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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 (صادقی حمه یونس) کنکور نتیجه بر نهایی امتحان معدل تأثیر موشکافانه بررسی

 نوجوانان و جوانان ايران زمین

 سالم

 تخسته نباشید و خدا قوّ

اجرا اشیم و در پايان خودتان قاضی مشود با زبان منطق با هم گفتگويی داشته با باز میامّ ،ايدها نامهربانی کم نديدهدانم در ديار درد کشیدهمی

بهايشان را صرف اعتالي دانش شما عزيزان کرده و هريک به نوعی راه سعادتان دوزانی که وقت گراندانم در اين روزها کم نیستند کیسهباشید...! می

ان منّ ايزدِ گاهِدور در پیشچنداند و در روزگاري نههايشان را پرداخته باشنبادآورده کاتِزدهند تا گذرد را نشانتان میها میکه از محصوالت آن

هاي خداپسندانه و ترسیم نقشه راه بگويند به خلق خدمت کرديم...! باشد که خداوند رويشان سپید گرداند و اجر داغشان سرافرازانه و با آن توجیه

 بپردازد...!!!

 صريح و مستند پاسخ داده شود:االت زير ؤبه س زاداست به زبان آدمیدر اين نوشتار سعی شده

 چیست؟ هاتفاوت آنو قطعی ( 2مثبت و  (1عمال سوابق تحصیلی به صورت منظور از اِ 

 منفی دارند؟ يمثبت و چه نمراتی نتیجه يکنکور سراسري نتیجه يچه نمراتی )سوابق تحصیلی( در نتیجه 

 ي است؟مثبت و يا منفی سوابق تحصیلی در چه حدّ تأثیر 

توان با کسب درصدهاي خوب ( می94و  93هاي عمال شود )همانند سالکه سوابق تحصیلی به صورت قطعی اِرتیصوآيا در 

 و يا....( را جبران کرد؟ 14-13مثال فالن معدل )

 تبديل کند ؟!!! 500را به رتبه  کنکور سراسري 1ي تواند رتبهقطعی می صورتسوابق تحصیلی به تأثیرآيا  

قطعی سوابق تحصیلی خودتان قاضی  تأثیرا در پاسخ به عادالنه بودن يا نبودن امّ ،را در اين چند صفحه خواهید خواند سؤاالتپاسخ اين 

 باشید...!

 علوم تجربی است. يمستندات در اين صفحات مربوط به رشته 

 رويم سر اصل مطلب.میدلیل نهمیبه ،خام يا درصد آشنا هستید هايهآن و تفاوتش با نمر يتراز، فلسفه يژهدانم با وامی

 کنید.م دبیرستان شرکت کرده و نمراتی کسب میدر امتحانات نهايی سال سوّ -1

 کنید.در آزمون کنکور سراسري شرکت کرده و در هر درس درصدهايی کسب می -2

 شوند.بندي مینهايی تراز هايسشده در درنمرات کسب -3

 شوند.بندي میتراز ،شده در آزمون کنکوردرصدهاي کسب -4

شود: تراز محاسبه می يهردرس، سه نمره يهاي گروه آزمايشی با توجه به ضرايب در نظر گرفته شده برادر هريک از زيرگروه -5

درصدي سوابق تحصیلی 25عمال سهم تراز مربوط به اِ يتراز آزمون سراسري          ج( نمره يتراز سوابق تحصیلی  ب( نمره يالف( نمره

 ون سراسريدرصدي آزم75و 

  حصیلی را تتراز مربوط به سوابق(A) تراز مربوط به آزمون سراسري را ،(B)  زمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسري عمال هماِو تراز

 در نظر بگیريد: (C)را 

C = %25 (A) + %75(B) 
 

 ِعمال سوابق تحصیلی به صورت مثبت يعنی اگر اC  ازB د، بیشتر شC کنند و اگر درج می داوطلب يرا در کارنامهC  ازB  کوچکتر

 کنند.را اعالم می Bشود همان 

 ِترازِ يصورت نمرههرصورت قطعی يعنی درعمال سوابق تحصیلی بها C کنند.داوطلب درج می يرا در کارنامه 
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 کنند.ها را مشخص میرتبه ،آن کاهشِ ترتیبِبه نمرات تراز و بهتوجهنهايت بارد

 

