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 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 19/11/1396 

هفبّین ٍ آؿٌبیی ثب 

ػالهت ٍ تعبسیف 

اؿٌبیی ثب ػبصهبى 

 جْبًی ثْذاؿت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 مٌذ ثیبى سا ثیوبسی ٍ ػالهت هفَْم. 1

 ًوبیذ تَصیف سا ػالهت طیف. 2

 .ًوبیذ فْشػت سا ػالهتی ثش هَحش عَاهل. 3

 ؿبخص ّبی ػالهتی سا ؿشح دّذ  .4

 ِ ًوبیذ.هحبػج سا یػالهت یؿبخص ّب .5

 حیطِ عبطفی:

 ضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.ثب اًگی

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی
 عبطفی

، حل ػخٌشاًی
هؼبلِ ،هجبحخِ 
ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ
ًشم  ،پشٍطمتَس
افضس 

، ،پبٍسپَیٌت
متبة، عنغ، 

 هقبلِ

 ػبعت2

هطبلعِ 
هجبحج 

هطشح ؿذُ 
ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

 آغبصیيآصهَى 

2 26/11/1396 

اصَل ٍ ب آؿٌبیی ث

هجبًی هشاقجت ّبی 

 اٍلیِ ثْذاؿتی

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 . هفبّین ثْذاؿت اٍلیِ سا  ؿشح دّذ.1

 تحلیل سا ثبؿذ تَجِ هَسد ثبیذ اٍلیِ ثْذاؿتی ّبی هشاقجت تبهیي هٌظَس ثِ مِ اصَلی.  2

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

آصهَى ّبی تنَیٌی 

 ٍ تـخیصی

                                                 

 می، آزمبیطی گردش عل –پرسص ي پبسخ  –حل مسئلٍ  –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب َذف قضبيت در مًرد تسلط  ویای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  
 اوطجًیبن( برگسار گردد.د
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 ًوبیذ

 .دّذ تَضیح سا ثْذاؿتی ّبی هشاقجت اجضای. 3

 ح دّذتَضی سا اؿتیثْذ ّبی هشاقجت ػطَح.  4

 .ًوبیذ هقبیؼِ ّب هشاقجت اسائِ دس پیچیذگی ًظش اص سا ػطَح هشاقجت ّبی ثْذاؿتی .5

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

 آیٌذُ

3 33/12/1396 

 جلؼِ ػَم:

ػبختبس ٍ آؿٌبیی ثب 

ػطَح ٍ ٍاحذ ّبی 

عشضِ خذهبت دس 

ًظبم ؿجنِ ثْذاؿتی 

 دسهبًی دس ایشاى

  

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

ٍاحذ ّبی عشضِ خذهبت دس ًظبم ؿجنِ ثْذاؿتی ثبؿذ ػبختبس  ٍ ػطَح .داًـجَ قبدس 1

 سا تَضیح دّذ. دسهبًی دس ایشاى

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

فضس ا

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

4 13/12/1396 

ثشًبهِ آؿٌبیی ثب 

ّبی پضؿل 

 خبًَادُ

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 . هفبّین ٍ اّذاف ثشًبهِ ّبی پضؿل خبًَادُ سا ؿشح دّذ.1

 ؿل خبًَادُ سا ؿشح دّذ.. اّویت اػتقشاس ثشًبهِ پض2

 .  چبلؾ ّبی پیؾ سٍی پیبدُ ػبصی ثشًبهِ پضؿل خبًَادُ سا ثیبى ًوبیذ.3

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

ضس اف

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

5 17/12/1396 

 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت هجبسصُ ثب 

ثیوبسی ّبی ٍاگیش 

 دس ًظبم ػالهت 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 سا ؿشح دّذ. یشٍاگ ّبی ثیوبسی ثب هجبسصُ مـَسی ّبی ثشًبهِ. 1

 سا تـشیح مٌذ. ٍاگیش ّبی ثیوبسی ثب ّب هجبسصُ ثشًبهِ اختصبصی ٍ ملی اّذاف. 2

 سا تَصیف مٌذ. ٍاگیش ّبی ثیوبسی ثب ّب هجبسصُ ثشًبهِ عوذُ ّبی ؿبخص.  3

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.   

