
سا دجسم
مال

ی

ّتیمهاهنیدم زد عپط و اتك زد ندػ لیکؼتعیطأت هلةاط
 مالطا تازاکتةا نیستصغمسپ و نیستاتیش زامػ زد

یمالطا هعماح لیکؼت شاغآ زد

تسخآ و ایند یگتخیمآ یاسة ندىة سهظمیگژیو
مالطا زد هعماح و دسف یگتطىیپ و 

میداصم
 لاح نیع زد و یىنعم جاسعم و سکذ نىناک

یىیند سیةدت و داهح و ملع هصسع

تطایط هاگیاپ لاح نیع زد و تداتع هاگیاح

ندىة مدسم و ادخ ی هناخ

اه هاگتداتع سیاط اة دخظم هلصاف ندػ نایامنیسیگ هخیتننایدا سیاط  هاگتداتع اة یمالطا دخظم سیىصت هظیالمّتیمها دهاػ

هخیتن

ملاط و هنادنمدسخ یگدنش طاؼناة صلاخ تداتع زىػ نتخیمآ

تیلىئظم ضاظحا و قىػ شا اه لد ندػ صیربل

یمالطا شاسط هة هعماح و دسف یکیدصنسثا

ّتلعزىؼک دحاظم یزایظة ندػ تفسعم و هؼیدنا ،تداتع نىناکدهاػ
داهن کاپ ناىح لظن زىضح

شىظلد و هاگآ ناملعم و نىیناحوز و 

یمالطا شاسط دخظم هة ندیطز یاسة غالت ام هفیظو

یمالطا دخظم میظع تاکسة شا تیموسحمثیطآدخظم ییاطزان و فعض ای دىتمک سطخ شا تلفغیطانػ ثیطآ

تاماصلا

دخظم یانة

زىؼک زد دخظم ناواسف دىتمکتزورض

دخظم هة ناناىحىن و ناناىح ،نانمؤم ناطآ یطرتطدّتیمها

داعةا

اهاتطوز زد دىتمک

اهسهػ زد دىتمک

اه کسهػ زد دىتمک

ینىکظم یاه عمتخم زد دىتمک

دحاظم زد هتظیاػ یناحوز زىضح

تاماصلا

یزاگصیهسپ

یدنمدسخ

ندىة ضانػزاک

یشىظلد

ناتطزامیة زد زاتطسپ و کػصپ کی زىضحهةاؼم قادصمدخظم تایح ی هیامّتیمها

 ماما هفیظو
تعامح

همشالیىنعم تةاتط یاسة ؽیىخ یشاط هدامآ

 دحاظم زىما هة یگدیطز صکاسم ططىت تاعامح همئا یزای

هیملع یاه هشىح ططىت تاعامح همئا یزای

میداصم هظعىم ربنم و ضَزدَم هة دحاظم لیدتت

دخظم ندىة ثیدح و سیظفت ضزدم

ندىة یطایط و یعامتحا فزاعم ربنم

ندىة قالخا غزوسپ و هظعىم نىناک

دخظم یانما و ناسیدم ،نایلىتم تتحم همصمشلماىعناناىح کاپ یاه لد ندسک قاتؼم و برح

دخظم زد یخیظة یاه هیحوز و ناناىح زىضحهمشالدخظم طیحم ندػ دیما شا صیربل و ىپ هدنیآ ،طاؼنسپ

تعامح ماما ططىت مدسم سةاسة هتظحسة ناشىمآ ؽناد میىؼتقادصملحم دخظم و یػشىمآ صکاسم هتظیاػ دنىیپ و یزاکمه

میداصمنآ ندسک مکحتظم و فلتخم زاؼكا اة هطةاز یزاسكسة

دننک یم جاودشا هک یناناىح اة هطةاز

دنطز یم تیلفىم هة هک یناظک اة هطةاز

ناسگید هة هدننک کمک ناتّمه ثحاص اة هطةاز

دنیىح یم زاظگمغ هک یناظک اة هطةاز

دنىػ یم ّدلىتم هک یناداشىن اة هطةاز

داعةا

یملع تیلفىم

یعامتحا تیلفىم

یرنه تیلفىم

یػشزو تیلفىم

دخظم نازواخم زاشآ و تمحش شا صیهسپطرشهلطنم سه زد دخظم ندػ تکسة و سیخ هیام و نمأم

یطانػ ثیطآ
 ماگنه و ثػ زد هژیىة هدنهدزاشآ یاهادص ؽخپ

تظه مه عرش فالخ هک ؽیاطآ

همشال
 دنکفا نینط اضف زد دیاة هک یگناة اهنت

تطا غىخ تىص اة ناذا گناة

یسهاظ و یىنعم یاه هیازآ هة نتخادسپ و دخظم ناسمع

دىخ ناىت هشادنا هة زاک نیا زد همه ندػ میهطهمشال

ناگمهلىئظم
میداصم

مدسم ندسک افیا مهط

اه یزادسهػ ندسک افیا مهط

یتلود یاه هاگتطد ندسک افیا مهط

زاگصیهسپ و سیرپ تیلىئظم ،اناد یناحوززىحم

زامن یرسارس سالجا نیمهدزون هة  ىمالسا بالقنا مّظعم ربهر مایپ
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