
مدوخ ی هدهع هب✅

نارگید ی هدهع هب❌
نم یرایشه تیفیک تیلوئسم)۱

مدوخ یور✅

نارگید یور❌
هظحل نیا رد نم زکرمت)۲

ناکف نک و)هظحل نیا قافتا فارطا رد( ییاشگاضف✅

تمالم رازبا هژیو هب و ینهذ نم زا هدافتسا و)هظحل نیا قافتا هب( تمواقم❌

 نیا رد هدافتسا دروم رازبا)۳

هظحل

مهد یم ماجنا✅

مهد یمن ماجنا❌
یونعم و یدام ناربج نوناق)۴

 اب هظحل هب هظحل .متسه روضح یرایشه اب مدوخ مدع زکرم رظان هظحل نیا✅
.متسه یگدنز سنج زا هک منک یم رارقا هظحل نیا قافتا هب نتفگ»یلب«

 موش یممسج ینعی»ینهذ نم« سنج زا هظحل نیا قافتا هب تمواقم اب هظحل نیا❌
.متسه ادخ ای یگدنز سنج زا هک منک یم راکنا و

مدع زکرم و تسلا هب دهعت)۵

)ییاشگاضف عبنم( مدوخ تسد✅

نارگید هب شنکاو و دیلقت زا نارگید تسد ای ،ینهذ نم و تمواقم اب مدوخ تسد❌
باختنا تردق و رایتخا)۶

منک یم هدافتسا نآ زا مدوخ رییغت یارب✅

منک یمن هدافتسا نآ زا مدوخ رییغت یارب❌
نم داوس و شناد)۷



یلصا نم یارب✅

ینهذ نم یارب❌
؟منک یم راک»نم« مادک یارب)۸

متسه رقتسم هظحل نیا رد✅

متسه هدنیآ و هتشذگ رد❌
نامز)۹

 لمع رد ،ناوت مامت اب مدوخ یگدنز ندرک رتهب یارب)انالوم شناد و( مدوخ تاناکما زا✅
.تسین هنارکش نارگید هب دوخ دیاقع لیمحت هک منادیم .مهد یم هنارکش و منک یم  هدافتسا

 انالوم راعشا ندناوخ .لمع رد ،مدوخ رییغت یارب لماک روط هب مدوخ تاناکما زا هدافتسا مدع❌
 و هجوت بلج یارب نارگید یارب راعشا نیا ندناوخنم هنارکش و ما ینهذ نم لاح ندرک رتهب یارب

.تسا مدوخ دییأت

رُکش)۱۰

.متسه ناکف نک و اضق نوناق ربص عبات مدوخ یگدنز فلتخم یاه هبنج رییغت یارب✅

.متسه دوخ ینهذ نم یمظن یب و هلجع عبات مدوخ یگدنز فلتخم یاه هبنج رییغت یارب❌
ربص)۱۱

مدوخ✅

نارگید❌
یگدنز رد نم رایعم)۱۲

یگدنز هب ندش لصو و ییاشگاضف اب مدوخ نایب✅

مدوخ مسا هب نارگید یاه هتشون لقن❌
نایب)۱۳

)روضح دید( مدوخ یور رب رتشیب راک یارب تسا  ینوریب ببس✅

)ینهذ نم دید( داتسا ینهذ نم کی ِندرک تسرد و زیمآ نیسحت یاهرکف رد ندش مگ❌
نارگید نیسحت)۱۴


