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 :شلاچ  ناونع
 هرابرس يزاس درس

 

 

  :همدقم

 رد دوجوم ياهیصلاخان لماش هک دوشیم قالطا بوذ هروک يدیلوت یعرف لوصحم هب هرابرس ،دالوف تعنص رد

 نهآ يور رب دننامفک ياهیال تروص هب بوذ تایلمع نایاپ رد و هدوب ینتخوس هدام و هضارق داوم ،نهآ گنس

  .دیآرد ياهناد حلاصم تروص هب و دوش جراخ هروک زا دیاب هرابرس .دوشیم عمج باذم

 زا .تسا يزاس هریخذ و لمح هب طوبرم تالکشم ،ندوب نازرا ،دیلوت يالاب مجح ،هرابرس زا هدافتسا تیمها لیلد

 تیمها رایسب هرابرس ندرک درس اذل ،تسا تیمها زئاح رایسب نآ زا هدافتسا رد هرابرس یمرن و يدنب هناد هکاجنآ

 .دنکیم ادیپ

 .دوشیم هدافتسا عیرس و مارآ ،شور ود زا	هرابرس	ندرک درس يارب
 ندرک درس يارب یفاک نامز و طیارش نتشاد لیلد هب شور نیا رد .دریگیم ماجنا یمارآ هب اوه رد ندرک درس

 يارب ار شور نیا رد هدش دیلوت	هرابرس .دوشیم هتسب و تخس يرولب لکش هب و دوشیم درس یگتسهآ هب	هرابرس

 .داد رارق هدافتسا دروم ناوتیم نتب و تلافسآ حلاصم ،اههداج يزاسریز حلاصم ،نهآ هار تسالاب تخاس
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 نهآ هار طوطخ رد هرابرس تسالاب زا هدافتسا

 نیمه رد و دننکیم یلاخ درس بآ ياهرختسا رد اعیرس ار باذم	هرابرس ،بآ طسوت عیرس ندرک درس شور رد
 .دنروآیم رد ياهناد تروص هب ار نآ ،بآ دیدش نایرج کمک هب لاح

 شور نیا رد .تسا ياهبح ای ندرک هلولگ شور ،تسا هتفای	هعسوت هرابرس ندرک درس	تهج هک يدیدج شور رد

 درس اوه رد هقیقد رد رود		300 تعرس اب ناخرچ ياهناوتسا نایم رد بآ راشف اب ار باذم و هتخادگ هرابرس

 ،شور نیا رد .تسا دصرد	10 هدنام یقاب تبوطر و بعکم رتم کی هرابرس نت ره يارب بآ فرصم رادقم	.دننکیم

 هب رتمیلیم هدزناپ ات رفص نیب ياههلولگ .دیآیم تسدب رتمیلیم هدزناپ ات رفص هزادنا هب ياهلولگ تروص هب هرابرس

 راهچ زا رتکچوک ياههناد و تسا بسانم کبس نتب يارب نآ فرصم هک دنایلاتسیرک و لخلختم ،هخولک تروص

 .دراد دربراک ياهرابرس ياهنامیس دیلوت رد تسا ياهشیش تروص هب اهنآ نامتخاس زا يدایز دصرد هک رتمیلیم

 .درک هدافتسا ناوتیم زین يزاسرجآ عیانص رد رد هرابرس زا نینچمه

  :)شلاچ( هئسم
 رد هلحرم نیلوا ،ندرک درس اریز تسا هرابرس ندرک درس هوحن دالوف تاجناخراک ياهشلاچ و تالکشم هلمج زا

 روظنم هب هفرص هب نورقم ندرک درس تهج ياهناروانف هویش داهنشیپ اذل .دوشیم بوسحم هرابرس تفایزاب

 .دشابیم رظن دروم يدربراک و يداصتقا تفایزاب يارب هرابرس يزاسهدامآ


