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بیجع رایسب یمارجا ،دزاس یم ار ام بش نامسآ هک یکیرات و یلاخ یاضف یارو رد
مینک روصت میناوت یم نیمز یور رب هچنآ ره زا رتدنمورین و رتگرزب رایسب ،رتبیرغ و

. یدروخرب یاهناشکهک دنراد دوجو :

دروخرب مه اب ناشکهک ود هکنآ لامتحا دندایز رایسب اه هلصاف ناهیک رد هکنآ دوجو اب
دنوش یم کیدزن مه هب هک روطنامه ناشکهک ود تسین مک دنوش بیکرت و دننک .

ود دروخرب دنک یم رییغت الماک ناشلکش و دنچیپ یم مه هب و دنشک یم ار رگیدکی .
دناوت یم رتزیگنا ناجیه نآ زا و دوش یم مرجرپ هراتس نارازه دیلوت ثعاب ناشکهک

مرجُرپَرَبا یاه هلاچهایس ینعی ،ناشکهک زکرم یاهالویه هیذغت یارب یعبنم ! دشاب ،

. دنک رارف اهنآ لاگنچ زا دناوت یمن رون یتح هک تسا دایز ردقنآ اه هلاچهایس شنارگ
رد اه هلاچهایس هیقب زا رتگرزب رایسب دنراد رارق اهناشکهک زکرم رد هک ییاه هلاچهایس

. مییوگ یم مرجُرپَرَبا یاه هلاچهایس « «  اهنآ هب رطاخ نیمه هب و دنتسه اضف

یم دوخ لخاد هب (  دنعلب یم ار ناشفارطا رابغ و زاگ اه هلاچهایس نیا هک ینامز
و زاگ نیا ایآ اما دنوش یم ناهیک مارجا نیرت تردقرپ و نیرتناشخرد هب لیدبت . دنشک (

رد ینپاژ نامجنم زا یهورگ ؟تسا مرجرپربا یاه هلاچهایس نیا روتوم تخوس رابغ
. دنتسه شسرپ نیا خساپ نتفای یپ

کی لقادح اهنآ همه رد هک دندید یدروخرب ناشکهک  ۲۹  یسررب زا دعب نامجنم
. دعلب یم ار شفارطا داوم هک دراد دوجو مرجرپربا هلاچهایس

رد مرجرپربا یاه هلاچهایس نیا زا یخرب هک تسا هداد ناشن نامجنم نیا تاعلاطم
هرابرد هتخانشان و بیجع یزیچ هک دهد یم ناشن ام هب دیدج فشک نیا دنتسه باوخ .

. دنک یم عورش ار اهنآ هیذغت هک دراد دوجو اه هلاچهایس نیا زا کیره

 Cool Fact

بلاج هتکن

  

راب درایلیم دنچ ات نویلیم کی نیب مرجرپربا یاه هلاچهایس
رایسب یلومعم « « دنراد مرج دیشروخ زا رتشیب . هلاچهایس کی

. دراد مرج دیشروخ ربارب  ۱۰۰ ۳ ات   طقف و تسا رتکچوک
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 زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
نپاژ یلم هناخدصر . تسا هدش هیهت 
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