
هلب

 یگمرفد و یگتسکش ظاحل زا ار چالک گنیربلب
. دییامن لرتنک

ایآ
 زا یراثآ چالک گنیربلب یوررب

هدهاشم یگمرفد و یگتسکش
؟ دوش یم

 رد )6( هرامش لکش قباطم ار چالک گنیربلب
 ار گنیربلب تکرح و دیناخرچب تهج ود

.دییامن لرتنک

 تیک یتسیاب و دشاب یم بویعم گنیربلب
.دییامن ضیوعت ار چالک لماک

ریخ

ایآ
  تخاونکی ریغ تکرح یاراد گنیربلب

؟ دشاب یم
ریخهلب هلبریخ

هلب

ایآ
 رد یفاک نازیم هب نیزاکساو

 دوجوم سکبریگ
 ؟ دشاب یم

 دح رد ار سکبریگ لخاد نیزاکساو نازیم
 اه هدند یریگرد تلاح و هدومن رپ درادناتسا
. دییامن لرتنک هرابود ار

 ، گنر ظاحل زا ار نیزاکساو تیفیک
. دییامن لرتنک.....و هتیزوکسیو ریخ

ایآ
بسانم نیزاکساو تیفیک

؟ تسا 

 نیزگیاج ار درادناتسا تیفیک اب نیزاکساو 
 هرابود ار اه هدند یریگرد تلاح و هدومن

. دییامن لرتنک

 رد ار هدند هتسد و هدومن نشور ار وردوخ
 ار نآ درکلمع و دیهد تکرح تاهج یمامت
. دییامن لرتنک

ریخ

ریخ

هلب

هلب

 تمسق ندش ادج مدع ظاحل زا ار هدند ضیوعت مرها
 تباث تمسق بسانم لاصتا مدع ، مرها کرتشم
 مدع ) هرهم4طسوت( هندب یور هب هدند هتسد
 لرتنک سیرگ دوجو مدع و ءازجا زا کیره یگتسکش
. دییامن

ایآ
 ضیوعت مرها یوررب هدش رکذ دراوم

 هدهاشم هدند
؟ دوش یم

 ظاحل زا ار هدند ضیوعت مرها یرمیلپ یاهشوب
 بویعم تروص رد و لرتنک کرت دوجو ای و یگدیهل
 چالک یتاریمعت یامنهار قباطم ار اهنآ ، اهشوب ندوب
 هحفص PDX100RM1B/1/2 دک اب سکبریگ و

 یریگرد هرابود و هدومن ضیوعت 111 ات 108
. دییامن لرتنک ار اههدند

رادقم ایآ
زا رتشیب تمس ره رد ییاجباج

 تهج ود رد یلک روطب ای و رتمیلیم 4 
رتمیلیم 8 زا رتشیب

؟ دشاب یم

ایآ
 رارق حیحص دوخ لحم رد هدند هتسد

تکرح یتحار هب و دریگ یم
؟ دنک یم

ریخ

 و دشاب یم بویعم هدند ضیوعت مرها هعومجم
 و چالک یتاریمعت یامنهار قباطم ار نآ یتسیاب
 هحفص PDX100RM1B/1/2دک اب سکبریگ

 یریگرد هرابود و هدومن ضیوعت 111 ات 108
. دییامن لرتنک ار اههدند

هلب

ایآ
 15 ات 9 هدودحم رد یصالخ نازیم

؟ دشاب یم یرتمیلیم

ریخ

ریخ

هلب

هلب

 ،  شکور ندوب کشخ ظاحل زا ار چالک لباک
 زا ژاتنومد نودب ناور تکرح و لباک یگدیبات

.دییامن لرتنک وردوخ یور

ایآ
 ناور تکرح چالک لباک

؟ دراد

 رب یدنبرمک تسب ندوب مکحم و دوجوم زا
 X100 لدم رد نیزنب رـتلیف هـیاپ یور
 هندب یورب و )2( هرامش لکش قباطم یلومعم
  )3( هرامش لکش قباطم هتفای ءاقترا لدم رد
.دییامن لصاح نانیمطا

