروص نیا هب عمجلا ۀعنام لصفنم یطرش یایاضق ءزج ود ٔهطبار .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113300

.تسا یلمح ٔهیضق ود نیب داضت مکح دننامه هطبار نیا هک تسا مولعمان رگید ءزج دشاب بذاک ءزج کی رگا

موهفم هب طوبرم »هیضق عوضوم« ندوب یلک و یئزج و تسا عوضوم قیداصم هب طوبرم »هیضق روس« ندوب یلک و یئزج .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113311

.تسا عوضوم

نامه زا« :مییوگب رگا .میتسه خساپ نیرتلمتحم و اههداد ییارچ یارب یاهیضرف لابند هب نییبت نیرتهب جاتنتسا لالدتسا رد .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ113322

.تسا یمیمعت یارقتسا لاثم نیا رد لالدتسا ».دندوب بوخ یلیخ شیاهنان لبق هفد ،رخب یچیودناس نان ،هزاغم

دنراد کرتشم قیداصم یضعب ود نآ ینعیدشاب هجونم صوصخ و مومع ،هدش هداد فیرعت و لوهجم موهفم نایم ٔهطبار رگا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ113333

صوصخ و مومع اهنآ ٔهطبار ،هدننکزاورپ ناویح میئوگب هدنرپ فیرعت رد رگا ًالثم .دوب دهاوخن عنام و عماج فیرعت نآ سپ ،یصاصتخا قیداصم یضعب و

.تسا هجونم

)رتوبک( .دنتسه هدننکزاورپ ناویح اههدنرپ یضعب -

)غرم( .دنتسین هدننکزاورپ ناویح اههدنرپ یضعب -

)رتوبک ،باقع( .دنتسه هدنرپ هدننکزاورپ یاهناویح یضعب -

)هشپ ،سگم( .دنتسین هدنرپ هدننکزاورپ یاهناویح یضعب -

.تسا هبجوم نانچمه هجیتن اما تسا هبلاس مود ٔهمدقم اریز ،تسا هدشن تیاعر سایق ٔهجیتن نوناق 3 ٔهنیزگ رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ113344

رد نم« هک تسا نیا یانعم هب مازتلا تلالد هب اما ،تسا ییاشنا ٔهلمج یقباطم تلالد هب »مدشیم لوبق ناحتما رد شاک یا« .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113355

.تسا هیضق کی هک »مدشن لوبق ناحتما

.مازتلا تلالد هب هن ،تسا هیضق یقباطم تلالد هب 2 ٔهنیزگ

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ113366

.دنتسه فاضم ٔهفسلف و دنوشیم یسررب هفسلف یاهخاش و یعرف یاهشخب رد )4( و )2( ،)1( یاههنیزگ

.دوشیم یسررب یسانشیتسه شخب رد )3( ٔهنیزگ
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.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113377

و اهنآ نتفرگ یدج و نیداینب یاهشسرپ هب نتخادرپ اب ،)... و اونان ،وجشناد ،دنمراک( تسا لوغشم یاهفرح هچ هب هکنیا زا یادج یناسنا ره :)1( ٔهنیزگ

.تسا یفسلف رکفت نیرمت لاح رد اهشسرپ نیا خساپ ندمآرب ددصرد

)2 ٔهنیزگ در( .تسین نافوسلیف صتخم رما نیا و دسرب رکفت و هشیدنا رترب بتارم هب یفسلف رکفت نیرمت اب دناوتیم سکره

تیدج اب نیداینب و یساسا تالاؤس هب و هدرک رذگ هنازور و یلومعم یاهشسرپ و یفسلفریغ تارکفت زا دناوتب هک دسریم یفسلف رکفت هب ینامز ناسنا کی

)3 ٔهنیزگ در( .دزادرپب

)4 ٔهنیزگ در( .تفرگ هدیدان ار یگدنز ٔهنازور یاهیدنمزاین و یفسلفریغ تارکفت دیاب هک تسین انعم نیا هبً اموزل یفسلف رکفت هب نتخادرپ

