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  .تسا حیحص »1« يهنیزگ -221
  )لخاد 97 ،روشکجراخ 93 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 .تسا ناتسچولب و ناتسیس يهقطنم رد جیار ياهزاس زا و دشابیم هنابزکت و یبوچيداب ياهزاس وزج »یَلنود«
 هدزای رکذم ین ؛تسا رکذم يرگید و ثنؤم ین ود نیا زا یکی هک هدش لیکشت ازجم الماک ین ود زا زاس نیا
     .درک هراشا »رادنپسا دمحمریش« هب ناوتیم زاس نیا ناگدنزاون زا .دراد یتوص خاروس تشه ثنؤم و خاروس
 
  .تسا حیحص »2« يهنیزگ -222 

 رد »نایرومیت« نامز رد یقیسوم ياهباتک نیفلؤم و نارگشهوژپ زا یکی )ق 838 تشذگرد( یغارم رداقلادبع
 و »ناحلالادصاقم« ،»ناحلاعماج« ،»راودالاحرش« هب ناوتیم يو فورعم راثآ زا .تسا هدوب مهن و متشه نرق نیب
 يو راثآ رد رابنیلوا يارب ... و هشوگ دننام ناریا یقیسوم يزورما تاحالطصا زا يرایسب .دومن هراشا »ناحلالازنک
 ،ناسنا قلح.1 :یلصا هورگ راهچ هب اهزاس و تاوصا میسقت »یغارم رداقلادبع« مهم تامادقا رگید زا .دش هدید
 .دشابیم )ياهبوک ياهزاس( تاساط و تاساک.4 و )يداب ياهزاس( خفنلاتاوذ.3 ،)یهز ياهزاس( راتوالاتاوذ.2
 

  .تسا حیحص »4« يهنیزگ -223
 .دوشیم ارجا زاس یهارمه نودب و هدش هتخاس هدنناوخ ای »ُرک« هورگ دنچ ای کی يارب ،یقیسوم نیا »الپاکا«
 

  .تسا حیحص »2« يهنیزگ -224
  )روشکجراخ 98 ،لخاد 92 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 هلصاف ود عومجم( روشک جراخ 98 لاسرد و )هدوزفامراهچ هلصاف ود عومجم( 1392 لاس رد لاوس نیا دننام
  .تسا هتساوخ ار »کچوکموس« هلصاف ود عومجم يهبساحم 1401 لاس رد و ؛دوب هدمآ )تسردمراهچ
  .مییامنیم هبساحم یضرف »ود« تن اب ار هدش هتساوخ لاوس :هبساحم
 .میسریم »یم« تن هب و )دوشیم باسح مه »ود« دوخ( میوریم الاب تن هس ،»ود« یضرف تن زا ادتبا.1
 يهلصاف هب ات دشاب هدرپ 5/1 تسیابیم هکیلاحرد ،دوشیم »گرزبموس« هک تسا هدرپ 2 تن ود نیا نیب يهلصاف.2
 .مینکیم »لِمب« ار »یم« تن نیاربانب .میسرب »کچوکموس«
 .میسریم »لس« تن هب و )دوشیم باسح مه »لمبیم« دوخ( میوریم الاب تن هس زین »لمبیم« تن زا لاح.3
 هدرپ 5/1 تسیابیم هکیلاحرد ،دوشیم »گرزبموس« هک تسا هدرپ 2 )لس و لمبیم( تن ود نیا نیب يهلصاف .4
 .مینکیم »لِمب« ار »لس« تن نیاربانب .میسرب »کچوکموس« يهلصاف هب ات دشاب

  .مینکیم هبساحم ار »لمبلس« ات »ود« تن ود نیب يهلصاف لاح.5
 .تسا مجنپ هک میروآیم تسدب ار هلصاف تیمک و میرامشیم ار اهتن ادتبا -
 .تسا )هدرپ3( هک مینکیم هبساحم ار اهتن نیب يدنبهدرپ سپس -
    تن ود نیا يدنبهدرپ .دشابیم »تسرد« ،تسا هدرپ 5/3 هک یمجنپ يهلصاف ،هلصاف لودج هب هجوت اب -
 تیفیک هب مینک مک »تسرد« هلصافتیفیک کی زا هدرپمین رگا هک ،هدش مک نآ زا هدرپمین هک تسا هدرپ 3
 .میسریم »هدوزفا«
 

