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دوخ یاهرهش هب [شگنرب و

کچوک یاهرهش هب گرزب یاه هزوح زا نویناحور ترجه موزل

یسانش بیسآ
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درونجب هزوح رد جراخ سرد  لیکشت

راک ماجنا و تقو فرص

 یفاک داوس [شاد

نایوجشناد یگنهرف و یرکف یاهزاین هظحالم

ترورض

راک هب قشع
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ندناوخ سرد بوخ

ون راکفا لیلحت و هیزجت تردق [شاد

یبنج تاعلاطم [شاد

ندناوخ باتک رایسب

 هزوح طسوت دیتاسا یارب تاناکما ندوb مهارف

درونجب هب مازعا مق و دهشم یدرونجب بالط طسوت رفن هد باختنا
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تنرتنیا هکبش رد بطاخم نارازه اب طابترا ناکما

نید ناغلبم یارب یمالسا ماظن طسوت میظع یناکما [فرگ رارق

ینویلیم نابطاخم اب طابترا و (یسوادص زا هدافتسا ناکما
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تیمها

قیداصم

تیناحور خیرات لوط رد یتاناکما نینچ ندوب ریظن یب

هعمج یاهزاb و تاع(تجا زا هدافتسا ناکما

 میهافم هب ناناوج بلغا قایتشا
نایوجشنادً اصوصخ یمالسا فراعم و

هجیتن یزاجم یاضف و یا هنایار تاناکما

مسیرالوکس

هجیتن

ماظن یارب تیناحور ندوب زابرس

ماظن یارب تیناحور یزوسلد

ماظن تیوقت تمدخ رد تیناحور [فرگ رارق

ماظن و تیناحور ندوب دازمه

تیناحور نودب بالقنا و ماظن لیکشت مدع

نویناحور طسوت ماظن یرکف مکحتسم ینابم دیلوت
یرهطم دیهش

رهاظم
ییابطابط همالع

لیلد

تیناحور هفیظو ینیگنس

بیذهت و یونعم یزاسدوخ ترورض

 بازحا گنج هیبش یگنج رد ماظن [فرگ رارق

هجیتن

هجیتن

راوخ تفن میژر نالف و لیئارسا ، سیلگنا ،اکیرما یراکمه
بازحا گنج رد فلتخم یاه هورگ یراکمه دنن(ه

لیلد

نمشد ییاناوت زا مدرم ندناسرت و ندیسرت
بازحا گنج رد ناقفانم یخرب ندیسرت دنن(ه

یلعف طئارش رد ناشن(یا ندش رتشیب و نانمؤِم ندیسرتن
بازحا گنج رد مالسا ردص نانمؤم دنن(ه

نیملسم زا اراصن و دوهی [شادنرب تسد

راکهار

 دجاسم یگنهرف یاه نوناک رد لاعف روضح
ناناوج هب ییوگخساپ و

دجاسم جیسب یاه هاگیاپ اب یراکمه

تامازلا

 هعلاطم و رکف

نابطاخم اب بسانتم نانخس [فای

ناناوج هب هئارا و بوخ یاه باتک دروم رد قیقحت

لادتسا و تفرعم هب ندش حلسم

ارادم و شوخ یور
یگبلط سابل تیلوئسم ینیگنس کرد

دجاسم تاع(ج ماما [سناد مهم

تاناکما و اه تصرف لابق رد تمایق زور رد دنوادخ هب ییوگخساپ موزلهجیتن

تسا یمالسا هقف شنوناق و مالسا شمچرپ هک یماظن زا تی(ح ترورض

عجارم رظن زا ،یتیفیک ره هب ماظن فیعضت یعطق تمرحدیوم

ماظن هب یتاداقتنا [شاد هناهب هب ،ماظن زا یریگ هرانکیسانش بیسآ

تسین توق طاقن و تانسحم ندیدن یارب یلیلد ،بیع دوجو

دوش یم صخشم حلاصم و دسافم راسکنا و رسک رد حیحص هارخساپ

نادقف هجیتن

 مدرم نیب رد اه هورگ ریاس تیلوبقم مدع و ییاناوت مدع
لیلد

اه لد ق(عا رد و روشک رسارس رد تیناحور ذوفن یگدرتسگ

  لفاون و ضئارف هب دیقت و یدنبیاپ

راکهار

نآرق توالت

فعاضم تلع

۲زا۲ هحفص

اه هبلط ام دوخ هب تالاکشا یرایسب ندوب دراو

تامازلا
مدرم اب تبحص رابکی یزور لقادح

مالسلا مهیلع تیب لها بقانم اب اه لد ندرک نشور
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