
 

 

 به نام خدا

 ��سالم به نام خدا/ 

بیاادا بابااع ان ااااه اها ااه هاا متفااایوت وماادم موهان ی بیاااببارن مبراادهرر ببنامااه هی باا  ما هاا مختلااب باا لا االهامتحاناا واادا شانهاا ا 

 خدنور؛هی مت ضروریاتکهه ی ودش لقط هی  طدل مت 45وا  35بون « مدردم»ا ببنامهبدرر. 

  جدها موهن شه نظب ب وبرر ارن 90 حدیشا اگه بوس هی شاهرر.« خاص»ی « پاس» هاا پوش شی شسته شانهبدا مثع شیه

 120واا  90باون  اباه نماب یاساش اهموتات ناداه    . نماب  ی هوراهخاداش للادم پاراه هی هش کیاه باب اینت که  بلاً مت  ی پاسدسته ��

 ��  با خوال هاحت ی بدی  شلا ی نذه ی نوا  امتحا  هی پاس کیه هاضوه. ر یت لقط

 ��خداش متهوره  استبرتت ی ی را حتّت 120ا باالوب ا  اینت که نمب   ی خاصدسته ��

 ا م قادل امتحاا  هی پااس کیاه. باه هماون ش واع خاداش باا راه نماب ؟ کست که یبات کمات شاه  ی لقاط متکیه؟ « مدیوم»ی مخاطب برنامه

  �� نوستا باال نمب حذلوات  راشا شاه  ی ا الً میاسب هوره ی استبرتت ی  ببنامهارن  

 ا خولاات خفاان مامئیاااً هورااه رااا نمااب  ی به ننر خپ اننای ب؟یننرم؟م قننوی نی.ننگه خوننه بننو می براننی یننیک  خیننم نی.نگ کننه ب ننونی ن ننر من  اایهننه

 ا خدبت ب وبا. لدش نموهه گفت ا والش ی شانست امودیاه باشت نمب ودنت به اندا  گوبا. ی ت متنمت

 ا مدردم ره یرژگت مثرت ی ره یرژگت میفت شاه :ببنامه ��

  ��گوبا ود متخدنت ی با خوال هاحت نمبَ پباکید  ی چید میر ت نوست. لقط ماا رت که یاسه طباح مهمه هی مت �� مثبت

 �� اوفاباا بدا بوفتهی میابع غلط ببا جلد ممکیه  ببنامهحبر ی وارر شهس خدندنت کمه. پس اگه سَبَسبا ب وبا را با  �� منفی

وا  وب بخادنر. پاس باراد یاساه و خادنر  باراد بهتاب ی باا کوفواتحااال کاه کمتاب مت اریاه کاه  «مادردم» اا ببنامهوبرن شغدغهمهر 

 شت ی ا  ابزاه هر به شهستت استفاش  کبش. ابزاه کاه ما چت هستن؟ هی ها ببنامه شا

  

 ابزار ضروری -۱

 آماشگت بباا امتحا  سه بخش ضبیها ی حذه نهدنت شاه :

 مبیه -3  وست  ش   -2  خدند  مراحث مهر  -1

 1400 اسفند–پزشکی یپایهعلوم« مدیوم»مطالعاتی ی برنامه

 ابزار کار



 

 

جاا آیهش . مادل آماد ش باه شاکع مرتیات باب وسات ها هی ر ا حادابعآ ماد  ندشاته شاد  ی هماه 200باب اسااس  1400اشرات سوب سارز 

 مابیهر یات ( 3 هی باا هار شاه . یراس مابیه سابرع ت نکاات پبوکاباه هار بخاش ضابیها   نتوسات( 2مراحاث ی   خدناد ( 1هست؛ ر یات  

 «.سوب سرز ت یرس مبیه سبرع»ا هب شهس موهه کین. بیاببارن ابزاه ضبیها ی حدابلت بباا ماا  ههی وأمون مت

 مراحاث مهار ی  ت ت  باا کما  سا االهسات هلبنساا هی بخادناریاه کاه چاد  نمت هاده. پس راشت باشه باباه نوسات سا ال حفای کیات

