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؟تسا مادک ،اهلسگ دادعت و عون لباقم لکش رد-1

سوکعم لسگ وديداع لسگ ود

سوکعم لسگ کی و يداع لسگ کیزغل دادتما لسگ کی

؟تسا هداد خر ياهقرو تکرح عون مادک ریثأت تحت یگنس ياههیال رد یگتسکش ۀلحرم نیلوا ،ریز لکش هب هجوت اب-2

ارگمهزغل دادتما

مئاقارگاو

؟تسا هدوب عون مادک زا شنت عون و لسگ ،دشاب هدش نیشنهت سایرت رد یکهآ ۀیال و رفینبرک ةرود رد یگنسهسام ۀیال رگا ،ورهبور لکش رد-3

یششک - سوکعميراشف - سوکعم

یششک - يداعيراشف - يداع

؟تسا تسرد رهش ود دروم رد هسیاقم مادک ،دشاب  ياهلزلز یحطس زکرم زا  رهش ۀلصاف و  یحطس زکرم زا  رهش ۀلصاف هاگره-4

.دوب دهاوخ  رهش زا رتشیب  رهش تراسخ.تسا  زا رتشیب  رد ياهزرل جاوما شاعترا ۀنماد

.تسا  رهش زا شیب  رد هزرل تدش.تسا  رهش زا شیب  رد ياهزرل يژرنا

Akm20Bkm38

BABA

ABAB

؟دوشیم هدید لسگ دنچ ریز لکش رد-5

ودکی

لسگ دقافهس

.تسا  ..................  لسگ زا رتیمیدق  ..................  لسگ ،لباقم لکش رد-6

يداع - سوکعمسوکعم - يداع

زغل دادتما - سوکعممئاق - يداع

؟تسا مادک ریز لکش رد دیدج هب میدق زا عیاقو بیترت-7

شیاسرف - ددجم بوسر - شیاسرف - يراذگبوسر

يداع لسگ - ددجم بوسر - شیاسرف حطس - سوکعم لسگ

شیاسرف - سوکعم لسگ - شیاسرف - يداع لسگ

سوکعم لسگ - يراذگبوسر - یگدروخنیچ - یقمع یگتسکش
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؟تسا هدش داجیا شنت مادک طسوت لباقم لکش-8

یششکيراشف

یشزیریشرب

؟دش دهاوخ تبث ياهزرل جوم مادک ریز جوم زا سپ-9

.دنکیم روبع دماج ياهطیحم زا طقف هک تسا یضرع جوم یعون.دشابیم ایرد جاوما تکرح تهج فلاخم و ياهریاد رادم رد نآ تکرح

.دشابیم یلوط و هیلوا جوم یعون.دوشیم رشتنم نیمز حطس رد و داجیا هزرل نیمز نوناک رد

؟تسا مادک بیترتهب ب و فلا ياهلکش رد دوجوم ياهلسگ عون -10

يداع - يدادتما

يداع - سوکعم

سوکعم - يداع

زغل دادتما - سوکعم

.دناهدش داجیا  ..................  شنت رثا رب لسگ  ..................  لکش رد-11

یششک-یششک-

یشرب-يراشف-

12

21

نینود

نیمرپ

رفینبرک

؟دراد دوجو لسگ دنچ ریز لکش رد-12

سوکعم لسگ کی - زغل دادتما لسگ کی

سوکعم لسگ ود

يداع لسگ ود

سوکعم لسگ کی - يداع لسگ کی

؟تسا  جوم هب طوبرم یگژیو مادک-13

یناسون و بقع و ولج هب جوم راشتنا تهجيوضیب ای ياهریاد ياهرادم دادتما رد تارذ تکرح

جوم تکرح دادتما رد یلاوتم ياهضابقنا و اهششکجوم راشتنا ياتسار رب دومع و یناسون ،طیحم تارذ شاعترا

