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 : ٗوس٠ٗ

 

 

 

 !!! إ ذؿش٠

 ! ذؿش٠ ذؿش٠ ذؿش٠

  ٛساضٕ ٗبٛسٙ سبة

  ٛساضٕ ضكشٚ ٛبي

  ٛساضٕ زٝيسٙ دبي

  ٛساضٕ ايؿشبزٙ هسضر

  ٛساضٕ ُلشٚ ق٢بٗز

  ٛساضٕ ػِٜيسٙ ضقبزر

  ٛساضٕ ظزٙ حطف ظثبٙ

 ٝ ٛساضٕ ٛٞقشٚ هٖٔ

  ٛساضٕ نجط ػع اي چبضٟ

  ثٜٔس نجطي

  ػبٌٛبٟ نجطي

  زضز دط نجطي
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  اٛش٢ب ثي نجطي

  ٛساضز اٛوًبيي سبضيد ١يچ ٠ً نجطي

 ... ػع ث٠

 

 سٞاٛؿشٖ ٗي ًبـ

  زٝض اي ٛو٠ُ زض

  ٛبٗحطٗبٙ س٘بٗي چكٖ اظ زٝض ث٠

  ٛب٢ٗطثبٛبٙ س٘بٗي ُٞـ اظ زٝض ث٠

  ٛبضكيوبٙ ٠٘١ زؾز اظ زٝض ث٠

 : ثعٖٛ كطيبز

  ثٜٔس كطيبزي

  زّ س٠ اظ كطيبزي

  ٝػٞز ػ٘ن اظ كطيبزي

  سٞاٙ س٘بٕ ثب كطيبزي

  ذيؽ چك٘بٙ ثب كطيبزي

 ؟ ثبقس ٛساقش٠ ٗؿش٘ؼي ذسا ٝ ذٞزٕ ػع ٠ً كطيبزي

 ثبقس ز ا ي ض ف ٠ً كطيبزي

 

 !!! اكؿٞؼ ٝٓي
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 !!! اكؿٞؼ ٝٓي

 !!! اكؿٞؼ نس ٝ اكؿٞؼ

  ٛيؿز ذٞز ػبي ؾط چيع ١يچ ٝهز ١يچ ٠ً

  ٛيؿز ذٞز يبض ًٜبض ًؽ ١يچ ٝهز ١يچ

  ٛيؿز ٗؼّٔٞ ثسٝٙ ػٔشي ١يچ ٝهز ١يچ

ٝ 

 .ٛيؿز دبيبٛي ضا زٓي زضز ٝهز ١يچ

 اّٝ دؿز

 

 ٝ ضايي ذٞز اظ اٛوسض آزٕ.  ًٜٖ ذبٓي ٝ حطنٖ ػٞضي چ٠ زٝٛؿشٖ ٛ٘ي ٠ً ثٞزٕ اػهجبٛي اٛوسض

 . دطٝ

 : ُلشٖ ثٞزٕ قسٟ ذيطٟ ٗيعز ثطم قيُٜز اظ زاقز ٠ً ؾجعـ چك٘بي ث٠ ٠ً حبٓي زض

 ٝاؾز دؽ ثبق٠ ًٖ سٞ ثط ٝ زٝض زذشط ٛ٘يٌٜٖ كٌط ، ثِٖ ث٢ز ػٞضي چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ ٗبًبٙ ثجيٚ -

  ٗٚ اظ ذٞزر ٛظط ث٠ ثبق٠ ث٢شط ٗيٌٜي ديسا ٝ يٌي حش٘ب چٞٙ ٛجبقٖ ٗٚ ٛ٘يك٠ ػٞو چيعي

 . ٛيؿز قٌي ٠ً حطكز ايٚ زض -

 ٗطث٠َٞ ذٞزٕ ث٠ هًي٠ ايٚ سكريم ٝٓي:  ُلز ثٞز قسٟ ذيطٟ چك٘بٕ ث٠ ٠ً حبٓي زض ثؼس

  ًٜٖ كطٝ چك٘بـ سٞ ٛبذٞٛبٗٞ ٗيرٞاؾز زٖٓ يؼٜي

 ثبق٠ ٗطثٌٞ ذٞزٕ ث٠ ًٜٖ كٌط ١ٖ ٜٗبؾت ٗٚ ٝاؾ٠ ًي اي٠ٌٜ سكريم دؽ ، ٗيِي زضؾز ثبق٠ -

 ٗحٌٖ ثبظٝٗٞ اٝٛوسض اح٘ن ، ػوت قسٕ ًكيسٟ يٌسكؼ٠ ٠ً ثطٕ ذٞاؾشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠ ١ٖ ثؼس

 :ُلز ثٞز ًطزٟ ثبضيي چك٘بقٞ ٠ً حبٓي زض ، ُطكز زضز زؾشٖ ٠ً ثٞز ُطكش٠
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 ٗٞاظت دؽ ثس چي ذٞث٠ ٝاؾز چي ثسي سكريم ٠ً ١ؿشي حطكب ايٚ اظ سط ًٞچٞٓٞ ١ٖ سٞ ٝٓي -

 ثبـ حطكبر

 ضكز ٗيٌطز ذٖ احشطإ ٛك٠ٛٞ ث٠ قٞ ؾط ٠ً حبٓي زض ٝ ًطز ّٝ زؾشٞ

 نحجز ثبثب ثب حش٘ب ثبظٕ ،ثبيس ٗٚ زاضٕ قبٛؿي ػؼت ًٜٖ چيٌبض دطٝ آزٕ ايٚ زؾز اظ ٗٚ ذسايب

 ٛ٘يك٠ ػٞضي ايٚ ًٜٖ

 ًطزٕ ثٜٔس ؾطٕ چيعي ث٠ ذٞضزٕ يٌسكؼ٠ ٠ً ٗيطكشٖ ٗيٌطزٕ ؿط ؿط ٓت ظيط ١٘يٜؼٞضي زاقشٖ

 ٗي٠ٌٜ ِٛبٟ ث٢ٖ زاضٟ ذٜسٟ ثب ؾيبٝـ زيسٕ

 ؟ ٗيرٜسي زاضي چي ث٠ ثِي ٝ ثجٜسي ٛيكشٞ ٗيك٠ -

 هيبكز ث٠ -

 ؟ قٌٔي٠ چ٠ ٗٚ هيبك٠ ٠ِٗ -

 ٗيكي ثبٗعٟ ذٞضي ٗي حطل ٠ً ٝهشي كوٍ ٛيؿز ذبني قٌْ -

 ٗيبضٗب ؾطر ثاليي ي٠ ٛساضٕ حٞن٠ٔ ذسا ث٠ ؾيبٝـ -

 زذشط ايٚ ثب ثِٖ ػ٘ٞ ث٠ ثعاض ، قسي ٠ً ذكٜٖ ثبثب ٠ٛ ُلز ٗيٌطز ِٛبٕ ذٜسٟ ثب زاقز ٠ً حبٓي زض

 ًطزٛف سطثيز

  حوش٠:  ُلشٖ ٝ زٓف سٞ ًٞثيسٕ ٗكز ي٠ حطل ثب

 چؿجٞٛسي آٗذط چطا ثبظ قسٟ چي:  ُلز زؾشف سٞ ٗيِطكز ٗكش٘ٞ ٠ً حبٓي زض

 ػٞضي ي٠ ػٞيي ٝ دطٝ دؿطٟ قس ثسسط ٝٓي ثعٖٛ حطف ذٞزـ ثب اٗطٝظ ُلشٖ ٗبًبٙ ايٚ زؾز اظ -

 ٛيؿز حبٓيٖ ١يچي ٠ً ؾبٖٓ 2 ثچ٠ ٗٚ اِٛبض ٗي٠ٌٜ ثطذٞضز

 !!!؟؟ ٛيؿشي -

  ؾيــــــــــــبٝـ -

 ٗب زؾز ضٝ ٗيٞكشي ٗيبز ؾطر ثاليي ي٠ ٛرٞض حطل ،ايٜوسض ػبٖٛ:  ُلز ٗيرٜسيس ٠ً حبٓي زض



 
 

6 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 ؟ ًٜٖ چيٌبض ٗيِي -

 دٞٓساضي ، سيذي ذٞـ ، ذٞقِٔي ، ذٞثي ايٚ ث٠ ثچ٠ آيٚ ذسا ث٠ ٗيِيطي ؾرز ذئي -

 ؟ چي٠ ،ٗكٌٔز

 سٞ سوهيط ١٘ف.  زٝؾشف ٝاؾ٠ ٗي٠ٌٜ ١ٖ سجٔيـي چ٠ ثؿش٠ ثبثب ذٞة -

 ٗيبز ذٞقف سٞ اظ آهب ثٞزٕ ًطزٟ ثٞ زؾش٘ٞ ًق ٗٚ ٠ِٗ زاضٟ ضثُي چ٠ ٗٚ ث٠ ٝا -

 ٛجبق٠ ٗٚ سٚ ث٠ ؾط ٗيرٞاز كوٍ ٗيبز ذٞقف ذئي آضٟ -

 ثطٕ ثبيس زاضٕ ػؼ٠ٔ ٗٚ كؼال ًطز ٗيك٠ چيٌبض ثجيٜيٖ سب ٗٚ نجط ًٖ ي٠ ٌٛٚ ػؼ٠ٔ اٛوسض -

 اكشبز يبزٕ چيعي ي٠ يٌسكؼ٠ ٗيطكز دبييٚ ١ب د٠ٔ اظ ػؼ٠ٔ ثب ٠ً ٗيٌطز ِٛبٟ ث٢ف زاقشٖ

  ظز ظَٛ ث٢ٖ ٛئٞكط زيكت ؾيبٝـ ضاؾشي -

 زاقز چيٌبض:  ُلز سؼؼت ثب ػب ١٘ٞٙ اظ

 : ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ١ب د٠ٔ سٞ َطكف ضكشٖ

 ٠٘١ اظ اّٝ ٗيبز ديف ٗكٌٔيٖ ١ط زاضٙ ٜٗٞ ق٘بضٟ زذشطار زٝؾز ٠٘١ ٠ً ذيطيٖ ثِٜبٟ ٗٚ ٠ِٗ

 سٞ ٗيِلز ثيبضٕ زض ضٝ سيٜب آٗبضٟ ٝاؾف ٗيرٞاؾز قسٟ ثٜٔس ؾطر ظيط:  ؟ٗي٠ِ ٗٚ ث٠ ٗيعٛٚ ظَٛ

 ضكش٠ ًطزٟ ّٝ اٖٝٛ ٛساضي ذجط ثِٖ ٗيرٞاؾشٖ ٝاؾز ٗي٠ٌٜ قيطيٜي ذٞز ظيبز قٜيسٕ كيؿجٞى

 زي٠ِ يٌي ؾطاؽ

 ؟ ث٢ف ُلشي چي سٞ:  ُلز ٝ ٛكؿز ًٜبضٕ ٗيرٜسيس ٠ً حبٓي زض

 ثٞز ٛبضاحز ذئي. ٗيٌٜي ذٞضز اػهبثشٞ ايٚ ذبَط ث٠ ٠ً ٛجٞز ؾيبٝـ ايٚ اظ سط آزٕ حبال ُلشٖ

 ثبقٚ ؾٔيو٠ ثس ٗيشٞٛٚ چوسض ٗطزٕ ذسا ث٠.  زاضٟ زٝؾز ٗيِلز

 ٗظْ يٌي اٖٝٛ ثيبز ذٞقف سٞ اظ ثك٠ ديسا ٛلطٕ ي٠ ٗيٌطز كٌطقٞ ًي ٝاهؼب ٗيِي ضاؾز ٠ً ايٜٞ -

 ٗبًبٙ

 ٝاؾز زاضٕ ُلشٖ ٝ ظٗيٚ ًٞثيسٕ دبٗٞ:  ُلشٖ زض ؾ٘ز ضكز ثسٝ ُلز ٝ ايٚ سب
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 ضاػؼجف ًٜيٖ نحجز سب ٌٛٚ ًبضي ١ٖ ٛئٞ ٗٞضز زض حبال ٗيٌٜيٖ كٌطي ي٠ ٛرٞض حطل ايٜوسض -

 : ُلز سٞ آٝضز زض اظ ٝ ؾطـ ًطز ثبظ ٝ زض ثبظٕ ٠ً ٛكؿشٖ ػب ١٘ٞٙ ٛبضاحز

 ثچ٠ ػبقوـــــــشٖ. آيٚ ٛرٞض حطل

  اسبهٖ سٞ ثطٕ قسٕ ثٜٔس ٝ ذٔي ذئي ُلز ٓت ظيط. ضكز زٝثبضٟ

 قطٝع ٗيطكشٖ ضاٟ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ثٞز آقٜب ٛب ق٘بضٟ ي٠ زاقشٖ إ اؼ ٓطظيس ػيجٖ سٞ ُٞقيٖ

 ذٞٛسٙ ث٠ ًطزٕ

 نحجشبي ٝاؾ٠ ذبٛٞازٟ ذسٗز ٗيبٕ زي٠ِ ١لش٠ ٗيٌٜٖ نحجز ثبثبر ،ثب ًٞچٞٓٞ ٌٛٚ سالـ ظيبز -

 ٗبًبٙ ، ذٞـ قت ػعيعٕ ثرٞاثي ذٞة ثسٕ ث٢ز ذٞـ ذجط ايٚ ُلشٖ. اٝٓي٠

 ًك٘ز ٗي ٓؼٜشي اٟ:  ظزٕ ػيؾ ي٠ ثكط ايٚ زؾز اظ ًٜٖ چيٌبض ٗٚ ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ

 ؟ ١ؿشي ًي ثب -

 ٗبًبٙ ًطزٟ ذؿشٖ ؟ ٗبٗبٙ ثبقٖ ٗيشٖٞٛ ًي ثب ٛظطر ث٠ -

 ؟ آذ٠ قسٟ چي ثبظ -

 ثٌٜٖ ضٝ اٝٓي٠ نحجشبي ثيبٕ ٗيرٞإ ٗي٠ِ ثكٞ ٗٚ ثيريبّ ٗيِٖ ث٢ف ًطزٟ ذٞضز ٜٗٞ اػهبة -

 زٓكٞٙ ٠٘١ ًٚ كٌط ث٢ف ضاػغ ُٜٗوي ثكيٚ ٌٛٚ ٓؼجبظي.  ٗيٌٜي ًبضٝ ايٚ ذٞزر ثب چطا -

 ...سٞ اٝٛٞهز ثبقٚ زاقش٠ ذٞاؾشِبضي ١٘چيٚ ٗيرٞاز

 ؾبٖٓ چٜس ٗٚ ٠ِٗ ، ثٞز ظٝض ٠ِٗ ٛ٘يٌطز زضى ٜٗٞ ١يچٌؽ چطا زيٞاض سٞ ثطٕ ؾط ثب ٗيرٞاؾز زٖٓ

 .......٠ً ثٞز

 چٞٙ ٗيسٟ حطنٖ ًبضاـ ، ٗشٜلطٕ دؿط ايٚ اظ ٗٚ ثبثب ٗيعٛي ضٝ ثوي٠ حطف ٠ً ١ٖ سٞ ٗبٗبٙ ٝاي -

 زض ؾط ًبضاـ اظ ٗك٠ًٌٞ دؿطٟ ايٚ انال ، ا٠ٛٝ حطف حطف زي٠ِ زاضٟ هيبك٠ زاضٟ دّٞ ٗي٠ٜ كٌط

 ٛ٘يبضٕ

 ٛصاض ػيت ٗطزٕ دؿط ضٝ زي٠ِ -
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 : ُلشٖ ٝ ٗجْ ضٝ ٛكٞٛسٗف ُطكشٖ ٗبٗبٛٞ زؾش٠. حطنٖ اظ ثعٖٛ ذٞزٗٞ ٗيرٞاؾز زٖٓ يؼٜي

 ٝ ًطزٟ اظزٝاع ؿطيج٠ آز٠ٗ ي٠ ثب اٝٙ چٞٙ ٛ٘يك٠ زٓيْ ثرٞضٕ ٝ آضٝيٚ ًبضاي چٞة ثبيس ٗٚ چطا

 ًطزيٚ ٓٞؼ اٛوسض سٞٛٞ دؿط ثٞز ذٞزسٞٙ سوهيط ٗٚ ٗبزض ، ثسٕ دؽ سبٝاٙ ٗٚ ٛيؿشيٚ ضايي ق٘ب

 دكز ضكز ايٜٖ ذبضع ثطٟ ٗيرٞاؾز زٓف ظٛف چٞٙ.  ًطزٟ االٙ سب ذٞاؾش٠ زٓف ًبضي ١ط ٠ً

 ؟ آقٜبؾز ذئي حبال ٗبًبٙ ٠ِٗ سبظٟ.  زاضٟ ضثُي چ٠ ٗٚ ث٠ ذٞة ، ٌٛطز ِٛبٟ ؾطقٖ

  ١ؿز اي ذبٛٞازٟ چ٠ اظ چيٌبضؾز، ، ١ؿز ًي ايٚ ٗيسٝٛيٖ ثبظ.  ٛعٙ ضٝ حطكب ايٚ ثيرٞز -

 : ُلشٖ ٗبٗبٙ حطف ٝؾٍ دطيسٕ ًٜٖ سحْ٘ ٛشٞٛؿشٚ

 ثسٝٙ ًٜٖ اظزٝاع ذٞاؾشٖ اُط ٗيسٕ هّٞ ، ٗٚ اظزٝاع ٝاؾ٠ ظٝزٟ حبال ؾب٠٘ٓ چٜس ٗٚ ٠ِٗ ٗبٗبٙ -

 ٗشٜلطٕ دؿطٟ ايٚ اظ ٗٚ ؟ ٗيٌٜي نحجز ثبثب ثب ػٖٞٛ ٗبٗبٙ.  ٌٜٖٛ ًبضي ١يچ ق٘ب ضيبيز

 ٝ ٗبٗبٙ زاقشٖ سبظٟ ٠ٜٗ قبٛؽ اٟ ، قس هُغ حطكبٕ زاضٟ ًبض ٗبٗبٙ ثب سٔلٚ ُلز ٠ً ٓيال نساي ثب

 ٗيسازٕ هطاض سبطيط سحز

 ضكز ٝ ًٜٖ كٌط حبال ثبيس ُلز ٝ قس ثٜٔس ٗبٗبٙ

 زيسٕ ٠ً ٗيٌطزٕ ذكي ١ٞٗبٗٞ زاقشٖ. ثكٖ اضٕٝ يٌٖ سب ح٘بٕ ثطٕ قسٕ ثٜٔس ثٞز ُطكش٠ زضز ؾطٕ

 ثِٞ ؾالٕ:  ُلشٖ ٝ زازٕ ػٞاة كطٛٞـ زيسٕ ًطزٕ ِٛبٟ ٗيع٠ٛ ظَٛ ٗٞثبئٖ

 ؟ ذجطا چ٠ ؟ ذٞثي ذٞزر ؟ ذٞث٠ ؟زايي ذٞث٠ زاييٖ ظٙ ؟ ذٞثي ، اذالم ثس ذبٖٛ ؾالٕ -

 ثِٞ ًبضسٞ ذٞثٚ ٠٘١ ٗيعٛي حطف چوسض ٝاي -

 س٢ٜبٕ ذطيس ثطٕ ٗيرٞإ زٛجبٖٓ ثيب ، اذالم ثس -

 زي٠ِ ضٝظ ي٠ ٝاؾ٠ ثبق٠ ذسا ث٠ ٛساضٕ حٞن٠ٔ -

 ًطز هُغ ٝ ثبـ ايٜؼب زي٠ِ ؾبػز ٛيٖ ٛعٙ ثيرٞز حطف -

 ثيطٝٙ ثطٕ. حبّ ثي چوسض نٞضسٖ زيسٕ ًطزٕ آي٠ٜ سٞ ذٞزٕ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  قسٕ ُطكشبض ُيطي ػؼت

 ٠ً ػسيسي ٗبٛشٞ.  نٞضسٖ سٞ ضيرشٖ ًغ ١ٞٗبٗٞ ًطزٕ آضايف يٌٖ.  ثك٠ ػٞو ضٝحيٖ يٌٖ قبيس

 آذطيٚ ثب ٝ ُصاقشٖ ؿِ٘يٚ آ١َٜ ي٠ ١٘يك٠ ٗظْ. ذ٠ٛٞ اظ ثيطٝٙ ظزٕ ًطزٕ سٜٖ ٝ ثٞزٕ ذطيسٟ
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 ذٞقِْ.  اٝٗس سب قسٕ ٜٗشظط ًٔي ثيطٝٙ ثيبز ظزٕ سي ي٠ ضؾيسٕ ٝهشي ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ضكشٖ ؾطػز

 سٞ ٛكؿز سب ؾطـ ضٝ ثٞز اٛساذش٠ قْ قبٖٓ ي٠ زٝضـ ثٞز ضيرش٠ ٝ ثٜٔسـ ١ٞٗبي ثٞز قسٟ

 . ظزٙ ؿط ث٠ ًطزٕ قطٝع ٗبقيٚ

 ٛ٘يٞٗسي؟ ١ٖ حبال اٝٗسٙ ٝهز چ٠ -

  ؟ ٗيِيطي دبچ٠ زٝثبضٟ چطا ؟ ق٘ب ذٞثـــــــــي حبال ثبثب ذٞة -

 حبال ثطٕ ًؼب ؟ زاضي حٞن٠ٔ ثبثب ثطٝ -

 ثرطٕ ًلف ٝ ًيق ٗيرٞإ ثطٝ ٗيسٝٛي ذٞزر ػب ١ط ٛ٘يسٖٝٛ اذالم ثس -

 ُبظ ضٝ ُصاقشٖ دبٗٞ زٝثبضٟ ٝ ِٛلشٖ چيعي

 شضٟ ي٠. ًطزٕ سؼطيق ٝاؾف ضٝ اسلبه٢ب ٠٘١ ٗيعزٕ هسٕ كطٛٞـ ثب دبؾبغ سٞ زاقشٖ ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػسي

 زاضٕ ػ٠٘ زذشط ي٠ ٗٚ ثسٟ سٞييح ٝاؾف ثيب ًبضا ايٚ ػبي ث٠ ػعيعٕ ٗيرٞضي حطل چطا ذٞة -

 ١ٖ ثبق٠ ضايي ذسا ١ٖ ثِيط اٝٛٞ ثطٝ ثيب ٗيطيعٟ ١ٜط ي٠ اِٛكشف ١ط اظ ، ٗٚ اظ سط ذٞقِْ ، ذبٖٛ

  ذسا ذٔن

 ٓيبهز ثي ٗيٌٜٖ زّ زضز سٞ ثب زاضٕ ٠ً ٗٚ حيق ؟ ٛ٘يكي آزٕ سٞ ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ

 ايٚ قٞذي ثي ٝٓي ، ٝحكي:  ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ چخ چخ ٗيٌطز زضؾز ضٝؾطيكٞ ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ

 ضايي ضٝ زايي ثكي ًبض ث٠ زؾز سط ظٝز ثبيس ٗٚ ٛظط ث٠ ، ثك٠ ذيبٓز ثي ظٝزي ايٚ ث٠ ٌٜٖٛ كٌط

 ًٜي

 ًٚ زػب ٝاؾٖ ذسا سٞضٝ كٌطٕ ١٘يٚ سٞ ذٞزٖٗ -

.  ًٜ٘ب ذطيس ٗظال ٗيرٞإ ثسٟ ٛظط زضؾز ًٚ ػ٘غ حٞاؾشٞ قٞ ثيريبّ ٝ ٗبًبٙ آهب حبال ثبق٠-

  ٛ٘يسي ًبض ث٠ زّ انال

 ثچِي اظ ، ٝاؾٖ ثٞز ذٞا١ط ٗظْ ثٞزٕ ػبقوف ثٞزٛف ذْ ٠٘١ ثب ٝٓي ثٞز ذْ ذئي. ُطكز ذٜسٕ

  ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ٗٚ يب ثٞز ٗب ذ٠ٛٞ ١٘يك٠ اٝٙ يب ، ثٞزيٖ ثٞزٟ قسٟ ثعضٍ ١ٖ ثب
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 دبٗٞ ٠ً ١٘يٚ ، ذٞزٗٞٙ ذ٠ٛٞ ثطُكشٖ ٝ ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ُصاقشٖ ٝ كطٛٞـ ًطزٙ ذطيس ًٔي اظ ثؼس

 ، ثعضُٖ ٗبٗبٙ ذ٠ٛٞ ضكش٠ ُلز ٓيال ٠ً ٛجٞز ٗبٗبٙ اظ ذجطي ، اكشبزٕ ثسثرشيبٕ يبز ذ٠ٛٞ سٞ ُصاقشٖ

.  كٌطًطزٕ ٗبًبٙ ثب آقٜبيٖ ث٠ ٛبذٞزآُبٟ كٌط سٞ ضكشٖ ٝ سرز ضٝ اكشبزٕ ضكشٖ ٓجبؼ ثب ػٞضي ١٘ٞٙ

 .........ُٝط٠ٛ ؾيبٝـ سوهيط ١٘ف

 ثب كطٛٞقٖ ، ثٞز ضكش٠ زض زؾشٖ ٜٖٗ.  ثٞز ُطكش٠ ٢ٗ٘ٞٛي اظزٝاػكٞٙ ؾبِٓطز ٝاؾ٠ ػ٘ٞ ظٙ

 ظٙ حٞن٠ٔ ٠ٛ چٞٙ ٢ٗ٘ٞٛي ٛطٕ ٠ً ثٞز ديچٞٛسٙ ٝاؾ٠ ث٢ب٠ٛ ث٢شطيٚ ، ًبقبٙ ثٞز ضكش٠ زاٛكِبٟ

 ٛ٘يشٖٞٛ زؾشٖ ٝيؼيز ايٚ ثب ٠ً ًطزٕ ضايي ضٝ ٗبٗبٙ.  ضٝ ػٕ٘ٞ زذشط ؾحط ٠ٛ زاقشٖ ضٝ ػٕ٘ٞ

 ذيبثٞٙ سب زٝ ٗب ذ٠ٛٞ ثب ػ٘ٞ ذ٠ٛٞ. ضكشٚ ؾلبضـ ًٔي ثؼس ٝ قس ضايي ؿطؿط ًٔي ثؼس ٗبٗبٙ.  ثيبٕ

  ظز ظَٛ ؾيبٝـ ثؼس ضثغ ي٠ زاقز كبن٠ٔ

 ؟ ذٞثي ، ػ٘ٞ ذبٙ ؾيبٝـ ث٠ ث٠-

 ٛي٘سي؟ چطا!  ٛيكشٞ ثجٜس اٛبض ظ١ط -

 حٞن٠ٔ انال ٝيؼيز ايٚ سٞ ذسا ث٠ ٠ً ٗيسٝٛي ٜٗٞ ٝيؼيشسؾز.............  ٗي٠ِ قي٠ُٛٞ دطٝ ثچ٠ -

 ٛساضٕ

 ٠ٛ زي٠ِ ًٜي زيط ا٠ُ حبٓز ث٠ ٝاي ٜٗشظطسٖ زض زٕ زي٠ِ ؾبػز ٛيٖ ٗٚ ، ٛيبض آٌي ث٢ب٠ٛ ثيرٞز -

 سٞ ٠ٛ ٗٚ

 حبيط قسٕ ثٜٔس ؿطؿط ًٔي ثب ، زي٠ِ ٛساز ػٞاة ظزٕ ظَٛ ١ٖ چي ًطز،١ط هُغ ُٞقيٞ چطا ايٚ ٝا

 ايٚ اظ ثيكشط ثرٞإ ٛساقشٖ ٝهز ًطزٕ ٗاليٖ٘ آضايك٠ ي٠ ًطزٕ سٜٖ ؾبزٟ ٗكٌي ٓجبؼ ي٠ قسٕ

 ٛكؿش٠ دطٝ ثچ٠.  دبييٚ ضكشٖ ًطزٕ ؾط قبٖٓ ي٠ ًطزٕ سٜٖ ضٝ ٗبٛشٞ ظَٛ نساي ثب ٝ ثعاضٕ ٝؾٞاؼ

  ؿطؿط ث٠ ًطزٕ قطٝع ظٗبٙ ١ٖ ٛكؿشٖ ًطزٗٞ ثبظ ٝ زض ٛ٘يبز دبييٜٖ ٗبقيٚ سٞ

 ٝ ٗشكرم ذبٖٛ ي٠ ػٔٞ آزٕ ؟ ٛ٘يبي دبييٚ ٗبقيٚ سٞ ٛكؿشي دطٝ ثچ٠ ٛ٘يٌكي ذؼبٓز-

 ...سٞ ٝهز اٝٙ ٠ًٜ سؼظيٖ ثبيس ً٘ط سب ذٞقِْ

 ايٜؼب ايٚ آٝضزٕ زض ثبظي يبيغ ،ػؼت ٗٞٛس ثبظ ١٘يٜؼٞضي ز١ٜٖ ٗبقيٚ دكز اٗيط زيسٙ ثب ٝٓي -

  دطيس ضِٖٛ ذؼبٓز اظ ، ثٞز ؾيبٝـ ن٘ي٘ي زٝؾز اٗيط!!! ؟؟ ٗيٌطز چيٌبض
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 ذسا ضٝ سٞ ٝ زٛجبٖٓ ثيبز ؾيبٝـ ثٞز هطاض ؟ ٗيٌٜيس چيٌبض ايٜؼب ق٘ب ؟ ذٞثيس اٗيط آهب ؾالٕ ؼ-

 !!! ؾيبٝق٠ ًطزٕ كٌط ٗٚ ثجركيس

 ديف ٝاؾف ًبضي ي٠ ؾيبٝـ ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ:  ُلز ثِيطٟ قٞ ٓجرٜس ػٔٞ ٗيٌطز ؾؼي ٠ً اٗيط

 !!! ٠ً ٛساضيٖ ؾيبٝـ ٜٗٞ.  كطؾشبز ٜٗٞ اٝٗس

 . اكشبز ضاٟ زذشطًف ٓجرٜس ي٠ اظ اي٠ٌٜ اظ ثؼس اٖٝٛ.  ِٛلشٖ چيعي ٝ ظزٕ ٓجرٜس ي٠

 ث٠ ِٛبٟ ي٠ چك٘ي ظيط.  آٝضزٕ زض ثبظي يبيغ ذئي.  زازٕ ؾيبٝـ ث٠ ثٞز كحف چي ١ط زٖٓ سٞ

 ذئي قٔٞاضـ ًز.  ثٞز ظزٟ ١ٖ سيذي چ٠.  ٗيٌطز ضاٜٛسُي زاقز ذٞٛؿطز ذئي ٠ً ًطزٕ اٗيط

 اظ ٛ٘يٞٗس زٓوي ؾيبٝـ ث٠ ، ثٞز ذٞثي ثچ٠ اظـ ٗيٞٗس ذٞقٖ ذئي.  ٗيٞٗس ث٢ف ٝ ثٞز ذٞقِْ

 ثبق٠ زاقش٠ زٝؾشب ايٚ

 ُلز ٝ َطك٘ٞ ثطُكز ٓجرٜس ي٠ ثب ي٢ٞ زيسٕ ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبـ ١ٖ ١٘يٜؼٞضي ثٞزٕ كٌط سٞ

 !!! ذبٖٛ آيٚ ضؾيسيٖ

 ٝ قسٕ ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ ذؼبٓز اظ ثكٖ آة ٓحظ٠ اٝٙ سٞ ٗيرٞاؾز زٖٓ يؼٜي

 زاذْ ضكشٖ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ.. ثٞز ًٖ سرشف ي٠ زذشطٟ ٗي٠ِ ذٞزـ ثب دؿطٟ االٙ ، ًطزٕ سكٌط

 اؾشوجبٖٓ ث٠ اٝٗس زيس ٜٗٞ سب.  زيسٕ ػ٘ٞ ظٙ ًطزٕ ثبظ زضٝ ١٘يٚ.  ذ٠ٛٞ

 ُلشٖ ػ٘ٞر ث٠.  ٗيكسٕ ٛبضاحز زؾشز اظ ًٔي ٛ٘يٞٗسي ا٠ُ ؟ ذبٛ٘ي ذٞثي ذبٖٛ آيٚ ث٠ ث٠ -

  ، ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾز زٖٓ ، ٛيؿز اظر ذجطي ديسايي ًٖ ، اسلبهب

 ٛيبٕ ٛلط اٝٓيٚ ٗٚ ثِيطي ٢ٗ٘ٞٛي ق٘ب ٗيك٠ ٠ِٗ ُٝط٠ٛ ٗيٌطز زضز زؾشٖ ذٞثي؟ ػ٘ٞ ظٙ ؾالٕ-

 .  اٝٗسي ثِٖ ؾحط ث٠ سب ثيب ًٚ ػٞو ٓجبؾشٞ ؾيبٝـ اسبم سٞ ثبال ثطٝ ، ثكٖ كسار -

 يبزٟ زثبضٟ اٝٗس ؾيبٝـ اؾٖ ، ٛساقشٖ ٝ ؾحط ثبظيب ٓٞؼ حٞن٠ٔ انال ِٛلشب ١ٖ ِٛلشي ُلشٖ زٖٓ سٞ

 ٗبٛشٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ، سٞ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ اسبم زض ثباػهبثبٛيز اكشبزٕ زازٕ اٗيط ػٔٞ ٠ً ؾٞسي

 ٗيعزٕ ؿط ذٞزٕ ثب ثٜٔس ثٜٔس ٗيٞضزٕ زض

 زض ثبظي يبيغ ايٜؼٞضي ٛ٘ي٠ِ ذٞزٕ ث٠ ٗٚ زٛجب٠ٓ ثلطؾش٠ ٗيرٞاز ضٝ زي٠ِ يٌي.  اح٘ن ؾيبٝـ -

 ٗيك٠ ضٕٝ زي٠ِ ػٞضي چ٠ ثٞزٕ ظزٟ ظّ ٗطزٕ دؿط ث٠ ِٜٗال ٗظْ چطا ٗٚ ػ٢ٜٖ ث٠ اٝٙ حبال ٛيبضٕ
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 چ٠ اٛٞهز چٜس ١ط!! ؟ ٛ٘يكس ٛ٘يِطكز ؾبِٓطز ؾبّ 03 ثؼس ٗب ػ٘ٞ ظٙ ايٚ حبال.  ثٌٜٖ ِٛبٟ ث٢ف

 آذ٠.  زي٠ِ ثسٟ ٛكٞٙ ٠٘١ ث٠ ثبيس ػٞضي ي٠ ًطزٟ ػسيس زًٞضاؾيٞٙ ذطع ٠٘١ ايٚ.  ثسٟ دع ػٞضي

 ٛساضٕ ؾحط حٞن٠ٔ انال ذسا اي..........  ٠ً ثسٟ ٗٞٙ ٗبٓي ٝيغ ٗب اِٛبض حبال.  ثيٚ ظب١ط ايٜوسض آزٕ

 دؿطا ٠٘١ قسٟ ػٌؽ ثط ظ٠ٛٞٗ زٝضٟ.  ٠ًٜ سؼطيق آٛشيٌف دؿط زٝؾز اٝٙ اظ زٝثبضٟ ٠ًٜ قطٝع

 ، ٗيسٟ دعٕ ًٔي سبظٟ ٗيسٟ ضٝ دطٝ دؿطٟ ذطع زاضٟ ٗب ػ٘ٞ زذشط ٝهز اٝٙ ًٜٚ، ٗي زذشطا ذطع

 ٗيرٞضزٕ حطل ٝ ٗيٌطزٕ س٘سيس زاقشٖ ١ٖ ضٝ ٓجٖ ضغ ١٘عٗبٙ

 ٝايؿبز ظزٙ اظ ٓحظ٠ ي٠ هٔجٖ ًطزٕ حؽ ٛلط ي٠ نساي ثب

 ظزي ؿط ٛلؽ ي٠ اٛوسض ٛكسي ذؿش٠ ثِيط ٛلؽ ي٠ زذشط -

 

 

 ًطز ِٛبٟ ؾطٗٞ دكز ثطُكشٖ

 ضٝقٚ ضٝ ؾيِبضـ كٜسًف ثب.  ٛجٞز ٗؼٕٔٞ هيبكف اظ چيعي ثٞز ٝايؿشبزٟ سطاؼ سبضيٌي سٞ ٗطز ي٠

 ٗيعز ثطم ُطث٠ چكٖ ٗظْ چك٘بـ سبضيٌي اٝٙ سٞ ًطز ضٝقٚ نٞضسكٞ ً٘ي كٜسى ٛٞض ٝ ًطز

 قٔٞاض ًز ي٠. ١ئٌي ثٜٔس هس دؿط ي٠.  ثجيٜ٘ف سٞٛؿشٖ سبظٟ.  ٝايؿشبز اسبم سٞ ٝ ػٔٞسط اٝٗس

 اي ؾجعٟ نٞضر. ثٞز ظزٟ ذٞقِٖٔ دبديٞٙ ي٠ ؾليس ديط١ٚ يي ثب ثٞز سٜف زٝذز ذٞـ ٗكٌي

 اٖٝٛ.  ثٞزٗف ٛسيسٟ حبّ ث٠ سب. ثٞز ًطزٟ ػصاة نٞضسكٞ ٠ً ثٞز اثط١ٝبـ سٞ اذ٘ي ػٞض ي٠ زاقز

 ًق ػهجبٛيز ٝ سطؼ ،اظ ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز دٞظذٜس ي٠ ثب ٗيٌٜٖ ثطاٛساظـ زاضٕ ثٞز ك٢٘يسٟ ٠ً

 : ُلشٖ ذكٜي ٓحٚ ثب ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ يٌسكؼ٠.  ثٞز ًطزٟ ػطم زؾشٖ

 ؟ ٗيٌٜيس چيٌبض ايٜؼب ١ؿشي ًي ق٘ب -

  اٝٗسيٚ ق٘ب ٠ً ثٞزٕ ايٜؼب ٗٚ.  ضٝ ؾٞاّ ايٚ ثذطؾٖ ق٘ب اظ ثبيس ٗٚ ًٜٖ كٌط -

 !!! ثٞز َٔجٌبضٕ!!  دطٝ دؿطٟ قسيس، ُطكز حطنٖ

 ٗٚ حطكبي ث٠ سبضيٌي سٞ حش٘ب ثبيس ؟ ٗيٌطزيٚ اػالٕ حًٞضسٞٙ ػٞضي ي٠ ٛجبيس ق٘ب:  ُلشٖ -

 ٗيٌطزيٚ؟ ُٞـ يٞاقٌي
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:  ُلز ٝ ظز زاقز دٞظذٜس ث٠ قجب١ز ثيكشط ٠ً ٓجرٜس ي٠ ٗيٜكؿز ٗجْ ضٝي ٠ً حبٓي زض

 اؾشلبزٟ نحجشبر اظ زاقشٖ سبظٟ ثع٠ٛ حطف ذٞزـ ثب ثٞزٕ ٛسيسٟ ٝ ًؿي حبال سب ٗٚ آذ٠ قطٜٗسٟ

  ٗيٌطزٕ

 ... ًٜٖ ػٞو ٓجبؼ ٗيرٞاؾشٖ ٗٚ ا٠ُ ازثي ثي ذئي -

  ذٞضزٕ ٝ حطكٖ ثوي٠ ذؼبٓز اظ ٝ زازٕ ثسي ؾٞسي چ٠ ك٢٘يسٕ يٌسكؼ٠

 ٛساقشٖ هًي٠ ايٚ ثب ٗكٌٔي ٗٚ:  ُلز ٗيٌطز ِٛبٕ قيُٜز ثب ٠ً حبٓي زض

 ِٛبٕ دطٝيي ٝ س٘ؿرط ثب اٝٛؼٞضي ٠ً ثيبضٕ زض ًبؾ٠ اظ چك٘بقٞ ٛبذٞٛبٕ ثب ٗيرٞاؾز زٖٓ يؼٜي

٠ٌٜٛ 

 ثي ثي ثي ، كط١َٜ ثي ازة، ثي آزٕ ي٠ ق٘ب ٝٓي ١ؿشي ًي ٛ٘يسٖٝٛ -

  ثك٠ سجسيْ ثٜٔس اي ذٜسٟ ث٠ ٓجرٜسـ قس ثبػض ٠ً ثِٖ ٛي٘س ش١ٜٖ سٞ يي ٠ً٘ٔ زي٠ِ

 هسٕ ي٠ اٝٙ ، آي٠ٜ ث٠ چؿجيسٕ ػوت ضكشٖ هسٕ ي٠ آُبٟ ذٞز ٛب.  ٝايؿشبز ضٕٝ ضٝث٠ اٝٗس قس ثٜٔس

 سٔرف ػُط ثٞي. ٗيرٞضز نٞضسٖ ث٠ زاؿف ٛلؿبي.  چك٘بٗٞ سٞ ظز ظّ ٝ قس زٝال ػٔٞ اٝٗس زي٠ِ

 ي٠ ، زاقز ذبني ثطم ي٠. ثٞز سيطٟ ؾجع چك٘بـ. ٗيكٜيسٕ ٝ هٔجٖ يطثبٙ نساي. ديچيس ثيٜيٖ سٞ

 . ٗيشطؾيس اظـ ٛبذٞزآُبٟ آزٕ ػصث٠ ػٞض

 ظيبز ثؼس ث٠ ايٚ اظ چٞٙ ، ث٠ٛٞ٘ يبزر ذٞة ٝ اؾٖ ايٚ.  كط١ٜ٘س ٗبًبٙ ، ٗبًبٖٛ ٗٚ:  ُلز -

 اؾ٘ٞ ايٚ ٗيكٜٞي

 ثرٞإ ٠ً ضٝ چيعي ١ط ٗٚ ي٘ٚ زض:  ُلز ٗيچطذيس نٞضسٖ اػعاي ضٝ زاقز ِٛبـ ٠ً ١٘يٜؼٞضي

 !! ًٞچٞٓٞ ثجطٕ اؾشلبزٟ چيعي اظ يٞاقٌي ثرٞإ ٛيؿز الظٕ ٗيبضٕ زؾز ث٠ ضاحشي ث٠

 

 ػبؾيِبضي سٞ ؾيِبضقٞ ٝ ًٜبضٕ ثطز زؾشكٞ.  ٗيعزٕ ؾٌش٠ سطؼ اظ زاقشٖ. ػٔٞ آٝضز زؾشكٞ ثؼس

.  ٛكؿز زٝثبضٟ ٗجْ ضٝ ضكز ٝ ظز آٗيع قيُٜز ٓجرٜس ي٠ زٝثبضٟ. ًطز ذبٗٞـ آي٠ٜ ًٜبض ٗيع ضٝ

 ؾ٘ز ضكشٖ.  ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ظٝض ث٠ ٝ ذٞزٕ. ٛيؿز سٜٖ سٞي حؿي ١يچ زي٠ِ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 : ُلشٖ ًٜٖ ثبظ زض ٠ً ايٚ اظ هجْ.  زض ؾ٘ز ضكشٖ. ثطزاقشٖ ٝ ًيلٖ.  ٝؾبئٖ
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 ٛيؿشٖ ق٘ب ٗظْ ٗٚ چٞٙ ث٢شط ٛعٖٛ حطكي ٝ ثبقٖ ؾبًز ق٘ب ٗظْ ازثي ثي آزٕ ثطاثط زض -

 ؾحط اسبم سٞ ٝ ذٞزٕ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ ، ثيطٝٙ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ثبظ ضٝ زض ًٜٖ ِٛبـ اي٠ٌٜ ثسٝٙ

 ضِٖٛ ًطزٕ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ ِٛبٟ ي٠ قس ػبزي سٜلؿٖ ٠ً يٌٖ ُصاقشٖ هٔجٖ ضٝ ٝ زؾشٖ ٝ اٛساذشٖ

 ايٚ سٞ ي٢ٞ ٗيشطؾيسٕ.  دبييٚ ضكشٖ ًطزٕ ٗطست ٓجبؾ٘ٞ ٝ ظزٕ ٠ُٛٞ ضغ يٌٖ ثٞز دطيسٟ ثسػٞضي

 دبييٚ ضكشٖ قسٕ ضز ضا١طٝ اظ ؾطيغ.  ثيبز اسبهٖ

 

 ثٞز قسٟ ؾِٜيٚ ؾطٕ.  ٗئطظٟ زاضٟ زؾشبٕ ١ٜٞظ ٗيٌطزٕ حؽ.  َطكف ضكشٖ زيسٕ زٝض اظ ضٝ ؾحط

 : ُلشٖ ٝ ؾحط ق٠ٛٞ ضٝ ظزٕ دكز اظ. 

 ؟ چُٞضي ذبٖٛ ذٞقِْ ؾالٕ -

 ؟ ٗيبي ٠٘١ آذط ٛ٘يٌكي ذؼبٓز ؟ ذٞثي.  ػٖٞٛ آي ؾالٕ -

 ؟ ٛ٘يكي آزٕ ٠ٌٜٛ نسا ايٜؼٞضي ٜٗٞ اؾٖ ُلشٖ ث٢ز نسثبض ًٞكز -

  ًٜٖ نسار ػٞضي ايٚ زاضٕ زٝؾز:  ُلز ذٜسيس ٗي زاقز ٠ً ١٘يٜؼٞضي

 ؟ ٛي٘سٟ ًي اٝٗسٟ ًي. ًٜٖ چيٌبضر زي٠ِ دطٝيي -

 اٝٛؼب ثطٝ ٛكؿشٚ ؾبٓٚ اُٝٛطف ١ب ثچ٠ اٝٗسٙ ٠٘١ -

 ٝ ثٞزٙ ٛكؿش٠ زي٠ِ ٠٘١ ديف ػ١ٞ٘بٕ ٝ ١بٕ ػ٠٘ ١بي ثچ٠ ثٞز ُلش٠ ؾحط ٠ً ػبيي َطف ضكشٖ

 ١ٖ ثب ٗيعزٙ حطف

 ٗيٌٜيٚ ٜٗٞ ؿيجز زاضيٚ زيسٙ زٝض ٜٗٞ چكٖ ثبظ ٗيجيٜٖ ؾالٕ

 : ُلز ؾٞظاٖٛ ػ٠٘ دؿط ٗبٛي

 حطف سٞ ث٠ ضاػغ ثرٞاييٖ ٠ً ٢ٗ٘ي ايٜوسض ٗيٌٜي كٌط چطا حبال ؟ ق٘ب ذٞثي ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ -

  ثعٛيٖ ٠ً زاضيٖ ايٚ اظ ٢ٗ٘شط حطكبي ٗب.  ثعٛيٖ

  زيسٕ ١ٖ ضٝ سٞ ٢ٖٗ حطكب حبال ذٞة:  ُلز ٝ ؾطـ سٞ ظز يس٠ٛٝ كطٛٞـ ذٞا١ط ، دطيٜٞـ -
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 ث٠ ثعاض ؟ ثيبي قسي ٗؼجٞض ٠ٛ؟ ثطي زض ٛشٞٛؿشي:  ُلز ُٞقٖ ظيط يٞاـ ٝ ًطز ثـٖٔ ػٔٞ اٝٗس

 ١ٖ ثب ٗيرٜسيٖ ث٢ز ًٔي ثِٖ كطٛٞـ

 قس ٗؿرطٟ ؾيبٝـ ايٚ سوهيط آضٟ -

 ث٠ زازٕ ككبضـ ٗحٌٖ ٝ ُطكشٖ ثـٔف اظ ضٝ ؾذٜشب ، ٗطيٖ ديف ٛكؿشٖ ٝ ثطزاقشٖ قيطيٜي ي٠

 ثرٞضـ زضؾش٠ ٗيرٞاؾز زٓف آزٕ ٠ً ثٞز ظزٟ سيذي ي٠ ثچ٠ شضٟ ي٠. ثٞز قسٟ ثبٗعٟ ذئي.  ذٞزٕ

 : ُلز ٗطيٖ

 ذٞثي؟ ، ٠ً ٠ًٜ احٞاّ ٝ حبّ زضؾز آزٕ ٛ٘يعاضٟ ٗبٛي ايٚ -

 

 ؟ ٛسيسٗكٞٙ ًؼبٙ ايٜب ػ٠٘. ذٞثٖ. زي٠ِ سٞ زازاـ زي٠ِ ٠ً ثِٖ چي-

  ٛكؿشٚ اٝٛؼب:  ُلز ٝ زاز ضٝٛكٞٙ دطزٟ ًٜبض ٗج٢ٔبي زؾز ثب

 

 احٞاّ ػ١ٞ٘بٖٗ ٝدؿط ػ٘ٞ زذشط ثب يٌٖ.  ثٞزٙ ٛكؿش٠ ٗبٗبٛيٖ ًٜبض ٠ً زيسٕ ٝ ١بٕ ػ٠٘ زٝض اظ

 : ُلشٖ.  ًطزٕ ثـْ ٗبٗبٛي دكز اظ.  ١بٕ ػ٠٘ َطف ضكشٖ قسٕ ثٜٔس ٝ ًطزٕ دطؾي

 ؟ ذٞثي ذٞزٕ ثعضٍ ٗبٗبٙ ؾالٕ -

 ؟ ذٞثي ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ:  ُلز ٗيٌطز ثٞؾٖ ٠ً ػٞضي ١٘يٚ

 ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾز زٖٓ ػٖٞٛ ٗبٗبٙ ذٞثٖ -

 زٓشِٜ٘ي چوسض ٗؼ٠ٗٞٔ ٗٚ ث٠ ظزٛز ؾط اظ -

 

  ٛساضٕ ٝهز زاضٕ ًالؼ ١لش٠ ضٝظ ١ط ذسا ث٠ ٗبٗبٛي -

 

 ضكشٖ قٞٙ نسه٠ هطثٞٙ ًٔي ٝ ًطزٕ ثـْ ٝ ؾبؿط ٝ ٝؾٞظاٙ ؾشبضٟ ػ٠٘
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  ظزٕ ث٢ف ٓجرٜس ي٠ ٜٖٗ. ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٓجرٜس ثب زاضٟ ٝايؿبزٟ ٗػُبٙ ػ٘ٞ ظٙ ديف ٠ً زيسٕ ٗبٗبٛٞ

 چُٞضٟ؟ زؾشز -

 زي٠ِ ٗيك٠ ذٞة زاضٟ ٛيؿشي ٢ٗ٘ي ظيبز چيع ٝٓي ٗي٠ٌٜ زضز يٌٖ. ؾشبضٟ ػ٠٘ ذٞث٠ -

 ثبـ ذٞزر ٗٞاظت ثيكشط ، ذٞة زذشط ًطز ضحٖ ث٢ز ذئي ذسا -

 

 ذبَط ث٠ قبيس.  ٛجٞزٕ ضاحز ظيبز ١بٕ ػ٘ٞ ثب ٝٓي. زاقشٖ زٝؾكٞٙ ذئي ثٞزٙ ١بٕ ػ٠٘ ػبقن

.  ثٞزٙ ذٞا١ط ١ٖ ثب ١بٕ ػ٘ٞ ظٙ سب زٝ. اٝٗس ًٜبض اذالهبقٞٙ ثب ظيبز ٛ٘يكس.  ثٞز ػ١ٞ٘بٕ ظٙ اذالم

 حطف ؾشبضٟ ػ٠٘ ثب زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٗيسازٙ ُيط ظٗبٙ ٝ ظٗيٚ ث٠.  ثٞزٙ حؿبؼ ذئي

 ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٗبًبٙ زيسٕ ًطزٕ ثٜٔس ضٝ ؾطٕ. ًطزٕ احؿبؼ ذٞزٕ ضٝ ٝ ِٛب١ي ؾِٜيٜي ٗيعزٕ

 ث٠ يٌٖ ٝؾطقٞ ظز دٞظذٜس ي٠ قسٕ ِٛب١ف ٗشٞػ٠ ك٢٘يس سب.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٗيع٠ٛ حطف ػ٘ٞ ثب زاضٟ

 ظز حطف ثب١بـ ًطز قطٝع ٝ ػ٘ٞ َطف ًطز ضٝقٞ ١ٖ ثؼس ًطز ذٖ ٝاؾٖ آقٜبيي ػالٗز

  ٗيك٠؟ دطٝ ايٜوسض ٠ِٗ آزٕ.  ٗيع٠ٛ يد زاضٟ زؾشبٕ ٗيٌطزٕ حؽ

 ٗيع٠ٛ حطف ػ٘ٞ ثب زاضٟ ٠ً ًي٠ ثجي٠ٜ ثيبضٟ زض ثبظي سبثٔٞ اي٠ٌٜ ثسٝٙ دطؾيسٕ ػ٠٘ اظ يٞاـ

 ػ٘ٞر ظٙ زايي دؿط ٗبًبٙ اٝٙ:ُلز ٝ ًطز ؾ٘ز اٝٙ ِٛبٟ ي٠ ػ٠٘

 ثٞز ػ٘ٞ ظٙ زايي دؿط ٗبًبٙ يؼٜي ، ظٗيٚ ضٝي اظ ثكٖ ٗحٞ ٗٚ ٠ًٜ ثبظ ز١ٚ ظٗيٚ ٗيرٞاؾز زٖٓ

 اٗطٝظ قسٕ ايٜؼٞضي چطا ٗٚ ذسا اي!!!!  ًطزٕ ٗي نحجز ػ٘ٞ ظٙ ث٠ ضاػغ اٝٛؼٞضي زاقشٖ ٝٗٚ

 !!! ٗيٌٜٖ ذطاثٌبضي ١٘ف

 ٛسيسٗف؟ حبال سب ٗٚ چطا دؽ -

 زٝؾشبـ اظ يٌي ثب ٛجٞزٟ س٢طاٙ ٝهشٖ چٜس ايٚ ، اٝٗسٟ ؾب٠ٓ چٜس االٙ ٗيرٞٛسٟ زضؼ اِٛٔيؽ آذ٠

 آٝضزٟ ًبضـ زي٠ِ اي٠ٌٜ ٗظْ ٝٓي.  ثٞزٟ اٝٛؼب ثيكشط ، ثٞزٟ ظزٟ ًبضذ٠ٛٞ انل٢بٙ سٞ قطيٌي

 ذٜسيس ثؼسٕ.  اَالػبر آذطيٚ ايٜٖ.  س٢طاٙ
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 ٛجٞز آقٜب ٝاؾٖ هيبكف آذ٠ دطؾيسٕ ١٘يٜؼٞضي ، ػ٘ــــ٠:  ُلشٖ -

 ٗيٌطزٕ چيٌبض ثبيس حبال

 

 ،ٝاؾ٠ ضاػؼجٖ ث٠ٌٜ ٗيرٞاز زٓف ٠ً كٌطي ١ط ثعاض ػ٢ٜٖ ث٠ ذيبّ كٌطٝ اظ قسٕ ذؿش٠ ثيريبّ

 ٠ًٔ ؾطٝ ُئسا ديف ٛكؿشٖ ٠ً ،١٘يٚ ١ب ثچ٠ ؾ٘ز ضكشٖ ثيطٝٙ ثيبٕ ذيبّ كٌطٝ اظ اي٠ٌٜ

. ًطزٙ ِٛبٟ چخ چخ ث٢ف ًطزٕ قطٝع.  ًٜٖ ػسا سٜف اظ ؾطقٞ ٗيرٞاؾز زٖٓ قس ديسا ؾيبٝـ

 :  ُلز ٝ ًطز ٗظٕٔٞ اي ثبٗعٟ ػٞض ي٠ ٝ هيبكف. ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠

  ؟ ٗيسي هٞضسٖ زاضي زضؾش٠ چك٘بر ثب ٠ً ٛ٘يسٟ ؿصا ث٢ز ػ٘ٞ ٠ِٗ چي٠ -

 ًٜبض آضٕٝ ، ذٞضزٙ ث٠ ًطز قطٝع ٝ ثطزاقز ذيبض ي٠ ٝ ٛكؿز ديكٖ س٘بٕ ذٞٛؿطزي ثب اٝٗس ثؼسٕ

 : ُلشٖ ُٞقف

 ث٢ٖ ذجطٕ زٛجبٖٓ ٗيلطؾشي ذٞزر ػب ث٠ ضٝ زي٠ِ يٌي ٛ٘يٌكي ذؼبٓز سٞ ظيبز ضٝر ذئي -

 ٛ٘يسي؟

 .  ًٚ ذٞثي ٝ ثيب ثٞزٕ كٌطر ث٠ ثس -

 چ٠ ٗٚ ١بي ػ٘ٞ ثيچبضٟ ثِيطٟ ٜٗٞ ١بي ػ٘ٞ زذشط ٛ٘يبز ٠ً ًؿي ُلشٖ ذٞزٕ ثب:  ُلز ثٜٔس ثؼس

 ػٕ٘ٞ ث٠ ٗطح٘شي ي٠ ذسا ايٜؼٞضي قبيس ُلشٖ ؟ ثسٙ ضٝ ١ب ق٘ب ذطع ثبيس ًي سب ًطزٙ ُٜب١ي

 ثٌك٠ ٛلؿي ي٠ ػٕ٘ٞ ثيبز ذٞقف سٞ اظ ٛلطٕ ي٠ ث٠ٌٜ

 كطاض ٗيرٜسيس ٠ً ١٘يٜؼٞضي اٖٝٛ.  ظزٛف ث٠ ًطزيٖ قطٝع ُالضٟ ٝ ُئسا ٜٗٞ قس سٕ٘ٞ حطكف سب

 ٗيك٠ قبز ًبضإ يبزآٝضي اظ ضٝحيف ضٝظ چٜس سب اٗيط ًطزٕ ٗٚ ٠ً ثبًبضي ٛساضٟ ذجط ثسثرز ًطز

 ًطزٕ ثٜٔس ؾطٗٞ سب ًطزٕ حؽ ذٞزٕ ضٝ ضٝ ِٛب١ي ثبظؾِٜيٜي ٠ً ٗيعزٕ حطف ُالضٟ ثب زاقشٖ

 ٝ ؾطٕ ٝ آٝضزٕ ًٖ ٗٚ ٠ً قس َٞالٛي اٛوسض ِٛب١ف ٝٓي ثبض ايٚ.قس هلْ ٗبًبٙ ِٛبٟ سٞ ِٛب١ٖ

  ًطزٕ ٗي ٛبضاحشي احؿبؼ ِٛب١ف ؟ظيط ٗٚ ػٞٙ اظ ٗيرٞاز چي ايٚ ذسا اي ، دبييٚ اٛساذشٖ
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 ًطزٕ ِٛبٟ ًطز ثٜٔسٕ ػب اظ ٝ ُطكز زؾش٘ٞ يٌي يٌسكؼ٠ ٗيٌطزٕ كٌط زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘يٚ

  ، ٗيطههيسٙ زاقشٚ ػ٢ٛٞب ٠ً ػبيي ثطز ذٞزـ ثب ًكيس زؾش٘ٞ. ؾيبٝـ زيسٕ

  ٛيؿز حؿف انال ؾيبٝـ ٝاي -

 ضٕٝ ضٝث٠ آضٕٝ ذئي ًطز قطٝع ذٞزقٖ ٝ ػ٘ؼيز ٝؾٍ ثطز ٜٗٞ ٝ ٌٛطز ُٞـ حطكٖ ث٠ ٝٓي

 : ُلز. ٗيطههيس هكَٜ ٝ ٗطز٠ٛٝ ذئي ، ثٞزٕ ضههيسٛف ٗسّ ػبقن ، ضههيسٙ

 ًٜٖ ذجطر ٛشٞٛؿشٖ اٝٗس ديف ٝاؾٖ ًبضي ًٚ ثبٝض ذٞقِٔشٞ، اذ٘بي اٝٙ ًٚ ثبظ ػٖٞٛ آيٚ -

 ؟ ،ثبق٠

 زيس سب. زاقشٖ زٝؾف زازاقٖ ٗظْ ، ظزٕ ٓجرٜس ٛبذٞزآُبٟ ٠ً ثٞز قسٟ ذٞاؾشٜي هيبكف اٛوسض

 : ُلز ٝ ًطز ثٞؼ ٝ ٓذٖ ٗيرٜسٕ زاضٕ

 ٗٚ ثكٖ ُكبزر ز١ٚ اٝ هطثٞٙ -

 :ُلشٖ ٝ ُطكشٖ ٛيكِٞٙ د٢ٔٞـ اظ ٝ ظزٕ ػيؾ ي٠

 ؟ قسي دطٝ زازٕ ضٝ سٞ ث٠ ٗٚ ثبظ -

 ثـٔف سٞ ًكيس ٜٗٞ ذٜسٟ ثب ٗيِطكز زؾش٘ٞ ٠ً حبٓي زض

 : ُٝلشٖ ثيطٝٙ اٝٗسٕ ثـٔف اظ

  ُكبزٟ؟ ٗٚ ز١ٚ ًؼبي ثسي ذئي -

 زٖٓ؟ ػعيع ،ذٞث٠ اي ؿٜچ٠ ٓت ذبٖٛ ثبثب ثبق٠ -

 . قس درف ٗاليٖ آ١َٜ ي٠ ٝ قس سٕ٘ٞ آ١َٜ يٌسك٠.  زاقز ضٝ ذئي ، ُطكز ذٜسٕ

 :  ُلشٖ ؾيبٝـ ث٠ آضٕٝ

 

  ٝؾٍ ايٚ ثعٛي ٝ يٌي ٗد ٝثٌٚ سالقز ١ٖ سٞ ثكيٜٖ ٗيطٕ ٗٚ زي٠ِ قسٕ ذؿش٠ -
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 ػ٘ٞ زٝؾز زذشط ، آسٜب ؾ٘ز ضكز ٝ ذٜسيس كطؾشبزٝ ٝاؾٖ ثٞؼ ي٠ اٖٝٛ.  ظزٕ ٝاؾف چكٌٖ٘ ي٠

 ُطكشٖ ؾطٗٞ ٛلط ي٠ ث٠ ذٞضزٕ يٌسكؼ٠ ٠ً ثيطٝٙ ٗيٞٗسٕ ػ٘ؼيز سٞ اظ زاقشٖ.  ثطهه٠ ثب١بـ سب

 ايٜؼب زي٠ِ ايٚ ، ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ قيُٜز ثب زاضٟ ٗبًبٙ زيسٕ ٠ً ًٜٖ ذٞا١ي ٗؼصضر اظـ سب ثبال

 ٝ قس حٔو٠ ً٘طٕ زٝض زؾشف يٌسكؼ٠ ٠ً ثكٖ ضز ًٜبضـ اظ سلبٝر ثي ذٞاؾشٖ!!! ؟ ٗي٠ٌٜ چيٌبض

 ذٞضزٙ سٌٞٙ آ١َٜ ثب آضٕٝ ًطز قطٝع ٝ ثـٔف سٞ ًكيس ٜٗٞ

 ً٘طٕ ضٝ آضٕٝ زاقز ٠ً زؾشبـ ُطٗي ًطز؟اظ چيٌبض االٙ ايٚ. آٙ ي٠ ًطز ١َٜ ٗرٖ قسٕ ق٠ٌ

 ٝ ؾيٜف ضٝ ُصاقشٖ زؾش٘ٞ.  ًطز ًبضٝ ايٚ حوي چ٠ ث٠ دطٝ دؿطٟ.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ٗيٌطز حطًز

 ٠ً ككبضي اظ.  چؿجيسٕ ث٢ف ثيكشط ٠ً ػٞضي.ُطكز ٗحٌ٘شط ٝ ً٘طٕ ٠ً ثكٖ ػسا اظـ ذٞاؾشٖ

 : ُلشٖ آضٕٝ ، ًكيس سيط زؾشٖ٘. ُطكشٖ زضز ً٘طٕ آٝضز ث٢ٖ

 .  ثطٕ ًٚ ٖٝٓ.  ٗيٌٜي زاضي ؿُٔي چ٠ ١ؿز ٗؼٕٔٞ -

 ١ٖ ثٞؾ٠ ٝاؾ٠ ٠ٛ؟ ُطٗشط، ١ٖ ثعضُشط ١ٖ ؾيبٝـ ٗبّ اظ ٗٚ ثـْ ًٜٖ كٌط ؟ ثسٟ ػبر ٠ِٗ ؟ چطا -

 ؟ چُٞضٟ ، ثسي ٛظط ذٞزر ثؼس ، ًٜيٖ اٗشحبٙ ٗيشٞٛيٖ

 ٝ ػهجبٛي ذئي چك٘بـ ، قٞذي٠ ثب ٠ً حطكبـ ثطػٌؽ ًطزٕ احؿبؼ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب

 هطٗعثٞز

 :  ُلشٖ ١ٖ ظٗبٙ ١ٖ ثيطٝٙ ثيبٕ ثـٔف اظ ًطزٕ سالـ زٝثبضٟ

 !!! ك٢٘يسي؟ ، ٗيجٞؾٖ ًي ٝ ٗيطٕ ًي ثـْ سٞ ٗٚ ٛساضٟ ضثُي ١يچ سٞ ث٠

 حٔو٠ ٝاظ ًٜٖ ثبظ زؾشبقٞ ٛشٞٛؿشٖ ًطزٕ ًبضي ١ط ٝٓي ، ًطزٙ سالـ ث٠ ًطزٕ قطٝع زٝثبضٟ

 ، ًطز ٗي ِٛبٕ سالقٖ ث٠ ٓجرٜس ثب زاقز ١٘يٜؼٞضي اٖٝٛ. ثٞز ُٜسٟ ثؽ اظ. ثيطٝٙ ثيبٕ زؾشف

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض دبييٚ آٝضز ٝ ؾطـ ، ٗيسيس ً٘سي كئٖ ي٠ زاقز اِٛبض

 ٗيك٠ ٗطثٌٞ ٗٚ ث٠ ًبضار ٠٘١ ، ١ٖ ثؼس ث٠ ايٚ اظ ، ٗيكي ذؿش٠ ًٞچٞٓٞ ٌٛٚ سالـ ظيبز -

 !!؟ ك٢٘يسي

 ٝ قٖٞٛ ؾ٘ز ًٜٖ ٝػ٘غ ُطزٖٛ قس ثبػض اٝٗس هٔؤٌٖ ذٞضز ُٞقٖ ث٠ ٠ً زاؿف ٛلؽ

 :  ُلشٖ.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ زاضٟ ٓصر ثب زيسٕ ٠ً ًطزٕ ِٛبـ ػهبثبٛيز ثب ػوت ًكيسٕ ٓطظيسٗٞؾطٗٞ
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 ١ط ٗٚ ؟ ،١بٙ چيٌبضٗي ؟ زازاق٘ي ؟ ؟ثبثبٗي ٗيٌٜي سٌٔيق سؼييٚ ٗٚ ٝاؾ٠ ٠ً ٜٗي چيٌبضٟ سٞ -

 ؟ ٠ٛ يب ك٢٘يسي ١ٖ سٞ ، ًٚ كًٞٓي ٗٚ ًبض سٞ ًٖ دؽ ، دؿط آهب ٗطث٠َٞ ذٞزٕ ث٠ ٗيٌٜٖ ًبضي

  ظزٕ ث٢ف ًٜي ضًٖٝ ٓجرٜس ي٠ ثب ٝ ثبال ُطكشٖ ؾطٗٞ

 ًطز اَطاف ث٠ ِٛبٟ ي٠ ثٞز ؾطٗٞٙ دكز ٠ً ضا١طٝيي َطف ٝثطزٕ ًكيس زؾش٘ٞ قس سٕ٘ٞ ػٖ٘ٔ سب

 ثؿز زضٕ ٝ اسبم سٞ ًكيس ٜٗٞ ٝ ًطز ثبظ اسبم زض ثؼس

 .اٝٗس ثٜس سطؼ اظ ٛلؿٖ

 

 ػيؾ ي٠.  ث٢ٖ چؿجيس ٝ زيٞاض ث٠ ًٞثيس ٗحٌٖ ٜٗٞ. ٛيؿز سٜٖ سٞي حؿي ١يچ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ ز١ٜٖ ػٔٞ ٗحٌٖ زؾشف ثب ٠ً ظزٕ

 ؟ ك٢٘يسي ٗيٌٜٖ ذلز ػب ١٘يٚ ثيبز زض نسار -

 ذل٠ نساي ثب.  ٗيكسٕ ذل٠ زاقشٖ ٠ً ٗيساز ككبض ٗحٌٖ ٝ ز١ٜٖ اسوسض. ٗي٘طزٕ زاقشٖ سطؼ اظ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبضٟ ثِيطٟ ثٜٔسيكٞ ػٔٞي ٗيٌطز ؾؼي ٠ً اي

  ؟ ك٢٘يسي -

 سب چٜس.  قس ضيٖ ٝاضز قسر ثب اًؿيػٙ اِٛبض ثطزاقز زؾشكٞ.  آضٟ يؼٜي ٠ً زازإ سٌٞٙ ؾطٗٞ

 ذٞزٕ ث٠.  ثٌكٖ ٛلؽ ثيٜيٖ ثب ٛ٘يشٞٛؿز زضؾز ٗٚ آذ٠. قس ػبزي حبٖٓ سب ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ

 : ُلشٖ ٝ ؾيٜف سٞ ًٞثيسٕ زؾز ثب اٝٗسٕ

 ًطزي ذلٖ َطف اٝٙ ثطٝ ؟ ٝحكي چش٠ -

 ضٝ ُصاقز ٝ ًطز ثبظ ُطكز زؾش٘ٞ زٝسب. ٛرٞضز سٌٞٙ ػبـ اظ ؾبٛشٖ ي٠ ُٜسـ ١يٌْ اٝٙ ثب ٝٓي

.  نٞضسٖ ث٠ ٗيرٞضز ،ٛلؿبـ ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ.  ثرٞضٕ سٌٞٙ ػبٕ اظ ٛ٘يشٞٛؿشٖ زي٠ِ. زيٞاض

 : ُلز ذٞضزٟ ُطٟ آثط١ٝبي ثب. ثٞز قس هطٗع ػهجبٛيز اظ چك٘بـ

 ؟ ثِٞ زٝثبضٟ ٗيِلشي چيعايي ي٠ ذٞزر ٝاؾ٠ زاقشي -
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 ثسٕ هٞضر ٝ ثـًٖ ًطزٕ ؾؼي ٗئطظيس زاقز چٖٞٛ.  ٗيٞٗس زض اقٌٖ زاقز ػهجبٛيز ٝ سطؼ اظ

 : ُلشٖ ٗئطظيس ٠ً نسايي ثب.

 زٝسبيي ٠ً ثبق٠ زيسٟ ٛلط ي٠ ا٠ُ ؟ ٗٚ ًبضاي آذ٠ زاضٟ ضثُي ػ٠ سٞ ث٠ ؟ ٗيرٞاي ٗٚ ػٞٙ اظ چي -

  ؟ ٗب ث٠ ضاػغ ٗيٌٜٚ كٌطايي چ٠. ٗيك٠ چي ٗيسٝٛي اسبم سٞ اٝٗسيٖ

  ًٜٚ ثس كٌط ٛ٘يبز ثسٖٗ ٗٚ ي٘ٚ زض.  ٗيجيٜي ثس ُٝط٠ٛ. ٛعاض ٗٚ ؾط ث٠ ؾط ًٞچٞٓٞ: ُلز -

 

 حبال سب ًؽ ١يچ. ٗيساز ككبضـ ثؽ اظ ٗيكٌؿز زؾشٖ ٗچ زاقز قسٕ ُطكشبض ُيطي چ٠ ذسايب

 ٛساقز كبيسٟ ٝٓي ثيطٝٙ ثيبضٕ زؾشف سٞ اظ زؾش٘ٞ ًطزٕ ؾؼي. ثٞز ٌٛطزٟ ثطذٞضز ايٜؼٞضي ٗٚ ثب

 دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ زاقز زي٠ِ.

 ػٞاة ث٢ز ثرٞإ ٠ً ٛ٘يكٜبؾٖ ضٝ سٞ انال ٗٚ.  ٗيٌٜٖ ثرٞاز ٠ً ًبضي ١ط زٖٓ ٗٚ دطٝ دؿطٟ -

 ٝ دسضر ٗيِٖ ثبثبٕ ث٠ ٗيِي؟ ٗيرٞاز زٓز چي ١ط ٠ً ًبضٕ ٝ ًؽ ثي ٗٚ ًطزي كٌط سٞ. ثسٕ دؽ

 ...ثِٖ ؾيبٝـ ث٠ ثعاض.  ثيبضٟ زض

 ث٢ف سؼؼت ثب. ضكز يبزٕ حطكٖ ذٜسـ نساي ثب ٠ً ٗيعزٕ حطف ذٞزٕ ٝاؾ٠ زاقشٖ ١٘يٜؼٞضي

 زاقشٖ. ثبال آٝضز ؾطٗٞ ُطكز چٖٞٛ ًطز ّٝ زؾشبٗٞ ٗيرٜسيس زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ. ًطزٕ ِٛبٟ

 : ُلز ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ. ٗيرٞضز ٓجبٕ ث٠ زاقز زاؿف ٛلؿبي ، ٕ ٗيٌطز ؾٌش٠ زي٠ِ

.  ًٜٖ نحجز ثب١بـ ٗيرٞإ ذٞزٕ چٞٙ.  ٛشطؾٞٙ ثبثبر اظ ٜٗٞ. ٗيٌٜٖ ثرٞإ ٠ً ًبضي ١ط ٗٚ -

 ؟ چي ٝاؾ٠ ٗيسٝٛي

  زازٕ سٌٞٙ ٠ٛ ٗؼٜي ث٠ ؾطٗٞ سؼؼت ثب

 ٠ً ايٚ ٝاؾ٠. ثسي دؽ ػٞاة ٗٚ ث٠ كوٍ ثبقي ٗؼجٞض ثؼس ث٠ ايٚ اظ ًٜٖ ًبضي ي٠ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ -

 . ثكي ٗٚ ٗبّ

 : ُلز ٝ ذٞزـ ث٠ زاز ككبضٕ ٗحٌٖ ٝ ً٘طٕ زٝض اٛساذز ٝ زؾشف ي٠ ثؼس

 ، ًٞچٞٓٞ ٠ًٜ ثـٔز ثبق٠ ٛساقش٠ ػطار ًؿي ١ط ٝ ثبقي ٗٚ ثـْ سٞ كوٍ ثؼس ايٚ اظ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ -

 ًٞچٞٓٞ ٛطٟ يبزر ايٜٞ. اي زي٠ِ ًؽ ٝ ؾيبٝـ ثـْ سٞ ٠ٛ ايٜؼبؾز كوٍ سٞ ػبي ثؼس ث٠ ايٚ اظ
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  ضكز ٝ ظز ٝاؾٖ چكٌٖ٘ ي٠ ، ًطز نبف ٝ قٔٞاضـ ًز.  ًطز ٖٝٓ ثؼسٕ

 االٙ ٗيِلز چي ايٚ.  ُطي٠ ظيط ظزٕ ٝ ٛكؿشٖ ظٗيٚ ضٝ ػب ١٘ٞٙ ٛساقز ٝ ٝظٖٛ سحْ٘ ثسٖٛ زي٠ِ

 كوٍ ثبق٠ ٛساقش٠ ذٞزٕ اظ اذشيبضي ١يچ ٠ً ػطٝؾٌٖ ٗٚ ٠ِٗ.  ٠ًٜ ذٞزـ ٗبّ ٜٗٞ چي يؼٜي ؟

 ٗٚ ػٞٙ اظ چي ؟آذ٠ چي٠ ٗيس٠ٛٝ ٜٗٞ اؾٖ انال.  قس ديساـ ًؼب اظ ايٚ.  ثبق٠ ٢ٖٗ اٝٙ سه٘يٖ

 دبٕ ٝ زؾز.  دبييٚ ثسػٞض ككبضٕ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٝٓي.  قسٕ آضٕٝ سب ًطزٕ ُطي٠ يٌٖ ؟ ٗيرٞاز

.  ثٞز قسٟ ٝحكشٜبى هيبكٖ ًطزٕ ِٛبٟ ذٞزٗٞ آي٠ٜ سٞ.  ػبٕ اظ قسٕ ثٜٔس ظٝض ث٠. ٗيعز يد زاقز

 ٗيع ضٝ آضيف ٓٞاظٕ ث٠ ٝػساٙ ػصاة ًٔي ثب.  ثٞز ػ٘ٞ ظٙ ٝ ػ٘ٞ اسبم سٞ آٝضزٕ ٠ً قبٛؿي س٢ٜب

 ػ٘ٞ زيسٕ.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ اسبم اظ ٝ ًطزٕ ٗطست ٓجبؾ٘ٞ.  ًطز ضاٟ ضٝث٠ ضٝ هيبكٖ يٌٖ ٝ ظزٕ زؾشجطز

 . َطكف ضكشٖ ٝ ًطزٕ ٝػٞض ػ٘غ ذٞزٕ يٌٖ َطف ايٚ ٗيبز زاضٟ ػٔي

 ٗجبضى اظزٝاػشٞٙ ؟ؾبِٓطز ذٞثي ػٖٞٛ ػ٘ٞ ؾالٕ -

 ػطؾيز ايكبال. ٜٗ٘ٞٙ ٗطؾي ؟ آيٚ ذٞثي ػ٘ٞ، زذشط ؾالٕ -

 ػ٘ٞ ٗطؾي -

 ذٞث٠؟ ؟حبٓز هطٗع چطا چك٘بر ؟ دطيسٟ ٝضٝر ضَٛ چطا ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ايٜؼب -

 ثكٖ ث٢شط قبيس ثٌكٖ زضاظ يٌٖ اسبم سٞ اٝٗسٕ. ٗي٠ٌٜ زضز ؾطٕ يٌٖ ، ػ٘ٞ ذٞثٖ -

  ؟ ذٞضزي هطل چُٞضي؟ االٙ -

 ثوي٠ ديف ٗيطٕ زي٠ِ ٗٚ. ػ٘ٞ ٗطؾي قسٕ ث٢شط ٝٓي ٛرٞضزٕ -

 .ُٖٔ ثطٝ ثيبضٟ ٝاؾز ٗؿٌٜٖ ي٠ ٗيِٖ ذسٗشٌبض ث٠.  ُٖٔ ثبق٠ -

 ٗٚ ث٠ ضاػغ كٌطي چ٠ ٗيٞٗس ديف زهيو٠ 03 ا٠ُ آٝضزٕ قبٛؽ. اسبم سٞ ضكز ٝ ًطز ثٞؾٖ ثؼسٕ

 ٝاهؼب ٗيٌطز

 : ُلز ، ٛكؿشٖ دطيٜٞـ ديف ضكشٖ

 ؟ ُكشٖ زٛجبٓز ًٔي ثٞزي ًؼب سٞ -
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  ثكٖ ث٢شط قبيس ثٌكٖ زضاظ يٌٖ ُلشٖ ٗيٌطز زضز ؾطٕ.  ثٞزٕ اسبم سٞ -

 چُٞضي؟ االٙ-

 ث٢شطٕ ذئي -

.  ٗيٌطز چيٌبض ايٜؼب ايٚ ، ًطزٕ ١َٜ زيسٕ ٠ً چيعي اظ ٝٓي ًطزٕ ثٜٔس ؾطٗٞ ثبثبٕ نساي ثب

 ٝ قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ ز٢ٓطٟ ثب.  ٗيٌطز ِٛبٕ ٗؿرطـ ٓجرٜس اٝٙ ثب زاقز ثٞز ٝايؿبزٟ ثبثب ًٜبض ٗبًبٙ

  ًٜبضقٞٙ ضكشٖ ٓطظٝٙ دب١بيي ثب

 ثبثب ؾالٕ -

 ثبثب؟ زذشط ذٞثي ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ -

 ثبثبيي ذٞثٖ -

 ؟ ق٘ب ذٞثي. ؾالٕ -

 

 زازٕ ؾالٕ ي٠ ٓت ظيط ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب ؾالٗف ثبنساي

 .ٗيٌطز ذلٖ زاقز ديف ضثغ ي٠ سب اِٛبض ٠ٛ اِٛبض ق٘ب ذٞثي ٗي٠ِ ١٘چيٚ

 . ػ١ٞ٘بر ظٙ زايي دؿط ، ٗبًبٙ آهب ايكٞٙ ػبٙ آيٚ:  ُلز ثبثب -

 ذٞقجرشٖ ثب١بسٞٙ آقٜبيي اظ:  ُلز ٗبًبٙ -

 : ُلشٖ حبٓي ثي ثب ٜٖٗ. ثٞز دطٝ ثكط ايٚ چوسض

 ١٘يُٜٞض ٜٖٗ -

 ؟ ثٞز ؾطـ سٞ كٌطي چ٠ يؼٜي
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 ١ٜٞظ زيسٕ ٠ً ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠ زٝؾشبـ، اظ سب چٜس َطف ثطزـ ٝ ًطز نسا ضٝ ثبثب اٝٗس ػ٘ٞ

 : ُٝلشٖ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٗؿرطـ ٓجرٜس اٝٙ ثب زاضٟ

 ؾط اظ زؾز چطا ٛساضٕ ًبضي سٞ ثب ٠ً ٗٚ ؟ ٗيرٞاي ٗٚ ػٞٙ اظ ػي ؟ چي٠ ًبضا ايٚ اظ ٜٗظٞضر -

 .  زؾشز اظ قسٕ ذؿش٠ ، اٗكت چكٖ٘ ػٔٞي ٗيبي ؟١٘ف زاضي ٛ٘ي ثط ٗٚ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ذٞٛؿطزي ثب

 ًٜي ػبزر ثٞزٖٛ ث٠ ث٢شطٟ دؽ ، ًٞچٞٓٞ چك٘بسٖ ػٔٞي ١٘يك٠ ٗٚ ثؼس ث٠ ايٚ اظ چٞٙ ٗشبؾلٖ -

!!! 