 ب وبا. بهتبا نتوبه  یبت ی انبژا کمتب بابا شکع امتحا  آشیا شت ی  بخدنت. ضمن اریکه پبوکباه امتحا  هی

  آمد ش مرتیت باب وسات   میظده اtest based) ویااً وکاباها ا  ان هاتاا اران نوسات کاه سا ال حفای کیاور. وادا للادم پاراه سا ال ل

 ت هسات هلبنساا هی بخادنت  باا کما  سا االاریاه کاه چاد  نمت هادهم اه اریکاه بهاویت سا االا راه باب  هی حفای کیات  شست کمتب . 

 ب وبا. بهتبا نتوبه  یبت ی انبژا کمتب بابا شکع امتحا  آشیا شت ی  بخدنت. ضمن اریکه مراحث مهر ی پبوکباه امتحا  هی

  موهاات. هورااه  1400التاات ی بااا مت 99ه اراان نوساات کااه بااا اشراات مسااأ  ن یاننه ن ی ننه ور ننگ؟ 99بنا ؟ خسنن دا   کمننیی 1400بایند ت  نناز خپ خ یننگ

ارباشواب کروب  کاماع جاسات کاه اشرات جدرادیات  ی ات نکتاه ارنکاریه که خادشت چقاده ی چاادها ا  ابازاه اساتفاش  متکتاب ره ابزاه  ی مهر 

چاد  ماا اب کتااب ی سا االت بباسااس ا وادا لبجاه ابازاه بهتابا باشاه. هکاه بالاث موهاه باباا ماا  اهارت شاه  ی بهتب ا  برله ی یرژگت

 ی مخصد ا هرفبم با بویت شد  ی چیدوا اوفاق ودشد  التاش : 99هاا سال آ مد 

 س ال بدش  به کتاب اضاله شد  ی را وکموع شد . 99هاا سال اا ب جدردا که ودا آ مد م 

 شد . جار زرن 99 سال س االت  االا بدرمت باسشه د  50دیش حاالت کتاب با بویت شد  ی  س 

 ها ببهست کامع شد ی به حدابع هسود.رباشات للمت ی ن اهشت کتابا 

 تواافوی کاغااذ  هاار ا  نظااب اسااتحکام ک ابیاادچاااش شااد  ی هاار ا  نظااب هن  ااالساات حبلااه اچاپخانااه اوااد 1400ساارز  بوساا 

 شاه .  اهتبوب

 ارای  دراسادال ا  مراحاث جد 255شاد ؛  ای کهاده بمفارکاه بخااطب ه روسادال شاشات 1200   99ساال  اهراپاللدم اامتحانا ادو 

ساداالت باه  نراا ای پدشاش هماه رراانباام شاش تی جز ا قواشب تببهسا هرا عواش  نوبادش . باه هما تا  مراحاث برلا دراسدال جد

 اضاله شد 1400سرز  بوس ابسته

 ابزار تکمیلی: -۲

 ابزاه وکمولت شامع هب چوزا اضاله بب مداهش ضبیها  سوب سرز ت یرس( هست که چید شسته موهن 



 

 

 ابزاه وکمولت ا  اسمهد  پوداست که هموهه بههد  نوا  نداهرر ی ودا شبارط ی  ما  خاص ال م موهن.

 هبگاز  حتات اگاه نواا  هار باشاه یبتهاد ناداهرر  اگاه خوااااااااالت ا اباه شاها  نیناپ  خ ینی؟ )  سنمامه    نی(ی  چه موقع به ممنابع شانری م

 یاسه شهست با ارن شبارط: خولت یبت پوش پاسش کبشم / و داش س ا ش  راش  / ودش ض ب لمقت شاهم. به شکع استثیا ی محدیش

   امتحااا  هی پدشااش موااد  ی اات ساا االا شاخلااش  200محتااداا آمد شاات سااوب ساارز  ک اسننگ؟ طبیبانننه خا(یریانن ش.ننگ ش ریمننم جای؟ننا