 اب هک یوحن هب چالک لادپ یصالخ میظنت و یسررب
 نازیم و دیهد راشف ار چالک لادپ یمارآ هب تسد
 تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد قباطم ار یصالخ
 هحفص PDX100TI1B/1/1 دک اب چالک تیک

. دییامن یسررب و لرتنک )4( هرامش لکش ای و 14

 عافترا ایآ
 ات  208/5 هدودحم رد چالک لادپ

 رتمیلیم 213/5
؟ دشاب یم

ریخ

ریخ

ریخ هلب

هلب

 ظاحل زا ار چالک هخاشود مرها یاهشوب
. دییامن لرتنک یگمرفد و یگدیهل

ایآ
 ای هدیهل هخاشود مرها یاهشوب

؟ تسا هدش همرفد
چالک هخاشود یگدیبات لرتنک و یسررب

ایآ
 یگدیبات چالک هخاشود یوررب

؟ دوش یم هدهاشم

  یتاریمعت یامنهار قباطم ار چالک خاش ود
   PDX100RM1B/1/2دک اب چالک متسیس

 هخاشود ضیوعت هب مادقا و هدومن زاب 21 هحفص
.دییامن چالک

هلب

هلب

 رظن زا ار چالک کسید یدیشروخ یاهرنف
 اب چالک گنیربلب رثا ندوب تخاونکی و تماخض
 تیک تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد قباطم سیلوک
 و 22 هحفص (PDX100TI1B/1/1) دک اب چالک
. دییامن لرتنک)8( هرامش لکش ای

رس تماخض ایآ
 اب سامت لحم( یدیشروخ یاهرنف
 موس کی زا شیب ) چالک گنیربلب

؟ تسا هدش هدیئاس

 چالک لماک تیک یتسیاب و هدوب بویعم کسید
دک اب چالک متسیس  یتاریمعت یامنهار قباطم ار

PDX100RM1B/1/2   هدومن زاب 21 هحفص 
. دییامن ضیوعت مه اب ار هعومجم و

ریخ

ایآ
 کسید یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 نغور دوجو ظاحل زا ار کسید حطس یور
. دییامن لرتنک ریخ

؟ دور یم اج دب اه تلاح همه رد هدند ایآ ؟ دور یم اج دب تسا مرگ روتوم هک ینامز رد هدند ایآ

 سکبریگ نیزاکساو
)A1(

  هدند ضیوعت مرها 

)A2(

  چالک لباک
)A3(

چالک هخاش ود
  )A4(

. دور یم اج دب هدند

تردق لاقتنا متسیس دیدزاب

 رد هدند ضیوعت مرها تیعضو یسررب هب
. دییامن هعجارم )A2( تمسق

 تمسق رد چالک لباک لرتنک و یسررب هب
)A3( دییامن هعجارم .

  چالک گنیربلب

)A5(

 هدند ضیوعت مرها بیع عفر مدع تروص رد 
 ندش ریگرد تلاح هرابود و دییامن ضیوعت ار

. ددرگ لرتنک اه هدند

؟ دور یم اجدب ) نیگنس  هب کبس زا ( سوکعم تلاح رد هدند ایآ؟ دور یم اج دب تسا درس روتوم هک ینامز رد هدند ایآ

) B ( سکبریگ متسیس ) A ( چالک متسیس

 لمعلاروتسد قباطم ار هدند هتسد یقل نازیم
 8 هحفص X100TI1B/3/1 دک اب ضیوعت

 رارق )1( هرامش لکش قباطم ار رتم هک یروطب
 و پچ تمس رد هتسهآ ار هدند هتسد و دیهد
 و هداد تکرح ) وردوخ یضرع تهج ( تسار

