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مزال مولع یریگدای یارب ،یضایر ای خیرات دننام رگید یاه هتشر زا یرایسب فالخرب
رارق ملع دشاب هچره دینک هبرجت ار نآ دیناوت یم هکلب ،دیناوخب باتک امتح تسین .

. دشاب ام نوماریپ طیحم هرابرد تسا



اب مولع رگید یاه هتشر همه دننام بخ ؟درک هبرجت « «  ار موجن ناوت یم هنوگچ اما
یم ریوصت نیا رد هک یا هراتس هشوخ ، ۷ M7  هیسِم ای ندرک هدهاشم . لاثم یارب

یا هراتس هشوخ نیا دیناوت یم دوش یم هدید حلسمریغ مشچ اب یگداس هب ،شدینیب .
. دینک ادیپ میسانش یم برقع « «  مان هب ار نآ ام زا یرایسب هک یا یکلف تروص رد ار

یاجک ره رد ،دنتسه یفخم رومأم دننام یکلف یاهتروص نوچ ام زا یرایسب « «  متفگ
هب هواجِ مدرم ،یزنودنا رد الثم دنراد یتوافتم تیصخش و مان ینک ناشهاگن هک ایند .

یبونج یاکیرمآ یموب لیابق ای ،دنیوگ یم هدیمخ لیگران تخرد « «  برقع یکلف تروص
. دننیب یم یبآ رام « «  کی لکش هب ار یکلف تروص نیا یاه هراتس

رد راب نیتسخن و تسا هدوب یکلف تروص نیا هسانش نیرت یمیدق الامتحا برقع
! تسا هتشاد دوجو شیپ لاس  ۵۰۰۰  هک یندمت ،تسا هدش هدافتسا رِموس ندمت

نیا هنیمز سپ رد هک تسا رابغ یاهراون ریوصت نیا رد بلاج یاه یگژیو زا یکی
رابغ یاهراون نیا مینک روصت هک تسا زیگنارب هسوسو رایسب تسا هدش شخپ سکع .

نیا عقاو رد اما دنا هدمآ دوجو هب نآ رد  . ۷  هیسِم یاه هراتس هک تسا یربا زا هدنامزاب
. دنرادن اه هراتس اب یطابترا چیه اهراون

هار ناشکهک ،تسا هدمآ دوجو هب یا هراتس هشوخ نیا هک شیپ لاس نویلیم  ۲۰۰  زا
و رابغ یاهربا ناشکهک ندیخرچ تسا هدیخرچ دوخ رود هب لماک رود کی ابیرقت یریش .

. دنک یم هدنکارپ و شخپ نامز لوط رد ار رابغ و دنک یم اج هباج رایسب ار اه هراتس
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بلاج هتکن

؟دینیب یمن ار یکلف تروص نیا ناتدوخ و دیور یمن نوریب ارچ
بش ره دنهد یم ناشن امش هب هک دنراد دوجو یدایز یاهتیاس
تیاس اهنآ زا یکی ،دوش یم هدید نامسآ رد ییاهزیچ هچ

تسا : امن نامسآ ( ( /http://neave.com/planetarium مویراِتَنلپ

 

 

زا هدش رشتنم ربخ ساسا رب اضف هقالم کی زا شخب نیا
اپورا ییاضف نامزاس  . تسا هدش هیهت 
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