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رایسب ،رهش هموح رد ییاج و تسا یناتسبات مرگ بش کی دینک روصت ار هنحص نیا :
مه رب ار بش توکس هک ییادص اهنت و دزو یمن یداب دیتسه یدابآ نیرتکیدزن زا رود .

هب و دیا هدیشک زارد دوخ زادناریز یور تسا بش ناروناج ندیبنج یادص دنز یم .



هب اه هراتس و دنز یم دنخبل امش هب هام دینک یم هاگن ناترس یالاب هراتسرپ نامسآ .
؟دیتشاد یشمارآ نینچ هک دیوش روصتم ار ینامز دیناوت یم دننز یم کمشچ ییابیز .

ناشکهک نامسآ قامعا رد تسین دسر یم رظن هب هک یمارآ نیا هب زیچ همه اما .
! دنتسه شندرک هکت هکت لاح رد شناگیاسمه هک دراد دوجو یچیپرام

 

رد نوچ دینیبب ار نآ دیناوت یمن امش عقاو رد و تسا  ESO۱۳۷-۰۰۱  ناشکهک نیا مان
کمک اب ناوت یم طقف ار ناشکهک نیا تسا هدش ناهنپ یناهیک رابغ زا یمیخض هیال .

. دید الاب سکع رد لباه ییاضف پوکسلت دایز یرادربریوصت تردق

 

. تسا  ۳۶۲۷- ِلبآ یناشکهک هشوخ نورد زا ندرک رفس لاح رد  ESO۱۳۷-۰۰۱  ناشکهک
. دنشک یم فرط همه زا ار  ESO۱۳۷-۰۰۱  هشوخ نیا یاهناشکهک رفس نیا لوط رد

شکم شک نیا لصاح دوش یم هدید ناشکهک نیا فارطا رد هک یگنر یبآ یاهراون
یاه هراتس ار یبآ راون نیا هک دش هجوتم ناوت یم رتقیقد یهاگن اب تسا ییاضف .

. دنا هداد لیکشت غاد و ناوج رونرپ

 

زکرم یکیدزن رد هک تسا امرون یناشکهک هشوخ زا یشخب  ESO۱۳۷-۰۰۱  ناشکهک
اما ،تسیچ گرزب هدننک بذج هک میناد یمن اقیقد ام دراد رارق گرزب هدننک بذج .

یورین ردقنآ و تسا مرجرپ ردقنآ هقطنم نیا تسا شا هدنزارب شمان تسه هچره !
یم شدوخ تمس هب ار شفارطا یناشکهک یاه هشوخ همه هک دراد یا یوق شنارگ

. تسا زومرم هقطنم نیا تمس هب ندش بذج لاح رد مه ام ناشکهک یتح دشک .

 

 Cool Fact

بلاج هتکن

الامتحا ،تسیچ گرزب هدننک بذج تیهام دنناد یمن نامجنم
مرج ربارب درایلیم اهنویلیم یمرج اب اهناشکهک زا یمیظع هشوخ

. دشاب دیشروخ لثم یا هراتس
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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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