
2-  ا و ورودا

ال   داخ داه م   و  ال  

ا اا  ده ازا  ا . 

16



ر م :  

 ره   :ر

17



3- ت و ل

18



 در ��ی    م ً    ک  ق ک د
 ه درج . 

19



  ح  وه ارزو گ ز پ ک ر در
   رت ا و در غ  را ادا دک ،أ از پ ،

 س ارز را. 

20



گ ث ارز د فدی را 
ب کا 

21



دا ت خد و ارزب ه خد را  
   ،  ا رت و در  ر

 ا دخ وا رگ. 

22



4-ی اخ خص ث

خ  93در ر  ای   در ل 

ف ا م را  ه ا.

23



24



رگک ی ارز ص : 

1-ب کرا ا  ص .

2-  د را  ط ن( . ل ر 80)

3-ک  ص  ای د را   ط ن.

25



26



27



28



29



30



5- خص  ث

31



32



33



اق ارک رد ز-6
• ا  ط ی رو ف  م ف.

 ا  از وع ر  م افار  ارک رد ز •
...(   ، ح ی  ه، دات أ ه، و )

  ده و ددا  را ا از درا  و در ( از غ 
 دراCپد و ) هذخ.

34



35



 گ ا ً
 اب د

36



 ب گس از اtsclient   ،
دار د دخ ی را درا.

37



 د را ظ رد ف 

38



 ضت   ف فاش د

39



   ث 

40



    خر ره و
ک  ان  

 اداری در ه

  هدر ک م 

41



42



43



44



45



 ان    و  دات دی را در م  

 .افار ث د

46



47



 درف ات آز، از 
 دها دو دک ا. 

48



در  ل   ،ا  زدن دک قل، ات را  رت ق ذه 

دازپ د تا   ی  نده و در زک. 

چ  زدن ا دک  ا  رت  ات را أ کده و در واق فم 

 او ق د و د  ع دادهه، ارب کارز  . 

49



50



8-ضا ث

 ار ن  ارز ، درج اض در •

ا اا م ارزف.

اا اضی خد را ا ده و  روی را خد  •

 هذخ.

51
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53



54



55



 از  ش داش م دقح ران روی گ   م ارزت»فعل او ارس  أ »

، ارز اجم خا ش  ».قأ«ک   فم  ارزب و أ ه ارسل گدد، در صرت 



.ش  ر هع  از آن ش اقع گ ،م ارزشف  مرت عدر ص

 آن اقام و  اعاض ه ارزشرن حم     أ از أئ فم ی ارز سط أئ ه، 

 رت ارزا در غ ،.ش اخ مجا