 
Do Re    Mib        Fa    Solb     
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  .تسا حیحص »4« يهنیزگ -225
 )لخاد 98 ،روشکجراخ 94 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 لامعا ار هدش هتفگ تارییغت و مینکیم صخشم ار نآ يدنبهدرپ و میسیونیم ار هدش هداد ماگ يوگلا :هبساحم
 .میهدیم تقباطم اههنیزگ اب تیاهن رد و مینکیم
 .میسیونیم ار کیروئت »رونیمال« ماگ کی ادتبا .1
 .مینکیم صخشم ار نآ يدنبهدرپ .2

La Si     Do Re Mi     Fa Sol La 
 
 .میهدیم رییغت ار يدنبهدرپ سپس ،مینکیم لیدبت »ُنُرک« هب ار نآ و مینکیم ادیپ ماگ رد ار مود يهجرد .3
 

La Si     Do Re Mi     Fa Sol La 
 
 
 .میریگیم رظنرد هتسویپ ار اهدروکارتت ،دنتسه یناریا زاوآ و هاگتسد امامت هک لاوس ياههنیزگ هب هجوتاب .4
 .مییامنیم صخشم ار )دروکارتت( »گناد« ره مان ،دیدج يدنبهدرپ هبهجوت اب لاح .5
 
 

La Si     Do Re Mi     Fa Sol La 
 

 
 )ياهزاوآ( تاقلعتم ،»روش« :زا دنترابع ،دشاب هدش لیکشت »یتشد« + »روش« گناد ود زا هک یهاگتسد )ماگ( ماقم .6
 .»اون« هاگتسد و »روش«
 

  .تسا حیحص »-« يهنیزگ -226
 ابیرقت ییادص تعسو ياراد »لیپشانکولگ« و »ولوکیپ« زاس ود ره اریز ،تسا هدوب شلاچرپ رایسب هدش هداد لاوس
 .دنتسه )ریز( الاب قطانم رد یناسکی

 
 
 

 
 
 

 .تسا حیحص »1« يهنیزگ -227

 .)سیراپ رد 	1362 تشذگرد - دنقرمس رد	1285 دلوت( »نیسح هللانیما«
 ونایپ یگدنزاون هتشر رد هسنارف و ناملآ رد ار دوخ تالیصحت و ،دوب هسنارف نکاس رابتیناریا زاسگنهآ کی يو
 اب زاسگنهآ »نیسح هللانیما« ینوفمس نیمود ،»دیشمجتخت ياههبارخ« ای »سیلوپسرپ ینوفمس« .تفرگارف
 هراشا »لبلب و لگ« و »یناریا ياهروتاینیم يهلاب«  ياهکینوفمس مئوپ هب ناوتیم وا راثآ زا .تسا یناریا تیلصا
     .درک

&
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 .تسا حیحص »3« يهنیزگ -228

 .)1336 تشذگرد -	1128 دلوت( »ابص نسحلاوبا«
 راذگناینب يو .درک هراشا نلیو و روتنس يارب ییاهفیدر فیلات و ندرک رصتخم هب ناوتیم وا ياهشالت زا
 ؛هچنامک ،هدازلیعامسا نیسح نوچ يدیتاسا رضحم رد يو .دراد همادا زورما هب ات هک تسا یگدنزاون رد یبتکم
 ،یهاش ربکایلع و یعامس بیبح دزن ؛رات ،ناخشیورد دزن ؛راتهس ،هلادبعازریم دزن ؛نلیو ،نیرفآگنه نیسح دزن
 .دندوب بدا و رنه لها هک دش دلوتم ياهداوناخ زا ابص .تفرگارف ار برض ياهلودلانیع ناخیجاح دزن و روتنس
 يو يارب دوب یتصرف نیا و دش بوصنم يریزو لنلک رظن ریز تشر »هفرظتسم عیانص« هسردم تیریدم هب ابص
 ،»هجیلم درز« هب ناوتیم شراثآ زا .دنک يروآعمج ار اهنآ و دوش انشآ ناردنزام و نالیگ یلحم ياهگنهآ اب ات
        .درک هراشا »هتشذگ دایهب« و »نادنز هب« ،»ناملید« ،»سفق رد«
                                    

