
       
                       
                     

                   
                      

   

 
        

 
  

   
        

      
 

       
     
     

        
 

         

         

          
 

 
    
         

 
         
   

         
 

  
  

        
  

   
 
        
          

         
       

   

   
        

     
 
 

       

  
       

        

  
         

     
  

 
      

  
    

         
 

  
 
       

        
            

      
     

    
         

     
          

          
        
        

           
        

    

FARSI 
 ملوعسرد یارب FCPSیمایھنار عطمق نازومآ شناد ینمیا ھمانتافقوم

 زا هدافتسا لماش ھک داد دیھاوخ ام جنا ری ایسب لی مع تاقیقحت امش د. وش می لی مع تاقیقحت لماش ھک دشاب می ھی اگشیامزآ سالک کی وم لع
 و ن لمی مع ،نا زوآم شان د یا رب ھک تسا زییچ نیلوا وم لع سرد ای ھسالک رد نی میا تیاعر ت. سا زاسرطخ داوم و ،ھیلوا زم اول ، ییایمیش داوم
 هدیدرگ ھئارا ھمانتقافوم نیا رد تاررقم زا یتسرھ، فوملع سرد سالک رد نی میا و تظافح زا نانیمطا ای رب د. شاب یم تھمیا ز ائ ح ن دی لاو
 و امش طسوت تسیابیم پی ک کی ت. سا هدیدرگ ھم ارھ فمان تقافوم نیا زا ھخسن ود د. وش تیاعر تاوقا ام مت رد تسیابیم تاررقم نیا ت. سا
 .دوش می ریادھگنامشوملعھچباتکرد، ری وآداینا وعنبیکپنومید. ددرگءاضامهاگشایزمآ ردترکشزا لقبتسررپسایندیلاو

 ی خصشهدکنن تظفاحم ایلسو وسالب
 د کنی می راک ھششی و ترا رح ،ی ائ شیمی دا وم اب ھکی ان زم . 17

 شم چ وی رربتسیابیمتاوقا اممترد نیمیا ایھکنیع
 د. شاب

 یھاگشایزما یالیتھ اعفردترک شیا رببسامن سالب . 18
 ).یدنک ھظحالم را ریز ردوام( رددا ترورض

 تااح جر وتافادصت
 بر داومنتخیرو ت،حااجر ق،فاتا وزبر تورص در . 19

 د. یھد شرازگ دوخ لم عم ھب ھلصاالفب نیمز وی ر

 یایمی شی داومیار ھدگن
 ھتسب بقع ھب تسیابیم تارھاوج و ،داشگ ای ھسابل ،دنلب ای ھوم . 20

 . دشا میب ی امزلا ھتسب ول ج یاشھفک ند شیوپ . د ونش
 : شای زم آ ما اتم زا د بع ندرکز تمی . 21

a. د کنی زتمی ا ردوخشایزمآ زمی . 
b. اب قاب طم ا ر ییا شیمی درا وم فالات و تا ایع ض 

 . د کنی یروآ عجم ل لعم ا روستد
c. د.ییوشب نوباص و بآ اب ا ر ا ستھد 

 تروص رد د. یشچن ای و دینزن تسد یی ایمیش داوم ھب . 22
 زا لصاحهد اکن رپراخب،یائ می شی دا ومما شمستا ھزب انی
 ما شمستا فرظزا ا یمقستما ریائ شیمی دا وم . د کنی وبا رآن
 . د کنی ن

 ھلول ندرک رپ یا رب صوصخم یکی ستالپ پپم زا ا تنھ . 23
 . د کنی ن هدافستا دوخ ناھد زا هاگچیھ د. ینک هدافتسا

 ال. اب زا ھن دینک هاگن نآ ھب شیامزآ ای ھ ھلول رانک زا . 24
 روطان ھم ا ر ی ائ شیمی دا وم ندرک طول خم یک کنی ت شور
 . د کنی لا دنب دھدمی ماجان ناتمل مع ھک

 ز تمی یستردبتسای میب ن زمی یورهدشھختری دا وم . 25
 ھصاالفب ،نیمز وی ر رب داوم نتخیر تروص رد د. درگ
 د.یھد عالطا دوخ لم عم ھب

 د. نوش ھترفگ راکب ت دق اب تسیابیم ھیلوا داوم و اھ دیسا . 26
 د.ینک ھفاضا بآ ھب ارنآ ھشیمھ ،دیسا ندرک قیرق ای رب

 د.یھد عالطا دوخ لم عم ھب ،تحارج تروص رد . 27
 ،تخری ا شم تسوپ یور رب ی ایشیمی دا وم ھک رتی وص رد . 28

 . د وییشببآ ابا رآن
 رد ار ناتمشچ ،دش هدیشاپ امش شم چ ھب یی ایمیش داوم رگا . 29

 هدافتسا زنل زا رگا د. ییوشب ھقیدق 20 تد بم وشستشلحم
 . د کنی جراخ مشچ زا ھل صافالب ا ر آن د کنی می