.دییامن یسررب و لرتنک ار یقل نازیم

ایآ
 دوجوم یدنبرمک تسب

؟ دشاب یم

 ات یدنبرمک تسب ندیشک هب تبسن
. دییامن مادقا هندب هب چالک لباک ندیبسچ

 و بصن ار چالک لباک لاصتا یدنبرمک تسب
. دییامن مکحم

.دییامن لرتنک هرابود ار اه هدند یریگرد

هلبریخ
 رد یصالخ ات دیناخرچب ار میظنت چرپ

دریگ رارق درادناتسا هدودحم

 ار چالک لادپ ادتبا هک یروطب چالک لادپ میظنت و یسررب
 هدش بصن هاگ هیکت رد ار چالک لباک ، دیهد راشف راب 5
 مرها سپس دیراد هگن فاص سکبریگ هتسوپ یوررب
 دیشکب نوریب مرها زا ار راخ و هداد راشف ار چالک هخاشود
 تیک تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد قباطم ار یقل نازیم و
 لکش ای و 16 هحفص   PDX100TIB/1/1دک اب چالک
. دییامن لرتنک )5( هرامش

ایآ
 2/5 ات 1/5 هدودحم رد یقل نازیم

؟ دشاب یم رتمیلیم
ریخ

 چالک لباک هدروخ راچآ تمسق تسدربنا ای راچآ اب
 ضیوعت لمعلاروتسد قباطم ار رادرپمد ای یلومعم
   PDX100TIB/1/1دک اب چالک تیک تاعطق

 ار میظنت هرهم سپس هدومن راهم 17 هحفص
 رارق درادناتسا هدودحم رد یقل نازیم ات دیناخرچب
.دریگ

هلب

 چالک لادپ ندش اهر عافترا میظنت و یسررب
 ) وردوخ فک ات لادپ ییالاب حطس زکرم هلصاف (
 چالک تیک تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد قباطم ار
 ای و 18 هحفص  PDX100TI1B/1/1 دک اب

. دییامن لرتنک )4( هرامش لکش

ایآ
 رتمیلیم 85 لادپ ندش اهر عافترا

؟ دشاب یم

 زکرم هلصاف ( چالک لادپ عافترا لرتنک و یسررب
 قباطم ار ) ولج ینیس ات لادپ ییالاب حطس
 دک اب چالک تیک تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد

PDX100TI1B/1/1 لکش ای و 18 هحفص 
.دییامن لرتنک)4( هرامش

 دییامن میظنت ار چالک لباک یور میظنت هرهم
 رارق زاجم دح رد لادپ ندش اهر عافترا ات
. دریگ

هلب

 و هدرک لش ار یلفق هرهم عافترا میظنت یارب
 ًامومع ( چالک پتسا ای هدننک فقوتم چیپ
 رد عافترا ات دیناخرچب ار ) تسین دوجوم
. دریگ رارق زاجم هدودحم

هلبریخ
 رد چالک هخاش ود لرتنک و یسررب هب

.دییامن هعجارم (A4) تمسق

  یتاریمعت یامنهار قباطم ار چالک خاش ود
   PDX100RM1B/1/2دک اب چالک متسیس

 شوب ضیوعت هب مادقا و هدومن زاب 21 هحفص
.دییامن چالک هخاشود مرها یاه

 رد چالک گنیربلب لرتنک و یسررب هب
. دییامن هعجارم (A5) تمسق

 رد جالک کسید لرتنک و یسررب هب
. دییامن هعجارم (A6) تمسق

 ار کسید یندچ هحفص( هدنهد راشف هحفص
 قارب ( یگدش هنیآ ، یگداتفا طخ ظاحل زا

 داجیا و گنر رییغت ای یگتخوس، ) ندش
 لرتنک ار یا همست یاهرنف نیب هلصاف
. دییامن

  چالک کسید 

)A6(

ایآ
هدهاشم نغور کسید حطس یور

؟ دوش یم
هلب

 چالک کسید یدیشروخ یاهرنف یحطس مه
 لمعلاروتسد 2-6 دنب نومزآ قباطم ار

دک اب چالک تیک تاعطق ضیوعت
 (PDX100TI1B/1/1) 27 ات 25 هحفص

. دییامن لرتنک

ریخ

ایآ
 کی زا رتشیب اهکخاش حطس فالتخا

؟ دشاب یم رتمیلیم
 رد چالک هحفص لرتنک و یسررب هبریخهلب

. دییامن هعجارم (A7) تمسق

هلب

هلب

 یعنام هک یلحم رد و هدومن نشور ار وردوخ
 یتسد زمرت سپس دیهد رارق ، دشابن نآ ولج
 4 هدند رد ار وردوخ و هدیشک الاب ًالماک ار
 ار روتوم رود زاگ لادپ ندرشف اب و هداد رارق
 دیناسرب هقیقد رد رود 4000 ات 3000 هب