. پاس یبتات کاه بخاداا وسات بوهاتب بزنات  خدشواد بسایبت  بادهت appامتحاناه ی ماابقت سا االت هلتاه وادا  30وا  25ا وقبرراً به اندا  

 ومبریت اپلوکوهن. وب بهت  وستاا طباح هی برویت ی...... موبا سباغ وستود بربا باال  مسلط نتوست

 

 شهسا سه شسته شد   اریکه وفایت بون خدند  ی نخدند  ره شهس چقد   بب اساس

 شهس  4هی وهااکوع موااد  ی  پارااهساا ال للدم ۷0مبمدلاااً  بهداشییت  ی شناسیییبافت  شناسیییانگل  شناسیییمیکروب

شااد  ا  رااه ساابا مراحااث ثاباات ی مهااخ. طباحاات موهااه. مااثالً واادا س االت شاه  ی ثااابت ن. اراان شهسااا ا  اادهرترامتحااان بواااهنمب 

 .بویوشمتودا کتاب ی اپلوکوهن  که مدبع ماا  ه ب سال ره وغووبات جز ت شاه ه   ا رتهشیاست هموهه ماالهرا س ا هان ع

 هیشساا ال شاه . بااا  111پارااه   کااه بااه ویهااارت واادا للدمماااژیهشهس  4 زبییاا انگلی یییی  فیزییلییی ی  بییشیییمی  آنییاتیمی 

test-base  ا متدسااط گبلاات. ا رتااه خدندنهااد  بااه هاحتاات گاابی  ایل نوساات ی موهااه اراان شهسااا هی وااا حااد خاادبت جااداب شاش ی رااه نمااب

 هاا بودشومت شستا باالکیه. مخصد اً آناودمت ی بودشومت   خر خدهش اذرت مت

ی
ابزار تکمیل

وهبرحت

خدشآمد ا

مثع چکود  ا گارتد  . خال ه ا پبحبر هلبنس

شهسیامه ا وهبرحت للدم پاره مثع سوب سبخ 

جزی  هاا وبم باالرت ها 

شگبآمد ا

کالس جمع بیدا للدم پاره 

لولر آمد شت

یرس آمد شت

وست ومبریت اپلوکوهن طرورانهوستت 

بندی دروسدسته  



 

 

  ا مادردم  نت بوهاتب . وادا ببناماهیوهاد  وادا نواا  باه میراع وهابرحوه ی وساتوفا  ��بینا  چینه؟ شدا ت   سای ور   مناو   بنا ونر   ن ر

  بعد از خیندا ت تای بیشتری بزنیوهبرحت نداهرر ی ت ارن شهسا هی بارد  اماا  ه

 2 جداب  موهه ا ش هی  خدند  1ب وب ن وب شاه  ی با . م اهه مویدهس ال شاه  ی بههد  مو ور  19کالً  معارفی  شناسیجنینوا شهس

 س ال شاه  ی با ودجه به سختوش حساب کمتبا هیش شاهرر. ۷شیاست هر حدیش جیونصد اً با حفی کبش  س االا اندرهه. نسرت گبلت. مخ

  ماژیه حساب موهه. پس س ال شاه  ی لمالً  20 با  ان لوست  ��تذ یات بو  چه ببرشونههههه؟ چرخ پبان خن؟(ی.م    ه ماو   شد ؟؟ ی یاه که جزء

  �� کیور م ه یبت خولت وی  باشهشر ه حذلش نمت

 ریقد حدیشاً اویرن؟ یا چقد خپ ما  قگ ممیر کد م خپ خی   س ه  

 

 

 

 

 

 ا بخهاا جدیل کر کیت. ر یت مبردها اگه یبتت کمتب  ایل بارد ولدهانس هی کر کیت ی ب دش ا  بقوه 

   ا باه انادا    ا پزشاکت مااوادا آریاد نقهاش امتحا  نمب  میفت نداه  ی هاو  شهسات هار ضابرب ناداه . بیااببارن هاب شهسات لااهغ ا