  ٛساقشٖ ١ٖ ثب ٝ اؾشطؼ ٠٘١ ايٚ سحْ٘ ٗٚ ذسا اي.ضكز ١ٖ ثؼس

 

 ٠ً ٗبًبٙ چك٘بي اظ زٝض ٠ً ػبيي ي٠.  زاقشٖ س٢ٜبيي ث٠ احشيبع ٝايؿشٖ دبٕ ضٝ ٛ٘يشٞٛؿشٖ زي٠ِ

  ٝ ٗبٗبٙ ؾ٘ز ضكشٖ ثكٖ آضٕٝ يٌٖ ثشٖٞٛ

 ٗٚ ، ٛكسٕ ث٢شط ًطزٕ سحٖ٘ٔ چي ١ط ٗي٘يطٕ زاضٕ زضز ؾط اظ ثسٟ حبٖٓ ذئي ٗٚ ٗبٗبٙ:ُلشٖ -

  ذ٠ٛٞ؟ ثطٕ

 . ٗيك٠ ٛبضاحز ػ٘ٞر ٛ٘ٞٛي قبٕ ٝاؾ٠ اٝٗسي ايٜؼب سب ظقز -

 !!ثطٕ؟؟ ٗيبضٕ زض ػ٘ٞ زّ اظ ثؼسا ػٞضي ي٠ ذٞزٕ ٗٚ -

 ٝ ًطزٕ ذساحبكظي ١ب ػ٠٘ ٝ ٗبٗبٛي اظ ضكشٖ. ثطٕ ٠ً ًطزٕ ضايي ٝ ٗبٗبٙ ثبالذطٟ انطاض ًٔي ثب

 ضٝ اٗكت ٝ اٝٛؼب ثطٕ قت ي٠ كطؾز اٝٓيٚ سٞ زازٕ هّٞ ١ٖ ػ٘ٞ ظٙ ٝ ػ٘ٞ ث٠. ضكشٖ ٝ زازٕ سٞييح

 ذ٠ٛٞ ثطُكشٖ آغاٛؽ ثب.  ًٜٖ ػجطاٙ

 ١٘ف چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ٛساقز اي كبيسٟ ٝٓي ثكٖ آضٕٝ يٌٖ سب ُطكشٖ زٝـ ي٠ ضكشٖ ذ٠ٛٞ ضؾيسٕ سب

 قبٕ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ١ٖ آذط.  ٛ٘يطكز يبزٕ اظ ٗؿرطـ ٓجرٜس اٝٙ ٝ ٗبًبٙ هيبك٠.  زاقشٖ زٓكٞضٟ

 . ذٞاثيسٕ ٝ ذٞضزٕ ثرف آضإ سب زٝ ثرٞضٕ
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 ،سب ٗيٌطزٕ كٌط قت ٙ اٝ ث٠ ً٘شط ثٞز، قسٟ ضاحز ذيبٖٓ ٜٖٗ ، ٛجٞز ذجطي ١يچ ١لش٠ ؾ٠ زٝ سب

 احؿبؼ ُلز ايٜٞ ٠ً ثبثب. ًطزٟ ذٞاؾشِبضي ٗٚ اظ ٗبًبٙ ٠ً ُلز ٝ ذ٠ٛٞ اٝٗس ثبثب قت ي٠ اي٠ٌٜ

 ؟انال ث٠ٌٜ ًبضٝ ايٚ ثبيس چطا ؟ ٠ٌٜ٘ٗ آذ٠ ١ٖ چيعي ١٘چيٚ ٠ِٗ ٝ قس ذطاة ؾطٕ ضٝ زٛيب ًطزٕ

 اي٠ٌٜ اؾٖ ث٠ ٝ ٛجٞزٟ ثيٌبض آهب ٗسر ايٚ سٞ ٠ً ك٢٘يسٕ سبظٟ ؟ ٗيكٜبؾ٠ يب زيسٟ ثبض چٜس ٜٗٞ ٠ِٗ

 ٝ قسٟ ٛعزيي ثبثب ث٠ حطكب ايٚ ٝ زاذٔي َطاحي ٝ ؾبذش٘بٙ ٛوك٠ ث٢ب٠ٛ ث٠ ثع٠ٛ ضؾشٞضاٙ ي٠ ٗيرٞاز

 !!! ًطزٟ ػب ثبثب زّ سٞ ٝ ذٞزـ ػٞضايي ي٠

  ٠ٛ:  ُلشٖ كٌطي ١يچ ثسٝٙ ك٢٘يسٕ ضٝ هًي٠ ٝهشي

 

 

 

 .  ٛكس هبٛغ ثبثب ٝٓي ، ٗيطؾٞٛس ؾٌش٠ ٗطظ ث٠ ٜٗٞ ًٜٖ اظزٝاع ٗبًبٙ ثب ثرٞإ ٠ً ايٚ كٌط اظ حشي

 

 ٛ٘يٌٜٖ هجّٞ ػٞاث٘ٞ ُٝط٠ٛ ٗيرٞإ زٓيْ:  ُلز -

 : ٗيِلز ثٞز سطؾيسٟ چك٘ف آضٝيٚ هًي٠ ثؼسٟ ثبثب ؟ آٝضزٕ ٗي زٓئي چ٠ ثبثب ٝاؾ٠ آذ٠ ٝٓي

 دٞٓساضٕ ٝ هيبك٠ ذٞـ.  ٗي٠ٌٜ سؼطيق ًٔي قرهيشف ٝ اذالم اظ ػ٘ٞر.  ٗيكٜبؾٖ ٝ دؿط ايٚ -

 ١٘ف ثبثب ٠ً ثٞز ُصاقش٠ سبطيط ثبثب ضٝ ػٞضي چ٠ ٗسر ايٚ سٞ ٛ٘يسٖٝٛ ٗيرٞاي؟ چي زي٠ِ ، ١ؿز

 اٗطٝظ ضٝقٖ ايٚ ٠ً.  ًٜٖ نحجز ذٞزـ ثب ثعاض ُلشٖ ٛساضٟ كبيسٟ زيسٕ ، ٗيٌطز َطكساضي اظـ

 . ٛساز ٛشيؼ٠

 ٢ٜٗسؾي آذط ؾبّ ، ٗٞٛسٕ ذٞاة ثٞزٕ ذٞضزٟ ٠ً هطنبيي ذبَط ث٠ ٝٓي زاقشٖ ًالؼ ظٝز نجح

 دؿطا زضز ث٠ ٗيِلشٚ ٠٘١ اي٠ٌٜ ،ثب ثٞزٕ ضقشٖ ػبقن ػٞضايي ي٠.  ٗيرٞٛسٕ آٌشطٝٛيي ثطم

 ي٠. ٛساقشٖ آضايف ٝاؾ٠ ٝهز. قسٕ حبيط ١ٞا ١ّٞ.  ٛساقشٖ هجّٞ ٝ حطف ايٚ ٗٚ ٝٓي ، ٗيرٞضٟ

 .  زاٛكِبٟ ضكشٖ ؾطػز آذطيٚ ثب ٝ ظزٕ ٗاليٖ ٓت ضٝغ ي٠ ثب دٌٜيي
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 سٞ ضكشٖ ٝ ظزٕ زض.  ٛ٘يٞٗس ثبال ٛلؿٖ زي٠ِ ضؾيسٕ ًالؼ زض دكز سب. زاقشٖ 0 ٗساض آظٗبيكِبٟ

 .ثكيٜٖ زاز اػبظٟ اؾشبز ذٞا١ي ٗؼصضر ًٔي ثؼس

 ٝؾبيْ ضكشٖ.  ثٞز زازٟ ٝ ٗساض سٞييحبر اؾشبز. ٛكؿشٖ ضكشٖ ، زاقش٠ ٠ِٛ ػب ٝاؾٖ ٗحيب زيسٕ

 قس سٕ٘ٞ ًبضٕ. ًطزٙ ٝنْ ث٠ ًطزٕ قطٝع. زاز سٞييح ث٢ٖ يٌٖ ١ٖ ٗحيب.  ُطكشٖ سحٞيْ آظٗبيكٞ

 ذساحبكظي ٗحيب آذط. ٛيبٝضز زض ؾط ١ٖ ٗحيب.  ثٞز چي ٗكٌٔف ٛ٘يسٖٝٛ. ٛ٘يساز ػٞاة ٗساض ٝٓي

 ثب زاقشٖ ١٘يٜؼٞضي.  ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ زي٠ِ. ثيطٝٙ ٜٗشظطـ ٛبٗعزـ ُلز ، ضكز ٝ ًطز

 اظ يٌي ػٔي اٗيط زيسٕ ًطزٕ ِٛبٟ.  ثبال دطيسٕ يٌي ؾالٕ نساي ثب ٠ً ٗيطكشٖ ًٜٔؼبض ؾي٘ب

 ًالؼ ظضَٛ قبُطزاي

 

 

 ثشطؾيس ٛ٘يرٞاؾشٖ كطظإ ذبٖٛ ثجركيس -

 ثٞز دطر يٌٖ ذٞزٕ حٞاؼ.  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 ؟ اٝٗسٟ ديف ٗكٌٔي -

 :  ُلز ٝ ًطز اؾشبز ث٠ ِٛبٟ ي٠ قسٕ ًالك٠. ٛ٘يسٟ ػٞاة ٗساضٕ ، ث٠ٔ -

 

  ثسيس اؾشبز ٛكٞٙ ٝ ١٘يٚ ٝ ثسيس سـييط ايٜٞ يٌٖ ، زازٟ ػٞاة ٗٚ ٗساض -

 زاضٟ زيسٕ ٠ً ًٜٖ سكٌط اٝٗسٕ. قس ٗؼٕٔٞ زٛسٝٛبٕ سٕ٘ٞ ًٜٖ كٌط ٠ً ظزٕ ٓجرٜس ي٠ ذٞقحبٓي اظ

 ٛبظ يٌٖ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٓجرٜسٗٞ.  ذٞق٠ ؾط چوسض زذشطٟ ٗي٠ِ ذٞزـ ثب االٙ. ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٓجرٜس ثب

 : ُلز.  ُطكشٖ ٗساضٝ.  ثٞز ًطزٟ ًالكٖ ٝاهؼب ذٞزٕ ٗساض چٞٙ!!!  يٌ٘ب ،كوٍ ًطزٕ

 ذٞزسٞٙ ثطاي ثِيط ًذي ٗٚ آظٗبيف زؾشٞض ًبضٝ ُعاضـ ضٝ اظ ثطيس ق٘ب زاضٕ ًبض ًشبثر٠ٛٞ ٗٚ -

 ؟ ثسيٚ دؽ ث٢ٖ.  زاٛكِب١ٖ زض زٕ زي٠ِ زهيو٠ 01 ٗٚ
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 ػب ث٠ ثسٟ آظٗبيكِبٟ سحٞيْ سب ثطزاقز ٜٗٞ ٝؾبيْ ثطزثٞضز اٖٝٛ. ُطكشٖ اظـ ضٝ ثط٠ُ سكٌط ًٔي ثب

 . ذٞزـ ٝؾبيْ

 ٝ ًطز سؿز اؾشبز.  زازٕ اؾشبز سحٞيْ ١ٖ ثؼس.  ًطزٕ ٗساضٝزؾشٌبضي يٌٖ احشيبٌ ٝ ؾطػز ثب

 سحٞيْ ٝؾبئٞ ؾطػز ثب ١ٖ ثؼس.  ثٞزٟ ذٞزٕ ًبض ٝاهؼب اِٛبض ًطز شٝهي ي٠.  زاز ػٞاة ٗساض كٞضي

 ي٠.  ًذي نق قٔٞؿي ٝ ثٞز سطٕ آذط ثبظ ػظ٘شي، چ٠ ث٠ ثٞز نق ي٠ ٝٓي ، اٛشكبضار ضكشٖ ٝ زازٕ

 .  ٗيِيطٕ اظـ ٗيٌٜٖ ديسا ٝ يٌي حبال ًٚ ٝٓف ُلشٖ.  ٛساضٕ ٝهز زيسٕ ًطزٕ ؾبػز ث٠ ِٛبٟ

 :  ُلز. اٝٗس. قسٕ ٜٗشظطـ ٝ زاٛكٌبٟ زض ػٔٞ ضكشٖ ، زي٠ِ ٛساقشٖ ًالؼ

 

 ُطكشيٚ؟ ًذي -

 :ُلز.  ُلشٖ ضٝ ٗٞيٞع

 .ثِيطيس ًذي ذيبثٞٙ ؾط ثطيٖ ثيب -

 .  ٛيؿز كٌطي ثس زيسٕ

 ؟ ٛ٘يك٠ زيطسٞٙ ق٘ب: ُلشٖ -

 ثطيٖ ٛساضٕ ًٝبضي زازٕ ديك٢ٜبز ذٞزٕ: ُلز -

 : ُلز ٠ً ٗبقيٜٖ َطف ثطٕ اٝٗسٕ

 ايٜؼب ثطٗيِطزٝٛ٘ز.  ثطيٖ ٗٚ ٗبقيٚ ثب ثيب -

 كٌط انال. قس ؾٞاض ٝ ٗكٌي ًٞد٠ ي٠ ؾ٘ز ضكز زيسٕ ، ضكز ثبق٠ ٗٚ ٛظط ٜٗشظط اي٠ٌٜ ثسٝٙ

 ٠٘١ ايٚ زي٠ِ ثٞز ذٞثي كٌط.  زاقز اي ؾبزٟ ذئي سيخ. ثبق٠ ذٞة ٗبٓيكٞٙ ٝيغ ٠ً ٛ٘يٌطزٕ

 ٜٖٗ.  ٗبقيٚ دبضى ٝاؾ٠ ٛجٞز ػب زاٛكِبٟ ػٔٞي ثٞزٕ اٝٗسٟ زيط اٝٛوسض. ٛ٘يطكشٖ دبضًيَٜ سب ضاٟ

 ًطز حطًز ٝ قسٕ ؾٞاض ضكشٖ
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 ؟ زاقز سؼؼت ػبي ٛجٞزيٚ زٝؾششٞٙ ثب اٗطٝظ قسٟ چي: ُلز -

 ثيبز ٛشٞٛؿز ثٞز قٔٞؽ ؾطـ زازاقك٠ ػطٝؾي كطزا ٢ٗكبز -

 ١ؿشيس؟ كطظٛس سي ق٘ب -

  ًطزٟ اظزٝاع ٠ً زاضٕ ثطازضٕ ي٠ ، ٠ٛ -

 ؾالٗشي ث٠ -

- ٜٙٞ٘ٗ 

 ٜٖٗ ، ثٞز ٗطزز ٝٓي ث٠ِ ٗيرٞاؾز چيعي ي٠ اِٛبض.  ًالك٠ ٗيٌطز احؿبؼ ٝٓي ٛعز حطكي زي٠ِ

 ظز زٝض. ثطُكشٖ ٝ ُطكشٖ ًذي ضكشٖ قسٕ ديبزٟ ٜٖٗ ، زاقز ٠ِٛ ٗـبظٟ ػٔٞي.  زي٠ِ ٛعزٕ حطكي

 ٠ً ثكٖ ديبزٟ ذٞاؾشٖ سب ًطزٕ سكٌط ًٔي اظـ.  زاقز ٠ِٛ دبضًيَٜ ػٔٞي ، زاٛكِبٟ ؾ٘ز اٝٗس

 ًطز نسإ

 ؟ ثٌٜٖ ذٞا١كي ي٠ اظسٞٙ ٗيشٖٞٛ كطظإ ذبٖٛ -

 ثع٠ٛ حطف اكشبزٟ يبزـ سبظٟ ثكٖ ديبزٟ ذٞاؾشٖ سب ثٞز ؾبًز ٝهز ٠٘١ ايٚ. ثٞز ذْ ايٜٖ

 : ُلشٖ ٝ نٜسٓي ث٠ زازٕ سي٠ٌ. ثؿشٖ زضٝ

 ٗيسٕ اٛؼبٕ ثيبز ثط زؾشٖ اظ ًبضي ا٠ُ ، ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 : ُلز ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠

 ػٞضي چ٠... زاضٟ اٌٗبٙ اُط ٗيرٞاؾشٖ اظسٞٙ ضاؾشف. ًٜيس ًٌٖ٘ ٗيشٞٛيس ق٘ب كوٍ ًٜٖ كٌط -

 سطؾيسٕ ػٞضايي ي٠ ضاؾشف.  چي٠ ٗٚ ضاػغ ٛظطـ ثجيٜيس ، ًٜيس نحجز ٢ٗكبز ثب ٠ٌٜ٘ٗ اُط ثِٖ

 ٗيٌٜيس ٝ ًبض ايٚ.  ثرٞإ ً٘ي ق٘ب اظ ُلشٖ ٠ًٜ ثطذٞضز ثب١بٕ ثس ، ًٜٖ نحجز ثب١بـ ذٞزٕ

 ؟ ٝاؾٖ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜس ي٠

 .  ًٜيس حؿبة ٗٚ ً٘ي ضٝ ، حش٘ب -
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 حوٖ زض ٗيٌٜيس ُٓق ٝاهؼب

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ديبزٟ

  ٗيٌٜٖ ذجطسٞٙ. ٜٗ٘ٞٙ ثبظٕ. ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 ذساحبكظ. ق٘ب ثب ذجط دؽ ، ٌٛطزٕ ًبضي ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 ذساحبكظ -

 ٗيسازٕ ٢ٗكبز ث٠ ذجطٝ ايٚ كٞضي ثبيس. ثٞز ذٞثي ػٞٙ ٝاهؼب اٗيطػٔي ، قسٕ ذٞقحبّ ذئي

 ُطكز زؾش٘ٞ يٌي يٌسكؼ٠ ٠ً دبضًيَٜ سٞ ٗبقيٜٖ ؾ٘ز ٗيطكشٖ ثٞزٕ كٌط سٞ ٠ً ١٘يٜؼٞضي

 اسلبم ؾطيغ اٛوسض. ثٞز ٗٞٛسٟ ثبظ ز١ٜٖ!!!  ؾطٕ دكز ٝٙ ث٠ ًٞثيس ٝ ٗبقيٚ زٝسب ثيٚ ًكيس ٜٝٗٞ

.  زيسٕ ٝ ٗبًبٙ ػهجبٛي هيبك٠ قسٟ ذجط چ٠ ثجيٜٖ ُطكشٖ ثبال ؾطٗٞ سب. قسٕ ق٠ٌ ًبٗال ٠ً اكشبز

. قس ؾٞاض كٞضي ذٞزقٖ ٗبقيٚ نٜسٓي ضٝ زاز ١ْ ٜٗٞ ٝ ًطز ثبظ ٗبقيٚ زض ٠ً ًٜٖ اػشطاو اٝٗسٕ

 قٜيسٕ ظٝض ث٠ ذٞزٖٗ ث٠ ٠ً نسايي ٝثب ًكيسٕ ثبال نٜسٓي سٞ ذٞزٗٞ ظٝض ث٠. ٗيعزٕ ؾٌش٠ زاقشٖ

 : ُلشٖ

 ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ١ؿز ٗؼٕٔٞ -

 ٠ً اِٛبض ٠ٛ اِٛبض ، زاز ازا٠ٗ ضاٜٛسُيف ث٠ ذٞضزٟ ُطٟ ١بي اثطٝ ثب ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ٛساز ٗحٖٔ انال

 ٛ٘يٌطز ًبض كٌطٕ انال ؟ ٗيرٞاؾز ٗٚ ػٞٙ اظ چي. قس ذٞضز اػهبثٖ. ظزٕ حطف ٗٚ

  ثطٕ ٗٚ ثعاض ثطي؟ ٗي ٜٗٞ زاضي ًؼب -

 ٛ٘يل٢٘يس ًؿي ٗيٌطزٕ ١ٖ نسا ؾطٝ ثٞز زٝزي ٗبقيٜٖ ١ب قيك٠. ٛ٘يِلز ١يچي.  ؾٌٞر ثبظٕ

 :  ُلشٖ آٝضزٗٞ زض ًيلٖ سٞ اظ ُٞقي٘ٞ

 

 ... دْ ث٠ ٗيعٖٛ ظَٛ االٙ -

 ػوت نٜسٓي ًطز دطر ٝ ُطكز زؾشٖ اظ قسر ثب ُٞقي٘ٞ ثك٠ سٕ٘ٞ حطكٖ ٛعاقز
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 ٛجٞز ذٞزٖٗ زؾز. ٗيٞٗس اقٌبٕ ٝٓي ًٜٖ ُطي٠ ثيبثٞٛي ؿّٞ ايٚ ػٔٞ ٛ٘يرٞاؾشٖ

 ٠ًٜ چيٌبض ثب١بر ٗيس٠ٛٝ ثِٖ ثبثب ث٠ ًٚ نجط ؟ ٝحكي ٗيٌٜي ايٜؼٞضي چطا -

 ٗئطظيس زاقز زؾشبٕ سطؼ اظ.  ظز دٞظذٜس ي٠ كوٍ ٛساز ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ ١يچ ثبظٕ

 دبضًيَٜ سٞ ضكز ٗؿشويٖ ٝ ًطز ثبظ زضٝ ضي٘ٞر ثب ٝ زاقز ٠ِٛ ٝياليي ذ٠ٛٞ ي٠ ػٔٞ ٝ ٗبقيٚ

 

 ٗبقيٚ. ٛ٘يٞٗس ثط زؾشٖ اظ ًبضي ١يچ زي٠ِ ؟ چي ٗيٞضز ؾطٕ ثاليي ا٠ُ. سطؼ اظ ٗي٘طزٕ زاقشٖ

 زيس ٝهشي ، نٜسٓي ث٠ ثٞزٕ چؿجيسٟ سطؼ اظ. ًطز ثبظ ٜٗٞ ؾ٘ز زض اٝٗس قس ديبزٟ.  ًطز ٝدبضى

 زاقز ٝ زؾشٖ ٗچ ٠ً ٗيساز ككبض ٝ زؾشٖ اٝٛوسض. ًطز ديسا ٜٗٞ ٝ ُطكز زؾش٘ٞ ٗچ ٛ٘يكٖ ديبزٟ

 كٞضي زؾشكٞ ٝٓي ظزٕ ػيؾ ثٜٔس.  زاضٕ االٙ زاضٕ ٠ً قبٛؿي آذطيٚ ًطزٕ حؽ.  ٗيكٌؿز

 سالـ چي ١ط.  ؾبذش٘ٞٙ زاذْ ضكز ٝ ًطز ثٜٔس ظٗيٚ اظ ًبٟ دط ٗظْ ٜٗٞ ٝ ز١ٜٖ ضٝ ُصاقز

 سٞ ثطز ٜٗٞ. ٛساقز كبيسٟ ثيطٝٙ ثٌكٖ ثـٔف سٞ اظ ذٞزٗٞ يب ثطزاضٕ ز١ٜٖ ضٝ اظ زؾشكٞ ٗيٌطز

 ١يچ ٝٓي ظزٙ ػيؾ ث٠ ًطزٕ قطٝع ٠ًٜ ٝثبظ زض زاقز ثط ٠ً زؾشكٞ.  ًطز ثبظ زض ٝ ؾبذش٘ٞٙ

 سٞ ُصاقز ٝ ًٔيس ٝ ًطز هلْ زضٝ.  ثذيچ٠ حيبٌ سٞ نسإ ٛ٘يرٞاؾز كوٍ اِٛبض ، ٛساز ا١٘يشي

 ضٝقٚ ؾيِبض ي٠ ٝ ٗٚ ضٝ ث٠ ضٝ ٗجْ ضٝ ٛكؿز ضكز.  ؾبٓٚ سٞ ًبٛبد٠ ضٝ اٛساذز ثطز ٜٗٞ.  ػيجف

 ػيؾ ثؽ اظ.  ٗيعزٕ ٛلؽ ٛلؽ زاقشٖ ١ٜٞظ. ث٢ٖ ظز ظّ ٝ ١ٞٗبـ سٞ ًكيس زؾز ي٠ ًالك٠.  ًطز

 : ُلز ثٞز قسٟ زٝض٠ُ ٠ً نسايي ثب.  ٗيؿٞذز ُٕٔٞ س٠ ثٞزٕ ظزٟ

 

 : ُلز ثٞز قسٟ زٝض٠ُ ٠ً نسايي ثب

  ؟ ثٞزي ثب١بـ ٠ً ثٞز ًي اٝٙ -

 : ظز زاز ثٜٔس.  ٛسازٕ ػٞاثي

  ؟ ثٞز ًي ايٚ ٗيِٖ ث٢ز -

 ٝٓي.  ثسٕ ٛككٞٙ يؼيق ذٞزٗٞ ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ثٞزٕ ًطزٟ ػ٘غ ٗجْ سٞ ذٞزٗٞ زازـ نساي اظ

  ٗيجطز ثيٚ اظ ٝ ثسٖٛ اٛطغي س٘بٕ س٢ٜبييٖ ضٝاٛي ايٚ ٜٗٞ ثعضُي ايٚ ث٠ ذ٠ٛٞ سٞ االٙ ٠ً ايٚ كٌط
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 !!!  ثٞز ١ٌ٘الؾيبٕ اظ يٌي: ُلشٖ -

 ؟ ٗيٌطزي چيٌبض ٗبقيٜف سٞ -

  ٗيٌطز؟ چيٌبض ٗب زاٛكِبٟ زض ػٔٞ ايٚ ٝٓي.  ١ٖ ثب ثٞز زيسٟ ضٝ ٗب دؽ

 ؟ ثسٕ دؽ ػٞاة ث٢ز ًبضإ ٠٘١ ٝاؾ٠ ثبيس ٗٚ ٠ِٗ.  ًٜٖ ًذي ػعٝـ ضٝي اظ ثطٕ ٗيرٞاؾشٖ -

 ثٜٔسٕ ُطكز ثبظٝٗٞ ، ؾ٘شٖ اٝٗس ؾطػز ثب ُطكز آسيف ي٢ٞ اِٛبض ، ٛ٘يعزٕ ٝ حطف ايٚ ًبـ ٝٓي

 :  ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ًطز

 ؟ ١بٙ ؟ ٗيك٠ ٗطثٌٞ ٗٚ ث٠ سٞ ًبضاي ٠٘١ ثؼس ث٠ ايٚ اظ ِٛلشٖ ٠ِٗ -

 ٠ً زاقز ػصث٠ چك٘بـ اٛوسض. ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ػهجبٛيز ثب!!! ثٞز آسيكي ايٜوسض چطا ايٚ ذسايب

 ثب چك٘ب ايٚ چوسض ٗيٌطزٕ كٌط زاقشٖ ١ٖ حبّ ١٘ٞٙ سٞ.  ثِيطٕ چك٘بـ ٝاظ ِٛب١ٖ ٛ٘يشٞٛؿشٖ

 ض٠ُ ض٠ُ ٛبضاحشي ذبَط ث٠ ٠ً ذٞقطَٛ سيطٟ ؾجع ي٠.  ذٞق٠ِٔ ١ٖ سٞ ذٞضزٟ ُطٟ اثط١ٝبي ايٚ

 : ُطكشٖ چك٘بـ اظ ٝ ِٛبٕ زازـ ثب ، ثٞز قسٟ ٗؼٕٔٞ سٞـ ١ٖ هطٗع ١بي

 ؟ ِٛلشٖ -

 ؟ ًٜٖ ُٞـ ثبيس ٗٚ ثعٛي سٞ حطكي ١ط ٠ِٗ.  ثِي سٞ -

 ٝ ٗكشف سٞ ُطكز ثٞزٕ ثؿش٠ دكز اظ ٠ً ١ٞٗبٗٞ.  آٝضز زض ؾطٕ اظ ضٝ إ ٗوٜؼ٠ حطًز ي٠ ثب

 ث٠ چؿجٞٛس ٝ ٓجبـ.  ٗيؿٞذز زاقز ؾطٕ دٞؾز. ُطكز زضز ؾطٕ ثسػٞض ، ػوت ًكيس ١ٞٗبٗٞ

 : ُلز آضٕٝ ُٞقٖ

 !!! ُلشي چي ثِٞ زي٠ِ ثبض ي٠ -

 : ُلشٖ ٛب٠ٓ ثب.  ثبال ثٞز ضكش٠ هٔجٖ يطثبٙ. ٗيؿٞذز ٛلؿف حطاضر اظ زاقز ُٞقٖ

 ًٜسي ١ٞٗبٗٞ ًٚ ٝٓٚ -
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 ًبٛبد٠ ضٝ ٗيكٖ دطر ، ًطز ّٝ ١ٞٗبٗٞ ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ؟ ١بٙ ثسي ث٢ف ضٝ ذجطي چ٠ هطاضٟ -

 !!! ذجطي ١يچ -

 ُلز ٝ ُصاقز ٗجْ ثبالي زَٝطكٖ زؾشبقٞ. ٗجْ سٞ ًطزٕ ػ٘غ ذٞزٗٞ سطؼ اظ.  َطكٖ اٝٗس زٝثبضٟ

: 

  ؟ ٗيسي ٝسحٞئٖ ػٞاة ايٚ ٠ً زضاظٟ ُٞقبٕ ٗٚ -

 سٞ زاقز ػب ٠ً ػبيي سب ؾطٗٞ. ٗيعزٕ ٛلؽ ٛلؽ سطؼ اظ.  زاقز كبن٠ٔ يٌٖ نٞضسٖ ثب نٞضسف

 : ُلشٖ ٛجيٜٖ ٝ ػهجبٛيف چك٘بي ٠ً ًطزٕ كطٝ ُطزٖٛ

 ُلشٖ ٜٖٗ.  ًٜٖ نحجز ثب١بـ ذٞاؾز ٗٚ اظ ث٠ِ ث٢ف ٛ٘يكس ضٝـ. اٝٗسٟ ذٞقف زٝؾشٖ اظ -

  ٗيِٖ ث٢ف ٝ ػٞاة ٗيعٖٛ حطف ثب١بـ

 دؿطي ١يچ هسٗي نس اظ.  ثٌٜي ًبضا ايٚ اظ ٛجيٜٖ زي٠ِ چيٌبضقي؟ ٠ِٗ ؟ زاضٟ ضثُي ػ٠ سٞ ث٠ -

 آٝضضز ؾطـ ثؼس.  ًٚ ػ٘غ حٞاؾشٞ ذٞة دؽ زاضي نبحت سٞ.  سٞ ثب ٗيسٖٝٛ ٗٚ ُٝط٠ٛ ٛ٘يكي ضز

 ذئي. ٗؿيٞظٛسٕ ٗيرٞضز ؾطٕ ًق ٝ ١ٞٗبٗٞ ٠ً ٛلؿف ، ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٝ ١ٞٗبٕ ضٝي

  ٗيعز ثطم چك٘بـ.ًطز ِٛبٕ ٓصر ثب ٝ ٗجْ ضٝ ٛكؿز ضكز ٝثؼس ًطز ٌٗض يٌٖ ، ثٞز زاؽ ٛلؿف

 : ُلشٖ سطؼ ثب ٗيٌطزٕ ُطي٠ ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ

 . ٛ٘يكٜبؾٖ ضٝ سٞ انال ٗٚ ؟ ثبقٖ زاقش٠ نبحت ٠ً ًلكٖ ٝ ًيق ٠ِٗ ٗٚ -

 ًبكي٠ ٗيكٜبؾ٘ز ٗٚ ٠ً ١٘يٚ -

 

 

 االٙ. ًٜٖ ُطي٠ ٛ٘يرٞاؾشٖ. ٗيؿٞظٟ زاضٟ ؾطٕ دٞؾز ٗيٌطزٕ حؽ ١ٜٞظ ؟ ًي٠ زي٠ِ ايٚ. ذسا اي

 ٢ٖٓ ُٝط٠ٛ ثٞزٕ هٞي ػٔٞـ ثبيس. ٗيِطكشٖ ضٝ ٓؼٜشي اقٌبي ايٚ ػٔٞي ثبيس ٛجٞز ًطزٙ ُطي٠ ٝهز

 .ٗيٌطز
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 ؟ انال ٗيسٝٛي ٗٚ اظ چي ؟ زيسيٖ ٝ ١٘سيِط ثبض چٜس ٠ِٗ ؟ ٛ٘يكٜبؾي ٜٗٞ ١ٖ سٞ -

 : ُلز قٜيسٕ ظٝض ث٠ ٠ً ػٞضي.  ٓت ظيط آضٕٝ

  ٗيكٜبؾ٘ز ٗيٌٜي كٌط ٠ً چيعي اٝٙ اظ ثيكشط -

 

 ثٞز ضٝاٛي ايٜٖ. ًطزٕ سؼؼت

 ٛيؿز؟ ٢ٖٗ ٝاؾز ايٚ انال ٛساضٕ زٝؾز ٗٚ -

 : ُلز ٝ ًطز ُطٟ ١ٖ سٞ زؾشبقٞ

 ث٢ٖ ًٖ ًٖ ٗيكي ٜٗس ػاله٠ -

  ظزٕ زاز ثٜٔس. زي٠ِ قسٕ ػهجبٛي

 ؟ ٗيكٖ ٜٗس ػاله٠ ٠ً ٗيِيطي سه٘يٖ ذٞزر ٝاؾ٠ ، آزٖٗ ٗٚ ؟ ذٞزر ٝاؾ٠ ٗيِي زاضي چي -

 ًٜٖ اظزٝاع ايٜؼٞضي ٛ٘يرٞإ ؟ٗٚ ٗيِيطي سه٘يٖ ٗٚ ؾطٛٞقز ٝ آيٜسٟ ٝاؾ٠ ٠ً ١ؿشي ًي سٞ

 ٠ِٗ ، ثِيطٕ سه٘يٖ آيٜسٕ ٝاؾ٠ ذٞزٕ ٗيرٞاز زٖٓ.  ًٜٖ اظزٝاع ثؼس ، ثكٖ ػبقن ٗيرٞاز زٖٓ ٗٚ.

 ....حؼطٟ ػهط االٙ

 ثٜٔس ُطكز ثبظٝٗٞ َطكٖ اٝٗس.  قس ثٜٔس ٗجْ ضٝ اظ.  ثٞز ثبظ ػٞضي ١٘ٞٙ ز١ٜٖ ظز ٠ً زازي ثب

 : ُلز ض٠ُ زٝ نسايي ثب ٝ ُطكز ٝ چٖٞٛ.ًطز

 ثكي ٗٚ ػبقن ثبيس كوٍ سٞ ؟ ٗيطي ٝ ٗيِي ذٞزر ٝاؾ٠ ٛ٘يِٖ ١يچي چي ١ط. قٞ ذل٠ -

 ؟ ٗيل٢٘ي.

 ثٞز قسٟ هطٗع نٞضسف ، ثيطٝٙ ثٞز ظزٟ ػهجبٛيز اظ ُطزٛف ض٢ُبي

 دؽ ٜٗي ؾ٢ٖ سٞ.  ٗيسٖٝٛ ٗٚ ُٝط٠ٛ ثكي ٛعزيي ًؿي ث٠ ٛساضي حن.  ٗٚ كوٍ. ٜٗي ٗبّ سٞ -

 ١٘يٜؼٞضي.  ٗيرٞضز ٓجبٕ ث٠ زاؿف ١بي ٛلؽ ، ذٞزٗي ثـْ سٞ آذطـ چٞٙ ٛعٙ دب ٝ زؾز ثيرٞز

  ٗحجز ػٞض ي٠. ٛ٘يٌطز زضى ٠ً ثٞز چيعي ي٠ چك٘بـ س٠. ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز
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 !!! ظٝضُٞيي ؿيط ٗيك٠ حبٓيف ١ٖ چيعا ايٚ ٠ِٗ ثيبثٞٛي ؿّٞ ؟ايٚ ٗحجز ٠١

  ٓجبٕ َطف آٝضز ٝ ٓجبـ ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 سٌٞٙ ػبـ اظ ػوت زازٕ ١ٔف ٝ ُصاقشٖ ؾيٜف ضٝي ؟زؾشبٗٞ االٙ ٗيٌطز ؿٔشي چ٠ زاقز ايٚ

 :  ُلز ٝ ظز دٞظذٜس ي٠. ثيبز ذٞزـ ث٠ قس ثبػض ٝٓي ٛرٞضز

 ... ٝهز اٝٙ.  ٗيك٠ سٞ ث٠ ٗطثٌٞ ٠ً چيعي ٠٘١. ضٝحز.  ػؿ٘ز.  ٗيكي ٗٚ ٗبّ ظٝزي ث٠ -

 :  ُلز ٝ ًكيس ٓجٖ ضٝ قؿشكٞ اِٛكز. ًطز ٌٗض ي٠

 

  ًٞچٞٓٞ ثِيطٟ ػٔٞٗٞ ٛ٘يش٠ٛٞ ًؽ ١يچ ٝ چيع ١يچ -

 زاقشٖ سبظٟ. ظزٕ ظاٛٞ ظٗيٚ ضٝي ػب ١٘ٞٙ ، ٛساقز ٝ ثسٖٛ ٝظٙ سحْ٘ زي٠ِ دب١بٕ. ًطز ٖٝٓ ١ٖ ثؼس

 : ُلشٖ ثٞز ٗٞٛسٟ ٝاؾٖ ٠ً ػٞٛي س٘بٕ ثب ، ٗيطكز ُيغ زاقز ؾطٕ. َطكٖ ًؿي چ٠ ثب ٗيل٢٘يسٕ

 ٛساضٕ زٝؾز ٗٚ ؟ ٛ٘يل٘ي چطا.  ٛ٘يشٖٞٛ ٗٚ -

 ثجي٠ٜ ضٝ إ ُطي٠ ٛساقز ا١٘يز ٝاؾٖ زي٠ِ

 ؟ ٗٚ چطا. زذشط ٠٘١ ايٚ -

 

 

 زؾشف سٞ اظ زؾشٖ ٠ً ٛساقشٖ ايٜٞ سٞاٙ حشي.  زؾشبـ سٞ ُطكز ؾطزٗٞ زؾز ٛكؿز ٗوبثٖٔ

 . ثٌكٖ ثيطٝٙ

 اٗطٝظ ٗبّ ذٞاؾشٚ ايٚ. ثِصضٕ اظر ٛ٘يشٖٞٛ. ثل٢ٖ.  ٌٛٚ زيٖٞٛ.  ذٞزر ثب ٌٛٚ ػٞضي ايٚ -

 ًؽ كٌط ٛجبيس.  ثرٞضٟ ث٢ز ًؿي زؾز ٛ٘يعاضٕ. ثكي اي زي٠ِ ًؽ ٗبّ ٛ٘يعاضٕ. ٛيؿز ٝزيطٝظ

 ٌٜٛي اشيز ٝ ذٞزر ث٢شطٟ دؽ. اظر ٛ٘يٌكٖ زؾز ٗٚ.  ش١ٜز سٞ ثيبز اي زي٠ِ
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 ي٠ سٞ ٝ ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ......يب ثٞز اقي ٖٛ اظ ٛ٘يسٖٝٛ. ٗيعز ثطم اٖٝٛ چك٘بي.  ثبال ُطكز ؾطٗٞ

 ثٜٔس ػبـ اظ ثٌٜٖ ًبضي ثرٞإ سب. ٓطظيس سٜٖ س٘بٕ ، ؾطزٕ ديكٞٛي٠ ثب زاؿف ٓجبي س٘بؼ اظ ٓحظ٠

 ٝايؿبز ث٢ٖ دكز ٝ قس

  ٛساقشٖ سٞاٛي ١يچ زي٠ِ.  ٗيِيطٟ آسيف زاضٟ سٜٖ س٘بٕ ٗيٌطز احؿبؼ

 : ُلز ثؼس ثٞز ؾبًز يٌٖ

 ًبضٗٞ ٗٚ.  ٌٛٚ سالـ ظيبز ثسٝٛي ذٞاؾشٖ. ًٜي ػٞو ثبثبسٞ ٛظط ٗيٌٜي ؾؼي زاضي قٜيسٕ -

 ثعٛي نٞضسز ث٠ آة ي٠ ث٢شطٟ. ذ٠ٛٞ ثطؾٞٛ٘ز قٞ حبيط ٛكسٟ ػٞو ٛظطٕ سب ١ٖ حبال.  ثٔسٕ ذٞة

  ضٝ ث٠ ضٝ زض اٝٙ زؾشكٞيي. دطيسٟ ذئي ضِٛز

 ثؿز زضٕ ٝ سٞ ضكز ٝ زض ي٠ ؾ٘ز ضكز ٝ ُلز ايٜٞ

 

.  ٗيطكشٖ ثيطٝٙ ذ٠ٛٞ ايٚ اظ ظٝزسط چي ١ط ثبيس. قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ ٗجْ ث٠ ُطكشٖ زؾش٘ٞ ظٝض ث٠

 چك٘بٕ. ًطزٕ ٝحكز ذٞزٕ ٝضٝي ضَٛ زيسٙ اظ زيسٕ آي٠ٜ سٞ ٠ً ذٞزٗٞ.  زؾشكٞيي ؾ٘ز ضكشٖ

 ١٘ٞٙ ثب.  آة ظيط ُطكشٖ نٞضس٘ٞ ٝ ًطزٕ ثبظ آثٞ قيطٟ.  ثٞز ًطزٟ دق ثٞزٕ ًطزٟ ُطي٠ ثؽ اظ

 يٌٖ ايٜؼٞضي.  ثؿشٖ ٗحٌٖ ٝ ثٞز قسٟ ثبظ ٝ ثٞز ظزٟ چَٜ ٝحكي اٝٙ ٠ً ١ٞٗبٗٞ ذيؿٖ زؾشبي

 َطكٖ اٝٗس ٝ ثيطٝٙ اٝٗس اسبم اظ زيسٕ ٠ً.  ًطزٕ ؾطٕ ٝ إ ٗوٜؼ٠.  ؾبٓٚ سٞ ثطُكشٖ.  قسٕ ث٢شط

 . دبييٚ اٛساذشٖ ؾطٗٞ ٠ً ًطز ِٛبٕ يٌٖ

 .ػعيعٕ ثطيٖ ثيب: ُلز -

 ثسٝٙ.  قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض ضكشٖ زٛجبٓف ٝ ثطزاقشٖ ٝ ًيلٖ.  ًطز ثبظ ٝ زض هلْ ٝ ضكز ظٝزسط ذٞزـ

 سٞ ػ٢بٛجرف ثبثي نساي ٓحظ٠ چٜس ثؼس.  ثؿشٖ چك٘بٗٞ. ثيطٝٙ ضكز ٝ ًطز ٝثبظ زض حطكي ١يچ

 ديچيس ٗبقيٚ

 

 ذ٠ٛٞ ث٠ ذ٠ٛٞ ًٞچ٠، ث٠ ًٞچ٠

 زي٠ٛٝٞ ٗٚ ُكشٖ، زٛجبٓز
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 ًطزٕ زٛجبٓز ؾبي٠ ث٠ ؾبي٠

 ثِطزٕ زٝضر قسي ُٖ اٗب

 ٛ٘يسيس چك٘بٕ ٗيجبضيس، ثبضٝٙ

 ٛكٜيس نساسٞ ٓحظ٠ ي٠ هٔجٖ

 زٛيبٕ سٕ٘ٞ ٗيطيعٟ، ١ٖ ث٠

 س٢ٜبٕ ذئي ٗٚ ٛيؿشي، سٞ ٝهشي

 

 ٗيطٟ يبزر اظ حطكبٕ ٠ً ٝهشي ٗيِيطٟ ٕ ُطي٠َ

 ٗيِيطٟ ثبضٝٙ ٗيبكشٖ، يبزر ٗيبكشٖ، يبزر

 ؾيطٕ زٛيب اظ زِٓيطٕ، چ٠ ٝاي ٛ٘يطٕ، ػبيي

 ٗي٘يطٕ ثيشٞ ٗي٘يطٕ، ثيشٞ ٗي٘يطٕ، ثيشٞ

 ٕ ذؿش٠َ ?ذؿش٠ ثؿشٖ، چكبٗٞ

 ٛكؿشٖ س٢ٜب ايٜؼب ػٌؿبر ثب

 ٗيبضٕ ثس ١ِي ٛساضٕ، ضٝ سٞ

 ضٝظُبضٕ اظ ُطكش٠ زٖٓ

 ٗيطٟ يبزر اظ حطكبٕ ٠ً ٝهشي ٗيِيطٟ ٕ ُطي٠َ

 ٗيِيطٟ ثبضٝٙ ٗيبكشٖ، يبزر ٗيبكشٖ، يبزر

 ؾيطٕ زٛيب اظ زِٓيطٕ، چ٠ ٝاي ٛ٘يطٕ، ػبيي

 ٗي٘يطٕ ثيشٞ ٗي٘يطٕ، ثيشٞ ٗي٘يطٕ، ثيشٞ
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 سٞ كوٍ اِٛبض.  ثسٟ ُٞـ آ١ِٜب ايٚ اظ ٛ٘يبز ضٝاٛي ايٚ ث٠.  ثٞزٕ كٌط سٞ ٝ ثٞزٕ ثؿش٠ ٝ چك٘بٕ

 ذٞزٕ زؾز اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٗيٌطزٕ ُٞـ ٝ آ١َٜ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  زاقشيٖ سلب١ٖ آ١َٜ

 زازٟ ُيط چطا ًٜٖ زضى ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ٛساضٕ كطاضي ضاٟ ١يچ ٗيٌطزٕ حؽ. دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ ثبق٠

.  ٛ٘ي٠ٌٜ ًبض زي٠ِ كٌطٕ ٛ٘يسٖٝٛ................ ثرٞاز ٠ً ٛجٞزٕ ذٞقِٔي ذئي زذشط ٗٚ.  ٗٚ ث٠

 ثبظ ٝ چك٘بٕ ؾطيغ.  ٗي٠ٌٜ ٛٞاظـ ُٞٛ٘ٞ زاضٟ زؾشي ي٠ ًطزٕ حؽ ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ ١٘يٜؼٞضي

 .ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ زاضٟ ٓجرٜس ثب ٝ قسٟ ذٖ َطكٖ زيسٕ ، ًطزٕ

 ٠ً. زض ث٠ چؿجٞٛسٕ ذٞزٗٞ ٛبذٞزآُبٟ. قسٟ ثعضٍ سؼؼت اظ حس اظ ثيف چك٘بٕ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 : ُلز.  ثيٞكش٠ ُطٟ اثط١ٝبـ ثيٚ زٝثبضٟ قسٟ ثبػض

 .ضؾيسيٖ ًؼبؾز حٞاؾز -

 سٞ اظ زؾش٘ٞ ذٞاؾشٖ ، ُطكز ٝ زؾشٖ ٗچ ٠ً قسٕ ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ظٝض ث٠.  ثٞزٕ ٛكسٟ ٗشٞػ٠ انال

 : ُلز ذٞضزٟ ُطٟ اثط١ٝبي ١٘ٞٙ ثب.  ٛكس ٠ً ثيبضٕ زض زؾشف

 . ًٜي ًبضٝ ايٚ ذٞزر ثب ٠ً ثبقٖ ٝحكشٜبى اٝٛوسض ٗٚ ٌٜٖٛ كٌط.  ٌٛٚ اشيز ٝ ذٞزر -

 ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ثؼس.  ٓطظيس ثسٖٛ س٘بٕ آٙ ي٠. زؾشٖ ضٝ ُصاقز ٝ زاؿف ٓجبي ، قس ذٖ

: 

 ايٚ اظ ثيكشط.  ثٌٜٖ ٢ٛبيي نحجشبي ذبٛٞازر ثب ٗيبٕ زي٠ِ ١لش٠ ٗٚ.  ثيب ًٜبض ذٞزر ثب يٌٖ -

 . ًٜٖ سحْ٘ ٛ٘يشٖٞٛ

  ضكز ٝ ظز چك٘ي ي٠ ١ٖ ثؼس ًطز ِٛبٕ يٌٖ. ثؿشٖ ٝ زض ٝ ػوت ًكيسٕ ذٞزٗٞ. ًطز ّٝ زؾش٘ٞ

 ٛساضٕ قبٛؽ ٗٚ چطا ذسا.  ذ٠ٔ ٝاهؼب.  زيٞٛؿز
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 ضكشٖ ًٜٖ نسا ؾطٝ اي٠ٌٜ ثسٝٙ. ذٞاث٠ ٗبٗبٙ ًٜٖ كٌط ٛجٞز ؾبٓٚ سٞ ًؿي.  ذ٠ٛٞ ضكشٖ ثيحبٓي ثب

 ذٞاثٖ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ. ؾطٕ ضٝ ًكيسٕ ١ٖ ضٝ دشٞ.  سرز ضٝ اكشبزٕ ٝ آٝضزٕ زض ٓجبؾٞ. اسبهٖ سٞ

 .ثطز

 

 قسٕ ثيساض ذٞاة اظ ٗبٗبٙ نساي ثب

 ! آيٚ!  آيٚ -

 : ُٝلشٖ ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ الي

  ثرٞاثٖ زي٠ِ يٌٖ ثعاض ، ٗبٗبٙ ث٠ٔ -

 الثس ١٘يك٠ ٗظْ ٠ً ١ٖ ُٞقيز ايٚ ؟ ظزٕ ظَٛ چوسض ٗيسٝٛي ؟ ٛل٢٘يسٕ ٗٚ ٠ً اٝٗسي ًي سٞ -

 ايٜؼٞضي هيبكز چطا ؟ ذٞث٠ حبٓز.  ذٞاثي اسبم سٞ زيسٕ ٠ً ٗيِكشٖ چيعي زٛجب٠ٓ. ثٞزٟ ؾبئٜز

 ؟ قسٟ

 :  ُلشٖ ٝ ٗبٓيس چك٘بٗٞ

 

  ذٞضزٕ ؾطٗب ًٜٖ كٌط ٗي٠ٌٜ زضز ؾطٕ -

  ثرٞضي ثيبضٕ ػهط٠ٛٝ ٝاؾز دبييٚ ثيب قٞ ثٜٔس.  6 ؾبػز ؟ ٛرٞضزي الثس ٛب١بضٕ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ٗبٗبٙ ث٠ ثيحبٓي ثب

  ٗيبٕ ٜٖٗ ٗبٗبٙ ثطٝ. ثبق٠ -

 ث٠ ث٢شطٟ.  ٛساقز اي كبيسٟ ٝٓي ًطزٕ كٌط ٝ ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝ ١٘ٞٛؼٞضي ضكز ٠ً ٗبٗبٙ

 ًطزٕ زضاظ زؾش٘ٞ.  قسٕ آضٕٝ كٌط ايٚ ثب يٌٖ.  ًطزٙ كٌطي ي٠ اٝٛب قبيس ثِٖ كطٛٞقٖ ٝ ؾيبٝـ

 ٗبًبٙ ق٘بضٟ. زاقشٖ اؼ إ اؼ ، ثطزاقشٖ سرز دبييٚ اظ ُٞقي٘ٞ ٝ ثٞزٕ ذٞاثيسٟ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

  ثٞز ظزٟ كوٍ ٠ً٘ٔ يي.  ثٞز
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 ؟ ذٞثي -

 

 ٝ كطٛٞـ ق٘بضٟ ٝ ٛسازٕ ؟ا١٘يز ثبقٖ ذٞة ٗيرٞاز آٝضزٟ ؾطٕ ٠ً ثاليي ٠٘١ اٝٙ ثب ػٞيي دؿطٟ

 ُطكشٖ

 ذٞثٖ ؟ٗٚ ذٞثي. ذبٖٛ آيٚ ث٠ ث٠ -

 ذٞة؟ ٛساضٕ حٞن٠ٔ كطٛٞـ -

 ؟ قسٟ چي ثبظ -

  ًٜٖ ٗكٞضر ثب١بر ٗيرٞإ. ٗبًبٙ ث٠ ضاػغ.  ًٜٖ نحجز ثب١بر ثبيس ؟ زاضي ًالؼ كطزا كطٛٞـ -

 ٛساضٕ ًالؼ ٠ٛ ؟ آيٚ قسٟ چيعي

 ث٠ ظَٛ ي٠.  ًٚ ًبضي ي٠ كوٍ سٞ.  ٗيذيچٖٞٛ ضٝ كطزا ٝٓي زاضٕ ًالؼ ٗٚ.  ٗيِٖ ث٢ز كطزا حبال -

 قبح ًبكي ١٘ٞ ثيبز 00 ؾبػز ثِٞ ث٢ف.  ٛساضٕ حٞن٠ٔ ٗٚ.  ثبق٠ اٖٝٛ ٗيرٞإ. ثعٙ ؾيبٝـ

 ١٘كِي

 ؟ آيٚ ذٞثي.  ٗيعٖٛ ظَٛ ثبق٠ -

 ٗيٌٜيٖ نحجز كطزا حبال ، كطٛٞقي ٛيؿشٖ ذٞة ٠ٛ -

 ذساحبكظ.  آيٚ ٛرٞض ؿه٠. ثبق٠ -

 ذساحبكظ -

 قسٕ ثٜٔس. قسٕ آضٕٝ ثبقٚ زاقش٠ حٔي ضاٟ اٝٛب قبيس اي٠ٌٜ كٌط اظ يٌٖ كطٛٞـ ثب ظزٙ حطف اظ ثؼس

 ٗبٗبٙ ديف دبييٚ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ػٞو ٓجبؾٞ

 

 ٛساقشٖ آضايف حٞن٠ٔ. ُطكشٖ زٝـ ي٠ ؾطيغ. قسٕ ثيساض ذٞاة اظ حٞن٠ٔ ثي ٝ ذؿش٠ نجح كطزا

 ١٘ف.  ثيطٝٙ ظزٕ ذ٠ٛٞ اظ.  زاٛكِبٟ ٗيطٕ ُلشٖ ٗبٗبٙ ث٠.  دبييٚ ضكشٖ.  ًطزٕ سٜٖ ٓجبؼ كٞضي. 
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 ظٝزسط زهيو٠ 03.  ثٞز ٗبقيٚ آي٠ٜ سٞ چكٖ٘ ١٘ف.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ػب ي٠ اظ زاضٟ ٠ً ثٞز زٖٓ سٞ سطؼ

 زاذْ ٝضكز اٝٗس كطٛٞقٖ ثؼس زهيو٠ چٜس. قسٕ ٜٗشظط ٗبقيٚ سٞ ٛكؿشٖ. قبح ًبكي ث٠ ضؾيسٕ

 . ٛكؿشٖ ٝ َطكف ضكشٖ زيسٕ كطٛٞـ زٝض اظ.  سٞ ضكشٖ. قسٕ ديسا ٗبقيٚ اظ ٜٖٗ.  قبح ًبكي

 ؟ ذٞثي كطٛٞقي ؾالٕ -

 ؟ زاؿٞٙ هيبكز ايٜوسض چطا قسٟ ؟چي ذٞثي سٞ.  ذٞثٖ ، آيٚ ؾالٕ -

 

 هيبكز ثٞز ١٘يٚ ثٞزي ٗٚ ػب ث٠ ا٠ُ ١ٖ سٞ -

 ؟ ذٞثيٚ ذٞقِْ ١بي ذبٖٛ زذشط ؾالٕ -

  ٛكؿز ٝ ػوت ًكيس ٝ نٜسٓي.  ثٞز ؾيبٝـ

 ًطزيٖ ػٔيي ؾالٕ ٝ زازيٖ زؾز ثب١بـ ػلش٘ٞٙ

 ؟ ٗٚ ػؿْ اكشبزٟ اسلبهي.  قسٕ ِٛطاٙ ُلز ث٢ٖ كطٛٞـ آيٚ قسٟ چي -

 

  ُطؾ٠ٜ٘ ٛرٞضزٕ نجحب٠ٛ ٗٚ.  ثسيٖ ؾلطـ چيعي ي٠ ثعاض حبال

.  ًطزٕ سؼطيق ضٝ ثٞز اكشبزٟ اسلبم ٠ً چي ١ط كبن٠ٔ ايٚ سٞ ٜٖٗ ، زاز ه٢ٟٞ ٝ ًيي ؾلبضـ ؾيبٝـ

  ثٞز ًطزٟ ٗكز زؾشبقٞ.  ثيطٝٙ ثٞز ظزٟ ُطزٛف ضُبي ػهجبٛيز اظ ؾيبٝـ

 ًبضي ًؿٞ ثي سٞ ًطزٟ كٌط ٠ِٗ.  ٗيكٌٜٖ ٝ ُطزٛف.  ث٠ٌٜ ًبضٝ ايٚ ًطزٟ ػطار َٞضي چ٠ -

 : ُلشٖ ٝ قسـ ٗكز زؾز ضٝ ُصاقشٖ زؾش٘ٞ

 ؾيبٝـ ثبـ آضٕٝ -

  ٗيبٝضز زض ٝ دسضـ ٗيِلشي ػ٘ٞ ث٠ ؟ ثبقٖ آضٕٝ ػٞضي چ٠ -

 هجٞٓف ذئي ثبثب. زاضٟ ٛلٞش ذئي ثبثب ضٝ.  ٛ٘يك٠ ٝٓي ؟ ٌٛطزٕ كٌط ايٚ ث٠ ذٞزٕ ٗيٌٜي كٌط -

 ٗيبز ثسٕ اظـ چٞٙ ٗيِٖ آٌي ٗٚ ٗي٠ٌٜ كٌط.  زاضٟ
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 ؟ ذٞث٠ ٠ًٜ نحجز ػ٘ٞ ثب ٗيِٖ ثبثب ث٠ انال.  ًٜٖ نحجز ثب١بـ ٗٚ ثصاض -

 كٌطي ١ٖ ثب١بٕ ٠ً ًطزٕ نسا ضٝ ق٘ب.  ٛ٘يساضٟ ثط ٗٚ ؾط اظ زؾز ؟اٝٙ ٛ٘يل٢٘ي چطا ؾيبٝـ -

  ثكي ؿيطسي ٗٚ ٝاؾ٠ ٠ً ايٚ ٠ٛ ًٜيس

 :  ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ ث٠ حبٓي ثي ثب

 

 ؟ ٛ٘يعٛي حطف ٝ ُطكشي ٗٞٛي الّ چطا سٞ كطٛٞـ.  ٠ً ٛ٘يٌٜي هجّٞ ٗيِٖ چي ١ط ٠ً ٗٚ -

 كٌط ي٠ ثبيس ٛ٘يساضٟ ثط آيٚ ؾط اظ زؾز دؿطٟ ايٚ ٗي٠ِ ضاؾز آيٚ ٛظطٕ ث٠.  ٗيٌٜٖ كٌط زاضٕ -

 ًطز اي زي٠ِ

 ًطزٕ كٌط ثؽ اظ قسٕ ذؿش٠ ثسيٚ ٛكٞٙ ث٢ٖ اي زي٠ِ ضاٟ ي٠ ق٘ب ؟ كٌطي چ٠:  ُلشٖ -

 ثكي زٝض چك٘ف ػٔٞ اظ ٗسر ي٠ ثبيس ٗٚ ٛظط ث٠:  ُلز كطٛٞـ -

.  ٗيٌك٠ ثيطٝٙ ثبثب ظثٞٙ ظيط اظ يب.  ًؼبٕ ٠ً ٗيل٠٘٢ ثطٕ ١ٖ ػب ؟١ط ثطٕ ؟ًؼب ػٞضي چ٠ آذ٠ -

 ثطٕ ػبيي ٠ً ٛ٘يسٟ اػبظٟ ث٢ٖ ١ٖ ثبثب سبظٟ

 . ِٛٞ ثبثبر ث٠ ذٞة -

  ًطزيٖ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب ١٘عٗبٙ ؾيبٝـ ٝ ٗٚ -

 ؟ چيعي ١٘چيٚ ٗيك٠ ٠ِٗ ذٞزر ٝاؾ٠ ٗيِي چي:  ُلز ؾيبٝـ -

 ٛيؿز آيٚ اظ ذجطي ثجي٠ٜ ٝهشي اٖٝٛ قبيس. ث٢شطٟ آيٚ ٝاؾ٠ ايٜؼٞضي ثك٠ ثبيس:  ُلز كطٛٞـ -

 ثطزاضٟ ؾطـ اظ زؾز ٝ ثك٠ ثيريبٓف

 كٌط چي ٗٚ ث٠ ضاػغ ثوي٠. ثبق٠ ٛساقش٠ ذجط اظٕ ا٠ُ ٗيك٠ زي٠ٛٞ ٗبٗبٖٛ ٛ٘يك٠ آذ٠: ُلشٖ -

 كبٗيْ ٠٘١ ديف ٗيطٟ آثطٕٝ ؟ ٗيٌٜٚ

 ثكٚ؟ زاض ذجط ثبيس ٠٘١ ٠ِٗ ، ثوي٠ ث٠ ضاػغ ٝٓي. ًؼبيي ٗيِي ٗبٗبٛز ث٠ -

 ؟ ثِٖ چي ٗبٗبٙ ث٠ ثؼس ؟ ٛل٠٘٢ ًؿي ٗيك٠ ٠ِٗ سٞ ٗيِي چي -
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 ًٌ٘ز ٛيؿشي ضايي ٝ ٗيكي اشيز زاضي ايٜوسض سٞ ثجي٠ٜ ٝهشي ًٚ نحجز ٗبٗبٛز ثب ًٚ ُٞـ -

 ٝ ٗسر ايٚ سٞ ٠ًٜ ضايي ١ٖ ثبثبسٞ ثبيس ػٞضايي ي٠ ٗبٗبٛز.  ثس٠ٛٝ چيعي ٛجبيس ثبثبر كوٍ ٗي٠ٌٜ

  ثسٟ ذٞزـ زؾز ًبضي ٝ ثك٠ ػهجبٛي حس اظ ثيف ٝهز ي٠ ٛعاضٟ

 ثٞز قسٟ ٗكـّٞ ثسػٞضي كٌطٕ

 

 : دطؾيس ؾيبٝـ

 ٠ً كبٗيْ ٝ آقٜب ذ٠ٛٞ ؟ ثبق٠ ثبيس ًؼب ٗسر ايٚ سٞ.  ًطزيٖ ضٝ ًبض١ب ايٚ ٠٘١ ٠ً كطو ث٠ حبال -

 زذشط ث٠.  ث٠ٛٞ٘ ٛ٘يش٠ٛٞ ٠ً ١ٖ ١شْ.  ٗيٌٜٚ ديساـ ػ٘ٞ ٝ ٗبًبٙ ١ٖ سبثٔٞ ١ٖ چٞٙ ثبق٠ ٛ٘يش٠ٛٞ

 ٛ٘يش٠ٛٞ ٠ً س٢ٜبٕ.!!! هًي٠ ايٚ ٗيٌك٠ َّٞ چوسض ٠ً ٛيؿز ١ٖ ٗؼٕٔٞ ، ٛ٘يسٙ اسبم ٠ً س٢ٜبٕ

 !!!؟ ًطزي ضٝ چيعا ايٚ كٌط.  ث٠ٛٞ٘

  ثؿٞظٝٙ كؿلط سٞ ١ٖ يٌٖ ؟ ايٜؼب آٝضزٟ چي ٝاؾ٠ ضٝ سٞ دؽ ثٌٜٖ كٌطي ٠٘١ ٛجبيس ٠ً ٗٚ -

  كٌط سٞ ضكز ٝ ٛكؿز ؾي٠ٜ ث٠ زؾز ؾيبٝـ

 :ُلشٖ سطزيس ٝ قي ٝثب ظز ؾطٕ ث٠ كٌطي ي٠ يٌسكؼ٠

 ؟ ثٖ٘ٞٛ ١ٖ قت ثشٖٞٛ ٠ً ػبيي ي٠ ؟ ًٜٖ ديسا ًبض ثبق٠ ُٗ٘ئٚ ٠ً ػبي ي٠ چي٠ ٛظطسٞٙ ١ب ثچ٠ -

  ًطزٙ ِٛبٕ سؼؼت ثب زٝسبيي

 :  ُلز ذٜسٟ ثب كطٛٞـ

 

 ثرٞاثي اٝٛؼب ١ٖ قت ثعاضٙ حوٞم ػبي ث٠ ثِيٖ ثٌٜيٖ ديسا ًبض ٝاؾز ٓجبؼ سٞٓيسي ي٠ چُٞضٟ -

 !!! ُٗ٘ئٚ ٝ ظٛٚ ١ٖ ٠٘١ ؟

 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ يٌي

 ثبقي؟ ػسي ٛ٘يشٞٛي سٞ -
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 سه٘يٖ ػؼ٠ٔ ثب ٛجبيس. ٗيسٕ ٝ ذجطـ ث٢ز كطزا ثٌٜٖ كٌطاٗٞ اٗكت ٗٚ ثعاض:  ُلز ؾيبٝـ -

  ثٌٜيٖ ُيط ُْ سٞ ذط ٗظْ ثؼس ثِيطيٖ

  اكشبز يبزٕ چيعي ي٠ يٌسكؼ٠

 ثطٕ ًٜٖ ّٝ ١٘يٜؼٞضي ٛ٘يشٖٞٛ ، ثِيطٕ ٗطذهي ١ٖ زاٛكِبٟ اظ ثبيس ثٌٜٖ ٝ ًبض ايٚ ثرٞإ اُط -

٠ً 

 ٗبًبٙ ايٚ.  ٛساضيٖ ١ٖ كطنشي ظيبز ٝٓي. ًٜيٖ ثطؾي ٝ ػٞاٛت ٠٘١ ثبيس آضٟ:  ُلز كطٛٞـ -

 !!! ٗحًط ثطزر ُطكز ٝ زؾشز كطزا زيسي يٌسكؼ٠.  سٜسٟ آسيكف ذئي ٗؼ٠ٗٞٔ

 ٗظال زازٛز زٓساضي ػبي ث٠ ، ًٞكز -

 ًٜيٖ ًبض ذٞٛؿطزي ثب ٛجبيس. ٗيِٖ ٝ ٝاهؼيز زاضٕ -

 ثٌٚ كٌطاسٞ ذٞة ١ٖ سٞ آيٚ.  ثٌٜيٖ ٗيشٞٛيٖ ًبض چي ثجيٜيٖ ثطيٖ قيٖ ثٜٔس:  ُلز ؾيبٝـ -

  ٛ٘ي٠ٛٞ٘ دكي٘ٞٛي ٝاؾ٠ ػبيي زي٠ِ ثٌٜيٖ ٝ ًبض ايٚ ا٠ُ چٞٙ

 . ثبق٠ -

 ذٞزقٞٙ ذ٠ٛٞ ضكز ًي ١ط ٝ ثيطٝٙ اٝٗسيٖ قبح ًبكي اظ

 ثؼس ٝٓي.  ٗعذطكي٠ كٌط ذئي ذٞزٕ ثب ٗيِلشٖ ٓحظ٠ ي٠.  ًطزٕ كٌط ٝ ًطزٕ كٌط كوٍ قت اٝٙ

 ٛشيؼ٠ ايٚ ث٠ ٠ً ٗيكس ثبػض ، ٗيبضٟ زؾز ث٠ ظٝض ث٠ ٜٗٞ ٗبًبٙ زي٠ِ ٝهز چٜس ٠ً ٗيٞكشبز يبزٕ

 . ٛيؿز ثسي كٌط ١ٖ ذئي ٠ً ثطؾٖ

 نجح سب ٛصاقز زي٠ِ كٌط ١عاضسب ٝ........... ؟ ثطٕ ًؼب. ًٜٖ ضايي ٝ ٗبٗبٙ ػٞضي چ٠ اي٠ٌٜ كٌط حبال

 ثرٞاثٖ

 ِٛبٟ ق٘بضٟ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ. قسٕ ثيساض ذٞاة اظ ٗٞثبئٖ ظَٛ نساي ثب ٠ً ثطز ذٞاثٖ ًي ٛل٢٘يسٕ

 زازٕ ػٞاة ُٞقيٞ ًٜٖ

 آٞ -

 :  ُلشٖ زٝثبضٟ ، ٛي٘س نسايي
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  ثلطٗبييس آٞ-

 : ُلز ٗطز٠ٛٝ نساي ي٠ ثؼس. اٝٗس ذٜسٟ نساي ذٍ َطف اٝٙ اظ

  ٗٚ ثكٖ آٓٞزر ذٞاة نساي اٝٙ كساي -

 : ُلشٖ قي ثب.  ثٞز آقٜب ذئي نساـ ؟ زي٠ِ ثٞز ًي ايٚ ًطزٕ ١َٜ -

 ؟ ق٘ب -

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب

 ثب. ٗيسيسٕ ٝ آٓٞزر ذٞاة هيبك٠ ٝ ثٞزٕ اٝٛؼب ٓحظ٠ ايٚ ٝٓي.  ثسٕ زاضٕ ١طچي حبيطٕ االٙ ٗٚ -

 ذئي.  ٗيٌٜي ثبظ ٝ چك٘بر ٝهشي ٗيسي سٜز ث٠ ٠ً هٞؾي ٝ ًف.  ضيرش٠ ١ٖ ث٠ ١ٞٗبي اٝٙ

 ٗيسٖٝٛ. ٗيكي ذٞضزٛي

  ٗئطظيس زاقز زؾشبٕ.  ثٞز ٗبًبٙ نساي ايٚ ، دطيس ؾطٕ اظ ذٞاة

 : ُلشٖ ٓطظٝٛي نساي ثب

 ٗيِي؟ زاضي چي -

 ٗيك٠.  َجيؼيٖ حن ٗيك٠ زيسٛف زي٠ِ ٝهز چٜس ٝٓي آضظٝ، ٝاؾٖ االٙ ٠ً چيعايي:  ُلز آضٕٝ-

 ًٜبض ٠ً ، سٞ هيبك٠ ثجيٜٖ ٠ً چيعي اٝٓيٚ ًٜٖ ٗي ثبظ ٝ چك٘بٕ ٠ً ٝهشي.  نجحٖ ضٝظ ١ط ًبض

 ذٞاثيسي

  ثٞز ٝهيح چوسض زي٠ِ ايٚ ٗٚ ذساي

 : ظزٕ زاز ػهجبٛيز ثب

 ٗيجطي ُٞض ث٠ ضٝ آضظٝ ايٚ ثبـ ُٗ٘ئٚ ، آقـبٓي ذئي -

  ثكط ايٚ زؾز اظ ثعٖٛ ػيؾ ٗيرٞاؾز زٖٓ. سرز دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ًطزٕ هُغ ُٞقيٞ

 هُغ سب ذٞضز ظَٛ ًٔي.  ٛسازٕ ػٞاة.  ثٞز ٗبًبٙ ثبظٕ ًطزٕ ِٛبٟ.  ذٞضزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع ثبظٕ

  ثبظٕ ثٞز ٗبًبٙ.  ٝاؾٖ اٝٗس اؼ إ اؼ زهيو٠ چٜس اظ ثؼس. قس
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 ذٞزٗي ثـْ سٞ آذطـ ٠ً ًٞچٞٓٞ ث٢ز ُلشٖ. ٗيك٠ ثطآٝضزٟ آضظٕٝ ظٝزي ث٠ ثبـ ُٗ٘ئٚ -

  ثٞز ضٝاٛي ضؾ٘ب ٗطز ايٚ ٓؼٜشي ٓؼٜشي

 : ُلشٖ ثطزاقز ٠ً ١٘يٚ ُطكشٖ ٝ ؾيبٝـ ق٘بضٟ كٞضي

 . ُطكشٖ ٝ سه٘يٖ ٗٚ ؾيبٝـ -

 :  ُلز ِٛطاٛي ثب ؾيبٝـ -

 ؟ اكشبزٟ ػسيس اسلبم ؟ آيٚ قسٟ چي -

  ٠ٛ:  ُلشٖ ثـى ثب -

  ثطيعٕ ١ٖ ث٠ اػهبثكٞ ٝ ًٜٖ ٛبضاحشف زٝثبضٟ ٛ٘يرٞاؾشٖ -

 ٛظطر ؟ ٌٛطزي ػسيسي كٌط سٞ.  ١٘ي٠ٜ ًبض ث٢شطيٚ ٗٞهؼيز ايٚ سٞ ٛظطٕ ث٠ ًطزٕ كٌط ذئي -

 چي٠؟

 ث٢ٖ ظ٢ط سب هطاضٟ حبال ، ًطزٕ نحجز ًبض ث٠ ضاػغ ١ب ثچ٠ اظ يٌي ثب زيكت.  ًطزٕ كٌطايي ي٠ ٜٖٗ

 ثسٕ ذجط ث٢ز ثؼس ثِيطي ٝ سه٘ي٘ز اّٝ سٞ ذٞزٕ ثب ُلشٖ.  ثسٟ ذجط

 ثسٟ اٛؼبٕ ٝاؾٖ ٗيبز ثط زؾشز اظ ًبضي ١ط.  زي٠ِ ُطكشٖ ٝ سه٘يٖ ٗٚ -

  ث٢ز ٗيعٖٛ ظَٛ. آيٚ ثبق٠ -

 ثسثرشي احؿبؼ ذئي.  دبييٚ اٝٗس ؾطػز ثب اقٌبٕ ٝ سطًيس ثـًٖ.  ًطزٕ هُغ ٠ً ٝ سٔلٚ

 ذٞقٖ اظـ انال ٠ً آزٗي ذبَط ث٠ اٖٝٛ ، ضيرش٠ ١ٖ ث٠ ظٛسُيٖ آٌي ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ٗيٌطزٕ

 ثبظٕ.  ثطز ذٞاثٖ زٝثبضٟ ٠ً ًطزٕ ُطي٠ اٛوسض. ٛساقشٖ ١ٖ ٝ سرز اظ قسٙ ثٜٔس حٞن٠ٔ حشي. ٛ٘يبز

 ، زازٕ ػٞاة ثؼس ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ ق٘بضٟ اّٝ زي٠ِ ثبض ايٚ. قسٕ ثيساض ذٞاة اظ ٗٞثبئٖ نساي ثب

 ثٞز ؾيبٝـ

 ثٞزي؟ ذٞاة ذٞثي؟ ؾالٕ -

 ؟ قس چي ، ٛساضٕ ضٝ ثيساضي حٞن٠ٔ ، آضٟ ، ؾالٕ -
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.  زاضٙ زذشطقٞٙ ثطاي دطؾشبض ي٠ ث٠ احشيبح. كبٗي٢ٔبقٞٙ اظ يٌي ُلز ، ًطزٕ نحجز زٝؾشٖ ثب -

 ذئي ذبٛٞازٟ ٠ً ًطز ضاحز ذيبٓ٘ٞ.  زاضٕ اَ٘يٜبٙ ذئي ث٢ف.  ذٞثي٠ دؿط ذئي زٝؾشٖ ايٚ

 ؟ چي٠ ٛظطر.  ا٠ٜٗ ػبسٖ ٠ً ضاحش٠ ذيبٖٓ زي٠ِ ايٜؼٞضي.  ذٞثيٚ

 ٠ً ثعضٍ كطظإ آهبي زذشط!!  ٗٚ ، ظٛسُيٖ سٞ ثكٖ ًبضايي ١٘چيٚ ث٠ ٗؼجٞض ٛ٘يٌطز كٌط ٝهز ١يچ

. ثٞز ػبٓي ٗٚ ٝاؾ٠ ٗٞهؼيز ايٚ سٞ ٝٓي.  ث٠ٌٜ ٝ ٗطزٕ ١بي ثچ٠ دطؾشبضي ثطٟ ، زاضٟ ازػب ١ٖ ًٔي

 . ٛطؾ٠ ث٢ٖ كطظإ زؾز ٝٓي ثٌٜٖ ًبضي ١ط ثٞزٕ حبيط.  ثٞزٕ ٗؼجٞض

 ؟ چي٠ ٛظطر ؟ آيٚ ثطز ذٞاثز!!  آٞ -

 . ؾيبٝـ ٛظط ث٠ ذٞث٠ -

 ؟ ًٜي كٌط ثيكشط ٛ٘يرٞاي ؟ سه٘ي٘ز ث٠ ضاػغ آيٚ ُٗ٘ئٜي -

 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 ٛ٘ٞٛسٟ ٝاؾٖ اي زي٠ِ ضاٟ ًطزٕ كٌطاٗٞ ٠ٛ -

 ١ط ذٞزسٖ ايٜؼٞضي.  ٗيصاضٕ زٝؾشٖ ثب هطاض ي٠ ظ٢ط اظ ثؼس ثطاي ٗٚ ، ثبق٠:  ُلز ٛبضاحشي ثب -

 ثِيط سه٘يٖ ثؼس ، ثذطؼ اظـ زاضي ؾٞآي

 ذساحبكظ ثبق٠ -

 ذساحبكظ -

 ؾبزٟ قٔٞاضى ثٔيع ي٠. ُطكشٖ زٝـ ي٠ ضكشٖ.  قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ ظٝض ث٠.  ثٞز ٗكـّٞ ذئي كٌطٕ

 دبييٚ ضكشٖ ٝ ًطزٕ سٜٖ

 . ًطزٕ ٝثٞؾف ًطزٕ ثـٔف دكز اظ ، ثٞز آقذعذ٠ٛٞ سٞ ٗبٗبٙ

 ؟ ٗبٗبٖٛ ذٞثي.  ذٞزٕ ٗبٗبٙ ؾالٕ -

 ؟ ٗيرٞاثيسي زي٠ِ ؟يٌٖ ذٞثٖ. ؾالٕ -

 ؟ ثرٞضٕ زاضيٖ چي.  ثٞزٕ ثيساض ٝهز زيط سب زيكت -
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 ُصقش٠ نجحب٠ٛ ٝهز اظ زي٠ِ ثيبضٟ ٝ ٛب١بض ٓيال ٗيِٖ االٙ ، ثكيٚ -

 چ٠ ثك٠ اًٝي چي ٠٘١ ا٠ُ ٗيٌطزٕ كٌط ايٚ ث٠ ٜٖٗ ٗيعز حطف زاقز ٗبٗبٙ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 !!! ثك٠ ضايي ا٠ُ ؟ػ٘طا ًٜٖ ضايي ٝ ٗبٗبٙ ثبيس ػٞضي

 ؾط ٝ اسبم سٞ ضكشٖ ٛب١بض ثؼس ، ُلز ٝ زٝؾشف ثب هطاض ٗحْ ٝ ؾبػز. ظز اؼ إ اؼ ث٢ٖ ؾيبٝـ

 . ضكشٜٖ ٝهز سب ًطزٕ ُطٕ ًبٗذيٞسط ثب ٝ ذٞزٕ

 

  ؾبٓٚ ُٞق٠ ٗيع ي٠ ؾط ٛكؿشٚ ػٞٙ دؿطٟ ي٠ ثب ؾيبٝـ زيسٕ ًطزٕ ثبظ ٠ً.  قبح ًبكي زض

 ثك٠ ٗٚ ٗشٞػ٠ ١ٖ دؿطٟ قس ثبػض ٠ً قس ثٜٔس اظػبـ زيس ٠ً ٜٗٞ ؾيبٝـ

  آيٚ ٗٚ ُْ ػ٘ٞي زذشط ايٜٖ. ٗح٘س زٝؾشٖ ايٚ ، ذبٛ٘ي ؾالٕ -

 زيسٛز اظ قسٕ ذٞقحبّ ذئي ، ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ -

 .  ثٞز ًطزٟ سؼؼت هيبكٖ ٝ سيخ اظ.  ثٞز سؼؼت اظ دط چك٘بـ سٞي

 .  قسٕ ذٞقحبّ زيسٛشٞٙ اظ ٜٖٗ.  ٗح٘س آهب ؾالٕ -

 ٝي٠ ثٞز ػصاة هيبكف. زاضٟ ذٞثي ٗبٓي ٝيغ ثٞز ٗؼٕٔٞ ٓجبؾبـ اظ. زاقز قيٌي ٝٓي ؾبزٟ سيخ

 ٢ٗطثٞٙ ػٞضايي

 ثبثب ثب ٠ً زاز ديك٢ٜبز اٖٝٛ. ًطز ٗربٓلز اّٝ.  ًطز سؼطيق ثطاـ ضٝ ٗبػطا اظ ذالن٠ ي٠ ؾيبٝـ

 ايٚ چطا ٠ً زازيٖ سٞييح ثطاـ ؾيبٝـ ثب.  ثٌك٠ ذ٠ٛٞ اظ ضكشٚ ث٠ ًبض ٛعاضٕ ٝ ًٜٖ نحجز ُٜٗوي

 زاز سٞييح ٝاؾٖ ًبض ث٠ ضاػغ يٌٖ.  ًطز هجّٞ نحجز ًٔي اظ ثؼس.  زاضيٖ ٝ سه٘يٖ

 ٗؼطزٟ حبٗيٚ.  حٔ٘ب ٝ حبٗيٚ.  زاضٟ ثچ٠ زٝسب.  ثعض٠ُ٘ ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ٗؼطكيز ٗيرٞإ ٠ً اٝٛؼبيي -

 ............حٔ٘ب ٝ ؾبٓف 28

 : ُلز ثـى ثب ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ
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 ٝ ١٘سيِط ذئي. ثٞز ذٞثي ذئي دؿطٟ ق١ٞطـ. ًطز سهبزف ق١ٞطـ ثب دبضؾبّ حٔ٘ب ضاؾشف -

 ٝٓي ذٞث٠ ذئي ػٖ٘ ق١ٞط ٗبٓي ٝيغ چٞٙ.  ًطزٙ اظزٝاع ١ٖ ثب ؾرشي ث٠ ٝ زاقشٚ زٝؾز

 ذٞثي ظٛسُي ، ًطزٙ اظزٝاع ١ٖ ثب ؾرشي ًٔي ثب.  ثٞز دطٝضقِب١ي ثچ٠ ، حٔ٘ب ق١ٞط ؾبٗبٙ

 ي٠ نبحت.  زاقز زٝؾف حشي ٝ اٝٗس ًٜبض ؾبٗبٙ ثب ١ٖ ػٖ٘ ق١ٞط ثبالذطٟ ٠ً َٞضي.  زاقشٚ

 ػ٠٘ ديف ١ٖ ضٝقب ٝ ػطٝؾي ٗيطكشٚ زاقشٚ ٠ً قت ي٠...........  ٝٓي.  ضٝقب اؾٖ ث٠ قسٙ زذشط

 .  ٗيك٠ ٗـعي ٗطٍ.... ثٞز ضاٜٛسٟ ٠ً حٔ٘ب ٝٓي ٗي٠ٌٜ سٕ٘ٞ كٞضي ؾبٗبٙ.  ٗيٌٜٚ سهبزف ثٞز

  ًطز دبى ٝ ٗيعز ثيطٝٙ چك٘ف ُٞق٠ اظ زاقز ٠ً ٝ اقٌي آضٕٝ

 ؾبٓف 0. ًٜيس ٗطاهجز ضٝقب اظ ثبيس ذ٠ٛٞ اٝٙ سٞ ق٘ب.  ًطزٙ ا١ساء ٝ ثسٛف اػًبي -

 ضٝ حطكب ايٚ ، ٝنْ ضٝقب ث٠ ذبٛٞازٟ اٝٙ ٛلؽ.  ثبقيس ٗطاهجف ذئي ثبيس.  ٛبظٟ ذئـــــــي.

 ؟ ٠ٛ يب ٗيبي ثط ًبض ايٚ دؽ اظ ٗيشٞٛي ثجيٜي ٠ً ث٢ز ُلشٖ ايٚ ثطاي

 ػكوف ث٠ ضؾيسٙ ثطاي ٠٘١ ايٚ.  ٗيؿٞذز حٔ٘ب ثطاي زٖٓ ، ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي

 ثٞز زازٟ زؾز اظ ١ٖ ثب ٝ دسضـ ٗبزضٝ ًٖ ؾٚ ايٚ سٞ ضٝقب........ آذطـ ٝ ًكيسٟ ؾرشي

 ثبقيس ُٗ٘ئٚ.  ثطٗيبٕ دؿف اظ ٗٚ:  ُلشٖ ثـى ثب -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٓجرٜس ثب ٗح٘س

 ١ٖ سب ديكف ثجطٕ ضٝ ق٘ب ػٔؿ٠ ي٠ هطاضٟ حبال.  ًطزٕ نحجز ػ٠٘ ثب ٗٚ. ثبقيس ٗٞكن اٗيسٝاضٕ -

  ٠ًٜ نحجز ثب١بسٞٙ ١ٖ ثجيٜشٞٙ

 اي ذبٛٞازٟ چ٠ اظ ١ؿشٖ ًي ٗٚ ًؿي ث٠ ِٛيس ٠ٌٜ٘ٗ اُط ، زاقشٖ اظسٞٙ ذٞا١كي ي٠ كوٍ ثبق٠ -

  ًٜٖ احشيبٌ ثبيس يٌٖ ، ١ؿشٖ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛب١ٖ يٌٖ

 س٢طاٙ اٝٗسٟ ٠ً ١ؿشيٚ آقٜب١بٕ اظ يٌي زذشط ق٘ب ٗيِٖ.  ثبق٠ ٝٓي ٠ٛ يب زضؾشي٠ ًبض زٖٝٛ ٛ٘ي -

 ٗيٌٜيٖ ١٘ب١َٜ ١ٖ ثب ضٝ ًٔي حطكبي ثبظٕ حبال.  ث٠ٌٜ ًبض

 ١ٖ ثب ٝ اـ ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ثطٕ ًي ٠ً ثسٟ ذجط قس هطاض.  ضكز ٝ ًطز ذساحبكظي اٖٝٛ ًطزٕ سكٌط اظـ

 : ُٝلز زاز ه٢ٟٞ ؾلبضـ ثبظٕ ؾيبٝـ ضكز ٗح٘س ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  ًٜيٖ نحجز
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 آيٚ ِٛطاٛشٖ -

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٛبضاحشي ثب

 

 سٞ ث٠ كوٍ ٗٚ.  ًٚ ًٌٖ٘ كوٍ ؟ ٗيبز ذٞقٖ ٗٞهؼيز ايٚ ؟اظ ٛيؿشٖ ِٛطاٙ ذٞزٕ ٗيٌٜي كٌط -

  ًٜٖ سٌي٠ ث٢ف ٗيشٖٞٛ االٙ ٝ زاضٕ اَ٘يٜبٙ

 ؾبٓف 26. ثٞز ًٞچيٌشط آضٝيٚ اظ ؾبّ يي.  ثٞز ًطزٟ دط ٝاؾٖ ضٝ آضٝيٚ ػبي ػٞضايي ي٠ ؾيبٝـ

 زاقز كطم ١ٖ ثب ذئي اذالهبٗٞٙ.  ٛجٞزٕ ضاحز آضٝيٚ ثب ٝهز ١يچ ٗٚ. ثعضُشط ٗٚ اظ ؾبّ 1.  ثٞز

 ًٜٖ حؿبة ًٌ٘ف ضٝ ٗيشٞٛؿشٖ ثٞزٕ ٠ً ٗٞهؼيشي ١ط سٞ ثٞز ًٜبضٕ ١٘يك٠ ؾيبٝـ ٝٓي. 

 ؟ ًٜٖ ضاييف ؟چُٞضي ًٜٖ چيٌبض ٗبٗبٙ ثب حبال ؾيبٝـ -

 ًٚ آضٝٗف ًٖ ًٖ سٞ ثؼس ، ًٜٖ نحجز ثب١بـ اّٝ ٗٚ ثعاض ٛجبـ ِٛطاٙ -

 ؟ ٗي٠ٌٜ هجّٞ ٛظطر ث٠ -

 ػ٘ٞ ظٙ.  ًٜيٖ ًبضي ضيبيشف ثسٝٙ ٛ٘يشٞٛيٖ.  ٛساضيٖ اي چبضٟ.  ثٌٜيٖ ضٝ ذٞزٗٞٙ ؾؼي ثبيس -

 ثبق٠ ذجط ثي اظر ٠ً ٝهشي اٖٝٛ ٛساضٟ زٝضيشٞ َبهز

 :  ُلشٖ ٝ قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي

 

 ٛجيٜ٘ف ٗسر ي٠ ٗيشٖٞٛ ػٞضي چ٠ ؾيبٝـ.  ٛساضٕ ٝ ٛبضاحشيف ٝ زٝضي َبهز ٜٖٗ -

 :  ُلز ٝ زؾشبـ سٞ ُطكز زؾش٘ٞ

 

 ٝهز چٜس ٗيبضٗف ػٞضي ي٠.  ًٚ سحْ٘ ٗسر ي٠ ٝٓي اي ٝاثؿش٠ ٗبٗبٛز ث٠ ذئي آيٚ ٗيسٖٝٛ -

  ًٜٖ آزٕ ضٝ دؿطٟ ايٚ ًٜٖ نحجز ثبثبر ثب ٗٚ ٠ً ٛصاقشي.  ٛجبـ ٛبضاحز ، ثجيٜيف يٌي

  ٗيشطؾٖ ٗبًبٙ اظ.!!!  ثٞزٕ ٛسيسٟ ايٜؼٞضي ضٝ ثبثب حبال سب. ؾيبٝـ ٛ٘يك٠ -
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 ٝهز اٝٛوسض.  ٗيعٖٛ حطف ػ٘ٞ ظٙ ثب سٞٙ ذ٠ٛٞ ٗيطٕ ٜٖٗ.  كطٛٞـ ديف ، ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ثطٝ اٗطٝظ سٞ

 ثبقيٖ ١ٖ زاٛكِب١ز ًبضاي زٛجبّ ثبيس. ٛساضيٖ

  ِٛبضاٖٛ ٗٚ ثسٟ ث٢ٖ ٝ ذجطـ دؽ ، ثبق٠ -

 . ذبٛ٘ي ٗٚ ث٠ ثؿذبض -

 ؾبػز ايٚ ٗيسٝٛؿشٖ.  ٗب ذ٠ٛٞ ضكز ؾيبٝقٖ.  ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ضكشٖ ٗٚ ٝ اٝٗسيٖ ثيطٝٙ قبح ًبكي اظ

 ٛيؿز ذ٠ٛٞ ثبثب

 چي ١ط ٛجٞز ذجطي ؾيبٝـ اظ.  ٛجٞز حطكبـ ث٠ حٞاؾٖ انال ٗٚ ٝٓي ٗيعز حطف زاقز كطٛٞـ

 ، ثٖ٘ٞٛ قت ػ٠٘ ذ٠ٛٞ قسٕ ٗؼجٞض. ثٞز قت 02 ؾبػز ، ثٞز ذبٗٞـ ُٞقيف ث٠ ٗيعزٕ ظَٛ

 كٌط اظ كطٛٞـ نساي ثب.  ثٞزٕ ُطكش٠ س٢ٞع حبٓز زٓكٞضٟ اظ.  ثعٖٛ ظَٛ ذ٠ٛٞ ث٠ ًطزٕ ٛ٘ي ػطاسٖ

  ثيطٝٙ اٝٗسٕ

 .  ًكيسٟ َّٞ حطكبقٞٙ حش٘ب.  آيٚ ٛجبـ ِٛطاٙ -

 :  ُلز ٓت ظيط ثؼس

 

 ِٛطا٠ٛ زذشطٟ ايٚ ٛ٘ي٠ِ ، انال ٛساضٟ ػوْ زي٠ٛٞ دؿطٟ -

 ػٞاة ز٢ٓطٟ ثب ؾيبٝـ ق٘بضٟ زيسٙ ثب.  ثبال دطيسٕ ُٞقيٖ ٝيجطٟ ثب ٠ً كطٛٞـ ث٠ ظزٕ ٓجرٜس ي٠

 : ُلشٖ ثـى ثب.  زازٕ

 ًطزي ذبٗٞـ ُٞقيشٞ ػطا ِٛطاٛي اظ ٗيٌٜٖ زم ٗٚ ٛ٘يِي ، ؾيبٝـ ػٞيي ذئي -

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب

  سٞ ػٞٙ ث٠ ذٞثٖ ٜٖٗ ، ُٓلشز اظ ٗطؾي -

 ؟ قس چي ، ٗطو -

 : ُلز ٢ٗطثٞٛي ثب
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 ثيكشط اٝٛؼٞضي ُٝط٠ٛ ٗيكس ٗؼٕٔٞ سٌٔيق ثبيس.  ًٜٖ نحجز ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  آيٜٖ ثبـ آضٕٝ -

  ٗيكسي ِٛطاٙ

 ؟ ٠ٛ يب قسٟ چي ٗيِي -

 :  ُلز ٝ ًكيس ػ٘يوي ٛلؽ

 

 ٠ِٗ ، ث٢ف ثسٕ ضٝ اػبظٟ ايٚ ٛساضٟ اٌٗبٙ انال ُلز!!!  قس ق٠ٌ اٝٓف. ٕ ًطز نحجز ػ٘ٞ ظٙ ثب -

 ثبثبر ثب قس هطاض.  ُلشٖ سٞ حبّ اظ.  ظزٕ حطف ٝاؾف ًٔي ، ث٠ٌٜ ٝ ًبض ايٚ ثرٞاز ٠ً ًبض ٝ ًؽ ثي

 ٠ًٜ نحجز ثب١بـ اٝٗس ثبثبر ٠ً قت قس هطاض ، ٠ٛ يب ٠ًٜ ػٞو ٝ ٛظطـ ٗيش٠ٛٞ ثجي٠ٜ ٠ًٜ نحجز

 چي ٛ٘يسٖٝٛ. ٠ًٜ ًٌ٘٘ٞٙ ٗي٠ٌٜ هجّٞ ُلز ، ثٞز ثس حبٓف.  ظز ظَٛ االٙ.  ثسٟ ث٢ٖ ٝ ذجطـ ٝ

 ٗيطٕ ؾط ي٠ ٗٚ.  ذجطٟ چ٠ ثجيٚ ذ٠ٛٞ ثطٝ نجح ، ًٜي نحجز ثب١بـ ثبيس ذٞزر ، زي٠ِ قسٟ

 ُطكشٚ ٗطذهي ٝاؾ٠ ثٌٜٖ ثبيس چيٌبض ثجيٜٖ زاٛكِب١ز

 

 :  ُلشٖ ٗيٌطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  قسٕ آضٕٝ يٌسكؼ٠

 

 زاضٕ زٝؾز ذئي.  ؾيبٝـ ٗطؾـــــــــــــي -

 زذشط ثريط قجز. ٗيك٠ زضؾز چي ٠٘١ ًٚ سحْ٘ يٌٖ.  ًٚ ُطي٠ ًٖ ثرٞاة ثطٝ ، ذْ زذشطٟ -

 ٓٞؼ

 ثريط قت

 :ُلز.  ًطزٕ سؼطيق كطٛٞـ ٝاؾ٠ ٝ چيع ٠٘١

 ؟ ٛي٘سٟ ًٞسبٟ ثبظٕ ثبثبر يؼٜي -
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 ًٞسبٟ ١ٖ ثبثب ا٠ُ حشي ٗيٌٜٖ حؽ.  ٗيشطؾٖ ٗبًبٙ اظ ٗٚ كطٛٞـ ٝٓي ، زي٠ِ ٠ٛ الثس ٛ٘يسٖٝٛ -

 ي٠ ٗيٌٜٖ حؽ ٗيطٕ ثيطٝٙ ٠ً زكؼ٠ ١ط.  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ي٠ ٗيشطؾٖ.  ٛجبق٠ ٜٖٗ ًٚ ّٝ ايٚ ثيبز

 ٗٞاظج٠٘ چكٖ

 ثٞزيٖ ٛسيسٟ زي٠ِ ضٝ ٗسٓف ايٚ.  ٠ً ٛساضيٖ قبٛؽ ٗب -

 .  ذٞاة سٞ ٗيسٕ ًبثٞؼ ١٘ف.  ضكز ذٞاثٖ ٗيعز حطف كطٛٞـ ثب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 

 ي٠ ذبَط ث٠.  ُطكز زٖٓ ًطزٕ ثبظ ٠ً ضٝ ذ٠ٛٞ زض.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ ذ٠ٛٞ اظ.  ثٞز ذٞاة كطٛٞـ نجح

 ًطزٕ ثبظ زضٝ آضٕٝ.  ذ٠ٛٞ سٞ ضكشٖ. ثكٖ زٝض ػالهٖ ٗٞضز چيعاي ٠٘١ اظ ثٞزٕ ٗؼجٞض زي٠ٛٞ آزٕ

 ٓيٞاٙ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٗبٗبٙ زيسٕ ثرٞضٕ آة ٠ً آقذعذ٠ٛٞ سٞ ضكشٖ آضٕٝ.  ٛجٞز ؾبٓٚ سٞ ًؿي

 ٛو٠ُ ث٠ ث٠ قسٟ ذيطٟ.  زؾشف

 ٗبٗبٛي:  ُلشٖ آضٕٝ -

 ضٝ ُصاقشٖ ٝ ؾطٕ دبـ ػٔٞي ٛكؿشٖ ؾ٘شف ضكشٖ آضٕٝ.  ًطز ِٛبٕ ٢ٗطثٞٛي ثب ؾ٘شٖ ثطُكز

 ًطزٙ ُطي٠ ًطزٕ قطٝع ٝ ظاٛٞـ

 ٠ً ًطز سؼطيق ٝاؾٖ قسيٖ آضٕٝ ٠ً يٌٖ.  ُطي٠ ظيط ظز اٖٝٛ ًطز ثـٖٔ ، ًطز ثٜٔسٕ ُطكز ٝ زؾشٖ

 حطف ثبظٕ ٗيِٖ چي ١ط ٠ً ًطزٟ چيٌبضـ دؿطٟ ايٚ ٛ٘يسٖٝٛ ٗيِلز ، ًطزٟ نحجز ثبثب ثب زيكت

 ث٠ دي ٛ٘يل٠٘ ٝ ؾز ثچ٠ آيٚ ، زاضٕ اَ٘يٜبٙ ث٢ف ٗيكٜبؾٖ ٝ آزٕ ايٚ ٗي٠ِ. ٗيع٠ٛ ذٞزـ

 !!! ٛلؼك٠

 ٠ً ػبيي ٠ً ايٚ.  ١ؿشٖ ذٞزٕ ٗٞاظت زازٕ اَ٘يٜبٙ ث٢ف. ًطزٕ آضٝٗف ٝ ظزٕ حطف ثب١بـ يٌٖ

 .  ٗيجيٜ٘ف ٗيبٕ يٌي ٝهز چٜس.  اَ٘يٜبٙ هبثْ ثطٕ ٗيرٞإ

 

 ا١٘يز ث٢ف ٝ زاقز زٝؾف اٛوسض ، ثٞز ثبثبٕ ظٛسُي ٠٘١ آضٝيٚ.  ٝ آضٝيٚ ٠ًٜ چيٌبض ثِٖ ذسا

 ضايي ثبثب.  ثٞز ذٞثي زذشط ٛظطٕ ث٠ اٝٓف ظٛف ، ؾٞزٟ.  ٗيكس حؿٞزيٖ ١٘يك٠ ٗٚ ٠ً ٗيساز

 ظٗيٚ ٗسر ي٠ ثؼس ٝٓي ٗيٌطز ػب ٠٘١ زّ سٞ ٝ ذٞزـ ذٞة ١ٖ ؾٞزٟ.  ًطزٕ ضاييف ظٝض ث٠ ٛجٞز
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 ٠ً ثؼس.  ٗيٌطز ثبظ كئٖ زاقز االٙ سب ٝ قس زي٠ِ آزٕ ي٠ اِٛبض.  قس ػٞو اذالهف آؾ٘ٞٙ سب

 سٞ آضٝيٚ ًطز ؾؼيكٞ ٠٘١ ثبثبٕ.  ثٞز قسٟ ذٞزـ ثبظ قسٟ حْ ٗكٌالر ٠٘١ قس ُٗ٘ئٚ

 ثبثب. ثطزـ ايطاٙ اظ ٠ً ذٞٛس آضٝيٚ ُٞق٠ سٞ اٛوسض ؾٞزٟ ٝٓي.  ثبق٠ ٛساقش٠ ًؿطي ٝ ًٖ ظٛسُيف

 ػجطاٙ ٗٚ ؾط زاقز حبال.  حيبٌ سٞ ٗي٠ٌٜ ُطي٠ قجب ثؼًي ٠ً ٗيسيٖ ٝهز چٜس سب.  قس زاؿٞٙ

 . ٗيٌطز

 

 زاٛكِبٟ ثيبٕ ُلز ٝ ظز ظَٛ ث٢ٖ ؾيبٝـ.  سرز ضٝ ذٞاثيسٕ ح٠ٓٞ ١٘ٞٙ ٝثب ُطكشٖ زٝـ ي٠ ضكشٖ

 قسٕ ثٜٔس.  ثبقٖ ذٞزٖٗ ثبيس ٝٓي ثِيطٟ ٗطذهي ٝاؾٖ سطٕ زٝ ٗي٠ٌٜ زضؾز ًبضاٗٞ زاضٟ ُلز. 

