
:یگداوناخ مان و مان

2 یسانش هعماج لوا تبون ناحتما :نومزآ مان

1400/10/20 :نومزآ خیرات

هقیقد 1400 :يرازگرب نامز

ءایبنا هار

و تسا  .................. ناهج زا یشخب تعیبط ناهج هک دنتسه دقتعم ناملسم نارکفتم و تسا ناسنا ةدارا و تساوخ زا لقتسم ..................  ناهج1

.دنتسین لئاق یتوافت یناسنا مولع و یعیبط مولع نیب  ..................  هک یهورگ

.دننادیم ینیوکت ناهج و ینهذ ناهج زا رتمهم ار یگنهرف ناهج - ینیوکت و - ینیوکت

.دننادیم یگنهرف ناهج و ینهذ ناهج زا رتمهم ار تعیبط ناهج - ینیوکت و - ینیوکت

.دننادیم ینیوکت ناهج و ینهذ ناهج زا رتمهم ار یگنهرف ناهج - ینهذ - ینهذ

.دننادیم یگنهرف ناهج و ینهذ ناهج زا رتمهم ار تعیبط ناهج - ینهذ - یگنهرف

؟تسا مادک »صاخ يانعم رد يرگنشور« اب هطبار رد تسردان  ترابع و »ماع يانعم رد يرگنشور« اب هطبار رد تسرد ترابع2

.تسا هارمه مسیناموا و مسیرالوکس يانبم ود اب هک تسا تخانش و تفرعم زا یشور - .دنتسه تقیقح تخانش يارب ییاهشور هبرجت و یحو ،لقع

و ییارگلقع كرتشم هجو ،تقیقح تخانش رد دوهش و یحو نتشاذگ رانک - .دناهدمآ ،دناهتسب تقیقح رب ار هار هک یعناوم نتشادرب و يرگنشور يارب زابرید زا یهلا يایبنا

.تسا ییارگسح

بهذم و تعیرش نودب نید هب ،دریذپیمن ار یحو تیعجرم نوچ ،دشاب هارمه یسح تخانش اب هک یماگنه - .تسا برغ گنهرف رد هدشهتفریذپ یتخانشتفرعم يانبم هب رظان

.دوشیم متخ

زا رتمک رد ار ییارگهبرجت زا یفلتخم ياهتروص و تسا برغ گنهرف رد هدشهتفریذپ یتخانشتفرعم يانبم هب رظان - .تسین برغ رصاعم گنهرف هب طوبرم و نردم ياهدیدپ

.تسا هدرک ادیپ لاس دص

هب هراشا بیترتهب »دنراد يدام و یعیبط یتیوه گنهرف و دارفا نهذ« - »اهگنهرف فرصت و لخد يارب دنناد یم یماخ ةدام ار ینیوکت ناهج«3

؟دراد ریز ياههاگدید زا کیمادک

مود هاگدید - مود هاگدیدلوا هاگدید - لوا هاگدیدلوا هاگدید - مود هاگدیدمود هاگدید - لوا هاگدید

داصتقا و يدرونایرد ۀنیمز رد تفرشیپ« ،»یملع و یگنهرف ياهرازبا زا يریگهرهب« ،»نارگرامعتسا طسوت رامعتسا ةرود دعاسم طیارش زا هدافتسا«4

؟دنشابیم کیمادک ياهیگژیو ءزج بیترتهب ،»اهروشک رگید یگنهرف تیوه نداد رارق فده« و »یتعنص

ون ارف رامعتسا ـ میدق رامعتسا ـ ون ارف رامعتسا ـ ون رامعتساون ارف رامعتسا ـ ون رامعتسا ـ ون رامعتسا ـ ون ارف رامعتسا

ون رامعتسا ـ میدق رامعتسا ـ ون ارف رامعتسا ـ ون رامعتساون رامعتسا ـ ون رامعتسا ـ ون ارف رامعتسا ـ ون ارف رامعتسا

یسایس و يداصتقا ياهراتخاس و اهداهن زا هدافتسا« ، »هرمعتسم ياهروشک یلخاد و یموب نایرجم زا هدافتسا« ، »یتعنص داصتقا ۀنیمز رد تفرشیپ«5

؟تسیچ رگنایب بیترتهب»یماظن ياتدوک زا هدافتسا« و »یللملانیب

ون رامعتسا و رامعتسا تهابش ـ ونارف رامعتسا شور ـ ونارف رامعتسا یگژیو ـ رامعتسا يریگلکش ةوحن

