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 )CAM-T( نامرد رد عجارم اب طابترا

یم رارقرب طابترا ،نامرد نیح رد شعجارم اب رگنامرد ھک تسا یتوافتم یاھهار رتھب کرد ،ام یھعلاطم زا فدھ
 ،هداد ماجنا ار نومزآ-شیپ ھک یعجارم ھب طوبرم یاھخساپ اھنت ،دیھدیم خساپ تالاوس نیا ھب ھک ینامز افطل .دنک
 خساپ ھب ھقالع ھک ناتناعجارم زا یکی ،دناهدرکن لماک ار نومزآ شیپ مرف ناتناعجارم زا مادک چیھ رگا .دینک سکعنم
 شھوژپ فادھا یارب اھنت ار امش یاھخساپ ام .دینک لمع الاب لمعلاروتسد دننام و دینک باختنا ار دراد تالاوس ھب نداد
  .دش دھاوخ ھتشاد ھگن ھنامرحم ،تقد ھب امش یاھخساپ مامت .مینکیم هدافتسا

 .دیھد خساپ ھناقداص تالاوس ھب افطل .دید دھاوخن ار امش یاھخساپ زگرھ امش عجارم
 

 امش هرابرد :1 تمسق

 ..... :نس .1
 ).دیشکب طخ رظن دروم خساپ رود افطل( :تیسنج .2

  نز -1
 درم -2
 ریاس -3

 :یلیصحت یھتشر .3
 ینامردراک -1
 یپارتویزیف -2
 یراتسرپ -3
 یسانشناور یاھشیارگ -4
 هرواشم و ییامنھار یاھشیارگ -5
 )............. :دیربب مان( رگید دراوم -6

 :دینک صخشم ار دوخ یلیصحت کردم نیرخآ .4
  ینادراک/ملپید قوف -1
 یسانشراک/سناسیل -2
 دشرا یسانشراک/سناسیل قوف -3
 یرتکد -4

 ؟دینکیم راک رگنامرد رایتسد ای رگنامرد ناونع ھب امش تدم ھچ .5
 لاس 1 زا رتمک -1
 لاس 5 ات 1 -2
 لاس 10 ات 6 -3
 لاس 20 ات 11 -4



 لاس 20 زا شیب -5

 عجارم اب طابترا :2 تمسق

 :لاثم یارب .دیھد زایتما ،دیاهداد ماجنا رظن دروم عجارم یارب ھک ییاھراک ھب ،ددع کی رود هریاد ندیشک اب افطل
 ".ماهدناوخ نامر نم"

 

 .دنک ادیپ یسرتسد ،دنتسھ ھعماج رد ھک تالیھست و تاناکما ھب ات ماهدرک کمک معجارم ھب .6

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 

 
 .ماهدرک شوگ مامت قایتشا اب معجارم ھب .7

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .مداد حیضوت وا یارب ار یدعب تامادقا و معجارم طیارش .8

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ  تردن ھب تقوچیھ

 
 ،هدادیم ماجنا ار شیاھراک ھک یاهوحن و عون ای شلکشم ھب یتوافتم یهویش ھب ات ماهدرک کمک معجارم ھب .9

 .دنک رکف

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .ماهدرک یروآدای وا ھب ار تسا بوخ اھنآ ماجنا رد معجارم ھک ییاھزیچ .10

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 

  .دنک باختنا شدوخ ار یدعب ماگ مداد تصرف معجارم ھب .11

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ



 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ
 

 .دشاب ھتشاد یتحار ساسحا شلئاسم نایب رد معجارم ھک مدیسرپ یاھنوگ ھب ار متالاوس .12

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .دشخبب دوبھب ار دوخ درکلمع و راتفر ھنوگچ ھک ماھتفگ معجارم ھب .13

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .میاهدرک تبحص اھیناوتان یاراد دارفا ینوناق قوقح دروم رد ام .14

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 و اھزاین یانبم رب ،مینکیم راک اھنآ یور ھک یتاعوضوم تیولوا ھک ماهداد معجارم ھب ار نانیمطا نیا .15

 .دشاب وا یاھتساوخ

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .دنک ادیپ سفن ھب دامتعا ساسحا ھک مدوب یاھنوگ ھب معجارم اب اھوگ و تفگ رد .16

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 رد ھک یتوافتم یاھباختنا و اھهار وا یارب ،مدرکیم کمک تامیمصت نتفرگ رد معجارم ھب ھک یماگنھ .17
    .ماهداد حرش ار دراد ور شیپ

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .منک کرد ،)دنتسھ ھک ھچ رھ( ار معجارم دیاقع و تاساسحا ماهدرک یعس .18

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .مدرک یم حالصا ای هداد رییغت ار تسنادیمن رمثرمثم معجارم ھک ییاھراکھار ،نامرد دنیآرف یط .19

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ



 
 .مداد ناشن معجارم ھب حوضو ھب ار نامرد ریسم .20

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 

 یارب ھک مھدب نانیمطا ،درادن ار شماجنا سفن ھب دامتعا معجارم ھک ییاھراک رد ،یرگنتبثم اب مدرک یعس .21
  .تسا هدامآ ناشماجنا

