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یزاب یامنهار
الاب هب لاس جنپ زا رفن راهچ رثکادح یارب سات اب یزاب
یزاب یامنهار و سات ددع کی ،گنر راهچ رد هرهم ۱۶ ،یزاب هشقن :یزاب تازیهجت

یزاب حرش
 تیاده ییاهن فده راهچ هب یزاب تهج اب گنهامه زاغآ هطقن یور زا رتشیب هچ ره باتش اب ور شدوخ یاه هرهم نکیزاب ره هک تسا بیترت نیا هب یزاب شور
 مه امش هک دندوب هتسشن  ور هب ور نانکیزاب یاه هرهم اجک ره هک تسنیا نآ و دهدب ور هب ور یاه نکیزاب هب یداش کی دناوتیم یزاب اب نامزمه .دنک
 هک دنتسه یزاب هار دیفس یاه هناخ .دینیشن یم رظن دروم هناخ رد سپس و دینار یم ولج هب هناخ کی ار ور هب ور نکیزاب ی هرهم، نینیشنب اجنآ یتسیابیم
.دریگب رارق یزاب هشقن یور نکیزاب گنرمه یاه هرهم زا هرهم کی یتسیاب مادام. دننک تکرح اهنآ یور یتسیاب یم اه هرهم ی همه

یزاب یزاس هدامآ
.دنیچ یم دنتسه گنر نامه هب هک زاغآ یاه هناخ یور ار اه هرهم نیا هک دنک یم تفایرد گنرمه ی هرهم راهچ نکیزاب ره
 هبرقع تهج فالخ هک دیآ یم رد تکرح هب هدش هداد ناشن تهج یور یزاب . دنک یم زاغآ ار یزاب دروآ ار سات نیرتمک سک ره و دوش یم هتخیر تبون هب سات
!دزیر یمن هرابود دروآ  ۶ سات یور سک ره.تسا تعاس یاه

یزاب دنور
 دراو دنناوت یم ۶ سات ندروآ اب اهنت دنتسه زاغآ یاه هناخ رد هک ییاه هرهم،دوریم ولج و درامشیم سات هزادنا هب و دزیریم سات دراد تبون هک ینکیزاب
 اب و دزیرب سات راب ۳ دراد تصخر درادن یزاب نیمز یور یا هرهم چیه هک نکیزاب ره .دننیشنب هدش یراذگ هناشن شلف دامن اب هک یا هناخ یور و دنوش یزاب
 یم یزاب یاه هرهم.دنارب رتولج هب ار اه هرهم دناوتیمن و دراد فده یاه هناخ رد هرهم دنچ ای کی هک تسا یسک یارب تصخر نیا . دوش یزاب دراو ۶ ندروآ
 هناخ نیا و دنهدب همادا دوخ هار هب و  دننک شهج نانکیزاب رگید یاه هرهم یور زا دنناوتیم اه نکیزاب یاه هرهم .دنوش یزاب دراو یرگید زا سپ یکب یتسیاب
 دناوت یم دراد یزاب هشقن یور یرتشیب یاه هرهم هک نکیزاب ره .دنوش یم هدرمش مه دنریگ یم رارق شهجدروم و دنتسه رپ نانکیزاب رگید یاه هرهم اب هک اه
 ور نکیزاب ی هرهم ادتبا دنیشنب تسا نآ رد ور هب ور نکیزاب ی هرهم  هک یا هناخ رد تسیاب یم هک دروآ یسات سک ره .دورب شیپ هرهم مادک اب هک دنک باختنا
 نیا هب .دوشیم هدنار ولج هناخ کی بیترت نامه هب مه هرهم نآ دوب رپ مه یدعب ی هناخ رگا و دنیشن یم هناخ نآ رد سپس و دنار یم ولج هب هناخ کی ار ور هب
 اه هرهم اب هباشم گنر اه هناخ هک ییاج .دننک شرپ یزاب هشقن یور هک دراد دوجو ناکما نیا اه هرهم ی همه یارب .دنیشن یم هرهم کی اهنت هناخ ره یور بیترت
 .دنیشن یم  گنرمه هناخ رگید یور رتولج هناخ دنچ و دنک یم شرپ دنیشنب شیاه هرهم گنرمه ی هناخ نیا یور نکیزاب هک دیایب یا هرامش سات یور رگا دنراد
 نآ نورد دیفس ی هریاد اب یگنر یاه هناخ یور دننک شرپ دنناوت یم اه هرهم هک یرگید یاج .دوش رتکیدزن فده ی هناخ هب دناوت یم نکیزاب بیترت نیا هب
.دنک شرپ ولج هب هناخ کی دناوت یم دنیشنب دوخ گنرمه ی هناخ یور هرهم ره .تسا

نایاپ ی هناخ هب ندیسر
 هرهم.دنوش یم هدرمش مه نایاپ یاه هناخ.دنیشنب نایاپ یاه هناخ رد دناوت یم گنهامه سات نتخیر اب اهنت دوب نایاپ یاه هناخ کیدزن هک نکیزاب ره یاه هرهم
 نایاپ یاه هناخ رد هرهم کی رگا و دنوش یم هدرمش مه رپ یاه هناخ ، دننک شرپ رگیدکی یاه هرهم یور زا دنناوت یم مه ینایاپ یاه هناخ رد اه نکیزاب یاه
 و دیتخیر سات و دیتشاد فده کیدزن یا هرهم رگا.دنیشن یم هناخ نآ رد سپس و هدنار ولج هب هناخ کی ار تسا اجنآ هک یا هرهم تسا رپ هک دنیشنب دیاب ییاج
 تبون دیتشادن یزاب یارب یا هرهم چیه رگید رگا و دیهد همادا یزاب هب یزاب ی هشقن یور ناترگید یاه هرهم زا دوبن فره و هرهم نیب ی هناخ دنچ اب گنهامه
 زا شیپ هناخ کی هرهم نآ و دراد هرهم کی اهنت و تسا نایاپ یاه هناخ رد شیاه هرهم زا ات۳ نکیزاب رگا دراد همادا اهتنا ات دنور نیا و تسا رگید یاه نکیزاب
.دنیشن یم نایاپ ی هناخ رد گنهامه سات ندروآ اب اهنت نکیزاب تسا نایاپ هطقن

یزاب نایاپ
. تساه زایتما ندرمش نامز دراد یزاب هشقن تهج ره رد نایاپ ی هناخ رد هرهم کی سک ره هک ینامز
،دریگ یم ۴ زایتما تسا هتسشن ۴ هرامش اب هناخ رد هک یا هرهم
،دریگ یم ۳ زایتما تسا هتسشن ۳ هرامش اب هناخ رد هک یا هرهم
،دریگ یم ۲ زایتما تسا هتسشن ۲ هرامش اب هناخ رد هک یا هرهم
،دریگ یم ۱ زایتما تسا هتسشن ۱ هرامش اب هناخ رد هک یا هرهم
.دوش یم هدیزگرب زایتما نیرتالاب اب هدنرب تیاهن رد و دنکیم تفایرد رتشیب زایتما کی هدناشن فده یاه هناخ رد ار اه هرهم همه زا رتدوز هک ینکیزاب و
یزوریپ یوزرآ اب

 TOM KUNI

.دراد دوجو اه هرهم ندرک سفنت ای اه هرهم ندرخ رطخ لغلامتحاامتحا. تسا هدشن هیهت لاس ۳ ریز ناکدوک یارب یزاب نیا :رادشه
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