 یم مو عدرامو
 .د ری گی راکب ت دق اب ار اھ یی امنھار و اھلمعلاروتسد ھیلک .1

 هدافستا دروملایسویا لھ لعم ا روستدواھبسچربھلیک
 . دنیا وخبهاگشای زمآ ردشایزم آ رھ وعرشزالبا قر

 هاگشای زم آ لخا درد. دیکن ل عم ھ والن سئمهاگشای زم آ رد .2
 د.ینکن حازم و خی وش

 .یدرندا نیدماشآ و نردوخ هزاجا هاگشیامزآ لخدا رد .3
 . د کنی ن راک هاگشایمزآ لخا د رد رظان نودب هاگچھی .4
 د زنی نتسدهاگشایزمآ مزاول ولایسوزا کچیھی ھب .5

 د. شاب هدش ھتساوخ امش زا ھکنیا رگم
 تشایماآز . دشا نمیب زاجم هزاجا نودب تاشای زم آ ماجان .6

 . د ھیدن ر تغیی مل مع تقفا وم نودب ا ر دوخ
 لوط رد و دعب ،لبا قر دوخ فارطا شاپ و تخیر .7

 .یدنک یدرھداگنبترمز تمی تاققیحتوتاشای زم آ
 تاقیقحت ام جنا ام گنھ رد دوخ ناھد و ، نییب ،اھمشچ ھب .8

 . د زنی نتسدهاگشای زم ا رد
 لیاسو زا هدافتسا ھب طوبرم ای ھشور و اھ ناکم ھیلک .9

 . دسی اشنبا رهاگشایزمآ ردی ایمن
 هاگآ ار دوخ لم عم نما ان دی روم هدھاشم تروص رد . 10

 . د کنی
 ھکروطان ھم ا ریھاگشایزم آ فالات وتا ایع ضھلیک . 11

 د. ینک ع دف هدش یی امنھار
 و بآ اب ار اھتسد دیوشیم جراخ هاگشیامزآ زا ھکینامز . 12

 . دئیوشبالامکنوابص
 زا لبت قاکرادت و ھیھت قاتا ھب دوخ لم عم هزاجا نودب . 13

 . د ویشن درا و راک وعرش
 رد ھفوق ای و شتآ زورب تروص رد زم ال تاماداق . 14

 رتا رحیا ھھاگستد: دیزومابی ودسی اشنبا رهاگشای زم آ
 و،د انی شوبپ ا رفورظی ام تم ،د کنی شوامخا رهدھند
 . د دی ببن ا ر زاگ ھلول

 ت دق هاگشیامزآ رد زیت لیاسو زا هدافتسا ام گنھ . 15
 دری یگبھستدفرطزاا رزتی لایسوھشھمی . د کنی
 نا رگدی ایونادتوخفرطبا آنھ زتی کونھکری وط
 . دشا نب

 یکشزپ تیدودحم و طیارش ھنوگ رھ دوجو تروص رد . 16
 ریثات هاگشیآ رد امش درکلمع وی ر رب تسا نکمم ھک
 تدی ودحم راگ د. یھد عالطا دوخ لم عم ھب دشاب ھتشاد

 در کار هباردر دوخکشپز با ھشیمھدیاردیکشپز یھا
 . د نی ک تروشم هاگشایزمآ
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______________________________________ 

______________________________________ 

 ن طمئم ھشیمھ د.یناوخبتدقبار ری طب وی ربسچرب . 30
 داوم د. یا هدرک باختنا تسرد ا ر ی ای شیمی وادم د ویش

 .دیھد شارگز دوخ لم عم ھب ار بسچرب نودب ی ای شیمی

 یا ھ یشد شاوم زا هدافتاس زرط
 دینک ناحتما هدافتسا زا لبا قر ای ھشیش فورظ ھشیمھ . 31

 ای ھشیش فورظ زا هاگچیھ د. شاب ھتشادن طخ و کرت ات
 د. نیکن هدافتسا ھتسکش ای و هدید بیسآ

 لم عم ھب ار هدید کرت و ھتسکش ای ھشیش ظرف ھنوگ ھر . 32
 قطب تسای میب ھستکشیاھھششی . دھید العطا دوخ
 د.نوش ھتخیر رود و هدش ری وآ عمج حیحص روطب

 شتھ آ لعز شا هدافتاس و نداد ترارح
 هدافتسا زا لبت قسیابیم تارھاوج و ،داشگ ای ھسابل ،دنلب ای ھوم . 33

 . د ونش ھتسب ندب و رس بقع ھب شتآ ھلعش و ترارح زا
 نودب دنا هدید ترارح ھک ار ئی ایشا و شتآ ھلعش هاگچیھ . 34

 . دنیکن ھار بقامر
 وز رک متم تدمما تم د کنی می هدافستا شآت زا ھکیان زم . 35

 خم نتخوس لاح رد ھلعش الی اب هاگچیھ د. یشاب ب اقرم
 . دویشن

 نامز تدم ندید ترارح زا دعب زی لو ف ای ھشیش داوم . 36
 لبد. قنیآ می رظنب درس رھاظ رد و دننامیم غاد ری تشیب
 د.یھد رارق قیاع حطس کی رد ار اھنآ ،هدافتسا زا