. دییامن اهر ار چالک لادپ جیردت هب سپس

تلاح نیا رد ایآ
 ریگرد زره تروص هب وردوخ

تاوسکب چالک ًاحالطصا(؟دوش یم
)؟ دنک یم

 لماک تیک یتسیاب و هدوب بویعم چالک هحفص
 چالک متسیس  یتاریمعت یامنهار قباطم ار چالک
 زاب 21 هحفص   PDX100RM1B/1/2دک اب
. دییامن ضیوعت مه اب ار هعومجم و هدومن

ریخ

ایآ
 چالک هحفص یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 کاپ یجراخ داوم هنوگره زا ار چالک هحفص
 تنل ات چرپ قمع سیلوک طسوت سپس هدرک
 تیک تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد قباطم ار
 (PDX100TI1B/1/1) دک اب چالک
 یریگ هزادنا )9( هرامش لکش ای و 32 هحفص
. دییامن

ریخ

دک اب چالک متسیس یتاریمعت یامنهار قباطم
PDX100RM1B/1/2   هدومن زاب 21 هحفص 

 ، چالک تنل ندش ردوپ ای و کرت و یگتسکش و
 و یگتخوس ، چالک تنل تخاونکی ریغ شیاس
 هحفص تیرنف و چالک تنل حطس ندش قارب
. دییامن لرتنک ار یکتشلاب

ایآ
 چالک تنل ات چرپ حطس هلصاف نازیم

رتمیلیم 0/3 زا رتمک
؟ دشاب یم

ریخهلب
 تمسق رد لیویالف لرـتنک و یـسررب هب

(A8) دییامن هعجارم .

  چالک هحفص 
)A7(

هلب

هلب

 یگدش هنیآ ، یگتخوس ظاحل زا ار لیویالف
. دییامن لرتنک شخ و طخ دوجو،

دراوم ایآ
 هدهاشم لیویالف یوررب هدش رکذ

؟ دوش یم

 قباطم ار نآ یتسیاب و هدوب بویعم لیویالف
دک اب چالک متسیس  یتاریمعت یامنهار

PDX100RM1B/1/2   زاب 21 هحفص 
. دییامن ضیوعت هب مادقا و  هدومن

ریخ

یگدروخ ایآ
 لیویالف شوب یوررب یگتسکش ای

؟ دوش یم هدهاشم

 ای یعاعش یقل ظاحل زا ار لیویالف شوب
. دییامن لرتنک یروحم

ریخ

 یگتسکش و یگدروخ ظاحل زا ار لیویالف شوب
. دییامن لرتنک

شوب ایآ
 یروحم ای یعاعش یقل یاراد لیویالف

؟ دشاب یم
ریخهلب

 رد روتکلس هحفص لرتنک و یسررب هب
. دییامن هعجارم (B1) تمسق

 لیویالف

 )A8(

ریخ هلب

 و یگتسکش ، کرت ظاحل زا ار روتکلس هحفص
 و لرتنک )10( هرامش لکش قباطم یگدیئاس

. دییامن  یسررب

 قوف دراوم ایآ
 هدهاشم روتکلس هحفص یور رب

؟دوش یم

 ) هدنرادهگن ( روتکلس هحفص
 )B1(

 یتاریمعت یامنهار قباطم ار روتکلس هحفص
 هحفص PDX100RM1B/1/2 سکبریگ

. دییامن نآ ضیوعت هب مادقا و هدومن زاب  39

هلب

هلب

 یلاله یور ندش هلپ ظاحل زا ار اه کهام
 دوجو ، کهام یلاله هراوید تیعضو ، کهام
 حطس ندش هلپ و یلاله یور یگدیئاس
. دییامن لرتنک اه کخاش یجراخ

ایآ
 اه کهام یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم
ریخ. دییامن ضیوعت ار بویعم کهام