 ا خدشش مهمه بخد . هبچت اندا  خدشش اهموت شاه . بباه نوست ب ور م اهه هی یل کن لقط لوزرد 

 

 ��هی مهخ. کیور. گدش بد  حذه ا  برع ا  ودضوح ببنامه بهتب  شاست

ی هر محتداا ره مرحث به سه بسمت س االا  وقسور شد  غوب مهر/مهر/ولت مهرخا هر به سه شستهمراحث    1400ودا سوب سرز 

هاش را بباه نوست هو  شهست به طده کامع حذه بهه. بلکه هب شهست با ودجه به یرژگت« مدردم»ا ودا ببنامه وقسور شد. //م مد ت

 . ی  مراحث مهر ی خولت مهمش خدند  موهه را مراحث 

با ای   جیونهی ببات حذه کبشم. بیاببارن شر ه بباه نوست چوز بوهتبا حذه بهه. حتت  انردهت ا  ماا ببویت که برع ا  شبیع به خدند  مت

  اریبدها   فحه شاه  که بارد خدند  بهه  ن ا  کن  4۷ه بد بدشنش هم

 زماا میرد نیاز به روز زماا میرد نیاز به درصد 

 1۷وا  15 شه د 3۷ شهس ماژیه 4

 12وا  10 شه د 20 شهس نمب  بواه 4

 2وا  1 شه د 3 شهس مویده 2

 10وا   5 شه د 20 مبیه ی وست  نت

 4 شه د 20 ولدهانس

 روز 45تا  35 درصد ۱۰۰ جمع

تحذفیا  



 

 

 تیضیح صفحات اجباری مجمیع صفحات صفحات حذفی صفحات اجباری 

 مراحث مهر ی خولت مهر  فحه 118 ۷ 111 ۱ آناتیمی

 مراحث مهر ی خولت مهر  فحه 10۷ 14 93 ۲آناتیمی 

 خولت مهرمراحث مهر ی   فحه 8۶ 13 ۷3 ۱ فیزییلی ی

 مراحث مهر ی خولت مهر  فحه 93 ۶ 8۷ ۲ فیزییلی ی

 مراحث مهر ی خولت مهر  فحه ۷3 19 54 بافت شناسی

 مراحث مهر ی خولت مهر  فحه 5۶ 9 4۷ شناسیجنین

  مراحث مهر ی خولت مهر   فحه 105 2۶ ۷9 بییشیمی

 ی  س االت   فحه ۶9 11 58 بهداشت و اپیدمییلی ی

 ی  س االت   فحه ۷3 28 45 شناسیانگل

 ی  س االت   فحه ۷9 12 ۶۷ شناسیمیکروب

 ی  س االت   فحه 4۶ 21 25 معارف و انقالب

 -  فحه که جزء  فحات اجراها را حذلت محسدب نموهه 134 زباا انگلی ی

 صفحه ۱۰39صفحه زباا =  ۱34+  صفحه 9۰5 صفحه ۱66 صفحه 739 مجمیع صفحات

 

 ه جدیل هاهیماا حذلوات شاهرر که اگه ببز مراحث غوبمهر  با م ناچاه به حذه چوزا بدشرر چه کیور؟ ر

 منبع اولییت حذف

  بیداآ مدن  جمع ستاه  را غوبمهر سوب سرز /مراحث بت /ی شهسیامه(  لولرمیابع وهبرحت   ای درت باال بباا حذه

 / مراحثت که ودشد  ض ب شدرد شاها / شهساا مویده   با  ان لوست / وست ومبریت متدسط بباا حذه ای درت

 شاه را مهر ی خولت مهر سوب سرز  یرس مبیه سبرعمراحث ستاه  حذه ممیدع

  ��رچوزا هی حذه کن اگه مبرده شداا کامع ببرز ی ی ت خداههاً  نامدساً  یجداناً  جا  من ا  ایل شبیع به حذه نکن. ببنامه

 

 

 

