
۲ زا ۱

 هثداح
ریت 7

 یمالطا یزىهمج ماغن و باللنا حػىنرس هة ندىة طتثسم حیمها حلؽ

هسمث هدداخ نیا زد ادهػ میدلث مغزیلؽ زىؼک زد قافن هسهچ ندػ زاکػآ

یادهػ یگژیو
باللنا و یمالطا یزىهمج ماغن رصانؽ نیسثهجظجسة و نیرتهة وصجسیث ۷ 

 اپىن ماغن کی یاسة نمػد هسهچ ندػ نػوز هلأظم ندىتن کچىک حیمها حلؽ

 یجؼهة هللاةیآشزاة قادصم

 قداص نازاکجمدخو گزصة یاملؽ ،ماغن ناکزا اة نیلفانم ینمػد ناصیم شوسةحلؽ هغالتلاجهن و مالطا ،ربمغیپ ،ادخ شا یوسیپ یؽدم نیلفانم ندػ ذضجفم قادصم

 نیلفانم هسهچ ندػ زاکػآ اة نیلفانم ذىفن ندػ دط

 مالطا یلصا و یطاطا نانمػد ،اهحظینىیهص و زاتکجطا حیمها حلؽ نیلفانم شا حیامخ اة اهحظینىیهص و زاتکجطا هسهچ ندػ زاکػآ

دوب رمثم
ق هوق ن

ارب هیئاض
سا هعماج ي

مال
 ی

هیئاضك هىك یدمآزاک و حمالط یلصا فده ود نتػاد سغن زدطرش

 اهحمىصخ لخ و تواضك هة حتظن یمالطا نىجم و تایاوز زد مالطا دیکأث حیمها هؾماج زد حینما و حیاضز ضاظخاهسمث

 اهیجوسخ سة مئاد حتكاسم

 اهزاک حفرشیپ سة حتكاسم تاماصلا

بىلطم هجیجن هة ندیطز اث اهزاکسة مدك هة مدك حتكاسم و یسیگیپ

 نآسك و مالطا بىلطم یهیئاضك هىك هة ندیطزییاهن فده

دیؤمییاهنفده هة ندیطز اث ییاهألخ دىجویةایشزا
هلصاف دىجو سة ینتم هیئاضك هىك عیئز تانایة

 هجفسگ ماجنا یاهزاک همه دىجو اة 

 لاؾجم یادخ شا حناؾجطا اة هاز ندىمیپ و اهألخ ندسکسپ

طرش

 فلجخم حىطط زد هیئاضك هىك نالىئظم همه ندػ فعىم
 یدمآزاک و حمالط تایصىصخ هة هىك ندناطز یاسة

 بىلطم هطلن هة ندیطز اث هاز ندىمیپ ندىة زاىػدتزورض

 هىك نالىئظم یاسة اهألخ ندىة هدػ هجخانػ ثطانمهنیمش
 هىك نالىئظم فسط شا هدػ هئازا یاهغزاصگ دهاػ

 هىك نالىئظم هة یربهز فسط شا هدػ نایة تاکنلمکم

 همانسة ضاطاسة ضامغا نودة حکسخ ماصلا

 هىك مىط یغالةا و بىصم همانسةشزاة قادصم

 هىك شوز هة شوز ندػ رتهةهجیجن
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هسمث

سیث ۷ هدداخ و نادیهػ دای ندسکن غىماسفام هفیعو



۲ زا ۲

ح
دشن ل

اهتسو هدنورپ ن
اريا ي

 ن

حیزىدم اة هاىخهدایش یىگزوش و دودؾم زىؼک دنچ یشاتجل
 لماؽ یناهج هؾماج ناىنؽ اة اهحظینىیهص کیسدث و اکیسمآ 

 ندػ کیدصن هماگنه زد دیدج لئاظم حسط دهاػ
 دىجىم زاکنا لةاكسیغ دانطا دیؤم یاهجظه عناژآ غسیرپ و ندػ لخ شسم هة یاهجظه هدنوسپ

 ناسیا فافػ لمؽ

 ناسیا فسط شا یلطنم و یلالدجطا ظادل هة لمؽ

لةالم هطلن

 ناسیا ینىناك لمؽ

 یاهجظه هدنوسپ شا نمػد هدافجطا
 یمالطا یزىهمج سة زاؼف هطلن کی ناىنؽ هة

 یاهجظه هدنوسپ دىتن تزىص زد زاؼف یاسة سگید یایاضك شا هدافجطایسیگهجیجن

 یصىصخ یاهفسخ و اههمان مغزیلؽ ناسیا یطایط زاکوشاط و ماغن سییغثفده
 زانک و هػىگ زد نمػد دسکلمؽ و تازاهعا دهاػ

 سطاخ هة یمالطا ماغن ندػ بىضغم لیلد
 نمػد لیم متط ندسکن لمؽ و حؽاطا

 یهلا یاهفده و ادخ هاز سیظم زد یمالطا یزىهمج هاز نتػاد زاسك
 ینیة ؽیپ یمالطا یزىهمج ماغن هاز سیظم زد حظةنة دىتن و حفرشیپ حلؽ

