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روهظون و یعمج طابترا لیاسو شرتسگ اب باتک یاوزنا ِطلغ روصتیسانش بیسآ

اه باتک نیماضم ناسآ لاقتنا ؛اه هناسر شقنرکذت

خساپ
باتک هب ام نوزفازور زاین

دریگ ی: ار باتک یاج زیچ چیه

یناوخباتک و باتک هب م=تهاام هفیظو

تلعKه و هبرجت ،رکف ظاحل زا نامدوخ داحآ ییازفا مههدیاف
Kه و رکف کی تالوصحم زا یا هعومجم ،باتک

ناسنا دنچ ای کی یاه هتفای زا یا هعومجم ،باتک

 اه یزومآداوس یارب یناوخباتک ندوب فدهتیمها هناشن

نآ هب نداد نادیم رثا رب یناوخباتک رد یلبنت ندش رتشیبیگژیویناوخباتک رد یلبنتعنام

هعماج رد یناوخباتک تنس جیورتراکهار

قادصم

باتک ندناوخ هب ناکدوک صوصخ هب مدرم نداد تداع

باتک ناگدنناوخ قیوشت

باتک شزرا اب لوصحم غیلبت

نیلوئسم

ییادتبا سرادم

=یسوادص

نوگانوگ یتاغیلبت لیاسو

نامروشک یارب هدش رشتنم یاه باتک ژاریت و مجح ندوبن یفاکام تیعضو

روشک رد یناوخباتک تیعضو زا ندوبن یضاریربهر رظن

بولطم هطقن
اه هداوناخ یفرصم یاهالاک دبس رد اه باتک یارب لوبق لباق مهس داجیا

اه هناخباتک و قاتا نیئزت یارب هن ندناوخ فده اب باتک ندیرخ
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هتسجرب یگنهرف ِیناسنا راک کی ؛یرادباتکتیمها

باتک هب ناگدننک هعجارم یارب ندش =نهار و عجرم ییاناوت

اه نآ ترشابم و هناخباتک رد نارادباتک ناوارف ت=حز
یربهر طسوت یناوجون نارود رد یوضر سدق ناتسآ هناخباتک نارادباتک شقن هدهاشمدیؤمیناوخباتک رد

هفیظو

رکفت دنمزاین یاه باتک هب ناسآ یاه باتک ناگدنناوخ یی=نهار
رکفت زا زاین یب ِناسآ باتک اهتنم دنباتک لها اه نهذ یضعبترورض

رکفت و هعلاطم هب دنمزاین یاه باتک اب ناسآ باتک mخیمآ هویش ندوب رتهبلیلد

قادصم

نامر باتک

هرطاخ باتک

ناسآ یخیرات باتک

هعلاطم رد مظن هب تداع یارب اه نهذ یی=نهار
دوخ یاج رد ،نآ هب هعجارم تروص رد باتک رت قیمع ریثأتتیمها

دیدج باتک هعلاطم زا لبق ،عوضوم اب بسانتم رگید یاه باتک ندناوخانعم

فلتخم یاهرشق یارب عونتم یتاعلاطم همانرب هیهت
فلتخم یاهرشق یارب یتاعلاطم یاه همانرب هب ام ناوارف جایتحاترورض

هتشادن سنا باتک اب هک یناوجون ای ناوج طسوت ریسم ندرک ادیپهدیاف

»میناوخب هچ« هک ناناوج شسرپدیؤم

باتک شنیزگ و باختنا

ناگدنسیون Kه و هبرجت ،رکف لوصحم ،باتکتلعاه باتک یضعب ندوب رضم و اه باتک همه ندوبن دیفمترورض

باتک رازاب هب رضم باتک دورو mشاذگ دازآیسانش بیسآ

رضم و دساف باتک mشاذگ هاگآان دارفا رایتخا رد یتسردانهجیتنباتک ندوب یونعم کاروخلیلد

xاس و بوخ باتک mشاذگ رایتخا ردانعم
 یگژیو

xاس باتک
یرکف شرورپ ییاناوت

تسرد هار mشاذگ رایتخا رد
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ام هقباس
 باتک اب ام طابترا ندوب نهک و قیمع ،یناینب

ن=لسم تلم کی ناونعهب
ید=تم یاه نرق لوط رد باتک اب mشاد سنالیلد

باتک زا هدافتسا یارب هتسیاش دارفا یاه تدهاجم

 میظع یاه هناخباتک و یملع یاه هعومجم ،شزرااب تابوتکم رد ام یخیرات هقباس
مالسا راشتنا زا دعب صوصخ هب

 هدیزرو یم لخب نآ هدنراد هک یباتک خاسنتسا یارب یزور هنابش شالتقادصم

همزالیناوخباتک و باتک رشن رد ناریا تلم هاگیاج ندرب الابام هفیظو

هعماج یاهألخ و اهزاین هب باتک ناگدننکدیلوت هجوت

یوقم و دیفم ،xاس یونعم هیذغت داوم راشتنا

بطاخم

نیمجرتم و باتک ناگدننکداجیا

نیرشان

ناگدننک عیزوت

اه نآ ندرک فرطرب یارب شالت و یرکف یاهزاین ییاسانشانعم

ترورض
باتکرازاب رد فارحنا اب هارمه یاه تیاده دوجو
یسایس نطاب رد یلو یگنهرف رهاظ هب فده اب

باتک زا هدرتسگ هدافتسا ناکما و داوس حطس ندوب الاببسانم هنیمز

یربهر هبلاطم

 همه طسوت یناوخباتک و باتک هنیمز رد دیدج تکرح زاغآ

باتک اب ناناوج mفرگ سنا و یناوخباتک جاور

بطاخم

نازیر همانرب

باتک ناگدننکدیلوت

ناگدننک غیلبت

باتک ناگدنناوخ و نابطاخم

ترورض
ینویلیم۷۵ روشک یارب رازه هس و رازه ژاریت ندوبن هتسیاش

هزیگنااب ناوج همه نیا اب

ترورض
باتک هعلاطم هنارس رامآ ندوبن هدننک یضار

یگدنز نارود ما� رد باتک زا ناسنا ندوبن ینغتسم

نآ یارب مادقا و یرکف و یحور هیذغت داوم بذج و لئاسم کرد هب ناسنا زاین مهفراکهار

روشک نیلوئسم