 .تسا حیحص »2« يهنیزگ -229
  )لخاد 96 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 لماش لصا رد ،دشابیم یسراف نابز هب طبرب و یبرع نابز هب هک دوع زاس :)طبرب( دوع
 لاوس تروصرد یلو ،دنهدیم لیکشت ار میس 10 تیاهن رد هک تسا یتفجمیس 5
 نامه روظنم هتبلا هک ،میس 20 دوشیم اعمج هک »دراد یتفجمیس 10 هک يزاس« هدشهتفگ
 .تسا هدش نایب هابتشا هک تسا )دوع( طبرب زاس ياهمیس
 باسحهب یناریا ياهزاس نیب زاس نیرتمب و ياهمخزیهز ياهزاس وزج طبرب ای دوع
 دشابیم یشوگ هد و میس هد ياراد دوع .دشابیم )ناتسد( يدنبهدرپ دقاف زاس نیا .دیآیم
 کی هدش هتشون تن هب تبسن زاس نیا .دنوشیم كوک )ییاتود( یتفج تروص هب هک
 دیلک اب ار نآ و دشابیم واتکا ود دودح زاس نیا یتوص هرتسگ .دهدیم ادص رتمب واتکا
          .دننکیم يراگنتن »لس«
 

  .تسا حیحص »4« يهنیزگ -230
  )لخاد 93 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 زا بیترتهب ؛»لس روش« و »لس يراشفا« جیار كوک نینچمه و »راتهس« و »رات« زاس ياهكوک نیرتجیار زا یکی
  .دنشابیم )ود ،لس ،ود( ،مب هب ریز

 
 
 
 
 

  .تسا حیحص »1« يهنیزگ -231
 )لخاد 97 و لخاد 95 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 :»هاگجنپتسار« و »روهام« ياههاگتسد فیدر ياههشوگ یماسا تسرهف
 ،)دورف اب( بارضمراهچ ،شکلد ،یناورُسخ ،زورفاسلجم ،داد ،داد همدقم ،زاوآ ،همشرک ،دمآرد :روهام هاگتسد
 ،یناجیابرذآ ،ریغص روهام ،یلِیف ،یناخدارم ای هراپراهچ ،یسوت ای یناوخریصن ،كروباشین ،زیگناَبَرط ،نارواخ
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 ،هلوگنز ،همشرک ،نیزح ،کناهفصا ،دنوآروشآ ،ّریُحم ،بیهَن ،قارع ،هتسکش ،زیرین ،دنکفاریز ،لوبا ای روهام راصح
 ،وَخَلش گِنر ،هبوچکی گنِر ،یبَرح گنَر ،كار ریفص ،كار همشرک ،هللادبع كار ،ریمشک كار ،يدنه كار
 .هتُشک و همانیفوص ،همانیقاس
	هاگجنپتسار هاگتسد 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 رحب ،مجع تایب ،زیرین ،قاشع ،رهپس ،هاگجنپ ،ازفاحور ،یناورُسخ ،هناورپ ،هلوگنز ،)رتش گنز( مود دمآرد ،دمآرد
 ،اراخ زورون ،ابص زورون ،برع زورون ،يدنوار ،دنوآروشآ ،نونجم و یلیل ،پچلوبا ،زرط ،عَقَرُبم ،هَچَرق ،رون
 .گنرف و ریفن ،)یلقنیسح اقآ فیدر زا( رهنلاءاروام
 

  .تسا حیحص »3« يهنیزگ -232

 .)8135 تشذگرد – 1266 هداز( يریزو یقنیلع
 يارب نیون ياهویش ،تشاد مان	»يرظن یقیسوم«	ناونع اب دوخ يادتبا ياهپاچ رد هک »یقیسوم يروئت« باتک
 باتک نیتسخن 1301 لاس رد »يریزو یقنیلع« لُنُلک .تسا هدوب ،ناریا يزورما یهاگتسد یقیسوم ندرک یملع

 تشون	یقیسوم يروئت يهرابرد یتامدقم يریزو باتک نآ رد .دومن رشتنم نیلرب رد	»رات روتسد« ناونع اب ار دوخ
 1313 لاس رد وا .دسیونب عوضوم نیا رد زکرمتم و رتلماک یباتک تفرگ میمصت ،ثحابم ندوب رصتخم لیلد هب اما
 .دروآرد ریرحت هتشر هب ،دش هتخانش »یقیسوم يروئت« مان اب رتشیب اهدعب هک »يرظن یقیسوم« باتک
 

