
مان:

: یگداوناخ مان

: یلیصحت هتشر

: حارط سملا) ندب رد سملا لقع ) : یزومآ شناد هرامش

.___ .___ .___ .___ .___ .___( دراد هحفص جنپ وشد__ هداد هگرب نیمهرد خساپ )__ __ __ __ .___ .___ __

هدننک بایشزرا اضما فورحو ددع هب هرمن ناگدننک بایشزرا یگداوناخ مان و مان

........................................................................................................................................................................................: لوا بایشزرا

..........................................................................................................................................................................................: مود بایشزرا

..........................................................................................................................................................................................: موس بایشزرا

)فیدر لوا هحفص ) مرابوساالت

۱

۲

دینک صخشم ابار(غ) طلغو ابار(ص) حیحص تارابع

( ). تسناد یم ، نوخ و مغلب ، ادوس ، ارفص هناگراهچ الط خا لداعت ار تم ال سانیس نبا ( فلا

( ) دوش یمدایز یفرصم یاذغ مجح نییاپ ،بزااالهب ییاذغ مره قبط ب)

( ) دوش یم هتفگ HDLالاح طصادب لورتسلک پ)هب

( ) دوش یم گرزب یعیبط دحزا شیب مشچ هرک ، ینیب کیدزنرد ت)

( ) دوش یم بوسحم مود تسد دود ، طیحمردراگیس هدش هدنکارپ یوب ث)

( ) دشاب یم ندرگ الین، ضع _ یتلکسا تامدصرباربرد ندب تمسق نیرتریذپ بیسآ ج)

__________________________________________________________________________________

دینک باختنا ار بسانم هنیزگ

دراد هراشا تم سال هناگراهچ داعبا زا کی مادک تم،هب ال سدعب نیرت کرد لباق (۱

یونعم ت_ یناور پ_ یعامتجا ب_ ینامسج _ فلا

دوش یم بوسحم یقاچ ینامسج یاه یرامیب لماوعزادروم مادک (۲

نوتروک فرصم ت_ نوخراشف پ_ گنیشوک ب_ تباید _ فلا

دنک یم هراشا (۱) عون تباید هب هنیزگ مادک (۳

دهد یم ناشن تمواقم نیلوسنا هب ندب ب_ االن سگرزب تباید _ فلا

تسا نآ لماوع زا یکی یکرحت ت_مک ناناوج تباید پ_

۱.۵

۱.۵



۳

۴

( مود هحفص ) . دشاب یمندازونرب ردام هجخرس یرامیب تارثازا هنیزگ مادک (۴

تباید ت_ ینهذ یگداتفا بقع پ_ یبلق یاهیرامیب ب_ دیراورم _بآ فلا

دنک یم هراشا هنیزگ مادک هب خلت مادابرهوج (۵

ویتکاویدارداوم ت_ ژن وردیه یاهروبرک پ_ دیسا کیردینایس ب_ کاینومآ _ فلا

تسا لماک باوج هنیزگ مادک ، شتآ ندرک شوماخرد بآزا هدافتسا مدعاب طابترارد (۶

کشخ شتآ ب_ لا عتشا لباق تاعیامزا یشان شتآ _ فلا

پو فلا دراوم ث_ لا عتشا لباق یاهزاگ زا یشان شتآ ت_ قربزا یشان شتآ پ_

________________________________________________________________________________

دینکرپ بسانم هملک ابار یلا خ یاهاج

تسا .......................... مرگرهرباربودابیرقت ، یبرچ مرگ ره یازا هب هدش دازآ رناژی نازیم ( فلا

نآ لماع هکدنیوگ الاح.......................... طصا ، دسر یمن بلق هلضع هب یفاک نوخ هک یتلا ح ب)هب

دشاب یم .................. نایرش هراوید رد لورتسلک اصوصخم اه یبرچ بوسر

طاقن ...................رد طسوت تسوپو قرعرددوجومداوم یریمخت تیلا عف زا یشان عوبطمان یوب پ)