 ؾبزٟ ٗبٛشٞ ي٠.  ًطزٕ ٗاليٖ آضايف ي٠ ، ثٞز دطيسٟ ضَٛ ذئي نٞضسٖ.  ًطزٕ ذكي ١ٞٗبٗٞ

 : ُلز.  ظز ٓجرٜس ي٠ زيسٕ سب ٗبٗبٙ.  دبييٚ ضكشٖ ٝ اٛساذشٖ ًغ ٝ ًيلٖ ٝ دٞقسٕ

 ٠٘١ زض ذئي زاٛكِبر سيخ ٗي٠ِ ضاؾز ؾيبٝـ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثٞؾف

 .  ٗؼ٘بضي٠ سطيخ.  زاٛكِبٟ ضاحشطٕ آٝيعٝٙ ُكبز قٔٞاض ٝ ًٞسبٟ ٗبٛشٞ ٝ زاؿٖٞٛ سيخ اثٚ ثب ٗٚ -

 ايس زي٠ٛٞ ٠٘١ زٝؾشبر ذٞزسٞ -

 .  ػٞٙ ٗبٗبٙ ٗطؾي -

 

  ثيطٝٙ اٝٗسٕ ذ٠ٛٞ اظ ٝ ُلشٖ ٗبٗبٙ ث٠ ٝ ُلز ؾيبٝـ چي ١ط ١ٖ ثؼس

 سب ديبزٟ زاقشٖ.  ٗيطٕ سبًؿي ثب ُلشٖ ٝ قسٕ ثيريبّ.  ٛساضٕ ثٜعيٚ ٗؼّ٘ٞ َجن ثبظٕ... ث٠ٔ زيسٕ

 ث٠ كحف ي٠ سب ٗبقيٚ ؾ٘ز ثطُكشٖ.  ثبال دطيسٕ ٗبقيٚ ي٠ ثٞم نساي ثب ٠ً ٗيطكشٖ ذيبثٞٙ ؾط

  ٗٞٛس ثبظ سؼؼت اظ ز١ٜٖ ضاٜٛسٟ زيسٙ ثب ٠ً ثسٕ ضاٜٛسٟ

 

 !!!؟ ٗيٌطز ديٌبض ايٜؼب ايٚ
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 : ُلز ٓجرٜس ثب ٝ ُصاقز ؾطـ ثبالي ٝ آكشبثيف ػيٜي ٗبًبٙ

  ؾالٕ -

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب

 !!!؟ ٗيٌٜي چيٌبض ايٜؼب...  اي سٞ...  سٞ -

 !!! ؟ ٗيِطكشٖ اػبظٟ اظر ثبيس.  ثجيٜ٘ز اٝٗسٕ -

  ٗيٞٗس زض اقٌٖ ثبظٕ زاقز ػهجبٛيز ظٝض اظ. قس ذيطٟ ث٢ٖ دٞظذٜس ثب ثؼس

 ثِيطٕ اػبظٟ اظر ٛجبيس ايٜٖ ٝاؾ٠ ، ثجيٜٖ ضٝ سٞ ٛ٘يرٞاز زٖٓ ٜٖٗ ٝٓي:  ُلشٖ -

  زازٕ ازا٠ٗ ٝ ذٞزٕ ضاٟ ٝ قسٕ ضز ٗبقيٚ ًٜبض اظ ثسٕ ا١٘يشي ث٢ف اي٠ٌٜ ثسٝٙ ثؼس

 قٜيسٕ ٝ ػهجبٛيف نساي.  ٌٛطزٕ ِٛبـ. ظز ثٞم ٝ ًٜبضٕ اٝٗس ٗبقيٚ ثب زيسٕ

 قٞ ؾٞاض ٝ ثيب ٛي٘سٟ ثبال ؾِٖ ضٝي اٝٙ سب -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٝ َطكف ثطُكشٖ ، ٝايؿشبزٕ

 زاضي ١ٖ زي٠ِ ضٝي ، ؾَ ضٝي ؿيط ٠ِٗ سٞ -

 ٗيبز ثيطٝٙ زٝز ؾطـ اظ االٙ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ثٞز قسٟ زيسٛي هيبكف

 ًطزٕ ثـْ ٝ ًيلٖ زيسٕ ٠ً اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ آٙ ي٠.  ًطزٕ ٝحكز. ثك٠ ديبزٟ ٠ً ًطز ثبظ ٗبقيٚ زض

 ٗيٞٗس ثط ًبضي ١ط ضٝاٛي ايٚ اظ ، ذيبثٞٙ ؾط ؾ٘ز ث٠ ٗيسٕٝ سٞاٖٛ س٘بٕ ثب زاضٕ ٝ

 ٛشٞٛؿشٖ ثٞز ظيبز ؾطػشٖ چٞٙ.  سطؾيسٕ ذئي. قسٕ ق٠ٌ. ػٕٔٞ ديچيس ٗبقيٚ ثب زيسٕ يٌسكؼ٠

 ، ًٜٖ ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ ثيبٕ سب.  ُطكز زضز د٢ٕٔٞ.  ٗبقيٚ زض سٞ ضكشٖ ٝ ًٜٖ ًٜشطّ ٝ ذٞزٕ

 زض اٝٗسٕ. قس ؾٞاض كٞضي ٝ ٗبقيٚ سٞ ًطز دطر ٜٗٞ ًطز ٝثبظ ٗبقيٚ زض. ُطكز زؾش٘ٞ ٗچ يٌسكؼ٠
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 ث٠ ًطز قطٝع ؾطػز س٘بٕ ثب ٛساز ٗٚ ٗحْ. ٗيعزٕ ؾٌش٠ زاقشٖ.  ظز ًٞزًٖ هلْ ٠ً ًٜٖ ٝثبظ

  حطًز

 ثب١بٕ ٗيشٞٛي ذٞاؾز زٓز ًبضي ١ط ًطزي كٌط ؟ قسي دطٝ ِٛلشٖ ١يچي ث٢ز ثبض ي٠ ، چش٠ ضٝاٛي

 ....ٗيِٖ ثبثب ث٠ ُٝط٠ٛ زاض ٠ِٛ ٝ ٗبقيٚ ظٝز.  ثٌٜي

 ٌٛطزٕ ذلز سب آيٚ قٞ ذل٠ -

 !!ٗٞٛس ثبظ سؼؼت اظ ز١ٜٖ

 ...ي٠ سٞ ٗيعٛي؟ حطف ايٜؼٞضي ٗٚ ثب ػطاسي چ٠ ثب ، ازة ثي -

 دط دطٛسٟ.  زاقز ثبؽ ًٞچ٠ حبٓز ثٞز زاقش٠ ٠ِٛ ٠ً ػبيي.  زاقز ٠ِٛ ذٔٞر ًٞچ٠ ي٠ سٞ ديچيس

 قسٕ ذل٠ زكؼ٠ ايٚ ٠ً ثٞز قسٟ سطؾٜبى چك٘بـ اٛوسض.  َطكٖ ثطُكز ػهجبٛيز ثب. ٛ٘يعز

 !!! اكشبزٕ زي٠ٛٞ ايٚ ُيط ٝ ٛساضٕ قبٛؽ ٗٚ چطا ٝاهؼب،ذسايب

 اٝٗس ذٞزٕ ث٠ ظز ٠ً زازي ثب

 آضٟ؟ ؾِٖ ١٘يك٠ ٗٚ دؽ -

 ػٔٞ ٛ٘يرٞاؾشٖ ، دبييٚ ثيبز اقٌبٕ ٛعاضٕ ٠ً ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ، ثٞزٕ ًطزٟ ثـى. ِٛلشٖ ١يچي

 يد زؾشبٕ ، قس ٗي ثسسط ٛظطٕ ث٠ چٞٙ سطؾيسٕ اظـ ٠ًٜ حؽ يب ثسٕ ٛكٞٙ يؼيق زي٠ٛٞ ايٚ

  ظزٟ يد ًلف سٞ دب١بٖٗ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ، ثٞز ًطزٟ

 :  ُلز ٝ ظز زاز زٝثبضٟ

 

 ؟ ١بٙ ؟ چي٠ ثجيٜي ثسٕ ٛكٞٛز ٝ ؾَ ضٝي ٗيرٞاي -

 : ُٝلز ٗبقيٚ كطٗٞٙ ضٝ ظز ٗكز ثب. ٛ٘يسٕ ػٞاة زيس ٝهشي

 ؟؟ ٓؼٜشي ٛ٘يعٖٛ حطف سٞ ثب ٠ِٗ -

 : ُلشٖ ػيؾ ثب دبييٚ، اٝٗس اقٌٖ. ٛساقشٖ سحْ٘ زي٠ِ
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 ٠ِٗ ، ثجيٜ٘ز ٛ٘يرٞإ ، ٛساضٕ زٝؾز ؟ٗٚ زاض ثط ؾطٕ اظ ؟زؾز ٓؼٜشي ٗيرٞاي ػٖٞٛ اظ چي -

 ظٝض؟

 : ُلشٖ زاز ثب ٝ ًكيسٕ ٝ زؾشٖ ٠ً ثِيطٟ ٝ زؾشٖ اٝٗس!!!  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز سؼؼت ثب

 ُيط ٠ً اٝٗسٟ زذشط هحُي٠ ٠ِٗ ، زؾشز اظ قسٕ ذؿش٠ ، ٗيبز ثسٕ اظر ، ٓؼٜشي ٛعٙ زؾز ٗٚ ث٠ -

 ؟ ٜٗي زٛجب٠ٓ زائٖ چطا.  ٗٚ ث٠ زازي

 :  ُلز آضٕٝ

 

 ؟ ٗيعٛي ػيؾ چطا ثبـ آضٕٝ -

 .  ٛ٘يك٠ حبٓيز حؿبة حطف چٞٙ.  ًطزي زيٖٞٛ چٞٙ ٗيعٖٛ ػيؾ -

 ؟ چش٠ سٞ ثبقٖ َٔجٌبض ثبيس ٗٚ االٙ -

  ثٞز ذٞزذٞاٟ ثكط ايٚ چوسض

 آيٜسٕ سٞ ، ضٝيب١بٕ سٞ ، كٌطٕ سٞ اي٠ٌٜ ٝاؾ٠.  ١ٖ ث٠ ضيرشي ٜٗٞ ظٛسُي اي٠ٌٜ ٝاؾ٠ َٔجٌبضٕ آضٟ -

  ًٜي ٛ٘ي ٖٝٓ ٝٓي ، ٛساضي ػبيي سٞ

 ثٞز ُطكش٠ ذئي زٖٓ

 

 :  ُلشٖ ٗوس٠ٗ ثسٝٙ ي٢ٞ ٝٓي چطا ٛ٘يسٖٝٛ

 ٝ چيع ٠٘١ سٞ ٝٓي زازٕ اظزٝاع هّٞ ث٢ف.  زاضٕ زٝؾز ضٝ زي٠ِ ٛلط ي٠ ٗٚ ؟ چي٠ ٗيسٝٛي انال -

 ظزي ث٢ٖ

 : ظز زاز.  ثك٠ آسيكي زٝثبضٟ قس ثبػض چٞٙ ٛ٘يعزٕ ٝ حطف ايٚ ًبـ

 ؟ ذٞزس٠ زؾز ٠ِٗ.  ٗيٌٜي ؿٍٔ سٞ -
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 ًكيس ٝ ٗٚ ٝ زاز ككبض ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗچ يٌسكؼ٠ ، ػهجبٛيز اظ ثيطٝٙ ثٞز ظزٟ ُطزٛف ضُبي

 ُلز ككطزـ ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ ٝ ًٜٖ ِٛبـ ٠ً ًطز ٗؼجٞضٕ ٝ ُطكز ٝ چٖٞٛ ٝ ذٞزـ َطف

: 

.  ٜٗي آيٜسٟ ٠٘١ سٞ.  ٗيِٖ ث٢ز زاضٕ ثبض آذطيٚ ٝاؾ٠. ًطزٕ سٌطاض ٝاؾز ثؽ اظ قسٕ ذؿش٠ -

 سٞ ٝ ٗيسٖٝٛ ٗٚ ثطي ًؿي َطف ١ٖ سٞ ، ٠ًٜ ِٛبٟ چخ ث٢ز ٛساضٟ حن ًؿي ، ٜٗي ٗبّ ، ٜٗي ؾ٢ٖ

 ذٞة انال ٝاؾز ٠ً ًٜٖ ًبضي ٗيكٖ ٗؼجٞض ُٝط٠ٛ ثيبي ًٞسبٟ ذٞزر ذٞـ ظثٞٙ ثب ث٢شطٟ دؽ. 

 ثِي ضٝ ث٠ٔ ث٢ٖ ٗربٓلشي ١يچ ثسٝٙ ٗيكي ٗؼجٞض ثؼسـ چٞٙ.  ًٞچٞٓٞ ذبٖٛ ٛيؿز

 : ُلشٖ ٝ ؾيٜف سٞ ظزٕ ٗكز ثٞز آظاز ٠ً زؾشي ثب ، ُطكز ُط حطكف اظ نٞضسٖ ًطزٕ احؿبؼ

 . ... ٜٗحطف ، ثيكؼٞض ، ضٝاٛي -

 

 سٞ ًكيس ٜٗٞ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗچ ٠ً ٗيٌطزٕ ضزيق ضٝ ١ب كحف ذٞزٕ ٝاؾ٠ زاقشٖ ١٘يٜؼٞضي

 ًطزٟ ثـْ ٗحٌٖ ٜٗٞ ايٜوسض ٝٓي ثيطٝٙ ثيبٕ ثـٔف اظ ٠ً ًطزٙ سوال زؾز ثب ًطزٕ قطٝع ، ثـٔف

 : ُلز ُٞقٖ ث٠ ٗيرٞز زاؿف ٛلؿبي ٠ً ػٞضي آضٕٝ ، ٛيٞٗس ثط زؾشٖ اظ ًبضي ٠ً ثٞز

 ٗٚ.  آيٚ ٌٛٚ اشيشٖ ؟ ثعٖٛ ث٢ز ضٝ حطكب ايٚ ٠ً ٗيٌٜي ػهجبٛي ٜٗٞ چطا ، آيٜٖ ثبـ آضٕٝ -

 يٌٖ. ٛكي ػالهٜ٘س ث٢ٖ ٠ً ٛيؿشٖ ثس اٛوسض.  ثبـ آضٕٝ يٌٖ.  ثكي اي زي٠ِ ًؽ ٗبّ سٞ ٛ٘يعاضٕ

 آيٜٖ ًٚ نجط

 .  ثٞز قسٟ ٗطُٖ چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ. ثبال ثطٟ هٔجٖ يطثبٙ ٗيكس ثبػض ٗيرٞضز ُٞقٖ ث٠ ٠ً زاؿف ٛلؿبي

 :  ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ثيطٝٙ ثـٔف اظ ظٝض ث٠ ذٞزٗٞ

 ٛيؿشٖ سٞ آيٚ ٗٚ -

 

 : ُلز ٝ ًطز دبى ٝ اقٌبٕ ذٜسٟ ثب

 !! ٛساضي ذجط ذٞزر ٝ ١ؿشي ٝهز ذئي.  ١ؿشي -
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 سٞ قس ذيطٟ ٝ ًطز دبى ٝ اقٌبٕ قؿشف اِٛكز ثب. دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ. ٗيسيسٕ سبض ٝ نٞضسف

 .  ثك٠ سط سيطٟ چك٘بـ ؾجع ثٞز قسٟ ثبػض ٠ً ثٞز چك٘بـ سٞ ؿٖ ػٞض ي٠. چك٘بٕ

  ػٞيي ذٞزذٞاٟ

  ٛكٜبذشي ١ٜٞظ ٜٗٞ.  ٛ٘يكٖ ثبـ ُٗ٘ئٚ -

 ؟ ثطؾٞٛ٘ز ثِٞ ًٞچٞٓٞ ثطي ٗيرٞاؾشي ًؼب ، ذٞزٗي ذبٖٛ ٓؼجبظ:  ُلز ٝ ذٜسيس

 

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

  ٗيطٕ ذٞزٕ ٌٛطزٟ الظٕ -

 :  ُلز ػسي ٓحٚ ثب

 ٗيطكشي؟ ًؼب.  ٗيطؾٞٛ٘ز ٠ً ُلشٖ ثبض ي٠ -

 :  ُلشٖ آضٕٝ ، ثبظ ثك٠ ػهجبٛي ٠ً سطؾيسٕ زٝثبضٟ

 زاٛكِبٟ -

 ؟ ٛساقشي ًالؼ اٗطٝظ ٠ً سٞ -

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب ؟ ثٞز ًي زي٠ِ ايٚ ، ٗٚ ذساي

 ؟ زاضٕ ًالؼ ضٝظايي چ٠ ٗٚ ٗيسٝٛي ًؼب اظ...  سٞ...  سٞ -

 : ُلز ٝ ًكيس ٗٞ ثيٜي ٛٞى ٗالي٘ز ثب ، ذٜسيس

 حبال -

 آقـبّ ػٞيي: ُلشٖ آضٕٝ ذئي

 : ُلز ٝ قس ذيطٟ ث٢ٖ ؿٔيظ اذٖ ي٠ ثب

 ُلشي چي قٜيسٕ
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 ٛعزٕ حطف زي٠ِ سطؾٖ اظ ٝ دٜؼطٟ ؾ٘ز ًطزٕ ضٝٗٞ.  ُلشٖ آضٕٝ ذئي ٠ً ٗٚ ، ًطزٕ ًخ

 

 : ُلز ٝ ُطكز ثبظٝٗٞ ٠ً ثكٖ ديبزٟ اٝٗسٕ. زاٛكِبٟ ػٔٞ ضؾٞٛس ٜٗٞ حطكي ١يچ ثسٝٙ

 ؟ ًٜي ذساحبكظي ٛبٗعزر ثب ٛ٘يرٞاي

 ثٞز ٓجبـ ضٝي ٓجرٜس ي٠ ٝ ٛجٞز ذجطي اذٖ اٝٙ اظ زي٠ِ

 : ُلشٖ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ زؾشف اظ ٝ زؾشٖ ظٝض ث٠ ، ًٜٖ ذلف ٗيرٞاؾز زٖٓ

 

 چطخ 08 ًبٗيٞٙ ظيط ثطي اٗيسٝاضٕ ، ٛيؿشٖ سٞ ٛبٗعز ٗٚ -

 نساي ١ٖ ٝثؼس.  قٜيسٕ ٝ ثٜٔسـ ذٜسٟ نساي.  ١ٖ ث٠ ًٞثيسٕ ٝ ٗبقيٚ زض ٝ قسٕ ديبزٟ ثؼسٕ

  ٠ً ثٜٔسـ

 

  ذيطر زػبي اظ ٗطؾي -

 

 الؾشي٢ٌب ػيؾ نساي ١ٖ ثؼس

 ظٗيٚ ًٞثيسٕ ٝ دبٕ

 !! ٓؼٜشــــــــــــي ، ٓؼٜشي -

 ؟ قسٟ چيعي -

  ثبال دطيسٕ

 

 ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ سؼؼت ثب زاضٟ ؾيبٝـ زيسٕ
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  ٜٗشظطسٖ ؾبػش٠ ي٠ ؟ ًؼبيي ١ؿز ٗؼٕٔٞ ؟ قسٟ چي -

 : ُلشٖ ، ٠ً ثطٛ٘يبز زؾشف اظ ًبضي.  ثٌٜٖ ؿيطسيف زٝثبضٟ ٛرٞاؾشٖ

 ؟ ًٜٖ چيٌبض ثبيس االٙ.  ثيبٕ سبًؿي ثب قسٕ ٗؼجٞض ٛساقز ثٜعيٚ ٗبقيٜٖ -

 . ثِٖ ث٢ز ثطيٖ ثيب -

 سطٕ زٝ ثطاي ٝ قس سٕ٘ٞ ثبالذطٟ ٠ً ٗيطكشيٖ زي٠ِ َجو٠ ث٠ َجو٠ ي٠ اظ زاقشيٖ زٝؾبػز سب

 .  ُطكشٖ سحهئي ٗطذهي

.  ًبض ؾط ثطٕ ٝ ثٌٜٖ سٕ٘ٞ ٝ زضؾٖ آضاٗف ثب زاقشٖ زٝؾز.  ؾٞذز زٖٓ ٝٓي.  قس ضاحز ذيبٖٓ

  ٗيٌطزٕ ٝ ٗطزٕ ثچ٠ دطؾشبضي ثبيس االٙ ٝٓي

 

 ُلش٠ ٗح٘س ُلز ٝ ضؾٞٛس ذ٠ٛٞ زض ػٔٞ سب ٜٗٞ ؾيبٝـ ، ٛساقشٖ ٝ چيع ١يچ ٝ ًؽ ١يچ حٞن٠ٔ

 اظ س٢ٜب زي٠ِ ٗيشطؾيسٕ اِٛبض ، زٛجبٖٓ ثيبز ُلشٖ ؾيبٝـ ث٠ ، ثجي٠ٜ ٜٗٞ ٗيرٞاز اـ ػ٠٘ ثطيٖ كطزا

 ٛكؿش٠ ٗجْ ضٝ ثبثب.  ذ٠ٛٞ سٞ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ذساحبكظي.  ٛي٘س سٞ ًطزٕ ًبضي ١ط.  ثطٕ ثيطٝٙ ذ٠ٛٞ

 ايٚ ٝهز ١يچ ثبثب!!!  ًطزٕ سؼؼت. ٗيٌٜس دٞؾز ٗيٟٞ زاقز ١ٖ ٗبٗبٙ.  ٗيرٞٛس ضٝظٛب٠ٗ زاقز ثٞز

  ٛجٞز ذ٠ٛٞ ضٝظ ٝهز

 ٗبٗبٛي ؾالٕ ، ثبثب ؾالٕ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػيٌٜف ثبالي اظ ثبثب

 ؟ ذٞثي ثبثب زذشط ؾالٕ -

 ٛبضاحشي ثب دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ؟ ثس يب ذٞثٖ ٗٚ االٙ زٝٛؿز ٛ٘ي ثبثب ٝاهؼب ، ُطكز ُٕٔٞ ثـى

 : ُلشٖ

  ثبثب ذٞثٖ -

 ذٞاي ٗيبٕ ٜٖٗ ٠ً قجب ، ٛسيسٗز زضؾز ضٝظ چٜس -
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 ثبثب زضؾبٕ زضُيط -

 .  ٗيكي ضاحز زي٠ِ سطٕ ايٚ -

 .  آذطاق٠ زي٠ِ ثبثب آضٟ -

 : ُلز ٝ ًطز نسإ ٠ً ًٜٖ ػٞو ٓجبؼ اسبهٖ ؾ٘ز ثطٕ اٝٗس

 زاضٕ ًبضر آيٚ ثكيٚ ثيبٙ -

 ذ٠ٛٞ اٗسٟ ظٝز اٗطٝظ ١٘يٚ ذبَط ث٠ دؽ

 : ُلز ٝ ٗيع ضٝ ُصاقز ٝ ًطز سب ٝ ضٝظٛبٗف ، ٛكؿشٖ ثبثب ًٜبض ٗجْ ضٝ ضكشٖ

 ، زي٠ِ ضٝظ 0 قس هطاض.  ثك٠ ٗؼٕٔٞ سٌٔيلف ظٝزسط ٗيرٞاز ُلز.  ظز حطف ٗٚ ثب ٗبًبٙ اٗطٝظ -

  ثٌٜيٖ ضٝ ٝ ٢ٛبيي نحجش٢بي ٠ً ذبٛٞازٟ ثب ثيبٙ ػ٘ؼ٠ يؼٜي

 ثي ٓؼٜشي اقٌبي ايٚ ثبظٕ ؟ ثٞز چي ٗٚ ُٜبٟ. ٗيٌطز ثطذٞضز ايٜؼٞضي ٗٚ ثب ثبثب چطا ، ُطكز زٖٓ

 ثيٚ ؾسي ػٞض ي٠ ١٘يك٠.  ثٞزٕ ٛعزٟ حطف ثبثب حطف ضٝ ٝهز ١يچ حبال سب.  دبييٚ اٗسٙ ٗٚ اػبظٟ

 ػ٘غ ٝ ػطاسٖ س٘بٕ ، ٛجٞزٕ ضاحز ثب١بـ ظزٙ حطف سٞ ٝٓي زاقشٖ زٝؾف ذئي اي٠ٌٜ ثب.  ثٞز ٗب

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ

 ؟ ٛيؿز ٢ٖٗ انال يؼٜي ٗٚ ٛظط -

 : ُلز ٝ ثطزاقز ضٝ ضٝظٛب٠ٗ زٝثبضٟ ٛبضاحشي ثب ثبثب

 ثؿش٠ ُطكشٜف ظٙ ٝاؾ٠ زاز ٛظط زازاقز ١٘ٞٙ -

 !!! ثسٕ دؽ اٝٛٞ ًبضا سوبل ٛجبيس ٠ً ٗٚ ؟ ثبثب چي٠ ٗٚ ُٜبٟ -

 ثكٜٕٞ چيعي هًي٠ ايٚ ث٠ ضاػغ ٛ٘يرٞإ زي٠ِ ًطزٟ ذٞضز زازاقز اػهبث٘ٞ ًبكي اٛساظٟ ث٠ ٗٚ -

 ي٠.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ِٛطاٛي ثب ٠ً ًطزٕ ٗبٗبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ثعٖٛ اي زي٠ِ حطف سطؾيسٕ زي٠ِ

 ثٜٔس ثؼس ٛجبق٠ ِٛطاٖٛ ٠ً ظزٕ ث٢ف آٓٞزٕ اقي چك٘بي ثب ٛجٞز دٞظذٜس ث٠ قجب١ز ثي ٠ً ٓجرٜس

 : ُلز ثبثب ٠ً ثطٕ قسٕ
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 اٗكت ٗٚ. ٛ٘يٌطزٕ ٗٞاكوز ٝهز ١يغ زاقشٖ قي ثٞزٛف ذٞة ث٠ اُط ، ذٞثي٠ دؿطٟ ٗبًبٙ -

.  ًٚ س٢ي٠ ٗبٗبٛز ثب ثطٝ زاقشي الظٕ ٠ً چي ١ط.  ٗيبٕ نجح ػ٘ؼ٠ دطٝغٟ ي٠ ٝاؾ٠ ًيف ثطٕ ٗيرٞإ

 ٗيكي ٜٗس ػاله٠ ث٢ف ظٝز ذئي ثبـ ُٗ٘ئٚ

 ؟ زاقز ١ٖ سبطيطي ٗٚ ظزٙ حطف ٠ِٗ انال.  اسبهٖ سٞ ضكشٖ آضٕٝ ٝ ِٛلشٖ ١يچي زي٠ِ

 

 ثيساض ٠ً ذٞاة اظ. ضكز ذٞاثٖ ٠ً ثٞز نجح ٛعزيٌبي. ثٞز ظٛسُيٖ قجبي ثسسطيٚ اظ يٌي قت اٝٙ

 ًطزٟ ثبز ثسػٞضي چك٘بٕ ٝٓي.  ُطكشٖ زٝـ ي٠ ٝ ح٘بٕ ضكشٖ ٗؿشويٖ.  ثٞز نجح 00 ؾبػز قسٕ

 ضٝ ٓيال ضا١طٝ سٞ ضكشٖ. زًشط ثجطٟ ٝ ثعضُٖ ٗبٗبٙ ثطٟ هطاضٟ ٗيسٝٛؿشٖ.  ٛجٞز ذ٠ٛٞ ٗبٗبٙ اٗطٝظ.  ثٞز

 .چك٘بٕ ضٝ ثعاضٕ ٠ً ثيبضٟ ؾطز آة ً٘ذطؼ ي٠ ٝاؾٖ ُلشٖ ٝ ًطزٕ نسا

 . ثطيٖ ٠ً زٛجبٖٓ ٗيبز 0 ؾبػز:  ُلز ٝ ظز إ اؼ ث٢ٖ ؾيبٝـ

.  ثؿشٖ ؾبزٟ ١ٞٗبٗٞ.  قسٕ حبيط ضكشٖ.  ثبق٠ سٜٖ سٞ حؽ يٌٖ اظ ٠ً ذٞضزٕ ٛب١بض يٌٖ ظٝض ث٠

 ٛ٘يشٖٞٛ ٠ً إ ػٔق زذشط ٌٛٚ كٌط ٠ً ثعٙ ؾبزٟ سيخ ي٠ ًطزٕ ؾؼي. ًطزٕ ١ٖ ٗالي٘ي آضايك٠

 ٠ً ُلز ٝ ظز ظَٛ ؾيبٝـ ٠ً ٗيٌطزٕ ٝ چي آذطيٚ آي٠ٜ سٞ زاقشٖ.  ًٜٖ هجّٞ ٗؿئٞٓيز

 .ضؾيسٟ

 

 سٞييح ٝاؾف ٝ زيكت اسلبهبر ٝ ًطزٕ ػٔيي ؾالٕ ثب١بـ.  قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض ٝ دبييٚ ضكشٖ

 ٛ٘يرٞاؾيٖ چٞٙ ٛيبز ذ٠ٛٞ سٞ ٝٓي ثجطٟ اٝٛؼب سب ٜٗٞ ؾيبٝـ ثٞز هطاض.  قس ٛبضاحز ذئي.  زازٕ

 زٓكٞضٟ ذئي.  ثٞز ٛيبٝضاٙ ٗح٘س ػ٠٘ ذ٠ٛٞ.  زاضٕ كبٗيْ س٢طاٙ سٞ ٗٚ ٠ً ثل٠٘٢ ٗح٘س ػ٠٘

 ٗٚ آذ٠. ثيبٕ ًٜبض ثب١بقٞٙ ثشٖٞٛ ٝ ثبقٚ ذٞثي ذبٛٞازٟ ٠ً ٗيٌطزٕ زػب زاقشٖ ١٘ف.  زاقشٖ

 .ٗيكسٕ ٛبضاحز حطف يي اظ ظٝز. ثٞزٕ حؿبؼ ظيبزي

 ُلز.  زاز زٓساضيٖ ١ٖ ًٔي. ثطُطزٕ سب ٗي٠ٛٞ٘ ٜٗشظطٕ ُلز ٝ ًطز ديبزٟ ٜٗٞ ًٞچ٠ ؾط ؾيبٝـ

  ٛشطؾٖ
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 ذيبثٞٙ سٞ ١ٖ ٗب ذ٠ٛٞ.  ٛ٘يكس ثبٝضٕ ٝٓي ًطزٕ ديسا ضٝ ذ٠ٛٞ دالى. آزضؼ ث٠ ضكشٖ ز٢ٓطٟ ًٔي ثب

 ثٞز ثعضٍ سهٞضٕ حس اظ ثيف ذ٠ٛٞ ايٚ ٝٓي ثٞز ثعضٍ ٝ ٝياليي ٝ ثٞز كطقش٠

 زاز ػٞاة ذبٛ٘ي ي٠ ٝ ظزٕ ٝ ظَٛ ز٢ٓطٟ ًٔي ثب

  زاضٕ هطاض ٌٛٞيبٙ ذبٖٛ ثب ٗٚ ثجركيس ، ؾالٕ -

 زاذْ ثلطٗبييس ث٠ٔ -

 زٖٓ ٠ً ثٞز هكَٜ ٝ ؾطؾجع اٛوسض.  زيسٕ ٝ ذٞقِْ ذئي حيبٌ ي٠.  ًطز ثبظ زضٝ سطزيس ٝ قي ثب

 ضكشٖ ٝ ُطكشٖ ذٞقِْ ُالي ٠٘١ اٝٙ اظ چك٘بٗٞ ظٝض ث٠.  ٛطٕ زاذْ ٝ ٝاؾشٖ ١٘ٞٛؼب ٗيرٞاؾز

 . ثٞز ٜٗشظطٕ كطٕ ٓجبؼ ثب ذبٖٛ ي٠. سٞ

 ١ؿشٚ ٜٗشظطسٞٙ ٌٛٞيبٙ ذبٖٛ.  ذبٖٛ ؾالٕ

 اظ دط ٝ.  ثٞز قيي ذئي ١ٖ ذ٠ٛٞ ٝؾبيْ.  ثٞز ثعضٍ ذئي.  ذ٠ٛٞ زاذْ ًطز ضا١ٜ٘بيي ٜٗٞ

 :  ُلز ٝ ًطز ضا١ٜ٘بيي اٝٛؼب ث٠ ٜٗٞ ٠ً ثٞز زضي ي٠ ؾبٓٚ ُٞق٠.  ػشيو٠ اػٜبؼ

  ٗيبٙ االٙ ذبٖٛ -

 قسٕ دب نساي ٗشٞػ٠ ٠ً ثٞزٕ اسبم ًطزٙ ثطؾي حبّ زض

 ؾ٘شٖ اٝٗس ٢ٗطثٞٛي ثب ٝ قس اسبم ٝاضز دٞـ قيي ذئي ٗؿٚ ذبٖٛ ي٠ زيسٕ ٠ً ثطُكشٖ

 : ُلز ٝ ًطز زضاظ ؾ٘شٖ ث٠ ٝ زؾشف

 زيسٗز ٠ً ذٞقحبٖٓ ، ًطزٟ سؼطيق اظر ذئي ٗح٘س اٝٗسي، ذٞـ ذئي ، ػعيعٕ ؾالٕ -

 : ُلشٖ ٝ زازٕ زؾز ثبحبـ ذؼبٓز ثب

 قسٕ ذٞقحبّ ثب١بسٞٙ آقٜبيي اظ ٜٖٗ ، ٌٛٞيبٙ ذبٖٛ ٗطؾي -

 ٝؾبيْ ٝ قس زاذْ زيسٕ اٝٗسٕ اّٝ ٠ً ذبٛ٘ي ١٘ٞٙ ٓحظ٠ ١٘يٚ سٞ ٝ ٛكؿشٖ ًطز سؼبضف

 ٗيع ضٝ ُصاقز ضٝ ٝ دصيطايي
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 ٠ً ؾبّ 63 حسٝز ٗشكرم ذئي ذبٖٛ ي٠ ، ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٌٛٞيبٙ ذبٖٛ ث٠ چك٘ي ظيط زاقشٖ

 ١ٖ سيطٟ ثٜلف زٝذز ذٞـ ذئي زاٗٚ ًز يي ٝ ١بـ ق٠ٛٞ ضٝ ثٞز ضيرش٠ ؾبزٟ ذئي ١ٞٗبقٞ

 .  ثٞز كطٕ ضٝ ١ئٌف ١ٜٞظ ؾبّ ٝ ؾٚ ايٚ ثب.  ثٞز سٜف

 نحجز ث٠ ٠ًٜ قطٝع اٝٙ اّٝ ٠ً قسٕ ٜٗشظط ٝ ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ذٞزٗٞ

 

 ؟ ػبٙ آيٚ ذٞثي -

  ٌٛٞيبٙ ذبٖٛ ٜٗ٘ٞٙ -

 ػعيعٕ ٗطيٖ ثِٞ ٗٚ ث٠ -

  ػٞٙ ٗطيٖ چكٖ -

 ذٞزر ظثٞٙ اظ قٜيسٛف ٝٓي ًطزٟ سؼطيق چيعايي ي٠ ٗح٘س ، ػعيعٕ ًٚ سؼطيق ذٞزر اظ ذٞة -

  زاضٟ اي زي٠ِ ُٓق ي٠

 ظزٛف حطف ٓحٚ اظ ٗيٌطز آضاٗف احؿبؼ آًبٟ ٛبذٞز آزٕ ، ثٞز ٢ٗطثٞٙ ذئي

  ٗؼجٞضٕ ٝٓي ثِٖ زضٝؽ ٗؼجٞضٕ ٠ً ثجرف ٜٗٞ ذسايب

 ا٠ُ ٝ ثٞزٕ ضكش٠ ظيبز چٞٙ ، ُلشٖ ذبَط اثٚ ث٠ ضٝ انل٢بٙ)  ٗيٌٜٜس ظٛسُي انل٢بٙ ٗبزضٕ ٝ دسض -

 (  ثسٕ ػٞاة ثٞزٕ ثٔس ٗيكس دطؾيسٟ ؾٞآي اظٕ ضاػؼجف

 ذ٠ٛٞ ي٠ سٞ زٝؾشبٕ اظ سب چٜس ثب ، آظازٕ زاٛكِبٟ آٌشطٝٛيي ثطم ٢ٜٗسؾي آذط سطٕ زاٛكؼٞي

 ايٚ.  قس سٕ٘ٞ زضؾكٞٙ ديف سطٕ ٝ ثٞزٙ ػٔٞسط ٗٚ اظ سطٕ ي٠ اٝٛب.  ٗيٌطزيٖ ظٛسُي زاٛكؼٞيي

 سٞ ٛ٘يرٞاؾشٖ.... قسٟ ٝضقٌؿز ثبثبٕ.  ًطزٙ ثطذٞضز ٗبٓي ٗكٌْ يي ث٠ ذبٛٞازٕ ضاؾشف ، سطٕ

 يٌٖ ١ٖ ٠ً ُطكشٖ ٗطذهي سطٕ 2 ذبَط ١٘يٚ ث٠ ثعاضٕ زؾشكٞٙ ضٝي ايبكي ذطع ٗٞهؼيز ايٚ

  ٝايؿشٖ ذٞزٕ دبي ضٝ ثبقٖ ٗؿشوْ ثشٖٞٛ ١ٖ ٝ ثيبضٕ زض ضٝ زاٛكِب١ٖ ذطع ٝ ًٜٖ اٛساظ دؽ
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 ًبض ػب ١٘يٚ سٞٛؿشٖ اُط قس هطاض.  ًٜٖ ضاييكٞٙ سب ًكيس َّٞ ًٔي.  ٛجٞزٙ ضايي ٗبزضٕ ٝ دسض

 ُٗ٘ئٚ ػبي ي٠ زٛجبّ.  ثٖ٘ٞٛ ١٘يٜؼب ٗيسٕ سطػيح ٗٚ.  انل٢بٙ ثطُطزٕ ٛكس اُط ٝ ًٜٖ ديسا

 ٠ً ٠ًٜ ديسا ذٞة ًبض ثش٠ٛٞ ٠ً ؾرش٠ زذشطذئي ي٠ ٝاؾ٠ ٠ً ٗيسٝٛيس آذ٠ ، ًبض ٝاؾ٠ ٗيِكشٖ

 زاٛكِب١ف زٝضٟ زٝؾشبي اظ يٌي ثب ُلز ػٕ٘ٞ دؿط اي٠ٌٜ سب.  ثبق٠ زاقش٠ ١ٖ ذٞثي ٗحيٍ

 ٝ ٗيكٜبؾ٠ ًبٗال ٝ زٝؾشف ُلز ػٕ٘ٞ دؿط ٝهشي.  ًطزٟ ٗؼطكي ضٝ ايٜؼب ١ٖ اٝٙ ٝ ًطزٟ نحجز

 زض ثسٝٛيس هبثْ اُط سب ايٜؼبٕ ٗٚ حبال.  قس ضاحز ١ٖ ٗبزضٕ ٝ دسض ذيبّ زاضٟ اَ٘يٜبٙ ث٢ف

  ثبقٖ ذسٗز

 

 ثجرك٠ ٜٗٞ ذسا.  ًٜٖ ضزيق ١ٖ ؾط دكز زضٝؽ ٠٘١ ايٚ سٞٛؿشٖ ػٞضي چ٠.  اٝٗس ثٜس ٛلؽ ذسايب

  ذٞزٕ ٝاؾ٠ ًطزٕ ١ٖ َٞالٛي ؾرٜطاٛي چ٠. 

 

 سٞ.  ٗشبؾلٖ ١ٖ ٗبزضر دسض ٗبٓي ٗكٌْ ٝاؾ٠ ، ثسٝٙ ٗبزضر چبي ٜٗٞ زذشطٕ ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 ث٠ ثيب ثطذٞضزي ٗكٌٔي ث٠ اُط ١ٖ سٞ.  ٛ٘يٌٜٖ ًٞسب١ي ثيبز ثط زؾشٖ اظ ١ٖ ًٌ٘ي ١ط ٗسر ايٚ

 . ثِٞ ذٞزٕ

 ؟ ًطزٟ نحجز ثب١بر حٔ٘ب زذشطٕ ث٠ ضاػغ ػبٙ ٗح٘س ًٜٖ كٌط -

 :  ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

  ٗيِٖ سؿٔيز ث٢شٞٙ ٝ ٗشبؾلٖ ٝاهؼب ، قسٕ ٛبضاحز ذئي ، ًطزٙ نحجز ث٠ٔ -

 

 ١ٜٞظ ضاؾشف.  زذشطٕ ٗطؾي:  ُلز ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بـ سٞ اقي ٠ً حبٓي زض ػٞٙ ٗطيٖ

 ثبهي زذشطٕ اظ ٠ً يبزُبضي٠ س٢ٜب.  ػعيعٟ ذئي ٗب ٝاؾ٠ ضٝقب.  ًٜٖ ثبٝض ضٝ حٔ٘ب ٛيٞز ٛشٞٛؿشٖ

 اٝٙ ٛ٘يشٖٞٛ زي٠ِ ، ُصقش٠ ٗٚ اظ ؾبٓي ٝ ؾٚ.  ثبقي ٗٞاظجف ػٞضٟ ٠٘١ ٗيرٞاز زٖٓ.  ٗٞٛسٟ

 ٝ ؾؼيز س٘بٕ ٗيرٞاز زٖٓ.  قٔٞؿ٠ ذئي ؾطـ ١ٖ دؿطٕ.  ثبق٠ ث٢ف حٞاؾٖ ثبيس ٠ً ػٞضي

 ثٌٜي
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  ث٢شٞٙ ٗيسٕ هّٞ ، ػٞٙ ٗطيٖ چكٖ -

 ٝ ًبضر ٗيشٞٛي ًي اظ. ثكيٚ ١ٖ آقٜب ثب١ٖ سب ثجيٜيف ٠ً ٗيبٝضزٗف ُط٠ٛ ٝ ذٞاث٠ ضٝقب االٙ -

 ؟ ثٌٜي قطٝع

 ايٜؼب ثيبٕ ثيشٖٞٛ ٗٚ ظ٢ط اظ ثؼس كطزا ٗيٌٜٖ كٌط -

 . زذشطٕ ذٞث٠ -

  ٗيطؾٖ ذسٗز كطزا ، ػٞٙ ٗطيٖ ثطٕ زي٠ِ ٗٚ -

 كطزا ٜٗشظطسٖ.  زيسٗز قسٕ ذٞقحبّ ، ػعيعٕ ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 ذساحبكظ ، ٗطؾي -

 ذيبٖٓ اِٛبض ػٞضايي ي٠.  ثٞز ذٞثي ذبٖٛ ذئي.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ثيطٝٙ اٝٗسٕ ذ٠ٛٞ زض اظ

  ٛجبق٠ ٓٞؼ ١بي ثؼ٠ ايٚ اظ ٝ ثيبٕ ًٜبض ١ٖ ضٝقب ثب ثشٖٞٛ ٠ًٜ ذسا.  قس ضاحز

 : ُلز كٞضي ٛكؿشٖ ٠ً ١٘يٚ ٝ ؾيبٝـ ٗبقيٚ ؾ٘ز ضكشٖ

 ؟ قس چي -

 ٗيِٖ ًٚ نجط اٝٗسي زٛيب ث٠ ٗب٠١ 7 ٠ِٗ -

  ٗيٌٜي ٛبظ چوسض زي٠ِ ثبـ ظٝز -

 ث٠ ظزٕ ظَٛ.  قس ضاحز ذيبٓف اٖٝٛ ٝ ًطزٕ سؼطيق ٝاؾف ضٝ ثٞز اكشبزٟ اسلبم ٠ً چي ١ط ٜٖٗ

 ٝهز ٗٚ.  ذطيس ثطٟ ٝاؾٖ ذٞاؾشٖ اظـ ٝ.  ًطزٕ سؼطيق اٖٝٛ ٝاؾ٠ ٝ چيع ٠٘١ زٝثبضٟ ٝ كطٛٞـ

 الظٕ ٠ً زي٠ِ ٝؾي٠ٔ ٝ ذ٠ٛٞ سٞ ٓجبؼ زؾز چٜس ثطٟ ذٞاؾشٖ ثٞز يٌي ؾبيعٗٞٙ چٞٙ.  ٛساقشٖ

 ٜٗٞ ذٞاؾشٖ ؾيبٝـ اظ.  ًطز هجّٞ ثبالذطٟ ؿطؿط ًٔي اظ ثؼس.  ذ٠ٛٞ ثيبضٟ قت ٝ ثرطٟ ٝاؾٖ زاقشٖ

 ثكٖ ديبزٟ اٝٗسٕ سب.  ثطٕ ثشٖٞٛ ًي زي٠ِ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ ، ٠ًٜ ديبزٟ ًٞچ٠ ؾط آضايكِبٟ ػٔٞي

 : ُلز ٝ زاز ث٢ٖ ًبضر ي٠ ٝ اٛساظ دؽ زكشطچ٠ ي٠ ؾيبٝـ

 ث٠ ثطيع ٝ ثٌف ثيطٝٙ زاضي اٛساظر دؽ زكشطچ٠ سٞ دّٞ ٠ً چي ١ط ، ثبٛي ثطٝ ظٝز نجح كطزا -

 ١ٖ ٝهز ١ط.  ضاحششطٟ ٜٖٗ ذيبّ.  ثيكشطٟ اٜٗيشف ايٜؼٞضي.  ثبق٠ زؾشز ٜٖٗ ًبضر.  ٗٚ حؿبة
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 ٝاؾز ًبضسٖ ؾيٖ ي٠.  ٗيجطٗز ٗيبٕ ذٞزٕ كطزا ، حؿبثز ث٠ ثطيعٕ ٗٚ ثِٞ زاقشي احشيبع دّٞ ث٠

 .  ًٚ اؾشلبزٟ اٝٙ اظ كطزا اظ زي٠ِ ٗيبضٕ

 

 ضٝـ ػٞضٟ ٠٘١ ٗيشٖٞٛ ٠ً ايٚ.  كٌطٕ ث٠ ايٜوسض ٛلط ي٠ ٠ً ايٚ ، زاز زؾز ث٢ٖ ذٞة حؽ ي٠

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثـٔف. زاز ث٢ٖ ذٞثي ذئي حؽ ي٠.  زاضٟ زٝؾٖ اي٠ٌٜ.  ًٜٖ حؿبة

 ٗٚ زازاقي ٗطؾـــــــــــــــي ، زاضٕ زٝؾز ذئي.  ؾيبٝـ ٗطؾي -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ ث٠ ٝ زؾشبـ سٞ ُطكز نٞضس٘ٞ

 ٗٚ ً٘ي ضٝ ١ٖ ١٘يك٠.  ثبقٖ زاقش٠ آضاٗف ٜٖٗ سب ثبـ ذٞقحبّ ١٘يك٠ ، آيٚ ثرٜس ١٘يك٠ -

 ٗيطؾٖٞٛ ٝ ذٞزٕ كٞضي ثعٛي ظَٛ ي٠ ث٢ٖ ًبكي٠ قسي ذؿش٠ ا٠ُ ، آٝضزي ًٖ ا٠ُ.  ًٚ حؿبة

  ٗٚ ُكبز ز١ٚ ٛطؾ٠ ث٢ز ًؽ ١يچ زؾز ٠ً زٝض ػبي ي٠ ٗيجطٗز ذٞزٕ ث٢ز،

 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ يس٠ٛٝ

 ٛيؿز ُكبز ١ٖ انال ٗٚ ز١ٚ ؟ ٛ٘يكي آزٕ سٞ -

 ٛساضي ظيبزي ٝهز ٠ً ثطؼ ًبضار ث٠ ثطٝ ، ٛرٞض حطل ، ثكٖ كسار -

  آضايكِبٟ سٞ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ذساحبكظي اظـ

 آثط١ٝبٕ ٗسّ.  ثسٟ ٛكٞٙ ضٝ ذٞزـ ثيكشط چك٘بٕ آثي ٠ً قس ثبػض.  ًطزٕ سط سيطٟ يٌٖ ١ٞٗبٗٞ

 هّٞ ث٠.  ثٞز ذٞة ٝٓي ث٠ٛٞ٘ ثبظ ٠٘١ ز١ٚ ٠ً اٛوسض ٠ٛ.  زاقشٖ هكِٜي نٞضر. زازٕ سـييط ١ٖ ضٝ

 ٠٘١ اظ ثيكشط ٠ً چيعي ٝٓي.  زاقشٖ زٝؾف ثٞز حبٓز ذٞـ ٝٓي. ثٞز ُكبز يٌٖ ز١ٜٖ ؾيبٝـ

 ١٘يك٠ ثسٕ ٛكٞٙ ذٞقشيخ ٝ ٗبٌٜٛي ذئي ٗيكس ثبػض. ثٞز ثٜٔسٕ هس ٗيساز ٛكٞٙ ضٝ ذٞزـ

  هيبكٖ ٝ سيخ اظ ثٞزٕ ضايي ضكش٠ ١ٖ ضٝ.

 

 ٝٓي ًطز ُطي٠ ذئي ُلشٖ ث٢ف ٝهشي.  ثٞز ٗبٗبٙ ًطزٙ ضايي ؾرشف هؿ٘ز.  ذ٠ٛٞ ثطُكشٖ

 ذٞثي ذئي ذبٛٞازٟ ديف ٠ً ًطزٕ ضاحز ٝ ذيبٓف.  ٗيسٝٛؿشيٖ ػلش٘ٞٙ.  ٛساقشٖ اي چبضٟ
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 ٝهشي.  ًطزيٖ نحجز ١ٖ ثب ٝهز زيط سب اٝٛؼب اٝٗس كطٛٞقٖ قت.  ٛيؿز ِٛطاٛي ػبي انال ٝ ١ؿشٖ

  ثٜٞيؿٖ ثبثب ٝاؾ٠ ٛب٠ٗ ي٠ ُطكشٖ سه٘يٖ ٜٖٗ ، ضكز ذٞاثف كطٛٞـ

 

 ٗٚ.  ٛساقشٖ اي زي٠ِ چبضٟ ًٚ ثبٝض ٝٓي ١ؿشي ػهجبٛي ذئي زؾشٖ اظ االٙ ٗيسٖٝٛ.  ثبثب ؾالٕ -

 حطكب ايٚ ٗيرٞاؾز زٖٓ ذئي.  ًٜي ُٞـ ٛرٞاؾشي ٝٓي ُلشٖ ثبض ١عاض ايٜٞ ٛساضٕ زٝؾز ٝ ٗبًبٙ

 دبي.  ٗي٠ٌٜ كطم ثبض ايٚ ٝٓي.  ًٜٖ ٗربٓلز ثب١بر ٛشٞٛؿشٖ ٝهز ١يچ ٝٓي ثِٖ ث٢ز ضٝ ضٝزض ضٝ

 ػٞض ي٠ اٝٛٞ ١٘يك٠ ق٘ب.  ثسٕ دؽ ضٝ آضٝيٚ ًبضاي سبٝاٙ ٛجبيس ٗٚ ثبثب.  ٗي٠ٛٞ زض ظٛسُيٖ ٝ آيٜسٟ

 ُٝط٠ٛ ًٜٖ ػبزر ٠ً ُطكشٖ يبز ٝٓي ٗيٌطزٕ حؿبزر ذئي ثٞزٕ ثچ٠.  زاقشيٚ زٝؾز ذبني

 ثيبز ثبض ذٞزضايي اظ ٝ ٓٞؼ ثچ٠ ي٠ قس ثبػض اضٝيٚ ث٠ ق٘ب حس اظ ثيف سٞػ٠.  ٗيٌكيسٕ ػصاة

 ٠ً قس ثبػض ًبضاـ ١٘يٚ.  ٛجٞز ضايي زاقز ٠ً چيعي اظ ١ٖ ٝهز ١يچ. ذٞزـ كٌط ث٠ كوٍ ٠ً

 انال االٙ ٗٚ ٝٓي ٗيكي ٛبضاحز زؾشٖ اظ ٗيسٖٝٛ ، ثبقيٖ ٛساقش٠ ١ٖ ثب ذٞثي ٗي٠ٛٞ ٝهز ١يچ

.  ًٜٖ حؽ ضٝ ً٘جٞزـ ثرٞإ حبال ٠ً ٛساقز ٗٚ ث٠ ٗحجشي چٞٙ.  ٛ٘يٌٜٖ حؽ ضٝ آضٝيٚ ٛجٞز

 ضٝ ٌٛطزٟ ثطازضي حوٖ زض ظٗبٙ ١يچ ٠ً ثطازضي ًبضاي ٛ٘يعاضٕ ٗي٠ٛٞ زض ؾطٛٞقشٖ دبي ٠ً حبال ٝٓي

 ذُي ١يچ ٝ ا٠ٜٗ ذئي ١ؿشٖ ٠ً ػبي ٠ً ثبق٠ ضاحز ذيبٓز.  ثبثب ٗيطٕ ٗٚ.  ثعاضٟ سبطيط آيٜسٕ

 ي٠ ٗيرٞإ.  ثبثب ًطزٕ ديسا ًبض ذٞة ٝ ُٗ٘ئٚ ذئي ػبي ي٠. ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٛ٘ي٠ٌٜ س٢سيسٕ ١ٖ

 ٝهشي.  ٗيِطزٕ ثط.  ث٢ٖ ثسٟ ظٗبٙ شضٟ ي٠. ثبثب ٛجبـ ِٛطاٖٛ ٗيبٕ ثط ذٞزٕ دؽ اظ.  ثبقٖ س٢ٜب ٗسر

.  ثٞزٕ ٗؼجٞض ٝٓي. ثجركٖ ثبثب.  ثبق٠ قسٟ ثطزاقش٠ ظٛسُيٖ ضٝي اظ ٗبًبٙ ؾبي٠ ٠ً ٗيبٕ

 ٝهز ١يچ ثسٝٛيس دؽ.  ق٘بٕ زذشط ٗٚ.  ثبثبيي ٛجبـ ـــــٖ ِٛطاٛــــــــــــــــــــ

 ثٞزٕ ٠ً ٛؼيجي ٝ دبى زذشط ١٘ٞٙ ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ثكٖ ق٘ب قطٜٗسُي ثبػض ٠ً ٛ٘يٌٜٖ ًبضي

 ٠ً ثبضٕ ي٠ ٝاؾ٠ حشي.  ًٚ اَ٘يٜبٙ ث٢ٖ ٗيٌٜٖ ذٞا١ف ثبثب.  ٗيِطزٕ ثط ديكز ظٝزي ث٠ ٝ ٗيٖ٘ٞٛ

 ثبثبيي زاضٕ زٝؾز ذئــــــــــــــي.  قسٟ

 . ٛ٘يسٖٝٛ ًكيسٟ ٗي ايٜؼب ث٠ ٗٚ ؾطٛٞقز ثبيس چطا.  ٗيٜٞقشٖ ٝ ٗيٌطزٕ ُطي٠

 

 ثرٞاثٖ ضٝ نجح سب ٗٞٛسٟ ثبهي ؾبػز چٜس ًطزٕ ؾؼي.  ٗيعـ ضٝي ثبثب ًبض اسبم سٞ ُصاقشٖ ضٝ ٛب٠ٗ
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 زاضٕ چيٌبض ٗٚ.  ٗيٌطز ُطي٠ ٝ ٗيسازٕ ككبضـ ذٞزٕ ث٠ ٝ ثٞزٕ ًطزٟ ثـْ ٝ ٗبٗبٙ ٝػٞزٕ سٕ٘ٞ ثب

 اقٌبٕ ٗيٌطز ُطي٠ ٠ً حبٓي زض ٗبٗبٙ.  ٛجيٜٖ ٝ ٗبٗبٙ َٞالٛي ظٗبٙ ٗسر ث٠ ٗيشٖٞٛ چُٞض ، ٗيٌٜٖ

 : ُلز ٝ ًطز دبى ٝ

 ثسٟ ذجط ث٢ٖ اكشبز اسلبهي ا٠ُ.  آيٚ ثبـ ذٞزر ٗٞاظت -

 ٗبٗبٛي ٗيك٠ سَٜ ذئي ٝاؾز زٖٓ.  ػٖٞٛ ٗبٗبٙ ثبق٠ -

 : ُلز ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بـ سٞ اقي ١ٖ ذٞزـ ٠ً حبٓي زض ؾيبٝـ

 ار ثچ٠ ثٞزي ًطزٟ ق١ٞط االٙ ا٠ُ.  ٝاثؿش٠ ايٜوسض آزٕ ، ٗيٌٜي ُطي٠ چوسض زي٠ِ ثؿش٠ آيٚ اٟ -

 .  ثٞز ٗٚ ؾٚ ١ٖ

 ثب١بـ ٗبٗبٙ َطف اظ ؾلبضـ ًٔي اظ ثؼس.  ًٜسٕ زّ ٗبٗبٙ اظ ظٝض ٝث٠ ظزٕ ػٞٙ ًٖ ٓجرٜس ي٠

 اظ ٝ ٗبٗبٙ ثٞز ٗؼٕٔٞ ٠ً ػبيي سب.  قسٕ ؾيبٝـ ٗبقيٚ ؾٞاض ضكشٖ ٝ ًطزٕ ذساحبكظي ثبالذطٟ

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ؾيبٝـ.  قس زٝض زٝض ثبالذطٟ سب ًطزٕ ِٛبٟ ٗبقيٚ قيك٠ دكز

 ٗيٌٜي ُطي٠ زاضي ايٜوسض ٠ً ث٘يطي ٌٛطزٟ ذسايي ٗيرٞاي ٠ِٗ.  ذٞزر ثب ٗيٌٜي ايٜؼٞضي چطا -

  ثكٖ دكي٘ٞٙ ٠ً ٌٛٚ ًبضي ي٠.  آيٚ ثؿش٠. 

 ث٠ قسٟ ظزٟ ُٜس ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  زاقشٖ ثـى ١ٜٞظ ٝٓي.  ٛعزٕ حطكي ٝ ًطز دبى ٝ اقٌبٕ

 . ظٛسُيٖ

 

 سب ؾِٜيٚ چ٘سٝٙ اٝٙ ثب ثشٖٞٛ سب ُطكز ٗبقيٚ ي٠ ٝاؾٖ ٝ ًطز ديبزٟ آغاٛؽ ي٠ ػٔٞي ٜٗٞ ؾيبٝـ

 ١ٖ ثب ضٝ ٗب ذ٠ٛٞ اٝٙ اكطاز اظ ًؿي ٛ٘يرٞاؾشيٖ.  ٛيبز ديف ٗكٌٔي ٝاؾٖ ٝ ثطٕ ذ٠ٛٞ زض ػٔٞي

 . ث٠ٌٜ ثسي كٌط ٝ ثجي٠ٜ

 اظ ؾرشي ث٠.  ًٜٖ ػٞيف ذٞزٕ ًبضر ؾيٖ ثب كطنز اٝٓيٚ زض ُلز ٝ زاز ث٢ٖ ًبضر ؾيٖ ي٠

  ثٞزٕ ًطزٟ اٛشربة ٗبًبٙ اظ كطاض ٝاؾ٠ ٠ً ؾطٛٞقشي ؾ٘ز ضكشٖ ٝ ًٜس زّ ؾيبٝقٖ
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 ثبيس االٙ اظ ، ثيبضٕ ًٖ ٛ٘يرٞاؾشٖ. ثٞزٕ قسٟ آضٕٝ يٌٖ ، ٗيرٞضزٕ آضٕٝ آضٕٝ ٝ ه٢ٕٞ زاقشٖ

 ذٞض ؾطي سٞ يؼيق زذشط ي٠ ٠ٛ. ثٞزٕ ٠ً هجٔي آيٚ ١٘ٞٙ ٗيكسٕ

 ٗيرٞاي اُط.  ًٚ اؾشطاحز ذٞة ٝ اٗكت.  ذٞا١طٕ ذ٠ٛٞ ضكش٠ حبٗيٚ ثب ضٝقب اٗكت ػبٙ آيٚ -

 ، ٗيرٞضيٖ نجحب٠ٛ ٗؼ٘ٞال نجح 8 ؾبػز ٗب. ثكي آقٜب ذ٠ٛٞ اكطاز ثب كطزا سب ًٚ چب ث٠ ػب ٝؾبئز

 ؟ ػعيعٕ ٛساضي ٗكٌٔي.  9 ؾبػز ١ٖ قبٕ ٝ 0 ؾبػز ٛب١بض

  ٛيؿز ٗكٌٔي.  ػٞٙ ٗطيٖ ٠ٛ -

 ٗيجيٜ٘ز نجحب٠ٛ ٗيع ؾط نجح كطزا دؽ ذبٛ٘ي ثبق٠ -

 اؾ٘ف ٗيسٝٛؿشٖ االٙ ٝ ًطز ثبظ ثطإ ضٝ زض اّٝ ضٝظ ٠ً ذبٛ٘ي ١٘ٞٙ ٝ ًطزٕ سكٌط ػٞٙ ٗطيٖ اظ

 ذئي ؾبٓٚ ي٠ اّٝ َجو٠ ثٞزٕ زيسٟ ٗٚ ٠ً اٝٛؼبيي سب.  ًطز ضا١ٜ٘بيي اسبهٖ ث٠ ٜٗٞ ، ذبٖٛ كطح

 ؾبٓٚ ضاؾز ؾ٘ز.  زاضٟ ضاٟ ًؼب ث٠ ٛ٘يسٝٛؿز ١ٜٞظ ٠ً ثٞز چذف ؾ٘ز زض سب زٝ ٠ً ثٞز ثعضٍ

 ثب ٗٚ ٠ً ثٞز ًبض اسبم ١٘ٞٙ يٌيف ٠ً.  زاقز اسبم سب ؾ٠ ٠ً ثٞز ًٞچيي ذهٞني ؾبٓٚ ي٠ ١ٖ

 اسبم.  زاقز ضاٟ ثبال َجو٠ ٠ً ثٞز ذٞقِْ ذئي د٠ٔ ضاٟ ي٠ ؾبٓٚ ٝؾٍ. سٞـ ظزٕ حطف ػٞٙ ٗطيٖ

 ث٠ ٜٗٞ ذبٖٛ كطح ٠ً ٠ً زاقز ذٞقِْ ذئي دصيطايي ٝ ١بّ ي٠ ١ٖ اٝٛؼب.  ثٞز ثبال َجو٠ ٜٖٗ

 ًٜبض ضٝقب اسبم ٠ً زاز سٞييح ٝاؾٖ ٝ زاز ٝٛكٞٙ اسبهٖ ٝ ًطز ضا١ٜ٘بيي ؾبٓٚ ُٞق٠ ضاضٝي ؾ٘ز

 ٝ ثٞز ًشبثر٠ٛٞ ١ٖ ٗٚ ضٝي ضٝث٠ اسبم.  ػٞٙ ٗطيٖ دؿطٟ ، حبٗيٚ اسبم ١ٖ اٝٙ ًٜبض ٝ.  ٠ٜٗ اسبم

 ذ٠ٛٞ چيع ٠٘١ ًال. ٗي٢٘بٙ اسبم زاز سٞييح ذبٖٛ كطح ٠ً ثٞز ؾبٓٚ زي٠ِ َق ١ٖ زي٠ِ اسبم زٝسب

 اسبم ٝاضز ًطزٕ سكٌط اظـ.  زاضٟ ذٞثي ؾٔيو٠ ػٞٙ ٗطيٖ ثٞز ٗؼٕٔٞ.  ثٞز ٗس آذطيٚ َجن ٝ قيي

 . قسٕ

 يي.  ثٞز يبؾي اسبم ضَٛ.  ٗيكس ثبظ حيبٌ ث٠ ضٝ ٠ً ثعضٍ دٜؼطٟ ي٠ ٠ً زٓجبظ ٝ ٛٞضُيط اسبم ي٠

 ٗيع يي ثب ٝذٞقِْ ؾليس آضايف ٗيع ٝ دبسرشي يي ٝ ذٞقطَٛ ثٜلف ضٝسرشي يي ثب سرز

 ضكشٖ.  ثٞز اسبم چخ ؾ٘ز زض ي٠.  ٗيساز سكٌيْ ٝ اسبم ٝؾبيْ ًٞچٞٓٞ ذ٠ٛٞ ًشبة ي٠ ثب سحطيط

 ؾ٘ز ضكشٖ ، ثٞز ذٞقِْ ٝ ًٞچٞٓٞ زؾشكٞيي ٝ ح٘بٕ ي٠ ظزٕ حسؼ زضؾز زيسٕ ٝ ًطزٕ ثبظـ

.  اسبم اظ اٝٗس ذٞقٖ.  ضٕٝ ث٠ ضٝ ٜٝٗظطٟ قسٕ دٜؼطٟ ايٚ ػبقن.  ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ حيبٌ ٝ دٜؼطٟ

 . ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  كٌط سٞ ضكشٖ ٝ ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝي ضكشٖ.  زاقز قيٌي ٝ ؾبزٟ ٝؾبيْ
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 ػبيي س٢ٜب اسبم ايٚ ٝ سٞ ذ٠ٛٞ ايٜؼب االٙ.  ًٚ كطاٗٞـ ٝ ثبثبيي ذ٠ٛٞ ٗسر ي٠ سب كؼال ذبٖٛ آيٚ-

 اؼ ظَٛ نساي ، ًطزي ٗؼطكي ذبٛٞازٟ اثٚ ث٠ ٠ً آيٜي اٝٙ ٠ٛ ثبقي ٝاهؼيز ذٞز ٗيشٞٛي سٞـ ٠ً

 ث٠ يؼٜي.  قس حجؽ ؾيٜٖ سٞ ٛلؽ ٗبًبٙ اؾٖ زيسٙ ثب.  ثيطٝٙ آٝضز ذيبّ ٝ كٌط اظ ٜٗٞ اؼ إ

 ؟ ك٢٘يس ظٝزي ١٘يٚ

  ٓجٖ ضٝ ٛكز دٞظذٜس ي٠ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ًطزٕ ثبظ ٝ اؼ إ اؼ

 آيٚ ثكي ٗٚ ٗبّ ١٘يك٠ ٝاؾ٠ ٠ً ٗٞٛسٟ زي٠ِ ضٝظ زٝ س٢ٜب -

 اظ دؿطٟ. ٛيؿز ًبض زض آيٜي زي٠ِ ٗيل٢٘يس ٠ً ٝهشي ٗيسيسٕ ٝ هيبكف ٗيشٞٛؿشٖ زاقشٖ زٝؾز

 ضايي ذٞز

 ثرٞاز ٝ ضكشٖ ٗٚ ثل٠٘٢ سب حبال ُلشٖ ٝ ًٜٖ ػٞو ٝ ًبضسٖ ؾيٖ ٛصاقز ٝػٞزٕ سٞ كٞيٞٓي حؽ ي٠

 زؾز ضٝ اي٠ٌٜ اظ ثجيٜٖ ٗيرٞاؾز زٖٓ قبيسٕ ٛ٘يسٖٝٛ.  زاضٕ ٝهز ثسٟ ٛكٞٙ ٝآؼْ٘ ػٌؽ

 . ٓجٖ ضٝ ٛكؿز ثسػٜؽ ٓجرٜس ي٠ كٌط ايٚ اظ.  ٗيك٠ حبٓي چ٠ ذٞضزٟ

 ٛ٘يرٞضٕ قبٕ ثٞزٕ ُلش٠.  ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝي حبّ ٝثي ُصاقشٖ ً٘س سٞ ٝ ٝؾبئٖ قسٕ ثٜٔس

 ذٞاثيسٕ ُٝصاقشٖ ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ ضاحز ذيبّ ثب ذبَط ١٘يٚ ث٠

 

 ٠ً ثرٞاثٖ زٝثبضٟ اٝٗسٕ ٝ ًطز ذبٗٞـ ٝ ٗٞثبيْ.  ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ ٗٞثبيْ ؾبػز ظَٛ ثب نجح

 ًؼب االٙ ٛ٘يٞٗس يبزٕ ًطزٕ ١َٜ.  سرز سٞ ٛكؿشٖ كٞضي قسٕ اَطاكٖ ٗحيٍ ٗشٞػ٠ يٌسكؼ٠

 چك٘بٕ سٞ اقي زاقز زٝثبضٟ.  س٢ٜبٕ چوسض ٠ً اٝٗس يبزٕ اٝٗس يبزٕ چيع ٠٘١ يٌسكؼ٠.  ١ؿشٖ

 ثب.  ٛجٞز ذٞضزٙ ؿه٠ ٝهز االٙ. ثٞز ثؿز ثٞزٕ يؼيق چوسض ١ط.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ٠ً ٗيكس ػ٘غ

 ي٠ ثب ًبضثٜي آثي ؾبزٟ ثٔيع ي٠.  ًطزٕ ذكي ١ٞٗبٗٞ.  ُطكشٖ زٝـ ي٠ ؾطيغ قسٕ ثٜٔس كٌط ايٚ

 ؾبزٟ ذئي آضايف ي٠.  ًطزٕ ػ٘غ ؾطٕ ثبالي ًٔيذؽ ي٠ ثب ؾبزٟ ١ٖ ضٝ ١ٞٗبٕ دٞقيسٕ َٓ قٔٞاض

 ١ٖ ضٝ ُٞقيٖ ٗيطكشٖ ثيطٝٙ اسبم زض اظ ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ.  ثٞزٕ ضايي هيبكٖ اظ ثٞز ذٞة.  ًطزٕ ١ٖ

 اظ ُٞقي ٝ ؾلز چيع ث٠ ذٞضزٕ نٞضر ثب يٌسكؼ٠ ٠ً ٠ٛ يب ١ؿز ذجطي ثجيٜٖ ٠ً ٗيٌطزٕ چي

 . ضكز ػب ي٠ سيٌف ١ط ٝ ًق ؾَٜ ضٝ اكشبز زؾشٖ
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 ك٢٘يسٕ.  ٛلطٕ ي٠ ثـْ سٞ ٠ً قسٕ ٗشٞػ٠ يٌسكؼ٠.  اٝٗس ضٝظـ ث٠ چ٠ ٛبظٛيٚ ُٞقي٠ ٗٚ ذساي

 ضٝ ٛكؿشٚ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ ثـٔف سٞ اظ ذٞزٗٞ ًٜٖ ِٛبٟ َطف ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ.  ًؿي ث٠ ذٞضزٕ

 ًسٕٝ ١ط زضـ ٝ ثبَطي ٝٓي ٛجٞز ١ٖ ٗب١ف ي٠ ١ٜٞظ.  ًطزٕ ػ٘غ ٝ ٛبظٛيٜٖ ٗٞثبيْ ػٜبظٟ ٝ ظٗيٚ

 . اٝٗس ذٞزٕ ث٠ دؿطٟ نساي ثب ٠ً ٗيٌطزٕ ٝنْ ٝ ثبَطيف ٛبضاحشي ثب زاقشٖ.  ثٞز اكشبزٟ َطف ي٠

 ؾٜؿٞض ي٠ ذٞزر ضٝ ثطٝ ٛلط ي٠ قيٌٖ سٞ ٛطي ايٜؼٞضي ٠ً ًٜي ثبظ ٝ چك٘بر اٝٙ ٛ٘يشٞٛي ا٠ُ -

 ٗيطي ًؼب ثل٢٘ي ثع٠ٛ چيعي ثٞهي ي٠ ١ب ٗٞهغ ايٜؼٞض ًٚ ٛهت حطًشي

 ي٠ ٝاؾ٠.  ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ ػهجبٛيز ثب ، قسٟ زاضاظ ظثٞٛف ٛ٘يِٖ ١يچي ٗٚ چي ١ط.  دطٝ دؿطٟ

 قسٕ َطف ٗبر ٓحظ٠

 ثب ثٞز ضٝقٚ ١ٞٗبـ.  ثٞز دٞقيسٟ ؾبزٟ ؾليس سيكطر ي٠ ثب ذٞقِْ َٞؾي ٝضظقي قٔٞاض ي٠

 ٝضظقٌبضي.  زاقز هكِٜي ذئي ١يٌْ.  ٝ ضِٛف ٛ٘يسازٕ سكريم....  چك٘بقٖ.  ؾليس دٞؾز

 ظزٕ حسؼ سٜف ٓجبؾبي اظ.  ثٞز ٗبٌٜٛب ٗظْ ػٞض ي٠ ، ثٞزٕ ٗشٜلط اظـ ٠ً ُٔسٝٛيب ١يٌْ اٝٙ اظ ٠ٛ. 

 . ػٞٙ ٗطيٖ دؿط ، ثبق٠ حبٗيٚ ثبيس

 ؟ ُطكشٖ هطاض ذبٖٛ دؿٜس ٗٞضز قس چي -

 آيٚ ١٘ٞٙ قسٕ زٝثبضٟ.  ثبال ٗيجطٟ ٜٗٞ آٗذط ، ثكط ايٚ ٠ً ٛ٘يعاضٟ ِٖٛ ١يچي ٗيرٞإ ١ي

 : ُلشٖ ذٞٛؿطز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ف.  قسٕ ثٜٔس ظٗيٚ اظ ٝ ثؿشٖ ٗٞثبئ٘ٞ زض ذٞٛؿطزي ثب ، ١٘يكِي

 ي٠ اظ ٗكٌْ دؽ.  ؾبٓ٘ي ؾبٖٓ ، ٛجٞز ٗكٌٔي ظب١طر زض ٠ً ؟ ٠ٛ يب ؾبٓ٘ي ٗيسيسٕ زاقشٖ.  ٠ٛ -

 .  زيِؿز ػبي

 .  زازٕ ازا٠ٗ ٝ ًطزٕ اقبضٟ ؾطٕ ث٠ ظٗبٙ ١ٖ

.  ٗيٌٜٖ زضًز.  ًطز ٛ٘يك٠ ١ٖ ًبضي ظازي٠، ٗبزض ٗكٌالر اظ ثؼًي ، ٛساضي سوهيطي ٗيسٖٝٛ -

 ذٞزٕ ثعضُي ث٠ ٛيؿز ٢ٖٗ ، ٗـع ١٘ٞٙ اظ ٗكٌْ.......ٝٓي ٗيسٟ كطٗٞٙ ٗـعر ث٠ چك٘ز

 . ٗيجرك٘ز

 ضاٟ سٞ. دبييٚ ضكشٖ ٝ قسٕ ضز ًٜبضـ اظ ثؿشٖ ٝ اسبهٖ زض.  ظزٕ ٗج٢ٞسف ٝ ٗبر هيبك٠ ث٠ دٞظذٜس ي٠

 ٜٗٞ ٛبظٛيٚ ُٞقي ظزٟ.  دطٝ ثچ٠. ظزٕ ذٞزٕ ٝاؾ٠ ثٞزٕ زازٟ ٠ً ػٞاثي ٝاؾ٠ ١ٖ ذٞقِْ ٓجرٜس ي٠
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 ؾطػز ث٠ ٝ اكشبزًٖ ٛبظٛيٜٖ ُٞقي يبزٟ يٌسكؼ٠ ُٞقي ُلشٖ سب.  ١ؿز َٔجٌبضٕ سبظٟ ًطزٟ زاؿٞٙ

 . قس ضاحز ذيبٖٓ ٝ ؾب٠٘ٓ زيسٕ ٠ً ًطزٕ چٌف يٌٖ ثبال، اٝٗس نلح٠ سب ًطزٕ ضٝقٜف

 زيسٕ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ثطٕ ًؼب ثبيس ٛ٘يسٝٛؿشٖ حبال.  ٝايؿشبزٕ ١ب د٠ٔ دبييٚ ضكشٖ

 : ُلز ٝ ظز ٓجرٜسي زيس ٠ً ٜٗٞ.  ٗيبز زاضٟ زؾز ث٠ ؾيٜي ذبٛ٘ي زذشط ي٠

 زضؾش٠؟ ثبقيس ذبٖٛ آيٚ ثبيس ق٘ب ؾالٕ -

 ث٠ٔ -

 ٗيٌٜٖ ًبض ايٜؼب.  كطيجبٕ ٜٖٗ ، ذٞقجرشٖ -

 .  ذٞقجرشٖ ٜٖٗ -

 !!ثٞز ثبٗعٟ سذْ ذئي.  ٗيٞٗس ٛظط ث٠ ذٞثي زذشط

 ؟ ًؼبؾز ػٞٙ ٗطيٖ ،ٗيسٝٛيس ثجركيس -

 : ُلز ٝ ظز ٓجرٜسي -

  ًٜٖ ضا١ٜ٘بييشٞٙ ثيبضيٚ ،سكطيق ١ؿشٚ ٜٗشظطسٞٙ ذٞضي ؿصا ؾبٓٚ سٞ ، ث٠ٔ

 ذٞقِْ ؾبٓٚ ي٠.  زاضٟ ضاٟ ًؼب ث٠ ٛ٘يسٝٛؿشٖ زيطٝظ ٠ً زضايي اٝٙ اظ يٌي َطف ضكشٖ كطيجب زٛجبّ

 ُٞق٠ ثعضٍ ذئي ذٞضي ٛب١بض ٗيع ي٠ ٝ ثٞز ؾبٓٚ َطف ي٠ ه١ٞ٢بي ًطٕ ضاحشي ٗجْ زؾز ٠ً ثٞز

 ٝ ثٞزٙ ٛكؿش٠ ٗيع دكز ثبق٠ ١٘ؿطـ ٗيعزٕ حسؼ ٠ً ٗؿٚ آهبي ي٠ ثب ػٞٙ ٗطيٖ.  ؾبٓٚ زي٠ِ

 ٗيرٞضزٙ نجحب٠ٛ زاقشٚ

 ١ٖ آهب اٝٙ. ديكف ثطٕ ٠ً ًطز زضاظ َطكٖ ث٠ ٝ زؾشف ٝ قس ثٜٔس ػبـ اظ ٗٚ زيسٙ ثب ػٞٙ ٗطيٖ

 : ُلشٖ ٝ ٝايؿشبزٕ ًٜبضـ. ػٞٙ ٗطيٖ َطف ضكشٖ.  قس ثٜٔس ٗٚ زيسٙ ثب

 ذٞثيٚ؟. ثريط نجحشٞٙ.  ؾالٕ -

 ؟ ذٞاثيسي ذٞة زيكت ؟ ذٞثي سٞ.  زذشطٕ ٗطؾي -

 ٜٗ٘ٞٙ ، ث٠ٔ -
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 : ُلشٖ ٝ آهب اٝٙ ؾ٘ز ثطُكشٖ

 .ثريط ،نجحشٞٙ ؾالٕ -

  حبٗيٚ قجي٠ چوسض ك٢٘يسٕ سبظٟ.  ِٛبٌٗطز ػصث٠ دط ٓجرٜسي ثب ١ٖ آهب اٝٙ

  زذشطٕ ؾالٕ -

 :  ُلز ٝ ًطز اقبضٟ آهب اٝٙ ث٠ زؾز ثب ػٞٙ ٗطيٖ

 ًطزٟ نحجز ثب١بر ث٢ف ضاػغ ٠ً ػٞٙ آيٚ ١ٖ ُْ ذبٖٛ زذشط ايٚ ػبٙ ح٘يس ، ح٘يس ١٘ؿطٕ -

 ثٞزٕ

 ٌٛٞيبٙ آهبي ذٞقجرشٖ -

 ثرٞض نجحب٠ٛ ثكيٚ.  زذشطٕ ١٘يُٜٞض ٗٚ -

 ثرٞضٕ نجحب٠ٛ آقذعذ٠ٛٞ سٞ ثطٕ ٗٚ ثسيٚ اػبظٟ ا٠ُ ٜٗ٘ٞٙ -

 ُٓلب ثكيٚ. ثبـ ضاحز دؽ ١ؿشي ١ٖ سٞ ثبق٠ ضٝقب ػب ١ط.  ضٝقبيي دطؾشبض سٞ.  ػعيعٕ ٠ٛ -

 : ُلشٖ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ آضٕٝ نٜسٓي ضٝ ٛكؿشٖ ًطزٕ سكٌط

  ثذطؾٖ اظسٞٙ ضكز يبزٕ زيطٝظ ؟ ًٜٖ ثيساض ػٞٙ ضٝقب ٛجبيس ٗٚ ثركيس -

 ذجط قس ثيساض ٝهشي.  ١ؿز ظَٛ ي٠ ؾطـ ثبالي.  ٗيك٠ ثيساض ٗب اظ زيطسط نجح ضٝقب ػعيعٕ ٠ٛ -

 ذٞاث٠ ذٞـ ٛبظٕ زذشط.  ٗيسٟ

 ثبقٚ ؾالٗز ايكبال -

 ٛجٞزٕ ذٞضزٙ نجحب٠ٛ ا١ْ ٗٚ ًال.  قسٕ ٗكـّٞ ٝ ضيرشٖ ثكوبثٖ سٞ دٜيط ٝ ُٞػ٠ ذيبض شضٟ ي٠

 ٗيٌطزٕ ؾؼي ١٘يٚ ٝاؾ٠.  ثرٞضٕ ٛب١بض ٗيٌطزٕ نجط زي٠ِ ٠ً ٗيكسٕ ثيساض ذٞاة اظ زيط اٛوسض.

