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 تشهبیدرا ـ نیدرورف ـ۱
 مان ت'ث هتف!

 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

۱۰-۱۶ 
 تشهبیدرا

تش/بیدرا ۳  
 تشهبیدرا۱۷-۲۴

 

  ه89شراهچ;ه89ش نیدرورف ۲۴ تشهبیدرا ۲۱
۱ 

 
 

 ه89شهس;ه89شک< نیدرورف ۲۳ تشهبیدرا ۲۰ تشهبیدرا ۱۳
 ه89شجنپ نیدرورف ۲۵ تشهبیدرا ۱۵ 

 هعمج نیدرورف ۲۶ تشهبیدرا ۱۶
 

 دادرخ ـ تشهبیدرا ـ۲
 مان ت'ث هتف!

 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

 دادرخ ۱۴-۲۰

 دادرخ ۱۴

 دادرخ ۲۱-۲۸
 

  ه89شراهچ;ه89ش تشهبیدرا ۲۸ دادرخ ۲۵
 ه89شهس;ه89شک< تشهبیدرا ۲۷ دادرخ ۲۴ دادرخ ۱۵ ۲

 دادرخ ۵
 )QRاOPج ا< یرازگرب(

 ه89شجنپ تشهبیدرا ۲۹ دادرخ ۱۹

 هعمج تشهبیدرا ۳۰ دادرخ ۲۰ 
 

 ریت ـ۳
 مان ت'ث هتف!

 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

 OVت ۱۸-۲۴

 

 OVت ۳۱- ۲۵

  ه89شراهچ;ه89ش OVت OV ۱ت ۲۵
۳ 

 
 

 ه89شهس;ه89شک< دادرخ OV ۳۱ت OV ۲۸ت ۱۹
 ه89شجنپ OVت OV ۲ت ۲۳ 
 هعمج OVت OV ۳ت ۲۴ 

 
 دادرم ـ۴

 مان ت'ث هتف!
 ف/فخت ا,

 تال/طعت
 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر

 دادرم ۲۲-۲۸

 
 روXYهش ۱-دادرم ۲۹

 

  ه89شراهچ;ه89ش دادرم ۵ دادرم ۲۹
 
۴ 

 ه89شهس;ه89شک< دادرم ۲ دادرم ۳۰ دادرم ۱۶
 ه89شجنپ دادرم ۶ دادرم ۲۷ 
 هعمج دادرم ۷ دادرم ۲۸ 

 
 رویرهش ـ ۵

 مان ت'ث هتف!
 ف/فخت ا,

 تال/طعت
 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر

 روXYهش ۱۹-۲۵

 روXYهش ۲۶
 رهم ۳ -روXYهش ۲۶ 

 

  ه89شراهچ;ه89ش روXYهش ۲ روXYهش ۳۰
۵ 

 
 ه89شهس;ه89شک< روXYهش ۶ روXYهش ۲۹ 
 ه89شجنپ روXYهش ۳ روXYهش ۲۴ 
 هعمج روXYهش ۴ روXYهش ۲۵ 
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 نابآ ـرهم ـ ۶

 مان ت'ث هتف!
 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

 رهم ۲۳-۲۹

 رهم ۱۳

 رهم ۷ -۱

  ه89شراهچ;ه89ش رهم ۶ نا\آ ۴
 ه89شهس;ه89شک< رهم ۱۰ نا\آ ۳  ۶

 ه89شجنپ رهم ۷ رهم ۲۸ 
 رهم ۲۲

 هعمج رهم ۸ رهم QR( ۲۹اOPج ا< یرازگرب(

 
 رذآ ـ نابآ ـ ۷

 ا, مان ت'ث هتف!
 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت

 رذآ ۴ – نا\آ ۲۸

 

 رذآ ۵-۱۱

  ه89شراهچ;ه89ش نا\آ ۱۱ رذآ ۵
۷ 

 
 ه89شهس;ه89شک< نا\آ ۱۰ رذآ ۶
 ه89شجنپ نا\آ ۱۲ رذآ ۳
 هعمج نا\آ ۱۳ رذآ ۴

 
 ید ـ رذآ ـ ۸

 مان ت'ث هتف!
 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

 ید ۹ -۳

 

 ید ۱۰-۱۶

  ه89شراهچ;ه89ش رذآ ۱۶ ید ۱۰
۸ 

 
 ه89شهس;ه89شک< رذآ ۱۵ ید ۱۳ ید ۶

 ه89شجنپ رذآ ۱۷ ید ۸ 
 هعمج رذآ ۱۸ ید ۹ 

 
 نمهب ـ ید ـ ۹

 مان ت'ث هتف!
 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

 نمهب ۸-۱۴

 نمهب ۱۵

 نمهب ۱۵-۲۲

  ه89شراهچ;ه89ش ید ۲۱ نمهب ۱۹
 
۹ 

 ه89شهس;ه89شک< ید ۲۰ نمهب ۱۶ 
 ه89شجنپ ید ۲۲ نمهب ۱۳ 
 هعمج ید ۲۳ نمهب ۱۴ 

 
 

 دنفسا ـ نمهب ـ ۱۰
 مان ت'ث هتف!

 مرت زور مرت عوAB مرت نا?ا< نومزآ ەزا, 7سر تال/طعت ف/فخت ا,

 دنفسا ۱۳-۱۹

  نمهب ۲۹
 دنفسا ۱۷

 دنفسا QR( ۲۰- ۲۶اOPج ا< یرازگرب(
 

 ه89شراهچ;ه89ش نمهب ۲۶ دنفسا ۲۰
 

۱۰ 
 

 ه89شهس;ه89شک< نمهب ۲۵ دنفسا ۲۱ 
 ه89شجنپ نمهب ۲۷ دنفسا ۱۸ 
 هعمج نمهب ۲۸ دنفسا ۱۹ 

 