 کنند:نفر در آزمون سراسري درصدهايی مشابه کسب می 3فرض بفرمايید 

 ( B=10000) فرض کنید  .براي هر سه داوطلب يکسان است (B) ،نمره تراز آزمون

 است.  10000لنفر اوّ (A)تراز سوابق تحصیلی

 است. 8000م   نفر دوّ (A)تراز سوابق تحصیلی

 است. 12000نفر سوم  (A)تراز سوابق تحصیلی

 

 به صورت زير است: (C)عمال سوابق تحصیلی نفر با اِ تراز اين سه

 10000 =(10000)75% + (10000)25%نفر اول:                                                   

 9500 =(10000)75% + (8000)25%نفر دوم:                                                    

 10500 =(10000)75% + (12000)25%                                  نفر سوم:                    

 

 نتیجه گیری:

 زمان سوابق تحصیلی و آزمون سراسري عمال همتراز اِ ،شده در آزمون سراسري برابر باشداگر تراز سوابق تحصیلی با تراز کسب

 (تأثیر) بی  ها برابر خواهد بود.نیز با آن

 زمان سوابق تحصیلی و آزمون عمال همتراز اِ ،شده در آزمون سراسري کمتر باشدز تراز کسباگر تراز سوابق تحصیلی ا

 منفی( تأثیر) شده در کنکور کمتر خواهد بود.سراسري از تراز کسب

 زمان سوابق تحصیلی و آزمون عمال همتراز اِ ،شده در آزمون سراسري بیشتر باشداگر تراز سوابق تحصیلی از تراز کسب

 مثبت( تأثیر) ي از تراز کسب شده در کنکور بیشتر خواهد بود.سراسر

 

o باید از کجا بدست آورد؟ تراز آزمون سراسری و تراز سوابق تحصیلی را 

هاي قبل متفاوت است و از اين نظر سراسري با سالهاي مختلف در آزمون سساله میزان سختی در! هردوستان خوبم یک توضیح:

 سؤاالت تحلیلِ داغِ چنین است )همان چیزي که در بازارِاين که دقیقاً ،هر سال هم با هم متفاوت باشد يشدهبايستی ارزش درصدهاي کسب

ا حقیقت اين است امّ ؛شود(درصد پارسال است و.... مطرح می 70ال معادل سدرصد فیزيک ام 60 اينکه مثالً عنوانِ تحتِ ،کنکور بعد از آزمون

هر ساله   ،کنکور سراسري يآماري بسیار باال يبه جامعههتوجّبلکه با ،هاي قبل فاصله نداردراسري چندان با سالکه تفاوت نهايی تراز کنکور س

 ترازي مشخص دارد!!! ينمره مشخص تقريباً ييک رتبه

 

 :است 2يهدر منطق 92تا  90سال پیاپی سهدر  900 يهاي زير نگاهی بیندازيد که مربوط به رتبهبه کارنامه
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 گیری:نتیجه

هاي يکسان ترازهايی تراز، هرساله رتبه يآماري محاسبه يآماري بسیار باال در کنکور سراسري و رابطه يبا توجه به جامعه -1

راز ل گذشته تيعنی اگر سا ؛براي تراز سوابق تحصیلی نیز قابل تعمیم است ،ه به مستندات موجودکه اين نتیجه با توجّ ،مشابه دارند تقريباً

باره تراز گونه نیست به يکچنین خواهد بود و ايناين ال نیز تقريباًسام ،بوده است 10900حدود  20سوابق تحصیلی داوطلبی با معدل 

 رود.بمشخص بسیار باال و يا بسیار پايین  ييک نمره

 سراسري چه ترازي کسب خواهد کرد.رتبه در کنکور توان گفت که فالنمی ،هاي چند سال پیايیکارنامه يسی و مقايسهربا بر -2

o ّچند است؟( 19معدل  مثالً) یک معدل ا از کجا باید دانست که تراز سوابق تحصیلیام 

صورت تقريبی از روي يا اينکه آن را به ،يا بايد به آمار و ارقامی که در دست سازمان محترم سنجش آموزش کشور است دسترسی داشت

 ا چگونه؟امّ ؛ردهاي قبل محاسبه کسال يکارنامه

ر عالمت ستاره د ،در کارنامه ،مثبت داشت تأثیرآزمون سراسري  يکه سوابق تحصیلی در نتیجهصورتیو قبل از آن در 92در سال  

 توان حدود تراز سوابقمیاين نکته و توضیحات قبلی، ه به با توجّ .گرديدها درج میشده در زيرگروهکنار هر يک از ترازهاي محاسبه

