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تريصب

مزاول

 هزرابم
عطاق و يقطنم ،لوقعم ،حيحص

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

ترورض

ناميا زا هتساخرب هزيگنا

يگداتسيا هب تلم كي ندرك راداو يريذپان ناكما
روتسد هليسوب راوشد ياه ناديم رد

لبق هب تبسن زورما ناناوج هزيگنا ينوزفاام تيعضو

قيداصم

 هك يناناوج زا ام ناناوج هزيگنا ينوزفا
دندرك ريخست ار اكيرما ترافس

 ناشنوخ57 لاس هك يناناوج زا ام ناناوج هزيگنا ينوزفا
دش هتخير اه نابايخ رد

تلم هبرجت ندش رت قيمع لسن هب لسنرثاام ناناوج طسوت بالقنا هبرجت لاس30 هدهاشمتلع

يگژيوناميشپ هدوسرف يبالقنا هدع كيءانثتسا

تحار يگدنز حيجرت

شزاس حيجرت

نمشد زاس هب نديصقر نتسنادن بيع

هجيتن
 هلمح تروص رد نمشد اب ههجاوم ههبج هب ناناوج موجه

60و59 لاس زا شيب بتارم هب ،يلامتحا

ليلديمومع تريصب هب يمومع تكرح هنوگره جايتحاديكات تلع
ام روشك ييانثتسا تيعقوم

ايند زورما  مهم عاضوا

قادصمبالقنا لوا ناناوج هب تبسن ام ناناوج تريصب ينوزفاام تيعضو
 زور نآ هك زورما ناناوج يارب لئاسم يرايسب حوضو

دوب نايب و حرش جاتحم

رابكتسا ينعمرابكتسا تخانشلوا هلئسم

 دنهد يم هزاجا دوخ هب تاناكما رطاخ هب هك يياه تردق
دننكب هناكلام تلاخد رگيد ياه تلم يگدنز رد