  .تسا حیحص »4« يهنیزگ -233
 )لخاد 97 :يرسارس روکنک لاس رد لاوس رارکت(
 سدقم نوتم ياهناتساد ساسارب هک توافت نیا اب تسا هدوب يزاوآ مهم ياهمرف زا و دشابیم ارپا دننام ویروتاروا
 ویروتاروا .تشادن ییاج نآ رد میرگ و يزادرپهنحص ای شقن يافیا ؛دندوب ییاقیسوم تروصهب طقف و یبهذم و
   .دنتشادن ارجا هزاجا رتائت نلاس رد ارپا دننام و دشیم ارجا اسیلک و یقیسوم ياهرالات رد
 
  .تسا حیحص »1« يهنیزگ -234 
 )روشکجراخ 98 ،روشکجراخ 94 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 یقیسوم لاس 1200 یط رد ابیرقت ناوتیم ار نآ ياپدر هک ،دراد ییاسیلک ياهُدم رد هشیر زین لادُم یقیسوم
 تفه ساسارب هک دراد دوجو ییاسیلک دُم عون تفه .دالیم زا دعب 1600 ات 400 ياهلاس زا ینعی ؛درک وجتسج
 يهرود نایاپ زا .َنیرکول ،َنیلوئآ ،َنیدیلوسکیم ،نَیدیل ،نَیژیرف ،نَیرود ،نَینوی :زادنترابع هک ،دشابیم یقیسوم تن
 ياهمان اب بیترتهب ،»نیلوئآ« و »َنینوی« ،اهنآ زا ات ود اهنت و دنتفر نایم زا جیردتهب اهدُم ،زورما هب ات كوراب
                                                            .دناهدنامیقاب »رونیم« و »روژام«

    
 »هدنورنییاپکیدولم رونیم« ماگ  =  »کیروئت و کیتنآ ،یعیبط رونیم« ماگ  =  »نیلوئآ« دُم

 
  .تسا حیحص »1« يهنیزگ -235

 و هویش نیاربانب ،دندوب كوراب يهرود نازاسگنهآ زا ود ره »لدنه شیردیرف گروئگ« و »خاب نیتسابس ناهوی«
 ناونعهب رتشیب شیوخ یگدنز يهرود رد »خاب نیتسابس ناهوی« .تسا هدوب مّه هب کیدزن زین اهنآ يزاسگنهآ کبس
 گوف و دولرپ 24« هب ناوتیم يو راثآ زا .دندیمانیم ردپ خاب ار وا و زاسگنهآ ات تشاد ترهش اسیلک زاونگرا
 ناوتیم »لدنه شیردیرف گروئگ« راثآ نیرتفورعم زا و ؛»گروبِندنارب يوترسنک شش« و »هتفای لیدعت ونایپ يارب
        .دومن هراشا »حیسم يویروتاروا« و »نوسماس رد لیئارساینب ياهویروتاروا« ،»رازس سویلوج يارپا« هب
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  .تسا حیحص »4« يهنیزگ -236
 .مینک یط میناوتیم ار ریز لحارم ،مینک ادصمه رگیدکی اب ار یلاقتنا زاس ود میهاوخب هاگره
 .میریگب رظنرد ءادبم تن ناونعهب ار »ود« تن میناوتیم هدشن هداد ءادبم تن نوچ :یلاقتنا ياهزاس هبساحم
 .میسیونیم ار زاس مان نآ رانک و میسیونیم »ود« تن کی زاس ره يارب .1

Trumpet in Bb.   Do  Do   Horn in F 
 .میسیونیم »ود« تن هبتبسن ار زاس ره لاقتنا .2

Trumpet in Bb.   Do  Do   Horn in F 
               Sib       Si 
             La 
                        Sol 
             Fa 

 نروه اب ییادصمه يارب »لمبیس« تپمرت ،هدشهتشون لاوس تروص رد .دوش صخشم دصقم و ءادبم دیاب لاح .3
 .دشابیم دصقم »اف« نروه و ءادبم »لمبیس« تپمرت نیاربانب .دنکیم لمع هنوگچ »اف«

Trumpet in Bb.   Do  Do   Horn in F 
               Sib       Si 
             La 
                        Sol 
             Fa 
 