ون رامعتسا و رامعتسا توافت ـ ونارف رامعتسا تسایس ـ رامعتسا شور ـ ون رامعتسا ۀجیتن

ون رامعتسا و رامعتسا تهابش ـ ون رامعتسا ةویش ـ ون رامعتسا ةویش ـ ون رامعتسا تیقفوم

ونارف و ون رامعتسا توافت ـ ون رامعتسا درکلمع ـ ون رامعتسا تسایس ـ رامعتسا تیقفوم

1www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



؟تسیچ ،ریز دراوم زا کیره شیادیپ تلع6

یمالسا سنارفنک نامزاس )فلا

سناسنر نارود رد بلطایند نابیقر ناونعهب یلحم ياهتردق و ناهاشداپ روهظ تصرف )ب

یعامتجا ناهج یگنهرف تیوه ینوگرگد )پ

یعامتجا ناهج گرم - يویند روما رد نید تلاخد راکنا - يزاسیناهج ياهشلاچ ربارب رد ناملسم ياهتلم تمواقم

تیوه نارحب - اسیلک رادتقا نتخیر ورف - ییاکیرمآ و ییاپورا رترب ياهتردق يداصتقا يزاسیناهج تسایس ربارب رد تمواقم

یگنهرف یگناگیبدوخ زا - ملاع هب يویند درکیور - رترب ياهتردق ربارب رد ناملسم ياهروشک ياهقطنم نامیپ

یگنهرف ضراعت - اسیلک رادتقا نتخیر ورف - یسایس ياهزرم تیمها شهاک

؟تسا ناهج مادک یگژیو دراوم نیا ،بیترتهب7

.دسانشیمن ملع ،دننکیم هدافتسا یبرجتارف ياهشور زا هک ار یمولع -

.دنکیم نایب هتشون ای هتفگ تروصهب ار شاهشیدنا درف -

.دهدیم شزومآ درف هب ار دوخ یگدنز ةویش و اهشزرا ،موادت و اقب يارب -

.دباتیمنرب دوخ هار رس رب ار یعنام چیه داصتقا رد -

يویند - يریطاسا - يدرف - ینیوکتبرغ - یعامتجا - یگنهرف - ددجتم

يرادهیامرس - يدیحوت - ینیوکت - رالوکسيریطاسا - رالوکس - یناسنا - برغ

..................هک یناسک ؟دنیوگیم نخس ناهج هس دوجو زا یناسک هچ8

.دننکیم میسقت تعیبطياروام و تعیبط ناهج ود هب ار یبرجت ناهج.دننادیم رگیدکی اب لماعت رد ار ینیوکت و یگنهرف ناهج ود ره

.دننادیم هعماج گنهرف عبات ار دارفا يدرف و ینهذ ناهج.دننکیم دودحم تعیبط هب ار ینیوکت ناهج

)بیترتهب ( ؟تسا هدش هراشا یتسرد هب هنیزگ مادک رد ،دنراد »نآ یعامتجا شخب و یناسنا ناهج يدرف شخب« هک یناونع9

یعامتجا ناهج - يدرف ناهجیعامتجا ناهج - ینهذ ناهجیگنهرف ناهج - ینهذ ناهجیگنهرف ناهج - یعامتجا ناهج

و تسا .................. ۀشیدنا يانبمرب رشب قوقح اّما دراد ینامسآ و يونعم تروص و ناسنا .................. رب ینتبم ینید گنهرف رد ناسنا قوقح10

.دریگیم لکش نایمدآ یعیبط تالیامت و اهتداع ،اههتساوخ ساسارب

نردم يرگنشور - تمارکنردم يرگنشور - یهلا ترطفیتسیناموا - یهلا ترطفیتسیناموا - تمارک

يدالیم .................. و .................. ةدس رد .دوب .................. و .................. ، .................. ياههنیمز رد تفرشیپ زا یشان میدق رامعتسا ياهتقفوم11

.دش اپرب تیرشب خیرات يرادهدرب نیرتگرزب

مهدجه و مهدفه - یتعنص داصتقا - یماظن نونف - يدرونایردمهدفه و هدزناش - یتعنص داصتقا - یماظن نونف - يدرونایرد

مهدفه و مهدزناش - يرادهیامرس داصتقا - تعنص - يدرونایردمهدجه و مهدفه - يرادهیامرس داصتقا - تعنص - يدرونایرد

