
 اھارکاچ ندوب زاب تست

 ؟دینک یم ندوب »یلاخ وت«ای یزغم کبس ساسحا ایآ .1
 ؟دیراد یژرنا دوبمک ای یگتسخ ساسحا ایآ .2
 یساسحا )c یسنج )b یلام )a ؟دیسرت یم دھعت نتفریذپ زا ایآ .3
 ؟ناتدوخ ھب ندیشخب شمارآ یارب الثم ،دیروخ یم دح زا شیب ایآ .4
 ؟دیدش ساسح نارگید ھب تبسن دح زا شیب دینک یم ساسحا ایآ .5
 ؟دیا هدش رود دوخ یسنج تالیامت زا نونکات ایآ .6
 ؟دیراد تشحو دیوش جراخ لرتنک زا ھکنیا زا ایآ .7
 ؟دیتسھ نآ ضرعم رد ای ھمضاھوس راچد ایآ .8
 ؟تسا راوشد امش یارب ندرک رییغت ایآ .9

 ؟دیا هدش لفاغ ناتدوخ زا دینک یم ھجوت نارگید ھب سب زا ایآ .10
 ؟دیتسھ یضار ناتنایفارطا زا ایآ .11
 ؟دیسرت یم فلاخم هدیقع ندر.آ نابز ھب زا ایآ .12
 ؟دیرب یم جنر دییوریت و درد شوگ ای و هرجنح و ولگ باھتلا زا بلغا ایآ .13
 ؟دینک بوکرس ار یفنم تاساسحا و فطاوع دیشوک یم ایآ .14
 ؟دینک یم هدافتسا یعافد رپس تروصب تاملک زا ایآ .15
 ؟دیرب یم جنر بوانتم یاھدردرس زا بلغا ایآ .16
 ؟دیراد یفیعض دید ایآ .17
 ؟دیروآ یم دای ھب ار دوخ یاھ باوخ تردن ھب ایآ .18
 ؟تسا ندرک فلت تقو یونعم یگدنز یارب وجتسج ھک دیرواب نیا رب ایآ .19
 ؟دیراد دیدرت دوخ نامگ و سدح رد ایآ .20
 ؟دیتسھ مگردرس یگدنز رد نات تیرومام ی هرابرد ایآ .21
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 ور نوتدوخ یاھارکاچ دینوت یم نآ کمک ھب ھک هدش هدروآ امش یارب ) ارکاچ ندوب زاب تست ( ناونع ھب شسرپ 21 اجنیا
 ھب لماک تقادص اب سپ .تسین اھارکاچ ندوب دب ای بوخ ھناشن دوخ یدوخ ھب 	اھ شسرپ ھب نتفگ ریخ ای ھلب. دینک یسررب
 ھک یماگنھ .دش دھاوخ عمج مود نوتس نییاپ رد ،ھش یم طوبرم ارکاچ رھ ھب ھک ییاھ »یرآ« ی ھمھ .دیدب باوج اھشسرپ
 تلاح زا رتشیب ھک دھد یم ناشن ار ییارکاچ یژرنا زکارم ،»ھلب« خساپ نیرتشیب اب یاھ نوتس ،دیدرک لیمکت ار ھمان شسرپ
 .تسا هدش جراخ لداعت

 

 الماک فیفخت اب و نیالنآ تروص ھب ھک "یت فا یا اب ارکاچ میظنت هرود" رد دینوتیم نوتاھارکاچ میظنت و ندرک لداعتم یارب
  .دینک هدافتسا هدش ییامنور ییانثتسا
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