 ضٕٝ ٝٓي.  ٗيكسٕ ٗؼجٞض اي٠ٌٜ ِٗط. ثٞز ٗكٌْ ٝاؾٖ قسٙ ثيساض ظٝز ،نجح ثطٛساضٕ ًالؼ نجح

 حبٗيٚ ؾالٕ نساي ثب ٠ً ٗيرٞضزٕ زاقشٖ شضٟ ي٠ شضٟ ي٠ ١٘يٜؼٞضي ، ٛ٘يرٞضٕ ثِٖ ٠ً ٛ٘يكس ١ٖ

 اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠
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 ثريط ١ِ٘ي نجح ٕ ؾال -

  زازٙ ٝ ػٞاثف ١ٖ ٌٛٞيبٙ آهبي ػٞٙ ٗطيٖ.  ُلشٖ ؾالٕ ٓت ظيط. ثسٟ ثٔسٟ ١ٖ ؾالٕ دطٝ ثچ٠ ااا -

 ضٝ دٞظذٜسي ٠ً حبٓي زض ١ؿشٚ ضٝقب ػسيس دطؾشبض.  قٞ آقٜب ػٞٙ آيٚ ثب ػعيعٕ ػبٙ حبٗيٚ -

 حطكب ايٚ ظ سط ثچ٠ يٌٖ ايكٞٙ ٛ٘يٌٜي كٌط ػٞٙ ٗبٗبٙ - -:  ُلز ٝ ثطُكز َطكٖ ث٠ ثٞز ٓجف

 ٠ًٜ ٢ِٛساضي ذٞزقٞٙ اظ ٗيرٞاز ٛلط ي٠ ًٜٜس؟ ٢ِٛساضي ضٝقب اظ ثرٞاٙ ٠ً ثبقٚ

 ؟ ثچ٠ ٗي٠ِ ٗٚ ث٠.  ثجي٠ٜ سبيي چٜس چيعٝ ٠٘١ ٠ً ثعٛ٘ف ١٘چيٚ

 : ُلز ػٞٙ ٗطيٖ ثعٖٛ حطف اٝٗسٕ سب

 اظ ُٗ٘ئٜٖ ٗٚ ، ١ؿشٚ ػبهٔي ٝ ك٢٘يسٟ ٝ ثعضٍ زذشط ػبٙ آيٚ.  ٗيعٛي چي٠ حطف ايٚ ػعيعٕ

 .  ٗيبٙ ثط ٗٞيٞع ايٚ دؽ

  دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ظزٕ حبٗيٚ ثطظذي هيبك٠ ث٠ دٞظذٜس ي٠

 

 ث٠ ًطز قطٝع ؾبًز ٝ ٛعز حطكي زي٠ِ اٖٝٛ. زاز ٝ ػٞاثف ذٞة ػٞٙ ٗطيٖ ، قس ذٜي زٖٓ

 .  ضكز ٝ ًطز ذساحبكظي ٝ قسٟ زيطـ: ُلز ثؼس زهيو٠ چٜس ٌٛٞيبٙ آهبي.  ذٞضزٙ نجحب٠ٛ

 ثيطٝٙ ضٝ ُٞقيٖ آضٕٝ.  سطؾيسٕ ًٔي ػيجٖ سٞ ُٞقيٖ ٓطظـ ثب ٕ ثٞز كٌط سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 زٝثبضٟ اٝٗس.  ًطزٕ س٘بؼ ضز ٝ ًكيسٕ ضاحشي ٛلؽ كطٛٞـ اؾٖ زيسٙ ثب.  ًطزٕ ِٛبـ ٝ آٝضزٕ

 . ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ زاضٟ دٞظذٜس ثب حبٗيٚ زيسٕ ٠ً ثعاضٕ ػيجٖ سٞي ضٝ ُٞقي

 ٗطيٖ ، كطيجب ٗٞهغ ١٘ٞٙ.  ٛ٘يك٠ ديساـ ٗٚ ٝثط زٝض ػبهْ دؿط ي٠.  ٛساضٕ قبٛؽ ٗٚ چطا ذسا اي

.  زي٠ٛٞ ايٚ ٗٞٛسٕ ٗٚ.  ًطز سطى ٝ ٗيع ُلز ٠ً ثجركيسي يي اظ ثؼس اٖٝٛ. ًطز نسا ٝ ػٞٙ

 : ُلز ٠ً زض ؾ٘ز ضكشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس ٗيع دكز اظ.  ٛساقشٖ انال ٝ اـ حٞن٠ٔ

 ظضِٛي؟ ذئي ًطزي كٌط -

 . ٛسازٕ ػٞاثي
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 اي ضقش٠ چ٠ ثٞزي ُلش٠ ضاؾشي ؟ آضٟ ًطزي ّٝ زضؾشٞ دّٞ ذبَط ث٠ قٜيسٕ:  ُلز زٝثبضٟ -

 ؟ ٗيرٞٛي

 . ًطزٕ ِٛبـ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

 دّٞ ا٠ُ.  قس حيق چ٠ آذي. آٌشطٝٛيي ثطم اٖٝٛ.  االٙ ق٘ب ٢ٜٗسؾي ذبٖٛ.  اٝٗس يبزٕ آ١بٙ -

 . ٗيكس سٕ٘ٞ زضؾز سطٕ ايٚ زاقشي

 . ٛعزٕ حطكي ثبظٕ

 ؟ آضٟ دٞٓي زٛجبّ. ٗيٌطزي ظثٞٛي ثٔجْ ذٞة ٠ً ديف ؾبػز ٛيٖ ؟ ذٞضزٟ ٝ ظثٞٛز ُطث٠ قس چي -

 زذشطا ق٘ب ٗٚ ظثٔي؟ ذئي ًطزي كٌط ؟ ثبكشي ١ٖ ث٠ زضٝؽ ٠٘١ ايٚ ٠ً ؾطس٠ سٞ اي ٛوك٠ چ٠ ثِٞ

 ١ط ٝٓي ، ثبق٠ ًؼب ٛ٘ي٠ٌٜ كطهي حبال.  ًٜيس د٢ٚ سٞض ٠ً ١ؿشيٚ ػب ي٠ زٛجبّ كوٍ.  ٗيكٜبؾٖ ضٝ

  آضٟ؟.  ث٢شط َطف ثبق٠ سط دٞٓساض چي

 زض ًبؾ٠ اظ ٝ چك٘بـ ٛبذٞٛبٕ ثب ٠ً زاقشٖ ايٜٞ آٗبزُي.  دطٝ دؿطٟ ٗيعز حطف ظيبزي زاقز زي٠ِ

 ثسٕ ػٞاثف سٞ حطكي ي٠ اٝٗسٕ.  ثِيطٕ ضٝ اقٌبٕ ضيرشٚ ػٔٞي ٠ً ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ثيبضٕ

 ايٚ ػٔٞ ٗيعاقشٖ ػ٘طا ٠ً چيعي............  دبييٚ ٗيبز اقٌبٕ ًٜٖ ثبظ ٝ ز١ٜٖ سب ًطزٕ احؿبؼ ٝٓي

 ٝ ثيطٝٙ ؾبٓٚ اظ ضكشٖ ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝاؾف سبؾق حبٓز ث٠ ٝ ؾطٕ كوٍ. ثيٞكش٠ اسلبم ػٞيي دؿطٟ

 اسبهٖ سٞ اٛساذشٖ ٝ ذٞزٕ ٌٗ٘ٚ ؾطػز آذطيٚ ثب

 

  ــــــي ٓؼٜشـــــــــــــــــــــ.  ٓؼٜشي ، ٓؼٜشي -

 دبى اقٌبٕ.  آي٠ٜ ػٔٞ ضكشٖ ػهجبٛيز ثب.  دبييٚ ٗيٞٗس ١ٖ دكز اقٌبٕ. ٗٚ ٗعذطف قبٛؽ اظ ايٜٖ

 ثسٕ ٗيبز زض اقٌكٞٙ ظٝز ٠ً زذشطايي اظ ، آيـــــــــــــٚ ثؿش٠:  ُلشٖ ذٞزٕ ث٠.  ًطزٕ

 س١ٞيٚ ايٚ سالكي ٠ً زازٕ هّٞ ذٞزٕ ث٠ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ضا١ي اّٝ سبظٟ.  ثبـ هٞي.  ٗيبز

 . ثيبضٕ زض ؾطـ ٝ ًطز ث٢ٖ ٠ً ١بيي

 ثٞز كطٛٞـ ثبظٕ.  ذٞضزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع زٝثبضٟ ُٞقيٖ

 ؟ ذٞثي كطٛٞقي ؾالٕ -
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 ؟ ضاحشي ؟ ذٞث٠ ػبر قس؟ چي ؟ ٛسازي ػٞاة چطا ؟ ذٞثي.  ؾالٕ -

  اٝٗس؟ ثبثب ؟ ذجط چ٠.  ضاييٖ ذٞث٠، ػبٕ آضٟ.  زذشط ثِيط ٛلؽ ي٠ -

 . ٠ٛ يب ذٞث٠ حبٓز ٠ً ثجيٜٖ ٗيرٞاؾشٖ.  ٗيعز قٞض زٖٓ.  ٛساضٕ ذجطي ٛ٘يسٖٝٛ -

 ثِيط س٘بؼ يٌي اٝٙ ثب ثؼس. ضٝقٚ ذُٖ ايٚ قت سب ٗٚ.  ثِٞ ث٢ٖ قس ذجطي كطٛٞقي -

 ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ چ٠ ثل٠٘٢ ثبثب ٝهشي ٛ٘يسٖٝٛ ، زاقشٖ زٓكٞضٟ ذئي ، ًطزٕ ذساحبكظي اظـ

 ث٢ف يؼٜي.  ثجيٜٖ ث٢ف ذجط ايٚ قٜيسٙ اظ ثؼس ٝ ٗبًبٙ هيبك٠ زاقشٖ زٝؾز ذئي ٝٓي.  ٗيسٟ

 ثبايٚ.  ثع٠ٛ ٝ آذطـ حطكب ثيبز ٗيرٞاؾز اٗكت آذ٠ ، زي٠ِ ٗيِٚ حش٘ب ؟ ضكشٖ ذ٠ٛٞ اظ ٗٚ ٗيِٚ

 .ٗيك٠ چي ثجيٜٖ سب ٗي٘ٞٛسٕ ٜٗشظط ثبيس كؼال.ظزٕ ٓجرٜس ي٠ ٛبذٞزآُبٟ كٌط

 ضكشٖ ، ثٞز دطيسٟ ذئي ضٕٝ ٝ ضَٛ.  ًطزٕ س٘سيس آضايك٘ٞ يٌٖ ًطزٗٞ ٗطست ضٝ ذٞزٕ آي٠ٜ سٞ يٌٖ

  ثيطٝٙ

.  ثكٖ هسـ ١ٖ سب دبـ ػٔٞي ٛكؿشٖ.  ٝايؿشبزٟ زض ػٔٞ ذٞقِْ ٝ ٛبظ ثچ٠ زذشط ي٠ زيسٕ يٌسك٠

.  ضٝقٚ ٝ كط ثٜٔس ١ٞٗبي ثب.  زضقز ػؿٔي چك٘بي.  ثٞز ٛبظ ًٞچٞٓٞ ايٚ چوسض.  ٗٚ ذساي ٝاي

 : ُلشٖ ٝ ٕ ًطز ثـٔف.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز آٓٞز ذٞاة

 ؟ زضؾش٠.  ضٝقبؾز اؾ٘ز!!!  ًٞچٞٓٞ سٞ ٛبظي چوسض -

 : ُلز ٝ ثيطٝٙ ًكيس ثـٖٔ سٞ اظ ٝ ذٞزـ

 ٛعٙ حطف ١ب ؿطيج٠ ثب ٗي٠ِ زايي -

 ١٘يٚ سٞ ٜٖٗ ، ًٚ ِٛبٟ.  ٛيؿشٖ ؿطيج٠ ثؼس ث٠ ايٚ اظ ٗٚ ٝٓي.  ذبٖٛ ذٞقِْ ٗي٠ِ زضؾز زاييز -

 . ثؼس ث٠ ايٚ اظ ٗيٌٜٖ ظٛسُي اسبم

 ؟ ١ؿشي ٗب ذ٠ٛٞ سٞ ١ٖ سٞ يؼٜي -

  ثٞز ُُٞٞٓي چوسض ثچ٠ ايٚ ٝاي

.  ٗيِٖ هه٠ ٝاؾز.  دبضى ٗيطيٖ.  ٗيٌٜيٖ ثبظي ١ٖ ثب.  زٝؾشيٖ ١ٖ ثب ثؼس ث٠ ايٚ اظ.  ػعيعٕ آضٟ -

 ؟ ذٞث٠
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 ثرٞضٗف ٗيرٞاؾز زٖٓ.  اكشبز ٓذف ضٝ ذٞقِْ چبّ سب2.  ذٜسيس

 ذٞث٠ آضٟ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ؾطٕ دكز ث٠ زيٌسكؼ٠

 زايي ؾالٕ -

 ِٛبٟ ضٝ ٗب زاقز.  ثٞز زازٟ سٌي٠ زيٞاض ث٠ ضٝ دبـ ٝ ثٞز ٝاؾشبزٟ.  زيسٕ ٝ ؾطٕ دكز ثطُكشٖ ٜٖٗ

 !!!ثٞزٕ ٛكسٟ اٝٗسٛف ٗشٞػ٠ ٗٚ چطا دؽ.  ٗيٌطز

 : ُلز ٝ ًطز ثـْ ٝ ضٝقب ٝ ػٔٞ اٝٗس

 ؟ ذٞث٠ زايي ػؿْ -

 ؟ آضٟ. ٠ٜٗ زٝؾز ٗي٠ِ ذب٠٘ٛ ايٚ حبٗيٚ.  ذٞث٠ ضٝقب -

 : ُلز ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠ حبٗيٚ

 قؿش٠؟ ٝ نٞضسف ٝ زؾز زايي ضٝقب حبال ذٞة.  زٝؾشش٠.  ػؿٖٔ آضٟ -

 ضٝ ُٔطٝقب زذشط آكطيٚ.  ثكٞضٟ ٝ نٞضسز ثِٞ ٗطيٖ ٗبٗبٙ ث٠.  دبييٚ ثطٝ يٞاـ دؽ.  ٛكؿش٠ ٠ٛ

 : ُلز ٠ً ثطٕ زٛجبٓف اٝٗسٕ ، ١ب د٠ٔ ؾ٘ز ضكز آضٕٝ اٖٝٛ.  ظٗيٚ ُصاقز

 ؟ زذشطقي زٝؾز ؟ ٗيكٜبؾي ًؼب اظ ٝ ٗح٘س -

 : ُلشٖ ٝ ٝايؿشبزٕ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز ؾ٘شكٞ ثطُكشٖ

  ثسٕ سٞييح ١ٖ ق٘ب ٝاؾ٠ ثبق٠ الظٕ ٛ٘يٌٜٖ كٌط ، زازٕ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ ٝ سٞييحبر ايٚ س٘بٕ ٗٚ -

 :  ُلز ٝ ثبال اٛساذز اثطٝقٞ

 ...ٛيؿز چيعي ا١ْ اٝٙ.  ًطزي ذط چُٞضي ٝ ٗح٘س ثسٖٝٛ ثٞز ػبٓت ٝاؾٖ -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب ٝ حطكف ٝؾٍ دطيسٕ
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 ٗٚ ثب ٗكٌٔز ٛ٘يسٖٝٛ.  زاضٕ هجّٞ ٝ حطكبر يب ٗيشطؾٖ اظر ٌٛٚ كٌط ٛ٘يِٖ ١يچي ث٢ز ا٠ُ -

 زض ٗٚ ؾط سالكيكٞ زاضي ٠ً ُطكش٠ ٝ حبٓز ثسػٞضي يٌي الثس.  ثسٖٝٛ ٛساضٕ ١ٖ اي ػاله٠.  چي٠

 ؟ ثٞز ٗل٢ٕٞ.  ًٜي ذٞضز اػهبث٘ٞ ثيرٞز حطكبي ايٚ ثب ٛ٘يعاضٕ ثبـ ُٗ٘ئٚ ٝٓي ٗيبضي

 

 اٝٗسٕ ٝ ظزٕ دٞظذٚ يي.  دطٝ دؿطٟ ، قس ذٜي زٖٓ.  ثيطٝٙ ثٞز ظزٟ ػهجبٛيز اظ ًطزٛف ض٢ُبي

 زاقز ٠ً ٗيساز ككبض ٝ زؾشٖ اٛوسض. ذٞزـ َطف ًكيس ٝ ُطكز ٗحٌٖ ثبظٗٞ يٌسكؼ٠ ٠ً ثطٕ

 : ُلز چؿجيسـ ١ٖ ث٠ ١بي زٛسٝٙ ثيٚ اظ ٗيرٞضز نٞضسٖ ث٠ زاؿف ٛلؿبي.  ٗيكٌؿز

 ....٠ً ٗيبضٕ ؾطر ثاليي اٝٙ اظ ثؼس.  اي ًبضٟ چ٠ ٝ ١ؿشي ًي ٗيل٢ٖ٘ ثبالذطٟ ثبـ ُٗ٘ئٚ -

 

 ٛلؿٖ آٙ ي٠.  ًكيس سيط زيٞاض ث٠ ذٞضز ثبظٕٝ.  ضكز ٝ زيٞاض َطف ًطز دطسٖ ٝ ٛساز ازا٠ٗ ٝ حطكف

 ....زاقشٖ قبٛؽ ا٠ُ ٗٚ.  ٗطُك٠ چ٠ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ.  زي٠ٛٞ ٝحكي.  زضز اظ اٝٗس ثٜس

 ايٜؼٞضي چطا آذ٠. ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ذٞزٕ آي٠ٜ سٞ ٝ ظزٕ نٞضسٖ ث٠ آة ي٠ زؾشكٞيي سٞ.  اسبم سٞ ضكشٖ

 ١ط اظ.  ثطٟ دبسيٜبغ ٗٚ اػهبة ضٝ ٠ً ١ؿز يٌي ١٘يك٠ چطا.  ٛساضٕ ًبضي ًؿي ث٠ ٠ً ٗٚ ؟ ٗيك٠

 !!! ٗيرٞضٟ ث٢ٖ حبٖٓ دؿطٟ چي

 سٔلٚ ثب زاقز ػٞٙ ٗطيٖ. دبييٚ ضكشٖ ٛك٠ دبى آضايكٖ ٠ً ًطزٕ ذكي نٞضس٘ٞ آضٕٝ اٝٗسٕ

 دؿطٟ اٝٙ اظ.  ٗيساز سٌٞٙ ٝ دب١بـ آضٕٝ زاقز ثٞز ٛكؿش٠ ؾبًز ٗجْ ضٝ ١ٖ ضٝقب.  ٗيعز حطف

 .  ٛجٞز ذجطي ١ٖ اح٘ن

 : ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ضٝقب دبي دبييٚ ضكشٖ

 ؟ ذٞضزٟ نجحب٠ٛ ػؿٔي ضٝقب -

 :ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ آضٕٝ

 زاضٟ ًبض ٗطيٖ ٗبٗبٙ ٝٓي ُطؾ٠ٜ٘ ذئي.  ٠ٛ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثـٔف
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 .  ثطيٖ ُلز ٝ اٛساذز ً٘طٕ زٝض ٝ دب١بـ ثرٞضيٖ نجحب٠ٛ ١ٖ ثب ثطيٖ -

 ؟ ثرٞضي نجحب٠ٛ زاضي زٝؾز ػي ذبٖٛ ػؿْ ذٞة -

  ٗيرٞضٕ دٜيط ٝ ٛٞٙ ٝ قيطيٚ چبيي كوٍ ٗٚ -

 ُبظ ٝ ٓجبـ ٗيرٞاؾشٖ زٖٓ ٠ً ٗيرٞضز ٛبظ اٛوسض ثرٞضٟ ٗيسازٕ ٗيِطكشٖ ًٞچٞٓٞ ٓو٠٘ ٝاؾف

 ٝ قس ذؿش٠ ٠ً ًطزٕ ثبظي ثب١بـ اٛوسض ٝ ًطزٕ ػٞو ٝ ٓجبؾبـ ثبال ثطزٗف نجحب٠ٛ ثؼس.  ثِيطٕ

 ثب ١٘يٜؼٞضي زاقشٖ. ضٝـ اٛساذشٖ ٝ سرشف ضٝي دشٞي.  ضكز ذٞاثف ٝ دب١بٕ ضٝ ُصاقز ٝ ؾطـ

 ثبثب ق٘بضٟ زيسٙ ثب.  آٝضزٗف ثيطٝٙ ػيجٖ اظ.  ٝيجطٟ ضٝ ضكز ٗٞثبئٖ ثبظٕ ٠ً ٗيٌطزٕ ثبظي ١ٞٗبـ

 ث٠ ًطز قطٝع زٝث٢طٟ.  ًٜٖ چيٌبض ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  قس هُغ ٠ً ذٞضز ظَٛ اٛوسض.  ز١ٜٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ

 ػٞاة زيس ذٞض ظَٛ ثبض چٜس.  ثعٖٛ حطف ثبثب ثب ٠ً ٛ٘يسيسٕ ٝ سٞاٛبيي ايٚ ذٞزٕ سٞ.  ذٞضزٙ ظَٛ

  ٛعز ظَٛ زي٠ِ.  ٛ٘يسٕ

  اٝٗس زض نساي ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ ػٞضي ١٘يٚ

 

 . ثلطٗبييس: ُلشٖ -

 دب١بٕ ضٝي ضٝقب.  دؿطٟ ١٘ٞٙ ٕ ًطز سؼؼت ٗٚ ١ٖ.  اسبم سٞي اٝٗس ػٞٙ دؿط ي٠ ٝ قس ثبظ زض

 : ُلز ٝ اٝٗس ذٞزـ ث٠ ظٝز دؿطٟ.  ثرٞضٕ سٌٞٙ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٝ ثٞز ذٞاثيسٟ

 ُطكشٖ ضٝ ضٝقب ؾطاؽ كطيجب اظ. اسبم سٞ ًؿي ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  ثكٖ ٗعاحٖ ٛ٘يرٞاؾشٖ ثجركيس ؾالٕ،

  ثبال اٝٗسٕ ٜٖٗ اسبم سٞ ُلز

 ١ٞٗبي. ٗكٌي اثطٝ ٝ چكٖ. ٗيعز ؾبّ 28 -27 حسٝزا.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب زاقشٖ ١ٜٞظ

 ثس هيبكف ضكش٠ ١ٖ ضٝ.  ثٞز سيخ ذٞـ ذئي ٝٓي.  ثٞز ًطزٟ زضؾز زض١ٖ ٝ قٔٞؽ ٗسّ ٗكٌيكٖ

 : ُلشٖ آضٕٝ ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠.  ٛجٞز

  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 .  حبٗيٚ ذب٠ٓ دؿط.  ١ؿشٖ ػٔي اٗيط ٗٚ -
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 ضٝقب ػسيس دطؾشبض.  آيٜٖ ٜٖٗ -

 : ُلز ٝ ظز ذٞقِْ ٓجرٜس ي٠

 . ذٞقجرشٖ آقٜبييشٞٙ اظ -

 ١٘يُٜٞض ٜٖٗ

 :  ُلز ٝ ًطز ٛبظ ضٝ ضٝقب ١ٞٗبي ٝ دب١بـ ضٝ ٛكز اٝٗس آضٕٝ

 

 . ثرٞضيٖ ٛب١بض ٗيرٞاييٖ ذبٛ٘ي قٞ ثيساض.  ػ٘ٞ ذٞاث٠ ٝهز چ٠ االٙ -

 : ُلز ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ثؼس

 ؟ ذٞاثيسٟ چطا ؟ ذٞث٠ حبٓف -

 ٗيٌطز ِٛبٕ ٓجرٜس ثب زاقز ٠ً ١٘يٜؼٞضي.  ذٜسيس.  ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠. قس ذؿش٠ ًطز ثبظي ذئي

 ثٞز ٓجف ضٝ ٗؿرطٟ دٞظذٚ ي٠ ٠ً حبٗيٚ ث٠ زٝسبيي ٝ ثبال دطيسيٖ زٝسبيي حبٗيٚ ؾطك٠ نساي ثب. 

 ًطزيٖ ِٛبٟ

 :  ُلز ذٜسٟ ثب ػٔي اٗيط

 !!! سطؾيسٕ.  ٗيكي ظب١ط ػٚ ٗظْ يٌسكؼ٠ چطا -

 : ُلز ٝ ظز ضٝ ٗؿرطٟ دٞظذٜس اٝٙ زٝثبضٟ.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب زاقشٖ ٜٖٗ

 اِٛبض ًطزٕ نسار چي ١ط.  زاضٟ ًبضر دبييٚ ٗبٗبٙ ، ػٔي اٗيط.  قسٕ ذٔٞسشٞٙ ٗعاحٖ ثجركيس -

  ٛل٢٘يسي ٝ ثٞز ُطٕ ؾطر

 ػٔي اٗيط ٝٓي.  دطٝ دؿطٟ ًطزٟ ذٞزـ ديف كٌطي چ٠ ٝاهؼب.  ٛساقز حس ٠ً قسٕ ػهجبٛي اٛوسض

 . ٗيٌطز ِٛبـ ذٞٛؿطز ذئي

  قسٕ ٗي آقٜب ذبٖٛ آيٚ ثب زاقشٖ ٛجٞز حٞاؾٖ آضٟ -

 :  ُلز ٝ ضكز ١ٖ سٞي حبٗيٚ اذ٘بي



 
 

82 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

  ٜٗشظطٟ ٗبٗبٙ ، دبييٚ ثيب قسي آقٜب ًبْٗ ًي ١ط ، ثبق٠ -

 .  ظز ٗي چْ ٝ ذْ ػٞضايي ي٠ ١ٖ ثكط ايٚ.  دبييٚ ضكز ١ٖ ثؼس

 :  ُلز آضٕٝ ػٔي اٗيط

 

 .  ٗٞاظجكيس ق٘ب چٞٙ. ضٝقب ذبَط ث٠ ، ذبٖٛ آيٚ ذٞقحبٖٓ ذئي -

 .  سطٕ ضاحز ايٜؼٞضي.  آيٚ ثِيٚ ٗٚ ث٠ ، ٗطؾي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ػٔي اٗيط ثِيس ٗٚ ث٠ ١ٖ ق٘ب دؽ.  ثبق٠ -

 ػٔي اٗيط ثبق٠ -

 : ُلز ٝ ًطز ثٞؼ ضٝ ضٝقب ديكٞٛي ثؼس ٝ ظز ًف زذشط ٗٔيح ٓجرٜس ي٠

 .  ٛيؿز ذٞاة ٝهز ، االٙ ٛب١بض ٝهز.  ًٜيس ثيساضـ -

 :  ُلشٖ ٓجرٜس ثب

 

 .ٗيبيٖ ١ٖ ٗب.  ثطيس ق٘ب چكٖ -

 

 ثبالذطٟ دؽ ، ثٞز ٗبًبٙ.  ق٘بضٟ ث٠ ًطزٕ ِٛبٟ. ذٞضزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع ُٞقيٖ ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 ٝاؾٖ اٝٗس اؼ إ اؼ كٞضي.  قس هُغ سب ٛكؿشٖ ٜٝٗشظط ظزٕ ذجيظب٠ٛ ٓجرٜس ي٠.  ٗبًبٙ آهب ك٢٘يس

 . ثٞز ٛٞقش٠ ًطزٕ ثبظـ

 . زاضٕ ًبضر.  ثسٟ ػٞاة آيٚ -
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 ظزٙ ظَٛ زٝثبضٟ ثب كٌط ايٚ ثب.  ػعيعٕ ثجيٜٖ ذٞضزٛشٖ حطل ٗيرٞاز زٖٓ.  ٗيسٕ ػٞاة چكٖ

 . ظزٕ ٝ ؾجع ز٠ً٘.  ٗبًبٙ

 چوسض.  ٗبًبٙ آهب ثٌف.  ٗيٌطزٙ آة زٕ سٞ هٜس ػٞضايي ي٠.  ٗيكٜيسٕ ٝ ػهجيف ٛلؿ٢بي نساي

 : ُلز آضٕٝ.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ نساـ ثب. ثرٞض حطل سٞ ١ٖ يٌٖ حبال زازي حطل ٜٗٞ

 آيٚ؟ ًؼبيي -

 ذٞة ػبي ي٠ -

 : ُلز ٝ قس سٜسسط ٛلؿبـ نساي

 .  ثطُطز ؟ ًطزي ًبضٝ ايٚ ؟چطا ًؼب -

 ثطٛ٘يِطزٕ ظٛسُيٖ سٞ ١ؿشي سٞ سب ٗٚ.  ٛساضٕ زٝؾز ُلشٖ ث٢ز ثبض چٜس.  ثطُطزٕ چي ٝاؾ٠ -

 . ثٞز ٛبضاحز ذئي نساـ

  ؟ زٛجبٓز ٗيبٕ ثِٞ ًؼبيي.  ثطُطز ، ٌٛٚ ٝ ًبض ايٚ آيٚ -

  زٛجبٓز ثيبٕ ٗي٠ِ ايٚ ثؼس ٛ٘يرٞإ ضٝ سٞ ٗيِٖ ٗٚ.  ثكط ايٚ ثٞز ذْ.  ثٞز ُطكز ذٜسٕ

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب

 ٗـــــــــــــــــــــــٚ.  ثِٖ زي٠ِ ظثٞٙ ي٠ ث٠ ٛكسي حطكٖ ٗشٞػ٠ ا٠ُ -

 ٛ٘ـــــــــــــــــــي ضٝ ــــٞ ســــــــــــــــــــــــ

 ــــ ذٞاٗـــــــــــــــــــــ

 : ُلز ٝ ظز زاز ػهجبٛيز ثب

 . ٗيرٞاٗز ؟ ـــي ٗيل٘ـــــــــــــــــــــ.  ٓؼٜشي ٗيرٞإ ضٝ سٞ ٗٚ ٝٓي -

 ي٠ ثب ٜٗٞ ٗيش٠ٛٞ ًطزٟ كٌط.  زاضٟ زٝؾشٖ ثٞز ِٛلش٠ ٝايح ايٜوسض ٝهز ١يچ.  ذٞضزٕ ػب آٙ ي٠

 !!! ٠ًٜ ذط زاضٕ زٝؾز

  ٛساضٕ زٝؾز انال ٠ً ذٞزٖٗ ٢ٖٗ.  ٛساضٟ ا١٘يز ٗٚ ٝاؾ٠ انال سٞ زاقشٚ زٝؾز -
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 : ظز زاز ثٜٔس

 زازي؟ كطنز ث٢ٖ انال سٞ ٓؼٜشي -

 ي٠ ؾطاؽ ثطٝ.  زاض ثط ؾطٕ اظ زؾز.  ثسٕ كطنز ٛ٘يرٞإ ، ثعٖٛ زاز ثٔسٕ ٜٖٗ.  ٛعٙ زاز ٗٚ ؾط -

 :  ُلز ٝ ًطز ػهجي ذٜسٟ ي٠.  زي٠ِ ٛلط

 ثٞزٕ سٞ اػبظٟ ٜٗشظط كوٍ ٛ٘يسٝٛؿشٖ ذٞزٕ -

 : ُلز ٝ ًطز نسإ زض دكز اظ ػٔي اٗيط ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 ؟ ٛ٘يبي چطا دؽ.  آيٚ ًؼبيي -

 :ُلز ٝ ًطز ثبظ زض ثسٕ ػٞاة اٝٗسٕ سب قسٕ قٞى

 آيٚ؟ ذٞاثيسي ذٞزسٖ -

 : ُلز.  ٗيعٖٛ حطف سٔلٚ ثب زاضٕ قس ٗشٞػ٠ يٌسكؼ٠

 ثيب ١ٖ سٞ ٗيطٕ ٗٚ. ٗيعٛي حطف سٔلٚ ثب زاضي ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  ٗيرٞإ ٗؼصضر.  ثجركيس اااا -

 .  ثٞز ٗٞٛسٟ ثبظ ز١ٜٖ ١٘يٜؼٞضي ٜٖٗ ، ضكز ٝ ُلز ٝ ايٚ

 . دطيس ؾطٕ اظ ثطم ٗبًبٙ زاز نساي ثب

 ؟ آيٚ سٞ ًؼبيي -

 اظ ٝٓي ٗئطظيسٕ زاقشٖ سطؼ اظ االٙ ثٞزٕ ٛعزيٌف ا٠ُ آجش٠.  ػهجبٛي٠ ايٜوسض ٠ً ثٞزٕ ذٞقحبّ

 : ُلشٖ ظيبز ػطار ثب ذبَط ١٘يٚ ث٠.  ٗيساز ث٢ٖ ذٞثي حؽ ػهجبٛيف نساي زٝض ضاٟ

  ثبق٠ زاقش٠ ضثُي سٞ ث٠ ٛ٘يٌٜٖ كٌط -

 : ظز زاز زٝثبضٟ

 ؟ ١ؿشي ًي ثب ؟سٞ ًطز نسار ثٞز ًي ٗطسي٠ٌ اٝٙ.  ٓؼٜشي ًؼبيي ٗيِٖ -

 !!!ٛ٘يك٠ ٗطثٌٞ سٞ ث٠ ١ٖ ثبظ ثٞز ٠ً ًي ١ط ؟ ًطزي ًط ٝ ُٞقٖ ؟ ٗيعٛي زاز چطا ؟ چش٠ -
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  ٗيكٌؿز ٝ ُطزٖٛ ًٜٖ كٌط ثٞز ديكٖ االٙ ا٠ُ ٠ً ثٞز ػهجبٛي نساـ اٛوسض

 ٌٜٖٛ زيٖٞٛ آيٚ.  ٗيٌطز نسار ن٘ي٘ز ثب ايٜوسض ثٞز ًي اٝٙ.  ٛيبض ثبال ٜٗٞ ؾَ ضٝي آيٚ -

 ثسٕ اٛؼبٕ ذبني ًبض ٗٚ ٛيؿز احشيبػي ١ؿشي زي٠ٛٞ سٞ ي٘ٚ زض.  ثٞز زٝؾشٖ -

 . ثٜٔس ٝ ػهجي ذٜسٟ ي٠. ذٜسيس

 هّٞ ث٠ حشي.  ثطي اي زي٠ِ ٗطز ١يچ َطف ٛساضي حن. ٜٗي ٗبّ سٞ ُلشٖ ث٢ز ؟ ثٞز زٝؾشز -

 !!! زٝؾز ذٞزر

.  ٗيعٖٛ حطف ثبقٖ زاقش٠ زٝؾز ٠ً ًؿي ١ط ثب.  ٛيؿشٖ ًؽ ١يچ ٗبّ ٗٚ.  سطؾيسٕ ٠١ ٠١ -

 ٛساضٕ ٝهز االٖٛ.  ٗيٌٜٖ اظزٝاع ١ٖ ثؼس ٝ ٗيكٖ ػبقن آيٜسٟ زض.  ٗيكٖ زٝؾز.  ٗيرٜسٕ. ٗيِٖ

  ٜٗشظط٠ٗ ُلز ٠ً زيسي.  ثسٕ ُٞـ ٗعذطكبسز ث٠

 ديسار ثبقي ؾِٜٖ ظيط ا٠ُ. آيٚ ٗيٌٜٖ ديسار. ٓؼٜشي قــــــــــــــــٞ ذل٠.  قٞ ذل٠ -

 . ثكي دكي٘ٞٙ حطكب ايٚ ٠٘١ ُلشٖ اظ ٠ً ٗيبضٕ ؾطر ثاليي ي٠ اٛٞهز.  ٗيٌٜٖ

 ثبثب ثطٝ -

 ذٜي زٖٓ.  ٛسازٕ ػٞاة زي٠ِ ٝٓي ٝ ظزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع ١ٖ ثبظ. ٕ ًطز هُغ ٝ ُٞقي ١ٖ ثؼس

  حطكب ايٚ حبال ٝاؾف ثٞز ًٖ.  ثٞز ًطزٟ اشيز ٜٗٞ ٠٘١ ايٚ.  قس

 

 ث٠ ٗيساز هٞؼ ٝ ًف ثبٗعٟ اٛوسض.  ًطزٕ ِٛبـ ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ دبٕ ضٝي ضٝقب ذٞضزٙ سٌٞٙ ثب

 ُلشٖ ٝ ٗبٓيسٕ ٝ ً٘طـ ٝ ًطزٕ ثـٔف اضٕٝ. ثسٕ ككبضـ ثـٖٔ سٞ ٗحٌٖ ٗيرٞاؾز زٖٓ ٠ً ذٞزـ

: 

 .  ثرٞضيٖ ٛب١بض ثطيٖ قٞ ثٜٔس ذٞق٠ِٔ ذبٖٛ.  ػٖٞٛ ضٝقب -

 ٗيبز ذٞاثٖ ٛ٘يرٞإ -

 اٝٗسٟ ١ٖ ػٔي اٗيط سبظٟ ، ثرٞاة ثبظ ثؼس ثرٞضيٖ ٛب١بض قٞ ثٜٔس.  زي٠ِ ثؿش٠ -
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 ضاؾشٌي؟ -:  ُلز ٝ ًطز ثبظ چك٘بقٞ الي

 ضاؾشٌي ُٖٔ آضٟ -

 . ثطيٖ ثبق٠ -

 ؾبًز حبٗيٚ ؿصا َّٞ س٘بٕ سٞ.  دبييٚ ضكشيٖ ٝ قؿشٖ نٞضسكٞ ٝ زؾز ثطزٕ.  ًطزٕ ثٜٔسـ -

 ٠ُٛٞ ثچ٠ ثب١بـ ٝ ٗيساز ؿصا ضٝقب ث٠ زاقز ، ٗٚ انطاض ٝػٞز ثب ١ٖ ػٔي اٗيط.  ٛ٘يعز حطكي ٝ ثٞز

 زٝثبضٟ ٠ً اكشبز حبٗيٚ ث٠ چكٖ٘ يٌسكؼ٠ ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ػٔي اٗيط حطًبر ث٠ زاقشٖ.  ٗيعز حطف

  ثٞز ٓجف ضٝي ٗؿرطٟ دٞظذٜس اٝٙ

 ؟ ثٞز ػٔي اٗيط ٗظْ ١ٖ حبٗيٚ اذالم ٗيكس چي.  ثك٠ ًغ ز١ٜز سب ثعٙ دٞظذٜس اٛوسض.  ػ٢ٜٖ ث٠

 

 ثيطٝٙ اٝٗسيٖ. ثٞز ذٞثي ٝ ؾبًز ثچ٠.  ًطزيٖ ثبظي آة ًٔي.  ح٘بٕ ثطزٕ ضٝ ضٝقب ٛب١بض اظ ثؼس

 .  ثٞز قسٟ ثبٗعٟ ذئي.  ثبكشٖ ُيؽ ٝاؾف ٝ ًطزٕ ذكي ٝ ١ٞٗبـ

 ٝ ًطزٕ سٜف ذٞقِْ ٓجبؼ ي٠. ثجيٜف ٗيرٞاز اٝٗسٟ آهب ُلز ٝ ضٝقب زٛجبّ اٝٗس كطيجب

 . دبييٚ كطؾشبزٗف

 ٌٛطزٟ ًبض ايٜوسض ضٝظ يي سٞ ثٞز ٝهز ذئي.  ظٗيٚ ًق ًكيسٕ زضاظ ذؿشِي اظ ضكز ٠ً ضٝقب

 ثٞزٕ ذٞاة ظ٢ط سب ١٘يك٠.  ثٞزٕ

.  كطٛٞـ. ٠٘١ َطف اظ.  زاضٕ ًبّ ٗيؽ ًٔي زيسٕ ٝ آٝضزٗف ثيطٝٙ ػيجٖ اظ.  اكشبزٕ ٗٞثبئٖ يبزٟ

 ٗبًبٙ. ثبثب. ؾيبٝـ

 زاز ػٞاة ثٞم زٝٗيٚ ثب.  ُطكشٖ ٝ ؾيبٝـ ق٘بضٟ

 ذٞثي؟ ؾيبٝـ ؾالٕ -

 . ًطزي دب ث٠ آسيكي چ٠ ثجيٜي ذبٓي ػبر.  ذٞثٖ آيٚ ؾالٕ -
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  ؟ قسٟ ؟چي ذجط چ٠ -:  ُلشٖ ظزٟ ١يؼبٙ

 ذجط هًي٠ اظ ٛيٞضزٟ ذٞزـ ضٝ ث٠ انال ١ٖ ػ٘ٞ ظٙ. َطكف ضكز ٛ٘يك٠ ٠ً ػهجبٛي اٛوسض ػ٘ٞ -

 ٝؾط ظزٟ ظَٛ ثِي ٠ً ًؿي ١ط ث٠ ػ٘ٞ.  ٗي٠ٌٜ ُطي٠ زاضٟ زائٖ ٠ً ذطاث٠ اػهبثف اٛوسض ٝٓي. زاضٟ

 ؟ ٠ٛ يب زاضٙ اظر ذجطي ثجي٠ٜ زازٟ آة ُٞـ ٝ

  آيٚ ػهجبٛي٠ ذئي. ٝاؾف ثك٠ ضيعي آثطٝ ٛ٘يرٞاز.  ثِيطٟ اظر ؾطاؿي ٗؿشويٖ ٛ٘يرٞاز

  ؟ ذجط چ٠ ٗبًبٙ اظ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ُْ زؾز ثب اٖٝٛ زاضٟ ًبض ثب١بـ ذ٠ٛٞ ثيبز ُلش٠ ٝ ث٢ف ظزٟ ظَٛ ػ٘ٞ ٠ً ٗيٌطز سؼطيق ػ٘ٞ ظٙ -

 ككبض ٗجْ زؾش٠ ث٠ ٝ زؾشبـ اٝٛوسض ٗيِلز ػ٘ٞ ظٙ.  ضكش٠ ٝا يد ٗظْ ُلش٠ ث٢ف ػ٘ٞ ٝهشي اٝٗسٟ

 ديسار قسٟ ؾِٜٖ ظيط اظ ُلش٠ اٖٝٛ ذٞاؾش٠ ً٘ي اظـ ػ٘ٞ اي٠ٌٜ ٗظْ.  ثٞزٟ قسٟ ؾليس ٠ً زازٟ

 ٗي٠ٌٜ

 . قسٕ ٛبضاحز ذئي

 

 ُطكش٠ اٝٛٞ َطف ثبثب ثبظٕ -

 قت سب.  ًبضر ايٚ اظ ثبق٠ ذٞقحبّ ثبقي زاقش٠ اٛشظبض ٛجبيس ، اٝٓك٠ سبظٟ ػعيعٕ ٛجبـ ٛبضاحز -

 .ٗيبز ثط ثِي ًبضي ١ط ٗبًبٙ ايٚ اظ ًٚ ػٞو ًبضسشٖ ؾيٖ

 .  ؾيبٝـ ٗطؾي ثبق٠ -

 ًٞچٞٓٞ ٛعٙ ضٝ حطكب ايٚ -

 ٛساضي؟ ًبضي -

 !! آيٚ -

 ؟ ػبٖٛ -
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 ؟ ٛساضي ٗكٌٔي ؟ اٝٛؼب ضاحشي -

 ضا٠١ ث٠ ضٝ چي ٠٘١ ؾيبٝـ ٠ٛ -

 . ٗيطؾٖٞٛ ٝ ذٞزٕ ظٝز ثعٙ ث٢ٖ ظَٛ ي٠ ، زي٠ِ ٛ٘يشٞٛي زيسي يب اٝٗس ديف ٗكٌٔي ٝهز ١ط -

 ثِٞ ث٢ٖ قس ذجطي.  ؾيبٝـ ثبق٠ -

 ذساحبكظ. ػعيعٕ ثبق٠ -

 ذساحبكظ -

 

 ٗبًبٙ ث٠ حبال ، ضكشٖ ذ٠ٛٞ اظ ٗبًبٙ ذبَط ث٠ ِٛلشٖ ٗٚ ٠ِٗ ؟ ٗيٌطز ٗٚ ثب ٝ ًبض ايٚ ثبثب چطا

 ؟ ٠ًٜ ديسا ٜٗٞ ٠ً ثٞز ؾذطزٟ

.  ث٠ٌٜ ثس كٌط ضاػؼجٖ ثبثب.  ثٞزٕ دؿط ي٠ ثب ٗٚ ث٠ِ ثبثب ث٠ ٠ٌٜٛ. ؾطٕ سٞ اٝٗس كٌطي ي٠ آٙ ي٠

 ث٠ِ ثعاض ٗيرٞاز چي ١ط ػ٢ٜٖ ث٠.  قس ذٞضز اػهبثٖ

 ٝؾٍ ثٞزٕ ًكيسٟ زضاظ ػٞضي ١٘ٞٙ ١ٜٞظ ٜٖٗ. اسبم سٞ اٝٗس حبٗيٚ ٝ قس ثبظ اسبم زض يٌسكؼ٠

 ذٞزٕ ث٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ٗج٢ٞر اٖٝٛ ، ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب زاقشٖ. اسبم

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ٝايؿشبزٕ قسٕ ثٜٔس ٝ اٝٗسٕ

 

 ؟ ثعٛي زض ي٠ ٛجبيس اسبم سٞ ٗيبي ٗيٜساظي ٝ ؾطر ١٘يٜؼٞضي -

 : ُلز ٝ اٝٗس زض ث٢ز اظ اٖٝٛ

  ثِيطٕ اػبظٟ سٞ اظ ثكٖ ٝاضزـ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ ثرٞإ ٠ً ثبق٠ سٞ قرهي اسبم ايٜؼب ٌٜٖٛ كٌط -

 ِٛبٟ زي٠ِ ١ٖ ث٠ س٘بٕ ذكٞٛز ثب زاقشيٖ زٝسبيي.  ثذيچ٠ ٗٚ دب دطٝ ث٠ ٗيبز ذٞقف.  ثيكؼٞض دؿطٟ

  ٗيٌطزيٖ

 : ُلز ٝ ٛكؿز زض ًٜبض ٗجْ ضٝ ضكز ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ
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 ؟ چي٠ ٛوكز ثِٞ حبال ذٞة -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب

 ؟ اي ٛوك٠ چ٠.  ٛ٘يكٖ ٜٗظٞضر ٗشٞػ٠ -

 ٗد ضٝ ثطٕ ثصاض.  ٛيؿز ثكٞ ذط ٠ً حبٗيٚ ايٚ ًطزي كٌط ذٞزر ثب الثس ؟ ثِٞ ذٞزر ٛ٘يسٖٝٛ -

 ٠ً اي٠ٜ ٠٘١ اظ ٢ٗ٘شط.  ذٞقشيخ ١ٖ.  ذٞقِْ ١ٖ.  زاضي حن!!!  ٛيؿز ١ٖ اي سي٠ٌ ثس.  ػٔي اٗيط

 ؟ ٠ٛ ١ؿز ١ٖ دٞٓساض

 ايٚ.  زاقشٖ ٗكٌْ ًٖ ذٞزٕ ٗٚ.  ٗيكس سط دطٝ ٛ٘يِٖ ١يچي ث٢ف چي ١ط.  آٝضزٕ ػٞـ زي٠ِ

 : ُلشٖ قسٕ ثٜٔس ػهجبٛيز ثب.  ثٞز ٗٚ ٛطٝ ضٝ زائٖ ١ٖ زي٠ٛٞ

 ٗيسٝٛي. ًطزي إ ذؿش٠.  ثسٕ ضٝ سٞ اح٘وب٠ٛ كٌطاي ػٞاة ٛجبيس ٗٚ.  آٝضزي زض قٞضقٞ زي٠ِ -

 ؾبٖٓ آزٕ ي٠ ث٠ سجسيْ قج٠ ي٠ ضٝ زي٠ٛٞ آزٕ ي٠ ٛ٘يشٖٞٛ ٜٖٗ.  زاضي ضٝاٛي ضٝحي ٗكٌْ سٞ چي٠

 ثبقٖ ٛساقش٠ ثطذٞضز ١ٖ ثب زي٠ِ ًٚ ًبضي ي٠ ُٓلب دؽ.  ًٜٖ

.  ٝايؿشبزٕ ضٝـ ضٝث٠.  ؾ٘شف ضكشٖ آضٕٝ ١بي هسٕ ثب ٗيعزٕ ضٝ حطكب ايٚ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 .: ُلشٖ ٝ ظزٕ ظّ چك٘بـ سٞ

 ٗيرٞضٟ ١ٖ ث٠ اظر حبٖٓ -

 ثٞز قسٟ هطٗع ػهجبٛيز اظ نٞضسف.  زاز ككبض ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗچ ٠ً ثيطٝٙ ثطٕ اسبم زض اظ اٝٗسٕ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض ٝ دبييٚ آٝضز ؾطـ. 

 ث٢ٖ اظر حبٖٓ ٜٖٗ.  ٗٚ ٗظْ قسي سبظٟ.  ٗيطي سٜس ذئي. ذبٖٛ زذشط ثبـ ظزٛز حطف ٗٞاظت -

 زاقش٠ زٝؾز ٠ً ًبضي ١ط ٗيٌٜٖ ظٛسُي ٗٚ ٠ً اي ذ٠ٛٞ سٞ ثعاضٕ ٛ٘يك٠ زٓيْ ايٚ ٝٓي.  ٗيرٞضٟ

 .ًٚ ػ٘غ ٝ حٞاؾز دؽ ثسي اٛؼبٕ ثبقي

 : ُلشٖ ٗي٘بٓيسٕ ٝ زؾشٖ ٗچ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ ١ٖ ثؼس

 ضٝاٛي زي٠ٛٞ -
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 ُطي٠ ث٠ ًطزٕ قطٝع ٝ زض دكز ٛكؿشٖ ٝ ثؿشٖ ٝ زض.  ذٞزٕ اسبم سٞ ضكشٖ ٝ ثيطٝٙ ضكشٖ اسبم اظ

 ذؿش٠ ؟ قسٟ ػٞضي ايٚ چطا ذسايب.  ٛطٟ ثيطٝٙ نسإ ٠ً ز١ٜٖ ػٔٞ ثٞزٕ ُطكش٠ ٝ زؾشٖ.  ًطزٙ

 زاقشٖ اؾشطؼ ٝ ثٞز ككبض ضٕٝ اٗطٝظ چوسض.  ٛساقشٖ ًكف زي٠ِ.  ثٞز ٗعذطكي ضٝظ اٗطٝظ،.  قسٕ

 . ًٜٖ ديسا ضٝ ذٞزٕ يٌٖ ثصاض. ثسٟ ث٢ٖ ًكيسٙ ٛلؽ ػبي ذسايب. 

 اؾز زي٠ٛٞ ايٚ سوهيط ١٘ف.  ػٞيي آقـبّ.  ٗبًب٠ٛ زيسٕ ًطز ِٛبٟ.  ٝيجطٟ ضٝ ضكز ُٞقيٖ زثبضٟ

 ٗظْ ١ٖ يٌي.  ثبثبٕ ٗبٗبٙ ديف.  ذٞزٕ ذ٠ٛٞ سٞ.  ٗيٌطزٕ ٝ ذٞزٕ ظٛسُي زاقشٖ االٙ ٗٚ ُط٠ٛ ٝ

 حبال زاقشٖ اٌٗبٛبسي ػٞض ١ط ذ٠ٛٞ سٞ ٠ً ٜٗي.  ٠ًٜ ثبضٕ ثرٞاز چي ١ط ٠ً ٛجٞز ػٞيي حبٗيٚ ايٚ

 ثؼس ٗيٌطزٕ ضٝقٚ ػٞيي ايٚ ثب ٝ سٌٔيلٖ ثبيس.  دٖٞٓ زٛجبّ ٠ً ثرٞضٟ ث٢ٖ ايٚ ثطچؿت ثبيس

  ٗيٌطزٕ ذبٗٞـ ٝ ٗٞثبئٖ

  زازٕ ػٞاة دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ. ظزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع زٝثبضٟ

 ػهط ٠ِٗ.  اٝٗسٟ زذشط هحُي ٠ِٗ.  ٗطيًي سٞ ؟ ضٝاٛي ٗيرٞاي ػٖٞٛ اظ ؟چي ٗيِي چي ؟ ١بٙ -

 ؟ ٝاؾز ؾرش٠ ٗٞيٞع ايٚ ك٢٘يسٙ اٛوسض.  ٛ٘يرٞاٗشــــــــــــ ثبثب.  حؼطٟ

  ٗيٌطزٕ ١ن ١ن زاقشٖ زي٠ِ

 ٛيٞٗس نسايي

 ؟ ٛ٘يعٛي حطف چطا چي٠ -

 : ُلز آضٕٝ

 ؟ ٗيٌٜي ُطي٠ زاضي چطا ؟ قسٟ چي آيٚ -

 اي٠ٌٜ ٝاؾ٠.  قسٕ ذؿش٠ اي٠ٌٜ ٝاؾ٠ ؟ ٗيٌٜٖ ُطي٠ زاضٕ چطا ٗيِي زاضي سبظٟ ، دطٝيي ذئي -

 . ٛساضٕ آضاٗف اي٠ٌٜ ٝاؾ٠.  ضيرش٠ ١ٖ ث٠ ظٛسُيٖ

  ٗئطظيس نساٖٗ.  ٗيعزٕ حطف ٗيعزٕ ٛلؽ ٛلؽ ٠ً ثٞزٕ ًطزٟ ُطي٠ اٛوسض

 ؟ ًطزٟ ٛبضاحشز ٠ً ظزٟ ث٢ز حطكي ًؿي ؟ قسٟ چي ثِٞ.  ٌٛٚ ُطي٠ ذسا ضٝ سٞ.  ثبـ اضٕٝ آيٚ -

 ؟ زٛجبٓز ثيبٕ ًؼبيي ثِٞ ذسا ضٝ سٞ ؟ اكشبزٟ اسلبهي
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 ٗبًبٙ -

 ػبٖٛ؟ -

.  زي٠ِ ٛلط ي٠ زٛجبّ ثطٝ.  ًٜٖ ظٛسُي٘ٞ ثصاض.  ًٚ ٖٝٓ زاضي زٝؾشٖ ا٠ُ ذسا ضٝ سٞ.  ِٛٞ ايٜؼٞضي -

  ٛجيٜ٘ز زي٠ِ ٗيرٞإ.  ٛجبقي زي٠ِ ٗيرٞإ.  ذ٠ٛٞ ثطُطزٕ ٗيرٞإ

 : ُلز ٛبضاحشي ثب

 ًؽ ٗبّ ثعاضٕ ٛ٘يشٖٞٛ.  زاضٕ زٝؾز.  ثٌكٖ زؾز سٞ اظ ٛ٘يشٖٞٛ ٗٚ.  ٛرٞاٟ اظٕ ايٜٞ.  ٛ٘يشٖٞٛ -

  ثبقي ٗٚ ٗبّ كوٍ ٗيرٞإ.  ثبق٘ز زاقش٠ ٗيرٞإ.  ٗي٠ٌٜ زيٖٞٛ كٌطقٖ.  ثبقي اي زي٠ِ

 

 .  ًطزٙ ُطي٠ ١ن ١ن ثب ًطزٕ قطٝع زٝثبضٟ ٛجٞز حبٓيف حطف

 ٌٛٚ ذٞضز ٜٗٞ اػهبة.  ٌٛٚ ُطي٠ ايٜؼٞضي الٗص١ت -

 آظاضٕ چطا دؽ ؟ زاضي زٝؾشٖ ٛ٘يِي ٠ِٗ.  ١ؿشي ضايي ذٞز اظ ٝ ذٞزذٞاٟ ٝ زي٠ٛٞ آزٕ ي٠ سٞ -

 ًٚ ٖٝٓ.  ٓؼٜشي ٛ٘ي٠ٌٜ اشيز ايٜؼٞضي زاضٟ زٝؾز ٠ً ضٝ ًؿي ؟آزٕ ٗيٌٜي اشيشٖ چطا ؟ ٗيسي

 ظٛسُيز زٛجبّ ثطٝ

 : ُلز ٛبضاحشي ثب

 ثطي ًٜٖ ٝٓز آذ٠ ػٞضي چ٠.  سٞيي ٗٚ ظٛسُي -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

  ٛيؿشٖ سٞ ظٛسُي ٠٘١ ٗٚ -

 

 ي٠. ًطز ٖٝٓ ٝ ًطز اطط حطكٖ ١ٖ قبيس.  ثيبضٕ زض ضٝ حطنف ثصاض دؽ ٛ٘يكس حبٓيف حطف ٠ً ايٚ

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلي
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 زٝؾز.  زاضٕ زٝؾز ضٝ زي٠ِ ٛلط ي٠ اٛساظٟ ١٘ٞٙ ث٠ ٜٖٗ ، زاضي زٝؾز ٜٗٞ سٞ ٠ً اٛساظٟ ١٘ٞٙ -

 ذٞزذٞاٟ اٛوسض.  ثٌٜٖ ظٛسُي٘ٞ ٗٚ ثصاض دؽ.  ٛساضٕ زٝؾز ضٝ سٞ ٗٚ ٝٓي.  َطكؿز زٝ ٗب زاقشٚ

 . ٛجبـ

 : ُلز زاز ثب.  ٗيٞٗس ػهجيف ١بي ظزٙ ٛلؽ نساي

 ث٢ز ًؽ ١يچ زؾز ٛ٘يصاضٕ.  ٗيجيٜي ثس ُٝط٠ٛ ٌٛٚ ذٞضز ٜٗٞ اػهبة.  ٌٛٚ ػهجبٛي ٜٗٞ آيٚ -

.  ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٗيٌٜٖ ديسار چٞٙ.  ثطُطز ، ٗيِٖ ث٢ز زاضٕ ذٞـ ظثٞٙ ثب.  ٜٗي ؾ٢ٖ سٞ.  ثطؾ٠

 ١ط.  ٛطؾٖ ذٞإ ٗي ٠ً چيعي ث٠ ٛكسٟ حبال سب ٗٚ.  ٛ٘يٌٜٖ ثطذٞضز ثب١بر ٗاليٖ هسض ايٚ ٝهز اٝٙ

 . ٌٛٚ اشيز ٜٗٞ ٝ ذٞزر ثيرٞزي دؽ.  ٗيبضٕ زؾز ث٠ ثرٞإ ٠ً ضٝ چيعي

 

 اظ قسٕ ضايي ٠ً ٗيبز ثسٕ اظـ ايٜوسض ٝ ٛيؿشٖ ثجي٠ٜ ٝهشي قبيس ثطٕ ثصاضٕ ُلشٖ ، ثسثرشي٠ چ٠

 ًطزٕ ٗي كٌط اقشجبٟ اِٛبض ٝٓي.  ٠ًٜ كطاٗٞقٖ ، ثطزاضٟ ؾطٕ اظ زؾز ، ًٜٖ كطاض ٝ ثِصضٕ چيع ٠٘١

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ٓؼٜشي. 

 ٠ً ٠ٜٗ سوهيط ؟ چي٠ زٝٛي ٗي.  ثطؾ٠ ث٢ٖ زؾشز شاضٕ ٛ٘ي.  ثٌٚ ٗيرٞاز زٓز ٠ً ؿُٔي ١ط -

 ذبٗٞـ ضٝ ُٞقي ٗيرٞإ چٞٙ.  ذٞث٠ حبٖٓ ثِٞ ٗبٗبٖٛ ث٠.  ٗيٌٜٖ سٔق سٞ ثب ظزٙ حطف ثب ٝ ٝهشٖ

 ذ٠ٛٞ ث٠ ثبق٠ ظٛسُيٖ ضٝي سٞ ٛحؽ ؾبي٠ ٠ً ١ٖ ٝهشي سب.  ٛكٜٕٞ نساسٖ حشي زي٠ِ سب.  ًٜٖ

  ثطٛ٘يِطزٕ

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

  ثكٜٕٞ ضٝ نسار حساهْ ثصاض.  ٌٛٚ زي٠ٛٞ ٜٗٞ آيٚ ، ًٜي ٛ٘ي ذبٗٞـ ضٝ ٓؼٜشي ُٞقي ايٚ سٞ -

  ١ؿشي ذسايي زي٠ٛٞ سٞ ي٘ٚ زض ، ثٌٜي ذٞاي ٗي ؿُٔي چ٠ ثجيٜٖ ًٜٖ ٗي ذبٗٞـ -

 : ُلز حطل ثب

 ٗيكي دكي٘ٞٙ حطكب ايٚ س٘بٕ ُلشٚ اظ اٝٛٞهز ، آيٚ ًٜٖ ٗي ديسار -

 .ثٞزٕ ًطزٟ اظزٝاع ٗٚ ظٗبٙ اٝٙ سب قبيس ، ِٛطز ٗٚ زٛجبّ ثيرٞز ي٘ٚ زض ، ثجيٜي ذٞاة سٞ -
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  ٛعٙ ضٝ حطكب ايٚ.  قٞ ذل٠ ، ــي ٓؼٜشـــــــــــــــــــــ ، ٓؼٜشــــــــي -

 ظز زاز ثؼس

 ث٠ ثرٞاز ٠ً ضٝ اح٘وي دؿط اٝٙ ٠ٛ ، ضٝ سٞ ٠ٛ.  ٛ٘يصاضٗز ظٛسٟ ثٌٜي ضٝ ؿُٔي ١٘چيٚ ا٠ُ آيٚ -

 . ٌٛٚ اقشجبٟ دؽ.  ثبق٠ زاقش٠ ٛظط سٞ

 ايٜؼب.  ٗيٌٜي س٢سيس.  ٗيعٛي حطف ١٘يٜؼٞضي ذٞزر ٝاؾ٠ ٠ً ًؼبؾز ايٜؼب ًطزي كٌط -

 . ثٌٚ ذٞاز ٗي زٓز ٠ً ؿُٔي ١ط ، ذبٙ ٗبًبٙ ٛيؿز سِعاؼ

 ٛكٜبذشي ٜٗٞ ١ٜٞظ -

  ١ؿشي ػٞٛٞضي چ٠ ٗيسٖٝٛ ، قٜبذشٖ ١ٖ ذٞة ، اسلبهب چطا -

 : ُلز حطل ثب -

 ديسار ٝ ًكٖ ٗي ثٞ ؾَ ٗظْ ثبـ ُٗ٘ئٚ دؽ.  ثبقـــــــــــــــــــ٠ ؟؟ ػٞٛٞضٕ ٗٚ -

 . ًٜٖ ٗي

  ثبثب ثطٝ.  اح٘وي ذئي -

 سرز ضٝ ًطزٕ دطر ٝ ًطزٕ هُغ ضٝ ُٞقي ١ٖ ثؼس

 ؟ ٗٚ چطا.  ٗي٠ٌٜ ٗٚ ثب ضٝ ًبض ايٚ چطا زٖٝٛ ٛ٘ي ٗٚ ، اح٘ن دؿطٟ

 

  اػهبثٖ ضٝ ضكز اؾٖ إ اؼ ظَٛ نساي ثبظٕ

 

  ٗبًبٙ َطف اظ ٗيسٝٛؿشٖ.  ًطزٕ ثبظ ضٝ اؼ إ اؼ

 آيٚ ثطُطز.  ثيبز ثبال ؾِٖ ضٝي ٛصاض.  ٛساضٕ قٞذي ثب١بر ، ٛ٘يطي دؿطي ١يچ َطف آيٚ-
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 ًطزٕ سبيخ ضٝ اؼ إ اؼ ايٚ ٝ ظزٕ ذجيظب٠ٛ ٓجرٜس ي٠ ٝ ثِيطٕ ٝ حبٓف ذٞاؾشٖ. ذْ دؿطٟ

 . اٝٛؼبٕ زي٠ِ زهيو٠ 2 سب ٝاؾشب زض زٕ ، ذٞة دؿط آكطيٚ. ٛكٞ ؾَ.  ًٚ نجط يٌٖ حبال.  ثبق٠ -

 زاز ػٞاة كٞضي ضٝ اؼ إ اؼ كطؾشبزٕ ٠ً ١٘يٚ

 ًٞچٞٓٞ ذٜسٕ ٗي ث٢ز ٗٚ ًٜي ٗي آش٘بؾٖ سٞ ٠ً ٗٞهغ اٝٙ.  ٝاؾز زاضٕ ؟ ثچ٠ ٗيٌٜي ٗؿرطٕ -

. 

 

 

 زض ؾط.  ًطزٕ ذبٗٞـ ٝ ٗٞثبيْ.  قس ذٞضز اػهبثٖ.  سطؾيسٕ.  ضيرز زٖٓ ػٞضي ي٠ يٌسكؼ٠

 آسيف ٝ آة ث٠ ايٜؼٞضي ضٝ ذٞزـ زاضٟ ٠ً زاقش٠ ثطذٞضز ٗٚ ثب چوسض ًال ٗبًبٙ ٠ِٗ ٛ٘يبٝضزٕ

 . زٛجب٠٘ٓ دّٞ ذبَط ث٠ ُلز ٛ٘يكس ٠ً ثٞز ١ٖ دٞٓساضي ذئي آزٕ.  ٗيع٠ٛ

.  ٗيعزٕ حطف سٔلٚ ثب زاقشٖ ٝ ثٞزٕ اسبم سٞ ٠ً ثٞز ٝهز ذئي.  ١ؿشٖ ًؼب اكشبز يبزٕ يٌسكؼ٠ ٝاي

 ضكشٖ ذطاة اػهبثي ثب.  ٗي٠ٌٜ ثبضٕ حطف ًٔي ػٞيي حبٗيٚ ايٚ االٙ.  ٛساقشٖ ذجطي ١ٖ ضٝقب اظ

 ٜٗٞ ػٞضايي ي٠ زاضٙ ٠٘١.  ٌٛطزٟ ديسا ٗٚ زيٞاض اظ سط ًٞسبٟ زيٞاضي ًؽ ١يچ ٠ً كؼال.  دبييٚ

 . ٗيسٙ حطل

 : ُلشٖ ٝ ػٔٞ ضكشٖ سطؼ ثب آضٕٝ.  ٗير٠ٛٞ ًشبة زاضٟ ػٞٙ ٗطيٖ زيسٕ ٝ دبييٚ ؾبٓٚ سٞ ضكشٖ

 ؟ ٌٛٞيبٙ آهبي ديف ١ٜٞظ ضٝقب ػٞٙ ٗطيٖ -

 : ُلز ٝ ظز ٓجرٜسي

 ٗيرٞاث٠ ظ٢ط١ب اظ ثؼس زاضٟ ػبزر.  ذٞاثيسٟ ػعيعٕ آضٟ -

 . ثٞز ضكش٠ ذٞاثف ١ٖ ٛب١بض اظ هجْ آذ٠ -

 ١٘ي٠ٜ ذبَط ث٠.  ٛساقش٠ سحطى ايٜوسض ٝهش٠ چٜس.  قسٟ ذؿش٠ اٗطٝظ -
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 ػبزر يٌٖ سب.  ٗيٌطزٕ آضٝٗف زاقشٖ.  ثٞز ِٛطاٙ. ثٞز ظزٟ ظَٛ ٗبٗبٖٛ ٗٚ.  ػٞٙ ٗطيٖ ثجركيس -

  دبييٚ اٝٗس زيط ١٘يٚ ذبَط ث٠.  ٗيجطٟ ظٗبٙ ٗيٌٜٖ ًبض زاضٕ ٠ً ايٚ ث٠ ث٠ٌٜ

 

 

  ػٞٙ ذسا قطٜٗسٟ. ٗيجٜسٕ ذبٓي زاضٕ چوسض ذسايب

 ثرٞض ٗيٟٞ ثكيٚ ثيب.  ثبق٠ ُٔف زؾش٠ زذشط ِٛطاٙ زاضٟ حن.  ٗبزض.  ػعيعٕ ٛساضٟ ػيت -

 حبٗيٚ ذسا قٌط.  ٛيٞكشبز ذبني اسلبم قت سب.  ػٞٙ ٗطيٖ ديف ٛكؿشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜسي ذؼبٓز ثب

 . ثٞز ثيطٝٙ قبٕ ٠ً ثٞز ضكش٠ ًؼب ٛ٘يسٖٝٛ.  ٛسيسٕ ١ٖ ضٝ

 

 

 كطاض زؾشف اظ زاضٕ ٠ً ايٚ ٝ ٗيسيسٕ ضٝ ٗبًبٙ ًبثٞؼ نجح سب.  قسٕ ثيساض ذٞضز ثسٛي ثب نجح

 ًطزٕ ذكي ١ٞٗبٗٞ.  ُطكشٖ زٝـ ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  ذطاث٠ ضٝحي٠ ٝ ٗكـّٞ كٌط ٛشيؼ٠ ايٚ. .  ٗيٌٜٖ

 ُكبز اي ؾط٠ٗ ٛري قٔٞاض ثب ؾليس ؾبزٟ ثٔيع ي٠.  ًطزٕ ١ٖ ٗاليٖ آضايف ي٠.  زٝضٕ ضيرشٖ ٝ

 ٗبٗبٙ ًٔي ثرطٕ ضٝ قٔٞاض ايٚ ٗيرٞاؾشٖ ٝهشي ثريط يبزـ.  زاقز سِٜي س٠ٜ ثبال ٠ً دٞقيسٕ

 آضٕٝ. ضٝقب اسبم ضكشٖ ٝ ًكيسٕ آٟ ي٠ ٛبضاحشي ثب.  قٔٞاضر آٝيع٠ٛٝ ذئي ٗيِلز.  ًطز ٗؿرطٕ

 . ٛجٞز ؾبٓٚ سٞ ًؿي ، دبييٚ ضكشٖ ٝ ثٞؾيسٕ ضٝ ديكٞٛيف آضٕٝ.  ٛبظٟ ثچ٠ ايٚ چوسض.  ثٞز ذٞاثيسٟ

 

 

.  ٗيٌطز دبى ؾجعي زاقز ٠ً ثٞز ١ٖ زي٠ِ زذشط ي٠.  ٗيكؿز ظطف زاقز كطيجب آقذعذ٠ٛٞ ضكشٖ

 آهبي ثب ظٝز نجح ٝ زاقش٠ ًبض ػبيي ُلز ٠ً ُطكشٖ ٝ ػٞٙ ٗطيٖ ؾطاؽ كطيجب اظ ٝ زازٕ ؾالٕ

 ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ ٝ ذٞضزٕ نجحب٠ٛ يٌٖ.  ضيرز چبيي ٝاؾٖ كطيجب.  ثيطٝٙ ضكش٠ ٌٛٞيبٙ

 زٖٓ ٠ً ثٞز ذٞقِْ حيبٌ اٛوسض.  ثٞز ػبٓي ١ٞا.  ثعٖٛ هسٕ حيبٌ سٞ يٌٖ ٗيك٠ ثيساض ضٝقب سب

 يٌسكؼ٠ ٠ً ٗيعزٕ هسٕ حيبٌ سٞ زاقشٖ ١٘يٜؼٞضي.  ًٜٖ ِٛبٟ ضٝ اَطاكٖ كوٍ ٝ ثكيٜٖ ٗيرٞاؾز
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 ٝايؿشبزٕ ػب ١٘ٞٙ.  ٗيرٞضز سٌٞٙ ُْ ١بي ثٞس٠ دكز زاضٟ ٠ً زيسٕ ثعضٍ ٝ ؾيبٟ چيع ي٠ زٝض اظ

 ظز ظّ ٝ ثيطٝٙ اٝٗس ٢ُٔب دكز اظ ثطام چكٖ زٝسب زيسٕ يٌسكؼ٠ ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ اٝٙ ث٠ سؼؼت ثب ٝ

 .ثٞز ؾَ ٗٚ ذساي.  ث٢ٖ

 زٝسبيي ١٘يٜؼٞضي.  ٗيشطؾيسٕ ؾَ اظ ٗطٍ حس ث٠ ٗٚ ، ظقز ٢ٛبيز ثي ٝ ثعضٍ ٝ ؾيبٟ ؾَ ي٠

 ٛ٘ي ٠ً ػٞضي ثٞز اٝٗسٟ ثٜس ظثٖٞٛ سطؼ اظ.  ًطز ٛ٘ي حطًشي ١يچ اٖٝٛ. ٗيٌطزيٖ ِٛبٟ ٝ ١٘سيِط

 ػوت ث٠ هسٕ ي٠ سطؼ ثب.  ثطُكز دب١بٕ سٞي هسضر اِٛبض يٌسكؼ٠.  ثعٖٛ ػيؾ حشي سٞٛؿشٖ

 اٝٗس ٗٚ َطف ث٠ ٝ زاز سٌٞٙ آضٕٝ ٝ ؾطـ اٖٝٛ.  ثك٠ سحطيي ٠ً قس ثبػض حطًشٖ ايٚ.  ثطزاقشٖ

 ثب اٖٝٛ.  ًكيسٙ ػيؾ ٝ زٝيسٙ ث٠ ًطزٕ قطٝع هسضسٖ س٘بٕ ثب.  ٗيٌطزٕ ؾٌش٠ سطؼ اظ زاقشٖ. 

 ث٠ ًطز ُيط دبٕ ٠ً ًؼبؾز ثجيٜٖ ًطزٕ ِٛبٟ.  ثٞز ؾطٕ دكز زضؾز.  زٝيس ٗي زٛجبٖٓ ؾطػز

 ُٞقٖ سٞ ؾَ سطؾٜبى ٛلؿ٢بي نساي. ًكيس سيط ظإٛٞ ؾط.  ظٗيٚ ضٝ اكشبزٕ ظاٛٞ ثب ٝ ؾِٜلطـ

 . قس ثٜٔس ؾٞر نساي ٠ً دبييٚ ث٠ ضٝ ًطزٕ ذٖ ٝ ؾطٕ ٝ ؾطٕ ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ ، ثٞز

 ٗي ظٝض ث٠ ١ٖ ٛلؽ سطؼ اظ.  ٝايؿشبزٟ ؾطٕ ثبالي ح٠ٔ٘ حبٓز ثب ؾَ زيسٕ ٝ ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ

 : ُلز ٠ً قٜيسٕ ٝ حبٗيٚ نساي يٌسكؼ٠.  ًكيسٕ

 ثبـ آضٕٝ ػٌي -

  ٛكؿز آضٕٝ ١ٖ ؾَ -

 ذٞٛي ٝ دبضٟ قٔٞاضٕ زيسٕ ًطزٕ ِٛبٟ.  ًكيس سيط ظإٛٞ.  قسٕ ثٜٔس آضٕٝ ٝ زازٕ ػطار ذٞزٕ ث٠

  قسٟ

 

  ٓؼٜشي -

 

 ٝ ٝايؿشبزٟ ًٜبضـ حبٗيٚ زيسٕ ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ ؾَ َطف ث٠ سطؼ ثب ٝ ظزٕ ًٜبض نٞضسٖ اظ ١ٞٗبٗٞ

 .  ثرٞضٕ سٌٞٙ ٛساقشٖ ػطار.  ٗيرٜسيس ٗٚ ث٠ زاقز ثيكؼٞض.  ثٞز ٓجف ضٝ ُٜسٟ ٓجرٜس ي٠
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 زاقز ٝ ػيجف سٞ ثٞز ًطزٟ زؾشبقٖ ٝ ثٞز ًطزٟ سٜف َٞؾي ذٞقِْ ذئي ٝضظقي قٔٞاض ثٔيع

 : ُلز ذٜسٟ ثب حبٗيٚ.  ٝايؿشبزٕ ٝ قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ آضٕٝ. ٗيٌطز ِٛبٕ

  ٗيعزي ؾٌش٠ سطؼ اظ زاقشي.  ثٞز قسٟ ثبٗعٟ ذئي هيبكز.  زٝيسي ٗي ثبٗعٟ ذئي -

 

 ًبضي ١يچ ٝٓي ًطزٕ ٗي كطاض زاقشٖ ٝ سطؾيسٕ ػٞضي چ٠ ٠ً زيسٟ ٜٗٞ اّٝ اظ ػٞيي آقـبّ

 : ُلشٖ حطل ثب.  ثرٜسٟ ث٢ٖ ٝ ٠ًٜ ؾٞغٟ ٜٗٞ سب ًطزٟ ِٛبٟ ٝايؿشبزٟ ٝ ٌٛطزٟ

 ثؼس ، ثِيطٟ اٝٙ ٝ ايٚ دبچ٠ ٠ً ًطزي ّٝ حيبٌ سٞ ١٘يٜؼٞضي ٝ ؿّٞ ٛطٟ ايٚ ، دؿشي ذئي -

 .  زاقز سٞهغ ٛ٘يك٠ ايٚ اظ ثيكشط سٞ ٗظْ آزٗي اظ چٜس ١ط ؟ ثرٜسي ٗطزٕ ث٠ ٝايؿشي ذٞزر

 حٞن٠ٔ ، ٛبٗطزٟ ذئي ، ػٞيي.  اكشبزٕ ضاٟ ؾبذش٘بٙ َطف ث٠ ٝ ًطزٕ ٝ دكشٖ ٝ ُلشٖ ٝ ايٚ

 : ًطز نسا يٌسكؼ٠.  ثكٖ ز١ٚ ث٠ ز١ٚ ثب١بـ ٛساقشٖ

 ػٌــــــــــــــي -

 زٛسٝٛبقٞ ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ ػٕٔٞ ُٜسٟ ٝ ؾيبٟ ؾَ اٝٙ ، ذجط چ٠ ثل٢ٖ٘ ٝ ثيبٕ ذٞزٕ ث٠ اٝٗسٕ سب

 ًطز؟ ايٜؼٞضي چطا ايٚ.  ثٞز ٗٞٛسٟ ثبظ ز١ٜٖ سطؼ اظ.  ثٞز ثعضٍ ٝ ظقز ذئي.  ٗيساز ٛكٖٞٛ

 . ٝايؿشبز ضٕٝ ضٝث٠ ٝ اٗس ؾي٠ٜ ث٠ زؾز دٞظذٜس ثب ذٞزقٖ

 : ُلشٖ آضٝٗي نساي ٝ ػهجبٛيز ثب

  ًٜبض ثجط ضٝ ٓؼٜشي ايٚ ؟ ٗيبضي زض چي٠ ثبظي٢ب ٗؿرطٟ ايٚ -

 : ُلز دٞظذٜس ثب

 ٗيٌٜي ّٝ ثؼس ٝ ٗيعٛي حطف ذٞزر ٝاؾ٠ ١٘يٜؼٞضي.  ًطزي ٗي ؾرٜطاٛي ذٞزر ٝاؾ٠ ذٞة -

 .  ثكٜٕٞ ضٝ حطكبر ثوي٠ ٜٗشظطٕ ؟ ٗيطي

 ثيكؼٞض دؿطٟ زاضٕ قٞذي سٞ ثب ٗٚ ٠ِٗ -
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 اظ آضٕٝ ٝ ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ.  ثيبضٕ ًٖ ػٔٞـ ٝ سطؾيسٕ ذئي ٠ً ثسٕ ٛكٞٙ ذٞاؾشٖ ٛ٘ي

 ح٠ٔ٘ ٝ ٗيٌطز دبضؼ زاقز ١٘يٜؼٞضي.  ػٕٔٞ دطيس ؾَ ثطزاقشٖ هسٕ ي٠ سب.  قسٕ ضز ؾ٠ِ ًٜبض

 ّٝ زؾشكٞ ا٠ُ.  ػوت ٗيٌكيس ٝ ثٞز ُطكش٠ ٗحٌٖ قٞ هالزٟ حبٗيٚ ٠ً ػٞضي َطكٖ ٗيٌطز

 ٗؼ٘ٞٓي ؾَ اظ ٗٚ.  ٗيٌطزٕ ُطي٠ زاقشٖ سطؼ اظ.  ٗيٌطز دبضٕ سي٠ٌ ؿّٞ ٛطٟ ايٚ ٗيٌطز

 : ُلز ٗحٌ٘ي نساي ثب حبٗيٚ.  ؾِي ١٘چيٚ ث٠ ثطؾ٠ چ٠ ٗيشطؾيسٕ

  ثبق٠ آضٕٝ ٗيِٖ ث٢ز ػٌي -

 .  زاقز س٢بػٖ حبٓز ١ٜٞظ هيبكف ٝٓي.  ٛرٞضز سٌٞٙ ٝ قس آضٕٝ ػٌي ، حبٗيٚ زاز اظ ثؼس

 : ُلز ػهجبٛيز ثب ٝ اٛساذز ظاضٕ هيبك٠ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 ؟ زضاظٟ ٗشط ي٠ ١ٖ ظثٞٛز ، ًبض ٝ ًؽ ثي زذشطٟ ، ١ؿشي ًي ًطزي كٌط ، ػبٓج٠ -

 

 ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ.  ذبٛٞازٕ ٠٘١ ث٠ ث٠ٌٔ ٗٚ ث٠ كوٍ ٠ٛ اٖٝٛ.  ٗيٌطز س١ٞيٚ زاقز ػٞيي دؿطٟ

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ضٝي ذٞإ ٗي چٞٙ ؟ ٗيٌٜٖ ًبض زاضٕ چٞٙ ؟ ًبض ٝ ًؽ ثي ٗيِي ًي ث٠.  ثل٢ٖ ضٝ ز١ٜز حطف -

 ؟ ًبضٕ ٝ ًؽ ثي ٝايؿشٖ ذٞزٕ دبي

 ًبض ٝ ًؽ ثي ُلشي زذشطـ ث٠ ثل٠٘٢ ا٠ُ.  ٗي٠ٌٜ آظاز ٝ ٗيرطٟ ضٝ سٞ ٗظْ 033 ثبثبٕ ُلشٖ زٖٓ سٞ) 

 (  ٛ٘يصاضٟ ظٛسر

 ثطُكشٖ ٗيٞٛس اقٌبٕ زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ػهجبٛيز ثب.  ًطز دبضؼ ػٌي ٠ً ثطٕ اٝٗسٕ زٝثبضٟ

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف

  ًٜبض ثجط ٗٚ ػٔٞي اظ ضٝ ٓؼٜشي ؾَ ايٚ -

 : ُلز ٝ نٞضسٖ ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ

 ؟ آضٟ ؟ ٗيشطؾي ؾَ اظ ذئي ؟ ٗيٌٜي ُطي٠ ، آذي -
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 ، ثٞزٕ ًطزٟ ٗكز ٗحٌٖ ٝ زؾشٖ ثؽ اظ.  ٠ًٜ ثبظي اػهبة ثب زاقز زٝؾز.  ثٞز ػٞيي ذئي

 ضٝ حطنٖ ثشٖٞٛ ٠ً ٛ٘يطؾيس ش١ٜٖ ث٠ ٓحظ٠ اٝٙ اي زي٠ِ چيع ٝٓي ٗيطكز كطٝ زؾشٖ سٞ ٛبذٞٛبٕ

 .  ًٜٖ ذبٓي

 

.  ٗيسيسٕ سبض ٝ نٞضسف اقٌبٕ دكز اظ.  ًطزٕ ِٛبٟ ػهجبٛيز ثب چك٘بـ سٞي ، َطكف ثطُكشٖ

 هيبك٠ ١ٖ ثبظ ٝ اٝٗس ذٞزـ ث٠ ظٝز ٝٓي ذٞضز ػب آٙ ي٠.  ث٢ف ظزٕ ظّ ٝ ًطزٕ دبى ١ٖ ثبظ ٝ اقٌبٕ

 : ُلشٖ.  ُطكز ٝ ١٘يكِيف ذٞٛؿطز

 ؟ چي٠ ثبظي٢ب ثچ٠ ايٚ اظ ٜٗظٞضر-

 :  ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي

 

 . ثطي ذ٠ٛٞ ايٚ اظ ٝ ًٜي ُٖ ايٜؼب اظ ٝ ُٞضر ٗيرٞإ كوٍ.  ٛ٘يرٞإ ظيبزي چيع -

 ؟ چطا -

 . ثبقي ذ٠ٛٞ ايٚ سٞ ذٞإ ٛ٘ي چٞٙ.  ٗيبز ثسٕ اظر چٞٙ.  ذٞإ ٛ٘ي ٗٚ چٞٙ -

 ثٞز ضكش٠ يبزٕ ضٝ ػٌي ثٞزٕ ػهجبٛي اٛوسض ، ػٔٞسط ثطزٕ ٝ ؾطٕ.  ًطزٕ ٗي ِٛبـ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 اظ ذٞقطَٛ چك٘بي ايٚ سٞ ًي٠ٜ ٠٘١ ايٚ.  ثٞز ضِٛي چ٠ چك٘بـ ذسايب.  چك٘بـ سٞ ظزٕ ظّ. 