 پایهعلیمتعداد سؤال گروه درسی
 اجباری صفحات

 سیب سبز
 زماا وُیس )دقیقه(

 تعداد روز

 حداکثر حداقل

A /12 10 308=  90ت 218 218=  58ت  1۶0  5۶=  20ت  3۶ بهداشت: لوزرد دژا 

 ی اجراییبرنامه



 

 

B11 9 2۶8=  4۶ت 222  251=  4۷ت  204 44=  ۷ت   35 / جیون : آناودمت 

C ۷ ۶ 2۶5=  95ت 1۷0 14۶=  ۶۷ت  ۷9 41=  21ت 20 : بودشومت/ موکبیب 

D :5 4 230=  50ت120ت ۶0 124=  25ت  54ت  45 41= 12ت 12ت 1۷ م اهه /بالت شیاست / ان ع 

 35 ۲9 دقیقه ۱۰7۱ فحهص 739 سؤال ۱۸۰ مجمیع

 که ل الً کاها باهاش نداهرر  بیداهی  مبیه ی جمع 10وا   ۶خدند  ت  شهس هی  35وا  29پس شد 

 اماا نراراد مثاع بقوااه   افحه شاه  134سات. ساوب سارز  باا  ا ثابات ی هاب هی  ببنامَهاوفابااً پاراه چنرخ پبنان خن؟(ی.نم شنوی برنامنه نی.نگ؟

ه یباات کار بادش ی شراادا شاد بخادنت. اگاوقساومش کیات باه کااع هی هاات ی هاب هی  چیااد  فحه بارااد شهساا پهات ساب هاار خدناد  بهاه.

 ��خوال بقوه شد هست  لدکدس هی بذاه هیا جدیالا وبموید دژا ی بتنمت

  بوااه؛ اران هاحتاه کاه هار مااژیه خدنادا  هار نمب  شاهرار. ومادم کیات خوا ات مویادهراا  بوااهشهس نمب  1ت  شهس مااژیه 1هب گبی  ودا

شهس  3خادنت. یبات خولات  رااشا گذاشاتت ی لقاط ذاها آنااودمت  لوزراد  بواد متحا ت هی مقارسه کن با یبتت کاه پهات ساب هار یبات مات

 ش نکن پارَهللدما شر ه نتدنت بخدنت...... خدارا آشم هی شبمید . اگه اوفابت بوفته که هی خدندا که ممکیه خدبر جداب ندا

  مباا   ی ات حداسات باشاه هاب وغوواب ر یات راه بادم شیه وغوواب شاش  بخهاارت ا  ببناماه . ساتا چیاد سا هباب اسااس وببباهارن ببناماه

  شاشته باشش ره ش وع محکر پس یاسَه ا مدلق.وبببهشد  ا  

 

    ره گبی  شهست هی انتخاب کن  ا  ره طبه یض وتت ی میابع هی بیدرس  ا  ره طبه حساب کن که چید هی  شاها ی بباه  هی ا چید سالت

بخدنت. حدیشاً متدجه موهت که بباا هب بخهت ا  میاب ت چقد  ما  بذاها ی مدربرت کیت. گفتر حدیشاً  چد  هو  یبت همه چت طرق ببنامه 

 کیور ت ت جیون( هی انتخاب متپوش نموب   بباا مثال ا  جدیل گبی   آناودم

 سالت مفود شهس بخدنر ی اطاللاور هی اریبدها ودا جدیل یاهش کبشم: ۷لبض کیور من به طده موان ون هی ا 

 براورد ساعت نیاز اآلا میزاا آمادگی قبلی گذاریهدف وضعیت اآلا درس

 نمب  22وا  18 متدسط آناودمت

 برالً ره شیه سوب سرز هی خدندم

 اپلوکوهن هی نزشم.تاا وس

 

 بخدنر سوب سرز هی مهر مراحث مهر ی خولت

 اش هی بزنر  ااومبریو وست 30٪

 یرس مبیه سبرع هی گدش بدم.

