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۹۹ هامید مهدزاود هفسلف لوا مرت نایاپ ناحتما همانخساپ و دیلک

دینک. صخشم ار ریز تارابع ندوب طلغ و حیح فلا)ص

غ ص . تسا ئیش ره یصاصتخا هجو دوجو و ایشا زیامتم هجو تیهام .۱
غ ص . درادن دوجو دشابن لولعم هک یتلع .۲
غ ص . تسا زاین یب نآ زا دوخ دوجو رد لولعم هک تسا یزیچ تلع .۳

لزان تشترزربمایپ رب هک ددرا درجم یدوجو ادخ قولخم و وترپ نیتسخن ، ناتساب ناریا یامکحرظن ۴.زا
غ ص دش.

غ ص . تسا هناهاگآان نوط فاال نوط فاال یادخ تقلخ .۵
غ ص . تسا ناهج یدنمتیاغ هب رواب یگدنزرادانعم یاهرایعم هلمجزا .۶
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. دییامن لیمکت یتسردب ار خیلا یاهاج ب)
. تسا تیهام .و دوجو .. موهفم تریاغم الیم سارکفت رد یفسلف دیاقع و ارآ نیرت یساسا زا یکی .۷

تس. یناکما هطبار هایگ»،کی »و« دوجو » نایم هطبار .۸
. تسا . یعانتما .« ندوب همئاق هس و ثلثم » نایم هطبار رد لومحم و عوضوم نایم طابترا .۹

. دراد ..مان لولعم .... تسا یرگید دنمزاین شدوجو ققحت رد هچنآ .۱۰
. تسا مظن یاراد ناهج هک دهدیم ناشن تیخنس لصا .۱۱

درک. تابثا خاالیق فیاظو خاالقو قیرط ارزا ادخ دوجو ترورض تناک .۱۲
. تسناد یفسلف یسانشادخ عدبم .ار نوط .فاال رولیت .۱۳

. درمشرب ناسنا هب ادخ یهلا یا هیده ار نامیا روگکرک .۱۴
بسح ورب تسا تاریخ هب قاتشم هشیمه یدوجو هبنج هطساوب تانکمم زا کیره انیس نبا رظن ۱۵.زا

. تسا نازیرگ اهیدب زا دوخ . ترطف

دراد. رارق یواست ردحتلا مدع و دوجو تبسن ینعی یتاذ ناکما .۱۶
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. تسا طوبرم پچ تمس یاه هنیزگ زا کیمادک اب تسار تمس دراوم زا کیره ج)
یرورض هطبار یناکما غرمیس و دوجو نایم هطبار .۱۷
یناکما هطبار ریغلا ب نکمم تسا لا قعالحم شدوجو .۱۸

ریغلا ب دوجولا بجاو تاذلا ب بجاو تسا یتاذ شدوجو هک یدوجوم .۱۹
تاذلا ب دوجولا بجاو ریغلا ب بجاو تسا یناکما شتاذ هک یبجاو .۲۰

ریغلا ب نکمم
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. دیهد خساپ هاتوک تروصب ریز وساالت د)هب
دوجو زا یهاگآ ؟۲۵/. تسیچ زا یکاح ونآ نیا هراشا ظفل زا هدافتسا تیعقاو ره اب هجاوم ماگنه .۲۱

ایشا
دشاب یکی لومحم و عوضوم موهفم هاگره ؟۲۵/. تسیچ یتاذ یلوا لمح زا روظنم .۲۲

و هیلوا موهفم ؟0/5 دوشیم لصاح هنوگچ و تسا یموهفم هنوگچ تیلع موهفم تراکد رظن 23.زا
هبرجت تلا خد نودب و یرطف

تیهام و تاذ ؟0/5 تسیچ دراد یتاذ ناکما تلع، زا رظن عطق اب لولعم هک نخس نیا زا دوصقم .24
تسا یواسم مدع و دوجو هب تبسن نآ

؟0/5 تسا هنوگچ نانوب رد ییادخ کت هب نادقتعم اب ییادخ دنچ هب نادقتعم شنکاو .25
نافلا خم نتشک ای هعماج زا ندرکدرط