 

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

ػبعت2، سایبًِ، حل ػخٌشاًی -ؿٌبختی دانشجو بتواندآؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب  24/12/1396 6 آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ هطبلعِ  
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ٍ خذهبت ثْذاؿت 

هحیط دس ًظبم 

 ػالهت

 

 یطِ ؿٌبختی:ح

 .ًوبیذ تعشیف سا هحیط ثْذاؿت. 1

 .دّذ ؿشح سا هحیط ثْذاؿت اػبػی ّذف ٍ هحیط عَاهل. 2

  دّذ تَضیح ّب ثیوبسی مٌتشل دس سا ”هحیط ثْذاؿت“ ساّجشد. 3

 .مٌذ ثیبى سا آًْب عولنشد ّبی حَصُ ٍ هحیط ثْذاؿت تخصصی ٍ عوَهی ّبی چبلؾ. 4

 حیطِ عبطفی:

 سػی مالع ؿشمت مٌذ.ثب اًگیضُ دس هجبحج د

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

هؼبلِ ،هجبحخِ  عبطفی

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

 تـخیصی

7 16/31/1397 

ب ثشًبهِ ّب آؿٌبیی ث

ٍ خذهبت ثْذاؿت 

حشفِ ای دس ًظبم 

 ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 مٌذ دسك سا آى اّویت ٍ ای حشفِ ثْذاؿت علن آهذى ثَجَد علل. 1

 ؿشح دّذ.  سا ایشاى دس ای حشفِ ثْذاؿت علن جبیگبُ. 2

 ؿشح دّذ. سا آى ثِ دػتیبثی ّبی ساُ ٍ ای حشفِ ثْذاؿت اّذاف  3

 ی:حیطِ عبطف

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

8 23/31/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت ثْذاؿت 

سٍاًی دس ًظبم 

 ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 .دّذ تَضیح سا آى تبسیخچِ ًوَدُ، تعشیف سا سٍاى ثْذاؿت. 1

 .مٌذ ثیبى سا ّؼتٌذ ػبلن سٍاًی ًظش اص مِ افشادی ّبی ٍیظگی. 2

 .دّذ ؿشح سا سٍاى ثْذاؿت اّویت.  3

 ؿشح دّذ. سا سٍاى ثْذاؿت دس پیـگیشی گبًة ػِ ػطَح.  4

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

جبحج ه

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

 آصهَى هیبى تشهن

9 33/31/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت ػالهت 

هبدس ٍ مَدك دس 

 ًظبم ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 .ًوبیذ داٍسی ٍ مشدُ تَصیف دًیب دس سا هبدساى هشه ٍ ػالهت ٍضعیت. 1

 .مٌذ هقبیؼِ سا ایشاى ٍ جْبى دس هبدساى هشه علل ..2

 .دّذ تَضیح سا ایشاى دس هبدساى ػالهت ّبی ثشًبهِ.  3

 .   اّویت هشاقجت اص ًَصاداى سا ؿشح دّذ.4

 حیطِ عبطفی:

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی
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 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

13 36/32/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت تٌظین 

خبًَادُ دس ًظبم 

 ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 مٌذ ثیبى سا خبًَادُ تٌظین اّویت. 1

 مٌذ ثیبى سا خبًَادُ تٌظین قبًَى. 2

 ثجشد ًبم سا خبًَادُ تٌظین ثشًبهِ ملی ّبی فعبلیت.  3

 .ًوبیذ لیؼت سا خبًَادُ تٌظین ثشًبهِ اسصؿیبثی ّبی ؿبخص. 4

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ی، پشػؾ ٍ ا

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

11 13/32/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت ػالهت 

هیبًؼبالى ٍ 

ػبلوٌذاى دس ًظبم 

 ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 .مٌذ ثیبى سا مٌْؼبلی ٍ پیشی ًَپیشی، اص هٌظَس ًوَدُ، تعشیف سا لوٌذیػب. 1

 دّذ ؿشح سا جبهعِ دس ػبلوٌذاى جوعیت تغییشات ٍ ؿٌبػی جوعیت.داًـجَ 2

 .مٌذ ثیبى سا ػبلخَسدگبى اص هشاقجت ًحَُ ٍ لضٍم.  3

 مٌذ رمش سا ػبلوٌذاى صًذگی میفیت افضایؾ ثش هَحش عَاهل.  4

 حیطِ عبطفی:

 ًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.ثب ا

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

12 23/32/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت ثْذاؿت 

هذاسع دس ًظبم 

 ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 دّذ ؿشح سا هذاسع ثْذاؿت اػبػی ساّجشدّبی ٍ اّذاف اّویت،. 1