 یلی را نیز حدس زد!تحص

 به این صورت:

 مثال)اند )معدلی يکسان و قبل از آن دو داوطلب هر دو نمراتی يکسان در امتحانات نهايی کسب کرده 92هاي سال فرض کنید در کارنامه

 تراز سوابق تحصیلی برابري خواهند داشت(.  که (19

 مثبت سوابق تحصیلی مشخص شده است. تأثیر يعالمت ستاره به نشانه کسب کرده است که با 9960گروه يک تراز ل در زيرداوطلب اوّ

 ينشدهاِعمال منفی تأثیربودن و يا  تأثیربی يکسب نموده است که بدون عالمت ستاره به نشانه 10000م در زيرگروه يک تراز داوطلب دوّ

 سوابق تحصیلی درج شده است.

  

http://daryaft-pub.com/


 صادقی حمه یونس - کنکور نتیجه بر نهایی امتحان معدل تأثیر موشکافانه بررسی 
 

 

 pub.com-aryaftttp://dh                                        هاها و مقالهي ديدگاهبرگزيده 5

 

 

 گیری:نتیجه

بیشتر و از  9960از  19گويد که تراز سوابق تحصیلی شخصی با معدل اين دو کارنامه به ما می يهمقايس ،با توجه به توضیحات قبلی

 کمتر بوده است. 10000

 ا تا حدودي حل شد!!!فکر کنم معمّ

عالمت ستاره  کسب کرده باشد و داراي 11000و قبل از آن نخواهید ديد که تراز باالتر از  92هاي اي را در سالهیچ کارنامه !دوستان خوبم

ها تراز سوابق تحصیلی کسی . اين يعنی اينکه در تمام اين سال20حتی با معدل ،آزمون باشد يسوابق تحصیلی در نتیجه تأثیربه نشانه مثبت بودن 

 ياند. به کارنامهداشته 11000ها ترازي باالتر از در اين سال 500هاي زير حال آنکه رتبه ؛کمتر بوده است 11000بوده است از  20که تمام نمراتش 

 ت کنید.( دق97/19ّ) معدل  گرفته است 20را  هاستمام در زير که تقريباً

 

براي همین  ،نرسیده است 10418اش در زيرگروه يک به تراز سوابق تحصیلی 92در سال  ،بوده 20 هايشستمام در ينمره کسی که تقريباً

نرسیده است(.  11000ا هرگز به تراز مثبت داشته امّ  تأثیر 10418در ترازهاي باالتر از  20معدل  92از هاي قبل ) در سال مثبت نداشته است تأثیر

 در ادامه در اين مورد و عواقبش توضیح داده شده است.

 اين بوده است: من يهانتیجه بررسی

 محدوده تراز سوابق تحصیلی معدل نهايی

20 11000-10400 

20-5/19 10400-10000 

5/19-19 10000-9500 

19-18 9500-9000 

18-17 9000-7500 

17-16 7500-6000 

16-13 6000-4000 
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 حل شد!!! ا کامالًخب فکر کنم معمّ 

 حدس است.هاي گذشته قابلِي ساله به کارنامههاي کنکور سراسري باتوجّتراز رتبه -1

 استناد به نتايج گذشته( )حدس= توان حدس زد.تقريبی میصورتبه ،تراز سوابق تحصیلی را هم -2

ر دبه صورت تقريبی  (هادر صورت ثابت بودن ظرفیت) پزشکی يقبولی در رشته برايالزم در هر منطقه  ياشاره به رتبه بعد از

 هاي مطرح شده در ابتداي متن را خواهیم خواند.، پاسخ پرسش جدول زير

 تراز کنکور سراسري تقريبی يرتبه منطقه

 2500زير  يک
 1800زير  دو 9500التر از با

 1000زير  سه

 

o منفی خواهند داشت؟ تأثیرمثبت و چه نمراتی  تأثیر( چه نمراتی )معدل 

 ّاي جملهآزمون سراسري دارد ) يمثبت يا منفی بودن سوابق تحصیلی بستگی به نتیجه ،ه به توضیحاتی که تاکنون داده شدباتوج

 اي بودن خارج کنیم!(.را از کلیشها بیايید آنامّ ،را بسیار شنیده ايدکلیشه اي که آن

 ِتأثیر ،هم باشد 20لتان ی اگر معدّحتّ ،کشوري( 700زير  يباشد ) رتبه 11000سراسري باالتر از  شده در آزمونِکسب اگر تراز 

 عا دو چیز است:مثبت نخواهد داشت. سند اين ادّ

کدام سوابق تحصیلی داراي و قبل از آن که در هیچ 92هاي در سال 11000داراي تراز باالتر از  20هاي با معدلتمام کارنامه -1

 اثر مثبت نبوده است.