 هب دیاب .میئامن هبساحم ار دسرب »نروه« هب ات دنک یط تسیابیم »تپمارت« هک ياهلصاف نازیم تسیابیم لاح .3
 .میئامنیم هبساحم ار اهتن ریز هب مب زا هشیمه ،هلصاف ود يهبساحم يارب هک دینک هجوت هتکن نیا

Trumpet in Bb.   Do  Do   Horn in F 
               Sib       Si 
             La 
                        Sol 
             Fa 
 

 رتنییاپ »تسردمراهچ« هلصاف کی تسیابیم »لمبیس« تپمارت نیاربانب تسا نییاپهبور شِِلف تکرح نوچ .3
 .دوش ادصمه »اف« نروه اب ات دنک ادیپ لاقتنا
 

  .تسا حیحص »2« يهنیزگ -237
 )لخاد 99 و لخاد 98 ،لخاد 94 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(
 سوکعم يهلصاف ياراد هک ییاهدروکآ هب .دشابیم هتفایرییغت ياهدروکآ ياّه هنوگ زا یکی هدوزفامشش ياهدروکآ
 دراد دوجو »هدوزفا مشش« دروکآ هنوگراهچ .دنیوگ »هدوزفا مشش« دروکآ ار دنشابیم )هتساک موس( »هدوزفا مشش«
 یکی رد هدشریز مراهچ يهجرد و ساب رد رونیم مشش يهجرد هدوزفا مشش دروکآ عون راهچ ره رد الومعم هک
 ییاسانش هب ار ام دناوتیم دروکآ ياهتن دادعت و »هتساک موس« يریگ رارق لحم .دریگیم رارق ییالاب ياهادص زا
  .دیامن ییامنهار اهنآ عون

 يهلصاف کی و »ییایلاتیا هدوزفا مشش« دروکآ کی زا هک تسا تن راهچ ياراد )Ger( یناملآ هدوزفا مشش دروکآ
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 متفه« و »هتساک مجنپ« ،»هتساک موس« يهلصاف کی زا بیترتهب یترابع هب و .تسا هدش لیکشت »کچوک موس«
 رگا و ،مینک هجوت »هتساک موس« يهلصاف هاگياج هب تسیفاک دروکآ نیا صیخشت يارب .دوشیم هتخاس »هتساک
 »یناملآ هدوزفا مشش« دروکآ کی ،دشاب هتفرگ رارق ادتبا رد »هتساک موس« يهلصاف و »تن راهچ« ياراد دروکآ
  .میراد
 
 
 
 

 
 :هبساحم

 ؛دنریگیمرارق هدافتسا دروم لواسوکعم تروصهب هشیمه »هدوزفامشش« ياهدروکآ هک دیشاب هتشاد رطاخهب دیاب.1
 .میروآرد یگیاپ تلاح هب دیاب ادتبا ار هدوزفامشش تالاوس يهنیزگ ای تروص نیاربانب

 

   اف-لمبیم-ود-لمبال )1 هنیزگ
 يهلصاف هب ،دروکآ لوا تن ود يهلصاف تسا صخشم هک روطنامه .لمبیم-ود-لمبال-اف :یگیاپتلاح
 .دشاب هتساکموس هلصاف کی ،تسیابیم هدش هتفگ فیرعت قبط هک دنرگیدکی زا »کچوکموس«

 

   زیداف-لمبیم-ود-لمبال )2 هنیزگ
 يهلصاف هب دروکآ لوا تن ود يهلصاف ،تسا صخشم هک روطنامه .لمبیم-ود-لمبال-زیداف :یگیاپتلاح
 هک دنرگیدکی زا »کچوکموس« يهلصاف هب رخآ تن ود و ؛»گرزبموس« يهلصاف هب يدعب تن ود ؛»هتساکموس«
 .دهدیم ار یناملآ هدوزفامشش دروکآ لیکشت ،هدش هتفگ فیرعت قبط
 

