
و اه سالک همانرب ندش میظنت
نومزآ شیپ ياه همانشسرپ

یکشزپ يزروراک هرود عورش
هام ره16زا یعامتجا

تنواعم زا نایوجشناد یماسا لاسرا
هورگ هب یمومع یکشزپ شزومآ

شیپ ياه همانشسرپ لیمکت
هرود نومزآ

رد نایوجشناد هیجوت و فادها نایب
هرود عورش تعاس نیلوا

يور همانرب يرازگراب
تیاس

هورگ رد یعامتجا یکشزپ يزروراک ههامکی هرود يرازگرب دنیآرف

رد يروئت ياه سالک عورش
زور6-5تدم

دلیف يدنب میسقت
هب نآ لاسرا و نایوجشناد

تشادهب زکارم
يدنب میسقت یگنهامه
هیلقن دحاو اب نایوجشناد

تشادهب زکرم زا یهورگدیدزاب
ناتسرهش

هب بختنم ياه دلیف هب نایوجشناد تمیزع
زور12تدم رد طسوتم روط

لوحت حرط اب ییانشآ دیدزاب نیا زا فده
رد يراج ياه همانرب ،عماج زکارم رد تمالس
يرامیب زکارم ياه دنیآرف و تمالس ماظن

تسايراتفر ياه

زور3تدم رد هرود نایاپ ياه شرازگ هئارا
دیتاسا یبایشزرا و

نومزآ سپ ياه همانشسرپ لیمکت
یجنسرظن ياه هگرب و  هرود

نایوجشناد

یکشزپ يزروراک ههام کی هرود مامتا
یعامتجا

هرود نایاپ یبایشزرا يدنب عمج
دلیف و سالک هب طوبرم

زکارم زا یبایزرا مرف ایآ
؟تسا هدش لاسرا

لیمکت مرف لاسرا يریگیپ
شزومآ سانشراک زا هدش

زکارم
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هب نایوجشناد یماسا همان لاسرا
هدش نییعت تمالس عماج زکارم

طسوت  نایوجشناد یماسا همان تفایرد
تمالس عماج زکارم مرتحم تسرپرس

و روضح مرف و فادها هارمه هب نایوجشناد یماسا لاسرا
تشادهب زکرم هب یعامتجا یکشزپ هورگ زا یبایزرا و بایغ

رد لوا زور نایوجشناد هفراعم
زکرم تسرپرس رتفد

کشزپ لماش هدنیامن نییعت
زا شزومآ لوئسم ای مود

زکرم تسرپرس يوس

تمالس عماج زکرم رد یعامتجا یکشزپ يزروراک دلیف هرود يرازگرب دنیآرف

رد رضاح نایوجشناد یماسا هنازور تبث
بایغ و روضح مرف رد زکرم

عماج زکارم رد يزروراک هرود ندومن يرپس
زور12تدم رد طسوتم روط هب تمالس

تسرپرس طسوت هرود نایاپ باوج و لاوس  يرازگرب
نایوجشناد ییاهن یبایزرا تهج زکرم

یبایزرا و بایغ و روضح مرف لیمکت
نایوجشناد

یعامتجا یکشزپ دلیف هرود مامتا

فیاظو و فادها نییبت هفراعم زا فده
:هلمج زا تسا دلیف رد یکشزپ نایوجشناد

و دیفس شوپور ندیشوپ ،بایغ و روضح
صوصخم لبیل زا هدافتسا

و هتفرگارف دیاب هک یفظوم دراوم نینچمه
دنیامن يزومآ تراهم هنیمز نا رد

زکرم تسرپرس ایآ
عماج زکرم رد دلیف لوا زور

؟دنراد روضح

ياه دحاو رد نایوجشناد يدنب میسقت
هرود لوط رد زکرم فلتخم

،يروشک ياه حرط يارجا تروص رد
شزومآ و طابترا ای و يزومآ شناد تانیاعم

،يرادرهش تالحم يارس دننام هعماج هب
،هورگ اب لماعت رد زکرم مرتحم تسرپرس
ياه هنیمز رد نایوجشناد تکراشم يارب

دومن دنهاوخ يزیر همانرب زین قوف

يوس زا دلیف هرود لوط رد یلامتحا ياه شلاچ و تالاوس حرط
زکرم شزومآ لوئسم/مود کشزپ/تسرپرس هب نایوجشناد

زکرم هب هدش لیمکت ياه مرف لاسرا
هطوبرم تشادهب
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