 43وا  3۷

  ۶وا  5 مهر سوب سرز هی بخدنر لقط مراحث خولت هو  کاها نکبشم نصب نمب  ض وب شیاستجیون

 روش اجرا



 

 

  یرس مبیه سبرع هی گدش بدم. سختهخدندنش ی راشگوبرش ببام 

 

ا هی اناه راا هفت ات ببرازا ی وادنت باا راه شراد بهتاب نسارت باه شابارط خادشت ببناماهیبتت همه چت هی به ارن شکع هیا کاغذ بوااها  مت

  ا من بباا ارن گبی  به ارن شکع شهیمد هی   8ا اجبا کیت. ببنامه

 ساعت شب ۲ ساعت بعد از ظهر ۲ ساعت قبل از ظهر 3 روزشمار

 آناودمتسوب سرز  سوب سرز آناودمت سوب سرز آناودمت هی  ایل

 آناودمت وست سوب سرز آناودمت سوب سرز آناودمت هی  شیم

 سوب سرز جیون سوب سرز آناودمت سوب سرز آناودمت هی  سدم

 آناودمت وست سوب سرز آناودمت سوب سرز آناودمت هی  چهاهم

 آناودمتوست  سوب سرز آناودمت آناودمت سوب سرز هی  پیبر

 سوب سرز جیون وست آناودمت سوب سرز آناودمت هی  شهر

 وست آناودمت ت یرس وست آناودمت ت یرس آناودمت سوب سرز هی  هفتر

 جیون یرس وست ت بیداآ مدن  جمعت  آناودمت یرس آناودمت یرس هی  ههتر

 هسار. باباا هاب شهس طراق بابایهش برلات یبات گذاشاتر ی میااب ش هی ماا  اه گاذاهرر متبا اجاباا شهسات اران ببناماه کاامالً باه هده

وادنر بابی بیادا کابشم. حااال متکار وسات  شم ی باا یراس مابیه کابشم ی شه آخاب باا راه آ مدنا  جمعکبشم. با سوب سارز شابیع کابشم  کر

 ��سباغ گبی  ب د 

  هی مبیه کیور ی ببرر سباغ  ندگومد  چیدوا نکته 

 ی ماداهش اجبارات هی باراد مااابق یبات ی نواا  خادشت بچویات  ��باه کلوااوش حتمااً باراد یلااشاه باشات  چقد الپمه که به برنامه   نا خ  باشنی؟

 ��هر خاهج شت. نکن بچه  بیهشرنلخاهج بهت ممکیه ا   وست کالس لوزردپات  ا شخصوت. ی ت اگه کالً ا  ببنامهی بهه ببنامه

 ساالت بخدناه ی  4وادنر راه لادش ب ار یاساه هماه. راه نفاب ممکیاه  افحات راه هی ش هی وادا من نمت   پی چ  ساعگ   ی بخنونی؟

 خدشت سالت مواش شستت  ا  کر شبیع کن  با متدسط اشامه بد  ی با  راش ومدم کن  سالت  به هب حال 10مسلط بهه. ره نفب ودا 

 طاده کاه بارالً هار گفاتر  لابض ماا اریاه کاه شهساا هی بارال خدنادا. ا   همد  خوه بخوخم ینه ممبنع شانری م بخنونی ک نای برنامنه بنذخ م ؟

 ��سه وهبرحت خدند  نداهرر م ه شه حا ت استثیا. اینر یسط همون ببنامه یبتت یا



 

 

 هه  ارن ببنامه مثع ره م لدمه که نه بعضم خپ   سا    خی  شرم اای کر م یا طول شرم بوندماون   بیا ر م.(طیه باپم باید ی یمقد   قگ بذخ م؟

. مثالً اگه طدل وبم آناودمت هی خدهشا ی وستاشر  شا ی دش طباحت کیه ی وغووب بد وا خدششد ا خدنهودنه نقههلدنداسودنه که هب شانهبدرت مت

 ودنت مابقت یبتهد بدا به شهست که هید  نخدندرش.بهش مسلات  ا   لقط نوا  به مبیه شاه  ی مت