گونه توضیح بدهم که در سال و قبل از آن. اين مورد را اين 92نسبت به سال  94و  93هاي کاهش تراز عمومی داوطلبان سال -2

کشوري ترازي در  500 يرتبه 94و  93ا در سال امّ ،داشت 11200کشوري ترازي حدود  500 مشخص مثالً يو قبل از آن يک رتبه 92

ا امّ ،اندکسب کرده 11200هم در آزمون سراسري تراز حدود  94و  93واقع اين عزيزان در سال داشته است. در 10600-10700حدود 

ها کاهش يافته منفی داشته و تراز آن تأثیر ،کمتر بوده است 11000از  قطعاً لی(معدّ)با هر  هاکه تراز سوابق تحصیلی آنه به آنتوجّبا

شد. الزم به ذکر خواهدغیر از يک مورد که در ادامه توضیح داده ؛مشکلی ايجاد نخواهد کرد ،ه چون براي همه اينگونه استاست که البتّ

هاي لنسبت به سا ،صورت قطعی بودعمال سوابق تحصیلی بهکه اِ 94و  93هاي مشخص در سال ياست که اين کاهش تراز در يک رتبه

 مستند است. ها کامالًو قبل از آن در تمام رتبه 92

 دهم!زير داستان را ادامه می يهابا مثال 

 درک تحصیلی دلیل نوع م( و يا به84به سال اخذ ديپلم )قبل از  با توجّهکه  13ل يکی با معدّ ؛دو داوطلب را در نظر بگیريد

-میهدادشده در آزمون سراسري مالک قرارتراز کسب ،شود و تنهانمیداده تأثیر..( سوابق تحصیلی برايش . اي يا)فنی و حرفه

 گردد.عمال میکه سوابق تحصیلی برايش اِ 19ديگر با معدل  شود و داوطلبِ

در  ،کشوري( 500 يکسب کنند ) حدود رتبه 11200حصیلی تراز عمال سوابق تاِ اگر اين دو داوطلب هر دو در آزمون سراسري بدونِ 

را با توجه به مستندات  (A) اشم اگر تراز سوابق تحصیلیداوطلب دوّ يدر کارنامهو  شودبت میث 11200ل همان تراز داوطلب اوّ يکارنامه

 عبارتست از: C  ، در نظر بگیريم 9600موجود 
%25(9600) + %75(11200)= 10800 

 

براي داوطلب  ،عمال گرددقطعی اِ  شود و اگر به صورتِثبت می 11200براي هر دو داوطلب همان  ،عمال شودمثبت اِ صورتِ گر معدل بها

 گردد.بت میثکشور(  800) حدود رتبه  10800دوم تراز 

ک ايراد ي ،اين مورد ،ا باز همامّ ،ي ندارنداکنندهجمعیت و وضعیت تحصیلی نگران ،در کنکور سراسري ،له داوطلبانی مانند داوطلب اوّالبتّ

 !يدآبه نظر می
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 قطعی در نظر گرفته شود: تأثیر(  هم سوابق تحصیلی با 13ل ) داراي معدل در همین مثال فرض کنید براي داوطلب اوّ

 

 ، خواهیم داشت:در نظر بگیريم 4000گر تراز سوابق تحصیلی را براي او ا
%25(4000) + %75(11200)= 9400 

 کشور خواهد داشت. 8000رتبه اي در حدود  9400تراز 

م معدل هرچند داوطلب دوّ ،معدل قطعیِ تأثیرل با خودتان مقايسه کنید. درمثال اوّ خورد،میچشمهاي تأثیر معدل بهدر هر دو مثال ايراد

اش است و سوابق تحصیلی 13سه با کسی که معدلش شود و در مقايجا میهنفر جاب 300اش حدود و رتبه 400ا ترازش حدود امّ ،خوبی هم دارد

 کند.تبديل می 8000داوطلب را به  500 يفاجعه است! يعنی رتبه تأثیرا اين گردد. در مثال دوم امّر میشود متضرّداده نمی تأثیر