یگتسیاش نالوغم گنهرف ارچ و دنک مضه دوخ گنهرف رد ار مجاهم هورگ دناوتیم تروص هچ رد ،دروخیم تسکش یماظن مجاهت رثا رد هک یموق12

؟تشادن ار ندش یناهج

.دوب ياهلیبق و یموق اهنآ گنهرف -دشاب هتشاد ینغ و يوق گنهرف.دوب ياهلیبق و یموق اهنآ گنهرف -دنک ظفح ار دوخ یگنهرف تیوه

مجاهت دروم ياهگنهرف زا یماظن تسکش -دشاب هتشاد ینغ و يوق گنهرفمجاهت دروم ياهگنهرف زا یماظن تسکش -دنک ظفح ار دوخ یگنهرف تیوه

؟دندرک يراک هچ هب مادقا تیاهن رد نارکفلارونم و تسیچ یمالسا نارگرادیب و نارکفلارونم كارتشا هجو13

یموق دادبتسا – عماوج یسایس و يداصتقا لالقتسا راتساوخرالوکس ياهتموکح – عماوج یسایس و يداصتقا لالقتسا راتساوخ

رالوکس ياهتموکح – یمالسا ياهتلود راتفر حالصایموق دادبتسا – یمالسا ياهتلود راتفر حالصا
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.................. هب دراد هراشا ریز تارابع بیترتهب14

»یگنهرف تمواقم نتسکش« - »اسیلک تردق یجیردت لاوز« - »يرادهدرب دشر«

یناهجنیون ماظن رد عماوج ماغدا و رامعتسا - یحیسم ناغلبم نتفرگ تمدخهب - رالوکس ياهتلود شیادیپ

تراجت اب تردق دنویپ - رالوکس یسایس ياهتلود شیادیپ - یناهج ماظن رد ماغدا

یحیسم ناغلبم نتفرگ تمدخ هب - رالوکس یسایس ياهتلود شیادیپ - تراجت اب تردق دنویپ

یناهج نیون ماظن رد عماوج ماغدا و رامعتسا - تراجت اب تردق دنویپ - یحیسم ناغلبم

؟دوب یمادقا هچ يویند داعبا شرتسگ يارب سناسنر ةرود رد مدق نیتسخن15

.تشگزاب ناتساب مور و نانوی هب.تشادرب ماگ ینید ششوپ فذح يوسهب

.داد هئارا نید زا یناتستورپ ریسافت.درک زاغآ ار يرگنشور ۀفسلف

.تسا هتفای زورب  .................. و .................. و .................. ریظن برغ گنهرف فلتخم ياهشخب رد مسیناموا16

تسایس - داصتقا - رنهداصتقا - تایبدا - رنهقوقح - رنه - تایبداتایبدا - تعنص - رنه

؟دشابیم تروص هچ هب »ونارف رامعتسا ،ون رامعتسا ،میدقرامعتسا« رد نارگرامعتسا و نایرجم درکلمع بیترتهب17

ناهنپ ،ناهنپ - راکشآ ،ناهنپ - ناهنپ ،راکشآناهنپ ،ناهنپ - ناهنپ ،راکشآ - راکشآ ،راکشآ

راکشآ ،راکشآ - ناهنپ ،ناهنپ - راکشآ ،ناهنپراکشآ ،راکشآ - ناهنپ ،ناهنپ - ناهنپ ،راکشآ

؟دوب هچ یمالسا عماوج فعض لماع یمالسا نارگرادیب نیتسخن رظن زا18

مالسا هب لمع زا ناناملسم يرودبرغ گنهرف اب قیمع ییانشآ مدع

برغ يداصتقا و یماظن هوجو هب مالسا ناهج یسایس ياهتردق ندش بوذجمیمالسا تلادع و تهاقف زا يرود

..................  هک تسا نیا رد يرامعتسا دادبتسا اب یموق و یلیا دادبتسا تهابش19

.دندرک فذح ار یمالسا رهاظم ود ره.دنتشادن یمالسا تیوه مادک چیه

.دنتشاد یلهاج ياهشزرا و یموق تابسانم ود ره.دندرکیم يرود یمالسا گنهرف اب میقتسم ییورایور و دروخرب زا ود ره

یمالسا بالقنا اب ..................  و .درب نیب زا ناتسبرع ةریزج هبش رد مالسا يورشیپ .................. تموکح لاس هد یط ادخ ربمایپ يوبن رصع رد20