اباختنا
 ت

 دادرخ 24

 نانمػد یفنم یصیزهمانسة و تامادكا حیمها حلؽ
 لتك لاط کی شا تاةاخجنا هزاةزد

۹۲ دادسخ ۲۴ تاةاخجنا زد ناسیا حلم گزصة مادكا حلؽ نمػد حطاىخ عکؽ هجزد ۱۸۰ ملدثییاهنهجیجن

 تاةاخجنا یزاصگسة مدؽ

 تاةاخجنا هة مدسم مک لاتكا و ییانجؽایة فده

تاةاخجنا شا دؾة دىخ مىػ دصالم لامؽا یاسة  ییاههناهة داجیا

 سیخا لاط کی زد نمػد ههتج یاهزاجفز دهاػ

 نالىئظم یزایػىه و مدسم یهاسمه اة زىؼک حینما

یسیرپنىناك و حةاجن
 تاةاخجنا شا دؾة فلجخم یاهدصمان 

یطاطا تاکن

 تاةاخجنا زد مدسم زىضخ

 مدسم ندسک ددسم و درسلد اة اهقودنص یاپ مدسم زىضخ شا یسیگىلج فده نآ ناسعان و نایسجم و تاةاخجنا حدص هزاةزد اهینیسفآ دیدسث و ینکفاههتػ حیمها حلؽ

 مدسم زىػسپ زىضخ سة ینتم نمػد یاههناطز ناؽذا دهاػ مدسم زىضخ زاکنا زد نمػد یثاغیلتث یاههاگجطد یناىثانهسمث

 زىؼک حػىنرس هة مدسم یدنمهكالؽ

انؾم

 یمالطا یزىهمج ماغن هة مدسم یدنمهكالؽ

 سعان هچ و یسجم هچ ،تاةاخجنا هدننکزاصگسة یاههاگجطد و ماغن هة مدسم دامجؽا

 زىؼک هدنورشیپ و سمجظم حکسخ هة مدسم یزاودیما

 یلم تصؽ و زىؼک ؿفانم ػفخ زد یمالطا ماغن ناىث هة مدسم دامجؽا
یأز یاهقودنص یاپ زد یمالطا ماغن اة مفاىم سیغ مدسم یخسة زىضخ دهاػ

 ؼافد زد فلجخم یاهزىؼک زد اهحلود یناىثان حیمها حلؽ
 یناهج یاههمجه لةالم زد یلم ؿفانم شا

 اهزىؼک شا یزایظة تاةاخجنا زد اهیسیگزد دىجو حیمها حلؽ اهازىػ و یزىهمج حطایز سیخا تاةاخجنا حینماشزاة قادصم

 حلم کی یاسة یطاطا یاهحمؾن شا حیمها

 حفرشیپ

 ملؽ دػز

 داصجكا ییافىکػ

 زىؼک یگدنشاط یاسة ناکما داجیا

 هسمث

 اهدصمان شا سکؼثیربهز ؿضىم ثخجنم زىهمج عیئز اة اهدصمان هناجطود زادید دهاػ

۸۸ لاط خداىخ قادصم یاهناهة سه هة اىؽد داجیا اة مدسم ماک یخلث لةالم هطلن

۹۲ تاةاخجنا شا یسیرپضزد ام هفیعو

 اسگنىناك داسفا ییاطانػ یاسة ایاضك زد مدسم هجىثلیلد اسگنىناك داسفا هة حتظن مدسم غسیرپ ضاظخا هسمث

۹۲ تاةاخجنا زد یطایط هطامخ ملدث
 مدسم یاهلد حیاده زد یهلا حیاده و لضف

لیلد
تاةاخجنا هندص هة مدسم میغؽ یوسین دوزو

ملاط دالجنا زانک زد مدسم ثخجنم هة اههاگجطد کمک

 زىؼک زىما هزادا ندىة حخط تزورض

 زىهمج عیئز شا تاؾكىث هة ندصن نماد
 همشال

 هدشباجػ تواضك و دزىخسة شا صیهسپ

 تازاهعا زد نآ یاهفؾض نایة زانک زد حلود تىك طالن ندؼن نایة
 نىیصیىلث زد مرتدم یاهدصمان
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 نامالا و ةدصلا ناجلىهجم ناجمؾن دیؤم

هجیجن

هیصىث

 یطانػ ثیطآ
تاسعانم

مهاة تىك و فؾض طالن هغخالم موصل تزورض

حیمها حلؽ زىؼک زد ییانةسیش یاهزاک ماجنا

 زىؼک زد یگدنشاط ماجنا

 فؾض طالن یخسة زانک زد زىؼک زد مهم یاهزاک ماجنا

لیلد

یهلا هدازا هة یمالطا یزىهمج ماغن هیکث
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