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 اھ متیآ یدنب هورگ
 راکتشپ
 .متسھ یراک رپ زومآ نابز .1 متیآ
 .متسھ یشوک تخس زومآ نابز ،یسیلگنا نابز یریگدای رد .3 متیآ
 .دراد زاب فدھ نیا ھب ندیسر زا ار نم دناوتیمن زیچ چیھ ،ما ھتفرگ یسیلگنا نابز یریگدای ھب میمصت ھک نونکا .5 متیآ
 .دوش داجیا یا ھفقو ،نم یسیلگنا نابز یریگدای دنور رد هداد مھاوخن هزاجا .6 متیآ
   .منک یم یسیلگنا نابز رد دوخ فعض طاقن دوبھب فرص ار یدایز شالت و نامز .9 متیآ
 قایتشا
 .دنکیم رییغت لاس ھب لاس یسیلگنا نابز یریگدای ھب نم ھقالع .2 متیآ
 .ما هداد تسد زا ار یسیلگنا نابز یریگدای ھب ما ھقالع ھک منک یم رکف .4 متیآ
 .متسین دنمقالع یسیلگنا نابز یریگدای ھب ھتشذگ دننام رگید .7 متیآ
 .ما هداد تسد زا نآ ھب ار ما ھقالع اریخا اما ،دوب لوغشم یسیلگنا نابز یریگدای ھب مرکف مامت ھتشذگرد .8 متیآ

 
 یدنب مراب

 :دینک هدافتسا لیذ یدنب مراب زا 9 و 6 ،5 ،3 ،1 یاھ متیآ یارب
 .دنک یم قدص نم دروم رد الماک : 5
 .دنکیم قدص نم دروم رد ارثکا : 4
 .دنکیم قدص نم دروم رد یدودح ات : 3
 .دنکیمن قدص نم هرابرد دایز : 2
  .دنکیمن قدص نم هرابرد الصا : 1
 :دینک هدافتسا لیذ یدنب مراب زا  8 و 7 ،4 ،2 یاھ متیآ یارب
 .دنکیمن قدص نم هرابرد الصا : 5
 .دنکیمن قدص نم هرابرد دایز : 4
 .دنکیم قدص نم دروم رد یدودح ات : 3
 .دنکیم قدص نم دروم رد ارثکا : 2
 .دنک یم قدص نم دروم رد الماک : 1
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