
       

         
      

 

            
           

              
    

             
       

              
              

           
 

               
    

            
           

          
 

 
               

                       

   
 
 
 
 

        
     

      
        

      

 ندا نمسال با یراتفردب با لھ اب قم لی م زکرم

 یریگوجل یارب نداتومی سیکرھ کھ یرکا 5
 ددھ ماجناناندمسال بایارتفدرب از

 تیاحم دایجا ایربدناتو مییکس ھر کھتاس ریاک 5 اھنیا
 . ددھمانجاندانمسال بایارتفدربازیریگشیپوعھامجدر

 با کلشم حل وهحنو دیشو انآشندانمسال بایارتفدرب ایھھنانش با.1

 . د زیومابی را رگیدکی مک ک

 یا گزن نما دنملسا نا یز عز بھ تبرم ور ط بھ .دینک ری یگولج ا زونا از.2

 . دیس پرب را ھا نآ الوحاود زنی ب سر

 یوبخبھمانیوتمیھونگچھکاین رهابدر اده وناخ ءاضعا و ناتسود با.3
 یویرند اننمیاتمدخ و ھا ھمانبر از دهافتسا با و دینک تب صح موی ش یرپ

 شھکا را یراتفدربیمومعلنقو ملحویعماتجا کزارم،یماظانت
 . دھی د

 ید در دنملسا د فرک از و کنی منا بتثهد کنن اتقالم ست ودناوعن بھ.4
 . دکنی دتایعما معاوج

 ودسی ویبنھمنا لیحمیونیزویلتهاگست ای یاودیار،ھمنازور یک بھ.5
 ندانمالسبایارتفدربھمینزدرینھاجیھگاآوزرکھدھیدداھشن پی
 ششپورارمباپتسدرگ بزر دراموگربزدرپوزریا ) نوئژ15 (
 . دھند

 ! یمنکدورخبر آن باویرگیشپیندانالمسبایرافتربد از کھ ت اسم ھمھ ھفظی و ینا

 بھ یا کنی : دزنی بگزن ه مارشناید ھعاجرمماتیسا بھًفاطل،ندانمالسبایرتافدرب ازیرگیشپیهاربدررشت بیتاعطالا سبکیابر
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