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کی الامتحا ،دوب ام یایند ندمآ دوجو هب زاغآرس هک گنب گیب نامه ای گرزب راجفنا
هارمه یندرکنرواب رون و دنلب رایسب یادص اب هک راجفنا کی تسا هدوب ییاشامت دادیور .

تسا هدوب یمارآ هب الامتحا ناهج ندش دلوتم لحارم نآ زا سپ اما ،تسا هدوب



هدوب یلاخ و شوماخ ،کیرات یلک هب ام ناهج ،دلوت زا سپ ینالوط رایسب نامز کی رد
دوجو هب گرزب راجفنا زا سپ لاس نویلیم  ۱۰۰ تسا . دودح الامتحا اه هراتس نیلوا

. تسا هتشادن دوجو ناهج رد زاگ زج یزیچ نامز نآ ات دنا هدمآ .

یلیخ نوچ ،دنا هدشن هدید هاگ چیه ،دنا هدمآ دوجو هب ناهج رد هک ییاه هراتس نیلوا
نیا دننک یم ثحب اه نآ دوجو رس رب نامجنم زا یرایسب اما . دنا هتفر نیب زا شیپ تقو .
. دنشاب هدمآ دوجو هب گرزب راجفنا طسوت هدش داجیا داوم زا دنتسناوت یم اه هراتس

مویتیل و مویله ،نژوردیه ،دنا هتشاد دوجو اه هراتس دلوت زا شیپ هک ییایمیش داوم اهنت
یاه هراتس و دیشروخ فالخرب  نیتسخن یاه هراتس هک تسا ینعم نیا هب نیا دنا هدوب .

. دندوب هدش لیکشت داوم نیمه زا طقف ،ام ناشکهک

هب رود یاهایند زا یریواصت و دنا هدرک رفس نامز رد نامجنم ،رون تعرس کمک اب
. تسا هدوب شوماخ نآ رون ،تسا هدوب رت ناوج ناهج نس یتقو هک دنا هدروآ تسد

ییاسانش دندوب رت نشور هک ار ناوج و زیگنا تفگش یاه ناشکهک زا یدادعت طقف اه نآ
! دندرک

مان ) CR7(  ،تسا هدرک هدز تفگش ار نامجنم صاخ روط هب هک اه ناشکهک نیا زا یکی
. تسا هدش دصر هیلوا ناهج رد هک تسا یناشکهک نیرت نشور ناشکهک نیا دراد .

هب هک یهوبنا دینیبب ار ناشکهک نیا زا هنادنمرنه ییامن ریوصت نیا رد دیناوت یم امش .
ناهج یاه هراتس زا یرایسب هناخ ناشکهک نیا هک دهد یم ناشن ،دسر یم یرابغ رظن

! تسا هدوب هیلوا

رصانع و دنا هتخاس ار ملاع نیگنس تارذ راب نیلوا یارب هک دنتسه ییاه هراتس اه نیا
نیا زا دش یم هک یزیچ نیرتزیگنا ناجیه دنا هداد لیکشت ار تایح هدنروآ دوجو هب هیلوا .

! تسا نیمه دیمهف اه هراتس

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 
ESO 

باذج تیعقاو

،دنا هدوب گرزب رایسب نیتسخن یاه هراتس نیا
زا رت مرجرپ راب نارازه یتح ای اهدص هک ییاه هراتس

دنآ هدوب دیشروخ .
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