 مٌذ تَصیف سا هذاسع ثْذاؿتی خذهبت اصَل ٍ هفبّین.  2

 .دّذ تَضیح سا هذاسع ثْذاؿت هْن ّبی ؿبخص.  3

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

13 27/32/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت تغزیِ ٍ 

ثْذاؿت هَاد غزایی 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 .مٌذ ثیبى هختلف ثیوبسیْبی دس سا تغزیِ ًقؾ .1

 ثـٌبػذ سا غزایی هَاد آلَدگی عَاهل .2

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی
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 دس ًظبم ػالهت

 

 دّذ تَضیح سا عَاهل آلَدگی هَاد غزایی اص ّشیل اّویت ٍ ًقؾ   .3

 مٌذ. ثیبى سا غزایی هَاد حبًَیِ ّبی آلَدگی اص پیـگیشی ولیع ساّنبسّبی .4

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

 آیٌذُ

14 33/33/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت آهَصؽ 

 ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 سا ثیبى مٌذ. ػالهت استقبی ٍ ثْذاؿت آهَصؽ ّبی ثشًبهِ ًقؾ اّویت. 1

 .مٌذ تعشیف سا ػالهت استقبی ٍ ثْذاؿت آهَصؽ.  2

  .دّذ تَضیح سا ثْذاؿت آهَصؽ دس سیضی ثشًبهِ الگَّبی هْوتشیي.  3

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

نغ، متبة، ع

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

15 13/33/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ ّب 

ٍ خذهبت پیـگیشی 

اص حَادث ٍ فَسیت 

 ّب ًظبم ػالهت

 

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 دّذ ؿشح سا حَادث اپیذهیَلَطی ثِ آگبّی اّویت. 1

 .دّذ حؿش سا ثالیب هذیشیت. 2

 ًوبیذ تـشیح سا ػَاًح هذیشیت دس هذاس جبهعِ سٍینشد 3

 .ًوبیذ لیؼت سا ثالیب ٍقَع ٌّگبم ثِ عولنشد ًحَُ. 4

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

 ثِ هجبحج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی

16 17/33/1397 

آؿٌبیی ثب ثشًبهِ 

 ّبی هذیشیت

 دس ّضیٌِ ٍ میفیت

 دسهبى ٍ ثْذاؿت

 دانشجو بتواند

 حیطِ ؿٌبختی:

 ،وبیذً ثیبى سا میفیت اص هختلفی تعبسیف .1

 .مٌذ تحلیل هخبل رمش ثب دسهبى ٍ ثْذاؿت دس سا میفیت هفَْم  .2

 .دّذ ؿشح سا دسهبى ٍ ثْذاؿت دس آى اسصؽ ٍ میفیت .3

 ّبی هخبل میفیت ّضیٌِ اصلی ّبی سدُ ثشای ٍ تـشیح سا میفیت ٍ ّضیٌِ ثیي استجبط .4

 .ًوبیذ اسائِ عولی

 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیضُ دس هجبحج دسػی مالع ؿشمت مٌذ.

  ج دسػی مالع ثب دقت گَؽ مٌذ.ثِ هجبح

 -ؿٌبختی

 عبطفی

، حل ػخٌشاًی

هؼبلِ ،هجبحخِ 

ای، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

، سایبًِ

ًشم  ،پشٍطمتَس

افضس 

، ،پبٍسپَیٌت

متبة، عنغ، 

 هقبلِ

ػبعت2 هطبلعِ  

هجبحج 

هطشح ؿذُ 

ٍ هجبحج 

 آیٌذُ

آصهَى ّبی تنَیٌی ٍ 

 تـخیصی
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جمع بندی 

مطالب و رفع 
 مشکل

 داًـجَ ثتَاًذ:
 طبلت هطشح ؿذُ دس طَل تشم سا تَضیح دّذ.ه .1

 هؼبئل هختلف اسائِ ؿذُ دس طَل تشم سا حل ًوبیذ. .2

 ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا دسك مشدُ ثبؿذ. .3

 ثب اًگیضُ ٍ اؿتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم ؿشمت مٌذ. .4

-ؿٌبختی

 عبطفی
 ---- حل هؼئلِ

121 

 دقیقِ

حل 
هؼبئل 
 اسائِ ؿذُ

 آصهَى پبیبًی
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