


: یگداوناخ مان و مان
کالس: ی هرامش

: ریبد مان
: سرد
: هیاپ

یلا عت همساب
شرورپ و شزومآ ترازو

دهشم ناتسرهش شرورپ و شزومآ
ییادتبا موس عطقم

اهاط لآ میرک هاگشزومآ
یدسا هیناح : حارط

: خیرات

99-98: یلیصحت لا س
مود : تبون

. دینک رپ ار یلا خ یاهاج -۱

. دراد عاعش و................. زکرم ................ هریاد ره ( فلا -۱

. دشاب یم ................. تسار هیواز صیخشت یارب هلیسو نیرتهب ب)

. دراد مان ..................... تسا هتسب فرط ود زا هک تسار طخ زا یتمسق پ)

. تسا .................... تحاسم دحاو ج)

. دنیوگ یم .............. لکش هرود هزادنا هب چ)

. تسا رتم ................... رتم ۲۸ رتمولیک ۶ ح)

لکش هب نآ فرط ره هک تسا هدش لیکشت فرط ................ زا بعکم ره خ)
. دشاب یم .................

. میمان یم ................................. ثلثم دراد ربارب علض هس هک یثلثم د)

هب رهظ زا دعب ۳ تعا س و داتفا هار نانمس تمس هب دهشم زا حبص ۸ تعا س سوبوتا -۲
؟ تسا هدوب هار رد تعاس دنچ سوبوتا نیا دیسر دصقم

۸۰۰۰ ای دراد یرتشیب شزرا روشک نیا دالر ۳ دراد شزرا ناموت ۲۵۰۰ یروش ک دالر کی -۳
؟ ناموت

. دیروآ تسد هب ار ریز لکش تحاسم و طیحم -۴
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هخرچود ار رتم ۱۴ ضرع و رتم ۲۷ لوط هب ینیمز رود دهاوخ یم  یراوس هخرچود -۵
؟ دنک یط دیاب ار هار رتم دنچ دنزب نیمز رود ، رود ۲ دهاوخب رگا دنک یراوس

. دیسیونب یواسم رسک ود ریز رسک یارب -۶

دسر یم ودرگ دنچ رفن ره و دنک میسقت رفن ۸ نیب هب دهاوخ یم  هک دراد ودرگ ۷۸ دمحم -۷
؟ دنام یم یقاب ودرگ دنچ و

. دیهد ناشن روحم یور -۸

. تسا هدش هتشاک ریز ناتخرد یغاب رد -۹

؟ دنتسه ناتخرد لک زا یرسک هچ وله ناتخرد

؟ تسا هدش هتشاک غاب نیا رد رتشیب تخرد مادک

. دیشکب لودج نیا یارب ار ینوتس رادومن

. دینک هسیاقم -۱۰
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556000 ریال 57100 تومان
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