مواقع اينگونهدر .هاي خوبی دارندلمعد ،عوامل يبقیهتالش و هوشیاري خود و اطرافیانشان و  يام که برخی از دوستان که در سايهديده

همان بهتر که قبول نشود. در پاسخ اين عزيزان به يک مثال بسنده  و خوب را ندارد يلیاقت دانشگاه  و رتبه ،است 13گويند کسی که معدلش می

بود آن  قرار ن اينکه اصالً  وکسب معدل خوب  بنامناس از شرايط کنم؛هاي بسیاري از داوطلبان خودداري میکنم و از توضیح بیشتر در مورد گاليهمی

 ي عوامل.گرفته تا بقیهمعدل قطعی باشد  تأثیرها که ايشان ديپلم گرفتند سال

رشته علوم تجربی و  1کمتر کسی است که اخبار دنیاي کنکور را دنبال کرده باشد و جناب آقاي رستگار رحمانی را نشناسد. بله ايشان رتبه

تشخیص دادند که از  88هستند. الزم به ذکر است بنا به هر دلیلی سازمان محترم سنجش  آموزش کشور در سال  1388در سال رشته زبان  1رتبه

 رو اينکه بسیاري اگه يک هفته آخچیست بعد از امتحان  يدانید تخلیهد آزمون بگیرند ) بعد از يک ماه و بدون اطالع قبلی(. خودتان میايشان مجدّ

اما ايشان در اين آزمون درسی را که در آزمون  ؛شدن استي قابل جابجاها در چه حدّچه بر سر دانششان خواهد آمد و رتبه ،ندي نکنندبا خوب جمعر

 !گويم؟چرا اين را می! شد. آيا ايشان لیاقت نداشتند؟ 1زد و باز رتبه  %100نزده بود را هم  100اصلی 

 !!بود! 13گويم که ايشان معدلشان بگذاريد ب

 آمد.، چه پیش میشدمعدل به صورت قطعی اعمال می تأثیر 88و بدانید اگر در سال 

 : 4000اش را در نظر بگیريم و تراز سوابق تحصیلی 14000اگر تراز آزمون سراسري آقاي رحمانی را 
%25(4000) + %75(14000)= 11500 

بودن عادالنهکشور داشتند. عادالنه يا نا 500اي حدود يک کشور رتبه يو در عوض رتبه 14000بجاي  ،بود 11500يعنی تراز نهايی ايشان 

 !!! ... اين اتفاق با شما

وع چون مستندات اين موض لی!!!نه به قضاوت نشستن و نه تعريف داستانی تخیّ ،نمايی بودهسیاه نه قصدِ ،شوم در اين چند صفحهيادآور می

 تر بیان کرديم.ي است را ملموسسوابق تحصیلی در چه حدّ تأثیر. فقط اندکی جواب براي هر انسان منصف و با منطقی موجود است

صورت اينتوانید بهمی ،خواهتان به چه ترازي در آزمون سراسري نیاز داريددل يلی که داريد براي رسیدن به رتبهبراي اينکه بدانید با معدّ

 عمل کنید:

 ًکسب کنید: 1500 يرتبه 2يهخواهید در منطقمی مثال 

( باشد. با 94و93)در سال  9600اي بايد تراز نهايی شما درحدود  کند که براي چنین رتبهبه شما ثابت می ،هاي قبلسال ينگاهی به کارنامه

 ؛ودباعتمادتر خواهديقین قابل بهموجود  يهاي تخمین رتبه)حداقل از برنامه شود به آن هم اعتماد کرده به جدولی که خدمتتان ارائه شد و میتوجّ

 داريد: 16اگر معدل  لتان هم مشخص است. مثالًدهم( تراز سوابق تحصیلی مربوط به معدّاين را قول می

ترين اطالعات در اين مورد را )جامع خواهید هم که مشخص استاي که میاست. تراز رتبه 6000 تقريباً 16ل تراز سوابق تحصیلی معدّ 

 پس: ها دريافت کنید(.بخش کارنامه - دويتوانید از سايت گزينهمی
%25(6000) + %75(x)= 9600 

X= 10800 

 ّ( تا در اثر 2منطقه 400کسب کنید )حدود رتبه  10800بايد در آزمون سراسري ترازي در حدود  16ل يعنی شما با معد

 یدا کنید!!!دست پ 2منطقه 1500به بشود و به رت 9600اعمال سوابق تحصیلی به صورت قطعی ترازتان 