S

لیشکهآ

..................هک دنمانیم سوکعم لسگ کی ینامز ار لباقم لکش-14

نیرتیمیدق یلیش ۀیال

.دشاب  زا رتمک لسگ حطس ۀیواز و یکهآ ۀیال زا رتدیدج یلیش ۀیال

.تسا رتمولیک کی زا رتشیب ییاجهباج رادقم و رتناوج یلیش ۀیال ياهگنس نس

.دشاب یلیش ياههیال زا يرتیمیدق ياهلیسف ياراد یکهآ ۀیال

10
∘

؟دنوشیم بوسحم بیرخت یلصا لماع و هدوب رتگرزب رایسب هزرل نیمز جاوما مادک يهنماد-15

وال و یلیریلوط و یضرعیضرع و والیلیر و یلوط
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گنس هسام
لیش

دنمان یم يداع ار لسگ ،دنشاب هدرک بوسر .................. رد لیش و .................. رد گنس هسام هک یتروص رد-16

نینود -رفینوبرکنیرولیس -نیسیوودرا

نیربماک -نیسیوودرانیرولیس -نینود

؟دنتسه دومع رگیدکی رب جاوما راشتنا و شاعترا تهج هزرلنیمز ینورد جاوما زا کیمادک رد-17

یضرعیلوط LR

.دشابیم  ..................  ،شیاسرف ۀلحرم ماجنا زا لبق ،لباقم لکش رد لسگ عون-18

يداعزغل دادتما

سوکعممئاق

سر

کهآ گنس

؟تسا سیدقات کی ریز لکش ،دنشاب نامز مادک هب قلعتم سر و کهآ گنس بیترتهب-19

نیمرپ ،سایرت

هساترک ،يرایشرت

هساترک ،کیساروژ

سایرت ،کیساروژ

؟دهدیم ناشن تسرد تعرس بسحرب ار هزرلنیمز کی جاوما بیترت هنیزگ مادک-20

یضرع > یلوط > یلیر >والیلوط > یضرع >وال >یلیر R < L < S < PL < R < P < S

A

B

؟دوشیم هدید لکش رد یسانشنیمز ةدیدپ مادک ،دشاب نیربماک  ۀیال نس و نیرولیس  ۀیال نس رگا ریز لکش رد-21

يداع لسگلیام هزرد

دیدش شیاسرفسوکعم لسگ

AB

A
B

C

؟دنهد یم ناشن ار يداع لسگ کی ضرف مادک تیاعر اب ،دنشاب هدشن هنوراو لباقم لکش ياه هیال هک یتروص رد-22

A زا B و رت ناوج B , C دنشاب نس مه.

A و C زا رت نسم ود ره و نس مه B دنشاب.

B و C زا ود ره و نس مه A دنشاب رتدیدج.

A و B زا ود ره و نس مه C دنشاب رت نسم.

a c

b ؟تسا عون مادک زا یلصا شنت ،ریز لکش رد-23

یشرب - يراشفيراشف - يراشف

یششک - یشربیششک - یششک

.تسا .................. لسگ عون ،دشاب .................. هراویدارف هب تبسن هراویدورف و دشاب .................. لسگ حطس رگا-24

يداع -رتالاب -لیاميراشف -رتالاب -لیامیشرب -رتالاب -مئاقیشرب -رتنییاپ -مئاق

a b
c d

؟دشابیم جاوما تعرس هسیاقم رد ياهزرل جوم مادک هب قلعتم  ینحنم-25 b

RSPL
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؟دناهدهاشم لباق اهلسگ عون مادک ،ریز لکش رد-26

يداع کی

يداع ود

سوکعم ود

سوکعم کی يداع کی

؟تسا یگژیو مادک ياراد هلزلز کی زا لصاح  جاوما تکرح يهوحن-27

جوم ياتسار و نیمز حطس تازاوم هب تارذ شاعتراجوم تکرح دادتما رد یلاوتم ياهضابقنا و اهششک

