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عورش

 هناخريبد
ريدم يارب لاسرا و يضاقتم تساوخرد تفايرد

ريدم
لوئسم سانشراك هب عاجرا

لوئسم سانشراك
سانشراك هب عاجرا

سانشراك
تساوخرد يسررب

 جرد هب زاين ايآ
؟ دراد يهگآ

سانشراك
 ءاضعا زا توعد يارب يضاقتم هب مالعا

همانساسا قبط

سانشراك
 يهگآ سيون شيپ هيهت يگنهامه

يضاقتم هب ليوحت و همانزور

يضاقتم
همانساسا قبط ءاضعا زا توعد-

 هسلجروتسد قبطرب ييانما عمجم يرازگرب-
)نيسرزاب و هريدم تايه باختنا(

هناخريبد هب لاسرا و هسلجتروص هيهت-
يضاقتم

 هخسن كي هئارا و هطوبرم همانزور رد جرد
سانشراك هب همانزور

سانشراك
 ليوحت اي لاسرا و عمجم رد تكرش
 تأيه و عمجم هسلج تروص ياه مرف

يضاقتم هب هريدم

)ييانما تأيه( ريخ

يلب

1

٣

١

داهن مدرم نامزاس
 عمجم يرازگرب يگنوگچ صوصخرد هدنورپ سانشراك اب ينفلت سامت-

 عمجم يرازگرب هسلج روتسد و تساوخرد هيهت-

:2 تشادداي
 داهن مدرم نامزاس هچنانچ
 يمومع عمجم تروص هب
يلا20 دياب دوش يم هرادا

 يرازگرب زا لبق زور40
 همانزور رد يهگآ عمجم
 ديق همانساسا رد هك يا

.ددرگ جرد ،تسا هدش

 :1 تشادداي
 داهن مدرم نامزاس هچنانچ
 هرادا ييانما تĤيه تروص هب
 يهگآ جرد هب زاين دوش يم

.درادن همانزور رد

 هناخريبد
ريدم يارب لاسرا و هسلجتروص تفايرد

ريدم
لوئسم سانشراك هب عاجرا

 لوئسم سانشراك
 سانشراك هب عاجرا

2 تشادداي

1 تشادداي

 يضاقتم
 تاباختنا، يمومع عمجم هسلج يرازگرب
 هسلجتروص مرف ليمكت،سرزاب و هريدم تايه

 سانشراك هب هئارا و عمجم
٢
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سانشراك
 هب يدرف تاصخشم مرف ليوحت

 نيبختنم

 لوئسم سانشراك

ريدم هب لاسرا و فاراپ

ريدم
رودص و تبث

طبترم عجارم
1 تشادايمالعتسا هب خساپ

هناخريبد
لك ريدم هب لاسرا و تفايرد

:1 تشاداي
 ترازو ،اجان،ق.ق زا مالعتسا

 هاگتسد و تاعالطا
 هنيمز هب هجوت اب يصصخت
 ياه هاگتسد ,نمس تيلاعف
 دنراد تصرف هام كي قوف
 .دنهد هئارا ار مالعتسا خساپ

. 

2

١

 رد هدش جرد نيبختنم ايآ
 ترازو هدنيامن طسوت هسلجتروص

؟ دوش يم دييأتروشك

سانشراك
 يرازگرب يارب يضاقتم اب يگنهامه

رگيد عمجم

يلب

ريخ

٣

يضاقتم

 ليوحت و يدرف تاصخشم مرف ليمكت
سانشراك هب

سانشراك
 مالعتسا و يدرف تاصخشم مرف ذخا

طبريذ عجارمزا

۴

يضاقتم
 يمومع عمجم هسلج يرازگرب
 ،سرزاب و هريدم تايه تاباختنا،
 و عمجم هسلج تروص مرف ليمكت

سانشراك هب هئارا

٢



 مالعا و داهن مدرم ياهنامزاس عماجمرب تراظن
اهتكرش تبث لك هرادا هب تارييغت

P01114-13
رفص

سانشراك
 دارفا رييغت يارب يضاقتم زا تساوخرد

هدشن دييأت
؟تسا هدش دييأت ايآ

سانشراك
اهتكرش تبث هب تارييغت همان هيهت

يضاقتم
دارفا ندرك نيزگياج و دارفا رييغت

سانشراك هب مالعا و لدبلا يلع

لوئسم سانشراك
ريدم هب لاسرا و فاراپ

ريدم
 و اهتكرش تبث هب همان رودص و تبث

هطوبرم عجارم هب تشونور

اهتكرش تبث
 يضاقتم هب تبث همان ليوحت و تارييغت تبث-

ناياپ

ريخ
يلب

3

سانشراك
 مالعتسا يسررب

۵

۴

۵

لوئسم سانشراك
سانشراك هب عاجرا

لك ريدم
لوئسم سانشراك هب عاجرا

 يضاقتم
 كي هئارا و يمسر همانزور رد تارييغت تبث

هطوبرم سانشراك هب نآ زا هخسن

 سانشراك
 هدنورپ رد جرد
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