 : ُلشٖ آضٕٝ.  ٗيٞٗس ًؼب

 ؟ ٗيٌٜي ذبٓي ٗٚ ؾط زاضي ضٝ ًي ٝ چيٞ ػوسٟ -

 ٝ َطكٖ ًطز ح٠ٔ٘ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ سب. ثيطٝٙ ظز ػهجبٛيز اظ ُطزٛف ضٍ.  ١ٖ سٞي ضكز اذ٘بـ

 . قس هلْ ُطزٖٛ زٝض ٝ ١بـ دٜؼ٠

 ثب ٠ً ؾ٘ش٘ٞٙ ثطزاقز ذيع ٝ قس ثٜٔس ١ٖ ػٌي دبضؼ نساي ٠ً حطًشف ثٞز ٛب٢ُبٛي اٛوسض

 . قس آضٕٝ حبٗيٚ زؾز حطًز
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 هلْ ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ.  ثٌكٖ ٛلؽ زضؾز ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ػٔٞ ًكيس ٜٗٞ

 : ُلز قسـ

 .  ًٚ سٌطاض ضٝ حطكز زي٠ِ ثبض ي٠ زاضي ػطار -

 زاقشٖ.  ٛ٘يشٞٛؿشٖ ثٞز ُطزٖٛ ضٝي ٠ً ككبضي ايٚ ثب ثعٖٛ حطف ٗيرٞاؾشٖ ١ٖ اُط.  ِٛلشٖ ١يچي

 ث٠ ٝ ُطزٖٛ زٝض قسٟ حٔو٠ اِٛكش٢بي ضٝي ُصاقشٖ ٝ ثبال آٝضزٕ ؾرشي ث٠ ٝ زؾشٖ.  قسٕ ٗي ذل٠

 : ُلشٖ ظٝض

 ًٚ ٖٝٓ ضٝاٛي ٝحكي -

 ٝ ظٗيٚ ضٝي اكشبزٕ ٝ قس ثبظ ُطزٖٛ زٝض اظ اِٛكشبـ سب ًكيس َّٞ هطٙ ي٠ اٛساظٟ ث٠ ًطزٕ احؿبؼ

 ضٝ ػٌي ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٗيسيسٕ ؾطٕ ثبالي ضٝ حبٗيٚ دب١بي كوٍ.  ًطزٙ ؾطك٠ ث٠ ًطزٕ قطٝع

 ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس.  ًطزٕ ٗي ؾطك٠ زاقشٖ ١ٜٞظ.  يٞٗس ٛ٘ي ثبال ٛلؿٖ.  ضكشٚ ٝ ًطز نسا

 .  ٗيؿٞذز ُٕٔٞ س٠ ١ٜٞظ.  قسٕ آضٕ سب

 ؟ ثٞز ٗطُف چ٠ ، زي٠ٛٞ ٗيٌكز ٜٗٞ زاقز -

 ث٠.  ثطُطزٟ ثرٞاز ٝ ثك٠ دكي٘ٞٙ ثبظ ٗيشطؾيس.  ؾبذش٘ٞٙ سٞ ضكشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ ظٝض ث٠

 سطؾيسٟ ذئي.  ُطي٠ ظيط ظزٕ ٝ ٛكؿشٖ اسبم زض دكز ٝ اسبم سٞ ضؾٞٛسٕ اسبم ث٠ ضٝ ذٞزٕ ؾرشي

 ثٞز ٛعزٟ حطف ث٢ٖ ُْ اظ ثبالسط ًؿي حبال سب ٠ً ٜٗي.  ثٞز ؾرز ٝاؾٖ.  اكشبزٕ ١ن ١ن ث٠.  ثٞزٕ

 ذبضع زي٠ِ ايٚ ٝٓي ٛجٞزٕ ٓٞؾي ٝ ٛبضٛؼي ٛبظى زذشط.  ٗيكس ثطذٞضز ايٜؼٞضي ثب١بٕ زاقز حبال

 . ثٞزٕ سهٞضٕ اظ

 : ُلشٖ ٝ آؾ٘ٞٙ ؾ٘ز ُطكشٖ ؾطٕ

 ٛ٘ي٠ٌٜ ٖٝٓ ٠ً زي٠ٛٞ ي٠ ؟ ٛيؿز ػبزي ظٛسُي ي٠ ٗٚ حن ؟ ٗيٌٜي ٗٚ ثب ًبضٝ ايٚ چطا ذسايبي -

 ٗشٜلط اظٕ چٞٙ ٠ًٜ ذلٖ ٗيرٞاز زي٠ِ زي٠ٛٞ ي٠.  زاضٟ زٝؾشٖ ٗي٠ِ چٞٙ

 . قسٕ آضٕٝ سب ًطزٕ ُطي٠ اٛوسض
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 ثاليي ي٠ ٠ٌٜٛ.  زي٠ِ ٛساقشٖ اٜٗيز.  دٜب١ٖ ثي ذئي ًطزٕ ٗي احؿبؼ.  ًٜٖ چيٌبض ٛ٘يسٝٛؿشٖ

 ؾيٖ.  ثٞز اكشبزٟ سرز ًٜبض ًيلٖ.  ُٞقيٖ ث٠ ضؾٞٛسٕ ٝ ذٞزٕ ٛكؿش٠ ػٞضي ١٘ٞٙ.  ثيبضٟ ؾطٕ

 ضٝ نسإ.  ًطزٕ ضٝقٚ ضٝ ُٞقي ٝ ًطزٕ ػٞو ذٞزٕ ًبضر ؾيٖ ثب ضٝ ثٞز زازٟ ؾيبٝـ ٠ً ًبضسي

 . ُطكشٖ ٝ ٗبٗبٙ ق٘بضٟ.  ًطزٕ ُطي٠ ثبق٠ ٗؼٕٔٞ ٠ً ثبق٠ ٛساقش٠ ذف ًطزٕ ؾؼي ٝ ًطزٕ نبف

 

 ثلطٗبييس آٞ -

 ؟ ذٞثي.  ٗبٗبٛي ؾالٕ -

 ؟ ثكٖ كسار ذٞثي سٞ ذٞثٖ.  زٖٓ ػعيع ؾالٕ -

 سٞ االٙ ٝٓي ثسٕ ٝ ػ٘طٕ اظ ؾبّ چٜس ثٞزٕ حبيط.  ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾف زٖٓ چوسض ٗٚ ذساي

 : ُلشٖ.  ُطكز ضٝ نسإ ثبظٕ ثـى.  ٗيٌطزٕ ثٞؾف ٝ ثٞزٕ ثـٔف

  ٗبٗبٙ ذٞثٖ -

 : ُلز ِٛطاٛي ثب

 ؟ آيٚ ًطزي ُطي٠ ؟ ُطكش٠ نسار چطا دؽ -

  ٗبٗبٙ ٠ٛ -

 ؟ قسٟ چي.  ٗٚ ث٠ ِٛٞ زضٝؽ -

 : ُلشٖ ثـى ثب

 سَٜ ١ٖ ثبثب ٝاؾ٠ زٖٓ.  ثٞز ديكز االٙ ًبقٌي.  قسٟ سَٜ ٝاؾز ذئي زٖٓ كوٍ ٗبٗبٙ ١يچي -

 .  قسٟ

 .٠ًٜ ٗي ُطي٠ آضٕٝ زاضٟ ًطزٕ احؿبؼ

 ؟ ٛساضي ٗكٌٔي ؟ اٝٛؼب ضاحشي.  آيٚ ذبٓي٠ ػبر ذ٠ٛٞ سٞ ذئي.  قسٟ سَٜ زٖٓ ٜٖٗ -

  زازٕ ػٞاة آضٕٝ. ٗيٌكز ضٝ زذشطر زاقز زي٠ٛٞ دؿط ي٠ ديف زهيو٠ چٜس كوٍ ضاحشٖ ذئي آضٟ
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 . ٗي٠ٌٜ اشيشٖ زٓشِٜي كوٍ.  ضاحشٖ ٗبٗبٙ آضٟ -

 . ثك٠ زضؾز چي ٠٘١ سب.  ًٚ سحْ٘ يٌٖ دؽ.  ًطزي اٛشربة ذٞزر ٠ً ضا١ي ايٚ ثطٕ هطثٞٛز -

 ؟ ذجط چ٠ ثبثب ٝ ٗبًبٙ اظ.  ٗبٗبٙ ٗيسٖٝٛ -

 سٞ زائٖ.  ذٞزـ سٞ ثيكشط.  ٛبضاحش٠ ذئي ثبثبسٖ.  ًٜٚ ديسار ٠ً ًطزٟ ثؿيغ آزٕ ًٔي ٠ً ٗبًبٙ -

 .  كٌطٟ

 زاضي ذجط ٗٚ اظ ٠ً ٌٛطزٟ قي سٞ ث٠ ثبثب ٗبٗبٛي -

 ٗٚ ثب زي٠ِ ١ٖ سٞ ٝٓي.  ٗيٌٜٖ ُطي٠ زاضٕ زائٖ ٠ً ١ؿشٖ سٞ ِٝٛطاٙ زضُيطٟ كٌطٕ اٛوسض ٗٚ.  ٠ٛ -

 . ٗيعٖٛ ظَٛ ث٢ز يٌي ضٝظ چٜس ذٞزٕ ٗٚ.  ِٛيط س٘بؼ

 ِٛطاٙ.  ذٞث٠ حبٖٓ ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ١ؿشٖ ذٞثي ػبي ٗٚ.  ٌٛٚ ُطي٠ زي٠ِ ذسا ضٝ سٞ.  ٗبٗبٙ ثبق٠ -

 ذساحبكظ.  ٛجبـ ٗٚ

 .ذساحبكظ.  ثبـ ذٞزر ٗٞاظت.  آيٜٖ ثبق٠ -

 

 زيسٕ ًطزٕ ِٛبٟ.  ًكيس سيط دبٕ ٠ً قٖ ثٜٔس اٝٗسٕ.  قسٕ سط آضٕٝ ًطزٕ هُغ ٠ً ايٚ اظ ثؼس

 دؿطٟ.  چك٘بٕ ػٔٞي اٝٗس حبٗيٚ هيبك٠ زٝثبضٟ.  قسٟ ذكي ذٞٙ ضٝـ ٝ قسٟ ظذٖ ثسػٞضي

 زض ٝ ًبض١بر ايٚ ٠٘١ سالكي حبٗيٚ آهب ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٜٗٞ ٗيٌكز آٌي آٌي زاقز ثيكؼٞض

  ثجيٚ حبال.  ٗيبضٕ

 

 ٝ ضٝـ ُصاقشٖ ثبٛس ي٠.  ًطزٕ ػلٞٛي يس ٝ ًطزٕ س٘يع ضٝ ظذٖ٘ ضٝ.  زؾشكٞيي ؾ٘ز ضكشٖ اضٕٝ

 ثٞز ذٞاة ١ٜٞظ.  ضٝقب اسبم ضكشٖ ٝ ًطزٕ ٗطست ضٝ ذٞزٕ ٝ ًطزٕ ػٞو ضٝ ٓجبؾٖ.  ثؿش٘ف

 زيسٕ ٠ً ثٞز ُصقش٠ چوسض ٛ٘يسٖٝٛ.  كٌط سٞ ضكشٖ ٝ ٛكؿشٖ سرشف ًٜبض ظٗيٚ ضٝ.  ذبٖٛ ذٞقِْ

 ًطزٕ ثٜٔسـ.  ضكشٖ نسهف هطثٞٙ ًٔي.  ثرٞضٗف ٗيرٞاؾز زٖٓ.  قسٕ ثيساض.  ٗي٠ٌٜ نسإ

 .  ًطزٕ ضُٝطٕ ضٝقب ٝ ذٞزٕ ؾط ػٞضي ي٠ قت سب.  دبييٚ ضكشيٖ ٝ قؿشٖ ٝ نٞضسف ٝ زؾز.
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 ٝ ٗٚ.  ثك٠ ظب١ط يٌسكؼ٠ ثطهي ثبثب ٗظْ ثٞز ثٔس كوٍ.  ُٞضي٠ ًسٕٝ ٛجٞز ٗؼٕٔٞ ١ٖ حبٗيٚ ايٚ

 .  ٛيبز كوٍ ٗٚ چكٖ ػٔٞي زي٠ِ ٠ًٜ ذسا ػ٢ٜٖ ث٠.  ثك٠ ؿيت ٝزٝثبضٟ ث٠ٌٜ ػهجي

 ٗطست ذٞزٕ.  ٛكؿشٖ نبف.  ظزٙ زض ٠ً ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝ ٝ اسبهٖ ضكشٖ ذٞاثٞٛسٕ ٠ً ضٝ ضٝقب

 .  ثلطٗبييس ُلشٖ ٝ ًطزٕ

  سٞ اٝٗس ٝ ًطز ثبظ زض آضٕٝ ػٞٙ ٗطيٖ

 

 ؟ ٛجٞزي ٠ً ذٞاة ؟ زذشطٕ ١ؿز اػبظٟ -

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس

 ذٞاثيس ضٝقب سبظٟ ٠ٛ.  ػٞٙ ٗطيٖ ثلطٗبييس -

 كطزا.  ٗي٠ٌٜ ظٛسُي ق٘بّ.  ٗيبز ٠ٌٗ اظ كطزا دؽ ٗٚ ٗبزض ، ثِٖ ث٢ز ضكز يبزٕ ضاؾشف -

 سب زاضي ثط زاضي الظٕ اي ٝؾي٠ٔ يب ٓجبؼ اُط.  ثبقي حبيط ذٞاؾشٖ.  ق٘بّ ثطيٖ ١ٖ ثب هطاض٠٘٢١

 . ًٜيٖ حطًز نجح

 ٠ًٜ ذسا.  ثب١بـ ثطٕ ١ٖ ٗؿبكطر ثب١بـ ثبيس حبال ٗيبز ذٞقٖ حبٗيٚ اظ ذئي. زاقز ًٖ ٝ ١٘يٚ

 .  ٗي٠ٌٜ ؿطم زضيب سٞ ٜٗٞ ُٝط٠ٛ.  اٝٙ ٛيبز

 :  ُلز ٝ ًطز نسإ ػٞٙ ٗطيٖ

 

  ؟ اٝٗسٟ ديف ٗكٌٔي ؟ ػعيعٕ ذٞث٠ حبٓز -

 .  ٗيكٖ حبيط چكٖ. ذٞثٖ.  ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ٔ -

  ػعيعٕ ثريط قجز.  ثرٞاثي ذٞة.  ثبقي ؾطحبّ كطزا.  ًٜي اؾشطاحز ١ٖ سٞ سب ٗيطٕ ٗٚ ثبق٠ -

 . ثريط قت ١٘يُٜٞض ١ٖ ق٘ب -

  ذٞاثيسٕ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ضٝ ٓجبؾبٕ ٗكـّٞ كٌطي ثب.  ثجي٠ٜ ق٘بّ ٜٗٞ يٌي ٠ٌٜٛ ذسايب
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.  ًطزيٖ ثبظي آة ح٘بٕ سٞ ًٔي. ح٘بٕ ثطزٕ ٝ ًطزٕ ثيساض ١ٖ ضٝ ضٝقب.  قسٕ ثٜٔس ذٞاة اظ نجح

.  ًطزٕ سٜف ٛبظٕ ذئي ديط١ٚ ي٠.  ثؿشٖ ذٞقِْ ٝ ًطزٕ ذكي ٝ ١ٞٗبـ ثيطٝٙ آٝضزٗف

 .  ٛشيؼ٠ اظ ثٞزٕ ضايي.  ٛبظ آضايف يي ثب.  ًطزٕ ذكي ذٞزٖٗ ١ٞٗبي

 

.  زازٕ ضٝ ضٝقب نجحب٠ٛ.  ٠٘١ ٗيكٚ حبيط زاضٙ:  ُلز كطيجب.  ٛجٞز ؾبٓٚ سٞ ًؿي.  دبييٚ ضكشيٖ

 ٗكٌي َٓ قٔٞاض ثب ه١ٞ٢بي ًطٕ ًٞسبٟ ٗبٛشٞ ي٠.  قسٕ حبيط ضكشٖ ذٞزٖٗ ، اسبهف سٞ ثطزٗف

 ثطزاقشٖ ٝ چ٘سٖٝٛ ٝ ًيق.  ًطزٕ ؾطٕ ١ٖ اي ه٢ٟٞ قبّ ي٠.  ثبال ثؿشٖ ؾلز ١ٞٗبٕ.  دٞقيسٕ

 .  ضٝقب زٛجبّ ضكشٖ

 

 حيبٌ سٞ ٠٘١.  دبييٚ ضكشيٖ ٝ ًطز اٛشربة ضٝ ثيبضٟ ذٞزـ ثب ٗيرٞاز ٠ً ػطٝؾٌي ًطزٕ ًٌ٘ف

 ي٠ ػوت نٜسٝم ٗيصاقز چ٘سٝٙ ي٠ زاقز حبٗيٚ. ثطيٖ ٗيرٞاؾشٚ ٗبقي٠ٜ زٝ اِٛبض.  ثٞزٙ

 ثٔيع ي٠ ثب ثٞز دٞقيسٟ ؾٞذش٠ اي ه٢ٟٞ ًشٞٙ قٔٞاض ي٠.  ثٞز ظزٟ ١ٖ سيذي چ٠.  ٌٓؿٞؼ ٗبقيٚ

 .  ثبال ثٞز ظزٟ ١ٖ ٝ آؾشيٜبـ ٠ً.  اؾذطر ٗطز٠ٛٝ

 

 ١ب چ٘سٝٙ ثش٠ٛٞ سب ٗيٌطز ٗطست ضٝ ٌٛٞيبٙ آهبي BMV ػوت نٜسٝم زاقز ١ٖ ثبؿجٞٙ آهب اح٘س

 سٞ. ٛ٘يطكشٖ حبٗيٚ َطف ٠ً ٗٚ.  ثصاضٕ ًؼب ضٝ ٝؾبئٖ.  ًٜٖ چيٌبض ثٞزٕ ٗٞٛسٟ.  ثسٟ ػب اٝٛؼب ضٝ

 . آهب اح٘س َطف ضكشٖ.  ٜٗٞ ٗيٌكز ضاٟ

 ؟ ١ؿشيٚ ذٞة آهب اح٘س ؾالٕ -

 ؟ ثبثب ذٞثي سٞ ذٞثٖ.  زذشطٕ ؾالٕ -

 . آهب اح٘س ٗطؾي -
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 ًبض ايٜؼب ٠ً ؾب٠ٓ ذئي ذبٛ٘ف ثب ٗيِلز كطيجب.  ثٞز ذٞثي ٗطز.  زاز زؾز ث٢ٖ ذٞثي حؽ ي٠

 اٝٛؼب اظزٝاػف اظ ثؼس ٠ً ثجي٠ٜ ضٝ زذشطـ ١ٖ ، ظيبضر ١ٖ.  ٗك٢س ثٞز ضكش٠ ذبٖٛ ططيب.  ٗي٠ٌٜ

 .  ثٞزٗف ٛسيسٟ ١ٜٞظ ٗٚ.  ٗيٌطز ظٛسُي

 ١يؼبٙ ثب زاضٟ.  حبٗيٚ ثـْ زيسٕ.  ًؼبؾز ضٝقب ثجيٜٖ ًطزٕ ِٛبٟ.  آهب اح٘س ث٠ زازٕ ٝ ٝؾبئٖ

 زٗبؽ ُٜسٟ ايٚ ٠ِٗ.  ًطزٕ سؼؼت.  ٗيرٜسٟ زاضٟ اٖٝٛ ٗيسٟ سٞييح حبٗيٚ ٝاؾ٠ ٝ چيعي ي٠ ظيبز

 سب ثيلشيٖ ضاٟ ظٝزسط ث٢شطٟ ُلز.  ًطزٕ ػٔيي ؾالٕ ثب١بـ.  اٝٗس ١ٖ ٌٛٞيبٙ ذبٖٛ.  ثرٜسٟ ثٞز ثٔس

 ٗبقيٚ ؾٞاض ٝ ثِيطٕ ثـٔف اظ ضٝ ضٝقب ٠ً ، حبٗيٚ ٝ ضٝقب َطف ضكشٖ.  ٛكسٟ قٔٞؽ ذئي ػبزٟ

 : ُلشٖ ضٝقب ث٠.  ٛسازٕ ١ٖ ؾالٕ ث٢ف.  ٌٜٖٛ ِٛبٟ حبٗيٚ ث٠ انال ًطزٕ ؾؼي.  ثكٖ

 

  ثيٞكشيٖ ضاٟ ٗيرٞايٖ ثعضٍ ٗبٗبٙ ديف ثطيٖ ثيب.  ػٖٞٛ ضٝقب -

  ٛسازٕ ا١٘يشي ٝٓي.  ٗيٌطزٕ احؿبؼ ذٞزٕ ضٝي ضٝ حبٗيٚ ذيطٟ ِٛبٟ

  ثيبٕ زايي ثب ٗيرٞإ ٗٚ ٝٓي:  ُلز ضٝقب -

 .... حبال ٗيبز ذٞقٖ دؿطٟ ايٚ اظ ذئي.  زاقشٖ ًٖ ٝ ١٘يٚ

 : ُلشٖ ٝ ُطكش٘ف حبٗيٚ ثـْ اظ

  ٛجبق٠ س٢ٜب ديكف ثطيٖ ٠ً ٜٗشظطٗٞٙ زاضٟ ُٜبٟ ١ٖ ثعضٍ ٗبٗبٙ.  ػعيعٕ ٛ٘يك٠ -

 : ُلز ٠ُٛٞ ثچ٠ ٓحٚ ١٘ٞٙ ثب

  ثبقٖ زايي ديك٠ ٗيرٞإ ٗٚ.  س٢ٜبؾز زايي ٝٓي.  ١ؿز ١ٖ ثبثبيي.  ٛيؿز س٢ٜب ٠ً ثعضٍ ٗبٗبٙ -

 .  ػٞاث٠ حبيط چوسض.  اي٠ ثچ٠ ػؼت

 

 .  سطؾيسٕ ثيكؼٞض.  ُطكز ثـٖٔ اظ ٝ حبٗيٚ ُٜسٟ زؾز ي٠ يٌسكؼ٠.  ثعٖٛ حطف اٝٗسٕ سب

 : ُلز ٝ ًطز ثٞؼ ضٝ ضٝقب



 
 

116 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 .  ٗيطيٖ ١ٖ ثب.  ُٖٔ ثبق٠.  ػؿٖٔ ٜٗي كٌط ايٜوسض ٠ً ٗٚ ثطٕ هطثٞٛز -

  ثؿز ١ٖ ضٝ ً٘طثٜسـ ٝ ػوت نٜسٓي ُصاقز ضٝ ضٝقب

.  ثرٞاز ٛظط ٗٚ اظ ٝ ١ؿشٖ ٜٖٗ اِٛبض ٠ٛ اِٛبض.  ثٞزٕ ٗٞٛسٟ ٗج٢ٞر ٝ ٗبر ١٘يٜؼٞضي ٗٚ

 ٝايؿشبزٟ ٠ً ذٞضز ٗٚ ث٠ چك٘ف ٠ً ثك٠ ؾٞاض ٗيطكز زاقز.  ًٜٖ چيٌبض ثبيس االٙ ٛ٘يسٝٛؿشٖ

 :  ُلز دٞظذٜس ثب.  ؾطُطزٝٙ ثٞزٕ

 ذبَط ث٠ كوٍ ا٠ُ آجش٠.  ثبق٠ ضٝقب اظ ٢ِٛساضي ق٘ب ٝظيل٠ ًٜٖ كٌط.  ثكيس ؾٞاض ٛ٘يرٞاييٚ -

 .  ثكيس ؾٞاض ث٢شطٟ دؽ.  ثبقيس اٝٗسٟ ًبض ١٘يٚ

.  زازٕ ث٢ف كحف ي٠ ٓت ظيط.  قس ٗبقيٚ ؾٞاض.  ٗيٜساذز سي٠ٌ ثبيس حبّ ٠٘١ زض اح٘ن دؿطٟ

 قس ذٜي زٖٓ.  ١ٖ ث٠ ًٞثيسٕ ٗحٌٖ ٝ زض ٝ قسٕ ٝؾٞاض ػوت زض َطف ضكشٖ.  ظٗيٚ ًٞثيسٕ ضٝ دبٕ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٝ ػوت ثطُكز. 

 .  ثبقٖ آغاٛؽ ضاٜٛسٟ ٗٚ ٛ٘يٌٜٖ كٌط -

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ثيطٝٙ ٝ ٛكؿشٖ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز.  ٌٛطزٕ ِٛبـ

 .  ١ؿشٖ ٜٖٗ ثبق٠ اٝٙ ٠ً ػبيي ١ط دؽ ضٝقبٕ دطؾشبض ٗٚ ُلشيٚ ٠ً ذٞزسٞٙ -

 : ُلز ٝ ثطز ثيطٝٙ دٜؼطٟ اظ ضٝ ؾطـ.  ِٛلز ١يچي

 ثطز ٝ ٗبقيٚ ٝ ًطز ثبظ ٝ زض ضي٘ٞر ثب.  ظز ثٞم ي٠ ١ٖ ثؼس.  ٛجبـ ِٛطاٙ ٗيبز ٗٚ ثب ضٝقب ٗبٗبٙ -

 . ًطز حطًز ٝ ثيطٝٙ

 ذٜسيس ٝ ظز زؾز شٝم ثب ضٝقب

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثٞؼ ٝ ٓذف قسٕ زٝال

 .  ٗي٠ٌٜ ١ٖ شٝهي چ٠.  ثطٕ هطثٞٛز -

 سٞي ٠ً ثكيٜٖ ػبٕ ؾط نبف اٝٗسٕ.  زاز ككبض ثـٔف سٞ ٗحٌٖ ٝ ذطؾف ٝ ٛعز حطكي ٝ ذٜسيس

 . ػبٕ ؾط ٛكؿشٖ ٛسازٕ ا١٘يشي.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ٠ً قس هلْ ِٛبـ ثب ِٛبٕ آي٠ٜ
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 س٘بقب ٝ ثيطٝٙ ٗيرٞإ.  ٛ٘يجيٜٖ ضٝ ػبيي ٗٚ ٠ً ًطزٙ ؿطؿط ث٠ ًطز قطٝع ضٝقب ُصقز ٠ً يٌٖ

 :  ُلشٖ ث٢ف آضٕٝ.  ثكيٜٖ ػٔٞ ٗيرٞإ.  ًٜٖ

 

 ث٢شطٟ ذئي ايٜؼب ، ذُطٛب٠ً ثكٖ كسار ٛ٘يك٠ -

 ثكيٜٖ ػٔٞ ٗيرٞإ ٛ٘يرٞإ ٠ٛ:  ُلز -

 زض.  قس ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ٝ زاقز ٠ِٛ ذيبثٞٙ ُٞق٠ ٝ ٗبقيٚ ٛ٘يك٠ ؾبًز زيس ٝهشي حبٗيٚ

 .  ثؿز ٝ ً٘طثٜسـ ٝ ٛكٞٛسـ ػٔٞ ثطز.  ًطز ثـٔف.  ًطز ثبظ ضٝ ضٝقب َطف

 

 زايي ضٝ ػٔٞ ٛ٘يجيٜٖ ٗٚ ثبظٕ -

 .زايي ػؿْ ٗيٌٜي اشيز زاضي -

 ٗيطٟ ؾط إ حٞن٠ٔ ٗٚ ذٞة -

 ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٝاؾشبز ً٘ط ث٠ زؾز ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠ حبٗيٚ

 : ُلز

 .  ٗيِيطٟ ث٠ٛٞ٢ يٌٖ.  ًٜيس ثـْ ضٝ ضٝقب.  ثكيٜيس ػٔٞ ثيبيٚ ٠ٌٜ٘ٗ ا٠ُ -

 

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ قي ثب

 ؟ ضٝقب ٝاؾ٠ ٛساضٟ ذُط -

 ضٝ ػبـ ثبظٕ.  ٗيك٠ ذؿش٠ ظٝز ٗيسٖٝٛ.  ٝاؾشٞٙ ٗيجٜسٕ ػٞضي ي٠ ١ٖ ً٘طثٜس.  ٗيطٕ آضٕٝ -

 . ٗيٌٜيٖ ػٞو

 ٝ ثٜس ً٘طثٜس سب قس ذٖ ١ٖ حبٗيٚ. ًطزٕ ثـْ ١ٖ ضٝ ضٝقب قسٕ ؾٞاض.  قسٕ ديبزٟ ٝ ِٛلشٖ چيعي

 حبٓز ١٘ٞٙ زض.  ثيٜيٖ سٞ ديچيس سٔرف ػُط ثٞي.  ثٞز ًٖ ذئي ٗٞٙ كبن٠ٔ.  ثجٜسٟ ٝاؾ٘ٞٙ
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 ثٜسٝ ً٘ط ثؼس ًطز ِٛبٕ يٌٖ.  ٛسازٕ ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ ١يچ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٜٖٗ. ًطز ِٛبٕ ثطُكز

.  ًطز حطًز ٝ قس ؾٞاض اٝٗس ثؼس ٝايؿشبزٝ ٗبقيٚ ثيطٝٙ يٌٖ.  ثؿز ١ٖ ضٝ ٗبقيٚ ٝ زض ٝ ثؿز

 . يٞز ذٞقِْ ٝ ذٞقشيخ ذئي ٝٓي ثٞزٕ ٗشٜلط اظـ ٠ً ثٞز زضؾز

 

 ايٚ سٞ.  ٗيعز حطف ضاػؼف اقشيبم ثب ٝ ٗيٌطز ِٛبٟ ٝ چيع ٠٘١ زهز ثب. ثٞز ذٞقحبّ ذئي ضٝقب

.  ٗيذطؾيس ؾٞاّ اظٗٞٙ يب ٗيعز حطف ٗب ثب ٠ً ثٞز ضٝقب كوٍ.  ثٞزٕ ٛعزٟ حطف حبٗيٚ ثب انال ٗسر

 ٗيٌطزٕ ٛٞاظـ ضٝ ١ٞٗبـ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ذٞاثيس ٝ قس ذؿش٠ ٠ً ظز حطف ٛوسض ضٝقب

 .  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ حبٗيٚ نساي ثب ٠ً ًطزٕ ٗي ِٛبٟ ١ٖ ضٝ ػبزٟ

 

 ٠ً ١بيي ًشٞٛي دّٞ ًٜٖ كٌط.  ثبقي زاقش٠ احشيبع دّٞ ث٠ ذئي ٠ً يبز ٛ٘ي ٝيؼز ٝ ؾط ث٠ -

 ؟ ٠ٛ.  ثبق٠ ًطزٛسر ًبض ٗبٟ يي حوٞم اٛساظٟ ث٠ دبر

 زض ثس ظ٢ٛب اؾٖ.  ًطز ٗي زهز چيع١بيي چ٠ ث٠.  ثٞز كًٞٓي آزٕ ػؼت.  ٛجٞز چيع١ب ايٚ ث٠ حٞاؾٖ

 .  ثٞز ضكش٠

 ٠ً ُلشٖ ١ٖ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠.  ٛساقشٖ ١ٖ ثسي ذبٛٞازُي ٝيغ.  زاضٕ دّٞ ث٠ احشيبع ِٛلشٖ ٜٖٗ -

 ٗيرٞإ ٜٖٗ.  ثٌكٖ ذؼبٓز ذبَطـ ث٠ ثرٞإ ٠ً ٛيؿز چيعي ايٜٖ.  قسٟ ٝضقٌؿز دسضٕ

 ضٝ ذٞزٕ سه٘يٖ ٗٚ ٝٓي ٛيؿشٚ ضايي ٗبزضٕ دسض ١طچٜس.  ٝايؿشٖ ذٞزٕ دبي ضٝي ٝ ثكٖ ٗؿشوْ

 .  ُطكشٖ

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي

 قبضغ زي٠ِ ػبي ي٠ اظ يب ٝ ثبق٠ ث٢ب٠ٛ ًطزٙ ًبض ١ٖ قبيس.  ٗي٠ِ زي٠ِ چيع ي٠ ٝيؼز ؾطٝ ٝٓي -

 . ٗيكي ٗبٓي

 :  ُلشٖ سؼؼت ثب

 ك٢ٖ٘ ٛ٘ي ضٝ ٜٗظٞضر -

 : ُلز ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ٛيٖ ي٠ ٝ ظز چك٘ف ثبالي ضٝ آكشبثيف ػيٜي
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 آزٕ ي٠ يب ضِٛبضِٛكٞٙ دؿطاي زٝؾز ػيت ٝ ٝيؼكٞٙ ٝ ؾط ًْ ٠ً ١بيي زذشط اظ ٗٚ ٗيسٝٛي -

 . ٗيبز ثسٕ ٗي٠ٌٜ سبٗيٚ اي زي٠ِ اح٘ن

 

 ذٞزـ ٝاؾ٠ زاقز چي اح٘ن ايٚ.  ؾطٕ ضٝي ضيرشٚ يد آة ؾُْ ي٠ ًطزٕ احؿبؼ آٙ ي٠

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ ػهجبٛيز ثب.  ٗيِلز

 ي٠ ؟ َطكي ًي ثب ًطزي كٌط ؟ ٗيِي ٗيبز زض ز١ٜز اظ چي ١ط ؟ ٗيِي چي ١ؿز ٗؼٕٔٞ ١يچ -

 ....... زذشط

 : ُلشٖ ثـى ثب.  ضاػؼجٖ ٗي٠ٌٜ كٌط ايٜؼٞض ثيكؼٞض ايٚ ٝهز اٝٙ ٛساقشٖ ضٝ ُلشٜف ضٝي حشي

 چي ١ط ضاحز.  ًٜي ذٞضز ضٝ زيِطاٙ قرهيز ٗيسي اػبظٟ ذٞزر ث٠ ضاحز دٞٓساضي ثچ٠ چٞٙ -

  ؟ ٗيٌٜي ثوي٠ ٛظبض ضٝ ٗيبز ًظيلز ش١ٚ ث٠

 : ُلز ذٞٛؿطزي ثب

 ػيت ؟ ٠ٛ ؟ ثك٠ ضٝ ٝاؾٖ زؾشز ظٝز هسض ايٚ ًطزي ٛ٘ي كٌط ؟ آٝضزي ػٞـ چطا قسٟ چي -

 . ١ؿشي آزٗي ػٞض چ٠ ٠ً ُٖ ٛ٘ي ًؿي ث٠ ٗٚ ٛساضٟ

 : ظزٕ زاز ػهجبٛيز ثب

 قــــــــــــــــــــٞ ـــــ٠ ذلـــــــــــــــــــــــ -

 ١يچي.  ٠ًٜ ثبظ ضٝ چك٘بـ الي ٝ ثرٞض سٌٞٙ ثـٖٔ سٞ ضٝقب قس ثبػض ٠ً ثٞز ثٜٔس اٛوسض نسإ

 .  ثرٞاث٠ زٝثبضٟ سب ٌٛطزٕ ١ٖ حطًشي.  ِٛلشٖ

 ايٚ ػٔٞي ثسٕ اػبظٟ ٛساقز اٌٗبٙ ٝٓي.  ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بٕ دكز اقي.  ثٞز ضحٖ ثي ذئي

 اظ ٓجبٕ.  ذٞضزٕ ٝ ثـًٖ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس.  ًطزٕ ثبظ ضٝ دٜؼطٟ. ثيبز ثيطٝٙ ػٞيي آزٕ

 ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس زٝثبضٟ.  ٗيكسٕ ذل٠ ػهجبٛيز اظ ٛ٘يعزٕ ث٢ف حطكي ا٠ُ.  ٗئطظيس ػهجبٛيز

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ.  ٛٔطظٟ نسإ ًطزٕ ؾؼي ٝ ًكيسٕ
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 ذبٓي ثوي٠ ؾط ضٝ ػهجبٛيشز ٝ آٝضزي ػٞـ ايٜؼٞضي ٠ً ًطزٟ زاؿز ثسػٞضي ٛلط ي٠ ًٜٖ كٌط -

 ؾؼي ُٓلب ٗٞهغ اٝٙ سب دؽ.  ًٚ ٝٓع ٝ ػٔع ، سٞ ػيت ؾط اٝٗسٕ ٝهز ١ط ٛشطؼ ١ٖ سٞ ؟ ٠ٛ.  ٗيٌٜي

 . ٛساضٕ قٜيسٛف ث٠ اي ػاله٠ چٞٙ.  زاضي ٠ِٛ ذٞزر ثطاي ضٝ اح٘وبٛز ٛظطار ًٚ

 ثٜلكي ث٠ ضٝ نٞضسف ضَٛ ٝ ق٠ ٗي ػٞو هيبكف ػٞضي چ٠ ٓحظ٠ ١ط ٗيسيسٕ.  قس ذٜي زٖٓ

 .  ٗيطٟ

 چَٜ.  َطكٖ ثطُكز.  ًطز ثبظ ضٝ ً٘طثٜسـ.  زاقز ٠ِٛ ٝ ػبزٟ ُٞق٠ ًكيس ٝ ٗبقيٚ يٌسكؼ٠

 ١ٞٗبٕ.  ضٝاٛي.  ػوت ًكيس ٝ ٗكشف سٞ ُطكز ضٝؾطي اظ ثٞزٕ ثؿش٠ دكز اظ ٠ً ضٝ ١ٞٗبٕ اٛساذز

.  ًٜٖ حطًز زضؾز سٞٛؿشٖ ٛ٘ي ٝ ثٞز ثـٖٔ سٞ ضٝقب.  ًكيس ٗي سيط ؾطٕ دٞؾز.  ٗيٌٜس زاقز ٝ

 ٛك٠ ثيساض ضٝقب ٠ً ػٞضي آضٕٝ.  ًٜٖ ًٖ زضز قسر اظ ٠ً زؾشف ضٝ ُصاقشٖ ثبال آٝضزٕ ضٝ زؾشٖ

 : ُلشٖ ثشطؾ٠ ٠ً

 .  ًطزي دبضٟ ظٛؼيط زٝثبضٟ چطا.  ٝحكي زي٠ٛٞ ًٚ ٖٝٓ -

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض.  ػٔٞ آٝضز ضٝ نٞضسف ، ذٞزـ َطف ًكيس ضٝ ؾطٕ

 ٝ زٛسٝٛبر ٗيرٞاي اُط.  ١ؿشي حطكب ايٚ اظ سط دطٝ اِٛبض ٝٓي قسي آزٕ ديف زكؼ٠ ًطزٕ كٌط -

 . قس ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ٝ ًطز ٖٝٓ ١ٖ ثؼس. ثعٙ ضٝ حطكب ايٚ زي٠ِ ثبض ي٠ ًٜٖ ذٞضز ز١ٜز سٞي

 

 ٝ ثِيطٕ ضٝ ذٞزٕ ػٔٞي ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ.  ٗيٌكيس سيط ١ٜٞظ ؾطٕ.  ضٝاٛي دؿطٟ.  قسٕ ق٠ٌ ١ٖ ثبظ

 ثب ٗي٠ٌٜ ػطػز ػٞضي چ٠.  اٝٗسٕ ًٞسبٟ چي ١ط ثٞز ثؿز زي٠ِ.  آقـبّ دؿطٟ.  دبييٚ اٝٗس اقٌبٕ

 . ٠ًٜ ضكشبض ايٜؼٞضي ٗٚ

 

 اظ ؾرشي.  ًطزٕ ثبظ ٝ زض آضٕٝ. ٝايؿشبزٟ زضٟ ي٠ ٛعزيي ػٔٞسط زيسٕ.  ًطزٕ ثبظ ٝ ً٘طثٜس آضٕٝ

 ضٝ ٗؿبكطسي دشٞ ي٠.  ًطزٕ ثبظ ضٝ ػوت زض ٝ قٖٞٛ ضٝ ذٞاثٞٛسٕ ضٝ ضٝقب.  قسٕ ديبزٟ ٗبقيٚ

 دكز ١ٖ حبٗيٚ ًز.  ؾطـ ظيط ُصاقشٖ ضٝ دشٞ.  نٜسٓي ضٝ ذٞاثٞٛسٕ ضٝ ضٝقب.  ثٞز نٜسٓي

.  ١ٖ ٠ًٔ ٝ ؾط سٞ ٗيعزيٖ زاقشيٖ ٗب.  ضٝـ اٛساذشٖ ٝ ثطزاقشٖ ١ٖ ضٝ اٝٙ.  ثٞز آٝيعٝٙ نٜسٓي
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 ٝ ثٞز كٌط سٞي. َطكف ضكشٖ ٝ ًطزٕ دبى ضٝ اقٌبٕ.  ثؿشٖ زض آضٕٝ.  ثٞز ذٞاثيسٟ آضٕٝ ايٚ ٝٓي

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ٛكس ٗٚ اٝٗسٙ ٗشٞػ٠

 ؟ ١بٙ چي٠ ٗكٌٔز -

 . زضٟ ؾ٘ز زٝثبضٟ ًطز ضٝـ ٝ ذٞضز ُطٟ اثط١ٝبـ ١ٖ ثؼس ٝ ثطُكز ؾ٘شٖ ث٠ سؼؼت ثب

 ٗعذطكف اذالم ايٚ ثب حشي.  ثٞز ػصاة ثكط ايٚ چوسض

 .  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب

  ُلشٖ ث٢ز ١ٖ هجال.  سٞيي ٗٚ ٗكٌْ -

 سٞ.  ٛساضٕ سٞ ث٠ ١ٖ ًبضي. ٗيٌٜٖ ضٝ ًبضٕ زاضٕ.  ٗٚ ثب زاضي ٗكٌٔي چ٠ سٞ ٛيؿز ٢ٖٗ ٗٚ ثطاي -

 .  ثبـ ٛساقش٠ ٗٚ ث٠ ًبضي ١ٖ

 : ُلز دٞظذٜس ثب ٝ ًطز ِٛبٕ اذٖ ثب ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ َطكٖ ثطُكز

 

 

 . ثبق٠ چك٘بٕ ػٔٞ زائٖ ذٞإ ٛ٘ي ثبقٖ زاقش٠ ٗكٌْ ًؿي ثب ا٠ُ ٗٚ ٝٓي -

 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب

 ١يچ سٞ ث٠ ي٘ٚ زض.  ٛجي٠ٜ ٜٗٞ چك٘بر ًٚ ؾؼي.  ذٞزر ٗكٌْ.  ٛيؿز ٗٚ ٗكٌْ زي٠ِ اٝٙ -

 س١ٞيٚ حن.  ٗيعٖٛ حطف ػٞضي چ٠.  ٗيذٞقٖ چي.  ٗيِٖ چي.  ٗيٌٜٖ ًبض چي ٗٚ ٠ً ٛساضٟ ضثُي

 ؟ ك٢٘يسي ، ٛساضي

 :  ُلز ٝ َطكٖ ٝايؿشبز ؾي٠ٜ ث٠ زؾز

 ؟ ٛساضي اي زي٠ِ اٗط ، چكٖ -

 ثشٖٞٛ سب ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ.  ٝايؿشبزٕ ضٝـ ث٠ ضٝ.  َطكف ضكشٖ.  ٗيٌطز ٗؿرطٕ زاقز ػٞيي

 : ُلشٖ ٝ چك٘بـ سٞ ظزٕ ظّ ػسيز ثب.  ثجيٜٖ ضٝ چك٘بـ
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 اٛٞهز.  ًٚ سٌطاض ضٝ زيطٝظر ٝ اٗطٝظ ًبض زي٠ِ ثبض ي٠ زاضي ػطار.  زاضٕ ١ٖ اي زي٠ِ اٗط ؟ چطا -

 .  ٗيجيٜي ثس ُٝط٠ٛ ثعٛي زؾز ٗٚ ث٠ ٛساضي حن زي٠ِ ؟ ك٢٘يسي.  سٞ ثب زٖٝٛ ٗي ٗٚ

 ؾٞاض ثطُكشٖ.  ٛسازٕ ث٢ف ا١٘يشي زي٠ِ.  ثٞز چك٘بـ سٞ چي ٠٘١.  ؿٖ ، ًي٠ٜ ، ٛلطر ، سؼؼت

 قسٟ سحطيي اػهبثٖ اٛوسض.  ثؿشٖ ضٝ چك٘بٕ ٝ زازٕ سٌي٠ نٜسٓي دكشي ث٠ ضٝ ؾطٕ.  قسٕ ٗبقيٚ

 .  ٗيٞٗس دبييٚ اقٌبٕ ثبق٠ ذٞزٕ زؾز اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٠ً ثٞز

 

 سٔرف ػُط ثٞي.  ًطزٕ دبى ضٝ اقٌبٕ ًٜٖ ثبظ ضٝ چك٘بٕ اي٠ٌٜ ثسٝٙ.  اٝٗس ٗبقيٚ زض نساي

 ضٝي ُصاقشٖ ضٝ زؾشٖ.  دٜؼطٟ َطف چطذٞٛسٕ ٝ ؾطٕ.  ٌٛطزٕ ثبظ ضٝ چك٘بٕ.  ٗبقيٚ سٞ ديچيس

 حطًز ٝ ًطز ضٝقٚ ضٝ ٗبقيٚ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ثكٖ ٗشٞػ٠ قس ثيساض يب ذٞضز سٌٞٙ ا٠ُ سب ضٝقب

 .  ثٞزٕ ٗشٜلط اظـ.  ثٞز ُطكش٠ ثسػٞضي زٖٓ.  ًطز

 ٛل٢٘يسٕ ٗيٌكيسٕ ٛكٞٙ ٝ ذٍ حبٗيٚ ٝاؾ٠ زٖٓ سٞ زاقشٖ ٝ ثٞز ثؿش٠ چك٘بٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ١ٜٞظ ضٝقب زيسٕ ًطزٕ ِٛبٟ.  ٗيعزٕ ُيغ.  دطيسٕ ذٞاة اظ ٗبقيٚ زض نساي ثب ثطز ذٞاثٖ ػٞضي چ٠

 ٝ ًطزٕ ثبظ ضٝ ٗبقيٚ زض آضٕٝ.  ثٞز ٝيال ي٠ حيبٌ سٞ ١ٖ ٗبقيٚ ٝ ٛجٞز ٗبقيٚ سٞ ١ٖ حبٗيٚ.  ذٞاث٠

 ديبزٟ زاقشٚ ١ٖ ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ذبٖٛ.  ثٞز حبٗيٚ ٗبقيٚ دكز ٌٛٞيبٙ آهبي ٗبقيٚ.  قسٕ ديبزٟ

 : ُلز ٝ ظز ث٢ٖ ٓجرٜسي ػٞٙ ٗطيٖ َطف ضكشٖ.  قسٛس ٗي

 ؟ ػعيعٕ ذٞثي -

 ؟ ًٜٖ ًبض چي ذٞاثيسٟ ٗبقيٚ سٞ ضٝقب.  ػٞٙ ٗطيٖ ٗطؾي -

 ٗيِٖ حبٗيٚ ث٠ ٛساضٟ ػيت.  ٗي٠ٌٜ ػجطاٙ ضٝ ذٞاثف ً٘جٞز زاضٟ اِٛبض.  قسٟ ثيساض ظٝز اٗطٝظ -

  ثيبضـ

 : ُلز ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ ٗبقيٚ ديف ٠ً آهبيي ي٠ ؾ٘ز ثطُكز ١ٖ ثؼس

 

 ١٘يكِي ١بي اسبم سٞ ثصاضٙ ثِٞ ذ٠ٛٞ سٞ ثجط ضٝ چ٘س٢ٛٝب ُٓلب ػؼلط ٗف -
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 . ذبٖٛ چكٖ -

 حيبٌ ي٠.  ثجيٜٖ ذٞة ضٝ اَطاكٖ سٞٛؿشٖ سبظٟ.  ؾبذش٘ٞٙ ؾ٘ز ضكشيٖ ٌٛٞيبٙ آهبي.  ػٞٙ ٗطيٖ ثب

 ٠ً زاقز ١ٖ ؾِٜلطـ ٗؿيط ي٠.  ُْ ٝ زضذز اظ ثٞز دط.  ٛجٞز ثبؽ ث٠ قجب١ز ثي ٠ً ثعضٍ ذئي

 ؾبذش٘ٞٙ ي٠ ضٕٝ ضٝث٠.  ثٞز ثعضٍ ذئي اؾشرط ي٠ ١ٖ ٝيال ٛعزيي.  ٗيطؾيس ٝيال ؾبذش٘ٞٙ ث٠

 ايٞٙ ٝي٠ ثعضٍ ؾش٢ٛٞبي ثب ؾليس ثعضٍ ٝيالي ي٠. ٗيٞٗس َجو٠ 0 يب 2 ٛظط ث٠ ٠ً ثٞز ثعضٍ ذئي

 .  ذٞقِْ ٝ ٛبظ قيطٝٛي ي٠ ثب ثٞز ُْ ُٔسٝٙ اظ دط ٠ً ثعضٍ

 

.  ١ٖ سٞ ضكز اذ٘بـ ثبظٕ زيس ٜٗٞ سب.  ثيطٝٙ اٝٗس زض اظ حبٗيٚ ٠ً ضكشيٖ ٗي ثبال ١ب د٠ٔ اظ زاقشيٖ

 ثسٝٙ اٖٝٛ.  ثيبضٟ ضٝ ضٝقب ثطٟ ُلز ث٢ف ػٞٙ ٗطيٖ.  زي٠ِ ؾ٘ز ي٠ ًطزٕ ٝ ضٕٝ ٜٖٗ.  ػ٢ٜٖ ث٠

 .  ضكز حطف

 

 ذئي ذٞضي ٛب١بض ٗيع ي٠ ٝ ٗجْ زؾز چٜس ٠ً ثٞز ثعضٍ ذئي ١بّ ي٠.  ضكشيٖ ؾبذش٘ٞٙ زاذْ

 ُٞق٠ اظ.  زاقز انبٓز ػٞض ي٠ اِٛبض ٝؾبيْ س٘بٕ. هسي٘ي سعئيٜي ٓٞاظٕ ًٔي ثب. ثٞز سٞـ ثعضٍ

.  دبييٚ ث٠ ضٝ ٗيطكز ٗيرٞضزٕ د٠ٔ سب چٜس ١ٖ ؾبٓٚ چخ ؾ٘ز.  زٕٝ َجو٠ ث٠ ٗيرٞضز د٠ٔ ؾبٓٚ

 : ًطز نسا ثٜٔس ػٞٙ ٗطيٖ

 ؟ ثِيطٟ سحٞيْ ضٝ ٗب ٛيؿز ذ٠ٛٞ ًؿي -

 قجب١ز ث٢ف ١ٖ ذئي ٠ً ػٞٙ ٗطيٖ ؾبّ ٝ ؾٚ ١ٖ سوطيجب ذبٖٛ ي٠ ٝ قس ثبظ زض ي٠ يٌسكؼ٠

 نسهف هطثٞٙ ًٔي ٝ ًطز ثـٔف ٗحٌٖ ٝ ػٞٙ ٗطيٖ َطف َطف اٝٗس ؾطيغ ٝ اٝٗس ثيطٝٙ زاقز

 ِٛبٟ ٝ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ ٗظٕٔٞ قطى ُطث٠ ٗظْ ٜٖٗ.  ٗيٌطز ِٛبٟ ٓرٜس ثب زاقز ٌٛٞيبٙ آهبي.  ضكز

 ٝ ؾالٕ ثب١بٗٞٙ ٝ اكشبزٙ ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ٗٚ يبز.  ًطزٙ دطؾي احٞاّ ذٞة اي٠ٌٜ اظ ثؼس.  ًطزٕ ٗي

 : ُلز ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ ٝ ًطز احٞاّ

 ؟ ًٜي ٗؼطكي ٗٚ ث٠ ضٝ ذٞقِْ ذبٖٛ ايٚ ٛ٘يرٞاي -

 .  ٗيٜبؾز ٗٚ ثعضٍ ذٞا١ط ١ٖ ذبٖٛ ايٚ ػبٙ آيٚ.  ضٝقبؾز دطؾشبض حٞٙ آيٚ.  ٛبظ زذشط ايٚ -
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 : ُلز زازٝ زؾز ث٢ٖ ٝ ػٔٞ اٝٗس ٓجرٜس ثب ذبٖٛ ٗيٜب

 ػعيعٕ ذٞقجرشٖ -

  ١٘يُٜٞض ١ٖ ٜٖٗ -

 

 ضكشٚ ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ػٞٙ ٗطيٖ.  اٝٗسٙ دبييٚ ١ب د٠ٔ اظ ١ٖ زي٠ِ آهبي ٝ ذبٖٛ ي٠ ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 ذٞا١ط ٝ ٗيظٖ آهب ػٞٙ ٗطيٖ ثعضٍ ثطازض آهب اٝٙ ك٢٘يسٕ.  ٗؼبضك٠ ٗطاؾٖ ١٘ٞٙ زٝثبضٟ.  ؾ٘شكٞٙ

 .  ١ؿشٚ ٢ٗشبة ًٞچيٌشطـ

 ي٠ ١ٖ ثبال. ثطٕ ثٞزٙ ُطكش٠ ٛظط زض ثطإ ٠ً اسبهي ث٠ سب ثبال َجو٠ ضكشٖ ذ٠ٛٞ ذسٗشٌبض ضا١ٜ٘بيي ثب

 زٝٛلطٟ سرز ي٠.  ثبقيٖ اسبم ي٠ سٞ ضٝقب ٜٗٞ ثٞز هطاض.  اسبم سب 7 يب6 ثب ثٞز ًٞچيي ٛؿجشب ؾبٓٚ

 ذسٗشٌبض ٠ً ٝهشي.  ثٞز ذٞقِٔي ٝ ػٞض ٝ ػ٘غ اسبم.  ؾطٝيؽ ي٠ ٝ آضايف ٗيع ي٠ ثب ثٞز اسبم سٞي

 ؿطم ٗيسيسٕ ٠ً چيعي اظ.  ثك٠ ػٞو اسبم ١ٞاي سب ًطزٕ ثبظ ضٝ دٜؼطٟ ٝ ًكيسٕ ضٝ دطزٟ ضكز

 ػٜسيٚ سٞٛؿشٖ ٗي.  ثٞزٕ زضيب ػبقن ٗٚ.  ثٞز چك٘بٕ ػٔٞي ٝؾؼشف ٠٘١ ثب زضيب.  قسٕ ٓصر

 ًطزٕ ػٞو ضٝ ٓجبؾٖ ٝ ًٜسٕ زّ دٜؼطٟ اظ ؾرشي ث٠.  ًٜٖ ِٛبٟ زضيب ث٠ كوٍ ذؿشِي ثسٝٙ ؾبػز

 . ًؼبؾز ضٝقب ثجيٜٖ سب دبييٚ ضكشٖ ٝ

 زيسٕ ٝ نسا ؾ٘ز ضكشٖ.  قٜيسٕ ضٝ ضٝقب ١بي ذٜسٟ نساي دبييٚ ٗيطكشٖ زاقشٖ ٠ً ١ب د٠ٔ اظ

 اٖٝٛ ثٞز ٌٗ٘ٚ ٠ً ٛجٞزٕ ػٔي اٗيط يبز انال.  ٗيرٜسٟ زاضٟ ػف ؿف ٝ ٛكؿش٠ ػٔي اٗيط ثـْ ضٝقب

 .  ًطزٕ ؾالٕ ٝ َطكف ضكشٖ ٓجرٜس ثب.  ثبق٠ اٝٛؼب

 

 : ُلز ٝ زاز ضٝ ؾالٖٗ ػٞاة ٓجرٜس ثب ٝ ًطز ثـْ ضٝ ضٝقب.  قس ثٜٔس

 ؟ ق٘ب ذٞثيٚ.  ذبٖٛ آيٚ ث٠ ث٠ -

 ؟ ذٞثيس ق٘ب ٜٗ٘ٞٙ -
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  ٗطؾي -

  اٝٗس ؾطٕ دكز اظ زذشط ي٠ نساي ٗٞهغ ١٘ٞٙ

  ؾالٕ -

 ِٛبٕ ٢ٗطثٞٛي ثب ٝ زاقز ٌٛ٘ي ثب ٝ ُطز ٝ ؾجعٟ نٞضر ٠ً.  ؾب٠ٓ 23 حسٝزا زذشط ي٠ زيسٕ ثطُكشٖ

 ثٞؼ ي٠ ٝ ُطكز ػٔي اٗيط ثـْ اظ ضٝ ضٝقب ػٔٞ اٝٗس.  زازٕ ضٝ ؾالٗف ػٞاة ٓجرٜس ثب.  ٗيٌطز

 : ُلز ٝ ًطزـ ٗحٌٖ

 .  ثبقيس ػبٙ آيٚ ثبيس ق٘ب.  اٗيط ذٞا١ط.  آيسإ ٗٚ -

  آقٜبييشٞٙ اظ ذٞقجرشٖ ٝ ث٠ٔ -

  ثجيٜ٘شٞٙ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ثٞز ًطزٟ ضٝ سؼطيلشٞٙ اٗيط.  ١٘يُٜٞض ٜٖٗ -

 .  ٜٗ٘ٞٙ.  ُٓلشٞٙ ٛظط -

 ٛظط ث٠ ٢ٗطثٞٛي ٝ ؾبزٟ ذئي زذشط.  ٛكؿز ًٜبضٕ اٝٗس آيسا.  ثكيٜيٖ ٠ً ًطز سؼبضف ػٔي اٗيط

 ثب كوٍ ١ٖ ػٔي اٗيط.  زاز ضٝ ٗبزضي ذبٛساٙ ًْ آٗبض ٗيٌطز ثبظي ضٝقب ثب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٗيٞٗس

 . ٗيٌطز ِٛبٟ ث٢ف ٓجرٜس

 زٝ ١ٖ اٝٙ ٠ً ٗيٜب اؾٖ ث٠ زاضٟ ذٞا١ط سب زٝ ػٞٙ ٗطيٖ ٠ً ك٢٘يسٕ زاز ث٢ٖ آيسا ٠ً اَالػبسي َجن

 . ػٔي اؾٖ ث٠ دؿط ي٠ ٝ ػؿْ ، ؿعاّ اؾٖ ث٠ زاضٟ زذشط سب

 

 دؿط سب زٝ ٠ً ػٞٙ ٗطيٖ ثطازض ١ٖ ٗيظٖ آهب.  آيساؾز ٝ ػٔي اٗيط ٗبٗبٙ ٠ً ٢ٗشبة ١ٖ زي٠ِ ذٞا١ط

 ذبٖٛ ٗيٜب ٝ ٗيظٖ آهب ٝٓي ٗيٌطزٙ ظٛسُي س٢طاٙ ػٞٙ ٗطيٖ ٝ ٢ٗشبة.  ائيب ٝ اضزالٙ اؾٖ ث٠ زاقز

 .  ػٞٙ ٗبزض ديف ق٘بّ. 
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 سٞ ػٞٙ ٗبزض ثب ٗيظٖ آهب ثؼس ث٠ اٝٙ اض ٝ ًطزٟ كٞر ؾطَبٙ اطط ثط ديف ؾبّ 1 ١ٖ ٗيظٖ آهب ١٘ؿط

 ظثبٙ ٗشطػ٘ي 2 ؾبّ ٝ ثٞز ؾبٓف 20.  قسٕ ن٘ي٘ي آيسا ثب ظٝز ذئي.  ٗي٠ٌٜ ظٛسُي ذ٠ٛٞ ١٘يٚ

 .  ٗيٌطز ًبض دسضـ قطًز سٞ ثٞز ػ٘طاٙ ٢ٜٗسؼ ١ٖ ػٔي اٗيط. 

 

 ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ حشي ٝٓي ٗيٌٜيٖ ثحض ١ٖ ثب ٠٘١ ايٚ حبٗيٚ ٜٗٞ ٠ً ش١ٜٖ سٞ اٝٗس كٌط ايٚ آٙ ي٠

 . ١ؿز چيٌبضٟ انال.  ذٞٛسٟ زضؼ اي ضقش٠ چ٠ چٜس

 

 ُيغ ذئي هيبكٖ ًٜٖ كٌط.  ثٞز قسٟ ؾطاظيط ٗـعٕ ث٠ ٠ً اَالػبسي ٠٘١ ايٚ اظ ثٞز ًطزٟ ١َٜ ٗرٖ

 : ُلز ٝ ًطز آيسا ث٠ ضٝ ذٜسٟ ثب ضٝ ػٔي اٗيط ٠ً.  ظز ٗي

 .  اٙ ذؿش٠ ذبٖٛ آيٚ.  ًطزي ديسا ٗلز ُٞـ ي٠ آيسا ثؿش٠ -

 يٌٖ ثطٝ سٞ.  ١ؿز ضٝقب ث٠ حٞاؾ٘ٞٙ اٗيط ٜٗٞ.  ٗي٠ِ ضاؾز اٗيط.  ٛجٞز حٞاؾٖ ٝاي:  ُلز آيسا -

 . ٗيٌٜٖ نسار ٛب١بض ثطاي ًٚ اؾشطاحز

 .ثبال كطؾشبزٙ ٜٗٞ انطاض ًٔي اظ ثؼس ذالن٠.  ًطز سبييس ضٝ حطكف ١ٖ ػٔي اٗيط

 كٌطٕ.  ٛ٘يٞٗس ذٞاثٖ ٝٓي ثٞزٕ ذؿش٠ ذئي.  ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝي ٝ اسبم سٞي ثبال ضكشٖ

 ؾيبٝـ ٝاؾ٠ زٖٓ ي٢ٞ.  ؿطيج٠ آزٕ ٗكز ي٠ ٝؾٍ.  ٗيٌطزٕ چيٌبض ايٜؼب ٝاهؼب ٗٚ.  ثٞز ٗكـّٞ

 .  ثٞز ِٛطكش٠ اظٕ ذجطي ١ٖ ٗؼطكز ثي اٝٙ ٛساقشٖ ذجط اظـ ثٞز ضٝظ چٜس.  قس سٜي

 

 حلظ ضٝ كطٛٞـ ٝ ؾيبٝـ ق٘بضٟ اكشبز يبزٕ ٠ً ثعٖٛ ؾيبٝـ ث٠ ظَٛ ي٠ سب ًطزٕ ضٝقٚ ضٝ ُٞقي

.  ثٞزٕ ًطزٟ ػٞو ضٝ ًبضسٖ ؾيٖ ٠ً ٜٖٗ.  ثٞز save ًبضسٖ ؾيٖ سٞ ١ٖ ١بٕ ق٘بضٟ ٠٘١.  ٛيؿشٖ

 .قبٛؽ ايٚ ث٠ ٓؼٜز

 ًطزٙ ضٝقٚ ٗحى ث٠.  ٗٞثبيْ سٞ اٛساذشٖ ضٝ ذٞزٕ هجٔي ًبضر ؾيٖ ٝ آٝضزٕ زض ٝ ًبضر ؾيٖ

 زؾشٖ سٞ ُٞقي ٠ً ػٞضي ١٘يٚ.  ٗيٞٗس ٝاؾٖ ٠ً ثٞز اؾي إ اؼ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٗٞثبيْ

 . اؼ إ اؼ ٠٘١ ايٚ ٛ٘يكس ثبٝضٕ.  ٗئطظيس
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inbox ٕزاقشٖ زاٛكِبٟ ١بي ثچ٠ ثوي٠ ٝ كطٛٞـ ٝ ؾيبٝـ اظ اؼ إ اؼ سب چٜس.  ًطزٕ ثبظ ضٝ ا  .

 ٠ً ايٚ.  س٢سيس.  ثٞز هجٔي ٗلز حطكبي ١٘ٞٙ.  ًطزٕ ثبظ ضٝ اّٝ سبي چٜس.  ثٞز ٗبًبٙ اظ ٠٘١ ثوي٠

 . ًطزٕ دبى ثرٖٞٛ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ضٝ ١بـ اؼ إ اؼ ثوي٠...  ٝ ١ؿشٖ ًؼب.  ُطزٕ ثط

 ٗظْ اكشبز ُٞقيٖ ٝاؾ٠ اسلبهي ا٠ُ ٠ً ٗيساقشٖ ثط ُٞقيٖ اظ ذٞاؾشٖ ٗي ٠ً ١بيي ق٘بضٟ زاقشٖ

 طبثز ذٍ اظ.  ٛ٘يكٜبذشٖ ضٝ ق٘بضٟ.  ذٞضزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع ٗٞثبئٖ يٌسكؼ٠ ٠ً ٛعٖٛ ُيغ االٙ

 ثطزاقشٖ قي ثب.  ثبق٠ ٗبٗبٙ يب ؾيبٝـ قبيس ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  ٠ٛ يب ثسٕ ػٞاة زاقشٖ قي.  ثٞز

 : ُٝلشٖ

 ثلطٗبييس؟.  ث٠ٔ -

 : ُلشٖ زٝثبضٟ.  يٞٗس ٗي ػ٘ين ١بي ٛلؽ نساي كوٍ.  يٞٗس ٛ٘ي نسايي

  ـــــ٠ ثٔـــــــــــــــــــــــ -

 : ُلز آضٕٝ نساي ي٠

  ٌٛٚ هُغ ذسا ضٝ سٞ آيٚ -

 !!! ثٞز ٗبًبٙ ٗٚ ذساي

 : ُلز آش٘بؼ ثب ٗبًبٙ ذٍ َطف اٝٙ اظ.  قسٕ ق٠ٌ.  ٛيٞٗس زض زي٠ِ نسإ

  ٌٛٚ هُغ ٗبٗبٛز ػٞٙ آيٚ -

.  ًٜٖ هُغ ١ٖ ضٝ ُٞقي ٛ٘يشٞٛؿشٖ زاز ٠ً هؿ٘ي ثب.  ًٜٖ چيٌبض ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  ٛعزٕ حطكي ثبظٕ

 ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ نساـ ثب.  ثٞزٕ زازٟ ػٞاة ٠ً ثٞزٕ ًطزٟ اقشجب١ي ػؼت

 ثكٜٕٞ ضٝ نسار حساهْ ثعاض ٝ ثعٙ حطف -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ؟ زاضي چيٌبض -

 :  ُلز ٛبضاحشي ثب ؾٞآٖ ث٠ سٞػ٠ ثي
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 ؟ آيٜٖ ذٞثي -

 . ٌٛٚ سٌطاض ضٝ ػ٠ٔ٘ ايٚ زي٠ِ.  ٛيؿشٖ سٞ آيٚ ٗٚ -

 : ُلز آضٕٝ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس. ِٛلز چيعي

 

 اؼ إ اؼ چٜسسب ٗيسٝٛي.  ًطزي ضٝقٚ ٝ ُٞقيز ك٢٘يسٕ.  اٝٗس اؾبٕ إ اؼ delivered االٙ -

 ؟ ثٞزٕ ِٛطاٛز چوسض ٗيسٝٛي ؟ ثٞزي ذبٗٞـ ظزٕ ظَٛ ثبظ ػٜس ؟ ظزٕ ث٢ز

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

 ايٜوسض.  ًطزي ٛ٘ي اشيشٖ ايٜوسض ثٞزٕ ٢ٖٗ ٝاؾز ٗٚ ا٠ُ.  ثبقي ٗٚ ِٛطاٙ سٞ ٌٛطزٟ الظٕ -

  ٛجٞزي ذٞزذٞاٟ

 : ُلز ٝ ًكيس ػ٘يوي ٛلؽ

 ثب ٛشٞٛؿشٖ ١ٖ ؾبػز ي٠ ذسا ث٠.  ذ٠ٛٞ ثطُطز.  ٛساضٕ ِٛطاٛي َبهز زي٠ِ.  ثؿش٠ ذسا ضٝ سٞ آيٚ -

 . ٛ٘يك٠ حْ ٗكٌٔي ًطزٙ كطاض ثب.  ثسيٖ ١ٖ ث٠ كطنز ي٠ ثيب.  ثرٞاثٖ آضاٗف

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ؟ ًٜي حْ ٜٗٞ ٗكٌْ ٗيشٞٛي سٞ حبال ؟ ك٢٘ي ٛ٘ي چطا سٞيي ٗٚ ٗكٌْ -

 ٛسٟ ٛكٞٙ ضٝ ػهجبٛيشف ٗي٠ٌٜ ًٜشطّ ضٝ ذٞزـ ذئي ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ِٛلز چيعي ثبظٕ

 ٜٗشظطٕ.  ثطٕ ٗيرٞإ ٛساضي ًبضي -:  ُلشٖ آضٕٝ.  ثٞز ايٚ اظ هجال ٠ً ثٞز ٝحكي آزٕ ١٘ٞٙ ُٝط٠ٛ

 . ١ؿشٚ

 :  ُلز ػؼ٠ٔ ثب

 

 ؟ ًؼبيي ثِٞ.  ٌٛٚ سطٕ زاؿٞٙ.  زاؿٖٞٛ.  ٌٛٚ هُغ آيٚ ٠ٛ -
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 :  ظزٕ زاز

 سٞ ث٠.  ٗيِصضٟ ذٞـ ث٢ٖ ١ٖ ذئي.  ١ؿشٖ ذٞثي ذئي ػبي.  ٗطث٠َٞ ذٞزٕ ث٠ ١ؿشٖ ػب ١ط -

 . ٛساضٟ ضثُي ١ٖ

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

.  ٗيٌٜٖ ضٝ ًبض ايٚ ثِطزٕ زٛجبٓز ١ٖ ػ٘طٕ آذط سب قسٟ حشي.  ًٜٖ ٛ٘ي ٝٓز ٠ً ٗٚ ٓؼٜشي آذ٠ -

 سَٜ ذبٛٞازر ٝاؾ٠ زٓز ؟ ١بٙ ؟ ًٜي كطاض ػ٘ط آذط سب ذٞاي ٗي.  ًٜٖ ٗي ديسار ٝ ُطزٕ ٗي

 ؟ اكشبزٟ ضٝظي ٝ حبّ چ٠ ث٠ ٗيسٝٛي ؟ ق٠ ٛ٘ي سَٜ ٗبٗبٛز ٝاؾ٠ زٓز ؟ ٛ٘يك٠

 . ٗٚ يؼق ٛو٠ُ ضٝ ٗيصاقز زؾز زاقز زاقز ػٞيي

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ٝ ثـى ثب

 ثطُكشي ثبظ ٛ٘يك٠ زضاظ ُٞقبٕ ، ًٜي ذطٕ ٛ٘يشٞٛي زيسي ؟ ٛساقز اطط ذٞقز ظثٞٙ.  قس چي -

 ٛجٞزي ٓؼٜشي سٞ ا٠ُ ، قبظزٟ ذٞٛسي ًٞض ؟ ثٞزي ٠ً ٝحكي ١٘ٞٙ قسي زٝثبضٟ ؟ ذٞزر انْ ث٠

 ظٝض حطف ثبض ظيط ٝٓي قسٟ سَٜ ٠٘١ ٝاؾ٠ زٖٓ ، ٗيِي ضاؾز آضٟ.  ثٞزٕ ذبٛٞازٕ ًٜبض االٙ ٜٖٗ

 .  ثطؾي ذٞاؾشز ث٠ سٞ شاضٕ ٛ٘ي ثٌكٖ ؾرشي ١ٖ چوسض ١ط.  ضٕ ٛ٘ي

 : ُلز ثٜٔسي نساي ثب

 ٝ ُطكشٖ ٗي ٝ زؾشز ك٢٘يسي ٠ً اٝايْ ١٘ٞٙ ا٠ُ.  ٠ٜٗ سوهيط ٗيِي ضاؾز اضٟ ؟ إ ٝحكي ٗٚ -

 ث٢ز ٠ً ثٞز ٗٚ سوهيط.  ٛجٞز زضاظ ظثٞٛز هسض ايٚ حبال ، ٗيٌطزٕ ػوسر ٝ ٗحًط ثطزٗز ٗي ظٝض ث٠

  ثيبي ًٜبض هًي٠ ثب ُصاقشٖ ٝ زازٕ ظٗبٙ

 ٗيعز حطف ذٞزـ ثب زاقز اِٛبض ، قس آضٕٝ نساـ يٌسكؼ٠

 اح٘و٠٘ ذٞز سوهيط. ٗيطي ٗيصاضي ٠ً اي زي٠ٛٞ اٛوسض ٗيسٝٛؿشٖ ًؼب اظ

 اي ٗؿرطٟ ٓحٚ ثب.  ٗيصاقز ٜٗز ؾطٕ ٠ًٜ ػوسٕ ٛجطزٟ ظٝض ث٠ اي٠ٌٜ ذبَط ث٠ زاقز اح٘ن دؿطٟ

 : ُلشٖ

 ؟ َطكي ًي ثب ًطزي كٌط ، ٗحًط ٗيٞٗس زٛجبٓز دبييٚ ٗيٜساذشٖ ؾطٕ ثع ٗظْ ٜٖٗ الثس -
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 . ذٜسٟ ظيط ظزٕ ١ٖ ثؼس

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٛيٞٗس ذٍ اُٝٛطف اظ نسايي

 ػٞاة ًٜٖ ٝٓز ٠ً ٗيٌٜي آش٘بؼ ٝ ٗيٌٜٖ ديسار ٠ً ٝهشي اٝٙ.  ٛساضٟ ػيت ؟ ٗيٌٜي ٗؿرطإ -

 . ٗيسٕ ضٝ ًطزٛبر ٗؿرطٟ ايٚ

 : ُلشٖ ػهجي دٞظذٜسي ثب

 !!! ايٜب ٗبٗبٙ ٝاي.  سطؾيسٕ ٠١ ٠١ -

 

 ٝ قٖ ذؿش٠ اظر ٠ً ًٜي ًبضي ٗيشٞٛي ٗٚ ًطزٙ ػهجبٛي ٝ ًطزٙ ٗؿرطٟ ثب ًطزي كٌط ا٠ُ -

 ُلش٠ ث٢ز ١ٖ هيال. ٛعٙ آٌي دبي ٝ زؾز ثيرٞزي.  ًٞچٞٓٞ ذبٖٛ اقشجب١ي زض ؾرز ًٜٖ ٝٓز

 .  ػعيعٕ ذٞزٗي ثـْ سٞ آذطـ.  ثٞزٕ

 .  حيبيي ثي ذئي.  ػٞيي قٞ ذلـــــــــــــــ٠ -

 : ُلز ذٜسٟ ثب

 ثيبي ًٜبض ٝاهؼيز ثب ًٚ ؾؼي.  ًكش٠ ٜٗٞ زذشطٝٛز حيبي ٝ قطٕ ؟ ًكيسي ذؼبٓز.  آذي -

 ........ٝ ٗيٌٜٖ ديسار ظٝز ظٝزي ث٠ ػٞٙ.  ًٜي آٗبزٟ ضٝ ذٞزر ٝ ػعيعٕ

  ذٜسٟ ظيط ظز ٝ ٛعز ضٝ حطكف ثوي٠

 اح٘ن.  قي سي٠ٌ سي٠ٌ.  ث٘يطي اٗيسٝاضٕ.  قٞ ذل٠ ؟ ٗيل٢٘ي.  قٞ ذل٠.  ٓؼٜشـــــــــي -

 يد دبٕ ٝ زؾز.  ٗيعز سط س٘بٕ چ٠ ١ط قسر ثب هٔجٖ.  ًطزٕ ذبٗٞـ ٝ ًطزٕ هُغ ضٝ ُٞقي ١ٖ ثؼس

 : ُلشٖ ذٞزٕ ثب ثؼس ٝٓي كٌط سٞ ضكشٖ شضٟ ي٠ ؟ ٠ًٜ ديسإ ٝاهؼب ٠ٌٜٛ.  سطؾيسٕ زٖٓ س٠.  ثٞز يد

 كٌط ايٚ ثب.  حطكبـ ثب ثشطؾ٠ٛٞ ٜٗٞ ذٞاز ٗي.  ٠ًٜ ديسإ سٞ ٗيرٞاز ًؼب اظ.  ٗيع٠ٛ حطف ثبثب ٠ٛ -

 . قسٕ آضٕٝ يٌٖ
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 آٌي.  ٛ٘يسازٕ ػٞاة ًبقٌي. ثبال ثطٟ ككبضٕ يٌٖ سب ذٞضزٕ ٝ آٝضزٕ ثيطٝٙ قٌالر ي٠ ًيلٖ سٞ اظ

 .  ١ٖ ث٠ ضيرشٖ ضٝ اػهبثٖ

 

  ظزٕ دٞظذٜس ذٞزٕ كٌط ث٠

 اػهبثز ضٝ حبٗيٚ نجح انال ؟ ثٞز زضؾز اػهبثز ايٚ اظ هجْ ذئي ٗظال.  آيٚ ؾطر سٞ ذبى -

 ؟ ٠ً ٛطكش٠ دبسيٜبغ

 ػٞاة ػٞضي ١٘ٞٙ ٜٖٗ.  ٛب١بض ٝاؾ٠ دبييٚ ؾبٓٚ ثطٕ ٠ً ًطز نسإ زض دكز اظ آيسا ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 ثيطٝٙ اٝٗسٕ اسبم اظ.  ثٞز ٛي٘سٟ ػبـ ؾط حبٖٓ ١ٜٞظ.  ًطزٕ ٗطست آي٠ٜ سٞ ضٝ ذٞزٕ. ٗيبٕ ٠ً زازٕ

 .  ٗكـّٞ ٗٞثبئف ثب زاضٟ ٝ ٛكؿش٠ ػٞٙ دؿط ي٠ ؾبٓٚ سٞ ٗجْ ضٝي زيسٕ. 

 هس دؿط ي٠.  قس ثٜٔس ػبـ اظ زيس ٜٗٞ سب ثبال آٝضز ٝ ؾطـ.  ًطزٕ ؾالٕ ضكشٖ ػٔٞ سطزيس ٝ قي ثب

 نٞضسف ١ٖ هكَٜ ضيف س٠ ي٠ ، آثي چك٘بي ٝ ضٝقٚ ذئي ١ٞٗبي ٝ ؾليس نٞضسي ثب ثٞز ثٜٔس

 دؿط١بي ػبقن ٠ً ٜٖٗ.  ثٞز ذٞقِْ ذئي.  ثٞز اضٝدبيي ٗس٢ٓبي ٗظْ هيبكف.  ثٞز دٞقٞٛسٟ ضٝ

 .  ظٗيٚ ثٞز اكشبزٟ كٌٖ.  ثٞض

 : ُلز ٝ زاز ضٝ ؾالٖٗ ػٞاة ًطزٝ ِٛبٕ سؼؼت ثب

 ضٝ؟ ١٘سيِط ٗيكٜبؾيٖ.  ٛيبٝضزٕ ػب ث٠ ضٝ ق٘ب ثجركيس -

 :  ُلشٖ ٓجرٜس ثب

 

 ػبٙ ضٝقب دطؾشبض.  آيٜٖ ٗٚ -

 :  ُلز ٓجرٜس ثب اٖٝٛ

 

 ضٝقب ٗبٗبٙ زايي دؿط.  اضزالٖٛ ٜٖٗ.  ذٞقجرشٖ -
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 ذٞقشيذ٠ ايٚ ٗيظٖ آهب ١بي دؿط اظ يٌي دؽ.  ايّٞ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ

 ذٞقجرشٖ ذئي -

 حبيط ًٜٖ كٌط ٛب١بض ، دبييٚ ثطيٖ ث٢شطٟ.  ١٘يُٜٞض ٜٖٗ -

  ضكشيٖ دبييٚ ١ب د٠ٔ اظ ١ٖ ثب.  ًطزٕ سبييس ضٝ حطكف ٓجرٜس ثب ٝ ِٛلشٖ چيعي

 

 ٝ ثٞز ًطزٟ ثـْ ضٝ ضٝقب آيسا.ٗيع َطف ضكشيٖ ١ٖ اضزالٙ ٜٗٞ.  ؿصا ٗيع ؾط ٗيكؿشٚ زاقشٚ ٠٘١

 ػبي يؼٜي.  ٛكؿز ٗٚ ًٜبض اٝٗس ١ٖ اضزالٙ.  اٝٛؼب ٛكؿشٖ ، ثٞز ذبٓي آيسا ثـْ.  ثٞز ٛكؿش٠

  ُطكشٖ آيسا ثـْ اظ ضٝ ضٝقب.  ثكي٠ٜ ٠ً ٛجٞز ١ٖ اي زي٠ِ

  قسي اشيز ػبٙ آيسا ثجركيس -

  چي٠ حطكب ايٚ -

 : ُلز ٝ ضٝقب ٛعزيي ثطز ٝ ؾطـ ثؼس

 ؟ ٠ٛ ٠ِٗ ، آيسا ػكن ضٝقب -

 ضٝقب ٝاؾ٠ ٠ً ًطزٕ ثٜٔس ضٝ ؾطٕ ٓجرٜس ثب.  ثٞز ُطكش٠ ذٜسٕ.  زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ ذٜسٟ ثب ١ٖ ضٝقب

 ثب زاقز.  ٗبؾشيس ٓجٖ ضٝ ذٜسٟ ثٞز ٛكؿش٠ ٗٚ ضٝي ث٠ ضٝ ٠ً حبٗيٚ هيبك٠ زيسٙ ثب ٠ً ثٌكٖ ؿصا

 ٝ ؾطٕ.  ًٚ ضاحز ثٌف ٗبًبٙ ٝ حبٗيٚ ايٚ زؾز اظ ٜٗٞ ذسايب. ٗيٌطز ِٛبٕ ٝحكشٜبى اذٖ ي٠

 ثٜٔس ػبـ اظ حبٗيٚ يٌسكؼ٠.  ًكيسٕ ؿصا ٝاؾف ٝ ٗيرٞضٟ چي دطؾيسٕ ضٝقب اظ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ

 ا١٘يشي.  ثٞز زضُيط ١ٖ ذٞزـ ثب.  ثٞز زي٠ٛٞ دؿطٟ.  ًطزٕ ِٛبٟ ضكشٜف ث٠ سؼؼت ثب.  ضكز ٝ قس

 ٠ً قٜيسٕ ُٞقٖ ثـْ اظ ضٝ نساـ يٌسكغ ٠ً زازٙ ؿصا ضٝقب ث٠ آضٕٝ آضٕٝ ًطزٕ قطٝع ٝ ٛسازٕ

 : ُلز

 ثـْ سٞ ثرٞاز ٗيك٠ اشيز ايٜؼٞضي.  ضٝـ ثصاضي ضٝ ضٝقب ايٜؼب ثصاضٕ ضٝ نٜسٓي ايٚ ، قٞ ثٜٔس -

 . ثرٞضٟ ؿصا سٞ
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 ٝ سؼؼت ثب. ٗيك٠ اشيز ضٝقب ُلز.  ايٜؼٞضي ٗيكي اشيز ١ٖ سٞ ِٛلز ثيكؼٞض دؿطٟ.  قسٕ ق٠ٌ

.  ٝايؿشبزٕ ضاحز.  ػوت ًكيس ٝ نٜسٓي.  قسٕ ذيع ٛيٖ ثٞز ثـٖٔ سٞ ضٝقب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ؾرشي

 ثـٖٔ اظ ضٝ ضٝقب ٝ ُصاقز اضزالٙ ٝ ٜٗٞ نٜسٓي ثيٚ نٜسٓيٖ ًطزٙ ػب ث٠ ػب اظ ثؼس نٜسٓي ي٠

 : ُلز ٜٗٞ ث٠ ًطز ضٝ ذكٜي نساي ثب ثؼس ٝ نٜسٓي ضٝ ُصاقز ٝ ُطكز

 زي٠ِ ثكيٚ ٝايؿشبزي چطا -

.  ًٜي ٗطاهجز ضٝقب اظ ٛيؿشي ثٔس سٞ ث٠ِ ٝ ثيبضٟ زض ٜٗٞ حطل ٗيرٞاؾز كوٍ.  ضايي ذٞز اظ دؿط

  ذٞزـ ػبي ؾط ٛكؿز اٖٝٛ ٝ ٛكؿشٖ حطل ثب

 :  ُلز ذٜسٟ ثب اضزالٙ

 ثعٛي ثبال آؾشيٚ ٠ً ٝهشف زي٠ِ.  ١ؿز چيع ٠٘١ ث٠ حٞاؾز حبٗيٚ آهب آكطيٚ -

 ٛعز حطكي ٝ ظز دٞظذٜسي حبٗيٚ

  ٛيؿشٖ ٗٚ كوٍ زاضٟ ٗكٌْ ٠٘١ ثب اِٛبض ثبثب ٠ٛ

 احؿبؼ ذٞزٕ ضٝي ضٝ حبٗيٚ آٓٞز اذٖ ِٛبٟ ؿصا َّٞ س٘بٕ سٞ ٝٓي. ٌٛطز نحجشي ًؿي زي٠ِ

 . ثك٠ چخ چك٘بـ ٠ً ٠ًٜ ِٛبٟ اٛوسض ػ٢ٜٖ ث٠.  ٗيٌطزٕ

 ثبظي ١ٖ ثب ًطزيٖ قطٝع ٝ ػٔٞـ ضيرشٖ ضٝ ثبظي٢بـ اؾجبة.  اسبم سٞ ثطزٕ ضٝ ضٝقب ٛب١بض اظ ثؼس

 سبح ي٠ يب ذٞقِْ قٞضسي ي٠.  ًطزٕ حبيط ضٝ ضٝقب.  ًطزٕ زضيب ١ٞؼ ُصقز ٠ً يٌٖ.  ًطزٙ

 ي٠.  دٞقيسٕ سٞٛيي ي٠ ذٞزٕ.  ٛؿٞظٟ ٠ً دٞؾشف ث٠ ظزٕ ًطٕ ١ٖ ًٔي.  ًطزٕ سٜف نٞضسي

 سٞ زاقشٚ ذبٖٛ ٢ٗشبة ٝ ػٞٙ ٗطيٖ.  دبييٚ ضكشيٖ ٝ.  ؾطٕ دكز ظزٕ ُطٟ قْ ١ٖ ًٞسبٟ ضٝؾطي

 ٝ ثطزاقشٖ ضٝ ضٝقب ثبظي ٝؾبيْ ثب اٛساظ ظيط ي٠ ٝ ُطكشٖ اػبظٟ ػٞٙ ٗطيٖ اظ.  ٗيرٞضزٙ چبيي ؾبٓٚ

 سب ٗؿشويٖ ٠ً زاقز ؾِٜلطـ ضاٟ ي٠ ؾبذش٘ٞٙ دكز.  ؾبحْ ضكشيٖ الظٕ ؾلبضقبر اظ ثؼس

 .ٗيطكز ؾبحْ

 ٗكـّٞ ضٝقب ثب ٝ اٛساذشٖ ٝ اٛساظ ظيط ًطزٕ ديسا ذٞة ػبي ي٠.  آضٕٝ آضٕٝ ١ٖ زضيب.  ثٞز ػبٓي ١ٞا

 سٞ اٝٗس هٔجٖ. ثبال دطيسٕ اضزالٙ نساي ثب ثٞزيٖ ٗكـّٞ ٠ً ١٘يٜؼٞضي.  قسيٖ ًطزٙ زضؾز هٔؼ٠

 : ُلز ٝ ٛكؿز ظاٛٞ ضٝي ًٜبضٕ آضٕٝ.  سطؼ اظ ز١ٜٖ
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 . ثشطؾ٘ٞٛ٘ز ذٞاؾشٖ ٛ٘ي قطٜٗسٟ -

  ٛساضٟ ػيت ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 : ُلز ٝ ًطز ثـْ ضٝ ضٝقب

 ؟ ذٞق٠ِٔ ذبٖٛ ٗيٌٜي چيٌبض -

 ؟ ًٜيٖ ثبظي ١ٖ ثب ٗيبي ١ٖ سٞ.  ًٜٖ ٗي ثبظي آيٚ ثب زاضٕ -

.  اِٛكشي ال نٜسّ ثب ثٞز دٞقيسٟ آزيساؼ ٗكٌي قٔٞاضى ٝ سيكطر ي٠.  ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠

 : ُلز ٝ ٛكؿز ًٜبضـ ١ٖ ذٞزـ ٝ ظٗيٚ ُصاقز ضٝ ضٝقب

  ثلطٗبييس اٗط ق٘ب ، ذبٖٛ ضٝقب چكٖ -

 نساـ ثب.  ظٗيٚ ًٜسٙ ث٠ ًطزٕ قطٝع ٜٖٗ ذٜسيسٕ.  ًطزٙ قٚ دط ٝ ؾُْ ضٝقب ثب ًطز قطٝع ثؼس

  ًطزٕ ِٛبـ ًكيسٕ ًبض اظ زؾز

 ٗيٌٜي؟ ًبض ذب٠ٓ ديف ٝهش٠ ذئي -

  ٗيك٠ ضٝظي چٜس ٠ٛ -

 ؟ ٗطث٠َٞ ًبضسٞٙ ث٠ ذٞٛسيٚ ٠ً اي ضقش٠ -

 : ُلشٖ آضٕٝ

 .  ًٜٖ ًبضٝ ايٚ ُطكشٖ سه٘يٖ ٠ً اٝٗس ديف ٗؿبئٔي ي٠ ذٞة ٝٓي ، آٌشطٝٛيي ثطم ٗٚ ضقش٠ ٠ٛ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٓجرٜس ثب

 ؟ ٌٛطزيٚ ديسا ًبض ذٞزسٞٙ ضقش٠ سٞ چطا دؽ ، ١ؿشيٖ ضقش٠ ١ٖ ، ػبٓت چ٠ -

  ُلشٖ ضٝ ثٞزٕ زازٟ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ ٠ً ػٞاثي ١٘ٞٙ

 .  ًٜٖ ٗي ًبض اٝٛؼب ٜٖٗ.  قسي ٗي اؾشرسإ ثبثب قطًز سٞي ثٞزي ق٘بّ اُط -

 : ُلشٖ ٓجرٜس ثب
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 . قسٕ ضٝقب ػبقن ًٖ ٗسر ١٘يٚ سٞ.  ١ؿشٖ ضايي ًبضٕ اظ ١ٖ االٙ ٗٚ ٝٓي.  ث٠ٔ -

 ثٞز ذِٞٛطٗي ذئي دؿط....ٝ ذبٛٞازٟ ٝ ؾبّ ٝ ؾٚ اظ.  ُطكز اي زهيو٠ چٜس ٜٗٞ آٗبض س٘بٕ

 .  ٗـطٝض ذئي ٗيٌطز احؿبؼ آزٕ ٠ً هيبكف ثطػٌؽ.