3

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


يلا عت همساب
نانمس ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا

ناتسرهش شرورپ و شزومآ تیریدم
دورهاش

شجنس يسانشراك

دهاش ناتسریبد
یرداناضردیهش ))

یناسنا مهدزاود : هياپ 2 هفسلف : سرد ناحتما

1399/10/6: ناحتما خیرات هقیقد 80: ناحتما تدم

وساالت:2 هحفص دادعت وساالت:39 لک دادعت

-400 یلیصحت سلا لوا : تبون رد دازآ نابلطواد و نازومآ شناد
1399

یسابع : ریبد مان دورهاش ناتسرهش

هرمنؤساالتفيدر

؟0/5 دشیم هدیمان هچ ناراب و نامسآ یادخ و یرادنتشیوخ و تفع یادخ نانوی هفس فال رظن 26.زا
سوئز / سیمترآ

؟۲۵/. تسیچ یهانتمان للع لسلست یفن رد یباراف ناهرب یاهضرفشیپ زا یکی .27
لولعم رب تلع یدوجو مدقت

تادوجوم یناکما تاذ ؟۲۵/. تخادرپ دنوادخ تابثا هب هلایا سم هچ زا هدافتسا اب انیس نبا .28
: یتست وساالت ه)

؟ تسیچ نآ ای نیا : دسرپیم ناویح کی اب ههجاوم ماگنه کدوک ارچ .29
ناویح یتسیچ زا یهاگآ نادقف تلعب -2 ناویح یتسه و یتسیچ زا یهاگآ مدع تلعب -۱
ئش یتسه زا یهاگآ نادقف تلعب -4 ناویح یتسه زا یهاگآان و یتسیچ زا یهاگآ تلع -3

؟ تسا تیلع هطبار زا یکاح کیمادک .30
جوم و ایرد -4 درگاش و ملعم -3 زور و بش و نیمز تکرح -2 نآ یاه هیاپ و زیم -۱

دنا؟ تیلع لصا صوصخ رد یلصا هچ رکنم اهتسیرپمآ .31
هبرجت رب ینتبم ثداوح یلا وت -2 تیلع داجیا رد یسح تارثات -1
تیلع هب رواب رب تادهاشمریثات -4 اه هدیدپ نایم یدوجو هطبار -3

؟ دسریم ادخزا یکرد هب یگزیو مادک یانبم رب تراکد .۳۲
مکلا نادقف -4 ندوب یهانتم -3 یهلا تردق و ملع نادقف -2 ندوب قولخم -۱

؟ دنادیم هچ ار تادوجوم یاقب و شیادیپ تلع بیترت هب انیس نبا .۳۳
یرطف قوذ - یهلا قشع -2 یتاذ قایتشا - نیتسخن تلع -۱
یهلا قشع - یهلا قشع -4 یرطف قوذ - یتاذ قایتشا -3
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. دیهد خساپ قیقد و لماک تروصب ریز وساالت و)هب
هرمن ؟۱ تسا رارقرب دوجو و ناسنا نایم یتوافت هچ « تسا دوجوم ناسنا » ترابع ۳۴.رد

و دوجو مان هب هناگادج رما ود جراخ واالرد تسا موهفم تهج وزا نهذ رد طقف دوجوو ناسنا توافت
یترابعب هدش عازتنا نهذ زا جراخ رد تیعقاو کی زا موهفم ود نیا نهذ زا جراخ رد هکلب مرادن ناسنا

ویدگیر دشاب ناسنا یکی هک هناگادج دوجوم ود هن دنفلتخم و توافتم موهفم ود افرص دوجو و ناسنا
. دوجوم

هرمن ؟۱ تسیچ تیلع هرابرد مویه و انیس نبا رظن توافت و تهابش .۳۵
سح قیرط زا اریز تسین نکمم هبرجت قیرط زا تیلع تفایرد و کرد تسا دقتعم مویه دننامه انیس نبا

ربخالف انیس نبا تسا تفایرد لباق اه دیدپ یخرب ندما مه هارمه ای ندما مه لا بند هب طقف هبرجت و
هک یسک هک تسا یعیبط اذل تسین تیلع یانعم هب هثداح ود ندما مه لا بندب هک دننکیم نایب مویه