تسا ندب بوطرم و مرگ

سرت ، ینوردراشف ساسحا اب ،هک صاخ تلا ح کی فیصوت رد امومع هک ت)..............اوژهیا

تسا هارمه سارهو

تسا ............................ یرامیب ، یلکلا تابورشم فرصم تدمدنلب تاعیاشزا یکی ث)

تسا ...................... ردخم داوم فرصم عورشردرثؤم لماوع زا یکی ج)

دراد ...............مان دریگ یمدوخ هب راک ماجنا ماگنه هب ندب هک بسانم یتلا حو مرف چ)

دشاب یم یدنملا وس یکدوک نارود ثداوح نیرت عیاشزا ح).................

__________________________________________________________________________________

دیهدب هاتوک خساپ ریز وساالت هب

( هرمن ۰/۵) دینکرکذار هنومنود ییاذغداومرد داسفداجیا یکی ژ ولویب لماوعزا (۱

...............................................

( هرمن ۰/۲۵) تسا عیاش نادرم ردرتشیب یقاچ یوگلا عون مادک (۲

........................................

........................................................( هرمن ۰/۵) دیربب مانار روموت عاونا (۳

۲.۲۵

۶.۷۵



همادا

۴

( موس هحفص )

الیت کشم هچداجیا ببس ، ندش نمزم تروصردو ، هدرب مانار تیتاپه عون نیرت یدج (۴

...........................................................................( هرمن ۰/۵) دوش یم

( هرمن ۰/۲۵ دراد هدهعرب ار یرگید هفیظو ،هچ یتوص جاوما تفایرد رب عالهو شوگ (۵

........................................

( هرمن ۰/۵) دینکرکذار درومود ، ندوبدنمشزرا هابتشا یاه الک ۶)مزا

......................................

یگدنزرد یلماع هچ بسک دنمزاین ، ینورد یدنمشزرا ساسحا رب عالهو سفن تزع نتشاد (۷

( هرمن ۰/۲۵). تسا

.....................

( هرمن ۰/۷۵) دیربب مانار یگدنز الت کشم رد روآ باتو تخسرسدارفا مهم یگ یوژ هس (۸

....................................................

هرمن ۰/۵) تسیچ یگدرسفا _ فلا (۹

........................................................................................................................................

( هرمن ۰/۲۵) دوشداجیا ، تسا نکمم ینیماتیو عون هچدوبمکرثارد یگدرسفا ب_

...................

( هرمن ۰/۵) دیربب مانار درومود ، مسجرب ، سرتسا تدم وطالین تارثازا (۱۰

..................................................

( هرمن ۰/۵) دیربب ماناردرومود ، یناخد داوم عاونازا (۱۱

.....................................................

( هرمن ۰/۵) تسیچدایتعا (۱۲

.....................................................................................................................................

( هرمن ,۰/۵) تسیچ یمونوگرا (۱۳

.......................................................................................................................................

( هرمن (۰/۵) تسیچ تیمومسم (۱۴

............................................................................................................................................



۵

۶

۷

( مراهچ هحفص )

دینک صخشمار B نوتسو A نوتس نیب طابترا

B نوتس A نوتس

نایلق ( فلا . روآدایتعا هدامو هدنشک ًادیدش یمس (۱

دبک ب) دنک. یم داجیا هیر رد گنر یا هوهق میخض هتسوپ (۲

لکلا فرصم یروفراثآ پ) . کرتشم گنلیش هدافتسازا یشان یگدولآ (۳

نیتوکین ت) . تایناخد دود ضرعم رد دارفا (۴

(رات) نارطق ث) . یزکرم باصعا متسیس اللرد تخا (۵

مود تسد دود ج) و هدرک یبرچ هب لیدبت ار ندب یفاضا یاه یرلا ۶)ک

دنک یم هریخذدوخرد

تسد وامی زگا چ) . دراد ررضراگیس ۱۰۰ات۲۰۰خن هزادنا هب نآ فرصم (۷

___ ____________________________________________________________________________

دیهدرارق ترابع یلا خ یاجردو باختنا ار زتنارپ لخاد بسانم هملک ، ترابع هب هجوتاب

( نمزم داح_ ) دراد هدننکدوع .............و یریس بلغا دایتعا (A

( یگتسباو _ دایتعا دنک(, یم تکرح ............ تمس الهب ومعم ردخمداوم فرصم الالت تخا ریس (B