.دش زاغآ

يرکفنشور رصع - یسایس عناوميرکفنشور رصع - یگنهرف عناومیمالسا يرادیب رصع - یگنهرف عناومیمالسا يرادیب رصع - یسایس عناوم

.دیهد حیضوت راصتخا هب ار ونارف رامعتسا دمایپ و رازبا ،فده21

؟دوشیم داجیا هنوگچ و هچ ینعی مسیئد22

؟دشیم یقلت يرادهدرب دننام ارچ و دوب هچ مسیلادوئف23

؟دمآ دوجهب هنوگچ یمالسا عماوج رد يرامعتسا دادبتسا24

.دینک فیرعت ار رامعتسا25

؟دیربب مان ار دش یناهج نیون ماظن يریگلکش ثعاب هک یلماوع26

؟دیربب مان برغ نیداینب ياهشزرا و اهرواب27

؟دیربب مان ار مسیناموا ياهیگژیو28
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.تسا ناسنا ةدارا و تساوخ زا لقتسم نآ دوجو و هدوب ناسنا زا شیپ ،ینیوکت ناهج1

.تسا ینیوکت ناهج زا یشخب تعیبط ناهج هک دندقتعم ناملسم نارکفتم

.دنتسین لئاق یتوافت یناسنا و یعیبط مولع نیب هاگدید نیا نارادفرط :لوا هاگدید رد و

ار هار هک دناهدمآ یعناوم ندرب نیب زا و يرگنشور يارب زابرید زا یهلا يایبنا .تسین برغ رصاعم گنهرف هب طوبرم و نردم ياهدیدپ ،ماع يانعم رد يرگنشور2

.دناهتسب تقیقح رب

تسا هدرک ادیپ یفلتخم ياهلکش ،برغ دیدج گنهرف لاس دصراهچ زا شیب لوط رد شور نیا .دوشیم هتفگ برغ گنهرف رد هدشهتفریذپ یسانشتفرعم يانبم هب ،صاخ يانعم رد يرگنشور

.تسا تقیقح تخانش رد دوهش و یحو نتشاذگ رانک اهنآ ۀمه كرتشم هجو هک

3

.دننکیم فرصت و لخد نآ رد فلتخم عماوج و اهگنهرف هک تسا یماخ ةدام ینیوکت ناهج مود هاگدید رد

.دنراد يدام و یعیبط یتیوه زین گنهرف و دارفا نهذ لوا هاگدید رد

رد هک يدعاسم طیارشرگرامعتسا ياهروشک ،ون رامعتسا رد .دوب یتعنص داصتقا و یماظن نونف ،يدرونایرد ۀنیمز رد تفرشیپ زا یشان میدق رامعتسا ياهتیقفوم4

ناهج ۀطلس ظفح يارب هک تسا نیا رد ونارف رامعتسا یگژیو .دننکیم هدافتسا دوخ يرامعتسا فادها هب ندیسر يارب هرمعتسم ياهروشک یلخاد و یموب نایرجم زا دناهدرک داجیا رامعتسا ةرود

رامعتسا رد برغ ناهج .دربیم هرهب تاعالطا يروآنف و اههناسر زا هژیوهب یملع و یگنهرف ياهتیفرظ و اهرازبا زا ،دنک هدافتسا يداصتقا ای یسایس و یماظن ياهرازبا زا هک نآ زا شیب ،برغ

.دهدیم رارق فده ار اهروشک رگید یگنهرف تیوه ،ونارف

زا هدافتسا اب رگرامعتسا ياهروشک ،ون رامعتسا رد .دوب یتعنص داصتقا و یماظن نونف ،يدرونایرد ۀنیمز رد تفرشیپ زا یشان ،مهدزون نرق رد رامعتسا ياهتیقفوم5

تردق هب اکتا اب رگرامعتسا روشک ،ون رامعتسا رد .دننکیم هدافتسا هرمعتسم ياهروشک یلخاد و یموب نایرجم زا ،دناهدرک داجیا دوخ یسایس و یماظن رامعتسا ةرود ای ذوفن ةرود رد هک ییاهتیفرظ

رگرامعتسا ياهتلود .دریگیم رایتخا رد ار رگید ياهروشک تسایس و رازاب لرتنک هدناشنتسد ياهتلود قیرط زا یللملانیب یسایس و يداصتقا ياهراتخاس و اهداهن زا هدافتسا اب و دوخ يداصتقا

