
؟ تسا هدش کرت راچد ولج هشیش

؟ تسا هدش کرت راچد هبرض ای هزیر گنس دننام یجراخ مسج اب دروخرب رثا رد هشیش ایآ

تانیئزت و هندب دیدزاب

. دییامن یسررب و لرتنک ار )A( لحارم

ریخ

هلب

؟ تسا هدش داجیا یراخب یحاون رد کرت ایآ

. دییامن یسررب و لرتنک ار (B)و(A) لحارم

هلب

؟ تسا هدش داجیا هشیش اب طیحم یامد دیدش فالتخا رثا رد کرت ایآریخ

. دییامن یسررب و لرتنک ار (B)و(A)  لحارم

هلب

ولج هشیش لرتنک و یسررب

هلب

 راثآ ایآ
a  هقطنم رد هشیش رد هبرض

هرامش لکش قباطم 
 هدهاشم )1( 

؟ دوش یم

 یگدروخ هبرض دوجو ظاحل زا ار ولج هشیش
 ... و هزیر گنس دننام یجراخ ماسجا رثا رد
. دییامن یسررب و لرتنک یمشچ تروص هب

ریخ

 ار نآ یتسیاب و دشاب یم بویعم هشیش
 اب تانیئزت و هندب یتاریمعت یامنهار قباطم

 35 ات 32 هحفص X100RM1J/3/1 دک
. دییامن ضیوعت

 رد لوات ، بابح دوجو ظاحل زا ار هشیش
 یسررب و لرتنک یمشچ تروصب a  هقطنم

.دییامن

 a  هیحان رد ایآ
 هلصاف ، رتم یلیم 0/5 رطق اب بابح یدایز دادعت

 بابح ددع 3 زا شیب دادعت ، رتم یلیم 200 زا شیب اهبابح
 هدهاشم   عبرم رتم 0/5 تحاسم هب حطس کی رد

؟دوش یم

 قباطم لوات ، بابح دوجو ظاحل زا ار هشیش

 یمشچ تروصب b  هقطنم رد )2( هرامش لکش
.دییامن یسررب و لرتنک

ریخ هلب

 یدایز دادعت)1( هرامش لکش قباطم b  هیحان رد ایآ
 زا شیب اهنآ نیب هلصاف و   ، رتم یلیم 0/7 زا شیب رطق اب بویع

 هدهاشم رتم یلیم 300
؟دوش یم

 هعجارم دعب هلحرم رد لرتنک و یسررب هب
. دییامن

ریخ هلب

هلب

 شارخ و کرت دوجو ظاحل زا ار ولج هشیش
 یمشچ تروص هب  )4(و)3( هرامش لکش قباطم

. دییامن یسررب و لرتنک

ریخ

 ار نآ یتسیاب و دشاب یم بویعم هشیش
 اب تانیئزت و هندب یتاریمعت یامنهار قباطم

 35 ات 32 هحفص X100RM1J/3/1 دک
. دییامن ضیوعت

  شارخ و کرت دوجو ظاحل زا ار ولج هشیش
 و لرتنک یمشچ تروص هب b  هقطنم رد

. دییامن یسررب

 b  هیحان رد ایآ
 هلصاف ، رتم یلیم 20 رثکادح لوط اب و دایز دادعت هب

 زا رتم یلیم 30 زا شیب  عبرم کی رد اه شارخ و اه کرت
؟دوش یم هدهاشم رگیدکی

هلب
 هعجارم دعب هلحرم رد لرتنک و یسررب هب

. دییامن
ریخ

 اه شارخ a  هیحان رد ایآ
 هلصاف ،رتم یلیم 2 رثکادح لوط اب و دایز دادعت هب

 زا رتم یلیم 30 زا شیب  عبرم کی رد اه شارخ و اه کرت
 هدهاشمرگیدکی

؟دوش یم

هلب

 یجراخ مسج دوجو ظاحل زا ار ولج هشیش
 یگدولآ ، هدشن بوذ تارذ ، فایلا ، وم دننام

 هیال رد یفیثکو هشیش زا قلط شیادج ،
 و لرتنک یمشچ تروص هب هشیش ینایم

. دییامن یسررب

ریخ

 ار نآ یتسیاب و دشاب یم بویعم هشیش
 اب تانیئزت و هندب یتاریمعت یامنهار قباطم

 35 ات 32 هحفص X100RM1J/3/1 دک
. دییامن ضیوعت

  شارخ و کرت دوجو ظاحل زا ار ولج هشیش
 و لرتنک یمشچ تروص هب b  هقطنم رد

. دییامن یسررب

 دادعت b  هیحان رد ایآ
 رتم یلیم 20 رثکادح لوط اب ددع 2 زا شیب بویع

 رتم یلیم 300 زا شیب اهنآ نیب هلصاف و  
؟دوش یم هدهاشم

هلب
 یسررب و لرتنک ًاددجم ار یبای بیع لحارم

. دییامن
ریخ

 a  هیحان رد ایآ
 رتم یلیم 12 رثکادح لوط اب ددع 2 زا شیب بویع دادعت

 رگیدکی زا رتم یلیم 30  اهنآ نیب هلصاف و عبرم کی رد
؟دوش یم هدهاشم

(A)(B)(C)

1 هرامش لکش

3 هرامش لکش

2 هرامش لکش

4 هرامش لکش
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