
 
 

 ملاس باوخ یارب ھتکن ٩
 شیاسآ لحم ناونع ھب باوخ قاتا و باوخ تخت .١

 
 .دینک یشک اوھ باوخ زا لبق و دیباوخب تکاس و کیرات قاتا کی رد .دینک مھارف قاتا رد ار بسانم ھجرد و تحار طیحم کی

 باوخ لحم ناونع ھب باوخ تخت .٢
 

 تخت زا نوریب دیاب رگید یاھ تیلاعف ھمھ .دوش هداد صاصتخا )یسنج تیلاعف و( باوخ یارب دیاب طقف امش باوخ تخت ،دیراد باوخ ِلکشم رگا
 ... ،ندرک هرجاشم ،ندرک راک ،ندروخ اذغ :دتفیب قافتا باوخ

 
 ھتسخ ات و هدش دنلب باوخ رتسب زا ،دیا هدنام رادیب دح زا شیب رگا .دوش ماجنا باوختخر زا جراخ رد دیاب زین ندنام رادیب و ندز ترُچ نانچ مھ ...
 .دیدرگنرب باوختخر ھب ،دیدشن

 دیراذگب رانک باوخ رتسب ھب نتفر زا لبق ار دوخ پات پل و لیابوم .٣
 
 .دنراد زاب مارآ باوخ ای نتفر باوخ زا ار امش دنناوت یم زیگنارب ناجیھ یاھ ملیف ای رابخا و دنک یم ھتفشآ ار امش باوخ ھحفص رون

 دریگب مارآ ندب دیراذگب .۴
 
 .دیشونن چیھ لکلا ای دیشونب مک لکلا ،دیراد باوخ لکشم رگا .دیروخن نیگنس ییاذغ یاھ هدعو و دیشکن ترگس ،دیشونن نیئفاک باوخ زا لبق
 .دیراذگب باوخ نامز و شزرو نیب یفاک ھلصاف

 مظنم باوخ تاقوا .۵
 

 رد و )ھناخ رد یمسر راک( سیفآ موھ نامز رد ،دیراد باوخ لکشم رگا .دنک یم کمک باوخ تالالتخا شھاک ھب مظنم ندش رادیب و باوخ نامز
 .دیوش رادیب صخشم تعاس نامھ رد زور رھ اھ ھتفھ رخآ

 
 زاین دروم باوخ نازیم ،نس شیازفا اب .دنراد زاین باوخ تعاس ٨ ات ۶ ھبً الومعم نالاسگرزب اما ،دراد جایتحا باوخ زا یتوافتم نازیم ھب درف رھ
 .دننک یم رییغت زین باوخ لحارم اریز ،دبای یم شھاک

 اھ تداع .۶
 

 ھلایپ کی :دینک ناحتما ،تسا بوخ امش یارب ھک ار ییاھزیچ .دننک کمک امش نتفای شمارآ رد دنناوت یم یزاس سکلیر و باوخ مظنم یاھ تداع
 ... ،یتوص یاھ باتک زا لصف کی ندینش ،باوخ یاگوی شزرو رود کی ،یاچ

 باتفآ و هزات یاوھ و شزرو .٧
 
 .دیشاب ھتشاد رون یفاک هزادنا ھب زور لوط رد ھک دینک ھجوت .دراد زاین باوخ ھب مظنم شزرو ،دیشاب ھتشاد تکرح یفاک هزادنا ھب

 دینکن هاگن تعاس ھب .٨
 

 هزادنا ھب( ندیباوخ رد یناوتان« سرت زا .دینک هاگن دوخ تعاس ھب ،دیوش یم رادیب بش ای دیتسھ رادیب امش ھک یماگنھ ،بش دیابن ھجو چیھ ھب
 .دریگ تروص بانتجا دیاب نامز راشف و »)یفاک

 .دیریگب کمک ناصصختم زا ؟ھنوگضیرم باوخ لالتخا .٩
 

 ای یمسج للع دناوت یم ھک دشاب باوخ یدج لالتخا کی تسا نکمم دراوم یضعب رد ،دوش لیدبت رادماود لکشم کی ھب بش رد ندنام رادیب رگا
 .دشاب ھتشاد یحور
 
 .دھد عاجرا ناصصختم ھب ار امش دناوت یم وا .تسا امش یلیماف روتکد دوش ھعجارم وا ھب دروم نیا رد ھک یصخش نیلوا
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