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(دنز ەوحنو حیسم رد ادخ تGحم لDجنا هB خسا@ یارب تس4دوتم یاس;ل9 توعد

*
 

Bاش ناونعNع رد حیسم نادرGرومام و تداOت.  
 
 
:دنوادخ کم0 ا/ ، م,ناوت ( ام هک اجنآ ات  
 
شQسرپ/تداGع  
 م,نک ( اعد زور ره ام •
 درک م,هاوخ تدا=ع نارگ?د ا/ <ا=ترم ام •
 تخادرپ م,هاوخ ادخ ه/ نداد شوگ و یوجتسج ه/ ناهج و سدقم باتک رد ام •
 
تGقارم و یTUگدا!  
 .دوب م,هاوخ نا,فارطا و نامدوخ بقارم ام •
 .درک م,هاوخ بسک یWXشUب تاعالطا دوخ نام?ا دروم رد ام •
 .درک م,هاوخ ن[\مت ار تواخس و یزاون نامهیم ام •
 

WوXس  
 .درک م,هاوخ کم0 نآ زا جراخ و دوخ عماوج رد دارفا ه/ ام •
 .م,هد ( ت,مها دنوادخ یا?اده همه و شa[\فآ ه/ ام •
 .د,شک م,هاوخ شلاچ ه/ ار fXلادع cd ام •
 
Zتراش  
 .تفگ م,هاوخ نخس ادخ نارک cd ت=حمزا ام •
mدنز klش ه/ ام •

n
 .دنک بذج Uoع تمس ه/ ار نارگ?د هک درک م,هاوخ 

 .م[راذگ ( qاWXشا ه/ نارگ?د ا/ ار دوخ نام?ا ام •
 

Bادخ یاس;ل9 زا رتارف و نورد رد تمعن ک! ام هک دشا BشاDم،  
ناهج bcوگرگد یارب  		  
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.مDنک دشر مj رانک رد ات دنک i قgOشf ار ام تس4دوتم   
.دDنک ثحB نارگ!د اB بترم روطB ار تالاؤس نیا ات دOراذگB تقو  

 
تداGع  
 ؟تسUچ امش mnدنز یاعد یوrلا •
 ؟تسا تخس ا? ناسآ ردقچ امش یارب ندرک اعد •
اWtخا یWtuچ هچ •

>
 ؟تسا ەدرک ت=حص امش ا/ سدقم باتک ا? تدا=ع رد 

اWtخا •
>

 ؟د?ا ەدرک ادخ ا/ یرود ا? z?دزن ساسحا cuامز هچ ، 
 
تGقارم و یTUگدا!  
 ؟د?ا ەدرک ش}امزآ ار دوخ یدنمتواخس هنوگچ تاقالم ن[\خآ نامز زا •
اWtخا •

>
 ؟د?ا ەداد ناش| نارگ?د ه/ ار دوخ یزاون نامهیم هنوگچ 

 ؟د,~سه تدوخ بقارم روطچ •
 ؟د[Wtگ ( دا? یWtuچ هچ و هنوگچ نون�ا •
 

WوXس  
 امش ه/ هچنآ ؟رتارف و د,نک تمدخ نارگ?د ه/ دوخ عماوج رد د,هاوخ ( هنوگچ •

 ؟نارگ?د زا تسا ەدش امش تامدخ عنام ا? ەدرک کم0
 ؟د,هد ( ت,مها ادخ تقلخ ه/ هنوگچ •
 ؟د,نک ( ەدافتسا )Çام عبانم هلمج زا( ادخ یا?اده زا هنوگچ •
 ؟د,نک ( هچ باوج رد ؟دراد دوجو fXلادع cd دروم رد lئاسم هچ Ñuاح لاح رد •
 
Zتراش  
 ؟د,نک ت=حص ادخ ەراÜرد د,~س|اوت m را/ ن[\خآ •
 ناتنام?ا àXuشاذگ qاWXشا ه/ یارب cáاه تصرف هچ ،نون�ات تاقالم ن[\خآ نامز زا •

 ؟د?ا ەدرک داج?ا
 ؟د?ا ەداد خساâ دوخ نام?ا qاWXشا یارب ەدمآ شUپ یاهتصرف ه/ هنوگچ •
 ؟دروا,ب نام?ا حیسم ه/ ات د,نک توعد تسا نکمم هک تسه oک ا?آ •
 

(دنز ەار رد دوخ تادهعت رد مDناوت i هنوگچ
*

؟مDنک ت!امح رگ!دک! زا   
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