 حطس،د کنی یمهدافستا یقرب اغرچکیزا ھک انی زم . 37
 .یدنکنسمل رانآهندھدترراح

 زاارارنآددیرکماتما ریقرب اغرچابراکھکانی زم . 38
 .دیارذگب نارکوهدکر جخار قبر

 دوخ لم عم ھب ،ترارح زا ھمدص و تحارج تروص رد . 39
 . دھید العطا

a. ات دیریگب درس بآ ریز ار یگتخوس تمسق 

 یژولویب ماز ول از ادهفتسا طرز
 تسیابیم هاگشیامزآ وص صخم ای ھرفظ زا هدافتسا ای رب.46

 د. رک هدافتسا هاگشیامزآ وص صخم کنیع زا امازلا
 شم چ زا ت وقم روطب ناوتیم ار هاگشیامزآ نی میا کنیع
 ریز ھی اگشیامزآ ھنومن هدھاشم لاح رد تی وق درک جراخ
 لاحرد تی وق تاوقا ام مت رد لی و ،دیتسھ بوکسورکیم
 تسای میب د ستیھیھاگشای زمآ ءاشیا ومزاول ابراک

 .دشیابھشتادمشچبهراوھم
 تسای میب ھشھمی یعوصن میاھھوننم زا هدافستا نا زم.47

 .دیشاب ھ شتاد تسدب ی من ای شک ستد
 ورسهدزن ھوننم ابھکدھیدمی ماجان یاتشای زما ھکیان زم.48

 د کنی ز تمی ل امکاردوخراکزمی حطستسامیب دریادراک
 .د ویی شبالامکنوابصوبآ ابارنا ایت ستھدو

 وز:مآ شناد تقفاوم
 ھمانتقافوم نیا رد هدش جرد نی میا تاررقم ھک نم ک می تقافوم نم
 دایبنری ایسودوخی ایمن ت جھ تمسھهاگآنم نم. کتیاعرار
 ری اکمھ نم اسالکمھ و دوخ لم عم اب نم .مکن تایعرارتاقررم

 نم یم. نک راررقب هاگشیامزآ رد نما طیحم کی ات نم ک می
 می لابند ار هدش ھئارا مم لعم طسوت ھک ھی افش و بی تک لمعلاروتسد
 نتخنداا رطخب جبوم ھک فلخت ھنوگ رھ ھک تم سھ هاگآ نم نم. ک

 ای ھ تیلوسم و قوقم نیناوق قبط ،د شو یم هاگشای زم آ رد تامنی
 .فت گر دھاوخ ارقر یطباضنادورخبر درمو SR&R زوآم شاند

 طخ اب زومآ شناد ام ن
 :________________________________________ا انوخ

 ______________________ _________:زوآم شاندءاض ام

 د.وش کنخ :خیتار

 لیاوس ریاو س یکیرتکلا لیاوس زا هدافتاس زرط
 اب زیرپ زا رقی ب لیاسو یم س ندیشک نوریب ای رب ھشیمھ.40

 با ھندینکجخار یزپر از انرآ،ھخاشودرسنتشھداگن
 زری پایوقربدلیکھبھک انی زم .قربمسی نشتادھگن
 .دشابکشخالامکنا ایت ھستددشی ابن طمئ م،د زنی می تسد

 ھلیسو ،قرب زیرپ ھب ھخاشود ندرک دراو زا لبق.41
 هدوسرای فھمیس زا هاگچیھ د. ینک سی رزاب ار یکیرتکلا

 .د نیکن هدافستا لش ای ،تخل یا سیمھ ،هدش
 شرازگ دوخ لم عم ھب ھلصاالفب ار هدید بیسآ لیاسو.42

 د. یھد
 هدافستا نا زم ودشیابیھاگشای زمآ لایسوزتی ھلب بظاوم.43

 .د کنی تقدلایسوھونگ این زا
 د.ینکلمحتدق ابعاقوم اممتردارنیگنسءایشا .44
 ارآن زتی نوک یا ود کنی نهگا ن یزرل بھ ا یمقست مهگا چیھ.45

 :انستررپس/دینلاوھماقتنفامو
 تسا هدش جرد ھمانتقافوم نیا رد ھک ار نی میا تاررقم ھیلک نم
 طحیمتامنی یاربھکیطابوضواھرامعی زا وما هدانوخ
 دنزرن فم تم. سھهاگآدشامیب نمدزن رفتیمنا ا ایتنھ وهاگشایزمآ

 و قیوشت دادرارن قیا تاررقم تیاعر و ندرک لابند رد ار دوخ
 .دکن می تایحم

 طخ اب ناتسرپرس ن/ یدلاو مان
 _____________________________ :__________نااوخ

 تسرپرس /نی لدوا
 _____________________________________:ءاضام

 :یخرات
 دری گی نھانشنیکس تسمب
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