.  ُلز ٗبٗبٛف حشي ٝ ًبض ؾط ٝ ذبَطاسف اظ اٝٙ.  ظزيٖ حطف ١ٖ ثب ًٔي ثكٖ ٗشٞػ٠ ٠ً ايٚ ثسٝٙ

.  ُصاقز ضٝقب ؾط ث٠ ؾط ًٔي. ًطزٕ نحجز كطٛٞـ ٝ ؾيبٝـ ٝ زٝؾشبٕ ذبٛٞازٕ ث٠ ضاػغ ٜٖٗ

 ًبضاقٞٙ ث٠ زاقشٖ ٜٖٗ. ٗيٌطزٙ ثحض ًٜٚ دط ضٝ ؾُْ ٗسٓي چ٠ ٠ً ايٚ ذبَط ث٠ زاقشٚ

  ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب ، حبٗيٚ نساي ثب ٠ً ٗيرٜسيسٕ

 ث٢شٞٙ؟ ٗيِصضٟ ذٞـ -

 : ُلز اضزالٙ

  ًطزيٖ نحجز ذبٖٛ آيٚ ثب ًٔي. ذئي آضٟ -

 .  ٗيٜساظٟ سي٠ٌ ٗٚ ث٠ زاضٟ ٠ً ك٢٘يسٕ ٗٚ ،ٝٓي ِٛطكز ضٝ حبٗيٚ سي٠ٌ اٝٙ

 : ُلز زٝثبضٟ دبييٚ اٛساذشٖ ضٝ ؾطٕ ٝ ٛعزٕ حطكي

 ذٞثي٠ نحجز ١ٖ ثؼًيب ٝاؾ٠ ذبٖٛ آيٚ آضٟ -

 . ػٞيي دؿطٟ

 ًطز ِٛبـ سؼؼت ثب ٝ ٛل٢٘يس ضٝ حبٗيٚ ٜٗظٞض اضزالٙ

 : ُلز اضزالٙ ث٠ ضٝقب ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 .  زاضٟ ذُط ٗي٠ِ ٗيِٖ چي ١ط آيٚ ث٠.  زضيب آة ث٠ ثعٖٛ زؾز ٗيجطي ٜٗٞ -

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ضٝ ضٝقب ٓخ ٗحٌٖ اضزالٙ

  ق٠ ٛ٘ي چطا -

 : ُلز ٗٚ ث٠ ضٝ ٝ ًطز ثـٔف

  ذبٖٛ آيٚ اػبظٟ ثب -
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 ضكز ضٝقب ثب ١ٖ ثؼس

 : ُلز حبٗيٚ ضكز ٠ً ١٘يٚ

 ؟ ػسيسٟ ؾٞغٟ -

 ازا٠ٗ ًبضٕ ث٠ ٝ ٛعزٕ حطكي.  ٛ٘يكس قت ضٝظـ زاز ٛ٘ي ُيط ٗٚ ث٠ ا٠ُ.  ًطز قطٝع ثبظ دطٝ دؿطٟ

 : ُلز زٝثبضٟ.  زازٕ

.  ٗيِيطٟ سحٞئز چلسضٕ ؟ اضزالٙ َطف اٝٗسي.  قسي اٗيس ٛب ػٔي اٗيط اظ ؟ ١٘عٗبٙ ٛلط چٜس -

 . ١ؿشي ذبٓي ٝ ذٍ ذٞـ ٗبض چ٠ ٛساضٟ ذجط

 اٝٙ ث٠ ٠ً ًكيسٕ ٛكٞٙ ٝ ذٍ ٝاؾف ًٔي ذٞث٠.  قسٟ هطٗع ػهجبٛيز اظ نٞضسٖ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞي. ٛكسٟ حبٓيف اِٛبض ٝٓي.  ٗيٌٜٖ چيٌبض ٗٚ ٛساضٟ ضثُي

 ثبـ ظزٛز حطف ٗٞاظت.  ٛساضٟ ضثُي ١يچ سٞ ث٠ ٠ً ثٞزٕ ُلش٠ ١ٖ هجال -

  ٠ًٜ سطثيز ضٝ ضٝقب ثرٞاز دؿطٟ ي٠ ثب ضٝظ ١ط ٠ً زذشطي ٛ٘يبز ذٞقٖ ٗٚ -

 . ٗيٌطز ظيبزضٝي زاقز زي٠ِ

 ًي ٝ ٜٗبؾج٠ ضٝقب سطثيز ٝاؾ٠ ًي ثِيطي سه٘يٖ ثرٞاي ٠ً ثبق٠ زاقش٠ ضثُي سٞ ث٠ ٌٜٖٛ كٌط -

 . ثسٝٛي ضٝ ذٞزر حس ث٢شط.  ٛيؿز

 :  ُلز ٝ ذٜسيس

 ؟ ٗيسٝٛي ظزي ٠ً حطكي ٗؼٜي ذٞزر ٗيع٠ٛ حطف حسٝز ٝ حس اظ ًي ثجيٚ -

 . ٗيعز حطف ايٜؼٞضي ٠ً ثٞز زيسٟ چيعي ٗٚ اظ ٠ِٗ ؟ ثٞز ٗطُف چ٠ ايٚ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ٝ ٛكؿشٖ ١ب ٗبؾ٠ ضٝ ضٝـ ضٝث٠ ثٞز ٛكؿش٠ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ٗٚ اظ حبال سب ٠ِٗ ٝٓي زاضي ٗكٌٔي چ٠ ١ب زذشط ثب ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ ؟ حطكبر ثب ٗيٌٜي اشيشٖ چطا -

  ؟ ًٜي هًبٝر ٜٗٞ ايٜؼٞضي ٗيسي حن ايٚ ذٞزر ث٠ ٠ً ًطزٕ ًبضي ؟ زيسي حطًشي

 : ُلز آضٕٝ
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 احؿبؾبر ثب ٛيؿز ٢ٖٗ.  زي٠ِ يٌي ٛكس دؿط ايٚ.  ٗيٌٜٚ كٌط دّٞ ث٠ كوٍ سٞ ٗظْ زذشطايي -

 ١٘يٜي ١ٖ سٞ.  ثيكشط دّٞ ٢ٖٗ.  ٗيٌٜيٚ ثبظي چ٠ ٛلط ي٠

 : ُلشٖ حطل ثب. ايٚ ثٞز ذطي ػؼت

 !!! ضٝاٛي زي٠ٛٞ ي٠. ضٝاٛي سٞ -

 

 ُطكشٖ ثـٔف اظ ضٝ ضٝقب ، اضزالٙ َطف ضكشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس ثسٕ ظزٙ حطف اػبظٟ ث٢ف اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ

 : ُلشٖ ٝ

 .  ًٜٖ ح٘بٗف ثبيس قسٟ زيط زي٠ِ -

 

 ضكشٖ ًٜٖ ِٛبٟ حبٗيٚ ٝ اضزالٙ ث٠ زي٠ِ اي٠ٌٜ ثسٝٙ.  ٗٚ حطًز اظ ثٞز ٗٞٛسٟ ثبظ ز١ٜف اضزالٙ

 اٗطٝظ.  ذٞضز زازٕ آضٕٝ آضٕٝ.  آٝضزٕ ؿصا ٝاؾف دبييٚ اظ ضكشٖ ٝ ح٘بٕ ثطزٕ ٝ ضٝقب.  ٝيال ؾ٘ز

 ذٞاثيس اي٠ٌٜ اظ ثؼس.  ثرٞاث٠ سب ذٞٛسٕ ًشبة ٝاؾف يٌٖ.  ثٞز قسٟ ذؿش٠ ٝ ثٞز ًطزٟ ثبظي ذئي

 . دبييٚ ضكشٖ ذٞزٕ

 ثطزٟ ضٝ ١ب ذٞا١ط ػٔي اٗيط ُلز ٠ً ُطكشٖ ضٝ ثوي٠ ؾطاؽ آيسا اظ. ثٞز ٛكؿش٠ آيسا ًٜبض اضزالٙ

 كطزا ثٞز هطاض.  ٛكؿشٖ آيسا ًٜبض.  ٛعز حطكي حبٗيٚ اظ.  ثيطٝٙ ضكشٚ ١ٖ ٗطز١ب.  كطزا ثطاي ذطيس

 آيسا ٗٞثبيْ.  ثيبٙ نجح كطزا ثٞز هطاض ١ٖ ذبٖٛ ٗيٜب ١بي ثچ٠.  ثطؾ٠ ػٞٙ ٗبزض نجح 03 ؾبػز

 : ُلز اضزالٙ ضكز آيسا اي٠ٌٜ اظ ثؼس. ثسٟ ػٞاة سب ثبال ضكز.  ظز ظَٛ

 ؟ قس ثحظشٞٙ حبٗيٚ ثب -

 اٛساذشٖ ضٝ ؾطٕ. ٛل٠٘٢ چيعي زاؿٖٞٛ هيبك٠ اٝٙ اظ ٠ً ثٞز اح٘ن ثبيس آجش٠!!!  ثٞز ك٢٘يسٟ دؽ

 : ُلشٖ ٝ دبييٚ

 .  زاضٟ قي چيع ٠٘١ ث٠.  ٗيسٟ ُيط ذئي ٝٓي.  ٠ٛ ٠ً ثحض

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ
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 .  ِٛيط زّ ث٠ سٞ. ايٜؼٞضي٠ اذالهف

 زٝ ١ط حٞاؼ زض ظَٛ نساي. ٗيٌطز ِٛبٕ ٢ٗطثٞٛي ثب اٖٝٛ.  چك٘بـ سٞ ثٞزٕ ظزٟ ظّ ١٘يٜؼٞضي

 .  ًطز دطر ضٝ ٗٞٙ

 

 ث٠ ٝ زاز ؾالٕ ثٜٔسي نساي ثب دؿط.  قسٙ ٝاضز حٞٙ دؿط زذشط ي٠.  ًطز ثبظ ضٝ زض ذسٗشٌبض

 سؼؼت ثب زاقشٖ ٗٚ. ًطز دطؾي احٞاّ اضزالٙ ثب ٓجرٜس ثب ١ٖ ػٞٙ زذشط.  زاز زؾز اضزالٙ

 : ُلز سؼؼت ثب ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز دؿط.  ٗيٌطزٕ ِٛبقٞٙ

 !!! زازاقي قسي ظضَٛ ؟ ُطكشي ظٙ ضكشي كٞضي ، ضكشٖ ٝ ًطزٕ ٝٓز ضٝظ زٝ ٗٚ اضزالٙ

  ؟ ثٞز ٗشلبٝر هيبكف ايٜوسض چطا دؽ.  اضزالٙ ثطازض.  ثٞز ائيب ايٚ دؽ

.  ثٞز ٗيظٖ آهب قجي٠٢ ثيكشط.  ثٞز اضزالٙ ٗوبثْ ٛو٠ُ.  ٗكٌي اثطٝ ٝ چكٖ ، ٛ٘ي ثب ؾجعٟ دؿط ي٠

 : ُلز ٝ ؾطـ سٞ ظز يٌي اضزالٙ

 ثطازض.  ائيبؾز ١ٖ چْ ٝ ذْ ايٚ.  ١ؿشٚ ضٝقب دطؾشبض ذبٖٛ آيٚ ايكٞٙ ؟ ٛ٘يكي آزٕ سٞ -

 . ائيبؾز ٛبٗعز ؾُٜٞس ١ٖ ظيجب ذبٖٛ ايٚ.  ٗٚ ًٞچيي

  ٛكؿشٖ ٝ ًطزٕ ذٞقجرشي اظ٢بض

 

 : ُلز ٝ ًٜبضٕ ٛكؿز ؾُٜٞس

 ٠ًٜ ظٛسُي ٛ٘يش٠ٛٞ ٠ِٛ چطر ٝ چطر ا٠ُ ايٚ ٛكٞ ٛبضاحز ائيب زؾز اظ -

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 قٞخ ١٘يٜؼٞضي زاضٕ ػ٘ٞ دؿط ي٠ ٜٖٗ.  ٗيل٢ٖ٘ ضٝ ػسي ٝ قٞذي.  ٛيؿشٖ ػٜج٠ ثي -
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 ٛظط اظ ، ثٞز ؾيبٝـ ١٘عاز اِٛبض ١ٖ ائيب. ثٞز ذٞثي ذئي زذشط. ظزيٖ حطف ١٘سي٠ِ ثب ًٔي

 قبٕ ُلشٖ ٝ ثبال اٝٗسٕ ضٝقب ث٢ب٠ٛ ث٠.  ي٢ٞ ُطكز زٖٓ.  قسٟ سَٜ ؾيبٝـ ٝاؾ٠ زٖٓ چوسض.  اذالهي

 .  ذٞاثيسٕ ثٞزٕ كٌط سٞ ٠ً ١٘يٜؼٞضي. ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝ.  ثٞز ذٞاة ١ٜٞظ ضٝقب. ٛ٘يرٞضٕ ١ٖ

 ثيطٝٙ اٝٗسيٖ.  ح٘بٕ ضكشيٖ ٝ ًطزٕ ثيساض ضٝ ضٝقب.  قسٕ ثيساض ذٞاة اظ دبييٚ نساي ؾطٝ اظ نجح

 زاٗٚ ًز ي٠ ذٞزٖٗ.  ٗكٌي قٔٞاضي ػٞضاة ثب ٝ ًطزٕ سٜف ٗكٌي ُالي ثب هطٗع ديط١ٚ ٓجبؼ ي٠

.  ثٞز ذٞة اٗطٝظ ٗؼٔؽ ٝاؾ٠ ٛظطٕ ث٠.  دٞقيسٕ ثٞز آٝضزٟ ٝاؾٖ كطاٛؿ٠ اظ ثبثب ديف ؾبّ ٠ً

 .  دبييٚ ضكشيٖ

 

 ضٝ ؾُٜٞس ٝ آيسا.  ٗيطؾيس زي٠ِ ؾبػز ي٠ ػٞٙ ٗبزض.  ثٞز اٝٗسٟ ٢ٗ٘ٞٙ ًٔي.  ثٞز قٔٞؽ ذئي

 .  اٝٗس ػٞٙ ٗبزض سب ًطزٕ ً٘ي يٌٖ.  اٝٛب ديف ضكشٖ ٝ ًطزٕ ديسا

 ث٠ ١ٖ زذشطاـ اذالم ًٜٖ كٌط.  ٗيطيرز ٢ٗطثٞٛي هيبكف اظ ٠ً دٞـ قيي ذئي ديط ذبٖٛ ي٠

 ثب ظ٢ط اظ ثؼس سب ًٔي.  ١ؿشٖ اـ ٟٛٞ ١ٖ ٜٖٗ اِٛبض ٠ً ًطز ثطذٞضز ٗٚ ثب ػٞضي.  ثٞز ضكش٠ ذٞزـ

 .  ذٜسيسٕ ٝ ظزيٖ حطف آيسا ٝ ؾُٜٞس

 

 ٗيِطكشٚ ضٝ ذٞزقٞٙ ظيبزي ٝٓي.  ثٞزٙ ذٞقِٔي ذئي زذشطاي.  اٝٗسٙ ١ٖ ػٞٙ ٗيٜب ١بي ثچ٠

 ثس ذئي ِٛب١بـ.... ػٔـــــــــــــي ٝٓي. ضكز ٛ٘يكس ؿعاّ َطف ٝٓي ثٞز ث٢شط ػؿْ ثبظ. 

 ًطزٕ ؾؼي.  ٛيؿز يب ١ؿز سٜف ٓجبؼ ٠ً ٗيٌطز قي ذٞزـ ث٠ آزٕ ٠ً ٗيٌطز ِٛبٟ ػٞضي.  ثٞز

 . ٛسيسٕ ظيبز ١ٖ ضٝ حبٗيٚ قٌط ضٝ ذسا.  ٛيبٕ چك٘ف ػٔٞي ظيبز قت آذط سب

 

 ٝ ذٞاؾشٖ ٗؼصضر ٗٚ. ًطز زػٞر ثٞز زي٠ِ قت 2 ٠ً سٞٓسـ ٝاؾ٠ ضٝ ػٞٛب ٠٘١ ؾُٜٞس قت آذط

.  ثطٝ ١ٖ سٞ ١ؿز ضٝقب ث٠ حٞاؾٖ ٗٚ ُلز ػٞٙ ٗطيٖ ٝٓي.  ثيبٕ ٛ٘يشٖٞٛ ضٝقب ذبَط ث٠ ُلشٖ

 قس هطاض. ثبق٠ ٜٗبؾت ٠ً ثٞزٕ ٛيبٝضزٟ ذٞزٕ ثب ٓجبؾي ٗٚ ٝٓي.  سٞٓس ػكٚ قسثطٕ هطاض ذالن٠

 . ًٜٖ ذطيس ثطيٖ ١ٖ ثب زٛجبٖٓ ثيبز آيسا كطزا



 
 

131 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 

 ٓجبؼ ٗيِكشٖ چي ١ط.  ذطيس ضكشيٖ ١ٖ ثب زٝسبيي ٝ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ ؾذطزٕ ضٝ ضٝقب ظ٢ط اظ ثؼس كطزا

 ث٠ ٠ً چيعي ايٜؼب ٝٓي ًٜٖ ذطيس ثبيس ًؼب اظ ٗيسٝٛؿشٖ ثٞزٕ س٢طاٙ ا٠ُ.  ٛ٘يٌطزٕ ديسا ٜٗبؾت

 . ٛجٞز ثرٞضٟ زضزٕ

 ٠ً ػ٘ؼي ي٠ سٞ ٝٓي ٛساقشٖ ٗكٌٔي ثٞزٛف ثبظ ثب ٗٚ.  ثٞز ثبظ ظيبزي ١ٖ ذٞقِْ ٓجبؾ٢بي ي ٠٘١

 ث٠ ٛؿجز ٠ً زيسٕ ٓجبؼ ي٠ ُكشٚ ًٔي اظ ثؼس.  ًٜٖ سٞػ٠ ػٔت ٛ٘يرٞاؾشٖ ثٞزٙ ؿطيج٠ ٠٘١

 ًطزٕ دطٝ ضكشٖ.  ثطام ثٜلف ػٞض ي٠.  ثٞز ذٞقِْ ذئي ضِٛف.  ثٞز سط دٞقيسٟ زي٠ِ ٓجبؾبي

 زي٠ِ ٓجبؾبي اظ ث٢شط ٛجٞز ٢ٖٗ ٝٓي ثٞز ثبظ ظيبزي ٠ً ٓجبؼ ػٔٞي زاقز چبى ي٠ كوٍ. ثٞزٕ ضايي

 ١ٖ ًلف.  زاقز ١ٖ ضٝ ١٘طِٛف ًلف.  ذطيسٕ ٝ ١٘ٞٙ.  ٛساقشٚ دكز ًسٕٝ ١يچ ٠ً ثٞز

 ٝ ؾُٜٞس ذ٠ٛٞ ثطيٖ ذٞزٗٞٙ ١ٖ آضايكِبٟ اظ ثؼس. آضايكِبٟ ثطيٖ آيسا ثب كطزا قس هطاض. ذطيسٕ

 .  ثيبٙ ذٞزقٞٙ ١ٖ ١ب ثچ٠ ثوي٠

 كط حبٓز ١ٞٗبٗٞ.  ثٞز زازٟ ضٝ آزضؾف ؾُٜٞس ٠ً آضايكِب١ي ضكشيٖ ١ٖ ثب ٝ زٛجبٖٓ اٝٗس آيسا كطزا

 سب آيسا ثطػٌؽ.  ًطزٕ ١ٖ ٗاليٖ آضايف ي٠.  ثٞز ثبظ ٠ً چذٖ ق٠ٛٞ ضٝ ضيرشٖ ٝ ًطزٕ زضؾز ثبظ

 ثٞزٕ ٛكسٟ ثس. ثٞز ذٞة.  زيسٕ ضٝ ذٞزًٖ آي٠ٜ سٞ قسٕ آٗبزٟ اي٠ٌٜ اظ ثؼس. ًطز آضايف ٗيشٞٛؿز

 ػ٘غ سٞ حبال سب.  زاقشٖ زٓكٞضٟ چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  زاز ضٝحي٠ ث٢ٖ ٝ ًطز سؼطيق اظٕ ًٔي آيسا ٝٓي. 

 .  ثٞزٕ ٛطكش٠ س٢ٜب ايٜؼٞضي

 قت سٞ ٠ً ثٞز ذٞقِْ ٝياليي ذ٠ٛٞ ي٠ ايٜب ؾُٜٞس ذ٠ٛٞ.  ثٞز قسٟ قطٝع ٢ٗ٘ٞٛي ضؾيسٕ ٝهشي

 ديچيس يٌسكؼ٠ ؾيِبض ثٞي ٝ ٗرشٔق ١بي ػُط ثٞي.  قسيٖ ذ٠ٛٞ ٝاضز آيسا ثب.  زاقز هكَٜ ٛ٘بي

 ١ٖ ًٔي. ُلشيٖ سجطيي ضٝ سٞٓسـ.  ث٢٘ٞٙ ُلز آٗس ذٞـ ٝ اؾشوجبٓ٘ٞ اٝٗس ؾُٜٞس.  ثيٜيٖ سٞي

 ًٜيٖ ػٞو ضٝ ٓجبؾ٘ٞٙ سب ًطز ضا١ٜ٘بيي٘ٞٙ ثؼس حطكب ايٚ اظ ٝ اٝٗسٙ ٠٘١ ٝ اٝٗسيٚ زيط ٠ً ظز ؿط

 . 

 حبٗيٚ ًبقٌي. ثيطٝٙ ضكشيٖ آيسا ثب ًطز ٝ آذط چي ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ ذٞزٕ آي٠ٜ سٞ اي٠ٌٜ اظ ثؼس

 . ٛساقشٖ ضٝ ثب١بـ ًطزٙ ًْ ًْ حٞن٠ٔ.  ٛ٘يٞٗس
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 ث٠ ٠ً ًطٕ قٔٞاض ًز ي٠ زاٗبزا ٗظْ ذْ ائيب.  َطككٞٙ ضكشيٖ زيسٕ ٝ اضزالٙ ٝ ائيب زٝض اظ

 قسٟ ذٞقشيخ ٝاهؼب اضزالٙ ٝٓي.  ثٞز قسٟ ثبٗعٟ.  ثٞز دٞقيسٟ قٌالسي ديط١ٚ ي٠ ثب ٗيعز ؾليسي

 ١ٖ ديط١ٜف اظ سط سيطٟ ًطٝار ي٠.  ؾٞذش٠ اي ه٢ٟٞ ثٔيع ثب ثٞز دٞقيسٟ ًبضاٗٔي قٔٞاض ًز.  ثٞز

 احٞاّ ٝ ؾالٕ.  ؾ٘ش٘ٞٙ اٝٗس ٓجرٜس ثب. ظز ثطم چك٘بـ زيس ضٝ ٗب سب.  ثٞز قسٟ ٛبظ ذئي.  ثٞز ظزٟ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ُطكز زؾشٖ ١ٖ ثؼس.  ًطز دطؾي

 .  قسي ذٞقِْ چوسض.  ذبٖٛ آيٚ ث٠ ث٠ -

 

 اظ يٌي آيسا.  ُصاقز ؾطٕ ث٠ ؾط ائيب ًٔي.  ًطزٕ سكٌط ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ذؼبٓز ثب

 ٝايؿشبزٕ ٗؼصة ػٞضي ي٠ زيس ٠ً اضزالٙ.  ُصاقز س٢ٜبٕ ٛبٗطز.  ديكف ضكز ٝ زيس ٝ زٝؾشبـ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض آضٕٝ

 .  ًٜٖ ٗؼطكيز زٝؾشبٕ ث٠ ثطيٖ ثيب -

 

 ٗيعزٛس حطف ٝ ثٞزٙ ٝايؿشبزٟ ١ٖ ديف ٠ً دؿط زذشط سب چٜس َطف ضكشيٖ ١٘سي٠ِ ثب.  ًطزٕ هجّٞ

 ذٞزٕ ضٝ ضٝ ِٛب١ي ؾِٜيٜي ٠ً ٗيٌطزٕ نحجز زٝؾشبـ اظ يٌي ثب زاقشٖ.  قسٕ ٗؼطكي ٠٘١ ث٠. 

 .  ًطزٕ احؿبؼ

 

 ضٝث٠ ثٞز ٛكش٠.  قس هلْ حبٗيٚ چك٘بي سٞ چك٘بٕ ي٢ٞ ٠ً ُكشٖ ِٛبٟ زٛجبّ ٝ ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ

 زؾشف ١ٖ ٛٞقيسٛي ٓيٞاٙ ي٠ ٝ ٗيعز حطف زذشطٟ ي٠ ثب زاقز ٠ً ػٔي اٗيط ديف ٗجْ ضٝ ٗٚ ضٝي

 اظ ضٝ ٛٞقيسٛيف ٓيٞاٙ زيس ذٞزـ ٗشٞػ٠ ٜٗٞ ِٛبٟ سب.  ٗيٌطز ِٛبٕ ػؼيت ِٛبٟ ي٠ ثب زاقز.  ثٞز

 .  ذٞضز ٝ ظز ٗٚ ث٠ دٞظذٜس ي٠ ٝ ثطز ثبال ؾالٗشي حبٓز ث٠ زٝض

 َطف ثطُطزٝٛسٕ ضٕٝ ٝ ٛسازٕ ث٢ف ا١٘يشي.  ثسٟ زم ٜٗٞ سب اٝٗسٟ. اٝٗسٟ.  ٓؼٜشـــــــــــــي

 .  زي٠ِ

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ آضٕٝ.  ٛيؿز حٞاؾٖ ٝ قسٕ حٞن٠ٔ ثي ك٢٘يس اضزالٙ
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 ؟ اكشبزٟ اسلبكي -

 ٠ً االٙ.  ثٞز يد زؾشبٕ ذسا ١٘يك٠ ٗٚ.  ثٞز ؾطز ؾطز زؾشٖ.  ًطز زاؽ ثٞز ُطكش٠ زؾشٖ اي٠ٌٜ اظ

 زؾش٘ٞ زاقز.  ثٞز زاؽ زاؽ اضزالٙ زؾشبي ٝٓي. ثٞز ثسسط زي٠ِ ثٞزٕ ١ٖ ثٞزٕ ظزٟ ١يؼبٙ

 زي٠ٛٞ ٜٗٞ ار ػ٠٘ دؿط ايٚ آضٟ ثِٖ ٗيرٞاؾشٖ.  ًكيسٕ ثيطٝٙ زؾشف اظ ٝ زؾشٖ آضٕٝ.  ٗيؿٞظٛس

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ػبـ ث٠.  ٛجيٜ٘ف زي٠ِ ٠ً ًٚ ًبضي ي٠.  ًطز

  ذٞثٖ ٠ٛ -

 اي٠ٌٜ اظ هجْ.  ديككٞٙ ثطيٖ ثيب زيسٕ ضٝ حبٗيٚ ٝ ػٔي اٗيط.  ُلز ٓحظ٠ چٜس ثؼس.  ٛعز حطكي. 

 .  ضكز ؾ٘شكٞٙ ث٠ ثسٕ ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ ثرٞإ

 

 

 قسٙ ثٜٔس زٝسبيي ٗب زيسٙ ثب.  ثطٕ اضزالٙ زٛجبّ قسٕ ٗؼجٞض.  ٛساقشٖ هيبككٖ زيسٙ حٞن٠ٔ

 حبٗيٚ ٝ ٜٗٞ ٝاض اسٞٗبسيي نٞضر ث٠ ثؼس. ًطزٕ ػٔيي ؾالٕ ٝ زازٕ زؾز ػٔي اٗيط ثب.  ٝايؿشبزٙ

 زٝسبيي.  ٗيٌٜيٖ چيٌبض زاضيٖ ٠ً اٝٗسيٖ ذٞزٗٞٙ ث٠ اِٛبض سبظٟ.  ١ٖ ؾ٘ز اٝٗس زؾشبٗٞٙ

 زٝسبيي قي ثب.  ػ٘غ سٞ ثٞز يبيغ ٗي٘ٞٛسيٖ حبٓز ١٘ٞٙ ث٠ اُط ٝٓي.  ٗٞٛس ١ٞا سٞ زؾش٘بٗٞٙ

 .  زازيٖ زؾز ٝ ضؾٞٛسيٖ نلط ث٠ ضٝ زؾشبٗٞٙ كبن٠ٔ

 

 .  ًكيس زؾش٘ٞ آضٕٝ.  ثٞز زاؽ ًٞضٟ ٗظْ ، ٗٚ ؾطز زؾشبي ثطػٌؽ زؾشبـ

 

 ػٔي اٗيط ؾ٘ز ث٠ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠ ٝ ٛكؿز ١ٖ حبٗيٚ

 چك٘ي ي٠ زيس ذٞزـ ٗشٞػ٠ ٜٗٞ ِٛبٟ سب.  ٗيٌطز ِٛبٟ حبٗيٚ ٜٗٞ ث٠ ٓجرٜس ثب زاقز.  ثطُكز

 ٝاؾ٠. ثٞز قسٟ قيُٞٛب ثچ٠ ٗظْ.  ُطكز ذٜسٕ نٞضسف حبٓز اظ ٜٖٗ.  دطٝ ثچ٠.  ذٜسيس ٝ ظز ٝاؾٖ

 ُطكشٖ ُبظ ضٝ ٓجٖ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٛرٜسٕ اي٠ٌٜ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض آضٕٝ اضزالٙ يٌسكغ
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  يٌٖ ثطههيٖ ثطيٖ ثيب -

 !!؟؟ چي -

 ٝ ضهم ًالؾ٢بي اهؿبٕ ٝ اٛٞاع كطٛٞـ ثب.  ثٞزٕ ضههيسٙ ػبقن ٗٚ.  ثٞز ٗٞٛسٟ ًبضٕ ي٠ ١٘يٚ

 : ُلشٖ آضٕٝ.  ٛ٘يطههيسٕ ٛ٘يكٜبذشٖ ٝ ًؿي ٠ً ؿطيت ػ٘غ ي٠ سٞ ٝٓي.  ٗيطكشيٖ

  ٛ٘يطههٖ ٗٚ ٠ٛ -

 

 : ُلز آضٕٝ

 

 .  ٗيسٕ يبزر ٗٚ ٛيؿشي ثٔس ا٠ُ.  ثطيٖ ثيب ٌٛٚ ٛبظ -

 . ههيسٙ ٗيط زاقشٚ ٠٘١ ٠ً هؿ٘شي ثطز ًكيس ٝ زؾشٖ ثعٖٛ حطف ثبظٕ ٗٚ ثصاضٟ اي٠ٌٜ اظ هجْ

 حبٗيٚ ، ٛطههيسٟ ٗٚ.  ثٞزٙ ٛكؿش٠ حبٗيٚ ٝ ػٔي اٗيط ٠ً ثٞزيٖ ػبيي ضٝي ث٠ ضٝ زضؾز ٓؼٜشي

 . ثطههٖ ثرٞإ اي٠ٌٜ ث٠ ثطؾ٠ چ٠.  ٗيٌطز ثبضٕ حطف ًٔي

 ضيشٖ.  ػعا ٗؼٔؽ ٠ٛ سٞٓس اٝٗسٕ.  ػ٢ٜٖ ث٠. ٝايؿشبزيٖ ٝؾٍ ايٚ چٜبض ٗظْ يبيؼؿز ذئي زيسٕ

 قطٝع آضٕٝ ٜٖٗ.  ضههيسٙ ث٠ ًطز قطٝع آضٕٝ اضزالٙ.  ٗيٌطز ثيرٞز ذٞز اظ ٜٗٞ زاقز ١ٖ آ١َٜ

 :ٗيِلز ث٢ٖ ١٘يك٠ كطٛٞـ.  قس َجيؼي ضههٖ ُصقز ٠ً يٌٖ.  ذٞزٕ زازٙ سٌٞٙ ث٠ ًطزٕ

 اٝٙ ثرز ثس. ٗيطههي ٓٞٛسي ٝ ٛبظ ثب ذئي سٞ ٝٓي ٗيطههٖ سٞ اظ سط هكَٜ ذئي ٗٚ ثيكؼٞض -

 .  ثسثرز ٗيك٠ ذٞز ثي ذٞز اظ زي٠ِ ضهم آذطاي.  ٗيطهه٠ سٞ ػٔٞي دؿطي

 

 ذبضػي آ١َٜ ي٠ ٝ قس ػٞو آ١َٜ.  ُصقز ٠ً يٌٖ. ٗيطههيس ٗطز٠ٛٞٛ ٝ قيي ذئي اضزالٙ

 . ٗيرٞاؾز ؾبٓؿب ضهم ٠ً ُصاقشٚ

 : ُلشٖ اضزالٙ ث٠ آضٕٝ
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  ؟ ثكيٜيٖ -

 : ُلز ثكٜٕٞ قٔٞؿي اٝٙ سٞ ثشٖٞٛ ٠ً ػٞضي ُٞقٖ ًٜبض

 آٝضزي؟ ًٖ ؟ قس چي -

 :  ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ.  دطٝ ثچ٠

 

  ذبٙ اضزالٙ ٛ٘يبضٕ ًٖ ضهم سٞ ٗٚ -

 . قس ٜٗشظط ٝ زاقز ٠ِٛ ػٕٔٞ ٝ ثبال آٝضز ٝ زؾشف.  ذٜسيس

  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ زاضٟ ذلٚ اذٖ ي٠ ثب زيسٕ.  ًطزٕ حبٗيٚ َطف ِٛبٟ ي٠. ًطزٕ ِٛبٟ زؾشف ث٠ قي ثب

 قطٝع ٝ ُصاقشٖ زؾشف سٞ ٝ زؾشٖ.  ٠ًٜ ٗكرم سٌٔيق ٝاؾٖ يرٞاز ٛيؿز ٠ً ثبثبٕ ػ٢ٜٖ ث٠

  ضههيسٙ ث٠ ًطزٕ

 هيبك٠ ضهم َّٞ س٘بٕ سٞ.  ٗيطههيسٕ كوٍ ٛجٞز ١يچي ث٠ حٞاؾٖ زي٠ِ.  ثٞز ٝاضز ذئي ًظبكز

.  ُطكشٖ يبز سب ًطزٕ ٠ٓ ضٝ دب١بـ چوسض.  زاز يبزٕ ؾيبٝـ ضٝ ؾبٓؿب.  ثٞز چك٘بٕ ػٔٞي ؾيبٝـ

 ذسا.  ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾف زٖٓ ذئي.  ٗيساز يبزٕ ٠ً ٗسسي َّٞ سٞ ُصاقز ؾط ث٠ ؾط چوسض

 .  ًطزي ػسا ذبٛٞازٕ اظ ٜٗٞ ٠ً ٗبًبٙ ٠ًٜ ٓؼٜشز

 زيسٕ. اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ زؾز نساي ثب يٌسكؼ٠ ٠ً.  ُطكشٖ ٛلؽ ٝ ٝايؿشبزٕ آ١َٜ قسٙ سٕ٘ٞ ثب

 .  ٗيٌٜٚ ِٛبٟ ٝايؿشبزٙ ثوي٠ ٝ ٛيؿشٚ ٝؾٍ ثيكشط ظٝع سب چٜس

 اضزالٙ.  ًٜٖ سٞػ٠ ػٔت ثرٞإ ٠ً زاقشٖ ًٖ ٝ ١٘يٚ.  ًكيسٕ ثيطٝٙ ػ٘غ اظ ضٝ ذٞزٕ ذؼبٓز ثب

 : ُلز ٝ ؾ٘شٖ اٝٗس

  ذٞث٠ حبٓز ؟ اكشبزٟ اسلبهي -

 : ُلشٖ ٗيعزٕ ثبز ٝ ذٞزٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ؟ ًؼبؾز زؾشكٞيي ؾطٝيؽ ٗيسٝٛي.  ُط٠٘ٗ يٌٖ كوٍ ، ذٞثٖ آضٟ -
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 : ُلز ٝ زاز ٛكٞٙ ضٝ ثٞز ؾبٓٚ ُٞق٠ ٠ً ضٝ ضا١طٝ ي٠

 ؟ ذٞث٠ حبٓز ُٗ٘ئٜي ؟ ثيبٕ ثب١بر ٗيرٞاي. چخ ؾ٘ز آذط زض ضا١طٝ اٝٙ سٞي -

 . ٗيكٖ ذٞة ثعٖٛ نٞضسٖ ث٠ آة ي٠.  ٜٗ٘ٞٙ آضٟ -

 هلْ زض ٝ ضؾٞٛسٕ ؾشكٞيي ث٠ ذٞزٗٞ.  ضا١طٝ ؾ٘ز ضكشٖ ثِٖ ث٢ف ظزٙ حطف اػبظٟ ٠ً ايٚ ثسٝٙ

 آ ٠ً ػٞضي.  ظزٕ نٞضسٖ ث٠ آة ٗكز ي٠ آضٕٝ.  ثٞزٕ قسٟ ؾطخ.  ًطزٕ ِٛبٟ آي٠ٜ سٞ ذٞزٗٞ.  ًطزٕ

 اقشجبٟ.  ًطزٕ ِٛبٟ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ. نٞضس٘ٞ ًطزٕ دبى آضٕٝ زؾش٘بّ ثب ثؼس.  ٛطيعٟ ١ٖ ث٠ ضايكٖ

 ًطزٕ ٗطست ضٝ ذٞزٕ ًٖ ي٠.  ثِٚ ضاػؼجٖ ٠ً ٛساقشٖ ثيرٞز حطف حٞن٠ٔ.  ٗيطههيسٕ ٛجبيس ًطزٕ

 . ثيطٝٙ ضكشٖ ٝ

 ث٠ ًٞثيسٕ ٝ ثٞز ػب١ب ثوي٠ اظ سبضيٌشط ٠ً ضا١طٝ آذط ًكيسٕ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ يٌي ٠ً ثطٕ اٝٗسٕ

.  ًي٠ ثجيٜٖ ثبال ُطكشٖ ٝ ؾطٕ.  ٗيٌطزٕ ؾٌش٠ سطؼ زضزٝ اظ زاقشٖ.  زضز اظ ًكيس سيط ً٘طٕ.  زيٞاض

 ؟ ٗيٌطز چيٌبض ايٜؼب ايٚ.  دبييٚ ضيرز هٔجٖ.  زازٕ سكريم ٝ حبٗيٚ ضا١طٝ ضٝقٚ سبضيي سٞ ٠ً

 

 

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب

 

 ؟ قسٟ چي. ٝحكي ًٚ ّٝ زؾشٞ -

 : ُلز قسـ ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ ٝ زاز ككبض ٗحٌ٘شط زؾش٘ٞ

 ٠٘١ ٛكٞٙ ضٝ ذٞزر ٝ ثطههي ٝؾٍ اٝٙ زاز اػبظٟ ث٢ز ًي.  ٗيطههيسي اضزالٙ ثـْ سٞ ذٞة -

 ؟ ثسي

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ثيطٝٙ زؾشف ثيٚ اظ ظٝض ث٠ زؾش٘ٞ

  ٛطههٖ ًي ثب ثطههٖ ًي ثب ثِيطٕ اػبظٟ سٞ اظ ثبيس ٌٜٖٛ كٌط -
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 : ُلز ٝ آٝضز ٛعزيٌشط نٞضسكٞ.  ٗيعز ثطم ػهجبٛيز اظ سبضيٌي اٝٙ سٞ چك٘بـ

 

  ثِيطي اػبظٟ ثبيس ٗيٌٜي ًبض ٗٚ ٝاؾ٠ ٝهشي سب -

 .  ٛرٞضز سٌٞٙ ػبـ اظ ٝٓي ػوت زازٕ ١ٔف ػهجبٛيز ثب

 

 

 

 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب

 . ٛساضٟ ضثُي سٞ ث٠ ثٜبثطايٚ.  ثيبٕ زازٟ اػبظٟ ث٢ٖ ١ٖ ػٞٙ ٗطيٖ.  ٛ٘يٌٜٖ ًبض سٞ ٝاؾ٠ ٗٚ -

 : ُلز ٝ زيٞاض ث٠ ًٞثيسٕ ٗحٌٖ ١ٖ ثبظ ٝ ُطكز ثبظ١ٝبٗٞ

 ضٝظ ١ط ٗيساضي ٠ِٛ ضٝ ضٝقب چٞٙ ٛ٘يبز ذٞقٖ.  ثبقي چكٖ٘ ػٔٞ ٗيبز ٛ٘ي ذٞقٖ ث٢ز ُلشٖ -

 س٠ًٞ ٗظْ ثسثرشي ٝ ُسا زذشطاي اظ.  ٛ٘يك٠ حبٓيز آزٗيعاز حطف سٞ ٝٓي.  ثبقي دؿط ي٠ ثـْ سٞ

 ثاليي ُٝط٠ٛ ًٜي ػٞض ػ٘غ ضٝ ذٞزر ث٢شطٟ.  ٗيرٞضٟ ث٢ٖ حبٖٓ ٗيكٚ اٝٙ ٝ ايٚ آٝيعٝٙ زائٖ

  ثطٟ يبزر اؾ٘ز ٠ً ٗيبضٕ ؾطر

 ضكز ًطز ٖٝٓ ٝ ُلز ايٜٞ

 

 

 ٠ِٗ ؟؟ ٗي٠ٌٜ كٌط چي ٗٚ ث٠ ضاػغ ػٞيي ايٚ.  دبييٚ اٝٗس زٝثبضٟ اقٌبٕ.  قسٕ ذكي ػب ١٘ٞٙ

 اي٠ٌٜ ذبَط ث٠ كوٍ!!!  ٗيسٟ ُيط ٗٚ ث٠ زاضٟ حبال ٠ً ٛجٞزٙ ٝؾٍ اٝٙ ذٞزـ ١بي ذب٠ٓ زذشط

 .  آذ٠ زاضٟ ضثُي چ٠ اٝٙ ث٠ انال ثكٜٕٞ ضٝ حبضكب ايٚ ثبيس ضههيسٕ
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 ثب ٝ ًطزٕ دبى ضٝ اقٌبٕ.  ثِيطٕ ٛلؽ يٌٖ سب حيبٌ سٞ ٗيطكشٖ ثبيس. آٝضزٕ ًٖ ٛلؽ ًطزٕ احؿبؼ

 سٞي.  حيبٌ سٞ ضكشٖ ؾطيغ ًٜٖ سٞػ٠ ػٔت اي٠ٌٜ ثسٝٙ ؾبٓٚ ُٞق٠ اظ.  ؾبٓٚ سٞ ضكشٖ ؾطػز

 سٞاٙ دب١بٕ زي٠ِ.  ثِيطٕ ٛلؽ يٌٖ سٞٛؿشٖ سبظٟ.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس ٝ ٝايؿشبزٕ ايٞاٙ

 ذٞزٕ ؾرشي ث٠.  ثٞز ٛيٌ٘ز ي٠ ؾطٝ زضذز ي٠ ظيط حيبٌ ُٞق٠.  ٛساقز ضٝ ثسٖٛ ٝظٙ زاقشٚ ٠ِٛ

 . دبييٚ ثيبز آضٕٝ اقٌبٕ زازٕ ،اػبظٟ ٛيٌ٘ز ضٝ ٛكؿشٖ ٝ ضؾٞٛسٕ اٝٛؼب ضٝ

 ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ؾطٕ دكز.  ثبال دطيسٕ دبيي نساي ثب ٠ً ٗيٌطزٕ ُٝطي٠ ثٞزٕ ذٞزٕ ثسثرشي كٌط سٞ

 . ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ زاضٟ ٝ ٓجف ُٞق٠ ؾيِبضٕ ي٠.  ًطزٟ قٔٞاضـ ػيت سٞ ٝ زؾشبـ ػٔي زيسٕ

  دبييٚ اٛساذشٖ ضٝ ؾطٕ ٝ ٌٛطزٕ ث٢ف سٞػ٢ي.  احٞاّ ٝ اٝيبع ايٚ سٞ زاقشٖ ًٖ ١٘يٚ.  سطؾيسٕ

 ؟ ُطكش٠ ضٝ حبٓز ًي ؟ ٗيٌٜي ُطي٠ چطا -

 .  ثٞز ٗكطة ذبَط ث٠ ًٜٖ كٌط.  ثٞز ػٞضي ي٠ نساـ

 .  ًطزٕ ثيكشط ثب١بـ ضٝ إ كبن٠ٔ ٝ. ًطز ػٞض ٝ ػ٘غ يٌٖ ضٝ ذٞزٕ.  ًٜبضٕ ٛكؿز اٝٗس

 .  ثٞزٟ قبٛؽ ذط ذسا ١٘يك٠ اكشًبحف اذالم ايٚ ثب حبٗيٚ ايٚ ؟ ٓٞٛسي ذئي ٗيسٝٛي -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ذبٓي ؾطـ ضٝ ػهجبٛيشٖ س٘بٕ.  ثٞز آٝضزٟ ُيط ٝهز ايٜٖ.  زاقشٖ اػهبة ذئي ٗٚ

 .ثبقي ظزٛز حطف ٗٞاظت ث٢شط.  قٞ ذل٠ -

 يطثبٙ.  ذلٚ سطؾيسٕ.  زضذز دكز ًكيسٕ ُطكز ثبظٕٝ يٌسك٠.  ثطٕ ٠ً قسٕ ثٜٔس ُلشٖ ايٜٞ

 ُطزٖٛ ؾ٘ز ثطز ٝ ؾطـ ٝ ز١ٜٖ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف.  ٗيٌطزٕ احؿبؼ ١ٖ ٓجبؼ ضٝي اظ ضٝ هٔجٖ

. ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ.  قس ثٜٔس آذف نساي دبـ ضٝ ًٞثيسٕ ًلكٖ دبق٠ٜ ثب اُبٟ ٛبذٞز يٌسكؼ٠ ٠ً

 .  ػوت زازٕ ١ٔف ٝ ًطزٕ اؾشلبزٟ كطنز اظ ٜٖٗ

 

 ثِيطٕ ٝ ًٜٖ دكش٘ٞ ٗيشطؾيسٕ.  ًٜٖ كطاض ٠ً ٗيطكشٖ ػوت ػوت ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ث٢ف ػٞضي ١٘ٞٙ

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب. ٗيٌطز ِٛبٕ ؿًت ثب زاقز اٖٝٛ.  ٗيٌطزٕ ١ن ١ن زي٠ِ زاقشٖ.  دكز اظ
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  ٗيعٖٛ ػيؾ ُٝط٠ٛ ٛيب ػٔٞ -

 ث٠ ًطزٕ قطٝع قسٕ زٝض اظـ ٠ً يٌٖ.  ػوت ضكشٖ آضٕٝ آضٕٝ ٗيٌطزٕ ِٛبـ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ث٠ ذٞضزٕ ٠ً سٞ ثطٕ ؾبٓٚ زض اظ اٝٗسٕ.  ٗيسٝيسٕ ثٜٔس دبق٠ٜ ًلكبي اٝٙ ثب هسضسٖ س٘بٕ ثب.  زٝيسٙ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب.  اضزالٙ

 ؟ ٗيٌٜي ُطي٠ زاضي چطا ؟ ضٝظي٠ ٝ حبّ چ٠ ايٚ.  آيٚ قسٟ چي -

 : ُلشٖ ثطيسٟ نساي ثب ٗيعزٕ ٛلؽ ٛلؽ زٝيسٙ ذبَط ث٠ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 . ٛيؿز ذٞة حبٖٓ... حبّ ؟ ذ٠ٛٞ ٗيجطي ٜٗٞ...ٗٚ... اضزالٙ -

 ؟ قسٟ چي ثِٞ ثٞزي ذٞة ٠ً سٞ.  ٜٗٞ ٗيٌٜي زي٠ٛٞ زاضي!!!  زذشط قسٟ چي آذ٠ -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 . ثطٕ... ذٞزٕ ٛ٘يبي ا٠ُ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب

  االٙ ٗيبٕ. ًٚ نجط ٓحظ٠ ي٠ ثبق٠ -

 : ُلشٖ ٝ ُطكشٖ ٝ زؾشف

 ؟ ثطي ٗيرٞاي ًؼب -

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ آضٕٝ

 . ثيبضٕ ضٝ ؾٞيچ ٗيطٕ.  ٗيبٕ االٙ آيٚ ثبـ آضٕٝ -

 .  آٝضز ١ٖ ضٝ ًيلٖ ٝ ٝضٝؾطي ٗبٛشٞ.  اٝٗس كٞضي ٝ ضكز.  ًطزٕ ّٝ ٝ زؾشف

 : ُلز ِٛطاٛي ثب. 

 .  ذ٠ٛٞ ٗيجطٗز ٝ ٛيؿز ذٞة ظيبز حبٓز ٠ً ُلشٖ آيسا ث٠ -
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 َطف ضكشيٖ ٝ اٝٗسيٖ دبييٚ ١ب د٠ٔ اظ ًطز ًٌٖ٘ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ.  ًطزٕ سٜٖ ضٝ ٗبٛشٕٞ ًطز ًٌٖ٘

 زيسيٖ ٠ً نسا َطف ثطُكشيٖ زٝسبيي.  ٗي٠ٌٜ نسا ضٝ اضزالٙ يٌي زيسٕ يٌسكؼ٠.  ٗبقيٜف

 .ؾ٘ش٘ٞٙ ٗيبز زاضٟ ػؼ٠ٔ ثب حبٗيٚ

 : ُلشٖ ٓت ظيط

 

 ٓؼٜشــــي -

 دبييٚ اٛساذشٖ ؾطٕ ٝ ٛعزٕ حطكي.  ُلشٖ چي قٜيس دؽ.  ًطز ِٛبٕ ٝ ثطُكز سؼؼت ثب اضزالٙ

 

 : ُلز اضزالٙ ث٠ ٝ ٗب ث٠ ضؾيس

 ؟ قسٟ چي -

 : ُلز سؼؼت ثب اضزالٙ

  ذ٠ٛٞ ٗيجطٗف زاضٕ ، قسٟ ثس حبٓف يٌٖ آيٚ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ اضزالٙ ث٠ ثؼس ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 .ٛجبقي ظقش٠ ٢ٗ٘ٞٛي سٞ ثطٝ سٞ.  ٗيجطٕ ٗٚ ٝ آيٚ. ذ٠ٛٞ ٗيطٕ زاضٕ ٗٚ -

 

 ي٠ ظثٞٛف اظ اؾٖ٘ قٜيسٙ ثب.  ظز نسا ًٞچيي اؾٖ ث٠ ٜٗٞ ثبض اٝٓيٚ ؟ٝاؾ٠ ُلز چي االٙ ايٚ

 ٠ٛ.  ثؿش٠ زي٠ِ اٗكت ٝاؾ٠ ذسايب.  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي چ٠ ٗيرٞاز ثبظ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ.  قسٕ ػٞضي

 . ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ دب١بٕ ضٝي ظٝض ث٠ حشي.  اػهبة ٠ٛ زاضٕ سٞاٙ زي٠ِ

 حبٗيٚ ث٠ زيس ضٝ چك٘بٕ سٞي آش٘بؼ ٠ً اضزالٙ.  ٠ٌٜٛ هجّٞ ٠ً ًطزٕ آش٘بؼ اضزالٙ ث٠ چك٘بٕ ثب

 :  ُلز

 .  ٗيِطزٕ ثط ظٝز ٝ ٗيطؾٞٛ٘ف.  حبٗيٚ ٛيؿز اي ٗؿئ٠ٔ -
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 : ُلز ٝ ؾبذش٘ٞٙ ؾ٘ز زاز ١ٔف سوطيجب ٝ اضزالٙ ق٠ٛٞ ضٝ ُصاقز زؾشكٞ حبٗيٚ

 ثطي ٝ ٗؿيط ايٚ ١ٖ سٞ ٛ٘يرٞاز.  ٗيجطٕ ١ٖ ضٝ آيٚ.  ذ٠ٛٞ ٗيطٕ زاضٕ ٠ً ٗٚ!! ؟ ًبضي٠ چ٠ ذٞة -

 . ثطُطزي ٝ

 :ُلز ٝ زاز سٌٞٙ سبؾق ػالٗز ث٠ ضٝ ؾطـ ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ػبػعا٠ٛ ِٛبٟ ي٠ اضزالٙ

 .  ثعٖٛ ظَٛ ث٢ف ضؾيسٕ-

 

 . ؾبذش٘ٞٙ ؾ٘ز ضكز ٝ ًطز ذساحبكظي ١ٖ ثؼس

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  چك٘بٕ سٞ ظز ظّ ٝ ٝايؿشبز ٗٚ ضٝي ث٠ ضٝ اٝٗس حبٗيٚ

 : ُٝلز ذٞزـ ٗبقيٚ ؾ٘ز ًكيس ٜٗٞ.  ُطكز ثبظٝٗٞ.  ٛ٘يبٕ ١ٖ هجطؾشٞٙ سٞ ثب ٗٚ -

  ثكي ٗبقيٚ ؾٞاض ظٝزسط ٝ ٌٜٛي ثحض ٗٚ ثب ث٢شطٟ.  ٗيبي ثِٖ ٗٚ ٠ً ػب ١ط اٗكت -

.  ٗبقيٚ سٞ ٛكٞٛس ٜٝٗٞ ًطز ٝثبظ زض.  ٛساقشٖ ١ٖ ًطزٙ ٗربٓلز حؽ حشي ٠ً ثٞزٕ حبّ ثي اٛوسض

 .  ًطز حطًز ٝ قس ؾٞاض ١ٖ ذٞزـ

 

 

 ثيبض ؾطٕ ثاليي ٛساضٟ ػطار دؽ.  حبٗيٜٖ ثب ٗٚ ٗيس٠ٛٝ اضزالٙ.  ثجطٕ ثصاض ٗيرٞاز ػب ١ط.  ػ٢ٜٖ ث٠

. 

 ٝ ؾطٕ ٝ ٗبقيٚ زض ث٠ چؿجيسٕ ٝ ١ٖ سٞ ًطزٕ ػ٘غ ذٞزٗٞ.  دبييٚ ككبضٕ ٗيسٝٛؿشٖ.  ثٞز ؾطزٕ

 اـ زضيچ٠ ٝ ًطز ضٝقٚ ضٝ ثربضي ٝ ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠. .  ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ ثيطٝٙ ٝ قيك٠ ث٠ زازٕ سٌي٠

 .  ٗٚ ث٠ ضٝ ًطز سٜظيٖ ضٝ

 ٝ ثٞزٕ ثؿش٠ ٝ چك٘بٕ.  ًطزيٖ ٛ٘ي قٌؿشٜف ٝاؾ٠ سالقي ١يچٌسٝٗ٘ٞٙ ٠ً ثٞز ثيٜ٘ٞٙ ؾٌٞر

 .  ٛكؿشٖ حبٗيٚ ًٜبض ٠ً ٌٜٖٛ كٌط ايٚ ث٠ ًطزٕ ؾؼي
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 ًطزٕ كٌط.  قٜيسٕ ٗي ضٝ زضيب نساي.  ٝايؿشبز ٗبقيٚ ٠ً ثٞز ُصقش٠ ٗسر چ٠ زٖٝٛ ٛ٘ي

.  ًطزٟ دبضى زضيب ٛعزيي ٗبقيٚ.  زضيبييٖ ؾبحْ سٞ زيسٕ ٠ً ًعزٕ ثبظ ضٝ چك٘بٕ.  ضؾيسيسٕ

 .  ٛيؿز اَطاف اٝٙ آزٗي ٝ ذ٠ٛٞ ١يچ زيسٕ ٠ً ًطزٕ اَطاكٖ ٝ زٝض ث٠ ِٛبٟ ي٠.  سطؾيسٕ

 زؾشِيطٟ.  ٛساقشٖ اؾشطؼ َبهز زي٠ِ.  ٠ًٜ ذل٠ زضيب سٞ ٜٗٞ زي٠ِ ثبض ايٚ اٝٗسٟ ايٚ ٗيسٖٝٛ ٗٚ

 ضٝ ُصاقش٠ ضٝ ؾطـ زيسٕ ٠ً ًطزٕ حبٗيٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠. هلْ زض زيسٕ ٠ً ثكٖ ديبزٟ ٠ً ُطكشٖ ٝ زض

 : ُلشٖ سطؾيسٕ ٛل٠٘٢ ٠ً ػٞضي آضٕٝ.  ثؿش٠ ضٝ چك٘بـ ٝ كطٗٞٙ

 !!  ذ٠ٛٞ ثجط ٜٗٞ ؟ ايٜؼب اٝٗسي چطا-

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب زٝثبضٟ.  ٛعز حطكي

 !! ذ٠ٛٞ ثجط ٜٗٞ ؟ ٗيٌٜي ًبض چي ايٜؼب دؽ ؟ ثبقٖ چك٘بر ػٔٞي ذٞاي ٛ٘ي ِٛلشي ٠ِٗ -

 :  ُلز آضٕٝ ٠ًٜ ثٜٔس ٝ ؾطـ اي٠ٌٜ ثسٝٙ

 ؟ آيٚ ذٞثي -

 

 ٜٗٞ حبّ ؟ ًطز نحجز ايٜؼٞضي ٗٚ ثب ٠ً ثٞز حبٗيٚ االٙ ايٚ.  ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ قٜيسٕ ٠ً چيعي اظ

 !! ؟؟ ًطز نسا ٜٗٞ اؾٖ ؟ دطؾيس

 ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ ثؼس ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ثبال آٝضز ٝ ؾطـ.  ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب

 : ُلز آضٕٝ

  ٌٛٚ ِٛبٟ ٗٚ ث٠ ايٜؼٞضي -

 زاضٟ ٠ً ؾطـ سٞي كٌطي چ٠ زٝثبضٟ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ.  ثٞز قسٟ چيعيف ي٠ اٗكت ايٚ ثبثب ٠ٛ

 . ٠ًٜ ٗؿرطٕ ثبظٕ.  ثعٖٛ حطكي ي٠ ٗٚ ٜٗشظط.  ٗي٠ٌٜ ضكشبض ايٜؼٞضي

 .  قيك٠ ث٠ ضٝ ثطُطزٝٛسٕ ضٝ ؾطٕ ٝ ِٛلشٖ چيعي

 : اٝٗس نساـ زٝثبضٟ
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  ؟ قس ثس ايٜؼٞضي حبٓز ٠ً قس ٗٚ سوهيط -

 ايٚ ثب ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ.  ٛعٙ حطف ايٜؼٞضي ٗٚ ثب ، ـي ٓؼٜشـــــــــــــــــــــ ، ٓؼٜشي

 .  ثبقٖ زاقش٠ ثطذٞضز ػٞضي چ٠ حبٗيٚ

 : ُلشٖ ث٢ف ػهجبٛيز ثب

  ؟ ؾطس٠ سٞ چي ثبظ ؟ ثبقي ذٞزر ٗيك٠ ؟ ًٜي ثؽ ٗيك٠ -

 

 .  ٗيٌطز ِٛبٕ ١ٜ٘حٞضي زاقز.  ٗيعزٕ ٛلؽ ٛلؽ

 : ظزٕ زاز ُطي٠ ثب

 زاقشٖ.  ٛساقشٖ ًبضي سٞ ثب االٙ ٠ً ٗٚ.  ثيبضي ؾطٕ ٠ً ٗٞٛسٟ ثاليي چ٠ زي٠ِ ؟ ١بٙ ٗطُش٠ چ٠ -

 .  ثجيٜٖ ضٝ سٞ زي٠ِ ٛ٘يرٞإ ٜٖٗ.  ثجيٜي ٜٗٞ زي٠ِ ٛ٘يرٞاي سٞ كوٍ ٌٛٚ كٌط.  ذ٠ٛٞ ٗيطكشٖ

 .  ظزٕ زاز سط ثٜٔس

 

 . ذ٠ٛٞ ثجط ٜٗٞ ٗيل٢٘ي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذؿش٠ ًطزي ذؿشٖ -

 ضٝ ػسيس ثبظي حٞن٠ٔ.  ذسا ث٠ ٛساقشٖ اػهبة زي٠ِ.  ػ٢ٜٖ ث٠.  ذٞضزٕ ضٝ ًشي االٙ زي٠ِ ُلشٖ

 .  ٛساقشٖ ١ٖ

 :  ُلشٖ ٝ زض ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ثب

 

  ضٝ ٓؼٜشي زض ايٚ ًٚ ثبظ -

 :  ُلشٖ ٝ ظزٕ ػيؾ.  ذٞزـ ؾ٘ز ثطُطزٝٛس ٜٗٞ.  ُطكز ثبظ١ٝبٗٞ

 ٓؼٜشي ٛعٙ زؾز ٗٚ ث٠ -
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 ٛساز ا١٘يشي ٝٓي ٠ًٜ ٖٝٓ ٠ً ث٢ف ًٞثيسٕ ػيؾ ٝ ٗكز ثب. ًطز ثـٖٔ ٗحٌٖ.  ٛساز حطكٖ ث٠ ا١٘يشي

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض آضٕٝ ٝ

 آضٕٝ.  آيٚ ثبـ آضٕٝ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ١يؿــــــــــــــــــــــ -

  ثبـ

 

 ذئي.  قسٕ آضٕٝ.  زاؽ زاؽ اٝٙ.  ثٞزٕ يد يد ٗٚ.  قسٕ آضٕٝ ٠ً زاقز ٠ِٛ ثـٔف سٞ ٜٗٞ اٛوسض

 ضٝ آزٕ ٠ً ايٚ ٠ٛ ثٞز ثرف آضإ ػسيس حبٗيٚ ايٚ.  ثٞز ذٞة حبٗيٚ ايٚ چوسض.  قسٕ آضٕٝ ١ٖ

 .  ٠ًٜ زاؿٞٙ

 سٞنٜسٓي ضكشٖ كطٝ ٜٖٗ. نٜسٓيف ث٠ زاز سٌي٠. ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠.  ًطز ٖٝٓ قسٕ آضٕٝ زيس ٠ً ٝهشي

 اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب اي٠ٌٜ سب.  ثؿشٖ ضٝ چك٘بٕ ٝ

 

 ثب ١٘يك٠ ػٔي اٗيط ٜٗٞ.  ٛجٞزٕ چيعي ا١ْ.  ثٞز ذٞزٕ ًبض ث٠ ؾطٕ ١٘يك٠.  ثٞزٕ زضؾرٞٛي ثچ٠

 ١٘ٞٙ ثرٖٞٛ ٜٖٗ ٠ً ثٞز ايٚ كٌطٕ ٠٘١ قس هجّٞ ٠ً زاٛكِبٟ.  ثٞز ثعضُشط ٗٚ اظ اٝٙ.  ثٞزيٖ ١ٖ

.  قسٕ هجّٞ زاٛكِبٟ ١٘ٞٙ ٜٖٗ ثبالذطٟ سب ذٞٛسٕ اٛوسض.  ٛكٖ ػسا اٗيط اظ ٠ً ثكٖ هجّٞ زاٛكِبٟ

 .  ٌٗبٛيي ٢ٜٗسؾي زاٛكحٞي قسٕ ٜٖٗ

 . ًطزٕ ِٛبـ ٝ ثطُكشٖ سؼؼت ثب

 اٗكت؟؟ قسٟ چف ايٚ ؟ ٗي٠ٌٜ زّ ٝ زض ٗٚ ثب ؟ ٗيع٠ٛ حطف ٗٚ ثب زاضٟ -

  ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ نساـ ثب

 

 شًطٕ ٝ كٌط ٠٘١ زيسٕ ثيبز ذٞزٕ ث٠ سب زٕٝ ؾبّ ٝٓي.  ُصضٝٛسٕ اسلبهي ١يچ ثسٝٙ ٝ اّٝ ؾبّ -

 ضٝ ٛلط ي٠ ًطزٕ احؿبؼ ثبض اٝٓيٚ ٝاؾ٠.  ثٞز كطٝؽ اؾ٘ف.ذٞقِْ ذئي زذشط ي٠.  زذشط ي٠ قسٟ

 ثب ثبالذطٟ.  ٠ٛ يب ثعٖٛ حطف ثب١بـ ٠ً ضكشٖ ًٜٔؼبض ذٞزٕ ثب ًٔي.  ضٝ زذشط ي٠ اٖٝٛ.  زاضٕ زٝؾز
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 ثالسٌٔيلي سٞ ٠ً اي٠ٜ اظ ث٢شط.  ٗيك٠ ٗؼٕٔٞ سٌٔيلٖ ايٜؼٞضي.  ٗيٌٜٖ نحجز ثب١بـ ُلشٖ ذٞزٕ

 .  ثٖ٘ٞٛ

 ث٢ف ٝ اٝٗسٟ ذٞقٖ اظـ ٠ً ُلشٖ ث٢ف ثبكشٚ ضيؿ٘ٞٙ.  آؾ٘ٞٙ ًٔي اظ ثؼس ضٝظ ي٠ ذالن٠ -

 . قسٕ ػالهٜ٘س

 قسٕ ذيطٟ چك٘بـ سٞ.  ًطز ِٛبٟ ٗٚ ث٠ ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠.  ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 : ُلز ٝ ًكيس زّ س٠ اظ آٟ ي٠.  ٗيعز ثطم چك٘بـ سٞ اقي ١ب٠ٓ ي٠.

 ٝهش٠ ذئي اٖٝٛ ٠ً ُلز ث٢ٖ ١ب ثؼس.  زاز اًي ث٢ٖ سب ًكيسٕ چي ٛ٘يسٝٛي. زاز ٗظجز ػٞاة ث٢ٖ -

 .  ٗيٞٗسٟ ذٞقف ٗٚ اظ ٝ ثٞزٟ ُطكش٠ ٜٗٞ چك٘ف ٠ً

 

.  ٛساقشٖ زاقشٚ زٝؾز ٝ ػكن اظ زضؾشي ٗؼٜي. ٛساقشٖ ؾٜي.  ثٞزٙ زازٟ ث٢ٖ ضٝ زٛيب اِٛبض -

 .  ٗيٌٜٖ احؿبؼ ٗٚ ٠ً ١٘ي٠ٜ ػكن ٗيٌطزٕ كٌط

 ضٝظ ١ط.  ذطيس ضٝظ ١ط.  ثٞزيٖ ُصاض ٝ ُكز حبّ زض ١ٖ ثب زائٖ.  كطٝؽ ثٞز قسٟ زٛيبٕ ٠٘١ زي٠ِ

 ثب سطٕ اٝٙ.  كطٝؽ ثٞز قسٟ ظسسُيٖ ٠٘١.  ٛ٘يطكشٖ ًالؾبٕ ؾط زضؾز زي٠ِ... ٝ دبضسي ٝ ٢ٗ٘ٞٛي

 .  قسٕ ٗكطٌٝ ٌٗ٘ٚ ١بي ٛ٘طٟ ثسسطيٚ

 سٞ حطكي ٝٓي ٗيٌطزٙ ٛهيحشٖ ٗؿشويٖ ؿيط زائٖ.  قسٟ ػٞو اذالهٖ ٗيل٢٘يسر ايٜب ٗبٗبٙ -

 . ٛ٘يطكز ُٞقٖ

 ذٞزٕ.  ٌٛطزٕ ؾٞاّ اظـ ٝهز ١يچ ٝٓي.  ثبقٚ زاقش٠ ذٞثي ٗبٓي ٝيغ ٗيٞٗس هيبكف ٝ سيخ ث٠

 ثيطٝٙ ٗيطكشيٖ ٠ً ثبض ١ط.  ًٜٖ ِٛبٟ كطٝؽ ذبٛٞازٟ دّٞ ث٠ ٛرٞإ ٠ً ثٞز ذٞة ٝيؼٖ ًبكي اٛساظٟ ث٠

 ٢ٖٗ ٝاؾٖ.  ٗيرطيسٕ ثطاـ ثالكبن٠ٔ.  ٠ًٜ ٌٗض ثيكشط طبٛيغ چٜس چيعي ي٠ ضٝ چك٘ف ثٞز ًبكي

 . ١ؿشٖ ذؿيؿي ٝ ُط حؿبة دؿط ٠ًٜ كٌط ذٞاؾز ٛ٘ي زٖٓ. ثبق٠ چوسض هي٘شف ٛجٞز

 : ُلز ٝ ث٢ف زاز سٌي٠ ٝ ؾطـ ٝ كطٗٞٙ ضٝ ُصاقز ضٝ زؾشف

 ذٞزـ اظ ًٞچيٌشط ذٞا١ط ي٠ ٗيسٝٛؿشٖ كوٍ.  ٛ٘يٌطز نحجشي ذبٛٞازـ ث٠ ضاػغ ٝهز ١يچ -

 .  زاضٙ ذ٠ٛٞ ٝٛي َطكبي.  زاضٟ
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 اٛوسض چٞٙ. ًٜٖ نحجز كطٝؽ ث٠ ضاػغ ايٜب ٗبٗبٙ ثب ٠ً ٗيٌطزٕ كٌط ايٚ ث٠ ًٖ ًٖ زاقشٖ زي٠ِ

 .  ًٜٖ ظٛسُي كطٝؽ ثسٝٙ ٠ً ًٜٖ كٌط ٛ٘يشٞٛؿشٖ حشي ٠ً ثٞزٕ قسٟ ٝاثؿش٠ ث٢ف

 

 ثصاض ٗيِلز ضٝظ ي٠.  ٗيبٝضز اي ث٢ب٠ٛ ي٠ زكؼ٠ ١ط ٝٓي.  ُصاقشٖ ٗيٞٙ زض ذٞزـ ثب ضٝ ٗٞيٞع -

 هبَي ًٖ ًٖ زاقشٖ زي٠ِ.  ذبضع ضكش٠ ٗسر ي٠ ٝاؾ٠.  ٛيؿز ثبثبٕ ٗيِلز ضٝظ ي٠.  اٗشحبٛبر اظ ثؼس

 .... ضٝظ ي٠ ٠ً ايٚ سب ٗيٌطزٕ

 زاقز ًٜٖ كٌط.  ًكيس نٞضسف ث٠ زؾز ي٠ ٝ ٗبقيٚ قيك٠ َطف ًطز ٝ ضٝـ.  قس ؾبًز ي٢ٞ

 زاضي ذف نساي ثب آضٕٝ.  زاز ككبضـ ٗحٌٖ ٝ ًطز هلْ كطٗٞٙ زٝض ٝ زؾشبـ. ًطز ٗي ُطي٠

 : ُلز

 

 

 ثؼس.  ثيطٝٙ ضكشيٖ ١ٖ ثب.  ثع٠ٛ حطف ثب١بٕ ذٞاز ٗي ُلز ٝ ديكٖ اٝٗس ػٔي اٗيط ضٝظ ي٠ اي٠ٌٜ سب -

 ٗي٠ٌٜ ازػب ٠ً زذشطي اٝٙ ٠ً ك٢٘يسٟ ٝ ًطزٟ سحوين كطٝؽ ث٠ ضاػغ ٠ً ُلز چيٜي ٗوس٠ٗ ًٔي اظ

 . ٛيؿز

 انال ? ٗيع٠ٛ ضٝ حطكب ايٚ كطٝؽ ث٠ ضاػغ حوي چ٠ ث٠ ٠ً سٞديسٕ ث٢ف ًٔي ٝ ث٠ٌٜ نجحز ٛصاقشٖ

 . ٠ًٜ سحوين ثرٞاز ٠ً زاضٟ ضثُي چ٠ اٝٙ ث٠

 : ُلز ٝ ظز زاز ؾطٕ

 . ًطزٟ ٝ ايٌٜبض ٗٚ ذبَط ٝاؾ٠ ٝ ِٛطا٠٘ٛ ُلز.  ثسٕ ُٞـ كوٍ ٝ ثبقٖ ؾبًز -

 : ُلز ث٢ٖ

 چبهٞ ذبَط ث٠ زازاقف.  ٗيِطز٠ٛٝ ضٝ ظٛسُي چطخ ذيبَي ثب ٗبٗبٛف ٝ ٗؼشبز ي٠ كطٝؽ ثبثبي -

 سب ؾ٠.  ًطزٙ ًطاي٠ ٗٞٓٞي َطكبي ١ٖ ًِٜٔي ًٞچيي ذ٠ٛٞ ي٠.  ظٛساٙ سٞ ُيطي ظٝض ٝ ًكي

 .  ًٞچيٌشطٙ ذٞزـ اظ ٠ً زاضٟ ١ٖ زي٠ِ ذٞا١ط



 
 

146 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ ٛبضاحشي ثب

 آزٕ ذٞزٕ ٗٚ.  ُلش٠ زضٝؽ ث٢ٖ ٗٞيٞع ايٚ ث٠ ضاػغ ٝ ٛيؿز دٞٓساض ٠ً ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ايٚ -

 ضاييكٞٙ ثٞز قسٟ ػٞض ١ط ، ١ٖ ثبثب ٗبٗبٙ ث٠ ضاػغ.  ٛساقشٖ احشيبع ًؿي دّٞ ث٠ ٝ ثٞزٕ دٞٓساضي

 .  ٗيٌطزٕ

 : ُلز اٗيط.  ًطز ذٞضزٕ.  ًطزٕ زاؿٖٞٛ ٠ً ُلز چيعي ػٔي اٗيط ٝٓي

 

 ث٢ز زاضٕ ٠ً حطكبيي س٘بٕ.  ٗيِٖ ث٢ز ضٝ ايٜب زاضٕ زاضٕ زٝؾز چٞٙ ؾرش٠ ٝاؾز ٗيسٖٝٛ -

 دٞٓساض ١بي دؿط ثب.  ١٘ي٠ٜ ًبضـ اٝٙ.  ٛساضٟ زٝؾشٖ كطٝؽ ُلز.  ٗيِٖ ٗسضى زٓيْ ثب ضٝ ٗيِٖ

 ١ٖ سٞ.  ثؼسي ؾٞغٟ ؾطاؽ ٗيطٟ ثؼس.  ٗيع٠ٛ سيؾ ضٝ ا٢ٛٝب ٗيش٠ٛٞ سب.  ًٜٚ ذطػف سب ٗيك٠ زٝؾز

 .  ُلز زٝؾشف ايٜٞ.  زاقش٠ ٛظطر ظيط ٝهش٠ ذئي ٠ً ثٞزي ًيؿبيي اظ يٌي

 

 

 دذٞٓساض ثچ٠ ٗد ػٞضي چ٠ ٠ً ايٚ.  ٗيكسٕ سط زاؿٞٙ ٗٚ ٝ ٗيِلز.  ٗيكسٕ ذٞضز ٗٚ ٝ ٗيِلز

 ذٞزقٞٙ ٠ً ًؿبيي ٠ٛ.  ثٞزٙ ؾبزٟ ٗٚ ٗظْ ٠ً ًؿبيي.  ٗيعزٟ ضٝ ثيطٝٙ حشي ٝ زاٛكِبٟ ١بي

 ٛ٘طٟ ١ب اؾشبز اظ ثش٠ٛٞ سب ٗيٌطزٟ ٠ً ًبضايي اظ ٗيِلز.  ثٞزٙ ١ٖ زي٠ِ ٛلط زٟ ثب ٝ ثٞزٙ ُطٍ

 ١٘يك٠.  ٗيٌطزٟ سٜف ٗبضًساض ٓجبؾ٢بي ١٘يك٠ اكشًبح ٗبٓي ٝيغ اٝٙ ثب ٠ً ثٞزٟ ايٜؼٞضي. ثِيطٟ

 .  ٗيٞٗسٟ كطؾري چٜس اظ ػُطـ ثٞي

 ٠ً ١ٜٞظ ٠ً ظزٕ ث٢ف ٗعذطف حطف ًٔي.  اٗيط ثب ًطزٙ زػٞا ث٠ ًطزٕ قطٝع ػبـ ث٠.  ٌٛطزٕ ثبٝض

 .  ث٘يطٕ ٗيرٞاز زٖٓ ذؼبٓز اظ يبزاٝضـ اظ ١ٜٞظ

 : ُلز ٝ ًكيس زي٠ِ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ٗيبٝضز ًٖ ٛلؽ ٗبػطا ايٚ ًطزٙ سؼطيق ثب اِٛبض

 ثب.  ًطزيٖ سؼويجف.  اٝٗس دبٕ ث٠ دب ٝٓي زازٕ كحكف. ًطزٕ زػٞا ثب١بـ.  ٛصاقز س٢ٜبٕ اٗيط ٝٓي -

 ذئي كطٝؽ ث٠ ٛؿجز ٗسر ايٚ سٞ...  ثٞز ُصاقش٠ ًالٟ ؾطقٞٙ ٠ً ًؿبيي ثب.  ظزيٖ حطف زٝؾشبـ
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 ث٠ ٛكسٕ ُٗ٘ئٚ سب ٛ٘يرٞاؾشٖ ٝٓي.  قسٕ ػٞو چطا ٠ً ٗيساز ُيط ث٢ٖ زائٖ اٖٛ ٝ ثٞزٕ قسٟ ؾطز

 .  ثيبضٕ ضٝـ

 ٠ً اي ذ٠ٛٞ ي٠.  زاؿٞٙ ٗحْ ي٠.  قٞٙ ذ٠ٛٞ زض ضكشٖ.  ٛ٘ٞٛس ثبهي ٝاؾٖ قٌي ١يچ زي٠ِ ٠ً ٝهشي

 .  ٗيبز ػبيي ١٘چيٚ اظ كطٝؽ ٛ٘يكس ثبٝضٕ.  ٗيكس ذطاة ١ٖ ضيكشطي ي٠ ظٓع٠ٓ ثب

 

.  ًطز نساـ ٝ ضكز.  زاضٕ ًبض كطٝؽ ثب ُلشٖ. ًطز ثبظ ٝ زض ضيرش٠ ١ٖ ث٠ ١ٞٗبي ثب ثچ٠ ي٠.  ظزٕ زض

.  زض ػٔٞي اٝٗس ُٔساض چبزض ي٠ ثب كطٝؽ ٝهشي ٝٓي.  زضٝؽ چيع ٠٘١ ٠ً زاقشٖ اٗيس زٖٓ س٠ ١ٜٞظ

  قسٟ ذطاة ؾطٕ ضٝ زٛيب

 كوٍ.  ٝايؿشبزٕ ضٝـ ػٔٞي ٗٚ ٛ٘يكس ثبٝضـ. ٗيٌطز ِٛبٕ سؼؼت اظ قسٟ ُطز چك٘بي ثب اٖٝٛ

 : ثِٖ حبٓي ثي ثب سٞٛؿشٖ

 چــــــــــــــــــطا؟؟؟ -

 : ُلز ٝ قس ػ٘غ چك٘بـ سٞ اقي

  ثسٕ سٞييح ٝاؾز ثعاض -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠

 .  ك٢٘يسٕ ذٞزٕ ضٝ ثبق٠ سٞييح هبثْ ٠ً چيعي ١ط.  ٌٛطزٟ الظٕ -

 . ضكشٖ ٝ قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض ثسٕ ث٢ف سٞييح اػبظٟ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ١ٖ ثؼس

 : ُلز ٝ َطكٖ ثطُكز

 ..........ٝٓي.  ظٛسُيٖ سٞ اٝٗس ٠ً ثٞز زذشطي اٝٓيٚ كطٝؽ. ًكيسٕ چي ٛ٘يسٝٛي -

 ٠ً ٝاؾٖ ٗيعز اؼ إ اؼ ًٔي. ٗٞثبئٖ ث٠ ٗيعز ظَٛ ًٔي ضٝظ ١ط.  ٛطكشٖ زاٛكِبٟ ١لش٠ ي٠ سب

 .  اٛساذز ُيطٕ زاٛكِبٟ سٞ ضٝظ ي٠ ثبالذطٟ.  ثٞزٕ قسٟ ؾَٜ اظ ٗٚ ٝٓي ٠ًٜ نحجز ثب١بٕ ٗيرٞاز
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 الؿط ذئي.  آضايكي ١يچ ثسٝٙ.  ثٞز ظزٟ ؾبزٟ سيخ ي٠.  ٛجٞز ذجطي ١٘يكِي كطٝؽ اٝٙ اظ زي٠ِ

 .  ًطز ُطي٠ ًٔي.  ثٞز قسٟ

 : ُلز

 ٗٚ ٝٓي. حطكب ايٚ اظ....ٝ زاقش٠ زٝؾز ٜٗٞ اّٝ اظ ُلز.  قسٟ ػٞو ظٛسُيف سٞ ٗٚ اٝٗسٙ ٗٚ ثب -

 . ضكشٖ ٝ.  ٛيؿز ظٛسُيٖ سٞ كطٝؽ اؾٖ ث٠ ًؿي زي٠ِ.  زي٠ِ ٗطزٟ ٝاؾٖ ُلشٖ

 ٝػٞز ثب.  ثطٕ ٛ٘يشٞٛؿشٖ زاٛكِبٟ.  ٗيكس ظٛسٟ ٝاؾٖ ذبَطٟ ي٠ ٗيطكشٖ ػب ٠٘١.  قسٕ زاؿٞٙ

 ُي اكؿطزٟ ٗسر ي٠..  ًٜٖ ديسا يٌٖ ضٝ ذٞزٕ سب ق٘بّ اٗسٕ ٝ ُطكشٖ اٛشوبٓي ثبثب ٗبٗبٙ ٗربٓلش٢بي

 ٝ ؾَٜ آزٕ ي٠ قسٕ.  ًكيسٕ ذٍ زذشطٟ چي ١ط زٝض زي٠ِ.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ًٖ ًٖ ٝٓي.  ُطكشٖ

  ٗيجيٜي االٙ ٠ً ١٘يٜي قسٕ.  ٗـطٝض

 

 زاضي احشيبع دّٞ ث٠ ٗيِلشي ٠ً ايٚ.  ش١ٜٖ سٞ اٗس اٝٙ هيبك٠ ذٞزآُبٟ ٛب زيسٕ ضٝ سٞ ٠ً اٝٓي ضٝظ -

 ٗسر ايٚ سٞ ٠ً چيع١بيي س٘بٕ ٝٓي ًٜٖ سجطئ٠ ذٞزٗٞ ٛ٘يرٞإ.  ثٞز سٜز ٗبضًب ث٢شطيٚ ١٘يك٠ ٝٓي

 ٗيٌطزٕ ذبٓي سٞ ؾط ضٝ ٠٘١.  ثٞز قسٟ ػ٘غ زٖٓ سٞ

 : زاز ازا٠ٗ ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب

 ٝٓي............. ٝ ثٞز زٖٓ سٞ ٠ً ػوس١بي زاقشٖ ٗٚ.  ٗيِلشي ضاؾز اي ػوسٟ ٗيِلشي ث٢ٖ ٝهشي -

 كطٝؽ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ًٜٖ اشيشز زاقشٖ زٝؾز.  ٗيِي ضاؾز زاضي سٞ ًٜٖ هجّٞ ذٞاؾشٖ ٛ٘ي

 .ًطز زاؿٖٞٛ اٝٙ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ. ًطز ذٞضزٕ اٝٙ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ًطز اشيز ٜٗٞ

 اقٌي چك٘بي ٝهشي.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ يٌسكؼ٠ ٝٓي ػٞضي چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ.  ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ اٗكت ٝٓي

 ...  زيسٕ ٝ چك٘بر سٞ ؿٖ ٝهشي.  زيسٕ سٞ

 : ُلز ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠
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 ٝٓي قس ٗي ذٜي ػٞضايي ي٠ زٖٓ.  ٗيٌطز آضٖٝٗ ٛبضاحشز هيبك٠ زيسٙ ٗسر ايٚ سٞ.  ٛ٘يسٖٝٛ-

 ........ اٗكت

 ثًٞؽ ًيؿ٠ قسٟ ٠ً چي٠ زذشط ايٚ سوهيط ؟ حبٗيٚ ٗيٌٜي چيٌبض زاضي:  ُلشٖ ذٞزٕ ثب يٌسكؼ٠

 ثي ايٜوسض!!!  ثكي ػٞو ايٜوسض ٠ً قسٟ ثبػض چي ؟. ذٞضزي ظذٖ هجال سٞ ٠ً چي٠ ايٚ سوهيط ؟ سٞ

 !!!  ازة ثي ايٜوسض.  ُٜٗن

.  قسٟ ثس حبٓز ٠ً ك٢٘يسٕ ٝ قٜيسٕ ضٝ آيسا ٝ اضزالٙ حطكبي ٠ً ٗيطكشٖ ًٜٔؼبض ذٞزٕ ثب زاقشٖ

 ............ ثيبضٕ َبهز ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ.  آيٚ ذٞضز ث٢ٖ ذٞزٕ اظ حبٖٓ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

 ذئي حطكبي ٗيسٖٝٛ.  ًطزٕ ٝ ًبض ايٚ ثب١بر چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ٛجٞز ذٞزٕ زؾز.  ثجرف ٜٗٞ آيٚ -

 ًٚ زضًٖ....... ٝٓي ظزٕ ث٢ز ثسي

 . زي٠ِ ِٛلز ١يچي ٝ زؾشبـ سٞ ُطكز ٝ ؾطـ

 

  ًطزٕ نساـ آضٕٝ.  ؾٞذز زٖٓ

 .حبٗيٚ -

 زٖٓ ٝٓي چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ُطكز آسيف زٖٓ.  ثٞز هطٗع ذئي چك٘بـ. ًطز ِٛبٕ ٝ ثطُكز

  ثك٠ آضٕٝ ٠ً ثعٖٛ حطكي ي٠ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ثجيٜٖ ٝ ٛبضاحشيف ٛ٘يرٞاؾز

 سٞ ذٞزٕ ًبكي اٛساظٟ ث٠ ٗٚ حبٗيٚ.  ُلشٖ زضٝؽ ايٜؼٞضي چٞٙ ٛيؿشٖ ٛبضاحز زؾشز اظ ٛ٘يِٖ -

 ............ سٞ ٝٓي.  ٗيرٞاؾز آضاٗف زٖٓ.  زاضٕ ٗكٌالر ظٛسُيٖ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜس.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ٗظْ ١ب زذشط ٠٘١ ًٚ ثبٝض ٝٓي ٗشبؾلٖ اكشبزٟ ٝاؾز ٠ً اسلبهي ٝاؾ٠.  ٌٜٛيٖ كٌط ث٢ف زي٠ِ ثيب -

 .  ٛيؿشٚ ١ٖ

 :  ُلشٖ ٓجرٜس ثب. ًطز ِٛبٕ كوٍ ٝ ٛعز حطكي
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  ؟ اًــــي.  ثبقٖ ٛساقش٠ ًبضي ًبض ١ٖ ثب ٝ ثؼس ث٠ ايٚ اظ ًٜيٖ نٔح ثيب -

 .  ثسٕ زؾز ثب١بـ ٠ً ًطزٕ زضاظ َطكف زؾش٘ٞ

 ٗظْ ثبظٕ.  زاز زؾز ثب١بٕ ٝ ظز هكَٜ ٓجرٜس ي٠ ثؼس.  زؾشٖ ث٠ ١ٖ ِٛبٟ ي٠.  ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 .  ؾطز ١٘يك٠ ٗظْ ٜٖٗ.  ثٞز زاؽ ١٘يك٠

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ثيطٝٙ زؾشف سٞ اظ زؾش٘ٞ

 ػب ي٠ اظ اي٠ٌٜ يب ثرٞضٕ قبٕ ذ٠ٛٞ ثجط ٜٗٞ يب.  ثرٞضٕ ٗٚ ٛصاقشي ٠ً قبٕ.  حبٖٓ ثي ذئي ٗٚ -

 . ثيبٕ ثيطٝٙ ٛ٘يشٖٞٛ ٗبقيٚ اظ ٝيغ ٝ ؾط ايٚ ثب ٗٚ چٞٙ.  ثرط ؿصا ٝاؾٖ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب

 ثِصضٟ ذٞـ ث٢ز ٢ٗ٘ٞٛي ٛصاقشٖ ٠ً ٗيرٞإ ٗؼصضر -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب

 . ٛعٛيٖ حطف ١ٖ ثب ٗٞيٞع اٝٙ ث٠ ضاػغ قس هطاض زي٠ِ ثؿش٠ -

 ٠ِٛ كطٝقي ديشعا ي٠ ػٔٞي.  ًطز حطًز ًطزٝ ضٝقٚ ٝ ٗبقيٚ.  ٛعز حطكي زي٠ِ ٝ ظز سٔري ٓجرٜس

 ١ٖ ثؼس.  ذٞضزيٖ ؿصا ٗبقيٚ سٞ زٝسبيي حطف ثسٝٙ.  ثطُكز ديشعا سب زٝ ثب.  قس ديسا.  زاقز

 .  ذ٠ٛٞ ضكشيٖ

 :  ُلشٖ ثكٖ ديبزٟ اي٠ٌٜ اظ هجْ

 

  ثريط قت.  ًطزي زّ ٝ زضز ثب١بٕ ٝ ًطزي اػش٘بز ث٢ٖ ٠ً ٗطؾي.  ٜٗ٘ٞٙ ؿصا ٝاؾ٠ -

 ًطز نسإ ُصاقشٖ زض زؾشِيطٟ ث٠ ٝ زؾشٖ سب.  ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب كوٍ.  ِٛلز چيعي

 آيٚ -

  ثع٠ٛ ضٝ حطكف قسٕ ٜٗشظط ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ.  ثٞز ٛبضاحز ٝ ٗظٕٔٞ ذئي نساـ ٓحٚ
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 : ُلز آضٕٝ

  ثجرف ٜٗٞ سٞٛؿشي اُط ٝٓي.  ظيبزي٠ ذٞاؾش٠ ٗيسٖٝٛ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜسي.  زاقز كطم ٗيكٜبذشٖ االٙ سب ٠ً حبٗيٜي ثب حبٗيٚ ايٚ چوسض

 . ثريط قت.  ٗيجركٖ -

 ٝ ٓجبؾٖ.  ثٞز ذٞاثيسٟ ػٞٙ ٗطيٖ ديف اٗكت ًٜٖ كٌط.  ٛجٞز ضٝقب. اسبهٖ سٞ ضكشٖ ٝ قسٕ ديبزٟ

 . زؿسؿ٠ ثي ٝ آضٕٝ ذٞاة ي٠.  ذٞاثيسٕ ٝ ًطزٕ دبى ٝ آضايكٖ.  ًطزٕ ػٞو

 ٛوبقي ضٝقب ثب زاقشيٖ ٝ ثٞزٕ ٛكؿش٠ ؾبٓٚ سٞي ، زازٕ ضٝ ضٝقب نجحب٠ٛ اي٠ٌٜ اظ ثؼس نجح

 ٛبضاحشي ثب زازٕ ؾالٕ ث٢ف.  ثٞز ظزٟ ١ٖ ًف زذشط ٗكٌي سيخ ي٠.  اٝٗس اضزالٙ ٠ً ٗيٌكيسيٖ

 : ُلز ٝ زاز ٝ ػٞاثٖ

 ضكشي ضٝظ ٝ حبّ اٝٙ ثب ٗيسٝٛي ١يچ ؟ ثعٛي ظَٛ ث٢ٖ ذ٠ٛٞ ضؾيسي ٝهشي ثٞزي ٛسازٟ هّٞ ٠ِٗ -

 ؟ قسٕ ِٛطاٛز چوسض

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜسي آضاٗف ثب

 !!! ٛساقشٖ ضٝ سٞ ق٘بضٟ ٠ً ٗٚ ٝٓي -

 : ُلز زٓرٞضي ثب

 ًي سب ٗيسٝٛي.  ثِيطي اظـ ٗيشٞٛؿشي ثٞز ٢ٖٗ ٝاؾز ٗٚ ِٛطاٛي ا٠ُ ؟ ٛجٞزي حبٗيٚ ثب ٠ِٗ -

 ؟ ٠ٛ يب ذٞث٠ حبٓز ثسي ذجط ث٢ٖ ٠ً ثٞز ٗٞثبيْ ث٠ چكٖ٘

  ثٞزٗف ٛسيسٟ نجح اظ.  اكشبزٕ زيكت ٗبػطاي ٝ حبٗيٚ يبز اٝٗس ٠ً حبٗيٚ اؾٖ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٝ حٞاؾٖ

 .  ضكز يبزٕ ثٞز ثس حبٖٓ ثؽ اظ.  ٗيكي ِٛطاٙ حس ايٚ سب ٛ٘يسٝٛؿشٖ ثجركيس -

 : ُلز ٝ ٛكؿز ٗٚ ضٝيي ث٠ ضٝ ٗجْ ضٝ ٝ ًكيس آ١ي ٛبضاحشي ثب

 .  ثٞزي ذٞاثيسٟ زي٠ِ ذ٠ٛٞ اٝٗسٕ سب.  قسٕ ِٛطاٙ ًٔي.  ٠ٌٜٛ زضز زؾشز -
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 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب.  ٗٚ ثٞزٕ ُيؼي آزٕ ػؼت.  ٛعز حطكي زي٠ِ ٝ قس ؾبًز

 .  اضزالٙ ٗيرٞإ ٗؼصضر ، ثجركيس ثبظٕ -

 : ُلز ٝ ظز ظٝضًي ٓجرٜس ي٠

 . ٛساضٟ ػيت -

 : ُلز آضٕٝ.  قسٕ ضٝقب ثب ًكيسٙ ٛوبقي ؾطُطٕ ٝ ٛعزٕ حطكي زي٠ِ

 .  ٗيِطزيٚ ثط كطزا ُلز ٗي ػ٠٘ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب

 . ًٜٖ ػ٘غ ضٝ ٝؾبئٖ ًٖ ًٖ ثبيس دؽ!!  ٛ٘يسٝٛؿشٖ ؟؟ ػسآ -

 : ُلز ًٜبي٠ ثب

 ؟ ثطُطزي ظٝزسط ٠ً ٗكشبهي ذئي اِٛبض -

 .  ثطُطزيٖ ثبيس ثبالذطٟ ، زي٠ِ ضكشٜي٠ ٢ٗ٘ٞٛي ذٞة -

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ.  ثٞز ٛبضاحز ايٜوسض چطا ٛ٘يسٖٝٛ

 ؟ قسٟ چيعي -

 : ُلز ثٞز دبييٚ ؾطـ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

  ٗيك٠ سَٜ ٝاؾز زٖٓ ثطي -

 زيس ٝهشي. ثعٖٛ حطف ٛشٞٛؿشٖ ًطزٕ ًبضي ؟١ط ٗيك٠ سَٜ ٗٚ ٝاؾ٠ زٓف.  ثٞز ٗٞٛسٟ ثبظ ز١ٜٖ

 : ُلز ٛ٘يعٖٛ حطكي ٝ ٗيك٠ ثؿش٠ ٝ ثبظ ز١ٜٖ ٗب١ي ٗظْ

 ... االٙ ٝٓي...........  ٠ً ًٜٖ ديسا ٝ ًؿي ٛشٞٛؿشٖ چٞٙ ٌٛطزٕ اظزٝاع االٙ سب ٗٚ آيٚ -

 ُلز يٌسكؼ٠.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ زاقشٖ سؼؼت ثب ١ٜٞظ ٜٖٗ.  ثع٠ٛ حطف ٝاؾف ثٞز ؾرز ذئي اِٛبض

: 
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 ؟ ٗيٌٜي اظزٝاع ٗٚ ثب آيٚ -

 ؟ اضزالٙ ؟ ًطز ذٞاؾشِبضي ٗٚ اظ ؟ االٙ ُلز چي ايٚ.  قس ثسسطٕ زي٠ِ ثٞز ثس حبٖٓ.  قسٕ ق٠ٌ

 ١ذطٝسٖ سٞ چوسض ٠ً ك٢٘يس ٝ زيس ٝ حبٖٓ ٠ً اضزالٙ. ٛ٘يٌطز ًبض كٌطٕ.  ثِٖ چي زٝٛؿشٖ ٛ٘ي

 : ُلز

.  ثطيس ظٝز ايٜوسض ثرٞاييس ٠ً ٛ٘يٌطزٕ كٌط انال آذ٠.  قسي ق٠ٌ ٝ ُلشٖ ايٜؼٞضي ٠ً ثجركيس -

 ٝٓي.  ٛساضيٖ ١ٖ ث٠ ٛؿجز ظيبزي قٜبذز ٗب زٖٝٛ ٗي.  ثعٖٛ ضٝ زٖٓ حطف ٛشٖٞٛ ٗٚ ٝ ثطيس سطؾيٖ

 ذٞة.  ثسي ػٞاة ذٞإ ٛ٘ي االٙ.  ثرٞاي سٞ ا٠ُ آجش٠.  ثكٜبؾيٖ ضٝ ١٘سيِط ًٖ ًٖ سٞٛيٖ ٗي

 .  ثسٟ ػٞاة ثؼس ثٌٚ سٞ كٌطار

 قسٕ حجؽ ٛلؽ ، اضزالٙ ضكشٚ ثب.  ضكز ٝ قس ثٜٔس ثسٟ ًطزٙ نحجز اػبظٟ ٗٚ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ثؼس

 ذٞاؾشِبضي ٗٚ اظ ثرٞاز ٠ً ٗيكٜبذز ٜٗٞ چوسض ٠ِٗ.  اضزالٙ حطكبي ٛ٘يكس ثبٝضٕ. ًطز آظاز ضٝ

 .  ثبال دطيسٕ حبٗيٚ نساي ثب ٠ً ٗيٌطزٕ كٌط زاقشٖ ١٘يٜؼٞضي.  ٠ًٜ

 .  ًطزٕ نسار ثبض زٟ ، زذشط ًؼبيي-

 : ُلشٖ ٝ هٔجٖ ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ

  ز١ٜٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ.  اٝٗسٙ ٝيغ چ٠ ايٚ -

 ؟ قسٟ چيعي.  ًؼبؾز حٞاؾز ٛيؿز ٗؼٕٔٞ سٞ.  ٠ً ثيبٕ ثعٖٛ قيذٞض ٛ٘يشٖٞٛ ذٞة

 : ُلشٖ آضٕٝ اضازٟ ثي يٌسكؼ٠ چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ٗٞٛس ٜٗشظط ٝ ٛكؿز ٗٚ ًٜبض ٗجْ ضٝ

 . ًطز ذٞاؾشِبضي ٗٚ اظ االٙ اضزالٙ -

 

 

 ثب زاقشٖ.  ٛكؿش٠ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز ٝ ًطزٟ ١ٖ سٞ اذ٘بـ زيسٕ.  ًطزٕ ِٛبـ.  ٛ٘يع٠ٛ حطكي زيسٕ

 .  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبـ سؼؼت

 ؟ ثسي ث٢ف ٗيرٞاي ػٞاثي چ٠ حبال!!!  ػبٓت -
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 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ػ٘يوي ٛلؽ

 ...ُلز ث٢ٖ االٙ ١٘يٚ سبظٟ.  زٖٝٛ ٛ٘ي -

  ضكز قس ثٜٔس ، ثعٖٛ ضٝ حطكٖ ثوي٠ زي٠ِ ٛصاقز

 ايٚ سٞ.  اضزالٙ ديف ضكز حٞاؾٖ زٝثبضٟ!!!  زي٠ٛٞ.  ثٞز قسٟ ذٞة سبظٟ.  ًطز هبَي ثبظ ايٚ.  اٟ

.  اكشبزٕ ٗبًبٙ يبز يٌسكؼ٠.  ٠ًٜ ذٞاؾشِبضي اظٕ يٌي ثرٞاز ٠ً زاقشٖ ًٖ ٝ ١٘يٚ ، االٙ ٗٞهؼيز

 .  ٓجٖ ضٝ اٝٗس ُٜسٟ ٓجرٜس ي٠ ذٞزآُبٟ ٛب. ٗيٌطز ٝٓعي ٝ ػٔع چ٠ ٗيل٢٘يس ا٠ُ

 

 ذئي.  زاقشٖ زٝؾز ١٘يك٠ ٗٚ ٠ً زاقز ضٝ اي هيبك٠ ١٘ٞٙ. ثٞز ذٞقِٔي ذئي دؿط اضزالٙ

 ...ٝٓي.  ثٞز ذٞثي ثچ٠ ٝ ٗشكرم ١ٖ

 .  ثطزاقشٖ ًطزٙ كٌط اظ زؾز ضٝقب نساي ثب

 ؟ ًكيسٕ ذٞقِْ.  آيٚ.  آيٚ -

 ثٜٔسـ. ثچ٠ ايٚ ٛبظ چوسض.  زٝضـ ثٞز ضيرش٠ ٝ ١ٞٗبـ ٝ ثٞز ًطزٟ ثبظ ٝ ؾطـ ُْ.  ًطزٕ ِٛبـ

 : ُلشٖ ٗيجؿشٖ ضٝ ١بـ ٗٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  دبٕ ضٝ ٛكٞٛسٗف ًطزٕ

 ٛوبـ ٗيرٞاي ٝهشي ِٛلشٖ ٗٚ ٠ِٗ ٝٓي.  ًكيسي ٛبظ ذئي ذبٖٛ ذٞقِْ ثــــــــــ٠ٔ -

 .  ِٛيطٟ زضز چك٘بر ٠ً ٛطيعٟ نٞضسز سٞ ايٜؼٞضي ٠ً ثجٜس ضٝ ١ٞٗبر ثٌكي

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 . ثجٜسٕ ٝ ١ٞٗبٕ زي٠ِ ٗيسٕ هّٞ ثبق٠،-

 

 

 اٝٗسٟ ذٞقٖ ذئي اضزالٙ اظ ٗٚ.  ثٞز ٗكـّٞ ذئي كٌطٕ.  ٛسيسٕ ضٝ حبٗيٚ زي٠ِ قت آذط سب

.  ٗيٌطز كطم ػكن ٝٓي ، ٗيٞٗس ذٞقٖ چيعـ ٠٘١ ٝ هيبك٠ ٝ سيخ اظ.  ٛجٞزٕ ػبقوف ٝٓي.  ثٞز
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 اظ.  ٛسيسٛف اظ ثبقٖ سبة ثي ٝ ثِيطٕ زٓكٞضٟ ٝ ثك٠ ُطٖٗ.  ثبال ثطٟ هٔجٖ يطثبٙ ثجيٜ٘ف ٠ً ايٚ

 ًٜٖ ق١ٞط هيبك٠ ٝ سيخ ث٠ ٗيرٞاؾشٖ اُط.  ٛجٞز ذجطي ٗيٜٞيؿٚ ًشبثب ٠٘١ سٞ ٠ً چيعايي ايٚ

 .  ٛيؿشٖ ١ٖ اضزالٙ ػبقن.  ٛجٞزٕ ػبقوف ٗٚ ٝٓي ٛجٞز آزٗي ًٖ ذٞزـ ٝاؾ٠ ٗبًبٙ

 ... ٝ ثٞزٕ ُلش٠ زضٝؽ ذئي ذبٛٞازٟ ايٚ ث٠.  ٛجٞزٕ زضؾشي ٝيؼيش٠ سٞ االٙ ٗٚ

 ًٜٖ اؾشلبزٟ اضزالٙ اظ ثِيطٕ ضٝ ٗبًبٙ حبّ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ ٠ً ش١ٜٖ سٞ اٝٗس ذجيظب٠ٛ كٌط ي٠ آٙ ي٠

 ....... ثؼس ٝٓي

 ػبقوف زذشط ي٠ ٠ً ثٞز حوف اٝٙ.  ًٜٖ اؾشلبزٟ اظـ ثرٞإ ٗٚ ٠ً ثٞز ًطزٟ ُٜب١ي چ٠ اضزالٙ

 . ػهجبٛي٠ ذئي زؾشٖ اظ ٠ً االٙ اٖٝٛ.  ٗيٌطزٕ چيٌبض ضٝ ثبثب سبظٟ.  ثبق٠

 زضاظ چ٘ٚ ضٝ ذ٠ٛٞ دكز ؾجع ٗح٠َٞ سٞ اضزالٙ زيسٕ ٠ً.  ًٜٖ ِٛبٟ ضٝ زضيب سب دٜؼطٟ ًٜبض ضكشٖ

 ضٝ ضٝقب ٠ً ػٞضي آضٕٝ.  ًٜٖ نحجز ثب١بـ ثطٕ ٠ً كطنز ث٢شطيٚ االٙ ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  ًكيسٟ

 .  ثيطٝٙ ضكشٖ قسٕ حبيط ثيساض

 ١ٞا.  ٛكؿشٖ چ٘ٚ ضٝ ًٜبضـ ضكشٖ ٓجرٜس ثب. زيس ٜٗٞ ٝ قس ثٜٔس دبٕ ثبنساي.  ؾ٘شف ضكشٖ آضٕٝ

 قٔٞاض ي٠ ثب ثٞز سٜف ٛبظى سيكطر ي٠.  ٗيٌطز ِٛبٟ آؾ٘ٞٙ ث٠ ٝ ٛعز حطكي.  ثٞز ذٜي ذئي

 :  ُلشٖ آضٕٝ ٝ زٝضٕ ديچيسٕ ٝ غاًشٖ.  قس ٛ٘ي ؾطزـ ايٚ ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ.  ٝضظقي

 .  قسٕ ذٔٞسز ٗعاحٖ ثجركيس.  زيسٗز دٜؼطٟ اظ -

 :  ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

 

 ؟ ثيساضي سٞچطا.  دبييٚ اٝٗسٕ ٛ٘يطكز ذٞاثٖ.  ٛساضٕ ذٔٞسي -

 .  ًٜٖ نحجز ثب١بر اٝٗسٕ.  ٛ٘يطكز ذٞاثٖ ٜٖٗ

 : ُلز ٝ ًكيس آٟ ي٠ ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ ٝ ًطزٝ ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠

 ؟ ٠ٛ ٠ِٗ.  ٜٗلي٠ ػٞاثٖ -

 .  ِٛلشٖ چيعي ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ؾطٕ
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 : ُلز آضٕٝ

 ؟ ٝؾ٠ُ ًؿي دبي ؟ چطا -

 : ُلشٖ.  ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ كٞضي

 ....  ٗٚ كوٍ.... ٗٚ كوٍ.  اضزالٙ ٠ٛ -

 

 

 ِٛبٟ ز١ٜٖ ث٠ زاضٟ ػٞضي ١٘يٚ زيسٕ.  ثِٖ ٝايح ٛ٘يكس ١ٖ ضٕٝ.  ثِٖ ػٞضي چ٠ ٛ٘يسٝٛؿشٖ

 : ُلشٖ آضٕٝ ٝ زضيب ث٠ ظزٕ ٝ زٖٓ.  ٜٗشظطٟ ٝ ٗي٠ٌٜ

 ٗطز سٞ.  ثبق٠ زاقش٠ زٝؾز ػبقوب٠ٛ ٠ً ثبق٠ يٌي ثب ٠ً حوش٠ سٞ.  اضزالٙ ٛيؿشٖ ػبقوز ٗٚ -

 ١٘ؿط ي٠ ػٜٞاٙ ث٠ ٝٓي زاضٕ ،زٝؾز زٝؾز ي٠ ػٜٞاٙ ث٠ ٗٚ.  سٕ٘ٞ چيع ٠٘١.  ١ؿشي ذٞثي ذئي

 .  زيِؿز چيع ي٠ ػكن ٠ً ٗيسٝٛي....