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
  .دنک رکف نآ یهرابرد نشور و زاب ینھذ اب ،لکشم اب یناجیھ دروخرب یاج ھب ات مدرک کمک معجارم ھب .22

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .تسا ھعماج دارفا یھیقب دننام یدرف مھ وا ھک مدرک لقتنم ار ساسحا نیا وا ھب معجارم اب وگ و تفگ رد .23

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 اب نامرد یھمانرب رد میت کی دننام ودرھ ام ھک مدرک لقتنم ار ساسحا نیا وا ھب معجارم اب وگ و تفگ رد .24
 .میاهدرک راک رگیدکی

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .دنکن ییاھنت ساسحا ھک مدرک تبحص مایصخش یھبرجت زا معجارم اب وگ و تفگ رد .25

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .دنک ادیپ یراودیما ات متفگ معجارم ھب ییاھزیچ .26

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
  .منک دعاقتم ار معجارم ھک ماهدرک حرطم یروط ار میاھھیصوت .27

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ



 
 .مدرک راذگاو معجارم دوخ ھب ار نامرد یاھدرواتسد لرتنک .28

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 و اھھیریخ دننام( دنتسین نامرد یمسر متسیس زا یئزج ھک یتاناکما و دارفا زا ات مدرک کمک معجارم ھب  .29
    .دنک ادیپ عالطا ،)داھن مدرم یاھنمجنا

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 

 .ماهدرک شقیوشت یرگید تروص ھب ای فیرعت وا زا هداد ماجنا معجارم ھک ییاھراک و اھدرواتسد تباب .30
1 2 3 4 5 

تقوچیھ تردن ھب  تاقوایھاگ  ابلاغ  تاقوا رثکا   

 
 .دریگب رظن رد ار یفلتخم یاھهار ،شیاھراک ماجنا یارب ھک ماهدرک کمک معجارم ھب .31

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .ماهداد ییاھشزومآ معجارم ھب .32

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .دنک رارقرب طابترا ،دنراد وا ھباشم یناوتان ای ھبرجت ھک یناسک اب ات ماهدرک کمک معجارم ھب .33

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .مسرپب لاوس موزل تروص رد و منک شوگ وا یاھتبحص ھب ،معجارم یاھزاین کرد یارب ات ماهدرک شالت .34

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ

 
 .دزادرپب اھنآ ھب ،رتکچوک یاھتمسق ھب شلکشم ندرک درخ اب ھک ماهدرک کمک معجارم ھب .35

1 2 3 4 5 
 تاقوا رثکا ابلاغ تاقوایھاگ تردن ھب تقوچیھ



 
 
 
 
 

 

 یدنمتیاضر .3 تمسق

 تیاضر ،تسا هدرک تفایرد ھک یاینامرد تامدخ زا نازیم ھچ ناتعجارم دینکیم رکف ،ھتفر مھ یور .36
 ؟دراد

1 2 3 4 5 
 تیاضر یدودح ات دراد تیاضر یمک درادن تیاضر الصا

 دراد
 تیاضر دایز رایسب دراد تیاضر یلیخ

 دراد
 

 ؟تسا ھنوگچ ناتعجارم نامرد زا امش تیاضر نازیم ،ھتفر مھ یور .37

1 2 3 4 5 
 تیاضر یدودح ات مراد تیاضر یمک مرادن تیاضر الصا

 مراد
 تیاضر دایز رایسب مراد تیاضر یلیخ

 مراد
 

 زا کی مادک ،دیھد ماجنا یتوافتم یهویش ھب ناتعجارم نامرد رد دیتساوخیم ھک دوب دروم کی طقف رگا  .38
 ).دینک صخشم ار ناتتیولوا نیرتمھم اھنت افطل( ؟دیدرکیم باختنا ار ریز دراوم

 .مدوبیم عطاق ای یدومنھر رتشیب ...........

 .مدادیم ار )شلئاسم یور( یرتشیب لرتنک معجارم ھب ..........

 رد ھک یتالیھست و تاناکما ھب ار وا ای مدرکیم یفرعم دنراد ھباشم یاھیناوتان ھک یدارفا ھب ار معجارم ...........
  .مدرکیم لصو ،دراد دوجو ھعماج

 .منک کرد ار دراد زاین وا ھک ھچنآ مناوتب ات مدادیم شوگ رتشیب و مدیسرپیم یرتشیب تالاوس ..........

 .مدرکیم تیوقت رتشیب معجارم رد ار دیما و مدوب یم هدننک تیوقت و تبثم رتشیب .........

 یاھلاوس و مدرکیم لیلحت ار اھباختنا یلامتحا یاھدمایپ ،مدرکیم حرط ار اھباختنا زا یلامجا یاھصالخ .........
 .مدیسرپیم یقطنم و یلالدتسا

 ار معجارم یاھزاین یتسرد الماک تروص ھب ماهداد ماجنا ھک یراک منکیم رکف ؛الاب دراوم زا مادک چیھ ..........
 .تساهداد ششوپ

 



 تیمھا اب نآ نتسناد و ھجوت دینکیم رکف ھک هدنام یقاب یرگید زیچ ایآ .مرکشتم ھمانشسرپ نیا ھب امش خساپ زا
 ؟دیراذگب نایم رد ام اب دیھاوخب ھک تسھ  یزیچ ای و تسا
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