اه کخاش تماخض ایآ
 ، رتمیلیم 6/9ات6/7 نیب )2و1( کهام یارب

 7/15 ات6/9 نیب )5(و)4و3( یارب
؟ دشاب یم رتمیلیم

 اب ار اه کهام یاهکخاش هناهد هلصاف
 هزادنا )12( هرامش لکش قباطم سیلوک

. دییامن تبث و یریگ
ریخ

 سیلوک اب ار اه کهام یاه کخاش تماخض
 تبث و یریگ هزادنا )11( هرامش لکش قباطم
.دییامن

اهکخاش هناهد هلصاف ایآ
 رتمیلیم 69/3ات 69/1نیب )2و1( کهام یارب 
 و رتمیلیم 63/3ات63 نیب )4و3( کهام یارب،

 رتمیلیم 57/3ات57 نیب)5( کهام یارب
؟ دشاب یم

هلب ریخ

 رد اه یجنرب هدند لرـتنک و یـسررب هب
. دییامن هعجارم (B3) تمسق

]5[ ، ]4و3[ ، ]2و1[ یاه کهام
)B2(

 ییوشک اب کهام یاهکخاش نیب یقل نازیم
 اب یتاریمعت یامنهار قباطم رلیف اب ار هطوبرم

 و 70 هحفص PDX100RM1B/1/2 دک
 لرتنک و یریگ هزادنا )13( هرامش لکش ای

. دییامن

نیب یقل ایآ
0/1 نیب )2و1(ییوشک اب کهام یاهکخاش
 اب کهام اهکخاش یارب و رتمیلیم 0/36 ات

 1/5 ات 0/46نیب )5(  و )4و3(ییوشک
؟ دشاب یم رتمیلیم

ریخ
 رارق یفاص هحفص یور زا ار اه کهام لیم
.دییامن لرتنک ار اهنآ یگدیبات رلیف اب و دیهد

هلب

ندناخرچ اب ایآ
یفاص هحفص یوررب اه کهام لیم
 و کهام لیم نیب  رلیف ، ندز رلیف و 

 رارق یفاص هحفص
؟ دریگ یم

 دیاب و دشاب یم یگدیبات یاراد کهام لیم
. دییامن ضیوعت ار نآ

 و هداد رارق طوبرم کهام لیم یور ار کهام
. دیهد ماجنا یتشگرب و تفر تکرح

هلبریخ

نیح رد ایآ
 لیم یور کهام یتشگرب و تفر تکرح

؟ دنک یم ریگ ، کهام
هلب ریخ

هلب

هلب

 ای و یگدیئاس ظاحل زا ار اه یجنرب هدند
 و ندرکزیت ، یطورخم حوطس یگدید بیسآ

 و یگتسکش ، )رفمچ( اه هنادند یگدیئاس
 لکش قباطم ار یجنرب هدند هندب یوررب کرت
. دییامن لرتنک)15( و )14( یاه

ایآ
 یجنرب هدند یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 دیاب و دشاب یم بویعم هطوبرم یجنرب هدند
. دییامن ضیوعت ار نآ

ریخ

یقل ایآ
 1/5 ات 0/8( درادناتسا دح زا جراخ

؟ دشاب یم ) رتمیلیم
ریخ

 هدند یطورخم تمسق یور ار یجنرب هدند
ات10 ًابیرقت( دیناخرچب ار نآ و هداد رارق هطوبرم

 نیب یقل رلیف اب سپس دوش فقوتم ات )هجرد 20
 یتاریمعت یامنهار قباطم ار هدند و یجنرب هدند
 ای و 69 هحفص PDX100RM1B/1/2 دک اب

. دییامن لرتنک )16( هرامش لکش

و3و2و1 یاه هدند لرـتنک و یـسررب هب
 هعجارم (B4) تمسق رد بقع و5و4

. دییامن

 ]5و4و3و2و1[ یاه یجنرب هدند
)B3(

هلب

 و یگتسکش ، کرت ظاحل زا ار اه هدند
. دییامن لرتنک یگدش رپ بل ، یگدیئاس

ایآ
 اه هدند یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم
ریخ. دییامن ضیوعت ار بویعم هدند