یماظن ياهرازبا هک نآ زا شیب ،برغ ناهج ۀطلس ظفح يارب هک تسا نیا رد ونارف رامعتسا یگژیو اما ،دننکیم هدافتسا زین یماظن ياتدوک زا هتسباو ياهورین ندیسر تردق هب يارب ،ون رامعتسا رد

.دربیم هرهب تاعالطا يروآنف و اههناسر زا هژیوهب یملع و یگنهرف ياهتیفرظ و اهرازبا زا ،دنک هدافتسا يداصتقا ای یسایس و

نامزاس ،برع ۀیداحتا ،دهعت مدع شبنج لیبق زا ییاهنامیپ ،ییاکیرمآ و ییاپورا رترب ياهتردق ِيداصتقا يزاسیناهج تسایس ربارب رد تمواقم يارب )فلا6

.تسا هتفرگ لکش اهتلود نیب ...و یمالسا سنارفنک

.دننک ادیپ زورب و روهظ تصرف ،اسیلک بلطایند نابیقر ناونعهب یلحم ياهتردق و ناهاشداپ ،سناسنر نارود رد ات دش ببس اسیلک رادتقا نتخیرورف )ب

.دوشیم زاب یعامتجا ناهج نآ یگنهرف تیوه ینوگرگد يارب هار ،دیآ دیدپ تیوه نارحب یعامتجا ناهج کی رد رگا )پ

ملع ،دننکیم هدافتسا )ینایحو و ینالقع( یبرجتارف ياهشور زا هک ار یملع و دنادیم ملع ،دنیآیم تسدهب یبرجت ياهشور اب هک ار یملع طقف ،ددجتم ناهج -7

.دسانشیمن

.دوشیم دراو یگنهرف ناهج هب ،دنکیم راتفر نارگید اب دوخ میمصت و هشیدنا ساسارب ای دنکیم نایب هتشون ای هتفگ تروصهب ار شاهشیدنا ،درف یتقو -

.دهدیم شزومآ درف هب ار دوخ یگدنز ةویش و اهشزرا ،تاداقتعا ،موادت و اقب يارب یعامتجا ناهج -

دوبان ناهج رسارس رد ار هنارادهیامرسریغ يداصتقا ياههویش ،دوخ شرتسگ ریسم رد و دباتیمنرب دوخ هار رس رب ار یعنام چیه ،يرادهیامرس داصتقا ،نآ بایتیوه یلصا لماع و برغ ناهج -

.دنکیم

.یگنهرف ناهج و ینهذ ناهج ،تعیبط ناهج :دنیوگیم نخس ناهج هس دوجو زا و دننکیم دودحم تعیبط هب ار ینیوکت ناهج یخرب8

.دنمانیم زین یگنهرف ناهج ار نآ یعامتجا شخب و ینهذ ناهج یناسنا ناهج يدرف شخب9

،اههتساوخ ساسارب و تسا یتسیناموا ۀشیدنا يانبمرب رشب قوقح اّما دراد ینامسآ و يونعم تروص و ناسنا یهلا ترطف رب ینتبم ینید گنهرف رد ناسنا قوقح10

.دریگیم لکش نایمدآ یعیبط تالیامت و اهتداع

يرادهدرب نیرتگرزب يدالیم مهدجه و مهدفه ةدس رد .دوب یتعنص داصتقا و یماظن نونف ،يدرونایرد ياههنیمز رد تفرشیپ زا یشان میدق رامعتسا ياهتیقفوم11

.دش اپرب تیرشب خیرات

نالوغم .دریگ تمدخ هب و دنک مضه دوخ گنهرف رد ار مجاهم هورگ دناوتیم دشاب هتشاد يوق و ینغ یگنهرف رگا ،دروخیم تسکش یماظن مجاهت رثا رد هک یموق12

.تشادن ار ندش یناهج یگتسیاش و دوب ياهلیبق و یموق اهنآ گنهرف یلو ،دندرک فرصت ار ناهج زا یعیسو قطانم دوخ یماظن تردق اب زین

.دوب یمالسا نارگرادیب و نارکفلارونم كارتشا هجو ،یمالسا ياهتلود راتفر حالصا13

.دندرک داجیا یمالسا عماوج رد ار رالوکس تموکح ،یمالسا ياهتلود کمک اب تیاهنرد نارکفلارونم