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113388

لقتنم صاخ یاههدودحم هب ار یسانشتفرعم و یسانشدوجو یداینب نیناوق هک دنتسه یفسلف یاهشناد زا هتسد نآ ،هفسلف شناد یاههخاش :)4( ٔهنیزگ

.دننکیم نایب ار دوجو زا هدودحم نآ یداینب نیناوق و دنزاسیم

)1 ٔهنیزگ در( .دشابیم یسانشیتسه رب مدقم یسانشتفرعم سپ ،تسا نآ تخانش ناکما رب عرف ،دوجو هب تفرعم

ٔهفطلف« دننام ،تسا هدش هفاضا ،تسا صاخ عوضوم ای شناد نآ مان هک یاهملک هب هفطلف ٔهملک اریز دوشیم هتفگ مه فاضم ٔهفسلف ،هفسلف یاههخاش هب

)2 ٔهنیزگ در( .تسا هدش هفاضا »کیزیف« ٔهملک هب هک »کیزیف

زا هفسلف یاههخاش یریگلکش ثعاب دناوتیمن و )قالخا ٔهفسلف( تسا هدش هتفرگ هفسلف یاههخاش زا دوخ ،)قالخا ملع ًالثم( صاخ یاهشناد و مولع

)3 ٔهنیزگ در( .دشاب یسانشتفرعم و یسانشدوجو

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113399

.تسا قالخا ملع هب طوبرم هکلب ،دشابیمن نیداینب یشسرپ »صاخ طیارش رد نتفگ غورد« ٔهرابرد شسرپ هب خساپ :)1( ٔهنیزگ

تالاؤس نیا خساپ لابند هب و هدرب یپ نیداینب یاهشسرپ تیمها هب اهناسنا زا یخرب ،)رشب تایح عورش هن و( ناسنا یرکف تایح یاهزور زاغآ نامه زا

)2 ٔهنیزگ در( .دندمآرب

)3 ٔهنیزگ دز( .تسین هتخاس ناسنا زا یراک رکفت نودب اریز داد ناماس ار دوخ ٔهنازور روما ناوتیم رکفت تردق اب

)4 ٔهنیزگ در( .تفای تسد خساپ هب ناوتیم اههتخودنا رد رکفت اب ،ناسنا یارب شسرپ حرط و نوگانوگ لئاسم اب ندش هجاوم ماگنه هب

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ114400

تیعقاو و تقیقح نامه ،دمهفب شدوخ هچره سک ره هک دندوب دقتعم و دندوبن لئاق یرابتعا و شزرا تیعقاو و تقیقح یارب اهتسیفوس :)3( ٔهنیزگ

.تسا

)1 ٔهنیزگ در( .دوب بیقر رب یزوریپ اهنآ فده نیرتمهم هکلب ،دوبن تیعقاو ندرک نایب اهتسیفوس یاههغدغد

)2 ٔهنیزگ در( .دیمان شناد رادتسود ینعی )فوسلیف( سوفوسولیف ار دوخ هک دوب طارقس .دنتسنادیم دنمشناد ینعی تسیفوس ار دوخ اهتسیفوس

)4 ٔهنیزگ در( .دوب طلغ عقاو رد اما تسردً ارهاظ هک دنتفرگیم کمک هطلاغم زا رتشیب دوخ یاهلالدتسا رد اهتسیفوس

تسانعم نادب نیا .دریگیم هجیتن ارنآ دوخ هب داقتعا ،رما کی مزاول هب داقتعا دوجو زا ینعی .دسریم تلع هب لولعم زا طارقس .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ114411

هب داقتعا هب راسفا و نیز دوجو هب داقتعا زا میناوتیم .)سکعرب هن( دنکیم ادیپ داقتعا نآ مزاول هب سپس دنکیم ادیپ داقتعا یرما دوخ هب ادتبا ناسنا هک

.میربب یپ بسا دوخ دوجو

و مسج دیابن هک مزاس دعاقتم ار نالاسگرزب و ناناوج امش هک مرادن یدوصقم نیا زج رهش رد راذگوتشگ زا« :تفگیم طارقس .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114422

