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اه هناسر

هاگداد
.تسا هاگداد هناسر تلادع زاین

.دنشاب هتشاد قح تلادع طاقن مامت ندینش ،ندید هب زاین مدرم
،یمرگرس ،تاغیلبت یارب دیاب هک تسا هاگداد کی .دنک یم راک هنوگچ
نودب .دوش یمن هدافتسا کریس هناسر ناونع هب ای و یمومع طباور
تینما طایتحا اب یاه نیبرود .دراد دوجو همکاحم زا ویدیو هلخادم
 R3مناخ .تسین زاجم تروص ششوپ .دوش یم هدافتسا

هاگداد رد هناسر نیبرود دهد یم هزاجا .دراد دوجو همکاحم هناسر وئدیو هلخادم نودب
،ناتسداد ،یضاق ،یضاق نیبرود هب ور هک یماگنه .یمرگرس هب ار همکاحم لیدبت
نیبرود چیه رگا دنهاوخ راتفر اهنآ زا فلتخم نادهاش و مهتم ) ،لیکو ،لیکو( عافد
نابز ندناوخ جارختسا تحت .تسا یعیبط راتفر و لمع دهاوخ یمن مدرم .ار دوخ یاه
کی داجیا یارب فلتخم زین مدرم .نابز زا هدافتسا و ادص نت ،هرهچ تلاح ،ندب
.سابل یعیبط ریغ ریوصت
لباق !هنالداعان .تسا رتائت هب لیدبت ار اهنآ هاگداد یگچراپکی فیعضت
.تسین لوبق
همکاحم زا لبق

ره .همکاحم خیرات و هاگداد هک ،دودحم مهتم مان هب هاگداد زا لبق اه هناسر یاه شرازگ
تناها ) ...تارظن ،تارظن ،هاگداد تاماقم ،تداهش مان ،هنیزه تخادرپ اب( رگید شرازگ
 R3 ،مناخ « :تسا هاگداد هب
همکاحم لوط رد
نتسکش تیعونمم .دراد دوجو همکاحم لوط رد شرازگ رد اه هناسر تیعونمم
 R3 ،مناخ : ،تسا هاگداد هب تناها رد اه هناسر

هاگداد نایاپ زا سپ
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مهتم یسک هچ :شیامزآ یریگ هجیتن زا سپ ' هاگداد شرازگ تایئزج ' دهد یم اه هناسر
،مکح  ...تاماقم هاگداد ؟تاماهتا نآ رد هک هچ ؟ )ردام و ردپ ،امرفراک ،سردآ ،ریوصت( دش
.دهدب رظن و رظن دیاب اه هناسر .دوجو تروص رد تراسخ ناربج ،یشخبناوت و لالدتسا
ره هب اه هناسر طسوت قیقد شرازگ بوکرس )هشیمه( دیناوت یمن )سرداد( یضاق ! دیشاب هتشاد هجوت
 ...) .دساف نوناق ،یصوصخ میرح ظفح ،یلم تینما( یلیلد

تساوخرد
رد همکاحم زا لبق اه هناسر یاه شرازگ .تسا هدش هئارا تلود تسا رظن دیدجت تساوخرد هک یماگنه
.دوش یم لامعا هاگداد دعاوق زا دعب و هاگداد

!تسا سدقم هاگداد تایئزج شرازگ یدازآ
قح هعماج .تسا هعماج یارب یدیدهت ار اهنآ زا تظافح .هانگ ،زا تظافح ینعم هب شرافس بوکرس
دیدزاب( ینابرق کی ناونع هب )ردام و ردپ ،امرفراک ،سردآ ،ریوصت( دنراد راکهانگ کی هک دننادب دنراد
راکنا ره ') .تایئزج شیامزآ شرازگ' ( لالدتسا و رظن دیدجت تساوخرد هجیتن .تایئزج )ناگدننک
/ R7 ،مناخ دنک تفایرد ار تیلاعف نیا )رظن دیدجت تساوخرد زا سپ شرافس بوکرس یضاق(
دنک یم کمک نیا .دشاب هتشاد ار هانگ کی تایئزج هک دننادب دنراد قح هعماج ! دیشاب هتشاد هجوت
، ..دنک یم تظفاحم تیانج و مرج ،رش زا ار دوخ هعماج

کی نیا .تایئزج ' )ناگدننک دیدزاب( هتشاد ینابرق کی هک دننادب دنراد قح هعماج
.کمک رثکادح هب دزاس یم رداق ار هعماج
هییاضق هوق زا تسا رظن دیدجت تساوخرد ،همکاحم زا سپ بوکرس مکح رودص یضاق ،یضاق ره
 R7 ، .مناخ  ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،وغل ار دوخ یا هفرح رابتعا .تسا هدش هتشادرب

دیدزاب( تیانج و مرج باکترا بوکرس مظن کی طسوت هدش تظافح راکهانگ ! دیشاب هتشاد هجوت
اهنت هن( تسا نمجنا طسوت هانگ رداص بوکرس نیا هک یضاق ،یضاق ره ) .ناگدننک
 R7 ، .مناخ  ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،وغل ار دوخ یا هفرح رابتعا ) .هعماج یارب یرطخ

ره .تسا زاین دروم کمک نتفرگ .بوکرس مظن کی طسوت هدش تظافح ینابرق ره
وضع کی هب هفیظو ماجنا رد لامها هب مهتم رداص بوکرس نیا هک یضاق ،یضاق
 R7 ، .مناخ  ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،وغل ار دوخ یا هفرح رابتعا .تسا هعماج زا

.نایاپ
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