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دیدج ناراکمه تمدخ مدقمریخو مدوخ هبوخ ناراکمه المهب سو ادخ ماناب

یگمه مراودیما ، مینکیم عورش نابوخ امش یراکمهو یهارمهاب ور دیدج مشش یضایر ۷۰و۷۱ تاحفص یسررب

میربب ور هدافتسا تیاهن یسررب ?نیازا ?اشنا

رورم ?ارودص۷۰

فلتخم تاجرد اب شخرچ ای نارود رورم لوا لکش سالم

هجرد 360_270_180_90

هتشاد نارود هجرد ۷۲ راب ره لکش هلحرمره مه مود لکش

. تسا مظتنم یعلض ۵ لکش نوچ

تسا نراقت زکرم ، لکش ود ره رد زکرم هایس ی هطقن

؟؟ دینکیم داهنشیپ رورم نیا میهفت یارب یا هلیسو هچزا

تفرگ کمک ناوت یم نآ یور رب لکش مسر و فافش قلط زا

هشیم مه یگنر ذغاکو اوقم اب هتبلا



: یلیعامسا

؟ میدب شحیضوت یزاب هی تروصب طایح یوت ،کالسای یاهکیازومزا مینوتیم

داد ماجنا یزاب نیشام یزابو داد اه هچب هب ار لکش ناوت یم هلب

دینوخرچب ونیشام نامرف حاال دنتسه نیشام نامرف اه لکش نیاو دیتسه هدننار امش میگبو

دیرایب رد مه قوبو نیشام یادص

هچیپ یم کالس یوت یداش یادص یلک

مدشن هجوتم کیئازوم اب یلو مدلب قلط اب هتبلا دیدب حیضوت دینک یم فطل

؟ نارود هجرد هشیم نارود دعب و لبق هطقن ود هب ور زکرم هک یطخ هراپ نیب هیواز

منونمم افطل نیدیم حیضوت رتشیب ور قلط

هجرد ۳۶۰ هشاب هریاد کالهی هگا

۷۲ دوش یم رب۵ میسقت ۳۶۰ تسه یعلض جنپ نوچ

یتحار هب دینک شتفچ یا هملباق همکد ابو دیرازب شریز هگید قلط هیو دینک مسر فافش قلط یور ور لکش

دیهدب شخرچ یا هیواز ره اب دینوت یمو هخرچ یم باالیی قلط

؟؟؟؟؟ نیرادن ور شیشزومآ ملیف هجرد 90و180 نراقت اراکمه

هتسرد هشیم مه لکش ود نیب ی هیواز یریگ هزادنا اب

سالم

تسا یشخرچ هجرد 180 هن دوشیم قبطنم شدوخ یور رب لماک روط هب لکش هک ینارود ینعی یشخرچ نارود

. تسا یشخرچ نارود هجرد 360 طقف نا زا رتمک هن

؟؟؟؟ تسا طلغ میوگ یم هک یبلطم نیا ایآ

داد ماجنا یزاب نیشام یزابو داد اه هچب هب ار لکش ناوت یم هلب

دینوخرچب ونیشام نامرف حاال دنتسه نیشام نامرف اه لکش نیاو دیتسه هدننار امش میگبو

دیرایب رد مه قوبو نیشام یادص

هچیپ یم کالس یوت یداش یادص یلک

یم هک تسا هتسباو نازومآ شناد تیلا عفو یزرو تسد هب دوشیم ثحبزورما هک یا هحفصود نیارد

. دشاب هارمه قوشوروشابدناوت

رظانتم طاقن یزاوم زین ییاج هب اج زا سپ مسج زا هطقن ود نیب هدش مسر طخ ره هك دشاب یروط تكرح رگا

. دنمان  یم ییاج هب اج ار تكرح هاگنآ دشاب شا هیلّوا

تكرح یادتبا رد ناشرظانتم هطقن ود یزاوم مسج زا هطقن ود نیب لصاو طخ تكرح نیح رد رگا لباقم رد

. دنمان  یم یشخرچ ار تكرح هاگنآ دشابن



سایقم رد نینچمه . دنتسه دوخ رود هب شخرچ حلا رد هراتس اماب١٠١١ ناشكهك یتح و دیشروخ ، نیمز ثمالً