( دیدش _ فیفخ ) تسا ردخم هدام کی هب یگتسباو زا ............رت تلا حداوم فرصم االتل تخا (C

( یعیبط _ یعونصم ) تساردخمداوم ................ عاونازا نوداتم (D

( لودامرت _ کارک ) دشاب یم از کرحم یعیبط عاونزا ...............(E

تسا ................. ردخمداومرباربرد یتمواقم یاه تراهمزا یریگ هرهب یاهراکهار F)زا

( ندرک اوعد _ نتفگ (هن

از) کرحم از_ مهوت دن( راذگ یمریثأت ندب یاه هاگتسدریاسو یبصع متسیس ىور G)............رب

_________________________________________________________________________________

دیهد هاتوک باوج

( هرمن ۰/۵) تسادادعت هچ بغلا ناسنا ندب اه،رد هچیهامدادعتو اه ناوختسا دادعت ( فلا

..................................................................................

( هرمن ۰/۵) دینکرکذار درومود ، دنراد شقن الین ضع __ یتلکسا الالت تخارد هک یددعتم لماوعزا ب)

..................................................................................................

۱.۷۵

۱.۷۵

۱



۸

۹

( مجنپ هحفص )

دینک باختن ، فلتخم یاه تلا حردار ندب تیعضو حیحص یوگلا ریواصت هب هجوتاب

ب⬇ ⬇ فلا

ت⬆ پ⬆.

________________________________________________________________________________

_ هثداح نامز B_ هثداحزا لبق A) هثداح حطس هس زا کی مادک ،هب نییاپ تارابع زا مادکره (۱

( هرمن دنک(۰/۷۵ یم هراشا ( هثداح زادعب C

هدید بیسآدرف یشخبناوت پ_ . رطخ شهاک یورربزکرمت ب_ . بسانم ریبادت ذاختا _ فلا

( هرمن دنک(۰/۵ یم هراشا طوقس لماوعزا کی مادک هب ریزدراومزا کیره (۲

( ) بسانمان شفکاب ییاپمدزا هدافتسا _ فلا

( ) اهوراد ب_

( هرمن ۰/۵) دیسیونبار دادسنا عون ، هصخشم هب هجوتاب (۳

( ) یرتسکاخ هب لیام تروص گنر ب_ ( ادص( تنوشخو هفرس _ فلا

( هرمن ۰/۵) تسیچ یگناخ ثداوحزاروظنم _ فلا (۴

( هرمن ۰/۲۵) تسیچ یزوس شتآ زا یشان گرم تلع نیرت مهم ب_

( دیشاب قفوم )

۱

۲.۵



ه مان خساپ

۱

۲

۳

۴

ث)غ ث)غ ت)ص پ)غ ب)ص. )غ فلا

_____________________________________________________________________________________________________

۶)ث ۵)ب ۴)ت ۳)پ ۲)ب فلا ا)

_______________________________________________________________________ ______________________________

یدبک زوریس ث) بارطضا ت) یرتکاب پ) رنورک __ بلق یمکسیا ب) تاردیهوبرک ( فلا

طوقس خ) . رچسو چ)پ ناتسود رارصا ج)

____________________________________________________________________________________________________

( هرمن ۰/۵ درومود طقف ) ناگدنوج و تارشح ، اهلگنا ، اهبورکیم ((۱

( هرمن ۰/۵) میخدبروموت __ میخ شوخ روموت (۳ .( هرمن ب(۰/۲۵ یس یوگلا ۲

( هرمن ۰/۵)( یدبک زوریس وای دبک ناطرس ، یدبک تلا کشم ) ____ B تیتاپه (۴

( هرمن ۰/۲۵) ندب لداعت ظفح (۵

، تعاجش ، تردق ، ماقم و ترهش ، یلیصحت کردم ، تیباذج و ییابیز ، تورث ، بسن و لصا (۶