 ِدر  ،کنیدکسب می 400 يو رتبه 10800عمال مثبت آن تراز عمال معدل يا با اِيعنی وقتی شما در آزمون سراسري بدون ا

 افزايش خواهد يافت. 1500تان به کاهش و رتبه 9600ترازتان به  ،صورت قطعیعمال سوابق تحصیلی بهصورت اِ
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 :ثالی دیگر با بیانی دیگرم

  ام تقريباً صورت قطعی رتبهعمال سوابق تحصیلی بهبا اِ ،شود 2منطقه 1000عمال سوابق تحصیلی رتبه ام باشد و بدون اِ 16اگر معدلم 

 شود؟چند می

در کنکور خواهد  10300و قبل از آن را نگاه کنید( ترازي حدود 92هاي بدون اعمال سوابق تحصیلی )کارنامه سال 2منطقه 1000 يتبهر

 است: 6000چیزي حدود  16بق تحصیلی معدل داشت. تراز سوا
%25(6000) + %75(10300)= 9225 

 خواهد داشت. 2منطقه 3000اي حدود ( رتبه94و93هاي سوابق تحصیلی)کارنامه سال تأثیربا  9225تراز 

 

 مثالی دیگر با بیانی دیگر:

  قبول شوم؟توان با تالش در آزمون سراسري جبران کنم و پزشکی آيا می ؛است 14من معدلم 

 ه نه!!!جواب: بله حتما چرا ک

 ي بايد تالش کنید مهم است!حدّ هدر چاينکه ا امّ ،پاسخ اين سوال مثبت است ؛بلی

نیاز بود. رتبه  2500رتبه اي حدود  2در منطقه 94و  93دارد. براي پزشکی قبول شدن در سال  5000تراز سوابق تحصیلی حدود  14معدل 

 داشته است. پس: 9500-9400ترازي حدود که  94و  93در سال  2500
%25(5000) + %75(x)= 9500 

X= 11000 

  يرتبه يعنی شما بايد درصدهايی در حدّ ؛داشته است 2منطقه 300-400اي حدود و قبل از آن رتبه 92در کنکور  11000تراز 

 داشته باشید...!!! 2500رتبه اي در حدود  14با معدل  94و93کسب کنید تا در سال  92سال  2منطقه 400-300

 با اين مثال ديگر همه چیز مشخص شده باشد!فکر کنم 

 دوارم...یالبته ام

 قضاوت با شما.....!!!

 دانم.... مرا ببخشید!سرتان را درد آوردم دوستان عزيزم... می

يکبار  براي ؛اي درآورديمها را از حالت کلیشهپاسخ ،ا به نظرم در همین حدامّ ،شد شايد مطالب ديگري هم براي گفتن بودندتر نمیاگر طوالنی

ا عزيزان و روشنگري بود و هست تنها و تنها همدردي با شم ،اين صفحات يهات گفته شدند. عامل اصلی و هدف از تهیّا تلخ واقعیّامّ ،با زبانی ساده

 دهد.زيزان میشما ع هايرسشپآگاهانه به در اين روزها که هرکس از ديد خودش جوابی گاه ناويژه به

 کار آيد...هباشد که اين نیز ب ،کنمو در پايان يک رويداد واقعی را برايتان بازگو می

 يسراسري پس از مشورت با چندين نفر از ادامه د آزمونکارشناسی جهت شرکت مجدّ 7در ترم  94-93يکی از دوستان در سال تحصیلی 

 توانم جبران کنم و پزشکی قبول شوم؟می ،است 13ال که آيا من که معدلم ؤآري اين سجواب  يدقیقا به پشتوانه تحصیل انصراف داد...

 ؟ بايد تالش کرد... رچقد 13آري..... با معدل  رهمین جواب بود که چقد اما مشکل دقیقاً

انی رتبه يک شد شايد ايشان همانند آقاي رحمصورت قطعی اعمال نمین مشغول خدمت مقدس سربازيست و اگر معدل بهاين دوستمان اآل

 س پزشکی بود.مقدّ يمشغول خواندن رشته اما قطعاً ،شدنمی

 قضاوت با شما....باز هم و 

 دزدي( را آرزو دارم...!!!! -ريا -برايتان سالمتی و زندگی در دياري بدون درد )دروغ

 ارادتمندتان

 يونس حمه صادقی
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