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کی هارمه هب اتزر هک تسا لیلد نیمه هب دیاش ،تسا یلاخ و کیرات ییاج اضف
،دش هداتسرف اضف هب اتزر شیپ لاس هد هک یماگنه تسا هتفر اضف هب تسود .

. درب دوخ هارمه مه ار هلیف مان هب رگشواک کی



. تسا هدوب شیامن هراتس ،تسا هدش هداتسرف اضف هب هک شیپ لاس هد زا اتزر
هام هکنآ زا لبق اتزر تسا هتفر ولج هب ور یسمش هموظنم رد ار ریخا ههد اتزر .

رانک زا اهراب ،دسرب وکنمیسارگ فمویرچ راد هلابند ،دوخ ییاهن فده هب هتشذگ
. تسا هدرک تاقالم ار کرایس ود و تسا هدرک روبع خیرم و نیمز

نیشن حطس نیا تفرگ دهاوخ رارق هجوت نوناک رد هلیف رگشواک رگید هام ود ات اما .
کی حطس رب هک دوب دهاوخ یرگشواک نیلوا و دریگ یم تسد رد ار تیرومام

! دنیشن یم راد هلابند

یارب ار نآ حطس و ددرگ یم  ۶۷p  راد هلابند رادم رد اتزر هتشذگ هتفه شش رد
هطقن  ۵ دنک یم یسررب هلیف دورف بسانم ناکم . هام نیا لیاوا رد نادنمشناد

یعطق لحم هتفه نیمه رد رخآ رد دنتفرگ رظن رد هلیف دورف یارب ار بسانم .
دورف یارب ناکم نیرت بسانم ناونع هب دراد مان  J  هطقن هک هلیف نیشن حطس دورف

. دش مالعا هلیف

هتفرگ اتزر طسوت هک  ۶۷p ۹۳ راد هلابند حطس کیدزن زا ریواصت نیلوا  ۱۵ دادرم 
زا کی چیه هب هیبش راد هلابند نیا درک بجعتم ار همه و دش رشتنم ،دوب هدش .
هدش لیکشت ادج شخب ود زا راد هلابند تسین دوب هدش هدید البق هک ییاهراد هلابند .

. دنا هدش یراذگ مان ندب و رس هک تسا

یارب یشلاچ و هعلاطم یارب یباذج مرج هب لیدبت ار نآ ،راد هلابند یداعریغ لکش
ناکم نیرت نما  J تسا هدرک لیدبت دیایب دورف نآ یور تسا رارق هک هلیف . تیاس

یارب دیشروخ رون و رتمک یاه گنس هتخت ،میالم یاه بیش هک ،تسا دورف یارب
. دراد هلیف یدیشروخ یژرنا ظفح

یزیگنا ناجیه یملع یاه شیامزآ هک دهد یم هزاجا هلیف رگشواک هب ناکم نیا
و دنک یروآ عمج هعلاطم یارب ار راد هلابند زا ییاه هنومن دناوت یم هلیف دهد ماجنا .

و یعقاو لکش راب نیلوا یارب اه هنومن نیا دنک یسررب دوخ رایس هاگشیامزآ رد .
. دننک یم راکشآ ار راد هلابند کی راتخاس

 Cool Fact
: بلاج هتکن

هاگن نآ هب یتقو دینک ادیپ ار .  ۶۷p  راد هلابند زا سکع کی
هیبش نآ لکش دندقتعم اه یلیخ ؟دینیب یم یزیچ هچ دینک یم

راعتسم مان ،تهابش نیمه لیلد هب تسا یکیتسالپ کدرا کی .
. تسا هدش یکیتسالپ کدرا (( ((  راد هلابند نیا هتسه
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