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1397/01/29

0

خیرات
ناحتما :

سرد :مان
ساالیم یروهمج شرورپ و شزومآ ترازو

ناریا
00:00 تعاس

ناحتما :
مانو مان
یگداوناخ :

هقیقد ناحتما تدم : ناتسرهش شرورپ و شزومآ هرادا هتشر : یبرجت

ودیرف هبیط :
نژاد

رطحا
ناتسریبد هیاپ : مهدزای

مراب وساالت فیدر

3

دراد دوجو ........... یدایز دادعت مرپسا هنت )رد فلا
دوش یمن طولخم نینجو ردام نوخ .................... هدرپ دوجو لیلد .ب)هب

دوش یم محر تاضابقنا ثعاب ............. نومروه نامیاز عقوم .ج)رد
دراد دوجو .......... نارادناتسپ رد نینج یارب هیذغتو ینمیا طیارش نیرتهب .د)

دوش یم فقوتم ............ هلحرم رد زویم عورش زا سپ کمخت هدنیاز یاه هتخای .ه)
دنیوگ یم نا.................. هبو هدش رت کیراب محر رت نییاپ شخب .و)

1

2

دینک باختنا ار زتنارپ لخاد تسرد هملک .
دبای یم شیازفا ( نورتسزورپ ژن-------- ورتسا ) لوکیلوف دشر )اب فلا .

دوش یم عورش غولب اب نامزمه ------ دلوت لبق ) ییاز کمخت دنیارف نانز .ب)رد
دنراد رارق ( یلوترس ----- ینیبانیب ) یاه هتخای زاس مرپسا یاه هلول نیب .ج)رد

دننک یم مضه ار هیوناث تیسووا فارطا ( یجراخ ------ یلخاد الهی( موزورکا هسیک رد دوجوم یاه میزنا .د)

2

2

دینک صخشم ار طلغو حیحص مجالت
درادن حاقل تیلباق نز رد هدش داجیا یبطق یاه هچیوگ ( فلا .
دوش یم هدید مه ناگ هرهم یب یضعب رد یلخاد حاقل .ب)

اب نورتس ژ ورپو نزورتسا رادقم هطبار یسنج هرود مود همین LHوFSHج)رد تسا یفنم دروخزاب عون .زا
یاراد هیلوا تیسوتامرپسا ناسنا 23د)رد تسا یدیتامورک ود موزومورک .

3

1

دیسیونب ار درم رد ریز یازجا زا کی ره هفیظو .
تاتسورپ ب) میدیدیپا ( فلا

4

1

دینک فیرعت ار لباقم تاح ال طصا نانز دروم .رد
لوکیلوف ( فلا
یگسئای ب)

5

2

دیهد خساپ ریز وساالت .هب
؟ دوش یم هدیمان هچ لوکیلوف هدنام یقاب یراذگ کمخت زا )دعب فلا
؟ دنراذگ یم محر هراوید رب یریثات هچ نورتس ژ ورپو ژن ورتسا ب)

؟ تسیچ دوش یم حشرت دشر ردحلا لوکیلوف زا هک ینومروه ج)مان
دریگ یم ءاشنم ینینج هدرپ مادک زا تفج .د)

6

1.5

دیهد خساپ ریز وساالت هب درم لثم دیلوت هاگتسد دروم .رد
دیسیونب ار زاس مرپسا یاه هلول رد ینیب انیب یاه لولس شقن ( فلا .

دنک؟ یم مهارف ار مرپسا تکرح یارب رناژیالمز هدغ مادک تاحشرت ب)
دوش یم ماجنا یزیفوپیه نومروه مادک طسوت نورتسوتست حشرت کیرحت .ج)

7

1
؟ دراد دوجو گرهایس دنچو گرخرس دنچ فان دنب )رد فلا

دینک صخشم ندوب نشورو هریت رظن ارزا فان دنب گرخرس رد دوجوم نوخ عون .ب) 8

1

دیهد خساپ ریز یاه شسرپ هب درم یلثم دیلوت هاگتسد اب طابترا رد
دیربب مان هار زیم ات زاس مرپسا یاه هلول رد دیلوت زا سپ اهار مرپسا جورخ ریسم ( فلا .

زویم رد ییاز مرپسا دنیارف ؟IIب)رد دنراد مان هچ دوش یم دیلوت هک یلولس ود هیوناث تیسوتامرپسا ره زا
9



2 هحفص : یلا عت همسب

1300/00/00 خیرات
ناحتما :

سرد :مان
ساالیم یروهمج شرورپ و شزومآ ترازو

ناریا
00:00 تعاس

ناحتما :
مانو مان
یگداوناخ :

هقیقد تدم
ناحتما :

ناتسرهش شرورپ و شزومآ هرادا هتشر :

هطوبرم ریبد : یهافتناریغ ناتسریبد هیاپ :

مراب وساالت فیدر

1 دیهد حیضوت ار یکاخ مرک رد یفرط ود حاقل 10

1 ؟ دنکیم دیلوت ار هدامو رن درف هنوگچ لسع روبنز هکلم 11

1 ؟ تسا کدنا کمخت هتخودنا ناتسیزودو اه یهامو نارادناتسپ رد ارچ 12

1 ؟ دوش یم داجیا هنوگچ ناسمه یاهولق دنچ ای ود 13

1.5

دیهد خساپ ریز وساالت .هب
؟ دیسیونب ار یایرد ناتسوپ تخس رد حاقل عون ( فلا

دیسیونب ار پولا ف هلول لوط رد کمخت تکرح رد رثوم لماوع زا یکی .ب)
؟ دوش یم هدافتسا یجاوما هچ زا یفارگ ونوس شور ج)رد

14

20.0 مراب عمج : امش یارب تیقفوم یوزرآ اب وساالت دادعت :
14