 .  ُلشٖ ضٝ حطكٖ سب قسٕ ظٛسٟ ٝ ٗطزٕ.  ثيطٝٙ زازٕ نسا ثب ٝ ٛلؿٖ ٝ ُلشٖ ٝ ايٚ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب اضزالٙ

 ؟ ًٜي كٌط ايٚ اظ ثيكشط ٛ٘يرٞاي -

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٛبضاحشي ثب

 

 . ٗشبؾلٖ ٗٚ.  ٛ٘يبز ٝػٞز ث٠ قج٠ ي٠ ػكن.  اضزالٙ ٠ٛ -

 : ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  ثجيٜٖ ضاحشي ث٠ ٗيشٞٛؿشٖ ضٝ چك٘بـ سٞ ؿٖ

 ػبقوز ٠ً ًٜي ظٛسُي ظٛي ثب ػ٘ط ي٠ ٠ً اي٠ٜ اظ ث٢شط ثبقي ٛبضاحز االٙ.  اضزالٙ ًٚ زضًٖ -

 .  ٛيؿز

 : ُلز ٝ قس ثٜٔس آضٕٝ
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.  ثبظٕ ٗطؾي.  آيٚ ثبقي ٗٞكن اٗيسٝاضٕ.  ثبق٘ز زاقش٠ ٛشٞٛؿشٚ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ ٗشبؾلٖ ٜٖٗ -

  ثريط قت

 :ُلشٖ آضٕٝ

 .  ثريط قت.  ٛساقشٖ ضٝ ٓيبهشز.  اضزالٙ ثجركٖ -

 : ُلز ٝ ًطز نسإ ثؼس قس زٝض اظٕ هسٕ چٜس

 ؟ ٛجٞز حبٗيٚ ذبَط ث٠ ٜٗليز ػٞاة آيٚ -

 ث٠ كٌط ايٚ چطا.  ثٞزيٖ سك٠ٜ ١ٖ ذٞٙ ث٠ زيطٝظ سب ٠ً ٗب ث٠ٌٜ؟ ضٝ كٌط ايٚ ثبيس چطا.  قسٕ ق٠ٌ

 . ضؾيسٟ ش١ٜف

 : ُلشٖ آضٕٝ

  ٠ٛ ًٚ ثبٝض -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

 ذٞـ قت.  ٜٗ٘ٞٙ -

 ثب ثرٞإ ٠ً ًكيسٕ ضٝ ثسثرشي ٠٘١ ايٚ ٗٚ ٝٓي. ٝاؾف قسٕ ٛبضاحز ذئي.  ضكز ٝ ُلز ايٜٞ

 ؾطزٕ ذئي ٝٓي.  ٛكؿشٖ يٌٖ.  ثبقٖ زاقش٠ ػبقوب٠ٛ اظزٝاع ي٠ ٗيرٞاز زٖٓ.  ًٜٖ ظٛسُي ػكن

 ثيساض ذٞاة اظ ثشٖٞٛ ثبيس.  ًٜيٖ حطًز نجح كطزا ثٞز هطاض.  ثرٞاثٖ سب اسبم سٞ ضكشٖ قسٕ ثٜٔس.  قس

 .  ثكٖ

 

 ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ػٞٙ ٗطيٖ اظ ظٝز نجح ُلشٚ.  ٛسيسٕ ضٝ اضزالٙ ٗيطكشيٖ زاقشيٖ ٝهشي نجح

 زٝثبضٟ ١ٖ حبٗيٚ.  ثجي٠ٜ ٜٗٞ زي٠ِ ٛرٞاز ٠ً ٗيسازٕ حن ث٢ف.  ًبض ؾط ضكش٠.  ًطزٟ ذساحبكظي

 . ثٞز هجال ٠ً اذالهي ثس ٝ اذ٘ٞ ١٘ٞٙ ثٞز قسٟ

 كطزا چٞٙ.  ٗيِكز ثط ٗب ١٘طاٟ ١ٖ آيسا ثبض ايٚ ٝٓي ثيبيٖ حبٗيٚ ثب ضٝقب ٝ ٗٚ قس هطاض ١ٖ ثبظ

 ضاٟ اي٠ٌٜ اظ ثؼس ؾبػز ٛيٖ.  ػوت نٜسٓي ١ٖ آيسا ٛكؿشيٖ ػٔٞ ٝضٝقب ٜٗٞ.  زاقز اٗشحبٙ
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 اظ ٗبقبهلل ٠ً ١ٖ آيسا.  ذٞاثٞٛس ػوت ضٝ ضٝقب ٝ زاقز ٠ِٛ ٝ ٗبقيٚ حبٗيٚ.  ذٞاثيس ضٝقب اكشبزيٖ

 آضٕٝ. ًطزٕ ػ٘غ ٝ حٞاؾٖ حبٗيٚ نساي ثب.  ٗيجطز ؾط ث٠ ٛبظ ذٞاة زض ثٞزيٖ اكشبزٟ ضاٟ ٝهشي

 : ُلز ًٜبي٠ ثب ٛكٜٟٞ ثبق٠ ثيساض آيسا ا٠ُ ٠ً ػٞضي

 ؟ ٛجٞز ذساحبكظي ثطاي چطا ؟ ذجط چ٠ ذؿش٠ زّ ػبقن اظ -

 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 . ثجي٠ٜ ٜٗٞ ٛ٘يرٞاؾش٠ زٓف چٞٙ قبيس -

 : ُلز سؼؼت ثب

 ؟ چطا -

 .  زازٕ ضز ػٞاة ث٢ف ٝ ًطزٕ نحجز ثب١بـ زيكت چٞٙ -

 : ُلز سؼؼت ثب

 ًؼب ٗكٌْ دؽ.  ٠ً زاضٟ ١ٖ ذٞثي ٗبٓي ٝيغ ٝ هيبك٠.  ذٞثي٠ ذئي دؿط ٠ً اٝٙ ؟ چي ثطاي -

 ؟ ثٞز

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف

 ٝ هكَٜ.  زاضٟ ذٞثي ٗبٓي ٝيغ َطف ٠ً ٗيِٚ ٠٘١ ٗيبز ديف اظزٝاع ٝاؾ٠ ٗٞضز ي٠ ٝهشي چطا -

 . زاضٟ ٝػٞز اظزٝاع ٝاؾ٠ ١ٖ ٢ٗ٘شطي چيعاي ًٜٖ كٌط ؟؟ حطكب ايٚ اظ

 : ُلز ٓجرٜس ثب

 ؟؟ ٗظْ -

  سلب١ٖ ٗظْ.  ػكن ٗظْ.  زاقشٚ زٝؾز ٗظْ -

 : ُلز ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ

 كٌط اظزٝاع سٞ چيعي ١ط اظ ثيكشط دّٞ ث٠ ١ب زذشط اظ ذئي ًٚ هجّٞ ٝٓي!!  ػبٓت ػوبيسر -

 . ٗيٌٜٜس
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 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ سبييس ٝ حطكف

 . ًٚ هجّٞ.  ٛيؿشٚ ١ٖ ٗظْ ٠٘١ ٝٓي ٗٞاكوٖ حطكز ثب -

 

 

 ثب.  ٛساقز ٜٗٞ ق٘بضٟ ايٚ ًؿي آذ٠.  ًطزٕ سؼؼت.  ٓطظيسٙ ث٠ ًطز قطٝع ٗٞثبئٖ ٓحظ٠ ١٘يٚ سٞ

 .  ًطزٕ ِٛبٟ ق٘بضٟ ث٠ ٝ آٝضزٕ ثيطٝٙ ًيلٖ اظ ٝ ُٞقيٖ سؼؼت

 .  ٗيٌطز ِٛبٕ ًٜؼٌبٝي ثب زاقز ١ٖ حبٗيٚ.  ٓجٖ ضٝ اٝٗس ُٜسٟ ٓجرٜس ث٠ آُبٟ ذٞز ٛب

 : ُلشٖ ٝ زازٕ ػٞاة ُٞقي

 ثچ٠؟ ذٞثي ؾيبٝـ ؾالٕ -

 چيٌبض ؟ ًٞچٞٓٞ ٛيؿز اظر ذجطي.  آقٜب اٗؿبّ ، زٝؾز دبضؾبّ.  ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ ث٠ ث٠ -

 ٗيٌٜي؟

 ديف ضٝظ چٜس ذسا ث٠.  ثٞز قٔٞؽ يٌٖ ؾطٕ ؟ ذٞثي سٞ ذٞثٖ ٗٚ ؟ ًٜٖ چيٌبض ٗيرٞاي ١يچي -

  ٛكس اٝٗس ديف ٗكٌٔي ي٠ ٝٓي ثعٖٛ ظَٛ ث٢ز ٗيرٞاؾشٖ

 ؟ اكشبزٟ اسلبهي -

  ؟ ايٜب ٗبٗبٙ ؟ ذ٠ٛٞ اظ ذجط چ٠.  ٛيؿز ٢ٗ٘ي ذئي چيع ٠ٛ -

 ٝ اذالم ثس اٛوسض ٝٓي.  ٗيبز قت ٗيطٟ نجح ٠ً ثبثبسٖ.  سٞ ِٛطاٙ كوٍ.  ذٞث٠ ٠ً ٗبٗبٛز ١يچي -

 . ًطز نحجز ثب١بـ انال ٛ٘يك٠ ٗي٠ِ ٗبٗبٛز ٠ً ػهجي٠

 ؟ آقٜب ؟كبٗيْ؟ چي ثوي٠ -

 سلطيحي ٗؿبكطر سٞي سٞ االٙ ٗظال.  ذبٓز ديف اسطـ ضكشي ٗسر ي٠ ُلش٠ ٠٘١ ث٠ ٗبٗبٛز -

 . ٛك٠ كطاٗٞـ ٗٚ ؾٞؿبسي ُٓلب دؽ.  ١ؿشي

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ
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 . ٛ٘يبضٕ ١ٖ ًٞكز ٝاؾز. ًٜٚ ثسيسر ٛسيس ؾط سٞ ذبى -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ذيبثٞٙ نساي ًؼبيي آيٚ. ٛ٘يرٞإ چيعي قرهب ث٠ يٌي ٗٚ ، ثطُطز ذبٛٞازٟ آؿٞـ ث٠ ؾبٖٓ سٞ -

 ؟ ثيطٝٛي.  ٗيبز

 

 

 

 : ُلشٖ آضٕٝ.  ٠ٜٗ ديف حٞاؾف ٠٘١ ٗؼ٠ٗٞٔ ٝٓي ػبزٟ ث٠ چك٘ف زيسٕ.  ًطزٕ حبٗيٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 . ثطٗيِطزيٖ زاضيٖ االٙ ثٞزيٖ، ق٘بّ ٌٛٞيبٙ ذبٛٞازٟ ثب.  آضٟ -

 :  ُلز ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 

  ٛشطؾيب ٗيِٖ ث٢ز چيعي ي٠ آيٚ -

 :  ُلشٖ زٓكٞضٟ ثب

 

 ؟ ؾيبٝـ قسٟ چي -

 .  ٛيؿز ٢ٖٗ ظيبز ٝٓي ًطزٟ ديسا اظر ٛري ؾط ي٠ ٗبًبٙ ًٜٖ كٌط -

 : ُلشٖ زٓكٞضٟ ثب.  ز١ٜٖ سٞ اٝٗس آٙ ي٠ هٔجٖ

 ؟ ؾيبٝـ چي يؼٜي!!!  ٛـــــــ٠ -

 ٝ ثبثبر ديف اٝٗسٟ ٗبًبٙ ٠ً ُلز ٝ ظز ظَٛ زيطٝظ ٗبٗبٛز.  ٛيؿز ٢ٗ٘ي ظيبز چيع ٠ً ُلشٖ

 قجب٠ٛ.  زٛجبٓز ثيبز ٗيرٞاز ٠ً ايٚ ٝ زيسٟ دبؾبغ ي٠ سٞ ق٘بّ آيٚ ٛلط ي٠ اِٛبض ٠ً ٗيِلش٠ زاقش٠
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 ثب س٢طاٛي سٞ ٗيسٝٛؿشٖ چٞٙ.  ُلز ٠ً ٗبٗبٛز ضاؾشف. ذجط چ٠ ثجي٠ٜ ق٘ب َطف اٝٗسٟ اكشبزٟ ضاٟ

 . هٞي٠ اَالػبسيف ٜٗبثغ ٝ ٛيؿز ذبٓي زؾشف ١ٖ ظيبز اِٛبض ٝٓي.  ًب١سٝٙ ث٠ ظزٟ ُلشٖ ذٞزٕ

 : ُلشٖ ؾرشي ث٠.  دطيسٟ ضٕٝ ٝ ضَٛ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 ؟ ؾيبٝـ ًٜٖ چيٌبض حبال -

 

 

 ؟ ؾيبٝـ ًٜٖ چيٌبض حبال -

 ١ٖ َطف اٝٙ.  ٗيبي ق٘بّ اظ زاضي ٠ً سٞ.  ؾيبٟ ٛرٞز زٛجبّ ضكش٠ ؟ ًٜي چيٌبض ٠ِٗ هطاض ١يچي -

 . ٛيؿز ِٛطاٛي ػبي دؽ زيسٟ ضٝ سٞ دبؾبغ سٞ

 : ُلشٖ ٛكٜٟٞ ٠ً ػٞضي آضٕٝ ثؼس ٝ ًطزٕ حبٗيٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠ چك٘ي ظيط آضٕٝ

 ؟ چي ثبق٠ ًطزٟ سؼويجٖ ؟ چي ثبق٠ اٝٗسٟ زٛجبٖٓ ا٠ُ -

 يب ثبقي سٞ زاقش٠ قي َطف اِٛبض.  ٗيِلز ثبثبر ث٠ ٗبًبٙ ثٞز چيعي ١٘چيٚ ا٠ُ ضاحز ذيبّ -

 حٞاؾز ثؼس ث٠ ايٚ اظ ٠ً ُلشٖ ث٢ز ايٚ ذبَط ٝاؾ٠ ايٜٖ.  ٛيؿز ِٛطاٛي ػبي.  ٛ٘يسٖٝٛ زهين ، ٠ٛ

 . ًٜي ػ٘غ ٝ

 :  ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 

  ٗطؾي.  ثبق٠ -

  ٛ٘يِلشٖ ث٢ز انال ٗيٌٜي ذٞضز ٝ اػهبثز ٗيسٝٛؿشٖ ا٠ُ.  ٛجبـ ِٛطاٙ ٗيِٖ ث٢ز -

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ ظٝض ث٠

 ؟ ثبق٠ حش٘ب ثِٞ ث٢ٖ قس ذجطي ا٠ُ.  ؾيبٝـ ٗطؾي.  ثبق٠ -

 ؟ ٛساضي ًبضي.  ُكبز ز١ٚ ذبٖٛ ثبق٠ -
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 : ُلشٖ ػهجبٛي

 ٝاؾ٠ زٖٓ.  ثطؾٞٙ ؾالٕ ذئي كطٛٞقٖ ث٠.  ٗطؾي ٠ٛ.  ــ ؾيبٝقــــــــــــــــــــ -

 ذساحبكظ.  قسٟ سَٜ ذئي ٠٘١

 ٗٚ ثب كٞضي اٝٗس ديف ٝاؾز ٗكٌٔي.  آيٚ ثبـ ذٞزر ٗٞاظت.  قسٟ سَٜ ٝاؾز ١ٖ ٗب زّ -

 ذبٛ٘ي ثبي ثبي.  ثِيط س٘بؼ

 ًؼب اظ ؟ ثٞزٟ ًي زيسٟ دبؾبغ سٞ ٜٗٞ ٠ً ًؿي اٝٙ يؼٜي.  كٌط سٞ ضكشٖ ٝ ًيلٖ سٞ ُصاقشٖ ُٞقيٞ

 ظٝض ث٠ ذٞزـ ثب ٝ ٝٗٚ ثِيطٟ ٝ ٗبقيٚ ػٔٞ ٗبًبٙ ٠ً االٙ ٗيٌطزٕ حؽ ١٘ف.  ٗيكٜبذش٠ ٜٗٞ

  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ حبٗيٚ نساي ثب.  ثجطٟ

 ؟ آيٚ اٝٗسٟ ديف ٗكٌٔي -

 ٗٚ دسض چطا ثبقي ذٞة ايٜوسض سٞٛي ٗي ٠ً سٞ ذٞة دؿط آذ٠.  ٗيٌطز نسا ٝ اؾٖ٘ هكَٜ چوسض

  ًطزي ذٞضز ذٞزسٖ اػهبة ضزي.آ زض ٝ

 . قسٕ ِٛطاٙ اٝٙ ٝاؾ٠ ثٞز حبّ ثس يٌٖ ٗبٗبٖٛ.  ٛجٞز ٢ٗ٘ي چيع ٠ٛ -

 ٗيرٞإ ٗؼصضر ثجركيس ثبظٕ ذسايب

 ؟ ثطازضر ؾيبٝـ -

 . ثيبضٟ زض ؾط چيع ٠٘١ اظ ثبيس حبال ذبٙ كٞيّٞ

 . ػ٠ٗٞ٘ دؿط ٠ٛ-

 : ُلز ٛبضاحشي ثب

  ١ؿشيس؟ ن٘ي٘ي ١ٖ ثب ذئي اِٛبض -

 

 .  ٗي٠ٛٞ٘ زازاقٖ ٗظْ ػٞضايي ي٠ قسيٖ ثعضٍ ١ٖ ثب ثچِي اظ -
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 حبٗيٚ ثب س٢طاٙ سب.  قس ثيساض ذٞاة اظ ١ٖ آيسا ُصقز ٠ً يٌٖ.  ٛعز حطكي ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ

 ٝ ًطزيٖ ديبزٟ ذٞزقٞٙ ذ٠ٛٞ ػٔٞي ضٝ آيسا س٢طاٙ ضؾيسيٖ ٝهشي.  ١٘سي٠ِ ٠ًٔٝ ؾط سٞ ظزٙ

 .  ذ٠ٛٞ ضكشيٖ

 

 

.  ثٞز قسٟ سط ُطٕ ػٞضايي ي٠ حبٗيٚ ٜٗٞ ضاث٠ُ كوٍ ٛيٞكشبز ذبني اسلبم.  ُصقز زي٠ِ ضٝظ چٜس

 سٞ اٝٗس ٗٞهغ ١٘ٞٙ ٠ً ٗيٌطزٕ كٌط حبٗيٚ ث٠ زاقشٖ.  ٗيٞٗس ذٞقٖ اظـ.  ثٞز ذٞثي ذئي دؿط

  ُطكز ذٜسٕ.  ؾز ظازٟ حالّ ثچ٠.  ؾبٓٚ

 :ُلز

 ؟ ٗيرٜسي چطا قسٟ چي -

 . ٛيؿز ٢ٖٗ اكشبزٕ چيعي ي٠ يبز ١يچي -

 ؟ ًؼبؾز ضٝقب -

 !!! نلب ٝ ػكن ثطيٖ زٝسب ذٞزٗٞٙ ٗيرٞاييٖ ُلز ٌٛٞيبٙ آهبي.  دبضى ضكش٠ ٌٛٞيبٙ آهبي ثب -

 

 :  ُلز ٝ ُطكز ذٜسـ

 ثبثب زؾز اظ اٗبٙ -

 احؿبؼ.  ًبٛب٢ٓب ًطزٙ ػٞو ث٠ ًطز قطٝع ٝ زؾشف ُطكز ٝ سٔٞظيٞٙ ًٜشطّ ٝ ٗجْ ضٝ ٛكز اٝٗس

 : ُلشٖ.  زٝز٠ٓ ٝٓي ثع٠ٛ حطكي ٗيرٞاز ٗيٌطزٕ

 ؟ حبٗيٚ قسٟ چيعي -

 : ُلز ٝ ًطز ذبٗٞـ ٝ سٔٞظيٞٙ.  ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ًطز ِٛبٕ
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 ُلشٚ اظ ًٚ ثبٝض.  ٠ٛ ثِٞ ضاحز ٌٛٚ ضٝزضثبيؿي ٛجٞزي ضايي ا٠ُ..  ثِٖ ث٢ز ٗيرٞإ چيعي ي٠ -

  ػٞضايي ي٠ ٗؼجٞضٕ ٝٓي.  ٛساضٕ ذبني ٜٗظٞض ١ٖ حطف ايٚ اظ

 : ُلشٖ ذٜسيسٕ

  ثعٙ حطكشٞ.  ٗي٠ٌٜ چيٜي ٗوس٠ٗ زذشطا ٗظْ چوسض حبال.  ثبثب ذٞة ذئي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ي٠.  زٝؾشب٠ٗ اظ يٌي سٞٓس ػكٚ ضاؾشف.  ثعٛ٘ب حطف ٗٞزثب٠ٛ ثب١بر ٛ٘يعاضي ذٞزر ًٚ ِٛبٟ -

 ٝ زاضٟ اٗشحبٙ ٢ٗ٘ٞٛي كطزاي ٗي٠ِ ٝٓي.  ٗيطكشٖ آيسا ثب ١٘يك٠ ٗٚ.  ٗيبٙ ظٝع ٠٘١ ػٞضايي

 ٛطؾيس كٌطٕ ث٠ اي زي٠ِ ًؿي ؟ ٗيبي ٗٚ ثب ٛيؿز ظح٘شي ٝاؾز ا٠ُ ثجيٜٖ ٗيرٞإ.  ثيبز ٛ٘يش٠ٛٞ

 .  ٛساضٕ ٜٗظٞضي ًٚ ثبٝض. ؾبزٟ زٝؾز ي٠ ػٜٞاٙ ث٠. 

 : ُلشٖ ، ُطكز ذٜسٕ

  ٗيطي يؼق ٝ ؿف ايٜوسض چطا حبال ٗيبٕ.  ثبثب ذٞة ذئي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 . ثرطيٖ ٓجبؼ ثطيٖ قٞ حبيط دؽ -

 زيسٖٛ ثٞز ق٘بّ ٠ً اٝٛؼب.  قسٟ ؾيد سٜٖ ث٠ ٗٞ ثجيٜٖ يٌي ٝ دبؾبغ سٞ ثطٕ حبٗيٚ ثب ٠ً ايٚ كٌط اظ

 ....زي٠ِ ٠ً ايٜؼب. 

 : ُلشٖ كٞضي

 ٝٓي ذٜسيسٕ ذٞزٕ ثٞزٙ ذْ ث٠ ًٔي ٗٞهغ اٝٙ.  آٝضزٕ قجٖ ٓجبؼ ي٠ ١٘يٜؼٞضي.  ٓجبؾبٕ سٞ ٠ٛ -

 .  ًطزٟ ًبض ٗـعٕ ذٞزٕ ث٠ آكطيٚ ٠ً ٗيجيٜٖ االٙ

 : ُلز ٝ ذٜسيس

  ٠ًٜ ًبض زاضٕ قي ٠ً اٝٛٞ -

 : ُلز ذٜسٟ ثب زض َطف ٗيطكز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  َطكف ًطزٕ دطر ٝ ٗجْ ضٝ ٝ ًٞؾٚ
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 ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ.  ُلشٖ ث٢ز زيط ثجركيس.  قج٠ كطزا ٢ٗ٘ٞٛي. ثِٞ زاقشي الظٕ چيعي ا٠ُ ثبظٕ -

  ثِٖ ث٢ز ػٞضي چ٠

 ثبـ: ُلشٖ -

 

 

 . ٗٚ ًطزٕ ضٝ اقشجبٟ ايٚ چـــــــــــطا.  ٛ٘يطكشٖ ٢ٗ٘ٞٛي اٝٙ ث٠ ًبقٌي

 

 ذطيس ذبَط ث٠ چوسض. ضَٛ ذٞـ آثي ضَٛ ث٠ ٗبًؿي ٓجبؼ ي٠.  آٝضزٕ ثيطٝٙ ً٘س سٞ اظ ضٝ ٓجبؾٖ

 ٝ ًكيسٕ ٛبضاحشي اظ آٟ ي٠.  ثريط يبزـ.  آٝضزيٖ زض ثبظي ٗؿرطٟ ؾيبٝـ ٝ كطٛٞـ ثب ٓجبؼ ايٚ

 .  سرز ضٝي ُصاقشٖ ٝ ًطزٕ آٗبزٟ ضٝ ٓجبؼ

 

 ايٜب ػٞٙ ٗطيٖ ثٞز هطاض اٗكت.  سطٕ ضاحز ايٜؼٞضي.  ٛ٘يطٕ آضايكِبٟ ٠ً ثٞزٕ ُلش٠ حبٗيٚ ث٠

 ثٞز ًطز نحجز ػٞٙ ٗطيٖ ثب حبٗيٚ ذٞز.  زاقشٚ زػٞر اٝٛؼب قبٕ.  ذٞا١طـ ذ٠ٛٞ ثطٙ قبٕ

 . ثٞز ُطكش٠ ضٝ اػبظٕ

 قطًز اظ ١ٖ اٝٙ.  ثبقٖ حبيط ٗٚ.  اٝٗسٟ ديف ٝاؾف ًبضي ُلز ٝ ُطكز س٘بؼ حبٗيٚ 4 ؾبػز

 .  ًطزٟ س٢ي٠ ذٞزـ ١ٖ ًبزٝ.  زٛجبٖٓ ٗيبز ٝ ٗيك٠ حبيط

 

 ػٞو ٝ ٓجبؾٖ.  ثٞز ًبكي ٛظطٕ ث٠.  ًطزٕ ١ٖ ٗاليٖ آضايف ي٠ ٝ زازٕ كط حبٓز ٗٞ اسٞ ثب ١ٞٗبٗٞ

 ظَٛ ٠ً ثؼس.  قسٕ حبٗيٚ ظَٛ سي ٜٗشظط ٝ دٞقيسٕ ٓجبؼ ضٝ ١ٖ ٗؼٔؿي ٛبظى ٗبٛشٞ ي٠.  ًطزٕ

 زاز ثبال ثٜٔس ؾالٕ ي٠.  قسٕ ؾٞاض ١ٖ ٗٚ.  ثٞز ٛكؿش٠ ٗبقيٚ سٞ دبييٚ ضكشٖ ٝ ثطزاقشٖ ٝ ًيلٖ ظز

 : ُلز ٝ ًطز ث٢ٖ ػ٘ين ِٛبٕ ي٠. 

 . اظر ضاييٖ ذٞث٠ -
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 ثب ٗكٌي قٔٞاض ًز ي٠.  ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠.  ٛك٠ ثٜٔس ػبـ اظ ٠ً ؾطـ سٞ ثعٖٛ ١٘چيٚ دطٝ ثچ٠

.  ثٞز ًطزٟ زضؾز ذٞقِْ ١ٞٗبقٖ.  ثٞز ظزٟ سيطٟ ذئي ثبزٗؼٞٛي ًطٝار ٝ ثطام ٗكٌي ثٔيع

 : ُلز ٓجرٜس ثب.  ذٞزـ ٝاؾ٠ ثٞز قسٟ سي٠ٌ

 ؟ قسٕ ٝاهغ دؿٜس ٗٞضز -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ٛبظى چك٘ي دكز

 .  زاضٟ ًبض ػبي سيذز ١ٜٞظ ، ٛيؿز ثسى اي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 !!! ٝهز ي٠ ٛيبضي ًٖ -

 ٝ حيبٌ سٞي ٠ً ثٞز ٝياليي ثعضٍ ذئي ذ٠ٛٞ ي٠ حبٗيٚ زٝؾز ذ٠ٛٞ.  ٛعزٕ حطكي ٝ ذٜسيسٕ

 دبضى ذ٠ٛٞ زضة ػٔٞي ضٝ ٗبقيٚ حبٗيٚ.  ثٞز قسٟ دبضى ٗسّ آذطيٚ ٗبقيٚ ًٔي ذ٠ٛٞ ػٔٞي

 . ٠ًٜ ػب ث٠ ػب ٗيكٜبذز ضٝ حبٗيٚ ٠ً زضثٞٙ ث٠ زاز ٝ ؾٞيچ ٝ ًطز

 . ذ٠ٛٞ زاذْ ضكشيٖ ٝ ُطكشٖ ثبظٝقٞ ٌٗض ً٘ي ثب ٜٖٗ.  ػٔٞ آٝضز ثبظٝقٞ حبٗيٚ

 ٓحظ٠ چٜس ٝاؾ٠ ٗيكسي ٝاضز زض اظ ٝهشي ١ب ازًٔٚ ٝ ػُط١ب اٛٞاع ٝ ؾيِبض ثٞي.  ثٞز قٔٞؽ ذئي

 ضا١ٜ٘بيي اسبهي ؾ٘ز ث٠ ٜٗٞ ذسٗشٌبض ذبٖٛ. ثك٠ ػبزي ٝاؾز سب ٛ٘يساز ث٢ز ًكيسٙ ٛلؽ اػبظٟ

 ٝ ًطزٕ سؼٞيى ضٝ ٓجبؾٖ كٞضي.  ايؿشبز ٜٗشظطٕ زض ًٜبض حبٗيٚ.  ًٜٖ ػٞو ضٝ ٓجبؾٖ سب ًطز

 .  ثيطٝٙ ضكشٖ ٝ ثطزاقشٖ زؾشي٘ٞ ًيق.  ٛجٞزٕ ثسى.  ًطزٕ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ ضٝ ِٛبٟ آذطيٚ

 : ُلز ٝ ًطز ثطاٛساظٕ ٝ دبييٚ سب ثبال اظ اظ اؾٌٜط ٗظْ حبٗيٚ

  ظيجب ذبٖٛ ػبٓي٠ -

 :  ُلشٖ ، ضكشيٖ ؾبٓٚ زاذْ ؾ٘ز ث٠ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ُطكشٖ ثبظٝقٞ.  ذٜسيسٕ

  ،ثطيٖ ثؿش٠ چطٝٛي چكٖ -

 ٝ ثطز ٗيٌطز نحجز زذشط سب چٜس ثب زاقز ٠ً ػٞٛي دؿطي ؾ٘ز ث٠ ٝ ٗٚ ٝ ذٜسيس حبٗيٚ

 ثب ثٞزٕ ُطكش٠ ضٝ حبٗيٚ ثبظٝي ٠ً ٜٗٞ ٝ حبٗيٚ ؾ٘ز ثطُكز.  ثٞز ًيبٙ اؾ٘ف.  ًطز نساـ
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 دطؾي احٞاّ ٝ زاز زؾز ثب١بٗٞٙ ٝ ٗب ؾ٘ز ٝاٗس ُلز ذب٢٘ٛب اٝٙ ث٠ چيعي ي٠. ًطز ِٛبٟ سؼؼت

 : ُلز حبٗيٚ ث٠.  ًطز سكٌط ١ٖ اٝٙ.  ُلشيٖ سجطيي ضٝ سٞٓسـ.  ًطز

 ؟ ػبٙ حبٗيٚ ٛ٘يٌٜي ٗؼطكي ضٝ ذبٖٛ -

 : ُلز ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ٓجرٜس ثب حبٗيٚ

 .  ذبٛٞازُي زٝؾشبٙ اظ يٌي.  ١ؿشٚ ذبٖٛ آيٚ ايكٞٙ ، آجش٠ -

 : ُلز ٝ ثطُكز ٗٚ ؾ٘ز ث٠ ثؼس

 .  ١ؿشيٖ ١ٖ ثب زثيطؾشبٙ زٝضاٙ اظ ٠ً ذٞثٖ زٝؾز.  ًيبٙ ، دؿطٕ ُْ ايٚ -

 .  ًٜيٖ دصيطايي ذٞزٗٞٙ اظ ٝ ثكيٜيٖ ثطيٖ ٠ً ًطز سؼبضف. ًطزيٖ ذٞقحبٓي اثطاظ ١ٖ ثب آقٜبيي اظ

.  ثٞز قٔٞؿي ذئي ٢ٗ٘ٞٛي.  ًطز دصيطايي اظٗٞٙ ذسٗشٌبض ٝ ٛكؿشيٖ ُٞق٠ ي٠ ضكشيٖ حبٗيٚ ثب

.  ٗيٌطز نحجز ًيبٙ ثب زثيطؾشبٛف ٝ زاٛكِبٟ ذبَطار اظ زاقز حبٗيٚ ٝ ثٞزيٖ ٛكؿش٠ حبٗيٚ ثب

 .... ٠ً ٗيرٜسيسٕ حبٗيٚ ١بي قيُٜز ث٠ زاقشٖ.  ثبق٠ ثٞزٟ قيُٞٙ ايٜوسض حبٗيٚ قس ٛ٘ي ثبٝضٕ

 

 .  ٝايؿشبز هٔجٖ يطثبٙ ٓحظ٠ ي٠ ٝاؾ٠ ٠ً ًطزٕ احؿبؼ نسا ي٠ قٜيسٙ ثب

 ِٛبٟ ضٝ ثبال ٝ زازٕ حطًز ٝ ؾطٕ ؾرشي ث٠ ظثٞٛف اظ اؾٖ٘ زٝثبضٟ قٜيسٙ ثب.  ظز يد ثسٖٛ سٕ٘ٞ

 ٓؼٜشـــــــــــــــي!!!!  ٗحيـــــــــــــــب.  ثٞز ذٞزـ.  ًطزٕ

 :  ُلز زٝثبضٟ ٗحيب

 

  ؟ ذٞثي ؟ آيٚ ذٞزسي -

.  ؾذطزٕ ثٞز قسٟ زضاظ ؾ٘شٖ ث٠ ٠ً ُطٗف زؾز ث٠ ضٝ ظزٕ يد زؾز.  ٝايؿشبزٕ دب١بٕ ضٝي ظٝض ث٠

 : ُلز ٝ زي٠ِ ؾ٘ز ث٠ ًطز ضٝقٞ ثٞز زؾشف سٞ زؾشٖ ػٞضي ١٘ٞٙ

 !!! ايٜؼبؾز ًي ثجيٚ ثيب.  ضازيٚ -
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 ضازيٚ ٝهز اٝٙ ثبق٠ ٗحيب ػب ي٠ ٗيك٠ ٠ِٗ.  ذٖٔ.  ثٞز ١ٖ ضازيٚ.  زاقشٖ ًٖ ضٝ ١٘يٚ ٗٚ ذساي

 ؟ ٛجبق٠

 حبٗيٚ.  ٓجرٜس سب دٞظذٜس قجي٠ ثيكشط ٗيسٝٛؿشٖ ٝٓي ظزٕ ٓجرٜس ي٠ ؾرشي ث٠.  ؾ٘شٖ اٝٗس ضازيٚ

 . ٗيٌطز ِٛبٕ سؼؼت ثب زاقز ١ٖ

 :  ُلز ٝ ظز ُٜسٟ ٓجرٜس ي٠ ضازيٚ

 

 ؟ ذٞة زذشط ًؼبيي سٞ ١ؿز ٗؼٕٔٞ ١يچ.  آقٜب اٗؿبّ.  زٝؾز دبضؾبّ.  ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ ث٠ ث٠ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ سؼؼت ٝثب زيس ٗٚ ؾط دكز ٝ حبٗيٚ يٌسكؼ٠

 ؟ آيٚ ًطزي ٛبٗعز -

 ٗؼطكي ذبٛٞازُي زٝؾز ػٜٞاٙ ث٠ ضازيٚ ٝ ٗحيب ث٠ ٝ حبٗيٚ.  ًطزٕ ػٞض ػ٘غ ٝ ذٞزٕ ؾرشي ث٠

 ضٝ ٛكؿشٚ ٗب ًٜبض ١ٖ ا٢ٛٝب حبٗيٚ زػٞر ث٠.  ًطزٙ دطؾي احٞاّ.  زازٙ زؾز زي٠ِ ١ٖ ثب.  ًطزٕ

 ٗكًٌٞي ِٛب٢١بي اظ.  دطيسٟ ضِٖٛ ثسػٞضي ٗيسٝٛؿشٖ.  ٗجْ ضٝ ضكشٖ حبّ اظ سوطيجب ٠ً ٗٚ.  ٗجْ

 ثٞز ٗؼٕٔٞ ٗيٌطز ث٢ٖ حبٗيٚ ٠ً

 

 !!!ذبٓز ديف اسطيف ضكشي ٗيِلز ؾيبٝـ.  ثٞزٕ ػ٘ٞر ذ٠ٛٞ زيطٝظ ؟ ذبٖٛ آيٚ ذجط چ٠ ذٞة -

 ٛؿجشي چ٠ ؟ ثبق٠ ايٜؼب ثبيس ضازيٚ ؟چطا ثبقٖ ايٜؼب ٗٚ االٙ ثبيس چطا ، ٗٚ ثسثرشٖ چوسض ذسا اي

 .  ٗيٌطزٕ احؿبؼ ضٝ حبٗيٚ ٗشؼؼت ِٛبٟ ؟ زاضٟ ًيبٙ ثب

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثبظ ز١ٚ ؾرشي ث٠.  ثٞزٕ ٗؼجٞض ٝٓي. ثِٖ زضٝؽ حبٗيٚ ػٔٞي ثٞز ؾرشٖ ذئي

 چيٌبض ايٜؼب ق٘ب. ٗيطٕ ثبظ زي٠ِ ضٝظ زٝ يٌي ٝٓي ثطُكشٖ اٝٗس ديف ٝاؾٖ ًبضي ي٠.  ثٞزٕ ضكش٠ -

 ؟ ٗيٌٜيس

 ٗيٌٜي؟ چيٌبض ايٜؼب سٞ.  زٝؾشيٖ ١ٖ ثب.  ثبثبؾز قطيي دؿط ًيبٙ:  ُلز ضازيٚ -
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 : ُلشٖ ٗيٌطز، ِٛبٟ ٜٗٞ ًٜؼٌبٝا٠ٛ ذٞقِٔف چك٘بي اٝٙ ثب زاقز. ًطزٕ ِٛبٟ حبٗيٚ ث٠

  زٝؾشٚ ١ٖ ثب ًيبٙ ٝ حبٗيٚ -

 

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗحيب

 ػٞاة ظِٛبٖٗ ث٠ ضكشي ًطزي ّٝ ضٝ زاٛكِبٟ ي٢ٞ ذجط ثي ١٘يٜؼٞضي.  آيٚ ٗؼطكشي ثي ذئي -

 ثيطٝٙ كٌطر اظ ذسا ث٠.  ٗيك٠ ِٛطاٖٛ ٠ً زاضٕ ن٘ي٘ي زٝؾز ي٠ ِٛلشي ذٞزر ثب ؟ ٛسازي

 اٝٗسٕ ثسي ٛ٘يرٞاي ١بٗٞ سٔلٚ ػٞاة قبيس ُلشٖ.  ٛجٞزي ذٞٛشٞٙ ظزٕ ظَٛ ثبض چٜس.  ٛ٘يٞٗسٕ

 سٞ ٝ كطٛٞـ اي٠ٌٜ سب.  ذبضع ضكش٠ ذبٖٛ آيٚ ُلز ثبؿجٞٛشٞٙ.  ٛجٞز ٠ً ٗبٗبٛز.  ذٞٛشٞٙ زض زٕ

  اسطيف ضكشي ُطكشي ٗطذهي ضٝ سطٕ ايٚ ٠ً ُلز زيسٕ زاٛكِبٟ

.  ٛك٠ ِٛطاٙ ٠ً ٗيسازٕ ذجط ث٢ف ػٞضي ي٠ ثبيس.  ثٞز ن٘ي٘يٖ زٝؾز ٗحيب.  ٗيسازٕ حن ث٢ف

 : ُلشٖ ٝ زازٕ ككبض ٝ زؾشف

  ٗيٌطزٕ ذجطر حش٘ب ُٝط٠ٛ قس اي يٌسكؼ٠ ًٚ ثبٝض.  ٗحيب ٗيرٞإ ٗؼصضر -

 : ُلز ضازيٚ

 ٠ً قس چي ؟ ذبٓز ديف ٛطكشي ايٜب ٗبٗبٛز ثب ديف ٗبٟ چٜس ٠ِٗ ؟ سٞ زاضي چيٌبض اسطيف حبال -

 ؟ ضكشي س٢ٜب زٝثبضٟ

 : ُلشٖ كٞضي ٝ ش١ٜٖ سٞ اٝٗس كٌط ي٠ يٌسكؼ٠

 . ثرٖٞٛ زضؼ اٝٛؼب ثطٕ ٗيٌٜٖ ضزيق ًبض١بٗٞ زاضٕ -

 ٝ ؾطٕ.  قسٟ ثبظ سؼؼت اظ ٌٗ٘ٚ حس آذطيٚ سب چك٘بـ زيسٕ ٝ حبٗيٚ ث٠ ذٞضز چكٖ٘ آٙ ي٠

 .  ًٜٖ ِٛبـ ٗيٌكيسٕ ذؼبٓز ، دبييٚ اٛساذشٖ

 

 : ُلز ضازيٚ
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 !!!ث٢شط ٠ً اٝٛؼب.  زازاقز ديف ثطٝ ًٚ زضؼ ضٝ ًبضار ذٞة ؟ اٝٛؼب ثطي ٗيرٞاي چطا ذٞة -

 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 ٛساقشيٖ چكٖ ٗب ثٞز ايٜؼب ٠ً ٝهشي سب اٝٙ ٗيسٝٛي ٠ً سٞ.  ٗيعٛي ٝ حطف ايٚ زي٠ِ چطا سٞ -

 ؟ اٝٛؼب ثطٕ ثكٖ ثٜٔس ًي اٗيس ث٠ حبال.  ثجيٜيٖ ٝ ١٘سيِط

 : ُلز ضازيٚ

 ٠ً ػب ١ط ثطٝ ثؼس ، ثرٞٙ ١ٖ ضٝ سطٕ ايٚ ثك٠ سٕ٘ٞ زضؾز ٗٞٛسٟ زي٠ِ سطٕ ي٠.  زي٠ِ زذشط ذٔي -

 .ذٞاؾشي

 :  ُلشٖ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٛبضاحشي ثب

 

 .  ٗيٌٜٖ كٌط ضٝـ زاضٕ كؼال ٗيك٠ چي ثجيٜٖ حبال -

 : ُلز ٝ ذٜسيس ٗحيب

.  زازاقف ديف ًبٛبزا ثطٟ ٗيرٞاز اٖٝٛ.  اٗيط ٝيالي ككٖ ضكشيٖ ١ب ثچ٠ ثب زيطٝظ.  ثيريبّ ايٜٞ -

 ث٢ف. ثٞز اٝٗسٟ سٞ ػطٝؾي ثب.  ٗيِٖ ذٞزٕ ؟ ٛ٘يسٝٛي ؟ ثٞز اٝٗسٟ چي ثب ُلشي ا٠ُ.  ثٞز كطٛٞقٖ

 ذٞزـ ظٛسايي سبظٟ.  ثِٞ ث٢ف زيسيف ا٠ُ ُلز اٖٝٛ.  ٗيٌكز آيٚ ثيلش٠ ٗبقيٚ ث٠ ذٍ ُلشٖ

 ث٢ز ٝ ٗيجيٜ٘ز ظٝزي ايٚ ث٠ ٛ٘يسٝٛؿز.  ٛ٘ي٠ٌٜ حطًز ٛك٠ ذطاة ٠ً ثجطٕ ٝ آيٚ ٗبقيٚ ُلز

 . ٗيسٕ ُعاضـ

 ٗٚ ذساي.  ٗيك٠ سط هطٗع ٓحظ٠ ١ط چك٘بـ ػٞضي چ٠ ٠ً ٗيسيسٕ ضٝ حبٗيٚ زاقشٖ چكٖ ظيط اظ

  ٛعٙ حطف ايٜوسض قٞ ذل٠ ٗحيب.  اٗكت ٝاؾ٠ ثؿش٠

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ ز١ٜٖ ؾرشي ث٠

 .  ٛ٘يرٞإ ٗبقيٚ زي٠ِ ، ثطٕ ٗيٌٜٖ ٝ ًبضإ زاضٕ ٠ٌٜٗ.  ٛساضٟ ايطاز -

.  ث٢ف ثبق٠ اكشبزٟ ذٍ ي٠ ا٠ُ ٗيٌك٘ز.  ثٞز ٗٚ ٗبقيٚ زٛجبّ چك٘ز زائٖ ٠ً كطٛٞـ ث٘يطي

 .  زيسٟ ٜٗٞ ٠ً ٠ِٛ ػبيي ضازيٚ ٠ً ًٜٖ چيٌبض حبال ذسايب
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 :  ُلز ٝ ُطكز ٝ ضازيٚ زؾز قس ثٜٔس ٗحيب

 

 .  ثطههيٖ ثطيٖ دبقٞ -

 

 : ُلز ٜٗٞ ؾ٘ز ًطز ضٝ ثؼس

 . ضكز.  كؼال:  ُلز ٝ زاز زؾز ١ٖ ضازيٚ.  آيٚ ٗيجيٜ٘ز ثؼسا

 

 : ُلشٖ ٝ َطككٞٙ ضكشٖ ٝ ًطزٕ نساـ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ يٌسكؼ٠

 .  ثيب ٓحظ٠ ي٠ ضازيٚ -

 

 : ُلشٖ ٝ ُطكشٖ زؾشكٞ اٝٗس

 .  ثل٠٘٢ ًؿي ٛكسٟ زضؾز ًبضإ سب ٛ٘يرٞإ.  ذٞا١كب ِٛٞ ١ٖ سٞ.  ثطُكشٖ ِٛلشٖ ًؿي ث٠ ٗٚ -

 : ُلز ٝ.ذٜسيس

 ٝضكز.  ثبق٠ ضاحز ذيبٓز ثبق٠ -

 ث٠ ١ٖ ٗحيب ٝ ضازيٚ ٛبٗعزي.  ثٞزٙ ذب٠ٓ زذشط ؾيبٝـ ٗبٗبٙ ثب ضازيٚ ٗبٗبٙ.  ٠ً ٛساضٕ قبٛؽ ٗٚ

 ًطزٕ اقشجبٟ چوسض.  ثبق٠ ٢ٗ٘ٞٛي ايٚ سٞ ثبيس ٗٚ قبٛؽ اظ حبال.  قس اٛحبٕ ٗٚ سٞٓس ٝ ٗٚ ٝاؾ٠ُ

 . اكشبزٕ حبٗيٚ يبز يٌسكؼ٠.  اٝٗسٕ ٠ً

 ضٝ ُصاقش٠ ضٝ زؾشبـ زيسٕ ؾ٘شف ثطُكشٖ.  ثسٕ چي ضٝ حبٗيٚ ػٞاة حبال ذسااااااااا اي

 .  دبييٚ ُطكش٠ ؾطقٖ ٝ ظا١ٞٛبـ

.  ًطز ِٛبٕ ٝ ؾ٘ز ثطُكز.  زؾشف ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ.  ًٜبضـ ٛكؿشٖ ٝ ؾ٘شف ضكشٖ آضٕٝ

 !!! ًٜٖ چ٠ دؿط ايٚ ثب ٗٚ حبال.  زاقز ذبني ؿٖ ػٞض ي٠ هيبكف.  ثٞز هطٗع هطٗع چك٘بـ
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 : ُلز آضٕٝ

  ثطيٖ قٞ حبيط -

 : ُلشٖ

 ....زٝؾشز ٝٓي -

 :  ُلز ٝ ثعٖٛ ضٝ حطكٖ ازا٠ٗ ٛصاقز

  قٞ حبيط ٗيِٖ ث٢ز -

 ٝ ٓجبؾٖ.  ًيبٙ ؾ٘ز ضكز ١ٖ ذٞزـ.  ثٞز سٞـ ٓجبؾبٕ ٠ً اسبهي َطف ضكشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس آضٕٝ

 ذؿش٠.  ثيريبّ. ثٞز قسٟ ؾليس ٗطزٟ ٗظْ نٞضسٖ ضَٛ.  ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ ذٞزٕ آي٠ٜ سٞي.  ًطزٕ سٜٖ

.  ثيطٝٙ ضكز زيس ٜٗٞ سب.  ثٞز ٝايؿشبزٟ ٜٗشظطٕ زضة ػٔٞي.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ.  ًطزٙ سظب١ط اظ قسٕ

 . ٗيٞٗسٕ زٛجبٓف يشي٘ب ثچ٠ ٗظْ ٜٖٗ

 حطف ثي. زاز ٛكٞٙ ضٝ ٗبقيٚ دبضى ػبـ.  زاز سحٞئف ٝ ؾٞييچ ، ٝزيس حبٗيٚ سب زضثٞٙ

 .  ٛعز حطكي انال اٖٝٛ.  ٗبقيٚ سٞ ٛكؿشٖ

 

 ٝهشي.  ٛجٞز ٗٚ ث٠ حٞاؾف انال ٝٓي ًطزٕ ِٛبـ ثطُكشٖ ثبض چٜس. ٗيٌطز ضاٜٛسُي آضٕٝ كوٍ

 : ُلز سحٌٖ ثب.  ٝايؿشبزٕ ػبٕ ؾط نساـ ثب ٠ً اسبهٖ سٞ ثطٕ حطف ثسٝٙ ذٞاؾشٖ ذ٠ٛٞ ضؾيسيٖ

 .  ثعٛيٖ حطف ١ٖ ثب ثبيس.  اسبهٖ ثيب ؟؟ ًؼب -

 ضكشٖ ٝ ؾبٓٚ سٞ ٗجْ ضٝ ُصاقشٖ ًيلٖ ثب ٝ ضٝؾطيٖ ٗبٛشٞ. اسبهف سٞ ضكز حطف ثسٝٙ ذٞزقٖ

 ػاله٠ ٗٞضز ضَٛ.  ثٞز ه١ٞ٢بي.  ًطٕ چي ٠٘١.  ٗيسيسٕ ضٝ اسبهف ٠ً ثٞز ثبض اٝٓيٚ ٝاؾ٠.  زٛجبٓف

 . اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب.  ثٞز ذٞقِْ ذئي اسبم زيعايٚ ، ٗٚ
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 .  ثكٜٕٞ ضٝ حطكبر ٜٗشظطٕ قس سٕ٘ٞ ثٜسٟ اسبم اظ ثبظضؾيشٞٙ ا٠ُ -

 ضٝ ذٞزـ ٗيٌطز ؾؼي ذئي.  سرز ضٝ ثٞز اٛساذش٠ ٝ ثٞز آٝضزٟ زض ٝ ًطٝاسف ٝ ًز.  ًطزٕ ِٛبـ

  اٛلؼبض آٗبزٟ ث٘ت ٗظْ ٠ً ثٞز ٗؼٕٔٞ هيبكف اظ ٝٓي ثسٟ ٛكٞٙ ذٞٛؿطز

 : ُلز زٝثبضٟ ثعٖٛ حطف اٝٗسٕ سب

 ٗبزض دسض ٝ قسٟ ٝضقٌؿز ثبثبٕ ٠ً هجٔي ٗعذطكبر اٝٙ دؽ.  ٗشٜلطٕ زضٝؽ اظ چوسض ٗيسٝٛي -

 . ٜٗشظطٕ. ٌٛٚ س١ٞيٚ ٗٚ قؼٞض ث٠ دؽ.  زٝض ثطيع ٝ ٗيٌٜٖ ًبض زاضٕ دّٞ ذبَط ث٠ ٝ ٛيؿز س٢طاٙ

 ث٢ف ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ.  ُصاقشي ٝيؼيز ايٚ سٞ ٜٗٞ ٠ً ايٚ ذبَط ث٠.  ٗبًبٙ ٗشٜلطٕ اظر. ذسااااا

 .  ثٖ٘ٞٛ ايٜؼب زي٠ِ ٛصاضٟ ٝ ثسٟ ذبٛٞازٕ سحٞيْ ٜٗٞ ٝ ثِٖ ١ٖ ضٝ ٝاهؼيز ٗيشطؾيسٕ.  ثِٖ زضٝؽ

 ٝ ٛكؿشٖ ظٗيٚ ضٝي ػب ١٘ٞٙ.  ٝاؾشٖ دبٕ ضٝي ٛ٘يشٞٛؿشٖ زي٠ِ.  دبييٚ ٗيٞٗس اضازٟ ثي اقٌبٕ

 زٖٓ.  ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠.  ٛكؿز ٗٚ ضٝ ث٠ ضٝ ٝ آٝضز نٜسٓي ي٠ اٖٝٛ.  ًطزٕ ثـْ ضٝ دب١بٕ

 االٙ ١طچٜس.  ٠ٌٜٛ اػش٘بز زذشطي ١يچ ث٠ زي٠ِ ٝ ثبق٠ زاقش٠ ثسي ذبَطٟ ١ٖ ٗٚ اظ ٛ٘يرٞاؾز

 قطٝع آضٕٝ ٝ ًطزٕ ِٛبـ.  ثبز ثبزا چ٠ ١ط.  ثِٖ ث٢ف ضٝ حويوز ُطكشٖ سه٘يٖ................  ١ٖ

  ظزٙ حطف ث٠ ًطزٕ

 اؾٖ حش٘ب.  زاضٟ ؾبذش٘بٛي قطًز ثبثبٕ.  ثعضٍ كطظإ زذشط سي.  كطظإ آيٚ.  آيٚ اؾٖ٘ ٗٚ -

 ثبثب ًبض ثب اضسجبٌ ثي ١ٖ ٌٛٞيبٙ آهبي ًبض ك٢٘يسٕ ٠ً اٝٛؼٞض چٞٙ ؟ قٜيسي ضٝ دكِبٗبٙ قطًز

 .  ٛيؿز

 :  ُلز ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ ث٢ز ثب

 

 ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ايٜحب سٞ دؽ.  ٗيكٜبؾٖ ضٝ ثبثبر آضٟ -

 : ُلشٖ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ؾطٕ

 .  ًطزٕ كطاض ذ٠ٛٞ اظ -

 :  ُلز زاز ثب يٌسكؼ٠
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 !!!؟ چـــــــــــــــــي -

 :  ُلشٖ زٝثبضٟ دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 

 . ًطزٕ كطاض ثبثبٕ اظ.  ذ٠ٛٞ اظ -

 .  زازٕ سٞييح ٝاؾف اّٝ اظ ضٝ ثٞز اكشبزٟ اسلبم ٠ً چي ١ط ١ٖ ثؼس

 : ُلز ٝ ٗيٌطز ِٛبٕ ث٢ز ثب.  ٛ٘جٌطز ثبٝض

 ايٜوسض سٞٛؿشي چُٞض ؟ اكشبز ؾطر ث٠ اي اح٘وب٠ٛ كٌط ١٘چيٚ چُٞض ًطزي؟ چيٌبض سٞ آيٚ -

 ٛعزي حطكي ثبظٕ چطا.  ًطزٕ سؼطيق ٝاؾز ضٝ ظٛسُيٖ ٠٘١ ٠ً ٗٚ ؟ ثِي ذبٛٞازٕ ٝ ٗٚ ث٠ زضٝؽ

  ؟ ثٞزي ثبثبر آثطٝي كٌط ث٠ ١يچ ؟ ث٠ٌٜ ضٝ ًبض ايٚ ًطز هجّٞ ػٞضي چ٠ اح٘ن ٗح٘س ؟اٝٙ

 .  نٞضسف ٝ ١ٞٗب ث٠ ٗيٌكيس زؾز ٝ ٗيطكز ضاٟ اسبم سٞ زائٖ ػهجبسيز اظ

.  ًطزٛف ثعضٍ ٝاؾ٠ ًكيسي ظح٘ز ٠٘١ ايٚ ٠ً ي زذشط ٠ً ٗٞيٞع ايٚ ِٛطاٛي ٛ٘يل٢٘ي سٞ -

 ٝ سيخ سٞ ذٞزٕ ثب ُلشٖ اح٘ن ٗٚ ؟ چي يؼٜي ٗي٠ٌٜ ؾط ًؼب ٝ قت.  ًؼبؾز ٛيؿز ٗؼٕٔٞ االٙ

 قبيس ذٞة:  ُلشٖ ذٞزٕ ثب ثؼس ٝٓي.  ثبقٚ زاقش٠ دّٞ ث٠ احشيبػي ٠ً ٛ٘يرٞضٟ ًؿي ث٠ هيبكز

 ثبظي ضٝ ٢٘١٘ٞٙ زاضي ٛ٘يسٝٛؿشٖ ٝٓي.  زاقشٚ ذٞثي ٗبٓي ٝيغ ثكٚ ٝضقٌؿز اي٠ٌٜ اظ هجْ

 . ٗيسي

  زي٠ِ ٛساضٕ سحْ٘ ٗٚ ٝ ثؿش٠.  ذسا زي٠ِ قسٕ ذؿش٠.  ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ

 ١ن ١ن زاقشٖ زي٠ِ.  ٗيٞٗس نساـ ثبظٕ ٝٓي.  ٛكٜٕٞ زي٠ِ ٠ً ُٞقٖ ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ ،

 : ظزٕ زاز.  ٗيٌطزٕ

 .  زي٠ِ ثؿش٠.  ٛساضٕ قٜيسٙ ؾطظٛف سحْ٘.  قسٕ ذؿش٠.  ثؿش٠.  ِٛٞ ١يچي.  ثؿش٠ -

 .  ٗيسازٕ ككبض ١ٖ ضٝ ُٞق٢بٕ ٗيعزٕ زاز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ
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 قطٝع ثٞز ذٞضز اػهبثٖ اٛوسض.  ثطزاقز ُٞقبٕ ضٝي اظ ضٝ زؾشٖ ظٝض ث٠ ًٜبضٕ ٛكؿز اٝٗس حبٗيٚ

 :  ُلشٖ ٝ ؾيٜف سٞ ظزٙ ٗكز ث٠ ًطزٕ

 ٠٘١ ٝاؾ٠ زٖٓ. قسٟ سَٜ ٗبٗبٖٛ ٝاؾ٠ زٖٓ.  ٛ٘يسٝٛي ١يچي سٞ.  ًكيسٕ چي ٗٚ ٗيسٝٛي چ٠ سٞ -

  ٗؼجٞضٕ ٝٓي قسٟ سَٜ

 : ُلز زاز ثب ٝ ُطكز زؾشبـ زٝسب ثيٚ ٝ ؾطٕ ٝ نٞضسٖ َطف زٝ ُصاقز ٝ زؾشبـ زٝسب

 . ًٚ ِٛبٟ ٗٚ ث٠.  آيٚ ثؿش٠ -

 اقي اٖٝٛ چك٘بي سٞ ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ ث٠ ٝ ثبال آٝضز ظٝض ث٠ ضٝ ؾطٕ.  ًٜٖ ِٛبـ ٛ٘يرٞاؾشٖ

 : ُلز آضٕٝ.  ثٞز قسٟ ػ٘غ

 . ثبـ آضٕٝ آيٚ ثبـ آضٕٝ.  ١يؿـــــــــــ -

 ظٝض ث٠ ضٝ ثٞز اكشبزٟ َطكٖ زٝ ٠ً زؾشبٕ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس. قسٕ ق٠ٌ. ًطزٕ ثـٖٔ ٗحٌٖ ثؼس ٝ

 ػبيي سب ٝ ًطزٕ د٢ٜٞٙ ؾيٜف سٞ ضٝ ؾطٕ.  ًطزٕ ثـٔف ٗحٌٖ ٜٖٗ ٝ دكشف ُصاقشٖ ٝ ثبال آٝضزٕ

 ث٠ احشيبع. ثبـ ِٛطاٖٛ ٢ًبيٜؼٞضي ٛجٞز ًؿي ٝ ثٞزٕ س٢ٜب ٝهش٠ ذئي.  ًطزٕ ُطي٠ زاقشٖ ػٞٙ ٠ً

  ًٜٖ سٌي٠ ث٢ف ثشٖٞٛ ٠ً حبٗيٚ ٗظْ يٌي.  ٗطز ي٠.  زاقشٖ حبٗي ي٠

 

 

 ٜٗٞ ٝ ٗيِيطٟ زؾش٘ٞ.  ًٜٖ ِٛبٟ نٞضسف سٞ ٗيٌكٖ ذؼبٓز.  ٗيكٖ ػسا اظـ ٗيكٖ آضٕٝ ٠ً يٌٖ

 آضٕٝ يٌٖ.  ٗيرٞضٕ ٠ً ٝ آة.  ٗيبضٟ ٝاؾٖ ١ٖ آة ٓيٞاٙ ي٠ ٝ سرز ضٝ ٗيكٖٞٛ ٝ ٗي٠ٌٜ ثٜٔسٕ

 ٗيِيطٟ ٝ زؾشٖ ٝ ًٜبضٕ ٗيكي٠ٜ ١ٖ ذٞزـ.  ًطزٙ ُطي٠ ذبَط ث٠ ُطكش٠ زضز قسيس ؾطٕ.  ٗيكٖ

 : ٗي٠ِ ٝ

 ثبيس حبال ٝٓي زاضي ٝ اٌٗبٛبر ث٢شطيٚ ذٞزر ٠ً ايٚ.  ١ؿز ٝ ثٞزٟ ؾرز ٝاؾز ذئي ٗيسٖٝٛ -

  ؟ ًٜي ًبض زيِطاٙ ذ٠ٛٞ سٞ

 :  ٗيِٖ ٝ ٗيٌٜٖ ِٛبـ سؼؼت ثب. ذٜسٟ ظيط ٗيع٠ٛ ثؼس ٝ ٗي٠ٌٜ ٌٗض ٓحظ٠ ي٠
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  ؟ ٗيرٜسي چطا قسٟ چي -

 حطل ذئي.  حطكب ايٚ اظ....  ٝ دٞٓي زٛجبّ ٠ً ايٚ.  ٗيعزٕ ث٢ز ٠ً اكشبزٕ حطكبيي يبز ١يچي

 ؟ ٠ٛ ٗيرٞضزي

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ سٔد ذٜسٟ ي٠

 .  ًٜٖ ذٞضز ز١ٜز سٞ ٝ زٛسٝٛبر ذٞاؾز ٗي زٖٓ.  ذئي آضٟ -

 :  ُلز ٝ ًطز زّ س٠ اظ ذٜسٟ ي٠

 

 ؟ آضٟ زاضٕ زٛسٝٙ االٙ آٝضزٕ قبٛؽ دؽ -

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٛعزٕ حطكي ٝ ذٜسيسٕ

 ؟ آيٚ ًٜي چيٌبض ٗيرٞاي حبال -

 :  ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 زٓكٞضٟ ٝٓي.  ٠ِٛ ١ٖ قبيس ٛ٘يسٖٝٛ.  زيسٟ سٞ ثب ٜٗٞ ث٠ِ ٗبًبٙ ث٠ ثطٟ ضازيٚ ٗيشطؾٖ.  ٛ٘يسٖٝٛ -

  زاضٕ

 : ُلز حبٗيٚ

 اظ زؾز حبال١ب حبال ٗبًبٙ اٝٗس ؟ ٝاهؼيز اظ ًٜي كطاض ٗيرٞاي ًي سب.  ٛ٘يك٠ ٠ً ايٜؼٞضي ٝٓي -

 حْ ضاٟ ي٠ ثبيس.  ٛيؿز زضؾشي كٌط ايٚ ؟ ثسي ازا٠ٗ ١٘يٜؼٞضي ٗيرٞاي سٞ ٛساقز ثط ؾطر

 . ًٜيٖ ديسا ٝاؾف

 ضايي ثبثبٕ ٝٓي ظز حطف ٗبٗبٖٛ.  ًطزٕ نحجز ٗٚ ؟ ظزٕ حطف ثب١بـ ًٖ ؟ ًٜٖ چيٌبض ٗيِي -

 ٠ً َطكف ثطٕ زاضٕ ػطار انال ٛظطر ث٠ ًطزٕ ذطاثٌبضي ٠٘١ ايٚ ٠ً حبال.  ٛي٘س ًٞسبٟ.  ٛكس

 ؟ ثعٖٛ حطكي ثرٞإ

 : ُلز حبٗيٚ
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 اظ ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٗيبز ثسر ٗبًبٙ اظ اٛساظٟ چ٠ سب سٞ ك٢٘يسٟ ثبثبر.  آيٚ كطنز ث٢شطيٚ االٙ -

 .ٛ٘يلطٝق٠ ؿطيج٠ ي٠ ث٠ ضٝ سٞ ٝهز ١يچ. زذشطقي سٞ حبّ ١ط ث٠ ٝٓي.  ػهجبٛي٠ ذئي زؾشز

 : ُلز ًطزٝ ٛٞاظـ ٝ زؾشٖ ثؼس

 يٌٖ ثبيس. ٛ٘يكٞٛس ػوس ؾلطٟ دبي ٠ً ًشي ظٝض ث٠ ضٝ سٞ ثبـ ُٗ٘ئٚ ثبثبر.  ًطزي اقشجبٟ آيٚ -

 .  ٗيٌطزي ٗوبٝٗز زي٠ِ

 ٠ً ٗيٌطز ثطذٞضز ثب١بٕ ٗبٌٓب٠ٛ اٛوسض.  ٗي٠ِ ظٝض ذئي.  سطؾيسٕ ٗبًبٙ اظ.  حبٗيٚ سطؾيسٕ -

........... 

 ث٠ ٝ ٝايؿشبزٕ ػٔٞـ چٞٙ كوٍ.  ٛساقز زٝؾز ٗي٠ِ ٠ً اٛوسضي ٜٗٞ ٠ً ٗيٌطز حؽ ٝهشب ثؼًي

 ثيبضٟ زؾشٖ ث٠ ٗيرٞاؾز ٌٛطزٕ ُٞـ حطكف

 : ُلشٖ ٝ ٗبٓيسٕ ٝ ٝديكٞٛيٖ ٗيكس ٜٗلؼط زضز اظ زاقز ؾطٕ

 ٗيرٞاؾشٖ چي ١ط ٜٖٗ.  ثكٜٟٞ ضز ػٞاة ٠ً ٛصاقش٠ چيعي ضٝ زؾز حبال سب ذٞزـ هّٞ ث٠ -

 ثيبضٟ زؾشٖ ث٠ ٗيرٞاؾز ٓؼجبظي ذبَط ث٠ اِٛبض ػٞضايي ي٠.  ُلشٖ ٗي ث٢ف

 ايٚ.  ٠ًٜ اثطاظ ٛجٞزٟ ثٔس ٝٓي.  زاقش٠ زٝؾز زّ س٠ اظ ٝاهؼب قبيس ؟ آيٚ ُٗ٘ئٜي ايٜوسض ًؼب اظ -

 .  ٛجٞزٟ ظٝضي ١يچي دؽ.  ٛساقشي ث٢ف اي ػاله٠ سٞ اي٠ٜ ٢ٖٗ.  ٛيؿز ٢ٖٗ

 :  ُلشٖ ًالك٠

 

 !!؟ ًٜٖ چيٌبض ٗيِي حبال -

 . ثِٖ ث٢ف ١ٖ ضٝ حويوز ٠٘١.  ًٜٖ نحجز ثبثبر ثب ثطٕ ٗٚ ثعاض -

 ؿطيج٠ ي٠ ثبثبٕ ٝاؾ٠ ٠ً سٞ ٝهز اٝٙ.  ٠ًٜ نحجز ثبثبٕ ثب ػٕ٘ٞ ٛصاقشٖ حشي ٗٚ ؟ ٗيِي ػي -

 ؟ زاضي ٛؿجشي چ٠ ٗٚ زذشط ثب سٞ ٛ٘ي٠ِ ثؼس.  ًٜي نحجز ثب١بـ ثطي ٗيرٞاي اي
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 ٝ آيٚ دسضر اٝٙ.  ٗيطؾيسي ٛشيؼ٠ ث٠ ٗيِطكشي ً٘ي ثعضُشط ي٠ اظ ا٠ُ قبيس.  ًطزي اقشجبٟ -

 ثبيس.  ٛ٘يطٕ ٠ً ١٘يٜؼٞضي ٜٖٗ ثك٠، هبٛغ سب ٗيٌطزي ٝ سالقز ثبيس سٞ.  ٛيؿز ٠ً ذٞٛيز زق٘ٚ

 ...ثؼس.  ًٜيٖ نحجز ضاػؼف

 

 . حبٗيٚ ًٜٖ چيٌبض ٛ٘يسٖٝٛ -

.  ثبثبر ديف كطؾشبزٕ ضٝ اٛب قبيس.  ٗيٌٜٖ ٗكٞضر ١ٖ ٗبٗبٙ ٝ ثبثب ثب ٗٚ.  ًٚ كٌط ضاػؼف -

 .  ثٌٚ ٝ كٌطار ١ٖ سٞ.  ًٜٖ كٌط ث٢ف ضاػغ ثبيس ٝٓي ٛ٘يسٖٝٛ

 .  ًٜيٖ ٗي نحجز ضاػؼف كطزا.  ثرٞاة ٝ ثرٞض ٗؿٌٚ ي٠ ١ٖ االٙ

 حبٗيٚ.  ُلشٖ ث٢كٞٙ ٠ً زضٝؿ٢بيي ذبَط ث٠ ٗيٌكٖ ذؼبٓز ثبثبر ٗبٗبٙ اظ ٗٚ.  حبٗيٚ ٠ٛ -

 .  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ي٠ ٝ ٠ًٜ ديسإ ٗبًبٙ ٗيشطؾٖ

.  ا٠ٜٗ ػبر ايٜؼب ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٗيٌٜي زضؾز ذٞزر ٝاؾ٠ ؿّٞ ي٠ ٗبًبٙ اظ چطا.  ٛشطؼ -

 ثب١بقٞٙ ٗيٌٜٖ نحجز ٗٚ ٗيٌكي ذؼبٓز ثيرٞز.  ٗيٌٜيٖ حٔف ١ٖ ثب.  ثطؾ٠ اٝٛؼب ث٠ ٛ٘يصاضيٖ

 .  ثرٞاة ضاحز ذيبّ ثب ثطٝ.  ٛجبـ ِٛطاٙ حبال. 

 :  ُلشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس ػبٕ ثبظ

 

  ًٜٖ سكٌط اظر ػٞضي چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ.  حبٗيٚ ٜٗ٘ٞٙ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 . ثرٞاة ثطٝ زذشط ٌٛٚ ٓٞؼ ٝ ذٞزر -

  ٌٜٖٛ كٌط سطؾبٕ ث٠ زي٠ِ ًطز ؾؼي ٝ.  ذٞاثيسٕ ظٝض ث٠ ثؿيبض زضز ؾط ٝ ٗكـّٞ كٌط ثب قت اٝٙ

 . ٗيٌطزٕ كٌط سطؾبٕ ث٠ ًبـ اي ٝٓي ــي ٝٓـــــــــــــــــــــــ
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 ثب هطاض ي٠ ثعٖٛ ظَٛ ؾيبٝـ ث٠.  قس هطاض ظزٕ حطف حبٗيٚ ثب ًٔي ضٝظ زٝ ايٚ سٞ.  ُصقز ضٝظ زٝ

 ، ٠ًٜ نحجز ثبثب ثب ػ٘ٞ اّٝ.  ث٠ِ ثبثبـ ٝ ٗبٗبٙ ث٠ حبٗيٚ ثؼس.  ًٜٖ نحجز ثب١بـ ٝ ثعاضٕ ػ٘ٞ

 .  ثع٠ٛ حطف ثبثب ثب ػٞٙ ٗطيٖ ذٞاثيس، ػهجبٛيشف يٌٖ ٠ً ثؼس

 

 ثسي ذئي ًبض ٗيٌٜٖ كٌط ٠ً االٙ.  ػهجبٛي٠ ذئي زؾشٖ اظ چٞٙ.  ٛ٘يك٠ هبٛغ ثبثب ٗيسٖٝٛ ٗٚ

 كٌط ًٔي ثب.  ثِيطٕ س٘بؼ ؾيبٝـ ثب كطزا قس هطاض.  قيٌٞٛسٕ ضٝ ثبثب ؿطٝض ػٞضايي ي٠ ٗٚ.  ًطزٕ

 . ذٞاثيسٕ ثط١ٖ ٝ زض١ٖ

 

 ٝ ثٞز اٝٗسٟ ١ٖ ثبؿجٖٞٛ.  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ضٝقب ثبظي سبح ث٠ زاقشٖ ٝ ثٞزٕ ٛكؿش٠ حيبٌ سٞ نجح

 ؟ ثِٖ چي ؾيبٝـ ث٠ ٠ً ٗيٌطزٕ كٌط زاقشٖ.  ٛجٞز ذ٠ٛٞ ًؿي.  ٗيطؾيس ٢ُٔب ٝ زضذز ث٠ زاقز

 ؾيبٝـ ق٘بضٟ زٛجبّ زاقشٖ.  ٌٛطزٕ سٞػ٢ي.  ظز ضٝ حيبٌ ظَٛ ٛلط ي٠ ٠ً ؟ ٠ٛ يب زضؾشي٠ ًبض يؼٜي

 : ُلز ٝ ًطز نسإ ثبؿجٞٙ ٠ً ٗيِكشٖ

 !!!زاضٟ ًبض ثب١بر زض زٕ ذبٛ٘ي ي٠ زذشطٕ -

 .  زاضٟ ًبض ػٞٙ ٗطيٖ ثب ٛساضٟ ًبض ٗٚ ثب قبيسٕ ؟ ثبق٠ ٗيش٠ٛٞ ًي يؼٜي ؟ ذبٖٛ ؟ ٗٚ ثب -

 

 ًؿي ٠ً ثجيٜٖ ثطزٕ ثيطٝٙ ٝ ؾطٕ سؼؼت ثب. ٛجٞز اٝٛؼب ًؿي ٝٓي.  زض ػٔٞ ضكشٖ سطزيس ٝ قي ثب

 . ثيطٝٙ ًكيسٕ حيبٌ اظ ٗحٌٖ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٛلط ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً.  ٠ٛ يب ١ؿز

 ًطز ذل٠ ضٝ نسإ ٝ ُطكز ٝ ز١ٜٖ ػٔٞي ثعضٍ زؾز ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ظزٕ ًٞسبٟ ػيؾ ي٠ ذٞزآُبٟ ٛب

 .  ١ؿز چي ث٠ چي ٛ٘يسٝٛؿشٖ انال ٠ً ثٞزٕ ق٠ٌ اٛوسض.  ٗيكٜيسٕ ثبؿجٞٙ زاز نساي. 

 ي٠.  ٝايؿشبز ػٔٞٗٞٙ ثعضٍ ٝٙ ي٠ ٗٞهغ ١٘ٞٙ.  ًٜٖ آظاز ٝ ذٞزٕ ٠ً ًطزٙ سوال ث٠ ًطزٕ قطٝع

 .  ًطز حطًز ؾطػز ثب ٗبقيٚ ٝ ثطز ٝٙ زاذْ ٝ ًطز ثٜٔسٕ ًبٟ دط ٗظْ ٜٗٞ ٛلط

 ٛ٘يشٞٛؿشٖ ضٝ ًؿي ٝ ثٞز دبييٚ ؾطٕ.  ثٌكٖ ٛلؽ ٛ٘يشٞٛؿشٖ انال.  ٗيعزٕ ؾٌش٠ سطؼ اظ زاقشٖ

 دط ٛلؽ ي٠ سٞٛؿشٖ ٝ قس ثطزاقش٠ ثٞز ز١ٜٖ ػٔٞي ٠ً زؾشي اٝٙ ٠ً ٗيكسٕ ذل٠ زاقشٖ.  ثجيٜٖ
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 زؾش٘بّ ي٠ ثعٖٛ ػيؾ اٝٗس سب.  اكشبزٕ ؾطك٠ ث٠ ٝ آٝضز ١ؼٕٞ إ ضي٠ ث٠ قسر ثب ١ٞا.  ثٌكٖ نسا

 . قس ثؿش٠ چك٘بٕ ٝ قس چي ٛل٢٘يس زي٠ِ ٝ ُطكز هطاض ز١ٜٖ ػٔٞي

 

 دٌٔبٕ ثيٚ اِٛبض.  ٗيٞٗس ذٞاثٖ ذئي. ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ ظٝض ث٠.  نٞضسٖ سٞ ثٞز اكشبزٟ ٛٞض ي٠

 چك٘بٕ زٝثبضٟ. ٗيٌطز زضز ٝ ثٞز ؾِٜيٚ ذئي ؾطٕ.  ٗيكس ثبظ ظٝض ث٠ ٝ ثٞزٙ ضيرش٠ چؿت

 .  ًطزٕ ثبظقٞٙ كٞضي ٝٓي.  ٝثؿشٖ

 ًطز ٛ٘ي ًبض كٌطٕ.  ثٞزٕ ذٞاثيسٟ سرز ضٝ ثعضٍ ٝ آقٜب ٛب اسبم ي٠ سٞ ؟ ًؼبؾز ػب ايٚ ؟ ًؼبٕ ٗٚ

 ضاحز.  زظزيٚ ٜٗٞ.  ٝٙ ٗبقيٚ.  زاقز ًبضٕ ٠ً ذبٖٛ اٝٙ.  اٝٗس يبزٕ زكؼ٠ ي٠.  ثٞزٕ ًطزٟ ١َٜ. 