يرگ هطلس حور

اكيرمارابكتسا رهظم

ناناوج هفيظو

هقباس

ناريا يساسا روما رد هناربكتسم تلاخد
بالقنا زا شيپ

ايند همه هب تبسن يرابكتسا حور ندوب اراد

ناريا تلم و يمالسا يروهمج هيلع هئطوت

اكيرما هب دنتشادن هاگ هيكت مدرم نايم رد هك دساف نارادمامز هيكتتلع

قيداصم
ريزو تسخن رييغت يارب اكيرما هب اضر دمحم يا هتفه3-2 رفس

وا تموكح رخاوا رد هاش هب سيلگنا و اكيرما يارفس نداد روتسد

قيداصم

نپاژ سيماون هب زواجت و ملظ و نپاژ رد اكيرما يماظن هاگياپ دوجو

يبونج هرك رد اكيرما يماظن ياه هاگياپ دوجو

داعبا

نيزرابم هب طوبرم روما

تلم هب طوبرم روما

يناهج تاطابترا هب طوبرم روما

تفن هب طوبرم روما

تيساسح
 هك يماگنه ،نارگيد عضو ندوب مولعم

دشاب ميلست تكلمم هاش

اج نآ رد هلاس100-50 روضح يارب يزير همانرب و قارع رد روضح

ناتسكاپ و دنه ،نيچ ،ناريا ،هيسور رب طلست فده اب ناتسناغفا رد روضح

روشك نتشاد هگن

ناناوج هب خيرات و روشك نيا قلعت
تيمها

 ادخ و دوب دلب هك يرادقم هب لبق لسن مهس نتفرگ ماجنا
داد قيفوت

ينيد ناميا زا هتساخرب مكحتسم هداراهمزال

روشك زور هبزور ندش ردتقمهجيتن

دشاب هتشادن ديدهت تٔارج يسك هك يياج هب نديسرزادنا مشچ

يقيقح رادتقا ندوب ملع ورگ ردتيمها ملع هب نتخادرپ

ينيد هزيگنا تيوقت

ترخآ رانك رد ايند يدابآ

هجيتن

اهديدهت ندش رثا  يب و يرابكتسا ياه تردق ينيشن بقع

لاعتم يادخ هب ّنظ نسح تيوقتقادصم

تلع

ناوج مشچ رد يدام ياه تردق همه ندش كچوك

نيد هليسوب يگزات و طاشن و روش داجيا

قادصم
هيآ هب دامتعا

»زيزع ىوقل هَّللا ّنا هرصني نم هَّللا ّنرصنيل و«

 و مزع ،رادتقا اب يورشيپ
يقالخا و يملع يزاسدوخ

دشاب راختفا جوا رد روشك هك يزور ي هدهاشمهجيتن
1 هحفص



نابآ13 هناتسآ رد نازومآ شناد و نايوجشناد راديد رد تانايب

1388/8/12

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

2 هحفص

 هزرابم
عطاق و يقطنم ،لوقعم ،حيحص

ناريا تلم و يمالسا يروهمج هيلع هئطوت هقباساكيرما

ناريا يساسا روما رد هناربكتسم تلاخد
بالقنا زا شيپ

ايند همه هب تبسن يرابكتسا حور ندوب اراد

هتشذگ ناربج و ناريا تلم طسوت هاش طوقس زا نتفرگ تربعلباقم هطقن

تيمها

درك يم تيامح وا زا برغ و قرش هك يماظن طوقس

هلاس2500 هقباس اب يهاشداپ تموكح طوقس

يلامتحا هجيتن
 مغر يلع يمالسا يروهمج اب اكيرما هلٔاسم ندش لح
اكيرما ياه ملظ هب يمالسا يروهمج ندنام ضرتعم

قيداصم

هئطوت و ديدهت نيع رد هنايوج يتشآ ياه فرح

ناريا تلم هيلع دمآرب ناشتسد زا هچ ره ماجنا

يمالسا يروهمج طوقس و تسكش يارب اكيرما ترافس شالت

قيداصم

ناگير نامز رد ام يتفن ياهوكس هب هلمح

مادص هب هبناج همه كمك

سبط هب هلمح

يربرفاسم ياميپاوه ينوگنرس

دهاش
!دوش يم باتك كي ،مينك تسرهف ار اكيرما تايانج رگا

تيمهاناريا تلم ينك هشير موزل رب ينبم اكيرما عافد ريزو هتفگ

يمالسا يروهمج و تلم يريذپان كيكفت هدنهد ناشن

اه يياكيرما لد فرح شيامن

ماما عضوم
يمالسا يروهمج ندركن ينيشن بقع مالعا

"دنكب دناوت يمن يطلغ چيه اكيرما" هكنيا مالعا

داعباام روشك عبانم زا اكيرما تسد ندش هاتوكتلع

يناسنا عبانم

يلام عبانم

هجيتن
ناريا تلم نوزفازور توق و تفرشيپ

ناريا تلم اب ييورايور زا اكيرما ندرك ررض

هجيتن
بلط تيفاع و حول هداس ياه تلم ندروخ بيرف

يلم عفانم هب نالوئسم يگدادلد و هبرجت ،تقد ،شوههمزالنآ نيلوئسم و ناريا گرزب تلم ندروخن بيرف

قيداصم

 سيئر يبتك و يهافش ياه ماغيپ و گنشق ياه فرح
اكيرما ديدج روهمج

هركاذم زا شيپ ،هجيتن نييعت و هركاذم رانك رد ديدهت

اوتحم

ملاع تالكشم لح يارب يراكمه هب توعد

ديدج عضو داجيا يارب توعد

يلمخم شكتسد و يندچ تسد ندش زارد هرابرد رادشهدهاشدركلمع هدهاشم يارب راظتنا و ندركن يرواد شيپام عضوم

دش يراج نابز رب هچنآ اب داضتم دركلمعيلمع هجيتن

!تفگ يم ماما هك تسا شيم و گرگ هطبار نامه نياركذت

اكيرما هب هيصوت

تردقربا ود قافتا دروم عوضوم اهنت ؛يمالسا يروهمج ينمشدتيمهاناريا تلم ربارب رد تردقربا ود ره ندمآرد وناز هب زا تربعقادصمناريا تلم تخانش و هتشذگ زا تربع

ربكت و ديدهت عضوم زا ندركن تبحصهجيتناكيرما ندش رت فيعض و ناريا ندش رتدنمتردق هب هجوت

ناريا تلم قوقح هب ندركن ضرعت

قيداصم

لالقتسا

يدازآ

يلم عفانم

يروانف و ملع تفرشيپ

نادقف هجيتن
دوجو مامت اب ،ضرعتم لباقم رد ناريا تلم نتفرگ رارق

ناريا تلم قوقح هب ضرعتم ندمآرد وناز هب

 ينيشن بقع هب ناريا تلم ندرك راداو زا اكيرما يناوتان هب هجوت
هتشذگ راگزور ديدجت و

 رياس دننام ام يارب درادرب رابكتسا زا تسد هك يزور نآ هجيتن
دوب دهاوخ اه تلود

ليلد

اه فرح نيا زا يمالسا يروهمج ندوب رتراد هشير و يوق

نيا زا رت تخس يثداوح رب يمالسا يروهمج ندمآ قئاف تاباختنا زا سپ ياه هلئاغ هب ندركن شوخ لد

 زا ضرغم اي و مهفدب ،حول هداس ياه ناسنا يناوتان
اكيرما يارب زمرق شرف ندرك نهپ