جوم تکرح ياتسار رد تارذ شاعتراجوم راشتنا ياتساررب دومع ،تارذ ییاجهباج

S

؟تسا هنیزگ مادک سوکعم لسگ و يداع لسگ نایم یلصا تهابش-28

اهگنس شزغل و ییاجهباج رادقمهراویدورف هب تبسن هراویدارف تکرح تهج

اهگنس رب هدراو ياهشنت عونقفا حطس هب تبسن لسگ حطس ندوب لیام

گنس هسام

لیش

.دهد یم ناشن ار سیدوان کی ریز لکش ،دنشاب هدش نیشنهت .................. رد لیش و  .................. رد گنس هسام رگا-29

رفینوبرک - هساترک

نیربماک - رفینوبرک

نیرولیس - رفینوبرک

نیسیوودرا - نیربماک

..................اههیال بیش و دنریگب رارق زکرم رد اهگنس نیرت .................. هک دنروآیم دوجو هب ار ینامتخاس دبنگ کی ،یبوسر ياههیال یتروص رد-30

.دوش رود زکرم زا -دیدج.دشاب زکرم تمس هب -دیدج.دوش رود زکرم زا -یمیدق.دشاب زکرم تمس هب -یمیدق

؟دنتسین نیمز عیام یجراخ ۀتسه زا روبع هب رداق ریز ياهزرل جاوما زا کیمادک-31

.دنتسه  ..................  و  ..................  شنت لصاح ،پچ هب تسار زا بیترتهب هک دوشیم هدهاشم لسگ ود لکش رد-32

یششک - یشرب

يراشف - يراشف

یششک - یششک

یشرب - یششک

..................رگا ،تسا سوکعم عون زا لباقم لکش رد لسگ عون-33

.دشاب هتشاد يرتشیب یگدزاوه و بیرخت یتفربآ ۀیال

.دشاب یتفربآ زا رتیمیدق ياهلیسف ياراد یلیش ۀیال

.دشاب دح زا شیب لیش ۀیال ییاجهباج رادقم

.دشاب لیش زا شیب تمدق ياراد یتفربآ ۀیال
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C

D

A

B

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،ورهبور لکش هب هجوتاب-34

.تسا رتنسم  زا .دنانسمه , 

.دنانسمه  و .تسا رتناوج  زا 

BCCD

BAAD

؟دهد یم ناشن رتهب ار ریز لکش یضرف ي هچخیرات دروم مادک-35

يداع لسگ ،شیاسرف ،يراذگ بوسر ،يداع لسگ

يداع لسگ ،يراذگ بوسر ،شیاسرف ،سوکعم لسگ

سوکعم لسگ ،يراذگ بوسر ،شیاسرف ،يداع لسگ

سوکعم لسگ ،يراذگ بوسر ،شیاسرف ،سوکعم لسگ

؟تسا هدش داجیا لسگ حطس فرط ود ياهگنس رد یتکرح عون هچ ،لباقم لکش رد-36

.دناهدرک تکرح قفا دادتما رد ،لسگ فرط ود ياهگنس

.تسا هتفر رتنییاپ هراویدورف هب تبسن هراویدارف

.تسا هتفر رتالاب هراویدورف هب تبسن هراویدارف

.تسا هدوب مئاق روحم دادتما رد اهگنس شزغل

؟تسا اه روحم رد شاعترا دقاف ،ینورد ياهزرل جوم مادک-37 y

RSPL

B

A

C

D

F

E

؟تسا يداع ریز لسگ ،تروص مادک رد-38

 زا رتناوج  زا رتیمیدق 

.دنشاب نامزمه  و  زا رتیمیدق 

BABA

DCEF

کیساروژ کهآ

سایرت لیش

؟تسا مادک ورهبور لکش لیکشت تلع-39

ایرد يورسپ و يورشیپیگدناروریگتسویپانیگدروخ نیچ

C

BA

X

؟دشابیم تسرد  و  و  ياهرهش دروم رد هنیزگ مادک ،دشاب  يرتشیر  هلزلز یحطس زکرم هاگره ،لباقم لکش رد-40

