
تنواعم هب هعجارم

يضاقتم

 تساوخرد ياهمرف هئارا و ييامنهار
يضاقتم هب هطوبرم جيكپ و

تساوخرد مرف ـ1
يجنس ناوت مرف ـ2
تيكلام دانسا ـ3
يياسانش كرادم ـ4
يلام و ينف ،يهيجوت حرط شيپ ـ5
تكرش همانساسا ـ6

كرادم ليمكت

يضاقتم

 يضاقتم زا تساوخرد ذخا
كرادم لرتنك و

 يداهنشيپ لحم زا ديدزاب
)تيكلام دنس ياراد(يضاقتم

 ،يدنب عمج نالپ تياسو يتامدقم يهيجوت حرط يسررب
 هتيمك رد حرط يارب يضاقتم كرادم ليمكت و لرتنك0

تاليهست و اهحرط يسررب ينف

 حرط يسررب

تاليهست و اهحرط يسررب ينف هتيمك

 لكشتم تاليهست و اهحرط يسررب ينف هتيمك
 هيامرس هعماج هدنيامن : زا دوش يم
 سانشراك،يرگشدرگ تنواعم،ناراذگ

 تنواعم،يراذگ هيامرس تنواعم هدننكديدزاب
 سانشراك رفن كي،تسارح، يگنهرف ثاريم
يراذگ هيامرس تنواعم يريبد هب ،داصتقا

 خساپ ايآ
؟تسا تبثم ريخ

هلب

 نتسب و يضاقتم هب مالعا
هدنورپ

A

يرگشدرگ تاسيسات يارب زوجم رودص راگشدرگ
)نيمز يراذگاو نايضاقتم(



هيلوا يلوصا تقفاوم رودص

 و نكسم زا يراذگاو تساوخرد
 نامزاس يضارا روما اي يزاسرهش

يزرواشك داهج

 يزاسرهش و نكسم هورگراك رد عوضوم حرط
5 هدام نويسيمك اي

 روما اي يزاسرهش و نكسم نامزاس
يزرواشك داهج يضارا

 رد حرط زا عافد تاسلج رد روضح
5 هدام نويسيمك اي نكسم هورگراك

يراذگ هيامرس نواعم

 تقفاوم يراذگاو اب ايآ
؟تسا هدش

هلب

ريخ  نتسب و يضاقتم هب مالعا
هدنورپ

 ياه هشقن هيهت ترورض مالعا
يضاقتم هب طباوض بسحرب يرامعم

يرامعم ياه هشقن هئارا و هيهت

يضاقتم

 هتيمك هب اه هشقن عاجرا
هشقن يسررب ينف

 رد اه هشقن يسررب
ينف هتيمك

A

B



هتيمك خساپ
يسانشراك ريخ يضاقتم هب مالعا

يلب

 اههاگنب تياس رد دك فيرعت
راك هرادا اب ددجم هبتاكم و

 هورگراك هب حرط عاجرا
 يراذگ هيامرس و لاغتشا
يياهن بيوصت تهج ناتسا

راك هرادا

 هدنورپ يسررب

لماع كناب

 مالعتسا خساپ
كناب ريخ  لك هرادا هب مالعا

يگنهرف ثاريم

يلب

 ،يضاقتم اب دادرارق دقع
 ماو تخادرپ و كرادم ليمكت

 يضاقتم هب

لماع كناب

 كناب هب يضاقتم يفرعم
هدنورپ ليكشت تهج

راك هرادا

 ليكشت و كناب هب هعجارم
كرادم ليمكت و هدنورپ

يضاقتم

A

B

تخاس نيح رد هژورپ رب تراظن

 يتخادرپ ماو طيسقت
 يضاقتم هب

لماع كناب

 سپ ماو تهج هناراي تساوخرد
ينامتخاس تايلمع مامتا زا

دنيارف مامتا

B


