
 بِ ًام خدا

  2کَاًتَم  ّای ًوزات هیاى تزم

23فصل  برَمکىش اختالل :-22فصل َای      

(4ومرٌ )از  (4ومرٌ )از   (4ومرٌ )از   (4ومرٌ )از    
 ردیف شمارٌ داوشجًیی

---  0.24 0.53 1.58 :323824 2 

---  1.8 2.78 2.83 :323444 3 

3 0.21 2.85 2.62 :224574 4 

---  0.6 0.68 0.71 :224914 5 

---  2.04 2.55 2.62 :324634 6 

---  0.84 2.18 2.13 :224:34 7 

---  0.6 1.5 1.85 :324734 8 

---  0.48 1.2 1.04 :121744 9 

---  1.92 3 2.13 :225634 : 

3 1.01 3 1.64 :325674 21 

---  22 راضیِ داداشی هطلق 3 2.85 3 

---  0 0 1.36 :123754 23 

3 3 2.55 2.29 :326274 24 

---  1.92 2.63 2.29 :326654 25 

---  0.6 0.3 0.76 :326:54 26 

---  0.84 0.68 1.75 :2224:4 27 

---  2.4 2.85 1.85 :328554 28 

---  1.08 3 1.09 :126174 29 

---  0.36 2.7 2.13 :329454 2: 

---  0 2.25 2.24 :329474 31 

---  1.32 2.25 1.86 :329864 32 

1.5 2.4 2.1 2.19 :32:124 33 

---  0.6 2.18 2.13 :32:134 34 

---  0 0 0.71 :127444 35 

---  0.24 0.75 0 :122214 36 

  

طرح می شًد، اختیاری  23( ي فصل :-22َای ) پاسخ گًیی بٍ سًاالتی کٍ از فصلدر امتحان پایان ترم، 

 است.

 تمامی داوشجًیان بایذ بٍ سًاالت طرح شذٌ از مبحث برَمکىش ي اختالل پاسخ دَىذ.

خ ساس هبحث اختالل سَالی طزح شَد کِ شوا بزای پا هثال د کِ هوکي استدقت کٌی بسیار هْن:

ای احتیاج داشتِ باشید، بٌابزایي  ّای خَد دربارُ جوع اًداسُ حزکت ساٍیِ آهَسُ بِ آى بِ

( بِ سَال در هیاى تزم  22اس فصل  توایل دارًد )بِ ٍاسطِ اخذ ًوزُ خَب هثال داًشجَیاًی کِ

پاسخ ًوی  22اس فصل طزح شدُ  بِ سَال صزیحِدقت داشتِ باشٌد کِ ، ًدٌّد خسپا 22فصل 

  دٌّد ٍ ایي بِ هعٌی عدم ًیاس بِ هفاّین ایي درس در بقیِ سَاالت ًیست.

مشخص کردن دقیق کذامیه با کتبا در صًرت تقاضا برای تصحیح مجذد برگٍ خًد، درخًاست خًد را 

 تحًیل ایىجاوب دَیذ.امتحان، 