ار یعیبط ثداوح تلع هکنیا یارب دنک هدارا تیلع زا یا هدننک عناق بتینی دناوتیمن تسارگ تجهبر افرص
تیلع ینعی دهدیم خر تیلع کرد را دعب راک نیا اما مینک هدافتسا دوخ هبرجت زاحسو دیاب مینادب

تسه ربترجهب مدقم
هرمن ؟۱ دراد تیلع اب یطابترا هچ و تسیچ « حجرم بال حجرت عانتم زاا« روظنم .۳۶

شدوخ شزا دوجو هک تسا یزیچ ثداح یآد دیدپ دوخبدوخ تسین شدوخ زا شدوجو هک یزیچ ینعی
و تلع فیرعت قبط تسا لا حم یرما دیآ دیدپ ح جرم نودب وآن دهدن دوجو ثداح هب یتلع رگا تسین

هب هتسباو لولعم دوجو اریز دهدیمن خر تلع نودب یلولعم چیه هک تفرگ هجیتن ناوتیم سپ لولعم
. دیایمن دوجوب دوخب دوخ و تسا تلع دوجو

هرمن ؟۱ تفریذپن ار ادخ تابثا رب یلقع داللی مویه ارچ دییوگب هنومن کی ۳۷.اب
مظن ناهرب ینعی دنوادخ تابثا ناهرب نیرتمهم یو یرادن هبرجت و سح زا لقتسم کاردا اساسا لقعاریز
و یدبا و یلزا دوجو تابثا ییاناوت و هدش هتفرگ زاترجهب مظن ناهرب تسا دقتعم اریز دنکیم اردر

رثکادخ امش ناهج دوجوم مظن ساسا رب هک تسا نیا یناوتان نیا زاداللی یکی درادن ار یهانتمان
تاذلا ب ذوجولا بجاو و یهانتمان خقلا کی هب دیناوتیمن اما دینک تابثا ار ربدم و مظان کی دیناوتب

۰. دیسرب
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هرمن ۱. دینک نایب ار تسا یرقف ناکما رب ینتبم هک ادخ دوجو تابثا رد اردص اللمال دتسا .۳۸

هب رگا مدع و دوجو هب تبسن نآ یناکما حتلا هدهاشم و تیهام هب ندرک هاگن یاج هب دیوگیم اردص مال
ناوتیمن تادوجوم نیا رد دنزاین و یگتسباو نیع ، تایعقاو نیا هک مینیب یم مینک هاگن تیعقاو ود

یگتسباو نیا یو دشاب هتفرگن ارف ار شدوجو رسارس یدنمزاین و ریغ هب یگتسباو هک تفای ار یدوجوم
دشاب لصتم یعبنم کی هب دیاب یتاذ زاین و رقف نیا و دیمان ،« یتاذ رقف ای یرقف ناکما ار« یدوجو رقف و

تسا لا عتم دنوادخ تاذلا ب ینغ نآ تسا رادروخرب یزاین ویب یتاذ یانغ زا هک

هرمن ۱. دیهد حیضوت ، تسا هدرک هدافتسا یناهرب هچ زا دنوادخ تابثا رد یباراف .۳۹
ینعی دورب شیپ تیاهن یب ات دهاوخب اه تلع هلسلس رگا یباراف تسا لا حم یهانتمان للع لسلست

لا حم یلسلست نینچ و دیایم شیپ یهاتنم ان للع لسلست دشابن یرگید لولعم هک دوشن یتلع هب یهتنم
شیپ نونکا مه هک یلولعم هب تبون ال صا دورب بقع هب تیاهن یب ات دهاوخب اه تلع هلسلسرگا اریز تسا

مه ینعی تسا نکممریغ و ضقانتمدوخ تیاهن یب هلسلس نتشاددتبا رگید ترابع هب دسریمن تسام یور
. تسا ضقانت رد دشاب تیاهنیب ومه دشاب هتشاد ادتبا

یسابع نینزان رتکد دیشاب زوریپ و هرمنقفوم عمج
۲۰
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