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؟ دینک باختنا ار حیص هنیزگ

؟ دنتسه دودحم نیمز هرک رد ندوب ناوارف دوجو اب یندعم ریاخ ارچذ

دراوم د) المز تازیجهت دوبن ج) یرشب شناد ندوب دودحم ب) ندوب هتخانشان ( 2و1افلا

؟ تسیک دننامه دشوک یم شناعونمه ای هداوناخ یگدنز حطس یاقترا یارب هک یدرف داصتقا دیدزا

دنک یم قافنا ادخ هار ب)رد دنک یم داهج ادخ هار )رد فلا

دنک یم هدافتسا دوخ یادادخ لقع د)زا دنک یم هدافتسا یهلا یاهتبهومزا ج)

؟ تسا ماود اب ریز یاه زاکاال کی مادک

وراد د) ج)نان یگنهرف هجوگ ب) لا چخی ( افلا

مادقا نیا دهد ماجنا نآ یور یراک هکنیا نودب دنک یم تشادرب امیقتسم ار تیعبط هدامآ لوصحم ناسنا

؟ دیمان ار........................................یم دوش یم درف تیکلا م بجوم

تصرف هنیزه د) تز ایح ب) یبایمک ب) ءایحا ( فلا

1

؟ دینک صخشم ار ریز مجالت ندوب تسردان ای تسرد 2

(ع یلع ترضح . ددرگ نشور امش ردق ات دییوگ نخس هناملا (ع

: یگداوناخ مانو مان

ردپ: مان

یناسنا مهد : یلیصحت هتشرو هیاپ

یاالم ناتسا شرورپو شزومآ لک هرادا

نارلهد ناتسرهش هقطنم تیریدم

شناد یارس هنارتخد مود هرود ناتسریبد

هام دادرخ مود تبون تاناحتما 1401

سرد :مان داصتقا

ناحتما خیرات :12/3/1401

ناح: مات تعاس 8 حبص

: ناحتما تدم 60 هقیقد



میقتسم یاه هنیزه یاهنم دمآرد ینعی یداصتقا دوس .

تسردان ب) تسرد ( فلا

؟ تسا رتمهم دراوم ریاسزا یعیبط عبانم لمع دیلوت لماوع نیبرد

تسردان ب) تسرد ( فلا

؟ تسا ناگدننک دیلوت راتفر یگنوگچ هدنهد ناشن اضاقت ینحنم

تسردان ب) تسرد ( فلا

2

؟ دینک رپ بسانم تاملک اراب خیلا یاه اج

یم هدافتسا مان........................ هب یصخاش زا نامز لوط رد روشک کی ای روشکود رتهب هسیاقم یارب

دوش .

اهار....................دنک هتفس دناوت یم دنک ادیپ زاین نآ لوپ هب دیسررس نامز زا لبق راکبلط هک یتروصرد .

دنیوگ یم .......................... دریگ یمرارق هعلا طم دروم ینیعم یاه کاالایکاال نآرد هک یرازاب .هب

یدودح ات راداهب قاروا ماهس یاه یراذگ تمیقو اه تکرش میلا یزاس فافشو یسررب اب
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دوشیم یریگولج .زا...............................

5/0

1

5/0

5/0

1

5/0

5/0

؟ دیهدب هاتوک خساپ

؟ تسیچداصتقا ملع رظنزا مروت

؟ دیربب مان ار دنک یم تامدخ هئراا داصتقازا یصاخ هصرع عفاالن هک یصصخت کناب

؟ دیربب مان ار دیلوت لماوع

؟ تسیچ دریگ یم ماجنا سروب یراذگ هیامرس یارب هک یراک نیلوا

؟ تسیچ تلود جراخم نییعت یلصا لماوعزا

؟ تسیچ یداصتقا گنج اب تباقر یاهرازبا زا یکی
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؟ تسیچ دهد یم قوس یلوصحم کت تمس هب روشکو هداوناخ هک یمیهافم

؟ تسیچ لماش هجدوب هحی ال

1

2

5/1

1

؟ دیهد لماک خساپ

؟ تسیچ دشر یارب شجنس رایعم نیرتهب

؟ دیربب مان ار تلود یداصتقا فادها

؟ دیربب مان ار دوش یم یللملا نیبب تراجت هب اهروشک ندروآ یور بجوم هک یلماوع
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1

1

1

؟ دیهد حیضوت ار یمدرم داصتقا

؟ دینک فیرعت ار تصرف هنیزه

؟ تسین روشک رد یراذگ هیامرس هب رضاح یصوصخ شخب لیلد هچ هب

؟ دیربب مان ار یناهج داصتقاو اهروشک داصتقارب راذگ ریثات یاه نامزاس زا درومود