. دنتسه مئاد شخرچ حلا رد هك دنا هدش لیكشت یزیر تاّرذ اهزا متا ، رتكچوك

دوش.  یم هتخانش بكرم تكرح ناونع ،هب ییاج هب اج مه و دشاب یشخرچ مه هك یتكرح ، تیاهن رد

لا ثم ناونع .هب دشاب  یم یوریاد ریسم كی رد مسج كی یور رب عقاو طاقن تكرح ، یشخرچ تكرح نیرت هداس

هدهاشم ار دوش  یم یط زاب) تیكسا كی یور B،AوC(رب طاقن طسوت هك یوریاد یاهریسم ریز،ام لكش رد

. مینك  یم

دوش.  یم هتخانش نارود روحم ناونع هب یوریاد یاهریسم زكارم نیب لصاو طخ

: هریغو یضایر یاهیسرب تخاس یارب همکد یگنر یاوقم یجنرطش ذغاکزا هدافتسا

۹۵ دیدج مشش یضایر یسررب

دیدج مشش هورگ کنیل

https://telegram.me/joinchat/B3JiKDwnGpPnWrkyrpwedA

دیدج مشش ویشرا

: هریغو یضایر یاهیسرب arshivesheshom6@

?۷۰عفتیلا

هجرد 45،90، نارود عاونا شیامن

هرابود قلط کمک هب یزرو تسد سالم

ننیبب ور راک هجیتن و ندب نارود اه هچب دیاب فلتخم یاه هجرد ور.رد لکش

دناخرچبار لکش زومآ شناد ات هتساوخ یزروتسد زا هدافتسا اب نیرمت نیا رد

ننوخرچب ور قلط یتحارب اه هچب و داد نوشن , یتحارب هشیم هشاب اتید هب زهجم کالس هگا ور ریوصت

. دوشارجا نازومآ شناددوخ طسوت الس کرددیابامتح ییاهتیلا عف نینچ

دنهد ماجنا بلا طم رتشیب میهفت یارب سرد ردکالس دیاب اه تیلا عف اقیقد هلب

اه یزرو تسد تلع االهب متحا

هشب فرص یرتشیب نامز لصف نیا سیردت

میهفت یلودنسر یمرظن هب هداسدنچره بلا طمدننکن یزرو تسدرگا نوچ دوش هتفرگ یرسرسدیابن هلب

. دشدهاوخن

علضراهچرهو تسه عبرم نوچدوش یم قبطنم لکشرب 90 نارودزادعب هک هنیا همهم لا وس نیارد هک یا هتکن

: هریغو یضایر یاهیسرب یواسم
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ص الس ۷۱کردراک

توافتم ی ایاوز اب شخرچ رورم زاب

تسا تحار رایسب راک تسا یجنرطش ی هحفص یور نوچو

. ددرگ یمرب هیلوا تلا ح هب لکش هجرد 360 ینعی شخرچرابراهچزادعب

تسا مه لثم شاه شخرچ همه راگنا هک هیمود لکش

تسا مه لثم فرطراهچره نوچ هلب

درک یراذگ مان ار نآ یاه تهج ناوت یم هتفای نارود لکش هک دوش هجوتم زومآ شناد هکنیا یارب یلو هلب

دراد نراقت طخ 4 عبرم لثم لکش

لکش دنک، یم ظفحاردوخ ی هیلوا تلا ح نارودرهرد مود لکش هکنیا همهماهلکش حاالت هب هجوت لا وس نیارد

دوش. یم یکیاه لکش نایمرد کیرخآ

360 نارودزادعب هیلوا تلا ح هب تشگزاب یلکو مهم فده

دنوش یم یکی اهتلا حود هبود تلا حراهچرد لکش نیارد

فلتخم تلا حراهچرد شدوخ نومه

فلا لکش ی هنیرق پ لکش تفگ ناوت یم سپ ب، لکش ی هنیرق پ لکشو تسه فلا ی هنیرق ب لکش نوچ

. تسا

. دنسرب هجیتن نیا هب نارودو شخرچابدیابزاب

نداد ماجنا معال و ندیسر نازوما شناد هجیتن نیا هب لبق تاحفص رد

یدومع روحم هب تبسن ور لکش نراقت ادتبا میدرک مسر تاصتخم یاهروحم لبق تاحفص رد یزکرم هطقن زا

یقفا روحم هب تبسن دعب و میدروا تسدب

: هریغو یضایر یاهیسرب میدیم ماحنا ور راک نیا راب نیا قلط واب
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