منک یروآدای امش هب و )تخاس نآ هب فوطعمً امامت ار دوخ هجوت هکنیا هن ،داد حیجرت ار سفن لامک دیاب( دیهد حیجرت دوخ سقن لامک رب ار تورث و لام

)...دیآیم تسد هب ،تسا دنمدوس هعماج و درف یارب هک هچ ره و تورث هک تسا تلیضف زا هکلب ،دروآیمن تلیضف ،تورث هک
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ریاس حیرشت .دناهدیشیدنایم یتسه یاههلئسم نیرتیساسا یهرابرد هک دناهدوب مه یناسک هتفرگ لکش یندمت اج ره .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114433

:اههنیزگ

.دنکیم قدص زین اهشناد یهمه یهرابرد نخس نیا و درک نییعت یزاغآ ینامز رظن زا هفسلف شناد یارب ناوتیمن :1 یهنیزگ

.تسا هدش لقتنم رتدیدج یاهندمت هب اهنآ یاهدرواتسد اما هتفر نیب زا رتیمیدق یاهندمت یندمت راثآ هچرگ :3 یهنیزگ

خیرات هفسلف زاغآ زا دنناوتیمن هجوچیه هب و دنهدیم هئارا یفسلف یاههشیدنا نیرتیمیدق زا یشرازگ هدنام یقاب راثآ ساسارب نادنمشناد :4 یهنیزگ

.دنهد هئارا یقیقد

،دنکیم دنیاشوخ ار یتسردنت هک تسا یرامیب .دسرب یناسآ هب دراد لیم هچ ره هب هک تسین بوخ ناسنا یارب« :سوتیلکاره .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114444

».ار شیاسآ یگتسخ و ار یریس یگنسرگ ،ار یکین یدب

زا یادج ،هعماج یارب و دننادیمن دارفا عومجم زا ریغ یزیچ ار هعماج تقیقح رد ،یسانشهعماج رد درف تلاصا بتکم ناوریپ .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114455

هب اهناسنا عمجت زا هعماج هک تسا مولعم .تسا یهیدب لصا کی رگنایب1 یهنیزگ ترابع هک دینک هجوت .دنتسین لئاق یلقتسم دوجو و تیثیح ،دارفا

.دراد دوخ یارب لقتسم یماکحا هعماج ای تسا نآ دارفا ماکحا نامه هعماج ماکحا ایآ هک تسا نیا رس رب ثحب .دیآیم دوجو

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ114466

.دننکیم ظفح ار ناشدوخ دوس و دنروآیمرد یاپ زا ار وا اهدرگش عاونا اب ،دوش یداصتقا تباقر دراو اهنآ اب دهاوخب یسک رگا

عیزوت تیعضو ٔهسیاقم یارب هک دیآیم تسد هب یصخاش ،فلتخم یاهروشک رد لوا کهد هب مهد کهد تبسن ٔهبساحم اب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ114477

عیزوت صخاش .تسا رتبسانمان هعماج نآ رد دمآرد عیزوت ،دشاب رتشیب تبسن نیا هچره .دوریم راک هب دمآرد

A روشک رد دمآرد

B روشک رد دمآرد عیزوت صخاش 

C روشک رد دمآرد عیزوت صخاش 

D روشک رد دمآرد عیزوت صخاش 

.دشابیم D روشک هب طوبرم نیرتبسانم و C روشک هب طوبرم دمآرد عیزوت تیعضو نیرتبسانمان نیاربانب

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ114488

.دنربیم هرهب )ipc( هدننکفرصم تمیق صخاش زا مروت یریگهزادنا یاربً الومعم -

.تسا هتفای شهاک ردق هچ لوپ دیرخ تردق هک دهدیم ناشن مروت .دنیوگیم مروت ار اهتمیق یمومع حطس رد شیازفا نانادداصتقا -

.میتسه ورهبور رابنایز مروت اب ،دشاب موادم و هیوریب ،ناسونرپ ،اهتمیق حطس رد شیازفا یتقو -

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ114499
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115500

یراتخاس یراکیب ،تساهتسراهم قباطت مدع هلمج زا یلیالد هب دوجوم یاهلغش عاونا و راک یایوج دارفا نیب قیبطت مدع زا یشان هک یراکیب هب -

