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یسانشاوه شرازگ کنیا و تسا ! یریش هار ناشکهک یسانشاوه « « » یادص نیا ،مالس
امد نونکا مه میشاب هتشاد سِکتلوز هرایس رب دش یمن نیا زا رتهب ییاوه . امش زورما :

،میراد راظتنا یجنران ینامسآ زور لوط رد فاص ینامسآ اب هارمه ،تسا هجرد  . ۱۰
یگشیمه بوخ یاوه و بآ نیا هاگنابش رد ناتم شراب زا یفیعض لامتحا اب هارمه .

.» دوب دهاوخن

  



یاهشرازگ الامتحا امش ؟دشاب یسانشاوه یاهشرازگ هدنیآ نیا تسا نکمم ایآ
ییاه هراوهام تاعالطا زا اهشرازگ نیا دیا هدینش نویزیولت ای ویدار زا ار یسانشاوه .

. دننک یم هدافتسا دنراد رظن تحت ار نیمز یاوه و بآ و دنتسه نیمز فارطا رد هک

میا هداتسرف یسمش هموظنم فارطا هب زین ییاهامیپاضف ام ،اه هراوهام نیا رب هوالع
یارب (  دنهدب ام هب رگید یاهرمق و تارایس حطس یور طیارش هرابرد یتاعالطا ات

خیرم ریسلا عیرس درگرادم لاثم حطس زا یریواصت و ددرگ یم خیرم رود هب نونکا مه 
رد یتح ،رگید یاه نیمزرس یسانشاوه هب نامجنم هزورما دتسرف یم ام یارب نآ .(

. دنلوغشم ،یسمش هموظنم زا جراخ

راب نیتسخن یارب دنا هتسناوت یوق رایسب یاهپوکسلت زا هدافتسا اب نامجنم یگزات هب
هنادنمشوه یشور کمک اب اهنآ دنرادرب یسانشاوه هشقن یا هوهق هلوتوک کی حطس زا !

. دننک هیهت یا هوهق هلوتوک نیا حطس یور نشور و کیرات یحاون زا یا هشقن دنتسناوت
ار ناشنتفر نیب زا و ناشتارییغت ،اهربا یریگ لکش یاهوگلا دوب میهاوخ رداق یدوز هب

. نیمز دننام تسرد ،مینیبب

یا هوهق یاه هلوتوک هب نامجنم یخرب هراتس فالخرب دنیوگ یم . ماکان یاه هراتس «  «
تیلاعف هک تسین الاب ناشزکرم یامد ردقنآ مارجا نیا ،ام دیشروخ دننام ،رگید یاه

. دنزب هقرج ناشزکرم رد یا هتسه

هراتس هموظنم نیموس زا یشخب و دش فشک لاسما نیمه ریخا یا هوهق هلوتوک نیا
هوهق یاه هلوتوک تسا ،درانراب هراتس و سروطنق . - افلآ هراتس زا دعب ،ام هب کیدزن یا

توافت اهنت ،دنتسه ناوج و رکیپلوغ تارایس وج هعلاطم یارب یبسانم رایسب دراوم یا
. دنتسه رتگرزب رایسب یا هوهق یاه هلوتوک هک تسا نیا

 

 Cool Fact

بلاج هتکن

رایسب دابدرگ کی عقاو رد یرتشم هرایس یور خرس گرزب هکل « «
لاس زا لقادح میناد یم ام هک ییاج ات هک تسا یوج میظع

و تسا هدیخرچ یم یرتشم وج رد نونک ات یسمش  ۱۲۱۰
! دورن نیب زا زین هدنیآ یاهنرق ات تسا نکمم
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زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
اپورا ییاضف نامزاس . تسا هدش هیهت 
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