  واادنت ا   گاادش ناادا. ی اات هی اا آخااب یاسااه ماابیه آه   اینبااا کااع متخونه یننه مب ونم  خسننی تننذز بنو  بنناپم بایند  ی.نن     وننو  بندم؟

  ��یرس هی گدش مودرر 

 ببشاها راه چواز شخصاوه. پاس ش تاد باه نکتاه رااشت باشاه �� ا کتاابببشاها کان. راا وادا راه شلتاب جادا راا حاشاوهودنت نکتاهوا مت

 کیه هی اا آخب ا   مون بلیدت مت هاتاببشاهخال هموب ابیدرساا کالس خدش نکن ی هبچت مهمه خدشت بیدرس. 

 هرفبما هی حتما بز . ب دش اینارت هی بز  که جدردوب  ی را مهتبک کهدها هستن. کد م ش. ای خا(یریا     بزنی؟ 

 اا  ضااببدها   ر اازا  ی هاااا شیه بیاادا بهااه ی باابا ب اادا. انااداع هیشا میاقاات شهس خدنااد  اریااه کااه هااب مرحااث جمعببنامااه

 پاره. شَهسِتُ شُهُست بخد  غوب  یاسه جاهاا شر ه کاهببش شاه  نه امتحا  للدم

 ا آ مد  مانهودا ساexam.edutums.ir اهلل ا  خدشت ره امتحا  ب وبا برویت با ودنت ایل بسرانردهت ا  آ مد  آنالرن گذاشتور. مت

  ��خدشت چن چیدا ی ب د هسماً شبیع کیت. نامدساً رکر شبت کیت ا نهر پاست 

  کماه باراد ب ار خوا ات باباا مابیه هی   ۶کیات اگاه لکاب مت .بیادامابیه ی جمع هی اا آخاب باباا باهور ساههی  مت 35وا  29ب د ا  ارن

اریقاد اسااتبس شاها ی وااد لکااب امتحاانت کااه خدشوااد پدشاا   اا آخاابامااا اراان هی  ی نخادنت؛ شاااش بااا ا شهبواااها واادا لبجاههاحات. شااارد 

 �� ��م اسب کیه پسب باشت را شختب. سوروع شاها اندا   شُهست لببت نمتجاا کاه که متکیت وا یبتت ود ودا ت هده نب   به ارنمت

 باا جاداب ی  هااا اخواب ش  وساتاا شیه موهاه شیبااه  گادش شاش  یُرساا باا نکاات پبوکاباه ی ا جداگدناه موادرر. یاسه شیها  مبیه ببنامه

 هی ب داً مو ور به یبتش  ا مبیهببنامه ز واتج .مبیه سلکتود

 مراحاث  وسات گبیهات  ش  ی... کاه باه مابیه  ره سبا مسا ع هست هاجع باه کیتابل اساتبس  شانسات  ش   وقلاب کابش   مابیه للمات

پاراه خولات ا میاقات ب وابا ی یاهش باا ون بهات. امتحاا  للدمومام والش ما اریه که باا آهاماش بابرر جلاد ی راه نماب  .��ودا کانال مو ر 

. یإال واا ب اد ا  امتحاا  ی کیور یاساه اریاه کاه ویرلات نکیاتش واالش کیات. اگاه گااهت اساتبس یاهش ماتگذه  اگه به اندا  هاحت ی خدب مت

  ��ها بواش با همور ی مامئیر آخبش مو ت اینقدم سخت نردش یبتت که نتوبه

http://exam.edutums.ir/


 

 

 ودنت ودا چیا  کلت س ال شاها که جداب نداشم. متشینر که هرخولت طدالنت شد  ی ت متPV  جا  س ال کیت من شه خدمتت هستر. لقط

لوی لوش هر وارپ نکن. چقد حااااابهههههههههه  من ببنامه ی پستاا کانال هی خدب بخد   نوام برویر پبسودا ایّل شهس بخدنر را مبیه کیر 

 �� شم. ل ال 
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