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يتلود ريغ ياهداهن نالوئسم

هناگ هس ياوق ياسؤر

دراوم

اه تسايس ندش يتايلمع يارب صخشم يدنب نامز هيهت

نيعم ينامز لصاوف رد تفرشيپ شرازگ

ماظن تحلصم صيخشت عمجم سيئر

يروشك تامدخ تيفيك شيازفا

اهدركيور ينامزاس و يرادا زكرمت مدع و يريذپ فاطعنا

يروشك تامدخ يشخب رثا شيازفا

يروشك تامدخ تعرس شيازفا 11

نتخاس يقطنم

تامازلا زادنا مشچ فادها ققحت تهج رد يرادا تاليكشت )دوبهب(

يزاس كباچ

يزاس بسانتم 10

دارفا يگدنز و راك نيب لداعت داجيا
داعبا يرادا ماظن رد هداوناخ هب هجوت

هداوناخ ماكحتسا هب هجوت
9

ناگتسشنزاب ديفم براجت و تارظن زا يريگ هرهب
داعبا ناريگب يرمتسم و ناگتسشنزاب )هب هجوت(

ناگتسشنزاب تشيعم نيمأت و تزع ،تمارك ظفح
8

مورحم قطانم و هتفاي هعسوت رتمك ياه ناتسا رد صصختم يورين يرادهگن و بذج يزاس هنيمز 7

لغاش ياه يگژيو و هاگياج

يدنمناوت

لغش ياه يگژيو و هاگياج

دركلمع

تامدخ ناربج و تخادرپ ماظن رد تلادع تياعر ديكأت دراوم6

اه تراهم حطس ءاقترا و يزاسهب

داعبا يناسنا عبانم دشر هنيمز داجيا

يونعم دشر

صصخت و شناد حطس ءاقترا و يزاسهب 5

انبم يمالسا قالخاناريدم ياقترا و بصن رد يرالاس هتسياش و ييارگ شناد 4

يا هفرحريغ ياه شرگن زا زيهرپ

تامازلا

يناسنا عبانم شنيزگ ياه شور يدمآزور و اهرايعم دوبهب
يرظن گنت زا زيهرپ

يا هقيلس ياه شرگن زا زيهرپ

3

هتسياش يناسنا يورين بذج

فده

دنمناوت يناسنا يورين بذج

دهعتم يناسنا يورين بذج

ءاقترا

اه هنيمز يناسنا عبانم رد يروحم تلادع

بذج

تمدخ موادت 2

يعامتجا ياه هيامرس هب نداهن جرا

اهانبم ينامزاس گنهرف يزاس هنيداهن
يناسنا تمارك

يناسنا ياه هيامرس هب نداهن جرا
1

يمالسا ياه شزرا
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نابطاخم هفيظو

دراوم

فده يروشك تامدخ هئارا رد ليهست و عيرستيرادا ياه شور و اهدنيآرف رد يياراك و يشخبرثا هب هجوت

ييارگ نوناق

يعامتجا و يرادا يريذپ تيلوئسم گنهرف ي هعاشا

نادنورهش و عوجر بابرا ميركت و ييوگخساپ

اه تيلاعف هيلك رد يدرف و يا هقيلس دروخرب زا بانتجا

ييوج هفرص

يتسيز هداس

يلرتنك دوخ گنهرف

يراد تناما

يراك نادجو

يعامتجا طابضنا

لاملا تيب ظفح

يتشادهب تينما

يگنهرف تينما

يعامتجا تينما

يداصتقا تينما

يناور تينما

تامازلانآ رد يقالخا ياه شزرا دشر و يرادا ماظن تمالس ياقترا

يرادا و ينوناق ياهدنيآرف حالصا

يگنهرف تاناكما زا يريگ هرهب

تامازلايرادا ماظن رد لرتنك و تراظن )دوبهب(

تاعالطا يزاس هچراپكي

اه هويش و اهراتخاس يگنهامه

اه هويش و اهراتخاس يزاسدمآراك

يدمآزور

اهرايعم يرادا تاررقم و نيناوق حيقنت و ميظنت

يروحم تلادع

تيفافش

زادنا مشچ ققحت
فده يرادا ياه هاگتسد شخبرثا لماعت و يگنهامه ،يزاسوسمه ،يرگن لك

يشخبارف فادها ققحت

فده يمومع تامدخ بولطم هئارانآ تامازلا ندروآ  مهارف و كينورتكلا يرادا ماظن هعسوت

تاعالطا يزاس هچراپكي
شور

يرادا ماظن ندرك ناينب شناد

شناد تيريدم لوصا يريگراكب

يمالسا ياه شزرا رب ءانتبا همزال

مدرم دامتعا حطس ءاقترا
فده يفيك و نيون ،رترب يناسر تامدخ

مدرم يدنمتياضر حطس ءاقترا

ديكأت يرادا ماظن و مدرم لباقتم فيلاكت و قوقح هب تبسن يشخب يهاگآ و يزاس فافش
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يرادا ماظن رد يمدرم ياه تيفرظ زا هدافتسا و بذج يزاس هنيمز 19

20

دراوم) بولطم تايصوصخ( يزاس هنيداهن 21

هعماج داحآ يبسن هافر و تينما ساسا رب يرادا تابسانم و طباور ميظنت تينما داعبا22

يرادا ماظن رد تاررقم و نوناق فالخ تامادقا
تاراسخ أشنم يرادا ماظن طسوت يقوقح و يقيقح صاخشا رب هدراو ياه تراسخ ناربج و مدرم قوقح ظفح

يرادا ماظن تاميمصت رد ريصقت اي روصق
23

24

25

يرادا ماظن ييايوپرمتسم دوبهب گنهرف هعاشا و راكتبا و يروآون ي هيحور زا تيامح فده 26

ايس
س

اه ت
لك ي

ن ي
رادا ماظ

ي

11-1نابطاخم

2 هحفص

:امنهار
يلصاروحم

هعومجمريز

رگيدهحفصردحرش