  .تسا حیحص »3« يهنیزگ -238
 )لخاد 94 :يرسارس روکنک ياهلاس رد لاوس رارکت(

 IV     I                                                                        (Plagal) نیمآ ای لاگالپ سِنداک
  اعد نایاپ رد هک ییاهتمسق ،هدشیم يزاسگنهآ یبهذم نوتم يور  رب  هک  برغ  یقیسوم  میدق  نارود رد
 هاگره .دندرکیم هدافتسا »نیمآ« حالطصا هب ای »لاگالپ سِنداک« زا ار  تسا  هدشیم  هدورس  »نیمآ«  هژاو  اب
 لوا هجرد  يور هک يدروکآ هب ار دراد دوجو ماگ  کی  )تنانیمودباس(  مراهچ  هجرد  يور  هک  يدروکآ
 )ماگ( يهتیلانت رد ریز لاثم رد .میسریم »لاگالپ سِنداک« هب )دنیایب مهرستشپ( مینک لصو دراد رارق )کینوت(
 سناداک هب )لس-یم-ود( I لوا يهجرد هب )ود-ال-اف( IV مراهچ يهجرد ،دروکآ ود دنویپ اب و میتسه روژام »ود«
 .میسریم نیمآ ای لاگالپ
 

 

Do Major:  Do     Re     Mi     Fa     Sol     La     Si     Do 
 
 

   .تسا حیحص »3« يهنیزگ -239
 

 »اف نروهِتساب« یکی ،دشابیم جیار »نروهِتساب« عون ود :)رونت تنیرالک( نروه تِساب )1
 نروهِتساب« يرگید و دهدیم ادص رتمب تسرد مجنپ هلصاف کی هدش هتشون تن هب تبسن هک
      .دهدیم ادص رتمب گرزب مشش هلصاف کی هدش هتشون تن هب تبسن هک »لمبیم
                                                                                                                       

 .دهدیم ادص رتمب واتکا هلصاف کی هدش هتشون تن هب تبسن زاس نیا :تنیرالکساب )2
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  نوبمورت )3
 :دشابیم جیار هزورما نوبمورت عون ود
 یقیسوم رد هک ،دنتسه ولاو ای دیلک ،نوتسیپ هب زهجم هک ییاهنوبمورت-1
 یگدنهدادص و هزادنا ياراد و .دنریگیم رارق هدافتسا دروم یماظن
                                                                  )ساب و رونت ،وتلآ ،ونارپوس ،ولوکیپ( .دنشابیم فلتخم
 رتسکرا رد و دنشابیم ییوشک ای سیلوک ياراد هک ییاهنوبمورت-2
 :نوبمورت عون هس هداوناخ نیا رد .دنراد ار دربراک نیرتشیب کینوفمس
                                               .دنتسه نویسیزوپ تفه ياراد مادکره هک میراد ساب و رونت ،وتلآ

 Bb  رونِت نوبمورت
 یلاقتنا ياهزاس وزج و دشابیم نوبمورت عون نیرتجیار نوبمورت
 دیلک اب ارنآ و دشابیم واتکا مینوهس دودح زاس نیا هرتسگ .دشابیمن
 )ساب دیلک( مراهچ طخ اف اب مب قطانم رد و )رونت دیلک( مراهچ طخ ود
                             .دننکیم يراگنتن

 
   )وتلآ تنیرالک( هلگنآُرک )4
 هتشون تن هب تبسن و دشابیم یلاقتنا يزاس نروهشیلگنا ای هلگناُرک
 زاس نیا یتوص  تعسو .دهدیم ادص رتمب تسرد مجنپ هلصاف کی هدش
       .تسا »نروهشیلگِنا« زاس نیا رگید مان .دشابیم واتکا مین و ود دودح
 
   

  .تسا حیحص »2« يهنیزگ -240
 )لخاد 90 :يرسارس روکنک لاس رد لاوس رارکت(

 
             

 
 
 
   

 
 

 
 

    :زا دنترابع »رونیم« و »روژام« ياهماگ تاجرد نیرتمهم: هتکن 

      .دشابیم »روژام دروکآ« هشیمه )هدنورالاب کیدولم و کینومراه رونیم ،روژام( ياهماگ رد :)V( مجنپ هجرد دروکآ 

         .دشابیم »هتساک دروکآ« هشیمه )هدنورالاب کیدولم و کینومراه رونیم ،روژام( ياهماگرد :)VII(متفه هجرد دروکآ

       .دشابیم »هدوزفا دروکآ« هشیمه ) هدنورالاب کیدولم و کینومراه رونیم ( ياهماگ رد :)III( موس هجرد دروکآ
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 رونیم ماگ
کینومراه

 کیدولمرونیم
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