.دوشیم تبث رتقیقد  رد ياهزرل جاوما شاعترا

.تسا ناسکی رهش هس یبارخ نازیم

.تسا رتمک هیقب زا  رد هدش اهر يژرنا

.تسا رتشیب هیقب زا  رهش رد اهیبارخ نازیم

3٫2xABC

A

C

B

e

BA

راکهب هلزلز نیا يارب میناوتیم ار ترابع مادک .دناهدرک تبث لماک روطهب ار نآ جاوما  و  هاگتسیا ود و هدش عقاو  ۀطقن رد ياهلزلز نوناک-41

؟میربب

.تسا  زا رتشیب  رد تدش و یگرزب

.تسا يواسم مه اب  و  رد تدش و یگرزب

.تسا يواسم ود ره رد یگرزب یلو رتشیب  رد تدش

.تسا يواسم ود ره رد یگرزب یلو رتشیب  رد تدش

CAB

AB

AB

A

B
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؟تسا لکش مادک دننام ،دسریم راگنهزرل هاگتسد هب هزرلنیمز کی زا هک یجوم نیلوا-42

؟دراد تقباطم ،ریز ریوصت رد ،»شنت عون و یگژیو« اب هنیزگ مادک-43

.تسا یششک و هدوب لیام لسگ حطس

.تسا یششک و هدوب لسگ حطس دادتما رد شزغل

.تسا يراشف و هدرک تکرح الاب تمس هب هراویدورف

.تسا يراشف و هدرک تکرح نییاپ تمس هب هراویدارف

x

y

x

y

z ؟تسا رتشیب دروم مادک تمدق لباقم لکش رد-44

 شیاسرف ۀیال

سوکعم لسگيداع لسگ

xz

کیساروژ

هساترک

سایرت

)رییغت اب(؟دناهدروآ دوجو هب ار ریز لکش ییاه لسگ عون هچ اب هساترک و کیساروژ و سایرت ،یگنوراو نودب و يزاوم هیال هس-45

سوکعم ود

يداع ود

هدنار هس

هدنار کی و يداع ود

B

M

A

؟تسا حیحص ،هلزلز نیا یگرزب و تدش يارب ترابع مادک .تسا هدش تبث  و  هاگتسیا ود رد  نوناک هب ياهلزلز-46

.تسا يواسم  و  رد تدش و یگرزب

.تسا  زا رتشیب  رد تدش و یگرزب

.تسا  زا رتشیب  رد تدش یلو يواسم هاگتسیا ود ره رد یگرزب

.تسا  زا رتشیب  رد تدش یلو يواسم هاگتسیا ود ره رد یگرزب

MAB

AB

AB

BA

AB

؟تسا جوم مادک یگژیو ،ریز لکش-47

.دوشیم داجیا هزرلنیمز نوناک رد

.دوشیم دایز حطس هب قمع زا نآ ریثأت

.دنکیم روبع دماج ياهطیحم زا اهنت هک هدوب یلوط جوم یعون

.دوشیم داجیا نیمز حطس و اههیال كرتشم لصف اب ینورد جاوما دروخرب زا
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نینود کهآ

نیرولیس لیش

گنس هسام

یارمولگنک

نیسیوودرا

نیربماک

؟تسا صیخشت لباق یگداس هب یسانشنیمز تخاس مادک .تسا یسانشنیمز يهشقن کی زا یتمسق ریز لکش-48

سیدقات

سیدوان

سوکعم لسگ

بیشمه یگتسویپان

c

da

b

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،دشاب يداع لباقم لکش رد لسگ عون رگا-49

.تسا رتناوج  زا .تسا رتناوج  زا 

.دنتسه نس مه  و .تسا رتیمیدق  زا 

cbdc

abbc

؟دراد دوجو یلسگ عون هچ زا و دادعت هچ ریز لکش رد-50

هدنار کی و يداع کیهدنار 

يداع هدنار کی و يداع ود

2

2

نیرولیس

نیسیوودرا

نیربماک A

B

C

D

F

E

؟تسا تسرد دروم مادک لسگ حطس دادتما رد اههیال تکرح هب هجوتاب-51

نیرولیس  ،نیسیودرا  ،نیربماک :