( هرمن ۰/۵ درومود طقف ) تراسج

( هرمن ۰/۷۵) یریذپ شلا وچ لر تنک ، دهعت (۸ .( هرمن ۰/۲۵) براجت بسک (۷

و دبای یم موادت ینلا وط ینامز تدم یارب هک تسا یدنیاشوخان ساسحا یگدرسفا _ فلا (۹

( هرمن ۰/۲۵)B نیماتیو ب__ ( هرمن ۰/۵) تسا ینیگمغو ییاهنت اب هارمه

متسیس فعض ، دردرس ، یشراوگ االتل تخا ، یتسوپ یاه باهتلا ، یقورع ـ یبلق یاه یرامیب (۱۰

( هرمن د۰/۵ روم ۲ طقف ) ناطرس الهب تبا لا متحا شیازفا و ینمیا

ریظن دود نودب یناخد داوم وای قپچ ، نایلق ، پیپ رد هدافتسا دروم یوکابنت و نوتوت (۱۱

( هرمن ۰/۵ دروم ۲ طقف ) یناخد هدام زین یقاشنتسا وای یندیکم ، یندیوج یوکابنت

، ندرک ردخم داوم لا معتسا لثم هدیهوکن یتداع فقو ار دوخ و نتفرگوخ ، ندرک تداع (۱۲

( هرمن ۰/۵) دوش یم یقلت دایتعا

االتل تخا زورب زا یریگشیپ یارب یناسنا لماوع یسدنهم نامه ای یمونوگرا ملع (۱۳

یم ماجنا وا هک تسا یراک عون و ناسنا یاهیدنمناوت بسانت مدع زا یشان هک ینلا ضع ــ یتلکسا

( هرمن ۰/۵) دهد

، اهوراد هلمج زا یا هدام دورو بقاعتم هک تسا کانرطخ و ییایمیش یشنکاو تیمومسم (۱۴

ندب و...رد جنرب صرق ، شوم گرم ، شکهرشح خی، دض ، نککاپ ،الک سکاو ، یگناخ یاه هدنیوش

( هرمن ۰/۵) دهد یم خر

_____________________________________________________________________________________________________

۱.۵

۱.۵

۲.۲۵

۶.۷۵



۵

۶

۷

۸

۹

فلا __۷و بو ۶__ پو ۵__ جو ۴__ چو ۳__ ثو ۲__ تو ۱

______________________________________________________________________________________________________

از کرحم G__ نتفگ __Fهن کارک E__ یعونصم D__رت فیفخ C__ یگ تسباو B__ نمزم A

_____________________________________________________________________________________________________

( هرمن ۰/۵) هچیهام .و۶۰۰ ناوختسا ۲۰۶( فلا

هرمزور یاهراک ماجنا رد طلغ یاهراتفر و تاداع ، بسانم یندب تیعضو نتشادن ، یکرحت ب)مک

( هرمن ۰/۵ دروم ۲ طقف ) یمونوگرا لوصا تیاعر مدع

____________________________________________________________________________________________________

باال رفنودره ت) . تسار تمسرفن پ) . طسورفن ب) تسار تمس )رفن فلا

____________________________________________________________________________________________________

( هرمن ۰/۷۵) Cپ فلا B Aب ا)

( هرمن ۰/۵) . تسا یدرف لم اع ب . تسا یطیحم لماع فلا (۲

( هرمن ۰/۵ . لماکدادسنا ب_ . فیفخدادسنا _ فلا .(۳

لباق بیسآ ندمآ دراو بجوم و دهد یم خر نآ فارطا طیحم ای هناخ رد هک یحناوس __ فلا .(۴

( هرمن ۰/۵) دوش یم دارفا هب صیخشت

( هرمن ۰/۲۵) یگفخ ب__

۱.۷۵

۱.۷۵

۱

۱

۲.۵