 ]بقع و5و4و3و2و1 [یاه هدند
)B4(

هلب

هلب

 یگدید بیسآ و یگدیئاس ظاحل زا ار یزغم
 تمسق ، یکشوم راخ یاج ،اه هدند کون
 ییوشک لخاد یزغم تکرح و یزغم یاهتنا
. دییامن لرتنک یقل نازیم ظاحل زا ار

ایآ
 هدهاشم یزغم یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم

 ضیوعت ارنآ یتسیاب و هدوب بویعم یزغم
. دییامن

ریخ

ایآ
 ییوشک یورب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم

 اب ار هطوبرم کهام و ییوشک نیب یقل نازیم
 اب 70 هحفص یتاریمعت یامنهار قباطم رلیف
 لکش ای و PDX100RM1B/1/2 دک
. دییامن لرتنک و یریگ هزادنا )13( هرامش

ریخ

 رازه یبارخ ای و یگدیئاس ظاحل زا ار ییوشک
 ) کهام رقم ( ییوشک رایش ، ییوشک راخ
. دییامن لرتنک

]5و4و3و2و1[ ییوشک و یزغم
)B5(

و ییوشک نیب یقل ایآ
 0/36ات0/1 هدودحم رد)2و1( کهام

و)4و3( کهام و ییوشک یوررب و رتمیلیم
رتمیلیم 1/5ات0/46 نیب )5(

؟ دشاب یم

 یگدیهل ، یگتسکش ظاحل زا ار یکشوم راخهلب
. دییامن لرتنک

ریخ

ایآ
 هدش رکذ دراوم یکشومراخ یوررب

؟ دوش یم هدهاشم
ریخ

 ضیوعت ارنآ یتسیاب و هدوب بویعم ییوشک
.دییامن

هلب. دییامن ضیوعت ار یکشومراخ

هلب

هلب

 و یگدیئاس ظاحل زا ار بقع درگزره هدند
 رایش یگدروخ ، یجنرب شوب یگدید بیسآ
 یگتسکش و یگدیئاس ، بقع هدند کهام
. دییامن لرتنک اه هنادند

ایآ
 طساو هدند یوررب هدش رکذ دراوم

؟ دوش یم هدهاشم بقع

 ارنآ یتسیاب و هدوب بویعم بقع طساو هدند
. دییامن ضیوعت

ریخ

نازیم ایآ
 رتمیلیم 0/266 ات 0/08 نیب یقل

؟ دشاب یم
ریخ

 هدند ضیوعت مرها و هنادند نیب یگدیئاس
 اب یتاریمعت یامنهار قباطم رلیف اب ار بقع
 و 70 هحفص  PDX100RM1B/1/2 دک
 لرتنک و یریگ هزادنا )17( هرامش لکش ای
. دییامن

 بقع )درگزره( طساو هدند
)B6(

 و هیلوا یاه تفش لرـتنک و یـسررب هب
هلب. دییامن هعجارم (B7) تمسق رد هیوناث

هلب

 ، یگدروخ هبرض ظاحل زا ار اه تفش
 رازه و اه هدند حطس رد یگدش هل یگتسکش
. دییامن یسررب و لرتنک یگدیرپ بل ، اهراخ

ایآ
 هدهاشم اه تفش یوررب روکذم دراوم

؟ دوش یم
ریخ. دییامن ضیوعت ار بویعم تفش

نازیم ایآ
 0/015 هیلوا تفش یارب یگدیبات
 0/05 هیوناث تفش یارب  و رتمیلیم

؟دشاب یم رتمیلیم

ریخ

 زا هداـفتـسا اب ار اه تـفش یگدـیبات نازـیم
یـنـف هرامـش هـب Run Out هاگـتـسد

 (TS99999005) یتاریمعت یامنهار قباطم 
 ای و  68 هحفص PDX100RM1B/1/2 دک اب

. دییامن لرتنک )19( و )18( هرامش یاه لکش

 هیوناث و هیلوا یاه تفش
)B7(

 دک اب یتاریمعت یامنهار قباطم ار سکبریگ
PDX100RM1B/1/2 107 ات 95 هحفص 

 و لرتنک ار اه هدند یریگرد سپس هدومن ژاتنوم
. دییامن  یسررب

. دییامن یسررب ار ) ( Bو )(A لحارم یمامت . دییامن یسررب ار ) A7) (A6) (A1) لحارم . دییامن یسررب ار (B) لحارم. دییامن یسررب ار  ) A7) (A6) (A1)لحارم