.دنیوگیم

.دننکیم مادختسا راک یورین هک یناراذگهیامرس ای اههناخراک و اهتکرش نابحاص ،راک یورین ناگدننکاضاقت -

.دریگ رارق دیلوت تاناکما زرم ریز رد روشک هک دوشیم ببس راکیب عبانم دوجو -

یدیلوت عبانم یهیلک رد دشر رگا ،دیلوت تاناکما زرم یوگلا اب دشر یاج هب .تسا عبانم رد شیازفا یداصتقا دشر أشنم کی .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115511

دیلوت عبانم رد طقف یدیلوت عبانم شیازفا هک هدش هتفگ لاؤس تروص رد اما )2 یهنیزگ لثم( دنکیم تکرح ولج تمس هب  ینعم ،دریگ تروص

دریگ تروص یدومع روحم یور دیاب دشر ای عبانم شیازفا ،تسا یدومع روحم یور یروانف دیلوت عبانم هکنیا هب هجوت اب سپ .تسا هتفرگ تروص یروانف

.هتشاد یتارییغت یدیلوت عبانمً افرص و تسا هداتفین قافتا دشر هجیتن رد )2( و )1( رد )3(

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ115522

:روشک رد  تارییغت دصرد )ب

)ب( و )فلا( یاهروشک رد  تارییغت دصرد

:2202 لاس رد )فلا( روشک رد رازاب دبس یهنیزه

یلوپ دحاو

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115533

یراکیب خرن 

.دوشیم  یراکیب خرن ،دنربارب مه اب راکیب و لغاش تیعمج یتقو دینک تقد :هتکن

PPF
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راتخاس ندوب فیعض ،دیلوت یاههیور و یتعنص یاهیروانف رد تارییغت نوچمه یلیالد هب لغش نداد تسد زا تاقوا یهاگ .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ115544

هدش دوکر راتفرگ روشک داصتقا و دبای شهاک اههناخراک و اهتکرش تادیلوت ات دوشیم ثعاب ،یداصتقا یاهمیرحت ای و هیوریب تادراو ای قاچاق ،یداصتقا

دروم یرتمک یهیامرس و تسا زاین دروم مه یرتمک نارگراک ،دوکر ندمآ دیدپ و دیلوت شهاک اب ،دبای شیازفا یراکیب و شهاک لاغتشا بیترت نیا هب و

زا اما دوش هدافتسا نآ زا تامدخ و اهالاک دیلوت یارب تسناوتیم عبانم نیا هک تسا یراکیب عبانم یاراد داصتقا یطیارش نینچ رد ،دریگیم رارق هدافتسا

.دریگیم رارق  ینحنم ریز و تسا راکان دیلوت سپ دوشیمن هدافتسا زیچ چیه دیلوت یارب اهنآ

یراجت تالماعم رد رتشیب هزورما هک تسا »هدنیآ یاهتخادرپ« هب طوبرم یکناب یاههلاوح ندرک لدب و در و یطاسقا دیرخ .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115555

.دریگیم تروص

.تسا »شزرا ظفح و زادناسپ« ،لوپ فیاظو زا یکی و دیآیم شیپ نامز لوط رد یضعب و هزور ره اهزاین یضعب

نیتسخن عقاو رد ،دنتفرگیم راک هب دوخ تالماعم رد و دندرکیم تفایرد ربتعم راجت ای نافارص زا مدرم هک ییاهدیسر .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115566

.دشیم یرادهگن ناناگرزاب و نافارص دزن هک دوب یاهرقن و الط اهنآ ٔهناوتشپ هک دوب اهسانکسا

اهروشک ریاس اب هسیاقم رد نآ دیلوت هنیزه هک دیامن دیلوت ار ییالاک دیاب روشک ای و هقطنم ره قلطم تیزم لصا ساسارب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ115577

.دشاب رتمک

.دنراد قلطم تیزم هوهق دیلوت رد لیزرب روشک و هتسپ دیلوت رد ناریا روشک ،قلطم تیزم لصا ساسارب

