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لیابق 7

 .لیابق ' رد تسا دقتعم ادخ 1
 7زا هک دوب نیا هشیمه .تسا رشب عون یارب تدم دنلب هاگدید ناگدننک دیدزاب ادخ 1

ندرب نیب زا تسا ندش یناهج .یاهشیوگ زا یرایسب و یلصا نابز  7اب لیابق
.ادخ  1دض ندش یناهج تخاس ،هاگدید نیا

ناتسا  7رد مدرم یگدنز ناگدننک دیدزاب  1GOD،دنتسه لیابق 7
!هاگتسیز اب یگنهامه رد یگدنز ارتکد همانایاپ زا یرایسب و

.تسا نارگید زا تکرش نیا لابند هب ،یعامتجا دوش یم داجیا ناسنا ادخ 1

عورش ،نتشاذگ کارتشا هب یارب ،یهارمه ،برض و رسمه هب رگید زا کی ره لابند هب وا و HE
هعماج :رگید یاه هداوناخ اب و هداوناخ لیامت دوخ قباس اب  socializesدیدج هداوناخ .هداوناخ کی
 ).هیحان ( دننک یم یگدنز

!داحتا کی هب ندش لیدبت نتسویپ هیاسمه عماوج
،وا ،وا( هداوناخ دحاو زا لکشتم یگدنز یا هلیبق .تسا نابهگن نابهگن هار یا هلیبق یگدنز
تیلوئسم )ریاش( هعماج کی تخاس یارب دیدنویپب هداوناخ دحاو  ..) .یگناخ تاناویح ،ناکدوک
.تسا همه یارب کرتشم کی بیقعت کی یارب یقالخا یگچراپکی یعامتجا

،نایبرم ،نیدلاو( تسا کرتشم شالت کی ندرب الاب و هداوناخ کی هب ندش لیدبت
کی طسوت هدش هئارا نکسم هشوخ هعماج هراجا رد ار دوخ هداوناخ ،وا ،وا .هعماج کی )ناکشزپ
لقادح( ، WMW ،دنتسه برضم رب یددع میسقت رد لغاش نارگراک وا و وا !دننک یم یگدنز ریاش
.هعماج تشادهب زا هدافتسا و هعماج شرورپ و شزومآ روضح هداوناخ ) .یگتفه دزمتسد

و وا .دنراذگب مارتحا لمع شناد موادت و اه تنس ،یگنهرف ثاریم ،نادنملاس ،شیوگ اهنآ
روضح اب هتیمک یارب اهنآ .تشگزاب هعماج رد قوقح تفایرد و یعامتجا فیاظو ماجنا وا
تمالس یارب و ناگیار حور زا یا هعومجم هب ندنازوس رد اهنآ .بلطواد اهنآ .دیهد یار ربارب
یاه مت هب یدنبیاپ و ییامهدرگ کی رد تکرش  Fundayرد وا و وا .دنراد داقتعا هعماج
نوناق کی زا هدافتسا اهنآ .نامز تیریدم دیدج رصع زا هدافتسا اب وا و وا .زور-هدننک مرگرس
.یامنهار ناونع هب راکشآ هدنشخب

تموکح
فیدر  2زا تیامح نابهگن نابهگن !تموکح زاین لیابق
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: Oratoriumناتسا  ،یروآ عمج " :تسا یلحم ،هیال  2یناحور .تسا یسایس و یونعم ،تموکح
 .سلجم :ناتسا  ،هیحان تسا یلحم ،هیال  2یسایس .

.یگدنیامن )وا وا( ربارب باختنا قیرط زا دیآ یم تموکح
)تراهم اب( هتیمک میسقت کی لیکشت بختنم ربارب ناگدنیامن
.تسا هنالداع باختنا هتیمک طسوت تموکح !تسا دادبتسا  1طسوت یربهر .تیلوئسم

هک وا  7و  7 HEبختنم هتیمک کی تسا عامتجا .وا و وا زا ربارب یگدنیامن تایه کی
بختنم هتیمک کی تسا  . Oratoriumاکیرما ناتسوپهایس دض یرس نامزاس ،لکش
 (1 HE، 1 SHE) +باختنا : 2تسا ریاش هتیمک کی ، Orackle .لکش هک  7SHEو 7 HE
نیا  35 SHE.و وا  35باختنا زا لکشتم ناملراپ  .اروش " کی لیکشت هک نارواشم
.تلود لیکشت یارب وا  7و وا  7بختنم باختنا نآ زا سپ

نیناوق .تسا نیناوق نیا ارجا و نیناوق دنک یم تموکح .ییوگخساپ دیاب تموکح
رودص هب تسد تقیقح داجیا نیناوق یارجا .تسا یقالخا تردق و یعامتجا تلادع رب
!تلادع هب هنالداع تراسخ ناربج و ایحا زا هدافتسا اب یرابجا ماکحا

یرورض ندنام هدنز و دنک راک هب هعماج کی یارب تلادع .تسا ناسنا زاین !! BASICتلادع
.دوش یم عورش "امش" اب تلادع .تلادع رد حالصا و »تقیقح« داجیا یارب تسا تلادع .تسا
.تسا ات دور یم الاب »تلادع« نآ زا هک ساسا و هیاپ طقف ندوب ".هنالداع" دیاب امش
رد هک راکمتس مدرم هک تسا نیا تیعقاو .تسا لآ هدیا تلادع تفایرد و طقف ندوب
.تلادع رد فذح هفیظو )یمومع( یقالخا یندم یاراد صخش ره .دراد دوجو داجیا تلادع
:هلیبق

:نابز :ناتسا

،لیابق : 7هجیتن رد و ،تسا یهلا 7
،نابز ، 7ریاش زا یرایسب ،ناتسا 7
 3 + 1هناخ اه ناتسا مامت .شیوگ
)یداژن ماکحتسا( هقباسم

یبرع

اقیرفا

ییاقیرفا

ییایناپسا نوزامآ نز ریش
ییاکیرما
ییاکیرما اکیرما
ییاپورا
اپورا
یناملآ
هبتریلاع نیرومام ناتسلوغم یلوغم

.دنوش یم طولخم یاهداژن زا یرایسب و

یزنودنا

هیسونایقا

هیسونایقا

یدنه Persindian Persindia
.دنویپب ام هب .تسا نابهگن نابهگن هار یا هلیبق هعماج یگدنز

 7Provinces:داجیا لیابق  7تیمکاح لامعا یارب
نایاپ
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