تراجت اب تردق دنویپ  يرادهدرب دشر14

رالوکس یسایس ياهتلود شیادیپ  اسیلک تردق یجیردت لاوز

یحیسم ناغلبم نتفرگ تمدخ هب  یگنهرف تمواقم نتسکش

ناتساب مور و نانوی هب مدق نیتسخن رد و تشادرب ماگ ینید ششوپ فذح يوسهب ،دوخ يویند داعبا شرتسگ و هطلس يارب برغ گنهرف سناسنر ةرود رد15

.تشگزاب

.تسا هتفای زورب قوقح و رنه و تایبدا ریظن برغ گنهرف فلتخم ياهشخب رد مسیناموا16

←

←

←
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ود ره نایرجم و نارگرامعتسا ونارف رامعتسا رد .دنراکشآ نایرجم و ناهنپ رامعتسا ،ون رامعتسا رد دنراد راکشآ و میقتسم روضح نارگراعتسا ،میدق رامعتسا رد17

.دناناهنپ

.دوب یمالسا نیزاوم زا يرود ،یمالسا عماوج فعض لماع یمالسا نارگرادیب نیتسخن رظن زا18

.دنتشاد یمالساریغ تیوه ،دادبتسا زا عون ود ره19

.درب نیب زا ناتسبرع ةریزج هبش رد مالسا يورشیپ یسایس عناوم تموکح لاس هد یط ادخ ربمایپ يوبن رصع رد20

.دش زاغآ یمالسا بالقنا اب یمالسا يرادیب رصع و

شرازبا دهدیم جیورت و غیلبت ار دوخ یگنهرف ياهشزرا و اهرواب و دربیم موجه رگید ياهگنهرف ياهشزرا و نامرآ ،دیاقع هب ینعی دهد رارق فده ار اهروشک رگید یگنهرف تیوه21

دننکیم وجوتسج برغ ناهج ۀیشاح رد ار دوخ تیوه ،دنشاب هتفریذپ ار برغناهج یگنهرف يرترب هک یمدرم شدمایپ و تسا تاعالطايروانف و اههناسر هژیوهب یملع و یگنهرف ياهتیفرظ

.دننکیم لابند ار دندرک میسرت اهنآ هک يریسم و .دنکیم میسرت نانا يارب برغ ناهج هک دنوریم يریسم هبو

و تیاده يارب ياهمانرب چیه هک ییادخ هب داقتعا ینعی مسیئد .دوشیم رجنم مسیئد هب دریذپیمن ار یحو هکنیا لیلد هب ،دشاب هارمه یلقع تخانش اب رگا ،يویند درکیور اب يرگنشور22

.درادن رشب تداعس

.دنتشادن ییاجهباج ناکما و دندوب دوخ نابابرا ياهنیمز هب هتسباو ،نازرواشک اریز ،دوب يرادهدرب یعون ،دوشیم دای مسیلادوئف ناونع هب نآ زا هک برغ رد یتیعر-بابرا ماظن23

و یلیا دادبتسا و دروخ دنویپ نارگرامعتسا تردق اب ،یبرغ ياهتلود اب شزاس قیرط زا ،رامعتسا نارود رد ،دوب ياهلیبق و یموق رتشیب ،رامعتسا زا لبق ات هک یمالسا عماوج یسایس تردق24

.دمآرد يرامعتسا دادبتسا تروصهب یموق

یعون رامعتسا .دنمانیم هرمعتسم ار هدش هدیشک دنبهب روشک و يرامعتسا تلود ار حتاف روشک .تسا یسایس و یماظن تردق هب لسوت اب ،یجراخ نیمزرس کی لاغشا يانعمهب رامعتسا25

.دش زاغآ ناییاپورا طسوت مهدزناپ نرق زا هک تسا يروتارپما و ییاشگناهج

یناهج ماظن رد ماغدا و رامعتسا - يرنوسامارف ياهنامزاس و یبهذم ناغلبم نتفرگ تمدخ هب - تعنص و هیامرس ،تراجت اب تردق دنویپ - رالوکس یسایس تردق شیادیپ -26

يرگنشور و مسیناموا ،مسیرالوکس27

.دراد ار اهنآ رب طلست و تادوجوم رگید رد فرصت هدارا - دنوادخ زا لقتسم - .تسا یناهج نیاً افرص يدوجوم ناسنا - درادن يدیحوت هاگن -28
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