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تساوخرد نتم رد دراوم پیات-5
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 همان نتفرگ رارق

 سانشراک لباتراکرد

تارییغت

 و کرادم یسررب 

تساوخرد

 هرامش و زمر تفایرد و یروضح هعجارم

( یکیزیف یاه هدنورپ یارب ) ا همانراهظ

 دنا هدش تبث یتنرتنیا هک ییاه همانراهظا

دنراد زمر و همانراهظا هرامش

صقن عفر غالبا میظنت دراد صقن
 لباتراک رد نتقرگ رارق

سیئر/نواعم

نواعم/سیئر رظن حالصا تهج تشگرب

 تروصب هیغالبا رودص

کیتاموتا

سانشراک رظن دییات

 عفر هیغالبا ینآ نتفرگ رارق

 و هدنورپ هصالخ رد صقن

 یارب لیمیا و کمایپ لاسرا

زور کی زا دعب یضاقتم

صقن عفر تساوخرد لاسرا

یضاقتم طسوت تیاس هب دورو-1

)...و صقن عفر(تساوخرد تبث :هنیزگ-2

:تساوخرد عوضوم-3

)تارییغت( صقن عفر تساوخرد

تساوخرد نتم رد هدش هتساوخ دراوم پیات-4

تبث همادا همکد ندرشف-5

مزال مئامض ندوزفا -6

اهتسویپ تبث همکد ندرشف -7

دییات و تاعالطا ینیبزاب-8

 ای )هزیناکم هرامش تفایرد و هنیزه تخادرپ(-9

 هنیزه هکنیا هب هتسب )هزیناکم هرامش تفایرد(

ریخ ای دراد

درادن صقن

 یهگآ میظنتت  کلام مان رییغت
 لباتراک رد نتفرگ رارق

سیئر/نواعم

سیئر/نواعم رظن حالصا تهج تشگرب

کیتاموتا تروصب یهگآ رودص

دییات

 هصالخ رد ینآ نتفرگ رارق

 هب لمیا و کمایپ لاسرا و هدنورپ

زور کی زا دعب یضاقتم

 تهج یضاقتم یروضح هعجارم

مان رییغت کرادم لیوحت و یهگآ  تفایرد
همانزور رد یهگآ پاچ

یسیون رتفد

تارییغت یهگآ همانزور ریوصت لاسرا

یضاقتم طسوت تیاس هب دورو-1

)...و صقن عفر(تساوخرد تبث :هنیزگ باختنا-2

زمر و همانراهظا هرامش ندومن دراو -3

تساوخرد عوضوم : ریوصت لاسرا تساوخرد -4

تارییغت يهگآ هرشتنم همانزور

تساوخرد نتم رد پیات-5

تبث همادا همکد ندرشف-6

مزال مئامض ندوزفا -7

اهتسویپ تبث همکد ندرشف -8

دییات و تاعالطا ینیبزاب-9

 )هزیناکم هرامش تفایرد و هنیزه تخادرپ(-10

سانشراک لباتراک رد نتفرگ رارق
 طسوت یهگآ یسررب

سانشراک

 روضح هعجارم مالعا

 یهگآ تفایرد تهج کلام

 لاسرا تساوخرد  مالعا

یهگآ ریوصت ددجم

تسین اناوخ ریوصت

 خساپ ینآ نتفرگ رارق

هدنورپ هصالخ رد سانشراک

یحالصا یهگآ دنیارف

دراد دوجو لکشم یهگآ نتم رد

 و کلام یروضح هعجارم

 و یهگآ همانزور لیوحت

همانیهاوگ

همانیهاوگ یسیون رهظ

کلام مان رییغت تساوخرد

یبآ گنر                 :یضاقتم تامادقا
درز گنر     : یضاقتم طسوت هدهاشم
یجنران گنر : یضاقتم یروضح هعجارم
دیفس گنر                   : هرادا تامادقا

یسیون رتفد لباتراک رد نتفرگ ارق

دییات

 خساپ ینآ نتفرگ رارق

هدنورپ هصالخ رد سانشراک
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