نیربماکرپ  ،نیسیودرا  ،نیربماک :

نیرولیس  ،نیسیودرا  ،نیربماک :

نینود  ،نیرولیس  ،نیسیودرا :

ABC

BCA

BCA

ABA

A

E

F
C

D

B

>>>> >>>> >
>>>> >>>> >> > > >> > > >>
> > > >> > > >>

> > > >> > > >> ؟دشاب تسرد نآ يارب دناوتیم ترابع مادک .دهدیم ناشن ار سوکعم لسگ کی ،ورهبور لکش -52

.دناهدمآ دوجو هب نامز کی رد  و 

.تسا هدش لیکشت  زا رتدیدج 

.دنراد مه دننام ياهلیسف  و 

.دناهساترک ةرود هب قلعتم  و 

AC

BA

ED

DF

؟دشاب هدش گنس هیال نیا لیکشت ببس تسا نکمم لماع مادک .تسا هدمآ ریز لودج رد گنس هیال کی ياه یگژیو-53

ینیمزریز بآناشف شتآلاچخیداب

یگدش روج

فيعض رايسب

یگدش درگ

فيعض رايسب

ناميس

درادن

سر

درادن

تارذ

رولبتم ريغ

؟دنهدیم شیامن ار ياهزرل جوم مادک ،دنشاب هتفرگرارق بقع و ولج اهنت قفا يور ياهلزلز زا سپ نهآهار لیر طوطخ هاگره-54

RLPS
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بیترتهب زین گنس رد هدنامیقاب دصرد و دنشاب ضورفم لاس نویلیم  و نویلیم بیترتهب ياهرمع همین اب  و  ویتکاویدار ةدام ود هاگره-55

؟تسا مادک  گنس هب تبسن  گنس نس ،دشاب دصرد  و دصرد

xy10120

6٫2512٫5xy

1

16

1

9
4

3

4

؟تسا هنیزگ مادک بیترتهب شنت و لسگ عون ،ریز لکش رد-56

یششک - سوکعمیشرب - مئاق

يراشف - سوکعمیششک - يداع

؟دناهدروآ دوجو هب ار ریز لکش ییاهلسگ عون هچ اب نیرولیس و نیسیوودرا ،نیربماک ،یگدروخ نیچ نودب و يزاوم يهیال هس-57

هدنار ود

يداع ود

هدنار کی ،يداع ود

يداع کی ،هدنار ود

هساترک

کیساروژ

سایرت

؟دراد دوجو لسگ و زرد دنچ بیترت هب لباقم لکشرد-58

سوکعم لسگ  و زرد

سوکعم لسگ  و يداع لسگ  و زرد دقاف

يداع لسگ  و زرد

سوکعم لسگ و زرد

12

11

12

11

سرکهآ

؟تسا لسگ عون مادک ةدنهدناشن ،لکش .دنراد ناوارف رفیریپسا ،اهسر و ناوارف تیلومون ،کهآ گنس ،ریز لکش رد-59

يداع

سوکعم

یگدنارور

زغل دادتما

P

Qm

n

؟تسا تسرد هنیزگ مادک اههیال دروم رد .تسا سوکعم لباقم لکش رد لسگ عون-60

.تسا رتناوج  ۀیال زا  ۀیال.تسا  ۀیال زا رتناوج  ۀیال

.تسا  ۀیال زا رتناوج  ۀیال.تسا رتناوج  ۀیال زا  ۀیال

QmPn

mQQn

؟تسا مادک دیدج هب میدق زا بیترتهب لباقم لکش رد شنت عون-61

يراشف ــ يراشفیششک ــ يراشف

یشرب ــ یشربیشرب ــ یششک

8