ریخ

هلب

ریخ

هلبهلبهلب

ریخ

ریخ

 ایآ
، نیزاکساو ضیوعت زا دعب

 اج دب هدند
؟ دور یم

هلب .دیدرگ بیع عفر

هدند هتسد یور رب رتم نداد رارق یوحن )1( هرامش لکش

ریخ
، ضیوعت زا دعب ایآ
؟ دور یم اج دب هدند

.دیدرگ بیع عفرهلب

 یلومعم یوردوخ )2( هرامش لکش

هتفای ءاقترا یوردوخ )3( هرامش لکش

ریخ
ایآ

؟ دور یم اج دب هدند
.دیدرگ بیع عفر

 رد چالک هخاش ود لرتنک و یسررب هب
.دییامن هعجارم (A4) تمسق

هلب

ریخ

 ایآ
، چالک لباک تامیظنت زا دعب

 اج دب هدند
؟ دور یم

هلب .دیدرگ بیع عفر

 )5( هرامش لکش )4( هرامش لکش

ریخ

 ایآ
، چالک خاشود ضیوعت زا دعب

 اج دب هدند
؟ دور یم

هلب .دیدرگ بیع عفر

 )6( هرامش لکش

 گنیربلب شخرچ و یتشگرب و تفر تکرح
 هرامش لکش قباطم هیلوا تفش یور ار چالک

.دییامن لرتنک )7(

 ایآ
 ریغ تکرح یاراد چالک گنیربلب 

 تفش یور تخاونکی
؟دشاب یم

ریخهلب

 )7( هرامش لکش

 تیک یتسیاب و دشاب یم بویعم گنیربلب
. دییامن ضیوعت ار چالک لماک

ریخ

 ایآ
، چالک گنیربلب ضیوعت زا دعب

 اج دب هدند
؟ دور یم

هلب .دیدرگ بیع عفر

 )9( هرامش لکش )8( هرامش لکش

 نآ طقف یتسیاب و هدوب بویعم لیویالف شوب
 اب چالک متسیس  یتاریمعت یامنهار قباطم ار
 زاب 21 هحفص PDX100RM1B/1/2 دک

. دییامن ضیوعت هب مادقا و  هدومن

 )13( هرامش لکش )12( هرامش لکش )11( هرامش لکش

 )17( هرامش لکش

 )18( هرامش لکش

 )19( هرامش لکش

؟ دوش یم هدینش یداع ریغ یادص اه هدند ندز اج ماگنه ایآ

. دییامن یسررب ار) ( Bو )(A لحارم یمامت

ریخ

هلب

 نازیم و هدومن زاب ار تعرس روسنس هب طوبرم چیپ
. دییامن یسررب ار سکبریگ لخاد نیزاکساو

 )10( هرامش لکش

 تمسق رد اه کهام لرتنک و یسررب هب
(B2) دییامن هعجارم .

 اه ییوشک و یزغم لرـتنک و یـسررب هب
 هعجارم (B5) تمسق رد 5و4و3و2و1

. دییامن

 زره( طساو هدند لرـتنک و یـسررب هب
 هعجارم (B6) تمسق رد بقع ) درگ

. دییامن

ریخ
، ژاتنوم زا دعب ایآ
؟ دور یم اج دب هدند

.دیدرگ بیع عفرهلب  و لرتنک تقد اب ًاددجم ار یبای بیع لحارم
. دییامن یسررب

 

بررسی دنده برنجی از لحاظ عدم وجود 

 پلیسه و سایش رزوه های داخلی
 

سایش چمفربررسی دنده برنجی از لحاظ   

 )16( هرامش لکش

 )15( هرامش لکش )14( هرامش لکش
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