هفرص هب ار الاک ود زا کیچیه اریز درادن یداصتقا قلطم تیزم لیزرب و ناریا روشک ود هب تبسن هوهق و هتسپ یالاک ود زا کیچیه دیلوت رد دنه روشک

یبسن تیزم هوهق هب تبسن هتسپ دیلوت رد دوخ روشک رد دنه دنیوگیم و دنریگیم راک هب ار یبسن تیزم موهفم ،تلاح نیا رد نانادداصتقا .دنکیمن دیلوت

ار دوخ تایمک عبانم دنه ات دوشیم ثعاب رما نیمه و تسا هوهق دیلوت تصرف ٔهنیزه زا رتمک ،روشک نیا رد هتسپ دیلوت تصرف ٔهنیزه رگید ترابع هب ،دراد

.دهد صاصتخا هتسپ دیلوت هب رتشیب

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ115588

.یدازام هن و دراد دوجو هطقن نیا رد یدوبمک هن ینعی تسا یلداعت ٔهطقن و تسا اضاقت اب ربارب هضرع ، ٔهطقن رد )فلا

هب رضاح ناگدننکفرصم تمیق نیا رد نوچ میراد اضاقت دوبمک و هضرع دازام ،تمیق ندوب الاب تلع هب )A ٔهطقن( لداعت ٔهطقن یالاب ثلثم طاقن رد )ب

.دهدیم خر اضاقت رب هضرع ینوزف سپ ،دنتسین دیرخ

تمس هب ،تمیق شیازفا اب سپ ،تسا مک دیلوت یرب ناگدنکدیلوت ٔهزیگنا و دایز اضاقت رادقم ،تمیق ندوب نییاپ تلع هب )B ٔهطقن( لداعت ٔهطقن نییاپ رد )ج

.میوریم اضاقت و هضرع یربارب ٔهطقن هب اضاقت دازام و هضرع دوبمک زا و میوریم شیپ لداعت ٔهطقن

.تسا راذگرثا عبانم صیصخت هوحن رب عقاو رد هلدابم یاههنیزه )د

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ115599

فلا( ناموت 0002 تمیق رد یلداعت ٔهضرع هب تبسن هضرع دوبمک رادقم

= یلداعت ٔهضرع رادقم - ناموت 0002 تمیق رد هضرع رادقم

هضرع دوبمک رادقم 

دازام اب )ناموت 0052( یلداعت تمیق زا رتالاب یاهتمیق حطس رد .دهدیم خر )اضاقت دوبمک( هضرع دازام ،دشاب اضاقت زا رتشیب هضرع رادقم یتقو )ب

.میسرب یلداعت تمیق هب ات دبای شهاک ناموت 0001 دیاب تمیق نیاربانب .میتسه هجاوم هضرع

PPF

C
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.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ116600

.تسا لوا کهد هب مهد کهد تبسن ،دمآرد عیزوت صخاش )فلا

.میورب د و ج یاهتمسق خساپ غارس هب دیاب ،نیاربانب .دوب دنهاوخ باوج 3 و 2 یهنیزگ ود ره هجیتن رد .دشاب %8 و %5 نیب دیاب موس کهد )ب

.میوریم د تمسق خساپ غارس هب .دوب دنهاوخ تسرد 3 و 2 یهنیزگ ود نانچمه نیاربانب ،دشاب %11 و %8 نیب دیاب مجنپ کهد )ج

د( 

.تسا %9 ربارب مجنپ کهد و %7 ربارب موس کهد .تسا تسرد 2 یهنیزگ ،د تمسق خساپ هب هجوت اب

= = ٧/٧۵
مهد کهد

لوا کهد

١۹
۴

= =
هعماج یالاب %٣٠

هعماج ن�اپ %١۰

١۹+ ١۴+ ١۳
۴

۴۶

۴

2233



11 11 22 33 44

22 11 22 33 44

33 11 22 33 44

44 11 22 33 44

55 11 22 33 44

66 11 22 33 44

77 11 22 33 44

88 11 22 33 44

99 11 22 33 44

1100 11 22 33 44

1111 11 22 33 44

1122 11 22 33 44

1133 11 22 33 44

1144 11 22 33 44

1155 11 22 33 44

1166 11 22 33 44

1177 11 22 33 44

1188 11 22 33 44

1199 11 22 33 44

2200 11 22 33 44

2211 11 22 33 44

2222 11 22 33 44

2233 11 22 33 44

2244 11 22 33 44

2255 11 22 33 44

2266 11 22 33 44

2277 11 22 33 44

2288 11 22 33 44

2299 11 22 33 44

3300 11 22 33 44

3311 11 22 33 44

3322 11 22 33 44

3333 11 22 33 44

3344 11 22 33 44

3355 11 22 33 44

3366 11 22 33 44

3377 11 22 33 44

3388 11 22 33 44

3399 11 22 33 44

4400 11 22 33 44

4411 11 22 33 44

4422 11 22 33 44

4433 11 22 33 44

4444 11 22 33 44

4455 11 22 33 44

4466 11 22 33 44

4477 11 22 33 44

4488 11 22 33 44

4499 11 22 33 44

5500 11 22 33 44

5511 11 22 33 44

5522 11 22 33 44

5533 11 22 33 44

5544 11 22 33 44

5555 11 22 33 44

5566 11 22 33 44

5577 11 22 33 44

5588 11 22 33 44

5599 11 22 33 44

6600 11 22 33 44

6611 11 22 33 44

6622 11 22 33 44

6633 11 22 33 44

6644 11 22 33 44

6655 11 22 33 44

6666 11 22 33 44

6677 11 22 33 44

6688 11 22 33 44

6699 11 22 33 44

7700 11 22 33 44

7711 11 22 33 44

7722 11 22 33 44

7733 11 22 33 44

7744 11 22 33 44

7755 11 22 33 44

7766 11 22 33 44

7777 11 22 33 44

7788 11 22 33 44

7799 11 22 33 44

8800 11 22 33 44

8811 11 22 33 44

8822 11 22 33 44

8833 11 22 33 44

8844 11 22 33 44

8855 11 22 33 44

8866 11 22 33 44

8877 11 22 33 44

8888 11 22 33 44

8899 11 22 33 44

9900 11 22 33 44

9911 11 22 33 44

9922 11 22 33 44

9933 11 22 33 44

9944 11 22 33 44

9955 11 22 33 44

9966 11 22 33 44

9977 11 22 33 44

9988 11 22 33 44

9999 11 22 33 44

110000 11 22 33 44

110011 11 22 33 44

110022 11 22 33 44

110033 11 22 33 44

110044 11 22 33 44

110055 11 22 33 44

110066 11 22 33 44

110077 11 22 33 44

110088 11 22 33 44

110099 11 22 33 44

111100 11 22 33 44

111111 11 22 33 44

111122 11 22 33 44

111133 11 22 33 44

111144 11 22 33 44

111155 11 22 33 44

111166 11 22 33 44

111177 11 22 33 44

111188 11 22 33 44

111199 11 22 33 44

112200 11 22 33 44

112211 11 22 33 44

112222 11 22 33 44

112233 11 22 33 44

112244 11 22 33 44

112255 11 22 33 44

112266 11 22 33 44

112277 11 22 33 44

112288 11 22 33 44
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112299 11 22 33 44

113300 11 22 33 44

113311 11 22 33 44

113322 11 22 33 44

113333 11 22 33 44

113344 11 22 33 44

113355 11 22 33 44

113366 11 22 33 44

113377 11 22 33 44

113388 11 22 33 44

113399 11 22 33 44

114400 11 22 33 44

114411 11 22 33 44

114422 11 22 33 44

114433 11 22 33 44

114444 11 22 33 44

114455 11 22 33 44

114466 11 22 33 44

114477 11 22 33 44

114488 11 22 33 44

114499 11 22 33 44

115500 11 22 33 44

115511 11 22 33 44

115522 11 22 33 44

115533 11 22 33 44

115544 11 22 33 44

115555 11 22 33 44

115566 11 22 33 44

115577 11 22 33 44

115588 11 22 33 44

115599 11 22 33 44

116600 11 22 33 44

22