 .  زظزيٚ ضٝقٚ ضٝظ سٞ ٜٗٞ

 ضٝ اظ ضٝ دشٞ سب.  زض ؾ٘ز ثطٕ اٝٗسٕ.  ظزٕ ًٞچٞٓٞ ػيؾ ي٠ ٛكؿشٖ ػبٕ سٞ ؾيد يٌسكؼ٠ كٌط ايٚ اظ

 كٞضي.  ثٞزٕ سٜٖ ٛبظى ٝ ًٞسبٟ ذٞاة ديط١ٚ ي٠. قسٕ ق٠ٌ سٜٖ ٓجبؼ زيسٙ اظ ظزٕ دؽ ذٞزٕ

 . ثبال ًكيسٕ اٝٛٞ ُطزٙ سب ٝ دشٞ ظيط ضكشٖ زٝثبضٟ

 اضازٕ ثسٝٙ سطؼ اظ اقٌبٕ.  ًطزٟ ػٞو اكشًبح ٓجبؼ ايٚ ثب ٝ ٓجبؾٖ ًي!!!  ًؼبٕ ٗٚ ، ٗٚ ذساي

 قس ػسا سٜٖ اظ ضٝح ًطزٕ احؿبؼ.  نسا ي٠ قٜيسٙ ثب يٌسكؼ٠ ٠ً.  دبييٚ ٗيٞٗس

 ؟ آٓٞز ذٞاة ٝ ذبٖٛ قسي ثيساض ثبالذطٟ دؽ -

 نسا ٠ً ػبيي ؾ٘ز ث٠ ٝ ؾطٕ. ٛساضٟ حويوز ايٚ.  ًٚ ثيساض ٝحكشٜبى ًبثٞؼ ايٚ اظ ٜٗٞ ذسايب

 ضٝـ ٠ً نٜسٓي ي٠. سبضيٌشط ٝ اكشبزٟ ؾبي٠ ٠ً ػبيي اسبم ُٞق٠ زيسٕ.  ُطزٝٛسٕ ٗيٞٗس اظـ

 .  ٛكؿش٠

 

 اظ ؟؟ ايٚ ثك٠ آذطـ ٠ً ًطزٕ اشيز ضٝ ثبثب ٝ ٗبٗبٙ ٠٘١ ايٚ.  ًكيسٕ ؾرشي ٠٘١ ايٚ.  قسٕ ق٠ٌ

 اي حٔو٠ آؾشيٚ سيكطر ي٠.  ثجيٜٖ ضٝ نٞضسف سٞٛؿشٖ سبظٟ.  َطكٖ اٝٗس ٝ قس ثٜٔس نٜسٓيف ضٝي

 . نٞضسف سٞ ثٞز ضيرش٠ ١ٖ زض ١ٞٗبقٖ.  ثٞز دٞقيسٟ ؾز ٗكٌي ُكبز قٔٞاض ي٠ ثب ٗكٌي

 .  ثطزٕ دي ٗبػطا ػ٘ن ث٠ سبظٟ اِٛبض زيسٛف ثب
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 . ثٞز زظزيسٟ ٜٗــــــــــــــٞ ٗبًــــــــبٙ -

 

 : ُلز آضٕٝ. ثٞز ٓجف ضٝ ٗؿرطٟ دٞظذٜس ي٠

 ؟ ذٞاثيسي ذٞة -

 .  ٗيٌطز ٗؿرطٖٗ زاقز سبظٟ ثٞز زظزيسٟ ٜٗٞ.  ػٞيي

 : ُلشٖ ٓطظٝٛي نساي ثب

 ؟. ايٜؼب آٝضزي ٜٗٞ حوي چ٠ ث٠ ؟ ٗيٌٜي ًبض چي ايٜؼب سٞ ؟ ًؼبٕ ٗٚ -

 . ًطزٕ زض ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ٛعز حطكي ٝ ضٝـ ٛكؿز ٝ ًطز ثطػٌؽ ٝ ثطزاقز ضٝ دٜؼطٟ ًٜبض نٜسٓي

 ٓجبؼ ايٚ ثب ٜٗٞ ٗبًبٙ اي٠ٌٜ كٌط اظ.  اكشبزٕ سٜٖ ٓجبؼ يبز زٝثبضٟ ٠ً ثيطٝٙ ثيبٕ دشٞ ظيط اظ اٝٗسٕ

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  قس هطٗع ٓجٞ ٗظْ نٞضسٖ ثبق٠ زيسٟ

 

 !!!ثجيٜي ٓجبؼ ايٚ ثب ٜٗٞ ٛساقشي حن سٞ ؟ ًؼبؾز ٗٚ ٓجبؾبي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ؟ ٛيؿز ضاحشي ٓجبؼ ؟ قسٟ چي -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

  ؟ ٛجبق٠ يب ثبق٠ ضاحز ثرٞاز ٠ً زاضٟ ١ٖ چيعي ٠ِٗ ٓجبؼ ايٚ -

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب.  ضكشٖ ؾٌش٠ ٗطظ ث٠ اكشبز ؾطٕ سٞ ٠ً كٌطي اظ يٌسكؼ٠

 ؟ ًطزٟ ػٞو ٜٗٞ ٓجبؼ ًي....  ًي -
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 : ُٝلز ًطز ِٛبٕ قيُٜز ثب

 ٗٚ ًٚ كٌط -

 . ٗـعٕ ؾ٘ز آٝضزٟ ١ؼٕٞ ٠٘١ ٝ.  ٛيؿز ثسٖٛ سٞ ذٞٛي زي٠ِ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

  ًٜي اؾشلبزٟ ؾٞء ثي٢ٞقيٖ اظ ٛساقشي حن سٞ ؟ ًطزي ًبضي ١٘چيٚ حوي چ٠ ث٠.  ػٞيي -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ دٞظذٜس ثب

 .  ثيبز ثط زؾشز اظ ًبضي ١ٖ ثٞزٛز ث٢ٞـ سٞ.  االٛز ٝيؼيز ثب ٌٜٖٛ كٌط -

 

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 دؿشي ذئي -

 ثب ثؼس.  ثٌٜٖ ثرٞاز زٖٓ ٠ً ًبضي ١ط ذٞز٠ٗ ٗبّ ٠ً چيعي ثب ٗيرٞاز زٖٓ ؟ ثبقٖ دؿز چطا ٠ٛ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ قيشٜز

 ؟ زاضي ٗكٌٔي هًي٠ ايٚ ثب سٞ -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 . ػٞيي ٛيؿشٖ سٞ ٗبّ ٗٚ -

 : ُلز ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي آضاٗف ثب

 !! ٠ٛ؟؟.  ٛ٘ي٠ِ ٝ ايٚ ، ٗٚ سرز ٝ ٗٚ ذٞاة اسبم سٞ ثٞزٛز ٝٓي

 ػٞيـــــــــــــــي.  ػٞيـــــــــــــــــي
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 ِٛبـ چك٘ي ظيط ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ديچيسٕ زٝضٕ ٝ ذٞزٕ َطف ًكيسٕ ٝ سرز ضٝ ٗٔحل٠

 ُيؼ٠ ؾط حبٓز ي٠.  ثطٕ ضاٟ ٛ٘يشٞٛؿشٖ زضؾز.  زض َطف زٝيسٕ ٝ قسٕ ثٜٔس ؾطػز ث٠.  ٗيٌطزٕ

 .ثٞز هلْ ٛكس ثبظ زض ٝٓي ًطزٕ دبييٚ ثبال ٝ زض زؾشِيطٟ.  زض ث٠ ضؾيسٕ.  زاقشٖ

 ١٘ٞٙ ثب زاقز.  ث٢ف ًطزٕ ِٛبٟ ؟ ثبق٠ ثبظ زض ٠ً زاقشٖ سٞهغ ٝاهؼب.  ٗٚ ثٞزٕ اح٘ن چوسض

 . ثٞز سلطيح ػٞض ي٠ ٝاؾف ٗٚ حطًبر اِٛبض.  ٗيٌطز ِٛبٕ ٗؿرطٟ دٞظذٜس

 : ظزٕ زاز ٝ زض ث٠ ًٞثيسٕ

 ؟ ٛيؿز ايٜؼب ًؿي ؟ ٠ًٜ ًٌٖ٘ يٌي.  ً٘ي -

 .  ٛجٞز ذجطي

.  دٜؼطٟ ث٠ ذٞضز چكٖ٘.  ٗيطكز ُيغ ذئي ؾطٕ.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ذٞٛؿطز.  ًطزٕ ِٛبـ

 سب ظزٕ ًٜبض ضٝ دطزٟ.  دٜؼطٟ َطف ضكشٖ ٛك٠ ثٜٔس ػبـ اظ ٗبًبٙ ثٞزٕ ٗطاهت ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ػِْٜ كوٍ ٛجٞز ١يچي ضٕٝ ث٠ ضٝ.  ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ زيسٕ ٠ً چيعي اظ ٠ً ٠ٛ يب ٗيجيٜٖ ٝ ًؿي ثجيٜٖ

 ؟؟؟؟؟ ًؼبٕ ٗٚ ذسايب.  زضذز ٝ ثٞز

 ٝ آثبزٕ ٛبًؼب ٝؾٍ ٗيس٠ٛٝ چٞٙ ؟ ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٝ ٛكؿش٠ ذٞٛؿطز اٛوسض ٠ً ١٘ي٠ٜ ذبَط ث٠ دؽ

 . ٛساضٕ كطاضي ضاٟ ١يچ

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ػ٘غ ذٞزٕ سٞ ٝ زيٞاض ُٞق٠ ظٗيٚ ضٝ ٛكؿشٖ آضٕٝ

 ؟ ايٜؼب آٝضزي ٜٗٞ چي ٝاؾ٠.  ًؼبٕ ٗٚ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

 

.  ٛساضٟ ذجط ايٜؼب اظ ١ٖ ًؿي.  ػِْٜ ايٜؼب زٝض سب زٝض. زٖٝٗ ذ٠ٛٞ ػٞضي ي٠.  ٠ٜٗ ٝيالي ايٜؼب -

 ١ٖ ثطي ًٜٖ ٝٓز ا٠ُ حشي.  ٛ٘يطؾ٠ ًؿي ث٠ نسار ًٜي كطيبز ٝ زاز چي ١ط ثبـ ُٗ٘ئٚ دؽ

 .  ثبقي آضٕٝ ٝ ٌٜٛي سوال ايٜوسض ث٢شطٟ دؽ.  ًٜي ديسا ٝ ثطُكشز ضاٟ ٛ٘يشٞٛي ثبـ ُٗ٘ئٚ
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 . ًؼبٕ ٗٚ ٛ٘يس٠ٛٝ ًؽ ١يچ.  ٛ٘ي٠ٌٜ ديسا ٜٗٞ ًؽ ١يچ.  قسٕ ثسثرز

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ

 

  ؟ ٗيرٞاي ػٖٞٛ اظ چي ؟ ايٜؼب آٝضزي ٜٗٞ چي ٝاؾ٠. ثطٕ ٗٚ ثصاض ذسا سٞضٝ -

 

 دب١بـ ضٝ ٗٚ ػٔٞي.  زيٞاض ث٠ چؿجٞٛسٕ ضٝ ذٞزٕ سطؾٖ اظ.  ٝاؾشبز ضٕٝ ضٝث٠ اٝٗس.  ذٜسيس

 : ُلز ٝ ٛكؿز

 ثٌٚ ٗيرٞاز زٓز ؿٔشي ١ط ِٛلشي ٠ِٗ ؟ ٗيٌطزي ظثٞٛي ثٔجْ سٔلٚ دكز ذٞة!! ؟ دؽ قس چي -

 ث٠ اكشبزي حبال قسٟ چي دؽ ؟ ًٜٖ ديسار ٛ٘يشٖٞٛ ؟؟ ثٌٜٖ ٛ٘يشٖٞٛ ًبضي ١يچ ِٛلشي ٠ِٗ ؟

  آش٘بؼ؟

 

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ دبى زؾشٖ دكز ثب ٝ اقٌبٕ

 . ٗيٌٜٖ ذٞا١ف.  ثطٕ ثصاض ًطزٕ اقشجبٟ -

 : ُلز ٝ ٝايؿشبز دٜؼطٟ ث٠ ضٝ قس ثٜٔس.  ذٜسيس

 ؟؟ قسي ٗظٕٔٞ ًٜي كطاض زؾشٖ اظ ٛ٘يشٞٛي زيسي ٝ ًطزٕ ديسار ٠ً حبال -

 : ُلز ٝ ؾ٘ز ثطُكز ثؼس

 اٗيسٕ ٛب.  آيٚ ثٞزي حطكب ايٚ اظ سط ثب١ٞـ سٞ ؟ ثطي ثصاضٕ ثؼس ًطزٕ ديسار ؾرشي ٠٘١ ايٚ ثب -

ٌٚٛ  . 

 ؟ ثب١بٕ ًٜي چيٌبض ٗيرٞاي -

 ًٌٖ٘.  ٗيشطؾٖ ٗطز ايٚ اظ ٗٚ.  ٗيشطؾٖ ِٛبٟ ايٚ اظ ٗٚ ذسايب.  ٛعز ٝحطكي ًطز ِٛبٕ قيُٜز ثب

ًٚ . 
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 : ُلز ٝ ضٕٝ قس ذٖ ٝ ذٜسيس.  ُٞق٠ ي٠ قسٕ ػ٘غ ٝ زٝضٕ ديچيسٕ ثيكشط ضٝ ٗالك٠.  ؾ٘شٖ اٝٗس

 ثب ُلز ٠ً ايٜٞ.  ُٞق٠ ي٠ ٗيكٚ ػ٘غ سطؼ اظ ٠ً ًٞچ١ٞب ػٞػ٠ ايٚ ٗظْ قسي ٗيسٝٛي -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز

 .  دطٝ ثچ٠ ٛيؿشٖ ػٞػ٠ ٗٚ -

 

 دكز ُصاقز ٝ زؾشف يٌي اٝٙ ٝ ١بٕ ظاٛٞ ظيط اٛساذز ٝ زؾشف ٝي٠ َطكٖ قس ذٖ ُلشٖ ايٜٞ سب

 ًبضـ ش١ٜٖ سٞ زاقشٖ.  ٗيٌطز ؿٔشي چ٠ زاقز ػٞيي ايٚ.  ٝايؿشبز ُطكز ثـٔف سٞ ٜٗٞ ٝ ؾطٕ

.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠.  ٗيٌطز ؿُٔي چ٠ زاقز ٗٚ ذساي.  سرز ؾ٘ز ضكز ٠ً ٗيٌطزٕ حالػي ضٝ

  ؾيٜف ث٠ ًٞثيسٙ ٗكز ثب ًطزٕ قطٝع

 .  ًٚ ٖٝٓ.  ظٗيٚ ثصاضٕ.  ػٞيي ًٚ ٖٝٓ -

 : ُلز ٝ ضٕٝ ًكيس ضٝ دشٞ ٝ سرز ضٝ ُصاقز ٜٗٞ ػيـٖ ػيؾ ث٠ سٞػ٠ ثسٝٙ

 . ٗيعٛيٖ حطف قسي ثيساض ثؼس ثرٞاة يٌٖ.  ًٚ ػيؾ ػيؾ ًٖ -

 كٌط.  ثٞزٕ ١ذطٝر سٞ اِٛبض ػٞضايي ي٠.  ٗيٞٗس ذٞاثٖ ذئي.  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ث٢ف زاقشٖ سؼؼت ثب

 .  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ي٠ ٝ ثرٞاثٖ ٗيشطؾيسٕ.  ثرٞإ ٗيشطؾيسٕ ٝٓي.  ثٞز ثي٢ٞقي ٗٞاز ذبَط ث٠ ًٜٖ

 

 سب.  ثيطٝٙ ضكز ٝ ظز ضٝ ٗؿرطٟ دٞظذٜس ١٘ٞٙ ٗؼّ٘ٞ َجن چٞٙ زيس چك٘بٕ سٞ ٝ سطؼ ًٜٖ كٌط

 . ذٞاثيسٕ ٝ ًٜٖ ٗوبٝٗز ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ ُصاقز ثيطٝٙ زض اظ ٝ دبـ

 

 ثبالي ٠ً ٗبًبٙ زيسٙ ثب ٝ ًطزٕ ثبظ ضٝ چك٘بٕ ًطز ٗي ٛٞاظـ ضٝ ١ٞٗب زاقز ٠ً زؾشي احؿبؼ ثب

 زيسٙ ثب زٝثبضٟ ٝٓي.  ػبٕ ؾط ٛكؿشٖ نبف ٝ ثبال دطيسٕ ٗيٌطز ِٛبٕ ٓجرٜس ثب ٝ ثٞز ٛكؿش٠ ؾطٕ

 :ؾطـ ظزٕ زاز ٝ. ًطزٕ ِٛبـ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ذٞزٕ ٝ دشٞ ظيط ضكشٖ ُطزٙ سب كٞضي سٜٖ ٓجبؼ

 ٗيٌٜي؟ چيٌبض ايٜؼب سٞ -
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 :  ُلز ٝ قس ثٜٔس سرز ضٝي اظ ٝ ًطز ١ٖ سٞ ٝ اذ٘بـ

 .  ٛرٞضزي ١يچي زيطٝظ اظ زي٠ِ قي ثيساض ث٢شطٟ -

 : ُلز ٝ ًطز ث٢ٖ زي٠ِ ِٛبٟ ي٠

  ٜٗشظطسٖ دبييٚ ٗٚ.  ١ؿز ثرٞاي ٠ً ٓجبؾي ١ط ً٘س اٝٙ سٞ -

 ث٠ ِٛبٟ ي٠. ثٞز ضٝقٚ ٠ً ١ٞا.  چٜسٟ ؾبػز زٝٛؿشٖ ٛ٘ي انال.  ثيطٝٙ ضكز اسبم اظ ٝ ُلز ايٜٞ

 زٖٓ.  اكشبزٕ ػٞٙ ٗطيٖ ٝ حبٗيٚ يبز يٌسكؼ٠!!!  ثٞزٕ ذٞاثيسٟ چوسض.  ثٞز 03 ًطز زيٞاض ضٝ ؾبػز

 ٠ً اح٘ن ٠ٛ، ٝٓي!!!  ًطزٕ كطاض ٗٚ ٠ًٜ كٌط حبٗيٚ ٠ٌٜٛ.  ثٞزٙ قسٟ ِٛطاٖٛ چوسض االٙ سب.  ُطكز

 .  قٜيسٕ ١ٖ ضٝ ثبؿجٞٙ زاز نساي سبظٟ.  ٗيجطزٕ ضٝ ٝؾبئٖ حساهْ ثطٕ ذٞاؾشٖ ٗي ا٠ُ.  ٛيؿز

 ٗيرٞاؾشٖ ٠ً ٗسٓي ١ط.  ثٞز ايٜؼب ٓجبؼ چوسض ٗٚ ذساي.  ً٘س ؾ٘ز ضكشٖ ٝ اٝٗسٕ دبييٚ سرز اظ

 ي٠ ؟؟ ذطيسٟ ٗٚ ٝاؾ٠ ضٝ ايٜب ٠٘١ يؼٜي. ذ٠ٛٞ سٞ ٓجبؼ سب ُطكش٠ قت ٓجبـ اظ.  اسيٌز ثب ١ٖ ٠٘١. 

 اسبم ث٠ ِٛبٟ ي٠ ؟ ثٞز ًؼب ح٘بٕ حبال.  ح٘بٕ ثطٕ اّٝ ُطكشٖ سه٘يٖ.  ًطزٕ ديسا سٞـ اظ ح٠ٓٞ

 زٝـ ي٠ ضكشٖ ؾطيغ.  ثٞز زضؾز حسؾٖ ٠ً ثبق٠ اٝٛؼب ظزٕ حسؼ ثٞز اسبم ُٞق٠ زض ي٠.  اٛساذشٖ

 ١ٖ ضٝ ١ٞٗبٕ.  دٞقيسٕ ظاٛٞ دبييٚ قٔٞاضى ي٠ ثب ٝ ٌٗ٘ٚ سيكطر سطيٚ ُكبز ً٘س سٞ اظ ٝ ُطكشٖ

 . ثيطٝٙ ضكشٖ ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٌٛطزٕ ذكي

 

.  قس ٗي ٝنْ ًٞچيي ١بّ ي٠ ث٠ ٠ً قسٕ ضا١طٝ ي٠ ٝاضز ثيطٝٙ ضكشٖ زض اظ ؟ ٗيطكشٖ ًؼب ثبيس حبال

 . دبييٚ ثطٕ ثبيس دؽ.  ٜٗشظط٠ٗ دبييٚ ُلز ث٢ٖ.  دبييٚ ٗيطكز ٗيرٞضز د٠ٔ ؾبٓٚ ُٞق٠ اظ

 ؾ٘ز ث٠ حطف ثسٝٙ زيس ٠ً ٜٗٞ.  ثٞز ٝايؿشبزٟ ثٞز سٜف كطٕ ٓجبؼ ٠ً ذبٛ٘ي ي٠ ١ب د٠ٔ دبييٚ

 ٜٗٞ ٗبًبٙ.  ًطز ضا١ٜ٘بييٖ ثٞز ٛكؿش٠ دكشف ٗبًبٙ ٝ ثٞز ثعضُي ذٞضي ٛب١بض ٗيع ٠ً ؾبٓٚ ُٞق٠

 زٝضسطيٚ ٝ ٌٛطزٕ سٞػ٢ي ٗٚ ٝٓي ثكيٜٖ ًكيس ثيطٝٙ ضٝ ذٞزـ ًٜبض نٜسٓي ٝ قس ثٜٔس.  زيس ٠ً

 ١٘ٞٙ ػٞاثٖ زض اٖٝٛ.  ظزٕ ث٢ف دٞظذٜس ي٠.  ٛكؿشٖ ضٝقٚ ٝ ًطزٕ اٛشربة ٝ ٌٗ٘ٚ نٜسٓي

 .  ٛكؿز ٝ ظز ٝ ٗؿرطـ دٞظذٜس
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 َطكٖ ا٠ُ حبال.  ٠ًٜ ٖٝٓ ٗيٌطزٕ آش٘بؼ ث٢ف ػٞضي چ٠ زيطٝظ ثٞز ضكش٠ يبزٕ.  ثٞزٕ قسٟ قؼبع

 . ٗيٞٗسٕ غؾز ذٞزٕ ٝاؾ٠ ثٞز زٝض چٞٙ ٓي ٝ ٗيعزٕ ؾٌش٠ سطؼ اظ ٗيٞٗس

 . اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب

 ؟ ٌٛطزي ذكي ٝ ١ٞٗبر چطا -

 . ضاحشٖ ػٞضي ١٘يٚ -

 . زذشط ٗيرٞضي ؾطٗب -

 : ُلشٖ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ.  ثٞز ِٛطاٛي كوٍ چك٘بـ سٞ.  ًطزٕ ِٛبـ

 . زاضٕ ػبزر -

 

 ذٞضزٕ اظـ يٌٖ ثطزاقشٖ.  ثٞز ٗيع ضٝ دطسوبّ آة ٓيٞاٙ ي٠.  ُطؾِٜي اظ ٗيطكز يؼق زاقز زٖٓ

 :ُلز.  ًطزٕ ِٛبـ ٝ زؾشٖ سٞ ُطكشٖ ٝ ٓيٞاٙ. 

 . ٛرٞض دطسوبّ آة كوٍ.  ثرٞض چيعي ي٠ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ يٌٖ.  ػوت ًكيسٕ ٝ ًكيسٕ ؾط ٝ ٓيٞاٖٛ ثوي٠ ٝ ٛسازٕ ٗحٔف

 ؟ ٗٚ ثب ًٜي چيٌبض ٗيرٞاي -

 : ُلز ذٞٛؿطز ٝ ًطز ِٛبٕ ٗيِطكز ٓو٠٘ ذٞزـ ٝاؾ٠ زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

  ظٛسُي.  ١يچي -

 .  ظزٕ زاز.  چؿجٞٛسٕ آٗذط ثبظٕ

 ًبضي ١ط ايٜؼب آٝضزي ٝضزاقشي ٜٗٞ ًطزي كٌط ؟ ذٞزر ٝاؾ٠ ٗيِي چي ١ؿز ٗؼٕٔٞ ١يچ -

 ؟ ثٌٜي ٗيشٞٛي ذٞاؾشي

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ قيُٞٙ ٓجرٜس ثب
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 ؟؟ ٛ٘يشٖٞٛ -

 . اظـ ٗيشطؾٖ حس چ٠ سب ثسٕ ٛكٞٙ ٛ٘يرٞاؾشٖ ٝٓي.  ٗيشٞٛؿز ٝاهؼب.  ٗيشٞٛؿز. قسٕ ذل٠

 سٞ حشي.  ثٞز ػصاة ٝ ذٞقشيخ ٝاهؼب ًطزٕ اػشطاف زٖٓ سٞ.  ٗيٌطز ِٛبٕ قيُٜز ثب زاقز ١ٜٞظ

 ٠ً ظٝضي.  ٛساقشٖ زٝؾشف انال.  ٛساقشٖ زٝؾف ٗٚ ٝٓي.  ضَٛ ذبًؿشطي ؾبزٟ سيكطر ايٚ

 . ٛجٞز

 

  ؟ ٗيل٢٘ي. ٗشٜلطٕ اظر ٗٚ ؟ چي٠ زٝٛي ٗي ٝ سٜلط ٠ً٘ٔ ٗؼٜي -

 . ٛيؿشٖ ٗشٜلط اظر ٗٚ ٠ً اي٠ٜ ٢ٖٗ -

 . ٛ٘يك٠ حبٓيف ظثٞٙ ٛريط

 : ُلشٖ ٝ ٗيع ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ

 ... ١ؿشٚ ٗٚ ِٛطاٙ ٠٘١ االٙ.  زاضي ٠ِٛ ايٜؼب ٜٗٞ ظٝض ث٠ ٛ٘يشٞٛي سٞ -

 :  ُلز ٝ حطكٖ ٝؾٍ دطيس ػهجبٛيز ثب

 

 ؟؟ ٛيؿز ٠ً حبٗيٚ آهب ، ٠٘١ اظ ٜٗظٞضر -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب ٜٖٗ

 حبٗيٚ ٜٗظٞضٕ اسلبهب آضٟ ، ثِٖ اَالػز ٗحى ٝٓي ، ٗيِٖ ضٝ ًي ٛساضٟ ضثُي سٞ ث٠ -

 .  ثٞز ثطظذي هيبكف ٝاهؼب.  ًطزٕ ِٛبـ يٌٖ

 . ٛجبـ ذٞزذٞاٟ ايٜوسض.  زاضٕ زٝؾز ٝ حبٗيٚ ٗٚ.  ٗيٌٜي اشيشٖ زاضي چطا.  ُلشٖ ٗالي٘ز ثب

 ػٞضي چ٠ نٜسٓي دكز اظ ٛل٢٘يسٕ ٠ً سطؾيسٕ ١٘چيٚ.  ؾ٘شٖ اٝٗس ٝ قس ثٜٔس ٗيع دكز اظ

 ضؾيس ًٜٖ كطاض ثشٖٞٛ اي٠ٌٜ اظ هجْ ٝٓي.  ظٗيٚ ثيٞكش٠ نٜسٓي قس ثبػض ٠ً ثيطٝٙ ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ

  ُطكز ٗحٌٖ ضٝ ثبظٕٝ ٝ ث٢ٖ
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 .  ظزٕ چَٜ زؾشف ث٠ ٝ ظزٕ ػيؾ

 

 .  ًٚ ٝٓــــــــــــــٖ.  ٓؼٜشي ًٚ ٖٝٓ -

 زؾز ثب ٝ ً٘طٕ دكز ُصاقز ٝ زؾشف ي٠ ٝ ذٞزـ َطف ًكيس ٜٗٞ. ػيـٖ ػيؾ ث٠ ػ٠ سٞ ثي

 ثبال ضكز ١ب د٠ٔ اظ ٝ ًطز ثٜٔسٕ ظٗيٚ اظ ٝ ًطز ثـْ ٝ دب١بٕ زيِف

 

 حطف ًطزٕ ؿُٔي چ٠.  ثٞز ُطكش٠ ٗحٌٖ ٜٗٞ ، ٛساؾز كبيسٟ ٝٓي ٗيعزٕ دب ٝ زؾز ٝ ٗيعزٕ ػيؾ

  ؟ ًطزٕ سحطيٌف چطا دؽ اؾز زي٠ٛٞ چوسض اٝٙ زٝٛؿشٖ ٗي ٠ً ٗٚ.  ظزٕ

 ي٠ ثجٜسٟ زضٝ اٝٗس سب.  قس زاذْ ٝ ًطز ثبظ زضٝ.  ثٞزٕ سٞـ زيطٝظ اظ ٠ً اسبم ١٘ٞٙ ؾ٘ز ضكز

 .  دبييٚ ًطزٕ دطر ثـٔف سٞ اظ ٝ ذٞزٕ ٝ آٝضزٕ ؾيٜف ث٠ ككبض ي٠ ؾيٜف سٞ ًٞثيسٕ ٗكز

 

 زؾز.  ذٞزـ ث٠ چكجٞٛس ٜٗٞ ٝ قس حٔو٠ ً٘طٕ زٝض دكز اظ زؾشبـ يٌسكؼ٠ ٠ً ًٜٖ كطاض اٝٗسٕ

.  ثٞزٕ ُطكش٠ دكز اظ ٗحٌٖ.  ٛساقز كبيسٟ ٝٓي ثكٖ ػسا اظـ.  ػٔٞ ثٌكٖ ٝ ذٞزٕ ٠ً ٗيعزٕ دب ٝ

.  ثطؾ٠ زازٕ ث٠ ثرٞاز ٠ً ٛجٞز ذ٠ٛٞ ايٚ سٞ ًؽ ١يچ اِٛبض ٝٓي ٗيؿٞذز ُٕٔٞ ثٞزٕ ظزٟ ػيؾ اٛوسض

 ٝ ٗيكس چٜسقٖ ١ٖ ٗيٞٗس هٔؤٌٖ ١ٖ ٗيرٞضز ُطزٖٛ ث٠ ٠ً ٛلؿف.  ُطزٖٛ َطف آٝضز ٝ ؾطـ

 :  ُلز آضٕٝ ٝ ُٞقٖ ؾ٘ز آٝضز ٝ ؾطـ.  ًٜٖ ػ٘غ ٝ ُطزٖٛ ػٞضايي ي٠ قس ثبػض

  آيٚ ثبـ آضٕٝ.  ثبـ اضٕٝ ١يـــــؽ. ٠ًٜ ًٌ٘ز ٛيؿز ًؿي ايٜؼب.  ٛعٙ ػيؾ ايٜوسض -

 .  ثجيٜٖ ضٝ ػبيي زضؾز ٛ٘يصاقز اقٌبٕ.  ًطزٕ زاؽ.  ٗيؿٞظٝٛس ٝ ُٞقٖ زاقز ٛلؿبـ

  ًٚ ٖٝٓ:  ُلشٖ آضٕٝ -

 ٝ ضٕٝ ظز ذي٠٘ ٠ً ثكٖ ثٜٔس سرز ضٝ اظ ؾطيغ اٝٗسٕ.  سرز ضٝ ذٞاثٞٛسٕ ٝ سرز ؾ٘ز ثطزٕ

 ًطزٕ ًبضي ١ط.  ثٞز ظيبز ذئي ظٝضـ ٓؼٜشي.  ؾطٕ ثبالي ثطز زؾشف ي٠ ثب ٝ ُطكز زؾشبٕ
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 ١ئٌف ظيط اظ ضٝ ثسٖٛ ًطزٕ ؾؼي.  ٗيكس ٠ٓ ككبض اظ زاقز زؾشٖ ٗچ.  ًٜٖ آظاز زؾش٘ٞ ٛشٞٛؿشٖ

 . ًٜٖ نحجز زضؾز ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ًطزٕ ٗي ١ن ١ن زي٠ِ.  ٛكس ثبظٕ ٝٓي ثٌكٖ ثيطٝٙ

 .  ثبـ ٛساقش٠ ًبضيٖ.  ًٚ ٖٝٓ ذسا ضٝ سٞ -

.  زاقز هطٗع ١بي ض٠ُ چك٘بـ.  ًٜٖ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ًطز ٗؼجٞضٕ ٝ ُطكز زؾشف ثب چٖٞٛ

 .  ثٞز ػهجبٛي ذئي

 

 ٠ً ١٘ٞٛي٠ ذبٙ حبٗيٚ ايٚ ٠ٌٜٛ.  ٛطكش٠ يبزٕ ضٝ ٗيعزي سٔلٚ دكز ٠ً حطكبيي اظ ًسٕٝ ١يچ -

 . ًٜيس اظزٝاع ١ٖ ثب ٗيرٞايٚ ٝ زاضيٚ زٝؾز ذئي ضٝ ١٘سيِط ٗيِلشي

 : ُلز ػهجبٛيز ثب ٝ زاز ككبض سط ٗحٌٖ ٝ چٖٞٛ.  ًطزٕ ُطي٠ كوٍ ٝ ٛسازٕ ػٞاثي

 ؟ ٠ٛٞ٘١.  ثسٟ ػٞاة ٓؼشي -

 .  ثعٖٛ حطف ٛ٘يشٞٛؿشٖ سطؼ اظ.  ِٛلشٖ چيعي ثبظٕ

 

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

  ؟ آضٟ ثٞزي دؿطٟ اٝٙ ديف ؟ ٗيٌطزي ؿُٔي چ٠ ذ٠ٛٞ اٝٙ سٞ.  ثِٞ ٝ ضاؾشف -

 

 : ظز زاز ثؼس

 ؟ ثٞز دؿطٟ اٝٙ ٠ً اي ذ٠ٛٞ سٞ ؟ ثٞزي اٝٛؼب حوي چ٠ ث٠ -

 : ُلشٖ سطؼ ثب

 

 .  ٗيٌطزٕ ٗطاهجز ًٞچٞٓٞ زذشط ي٠ اظ.  ثٞزٕ دطؾشبض ذ٠ٛٞ اٝٙ سٞ ٗٚ -
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 : ظز زاز ثٜٔسسط

 ؟ ًٜٖ ثبٝض ضٝ سٞ حطف ثبيس االٙ ٗٚ -

 .ٓؼٜشي ًٚ ٖٝٓ قيٌٞٛسي زؾش٘ٞ.  ٗيِٖ ضاؾز ًٚ ثبٝض -

 : ُلز زٝثبضٟ.  ٗيكسٕ ذل٠ زاقشٖ.  سرز ضٝ زاز ككبضٕ ثسٛف ثب حطكٖ ث٠ سٞػ٠ ثي

 

 ثؼس ، ٢ٗ٘ٞٛي ضكشيٚ ١ٖ زؾز سٞ زؾز ؟ ١بٙ ٢ٗ٘ٞٛي اٝٗسي دؿط اٝٙ ثب ثٞزي دطؾشبضي چ٠ سٞ -

 ؟ ثٞزٕ دطؾشبض ٗيِي

 ؟ االٙ ثِٖ چي ٗٚ ذساي

 ًطزٕ هجّٞ ٜٖٗ.  ٛطٟ س٢ٜب سب ٗيرٞاؾز ٝ يٌي كوٍ اٝٙ.  ٗيٌطز كطم ٗبػطاـ اٝٙ ًٚ ثبٝض -

  ثطٕ ثب١بـ

 

 : ُلز قسـ ًٔيس ث٢ٖ زٛس٢ٛٝبي ثيٚ اظ ٝ ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ

 ؟ ثطٟ ثب١بـ ٠ً ٛجٞز ثطـ ٝ زٝض زي٠ِ زذشط ؟ ُلز سٞ ث٠ چطا -

 : ُلشٖ ؾطيغ سطؼ ثب

 . زاقش٠ اٗشحبٙ آيسا ٝٓي. ٗيطكش٠ آيسا ثب ١٘يك٠ ُلز چطا -

 اي زي٠ِ ًؽ ٗبّ ٛ٘يصاضٕ.  ٛطٝ دؿطي ١يچ َطف ُلشٖ ث٢ز.  ٛيؿشٖ اح٘ن ٗٚ.  آيٚ ث٢ز ٓؼٜز -

 ؟ ٢ٗ٘ٞٛي ضكشي زي٠ِ دؿط ي٠ ثب قسي ثٜٔس ضاحز سٞ اٛٞهز.  ثكي

 ٛكؿشٖ كٞضي ٜٖٗ.  سرز ٓج٠ ٛكؿز ٝ قس ثٜٔس سرز ضٝ اظ ٝ ًطز ٖٝٓ. ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 .  ًطزٕ ػ٘غ ثـٖٔ سٞ ضٝ دب١بٕ ٝ سرز ُٞق٠

 : ُلز ُطكش٠ نسايي ثب آضٕٝ. زؾشف سٞ ُطكز ٝ ؾطـ
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 ؟ قسي آقٜب ذبٛٞازٟ اٝٙ ثب ػٞضي چ٠ ؟ ضكشي ُصاقشي چي ٝاؾ٠ -

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب

  ًٜٖ اظزٝاع سٞ ثب ٛ٘يرٞإ ٗٚ.  ٛجٞز ٠ً ظٝضي.  ٌٛطز ُٞـ حطكٖ ث٠ ًؽ ١يچ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠-

 

 : ظز زاز

 . ٗيٌٜي ؿٍٔ سٞ -

 

 ٝ ًطز ِٛبٕ زهز ثب ٝ ًطز ثبضيي چك٘بقٞ.  ؾ٘شٖ ثطُكز ثبق٠ ك٢٘يسٟ چيعي ي٠ ي٢ٞ اِٛبض ثؼس

 : ُلز

 ....يب ؟ ؟زٝؾشبر آيٚ ًطز ًٌ٘ز ًي ؟ ٠ٛ ٛجٞزي س٢ٜب سٞ -

 : ُلشٖ ػؼ٠ٔ ثب.  ثك٠ ثبظ ٗبػطا ث٠ كطٛٞـ ٝ ؾيبٝـ دبي ٛ٘يرٞاؾشٖ. سطؾيسٕ

 ديسا ضٝ اٝٛؼب ضٝظٛب٠ٗ آ٢ُي َطين اظ.  ُطكشٖ سه٘يٖ س٢ٜب ٗٚ.  ٗيِي ذٞزر ٝاؾ٠ زاضي چي -

 .  ًطزٕ

 

 : ُلز ٝ ًطز ػهجي ذٜسٟ ي٠

 ؟ ًٜي اَ٘يٜبٙ ث٢كٞٙ سٞٛؿشي ػٞضي چ٠ ؟ ثٌٜي ضٝ ًبض ايٚ سٞٛؿشي چُٞض.  آيٚ اح٘وي ٝاهؼب -

 چ٠ ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾز انال ؟ ٗيسي اٛؼبٕ ضٝ اي اح٘وب٠ٛ ًبض ١ط ٛجبقي ٗٚ ثب ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ يؼٜي

 ؟ ٗيبز ؾطر ثاليي

 . ظزٕ زاز

 .  ثٌكٖ ػصاة ٓحظ٠ ١ط ٛ٘يرٞإ.  ثبقٖ ٛعزيٌز ٛ٘يرٞإ چٞٙ.  آضٟ -
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 .  ثطٕ ثعاض ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ:  ُلشٖ آش٘بؼ ثب ٝ آضٕٝ ثؼس

 :  ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ٜٗٞ اـ ق٠ٛٞ ضٝي اظ ثطُكز.  ًطز ػهجي ذٜسٟ ي٠

 ٗٚ چٞٙ ثٌكي ػصاة ثبيس ٓحظ٠ ١ط ثؼس ث٠ ايٚ اظ ٠ً ثسٕ ث٢ز ضٝ ٗػزٟ ايٚ ؟ثصاض ثبق٠ ِٛٞ ػي -

 .  ٛ٘يٌٜٖ ٝٓز

 

 

 : ُلشٖ ػهجي حبٓز ثب

 ؟ زاضي ٠ِٛ ايٜؼب ٜٗٞ ٛ٘يشٞٛي ٠ً اثس سب -

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜس ي٠

 .  زاضٕ ار ٠ِٛ ايٜؼب ٛيؿز احشيبػي -

 ؟ ٗٚ ثب ث٠ٌٜ ٗيرٞاؾز چيٌبض يؼٜي.  ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب

 ضٝ ثط٠ُ ٝ ٗٚ َطف اٝٗس ٝ آٝضز زض ثط٠ُ ي٠ اٝٓف ًكٞي سٞي اظ ٝ آضايف ٗيع ؾ٘ز ضكز قس ثٜٔس

  ؾ٘شٖ ُطكز

 حس آذطيٚ سب چ٘ك٘بٕ ثٞز ثط٠ُ سٞ ٠ً چيعي اظ.  ًطزٕ ثبظـ ٝ ُطكشٖ ضٝ ثط٠ُ ٝسطؼ سؼؼت ثب

 . قس ثبظ ٌٗ٘ٚ

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب

 !!! ثٌٜي ٗٚ ثب.... ضٝ ًبض ايٚ... ٛ٘يشٞٛي...  ٛ٘ي... سٞ.... سٞ -

 

 : ُلز ذٜسيسٝ
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  ثِيطٟ؟ ٜٗٞ ػٔٞي ثش٠ٛٞ ٠ً ثيبض زٓيْ ي٠ -

 

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ؟ ٛ٘يل٢٘ي ايٜٞ چطا.  ٛساضٕ زٝؾز ٗٚ ؟ ٗشٜلطٕ اظر ٗٚ ٠ً ايٚ اظ سط ثعضٍ زٓيْ -

 : ُلز ٝ ًطز ػهجي ذٜس ي٠

 ؟ زاضي اي زي٠ِ زٓيْ. ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ زٓيْ ايٚ -

 :  ُلشٖ ١ن ١ن ثب

 ذبَط ث٠ ٠ً ٛسيس ٠ِٗ ؟ ٗيبز ثسٕ سٞ اظ چوسض ٗٚ ٠ً ٛسيس ٠ِٗ ؟ ث٠ٌٜ ٗٚ ثب ٝ ًبض ايٚ ٛ٘يش٠ٛٞ ثبثب -

 !! ؟ ًطز ٗٚ ثب ٝ ًبض ايٚ چطا دؽ ؟ ًطزٕ كطاض ذ٠ٛٞ اظ سٞ

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي

 .  ضكشي ذ٠ٛٞ اظ سٞ ٠ً ثٞز ١٘يٚ زالئف اظ يٌي -

 : ُلز ١ٖ ضٝ اٛساذز ضٝ دب١بـ ٝ سرز ثبالي ث٠ زاز سٌي٠ ٝ سرز ضٝ ًٜبضٕ ٛكؿز ثؼس

 .  ثٞز ٗٚ َطف اظ ديك٢ٜبزـ آجش٠ -

 : ُلز ٝ ٛكؿز ؾي٠ٜ ث٠ زؾز.  ٗي٠ٌٜ سؼطيق زاؾشبٙ ي٠ زاضٟ اِٛبض ثؼس

 چ٠ ٗيسٝٛي ٗيل٢٘يسٙ ٗطزٕ ا٠ُ.  ثٞز ٗيٞٙ زض آثطٝـ دبي.  قس زاؿٞٙ ذئي ثبثبر ضكشي ٝهشي -

 ؟ ثٞز ثبثبر ٝاؾ٠ ثعضُي آثطٝضيعي

 : ُلز ٛبضاحشي ثب ثؼس

 .  ثبثبر ث٠ ثطؾ٠ چ٠.  ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ ٗٚ -

 : ُلز ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ثؼس
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 ثبثبر ث٠ ٝٓي ثطي زض زؾشٖ اظ ٛ٘يصاقشٖ.  ٗيِكشٖ زٛجبٓز ٛ٘يٌطز ١ٖ هجّٞ ثبثبر ا٠ُ ٗٚ -

 .  ٛسازٕ ٛكٞٙ ايٜؼٞضي

 .  ثطزٟ ٜٖٗ آثطٝي ػٞضايي ي٠ كطاضـ ثب آيٚ ُلشٖ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب ثؼس

 .  ٛجبق٠ ٗٚ ثب ٠ً ًطزٟ كطاض.  ًٜٖ اظزٝاع ثب١بـ ٗيرٞإ ٗٚ ٗيسٝٛٚ ٠٘١ چٞٙ -

 : زاز ازا٠ٗ ٝ ظز دٞظذٜس ي٠ ثؼس

 ٠ً قطٌ ايٚ ث٠.  ٗيٌٜٖ ديساـ قسٟ ػٞض ١ط ٝ ُطزٕ ٗي زٛجبٓف زاضٕ زٝؾف چٞٙ ٗٚ ٝٓي -

 اُط.  ٛ٘يك٠ آثطٝضيعي ثك٠ ٛجٞزـ ٗشٞػ٠ ١ٖ ًؿي ا٠ُ ايٜؼٞضي.  ٠ًٜ اظزٝاع ٗٚ ثب ثسيٚ اػبظٟ

 .  ٠ٜٗ ٗشٞػ٠ ثيكشط ثك٠ ١ٖ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ چك٘ي ظيط ثؼس

 . ذطيسٕ ٝ آثطٝر ػٞضايي ي٠ ٗٚ ػٞضي ايٚ ٗيسٝٛي -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ ػهجبٛيز ثب ثطُكز ثؼس

 ٗٚ ايٜؼٞضي ٝٓي.  ثبق٠ اٝٗسٟ ؾطر ثاليي چ٠ ٠ٌٜ٘ٗ ٝ ًؼبيي ٛ٘يسٝٛؿشيٖ ثبثبر ٠ٛ ٗٚ ٠ٛ چٞٙ -

 ي٠ ٝاهغ زض.  ٗٞيٞع ايٚ ذبَط ث٠ ٛجبق٠ ٛبضاحز ٝ زاضٕ هجٞٓز ػٞضٟ ٠٘١ ٠ً زازٕ ٛكٞٙ ثبثبر ث٠

 .  ُصاقشٖ ٜٗشٖ ثبثبر ؾط ػٞضايي

 : ُلشٖ ٝ ػٞٛف ث٠ اكشبزٕ ٗكز ثب ٝ ًطزٕ ّٝ ضٝ ثط٠ُ ػهجبٛيز ثب

 ٗيصاضي ١ٖ ٜٗز سبظٟ.  چي ٠٘١ ث٠ ظزي ُٜس ظٛسُيٖ سٞ اٝٗسي ٝهشي اظ.  سٞ سوهيط ١٘ف ٓؼٜشي -

  ٌٛطزٕ ًبضي چٞٙ.  ٗيٌٜٖ حٔف ذٞزٕ.  ًٚ ٖٝٓ.  ثصاضي ٜٗز ٌٛطزٟ الظٕ.  ؾطٕ

 ثؿشٖ.  ٛساقشٖ اػهبة زي٠ِ.  ٛساقشٖ سٞاٙ زي٠ِ.  ثـٔف سٞ ًكيس ٜٝٗٞ زؾشف سٞ ُطكز ٝ ٗكشبٕ

 :  ُلشٖ ٝ ؾيٜف ضٝ ُصاقشٖ ٝ ؾطٕ.  ثٞز
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 ؟ چطا.  ٌٛطز ٝ ًبض ايٚ ٝٓي ٠ًٜ اػش٘بز ث٢ٖ ذٞاؾشٖ اظـ ثبض ي٠ ٝاؾ٠.  ٌٛطز اػش٘بز ث٢ٖ ثبثب چطا -

 :  ُلز ٝ ؾيٜف ث٠ زاز ككبض ٝ ؾطٕ

 

 ٛس٠ٛٝ.  ثطٟ ذ٠ٛٞ اظ ٛبٗٞؾف ٠ً ؾرش٠ دسض ي٠ ٝاؾ٠ ذئي.  زذشطقي سٞ.  ًٚ زضى ضٝ ثبثبر -

 . ًي٠ ديف ٝ ًؼبؾز قت

 ؾرز ذئي ١ٖ ذٞزـ ٝاؾ٠ اِٛبض.  سرز ث٠ ٗيساز ككبض ٝ ًطز ٗكز ٝ زؾشف ٗيِلز ٠ً ضٝ ايٜب

 . ثٞز

 : ُلشٖ ٝ ػوت ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ ٝ ؾيٜف ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ثب

 ٗيٌطزيٖ زضؾز ضٝ هًي٠ زاقشيٖ حبٗيٚ ٝ ٜٗٞ ، ثٞز ٛكسٟ ديسار ٓؼٜشي سٞ ا٠ُ ٝٓي -

 

 

 سطؼ اظ.  سرز ضٝ ثيٞكشٖ ٝ ػوت ثٌكٖ ذٞزٗٞ ؾطيغ قس ثبػض ٠ً.  ؾ٘شٖ ثطزاقز ذيع يٌسكؼ٠

 هلْ ثبظٕٝ زٝض ٗحٌٖ زؾشف ٠ً ػوت ًكيسٕ ذٞزٕ دب ثب.  ضٕٝ اكشبز اـ ؾبي٠.  ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ

 :  ُلز ٝ ٛعزيٌٖ آٝضز ٝ ؾطـ.  ثرٞضٕ سٌٞٙ ٛشٖٞٛ زي٠ِ قس ثبػض ٝ قس

 

 ؟ ٗيٌطزي ؿُٔي چ٠ زاقشي سٞ -

 :  ُلشٖ ٓطظ ٝ سطؼ ثب

  ١يچي -

 : ظز زاز ثٜٔسسط ٝ زاز ككبض ٗحٌ٘شط زؾش٘ٞ
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 حبٗيٚ ثب ٝ ٗكٌْ زاقشي ثب ٠ً ٗيِي زاضي چي دؽ.  اٝٛؼب ثٞزي دطؾشبض كوٍ ٠ً ِٛلشي سٞ ٠ِٗ -

 ؟ ًطزي ٗي حْ

 :  ُلشٖ آضٕٝ

 

 .  ٠ًٜ ًٌٖ٘ زاز هّٞ اٖٝٛ ٝ ُلشٖ حبٗيٚ ثب ٝ ٗكٌٖٔ -

 : ُلز ٝ ُطكز ١ٖ ضٝ ثبظٕٝ يٌي اٝٙ ٝ ٛكٞٛس سرز ضٝ ٜٗٞ ٝ ًكيس ثبظٕٝ

 ؟ زاقشي اي ضاث٠ُ چ٠ دؿطٟ اٝٙ ثب سٞ ؟ ٗيٌٜي ٗرلي ٗٚ اظ زاضي ضٝ چي آيٚ -

 : ُلشٖ ػهجي

 

  ًٚ ثبٝض ، ١يچي -

 

 نحجز ثب١بـ ظٛسُيز چيع١بي سطيٚ ذهٞني اظ ٛكؿشي ٠ً ثٞزيٚ ن٘ي٘ي ١ٖ ثب ايٜوسض يؼٜي -

 ؟ ًطزي

 

 : ُلشٖ ٝ ػوت زازٕ ١ٔف.  قسٕ ػهجبٛي

 ٓؼٜشي؟ ٗيِي ٗيبز زض ز١ٜز اظ چي ١ط ٠ً ٗيٌٜي كٌط چي ٗٚ ث٠ ضاػغ -

 : ُلز ٝ ٗٚ ث٠ ًطز ٝ دكشف دٜؼطٟ َطف ضكز ٝ ٝايؿشبز قس ثٜٔس

 ؟ ثسٟ ٛؼبر ٗٚ زؾز اظ ضٝ سٞ ٝ ثيبز اٝٙ ذٞاؾشي اظـ ٝ ؾبذشي ؿّٞ ي٠ ٗٚ اظ الثس -

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

  ؟ اي٠ٜ ؿيط ٠ِٗ -
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 : ُلشٖ ٝ َطكف ُٝطكشٖ َطكف ضكشٖ ٝ ثطزاقشٖ اٝٛٞ.  ثط٠ُ اٝٙ ؾ٘ز ضكشٖ

  ؟ ُطكشي ٗٚ ٝاؾ٠ ٠ً چي٠ ايٚ ؟ ثجيٚ ايٜٞ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ دٞظذٜس ثب

  ٗي٘ٞٛي ٗٚ ٗبّ ١ٖ ١٘يك٠ ٝ ٜٗي ٗبّ سٞ ٗي٠ِ ثط٠ُ ايٚ -

 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب

 ٠ً ١ٖ ٝهشي سب.  ٠ًٜ ػطٝؾي سٞ ثب ٛ٘يرٞاز ٠ً ثبثبٕ ٝٓي ضايي٠ ثبثبٕ ٠ً زضؾش٠.  آهب ذٞٛسي ًٞض -

 .  ٛ٘يِيطٟ نٞضر ػوسي ١يچ ٛجبقٖ ضايي ٗٚ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ قيُٜز ثب

  ٗيكي ضايي -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ذجيظب٠ٛ ٓجرٜس ي٠

 .  ثجيٜي ذٞاة سٞ -

 ٜٗٞ ثؽ اظ اٝٗس ًف ثبظٕٝ ٓؼٜشي.  زيٞاض ث٠ ًٞثيس ٜٗٞ ٝ ُطكز ٝ ثبظٕٝ يٌسكؼ٠ ٠ً ثطٕ ثطُطزٕ اٝٗس

 سٌٞٙ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  اٝٗس ثٜس زضز اظ ٛلؿٖ.  ٗيؿٞذز ً٘طٕ سيطٟ.  ًكيس َطف اٝٙ ٝ َطف ايٚ

 ًٜٖ ػسا زؾش٘ٞ ًطزٕ ًبضي ١ط.  زيٞاض ث٠ ًٞثيس ؾطٕ ًٜبض ٝ ًطز ثبظ ١ٖ اظ ٝ ُطكز زؾش٘ٞ.  ثرٞضٕ

 : ُلز زاضي ًف ٓحٚ ي٠ ثب ، ٛكس

 .  ػعيعٕ ٗيجيٜٖ ثيساضي سٞ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ

 

 . ٓؼٜشي ًٚ ٖٝٓ.  ًٜي ٗؼجٞضٕ ٛ٘يشٞٛي.  ٛ٘يكٖ ٠ٛ -
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 ٗيؿٞظٛس ضٝ ٓجبٕ زاقز زاؿف ٛلؿبي.  ٛساقز اي كبن٠ٔ ٓجبٕ ثب ٓجبـ.  سط ٛعزيٌز آٝضز نٞضسكٞ

 ؾطٕ.  ًطزٕ زاؽ.  ٗيٌطزٕ حؽ ١ٖ ٓجبؼ ضٝي اظ ضٝ َذكف.  ثبال ثٞز ضكش٠ هٔجٖ يطثبٙ. 

 .  ًٜٖ ُيطي ػٔٞ ٗيٞٗس ديف زاقز ٠ً چيعي اظ سب چطذٞٛسٕ

.  دبييٚ ٗيٞٗس ٓؼٜشي اقٌبي ايٚ ثبظٕ.  ٗيٌطز ػهجيٖ زاقز ٛلؿبـ.  ُطزٖٛ ؾ٘ز آٝضز ٝ ؾطـ

 ٓطظ.  ظز يد يٌسك٠ سٜٖ س٘بٕ.  ًطز ٝ ُطزٖٛ َٞالٛي ٝ ٗاليٖ ثٞؾ٠ ي٠ ٝ ُطزٖٛ ضٝي ُصاقز ٝ ٓجف

 : ُلز ثٞز سٜ٘ب دط ٠ً نسايي ثب ٝ ُٞقٖ ؾ٘ز آٝضز ٝ ؾطـ.  ًطزٕ

 ؟ چي٠ ٛظطر.  ًٜيٖ ػطٝؾي ثؼس ثكيٖ زاض ثچ٠ اّٝ ٗيشٞٛيٖ.  ٗطاحٔف ٛ٘ي٠ٌٜ كطهي ٗٚ ٝاؾ٠ -

 :  ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ ؟ ثٞز دؿز اٛوسض يؼٜي.  ٗيِلز زاقز چي ٗٚ ذساي

  ٛ٘يٌٜي ٝ ًبض ايٚ سٞ -

 :  ُلز ٝ ديكٞٛيٖ ث٠ چكجٞٛس ٝ ديكٞٛيف

 . ٗيٌٜٖ ًبضي ١ط آٝضزٛز زؾز ث٠ ٝاؾ٠ ثبـ ُٗ٘ئٚ -

 

 

 ُطكز ٝ ؾطـ ٝ ظاٛٞـ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشبـ ٝ اسبم نٜسٓي ضٝ ٛكؿز ضكز ٝ ًطز ٖٝٓ ١ٖ ثؼس

 .  دبييٚ

 ضايي ذٞز اظ آزٕ ايٚ ٗٚ ؟ ٗيٌطزٕ چيٌبض ثبيس حبال ؟ ٛساقشٖ كطاضي ضاٟ ١يچ ٗٚ يؼٜي ٗٚ ذساي

 زٝضـ زؾش٘ٞ ٝ قٌٖ٘ سٞ ًطزٕ ػ٘غ ٝ ظا١ٞٛبٕ.  ٛكؿشٖ ظٗيٚ ضٝي ػب ١٘ٞٙ.  ٛ٘يرٞإ ضٝ ٓؼٜشي

 : ُلشٖ ُطي٠ ثب.  ًطزٕ حٔو٠

 ٢ٖٗ ٝاؾز ايٚ.  ٛساضٕ زٝؾز ٗٚ ؟ حؼطٟ ػهط ٠ِٗ آذ٠ ؟ ٗيٌٜي ٗٚ ثب ٝ ًبض ايٚ زاضي چطا -

 ؟.ٛيؿز

 : ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ظٗيٚ ضٝ ضٝـ ث٠ ضٝ ضكشٖ.  قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ آضٕٝ. ٛساز ػٞاة

 ... ٗبًبٙ ثجيٚ -
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.  ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب ٜٖٗ.  ًطز ِٛبٕ ثؼس.  ثٜٔس ٝ ػهجي ذٜسٟ ي٠.  ذٜسٟ ظيط ظز ثٜٔس يٌسكؼ٠

 : ُلز

  ثبقي ثٔس ٝ اؾٖ٘ زاقشٖ قي ؟ ٗيٌٜي نسا ٜٗٞ اؾٖ٘ ا٠ٌٓٝ زكؼ٠ ايٚ -

 :  ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 

 ثطٟ؟ يبزٕ ًطزٟ ثسثرشٖ ٠ً ضٝ ًؿي اؾٖ ٗيك٠ ٠ِٗ -

 : ُلشٖ ٝ ٌٛطز ثٜٔس ٝ ؾطـ ٝٓي ٛكؿشٖ دبـ ػٔٞي ٝ ؾ٘شف ضكشٖ دب ٝ زؾز چ٢بض.  ِٛلز چجعي

 ثِٖ ٗٚ ا٠ُ ؟ ثطيعي ث٢ٖ ٓؼجبظي ي٠ ذبَط ث٠ ٜٗٞ آيٜسٟ ٗيرٞاي چطا ؟ ٗيٌٜي ًبض ايٚ ٗٚ ثب چطا -

 ؟ ٗيكي ضايي ًطزٕ ؿٍٔ

 .  ٛعز حطكي ٝ ًطز ِٛبٕ زٓرٞض

 : ُلشٖ آضٕٝ

 سٞ.  ٠ٛ ٗٚ ٝٓي.  ١ؿز ١ٖ ذساقٖٞٛ اظ سبظٟ.  زي٠ِ يٌي ٛكسٕ ٗٚ.  ٛيؿز ًٖ زذشط سٞ ثط ٝ زٝض -

 ٢ٖٗ ٝاؾز ؟ ٗيٌٜي سح٘يْ ضٝ ذٞزر زاضي ٠ً ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾز ؟ ًٜي اظزٝاع ػكن ثب ٛ٘يرٞاي

 ؟ ثبق٠ ٗشٜلط اظر ظٛز ٛيؿز

 

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ١ّٞ.  ٗيٌطز ِٛبٕ ذيطٟ زاقز ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ًٚ زضًٖ ذسا ضٝ سٞ.  ٛيؿشٖ آٗبزٟ اظزٝاع ٝاؾ٠ ٗٚ ٛساضي ايطازي سٞ -

 :  ُلز آضٕٝ

 

  ٗيكي آٗبزٟ ًٖ ًٖ -

 . ٛ٘يل٠٘٢ ٝ حطكٖ چطا
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 ًطزٕ دبى ٝ اقٌٖ.  ثٞزٕ قسٟ ذؿش٠ اقٌب ايٚ اظ.  ًٜٖ ُطي٠ زي٠ِ ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ُطي٠ ظيط ظزٕ

 ... زٝثبضٟ ٝٓي

 ًٜٖ ػطٝؾي ػكن ثب ٗيرٞاز زٖٓ.  زاضٕ آضظٝ ٗٚ.  ٠ٌٜٛ ثسثرز ٜٗٞ ذٞزر ذٞزذٞا١ي ذبَط ث٠ -

 هٔت َذف زيسٛف اظ ٗيرٞاز زٖٓ.  ثك٠ ػكن دط ٝػٞزٕ ٠٘١ ٗيجيٜٖ ٝ ق١ٞطٕ ٝهشي ٗيرٞاز زٖٓ. 

 . . ثِيطٕ

 . ًطزٕ ١ن ١ن

 ٓجبؼ ثب ٗيرٞاز زٖٓ ؟ ٗيرٞإ ظيبزي چيع زٛيب ايٚ سٞ ٗٚ ٠ِٗ.  ثِيطي اظٕ آضظ١ٝبٗٞ ٗيرٞاي چطا -

 زٖٓ.  ثبق٠ ظٛسُيٖ ٠٘١.  ثبق٠ زٛيبٕ ٠٘١ ١ؿشٖ ثب١بـ ا٠ُ ٗيرٞاز زٖٓ.  ق١ٞطٕ ذ٠ٛٞ ثطٕ ؾليس

  ؟ ثِيطي اظٕ ٝ ذٞة ١بي حؽ ايٚ ٠٘١ ٗيرٞاي چطا.  ثبق٠ ٝنْ ٛلؿبـ ث٠ ٛلؿٖ ٗيرٞاز

 . ثشطؾٖ ِٛبـ اظ ٛ٘يرٞاؾشٖ زي٠ِ.  ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب

 : ُلشٖ آضٕٝ

 . ٗيٌٜٖ ذٞا١ف.  ٌٛٚ ثسثرز ٜٗٞ ؟ قس ديسار ٗٚ ظٛسُي سٞ ًؼب اظ سٞ -

 ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز ثيطٝٙ ثطٟ اي٠ٌٜ اظ هجْ ٝٓي زض ؾ٘ز ضكز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ٝايؿشبز قس ثٜٔس

 : ُلز

 . ًٜي زضؾز ٝ ٝيؼز ٝ ؾط ٠ً ٛلؼز ث٠.  ثبقي حبيط ٗٞهغ اٝٙ سب ث٢شطٟ.  ٗيبز ػبهس 1 ؾبػز -

 ث٠.  قسٕ ذٞضز.  ثؿز ٝ زض ٝ ضكز.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ زاقشٖ اقٌيٖ چك٘بي ثب ٜٖٗ. ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠

.  ًطزٕ ػ٘غ ثـٖٔ سٞ ٝ دب١بٕ ٝ ًكيسٕ زضاظ ظٗيٚ ضٝ ػب ١٘ٞٙ.  قسٕ زاؿٞٙ ٠ً٘ٔ ٝاهؼي ٗؼٜبي

 .  ثطز ذٞاثٖ ًي ٛل٢٘يسٕ ٠ً ًطزٕ ُطي٠ اٛوسض

.  ١ٖ ث٠ ثٞز چؿجيسٟ ُطي٠ ظٝض اظ چك٘بٕ.  قسٕ ثيساض ذٞاة اظ ٗيٌطز نسا ٝ اؾٖ٘ ٠ً نسايي ثب

 ِٛبٟ ذب٠٘ٛ ث٠ ٝ ًٜبض ظزٕ ٝ ١بٕ ٗٞ.  ٛكؿشٖ ٝ ظٗيٚ ُصاقشٖ زؾش٘ٞ ظٝض ث٠.  ثٞز ذبٛ٘ي ي٠ نساي

 .  ثٞز سٜف كطٕ ٓجبؼ ٠ً ٗؿٚ سوطيجب ذبٖٛ ي٠.  ًطزٕ

 .  ٗيبز ػبهس زي٠ِ ؾبػز ٛيٖ سب ثكيس آٗبزٟ ظٝزسط ث٢شطٟ ُلشٚ آهب.  قيس ثيساض ذبٖٛ -
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 ؾطـ ٝ ًطز چك٘بٕ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ًطزٕ ِٛبـ.  قس اقي دط چك٘بٕ ػبهس اؾٖ اٝٗسٙ ثب زٝثبضٟ

 : ُلز ٝ دبييٚ اٛساذز

 . ثكيس حبيط ظٝزسط ث٢شطٟ ُلشٚ آهب.  سرز ضٝ ُصاقشٖ ضٝ ٓجبؾبسٞٙ -

 : ُلز ٝ قس ثٜٔس ٛبضاحشي ثب.  ثٞز ؾرز حطكي ُلشٚ ٝاؾف اِٛبض

 ٗيٌٜٚ اؾشلبزٟ زٕٝ ضٝـ اظ ُٝط٠ٛ ًٜيس زضؾز ضٝ ٝيؼشٞٙ ٝ ؾط ث٢شطٟ ُلشٚ آهب -

 ٜٗٞ زاقز ػٞيي دؿطٟ اٝٙ ٝ ٗيٌطز س٢سيس ٜٗٞ زاقز.  ثيطٝٙ ضكز زض اظ كٞضي ٝ ُلز ايٜٞ

  ٗئطظٝٛس ضٝ سٜٖ....  اي٠ٌٜ كٌط حشي ، ٝاهؼب زاقز س٢سيسٕ!!!  ٗيٌطز س٢سيس

.  ثٞز سرز ضٝي ذٞقِْ حطيط قٔٞاض ثٔيع ي٠.  سرز ؾ٘ز ضكشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس ظٗيٚ ضٝي اظ ظٝض ث٠

  ذٞقِْ آثي ٝ ؾليس قبّ ثبي٠

 ثٞز سٜٖ ؾبيع زضؾز.  ٝدٞقيسٕ ثطزاقشٖ ضٝ ٓجبؼ ٓطظٝٙ زؾز ثب.  ًطزٟ ١ٖ ضٝ ػب ٠٘١ كٌط اذ٘ن

 . ًطزٕ آي٠ٜ سٞ ِٛبٟ ي٠. 

 ايٚ ثب زاضي ، آيٚ ٗيك٠ ثبٝضر.  ٛجٞز ٗطزٟ ث٠ قجب١ز ثي ٠ً ضٝيي ٝ ضَٛ ثب اكؿطزٟ زذشط ي٠

 ي٠ ؟ ايٚ سٞيي ايٚ ؟ چك٘بر سٞ ؿٖ ايٚ ثب ؟ ٓجبؼ ايٚ ثب ؟ ٗيٌٜي ػطٝؾي زاضي هيبك٠ ٝ ضيرز

 ٗي سٞ اظ ُكشٖ.  قؿشٖ ٝ نٞضسٖ زؾشٞ.  زؾشكٞيي سٞ ضكشٖ ٝ ظزٕ آي٠ٜ سٞ ذٞزٕ ٝاؾ٠ دٞظذٜس

 االٙ ٝٓي ٗي٘طزٕ ًبقٌي.  قس آٗبزٟ ذبٖٛ ػطٝؼ.  ثؿشٖ ضٝ ١ٞٗبٕ ٝ ًطزٕ ديسا ؾط ُْ ي٠ آضايف

 .  ٛجٞزٕ ٝيؼيز ايٚ سٞ

 

 ٝ ظز ٓجرٜس ي٠ زيس آٗبزٟ ٝ ٗٚ ٝهشي.  سٞ اٝٗس زض اظ هجٔي ذبٖٛ ١٘ٞٙ.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ زض نساي ثب

 : ُلز

  ٜٗشظطسٞٛٚ چبييٚ آهب -

 

 .  ثك٠ ثعاض ٗيرٞاز چي ١ط.  ضكز ثبز ث٠ ظٛسُيٖ.  ػ٢ٜٖ ث٠.  ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ١يچي زي٠ِ
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 دبييٚ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ؾطٕ ٝ قبٓ٘ٞ

 

 

.  ًٞچٞٓٞ ػوس ؾلطٟ ي٠.  ظزٕ دٞظذٜس ي٠ ثٞز ضٕٝ ث٠ ضٝ ٠ً چيعي زيسٙ اظ.  دبييٚ ضكشٖ ١ب د٠ٔ اظ

 ثب ؾليس ديط١ٚ ي٠ ثب ٗكٌي قٔٞاض ًز ي٠ ١ٖ ٗبًبٙ.  ثٞزٙ اٛساذش٠ ؾبٓٚ ثبالي قيي ذٞقِْ

 .  ٛساقز ا١٘يز ٗٚ ثطاي اي٢ٜب اظ ًسٕٝ ١يچ ٝٓي.  ثٞز قسٟ سيخ ذٞـ ذئي.  ثٞز ظزٟ دبديٞٙ

 زٝ ٗجْ ضٝ ضكشٖ ًٜٖ اي سٞػ٠ ث٢ف ٠ً ايٚ ثسٝٙ.  ثٞز ثرشيٖ ؾيبٟ ؾلطٟ.  ٛجٞز ٗٚ ثرز ؾلطٟ ايٚ

 ثؼس ٓحظ٠ چٜس.  ًٜبضٕ ٛكؿز ٝ اٝٗس اٖٝٛ ٌٗض ً٘ي اظ ثؼس.  ٛكؿشٖ ثٞز ؾلطٟ ثبالي ٠ً اي ٛلطٟ

 .  ٛرٞضزٕ سٌٞٙ ػبٕ اظ ٝ ٌٛطزٕ سٞػ٢ي ث٢ف.  ًطز ضا١ٜ٘بيي ؾبٓٚ ث٠ ضٝ ٝ ػبهس ذسٗشٌبض

 

 ؾطٕ.  ٛل٢٘يسٕ قس ثسّ ٝ ضز ثيٜكٞٙ ٠ً حطكبيي اظ ١يچي. اؾشوجبٓف ث٠ ضكز ٝ قس ثٜٔس ٗبًبٙ

 .  ٛجٞزٕ زٛيب ايٚ سٞ انال اِٛبض.  ٗيطكشٖ ٝض قبٖٓ ُٞق٠ ثب ٝ ثٞز دبييٚ

 

.  ٛ٘يرٞاؾشٖ ١يچي.  ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ثؿش٘ف زؾز ثب ٗٚ ٝٓي.  ؾ٘شٖ آٝضز ٝ ًطز ثبظ ٝ هطآٙ ٗبًبٙ

 ايٚ.  ٛجٞزٕ ػوس ؾلطٟ دبي االٙ ٗٚ ُٝط٠ٛ ، ٛساقز زٝؾشٖ ١ٖ ذسا ٗيسٖٝٛ.  ثٞزٕ ًطزٟ ه٢ط ذسا ثب

 ٗٞهغ اٝٙ الاهْ.  اٖٝٓ ػبي ؾط ثطُكشٖ ثبظٕ ؟ قس چي آذطـ ٝٓي......... ٠٘١ ايٚ ًطزٕ سالـ ٠٘١

 .... قٔٞاض ثٔيع ي٠ ٝ ٗؿرطٟ ثط٠ُ ي٠ ثب ٠ً ايٚ ٠ٛ.  ثٞزٙ ًٜبضٕ ٗبٗبٖٛ.  ثبثب.  ٛجٞز ؾطٕ ثبالي ٜٗشي

 زٖٓ.  ٗيرٞاؾز ٝ ٗبٗبٖٛ زٖٓ.  قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي ثبظٕ.  ُطكز زٖٓ.  زاقشٖ آضظٕٝ چوسض

 ظٝضي حشي ا٠ُ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ٗيٌطزٕ ُطي٠ ؾيط زّ ي٠ ٝ ٗيٌطزٕ ثـٔف ٝ ثٞز ًٜبضٕ ٗيرٞاؾز

.  ٗيسازٙ ُطٗي زّ ث٢ٖ ِٛبقٞٙ ثب.  ثٞزٙ ٗبزضٕ دسض ، ٗؿرطٟ ثط٠ُ ي٠ ػبي ،ث٠ ثِٖ ث٠ٔ ٗيرٞإ ١ٖ

 ٗبًبٙ ايٚ.  ٛصاقز ٝٓي.  ثجٜسٕ ٝ ز١ٜٖ ثط٠ُ ي٠ ثب ٠ً ايٚ ٠ٛ ٗيِطكشٖ اػبظٟ ُلشٚ ث٠ٔ ٝاؾ٠ اظقٞٙ

 . ٛصاقز ػٞيي
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 اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ُطكز هطاض ظزٕ يد زؾز ضٝي ٠ً زؾز ي٠ ُطٗي ثب يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ كٌطا ١٘يٚ سٞ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض آضٕٝ ٠ً قٜيسٕ ضٝ نساـ. 

  ؟ ًؼبؾز حٞاؾز.  ؾٕٞ ثبض -

 ٠ً قٜيسٕ ٝ ػبهس نساي.  ١ٖ سٞ ثطٟ اثط١ٝبـ قس ثبػض ٠ً ثيطٝٙ ًكيسٕ زؾشف ظيط اظ زؾش٘ٞ

 . ثٞزيٖ سٞـ ٠ً ٝياليي ايٚ ؾ٠ٌ سب 0333.  ٗيٌطز اػالٕ ضٝ ٢ٗطي٠ ٗيعاٙ زاقز

 

 ٗٚ ث٠ ٠ً ثسٟ ٛكٞٙ ايٜؼٞضي ٗيرٞاؾز.  ٛ٘ٞٛس زٝض ٗبًبٙ چكٖ اظ ٠ً ٓجٖ ضٝ اٝٗس دٞظذٜس ي٠

 ػٞاة ٜٗشظط ػبهس ؟ دٞٓساض ثچ٠ ٠ً ايٚ ؟ ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾف ، دٞٓساضٕ ٗٚ ٠ً ايٚ ؟ ٗيسٟ ا١٘يز

 .  ثٞز

 ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ظز د٢ٕٔٞ ث٠ ٗبًبٙ ٠ً اي يطث٠ ثب.  ٗبًبٙ زؾز اكشبز ٗي ظٛسُيٖ ٜٗش٘بٕ ث٠ٔ ي٠ ثب

 .  ػهجبٛيز ٝ ايُطاة.  زٓكٞضٟ.  ِٛطاٛي. ثٞز چي ٠٘١ چك٘بـ سٞي.  ًطزٕ ِٛبـ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٝ هسضسٖ س٘بٕ

 ثٔـــــــــ٠

 ذٞاؾز اظٕ ٝ ٗيع ضٝ ُصاقز ضٝ ثعضُي زكشط ػبهس.  قٜيسٕ ًكيس ٠ً ضٝ نسايي دط ٛلؽ نساي

 ضٝ ُلز ٠ً ػبيي ١ط ٝ ثطزاقشٖ ضٝ ذٞزًبض ٓطظٝٛي زؾز ثب.  ًٜٖ اًٗبء ضٝ ٗيسٟ ٛكٞٙ ٠ً ػب١بيي

 . ًطزٕ اًٗبء

 .  ثٜسُيٖ ؾٜس.  ثسثرشيٖ ؾٜس. اظزٝاع ؾٜس ١ٖ آذط

 سٞ ضكشٖ حبٓي ثي ثب ٜٖٗ.  ٠ًٜ ضا١ٜ٘بيي دبييٚ سب ٝ ػبهس سب ضكز ٗبًبٙ.  قس سٕ٘ٞ ١ب اًٗبء ٠ً ثؼس

 ضؾيس ذٞاؾشف ث٠.  ٗيرٞاؾز اٝٙ ٠ً قس ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ قس سٕ٘ٞ ٝاؾٖ چيع ٠٘١ ثبالذطٟ.  اسبم

  ٗبًـــــــــبٙ ظٙ.  ٝاهؼب ثٞز زاض ذٜسٟ چوسض.  ثٞزٕ ٗبًبٙ ظٙ ٗٚ حبال. 
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 ثبظ اسبم زض ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  سرز ضٝ ٛكؿشٖ ٝ ظٗيٚ اٛساذشٖ ٝ قبٖٓ.  االٙ ثٞز ق١ٞطٕ ٗبًبٙ

 ؾطٕ ٝ ُطكز ٝ چٖٞٛ.  ٛكؿز ًٜبضٕ اٝٗس ٝ ثؿز زض.  ٌٛطزٕ ١ٖ ِٛبـ حشي.  سٞ اٝٗس ٗبًبٙ قسٝ

 .  ذٞزـ َطف ُطزٝٛس ثط ٝ

 

 چٜس اظ ثؼس ٝ زؾشف سٞ ُطكز زؾش٘ٞ.  ًطزٕ ِٛبـ اقٌيٖ چك٘بي ثب ٜٖٗ.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ

 اِٛكشٖ ث٠ ٝ ثِيطٕ دبييٚ ٝ ؾطٕ اٝٗسٕ سٞ.  ًطزٕ احؿبؼ اِٛكشٖ سٞي ضٝ چيعي ؾطزي ٓحظ٠

 .  قس زاؽ ديكٞٛيٖ ، ًٜٖ ِٛبٟ

 

 ذٞزـ ث٠ ٗحٌٖ ًطزٝ ثـٖٔ ثؼس.  ثٞؾيس ضٝ ديكٞٛيٖ ٝ ُصاقز ديكٞٛيٖ ضٝي ضٝ زاؿف ٓج٢بي

 : ُلز ٓطظٝٛي نساي ثب ٝ زاز ككبضٕ

 

  ٗٚ ٗبّ.  قسي ذٞزٕ ٗبّ ثبالذطٟ

 

 ؾطٕ كٞضي. قسٕ ػسا اظـ ٝ آٝضزٕ ككبض ؾيٜف ث٠ زؾشٖ ثب.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ سبظٟ ُلز ٠ً ٝ ايٚ

  ًطزٕ ِٛبٟ ٝ اِٛكشٖ ٝ دبييٚ ُطكشٖ

 

 ؟ ٗيسٝٛؿز ًؼب اظ.  زاقشٖ زٝؾز ١٘يك٠ ٠ً اي حٔو٠.  ثٞز حٔو٠ ي٠ چذٖ زؾز زٕٝ اِٛكز سٞي

 .  ًٜبضـ زاض ِٛيٚ ؾبزٟ ظطيق حٔو٠ ي٠ ٝ ِٛيٚ سي حٔو٠ ي٠

 

 .... ٠ً اي حٔو٠.  ثرطٟ ٝاؾٖ ػكوٖ زاقشٖ زٝؾز ١٘يك٠ ٠ً اي حٔو٠

 ٝ ٗبًبٙ ثٜسُي ٛكٞٙ ٗٚ.  ٛ٘يرٞاؾشٖ ٝ ايٚ ٗٚ.  زؾشٖ ث٠ ثٞز اٛساذش٠ ايٜٞ ٗبًبٙ االٙ ٝٓي

  ٛ٘يرٞاؾشٖ
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 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ًطزٕ دطر ٝ آٝضزٕ زض ضٝ حٔو٠ ػهجبٛيز ثب

 ٓؼٜشي؟ ٗيل٢٘ي ٗيل٢٘ي؟.  ٛ٘يرٞإ ضٝ سٞ حٔو٠ ٗٚ.  ٛ٘يرٞإ حٔو٠ ٗٚ -

 اٝٗسٕ.  ضٕٝ ظز ذي٠٘ ٝ سرز ضٝ ًطز دطسٖ ، ُطكز زؾش٘ٞ ػهجبٛيز ثب ٠ً قٖ ثٜٔس ػبٕ اظ اٝٗسٕ

 :  ُلز ٝ ؾطٕ َطف زٝ ُصاقز ٝ ُطكز زؾشبٗٞ ٠ً ثعٖٛ ًٜبضـ

 

 ٛ٘يصاضي ثيطٝٙ ذ٠ٛٞ زض اظ ٝ دبر حشي ٗٚ ثسٝٙ ُٝط٠ٛ ٗيٌٜي زؾشز ضٝ ٓؼٜشي حٔو٠ اٝٙ -

 ؟ ك٢٘يسي

 .  ضؾيسي ٓؼٜشيز ذٞاؾش٠ ث٠ سٞ.  ٗٚ ًبضا زي٠ِ ٛساضٟ ضثُي ١يچ سٞ ث٠.  ٛل٢٘يسٕ ٠ٛ -

 

 ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ.  ٛساقز اي كبن٠ٔ ٓجبٕ ثب ٓجف ٠ً ػٞضي.  ٛعزيي آٝضز نٞضسف

 : ُلز قسـ

 

  ؟ ٠ٛ ٜٗي ظٙ االٙ سٞ ١ٜٞظ ٛكسٟ حبٓيز اِٛبض -

 

 

 .  ثطزاض ؾطٕ اظ زؾز.  ًطزي إ ذؿش٠.  ٛ٘يل٢ٖ٘.  ٠ٛ -

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض.  دبييٚ آٝضز ٝ ؾطـ

 ١يچ.  سٞ هبٛٞٛي ٝ قطػي ق١ٞط.  سٞإ ق١ٞط االٙ ٗٚ ؟ ٗيل٢٘ي.  ٜٗي ٗبّ سٞ.  ًٞچٞٓٞ ًٚ ُٞـ -

 كٌط چي ١ط ث٢شطٟ دؽ.  ثِيطٟ ٗٚ اظ ضٝ سٞ ٛ٘يش٠ٛٞ هبٛٞٛي ١يچ ، هسضسي ١يچ ؟ ٗيل٢٘ي ، هسضسي

 .  ثطيعي ثيطٝٙ ذٞقِٔز ٠ًٔ اٝٙ سٞي اظ ٗعذطف
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 ذٜسيس.  ثِيطٕ كبن٠ٔ ٛلؿف اظ سب چطذٞٛسٕ ٝ ؾطٕ.  ٗيؿٞظٝٛس ٝ ُٞقٖ زاقز زاؿف ١بي ٛلؽ

 : ُلز ٝ ثـٔف سٞ ًكيس ٜٗٞ ٝ ًٜبضٕ ذٞاثيس ٝ ًطز ٖٝٓ ٝ

 .  آيٚ ضا١يٖ اّٝ سبظٟ.  قسٟ سٕ٘ٞ چي ٠٘١ اًٗبء ي٠ ثب ٌٛٚ كٌط -

 ؾيٜف ضٝ ٝ ؾطٕ ًطزٕ ٗؼجٞض ٝ ثـٔف سٞ ًكيس ٜٗٞ ٝ ٛساز اػبظٟ ٠ً ثيطٝٙ ثيبٕ ثـٔف اظ اٝٗسٕ

 :  ُلز ٝ ثصاضٕ

 .  ًٜي هجّٞ ٛ٘يرٞاؾشي ٝٓي.  ثٞزٟ ايٜؼب اٖٝٓ اظ.  ايٜؼبؾز سٞ ػب ؟ ذبٖٛ٘ ٗيطي ًؼب -

 : ُلشٖ ٝ ػوت ًكيسٕ ضٝ ذٞزٕ ٝ ؾيٜف ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ي٠.  ضٝاٛي زي٠ٛٞ

  ٗي٠ٛٞ٘ ١ٖ ػب ١٘ٞٙ ثٞزٟ ػ٢ٜٖ سٞي اّٝ اظ ١ٖ سٞ ػبي -

 

 نٞضسٖ سٞ ضيرز ١ٞٗبٕ ٝ ثـٔف سٞ اكشبزٕ.  ًكيس ٝ زؾشٖ ٠ً دبييٚ سرز ضٝي اظ ثيبٕ اٝٗسٕ

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب.  ثٞز ذٞضزٟ ُطٟ ذئي اثط١ٝبـ.  ُٞقٖ دكز زاز ٝ ١ٞٗبٕ.

 .  ٛيؿز ٢ٖٗ اـ ثوي٠ زي٠ِ ٜٗي ٗبّ سٞ ثسٖٝٛ ٝٓي ثبقٖ ػ٢ٜٖ سٞ ا٠ُ -

 ٝ زؾشف ٝ ثيطٝٙ زاز زاض نسا ٝ ٛلؿف.  چطذٞٛسٕ ٝ ؾطٕ ٠ً ٓجٖ ضٝ ًكيس قهشف اِٛكز ثب

 هٔجٖ يطثبٙ.  قسٕ ثٜٔس سرز ضٝي سرز ضٝي اظ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ ثـٔف سٞ اظ ٝ ذٞزٕ.  ًطز قْ

 .  ثيطٝٙ ضكش٠ اسبم اظ ك٢٘يسٕ قٜيسٕ ٝ زض نساي ثؼس يٌٖ.  ثبال ثٞز ضكش٠ ٝحكشٜبى

....  ثرٞاز ا٠ُ ظٛكٖ ٠ً حبال.  ًٜٖ چيٌبض ثبيس حبال.  ًطزٕ كٌط ثسثرشيٖ ث٠ ٝ دٜؼطٟ ًٜبض ٛكؿشٖ

 ....ثرٞاز ا٠ُ

 حطل اظ.  ذؼبٓز اظ.  ػهجبٛيز اظ.  ٗيِطكشٖ آسيف زاقشٖ.  ٓطظيس ثسٖٛ س٘بٕ ١ٖ كٌطـ اظ ٠ٛ ٝاي

.... 

 

 كبيسٟ ٝٓي ثك٠ ًٖ آش٢بثٖ اظ يٌٖ سب ظيطـ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ ؾطز آة زٝـ.  ح٘بٕ ؾ٘ز ضكشٖ

 .  ًطزٕ ١بٖٗ ُطي٠ آذطيٚ.  ًطزٕ ُطي٠ ذٞزٕ ثرز ث٠ ٝ ظٗيٚ ضٝ ٛكؿشٖ ػب ١٘ٞٙ.  ٛساقز
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 زي٠ِ ٠ً ًطزٕ ػ٢س ذٞزٕ ثب ي ٝٓـــــــــــــــــــــــ ٝٓــــــــــــــــــي

 ثيطٝٙ اٝٗسٕ ًطزٕ ح٘بٕ ٝ ًطزٕ دبى ضٝ اقٌبٕ.  ثؿش٠ ُطي٠ زي٠ِ اكشبز ٠ً اسلبهي ١ط.  ٌٜٖٛ ُطي٠

 ١٘ٞٙ.  دشٞ ظيط ضكشٖ ٝ ديچيسٕ ١ٞٗبٕ زٝض ضٝ ح٠ٓٞ ٝ ًطزٕ سٜٖ قٔٞاض ثٔيع ي٠ كٞضي.  ًطزٕ ٓطظ. 

 .  َٞالٛي ٝ ػ٘ين ذٞاة ي٠.  ثطز ذٞاثٖ ٗيٌطزٕ كٌط زاقشٖ ٠ً ػٞضي

 

 اٝٗسٕ.  ٗيٌطز زضز ذئي ؾطٕ.  ٗيٞٗس ذٞاثٖ ١ٜٞظ ٝٓي.  قسٕ ثيساض ٗيرٞضز نٞضسٖ سٞ ٠ً ٛٞضي ثب

 سب ًطز ثبظ ٝ چك٘بٕ.  ثٞز قسٟ هلْ ثسٖٛ.  ثرٞضٕ سٌٞٙ ٛشٞٛؿشٖ ٠ً ثرٞاثٖ ٛٞض ث٠ دكز ٠ً ثچطذٖ

 .  اٝٗس يبزٕ چي ٠٘١ اسبم زيسٙ ثب ٠ً ًؼبٕ ثيبز يبزٕ ٝ ثسٕ سكريم ٝ ٗٞهؼيشٖ

 يؼٜي.  ًطزٕ ١َٜ. قسٟ هلْ زٝضٕ ٗبًبٙ زؾز.  زيسٕ ٠ً ثكٖ ثٜٔس سرز اظ ٝ ثرٞضٕ سٌٞٙ اٝٗسٕ

 اظـ ٠ً زازٕ سٌٞٙ ٝ ذٞزٕ. ٓطظيسٕ ذٞزٕ ث٠ ٝحكز اظ ؟ اٝٗسٟ ًي ايٚ.  ثٞزٕ س٢ٜب ٠ً ٗٚ ؟ چي

 : ُلز آٓٞز ذٞاة نساي ثب ٝ ًطز كطٝ ١ٞٗبٕ سٞي ؾطقٞ ٝ ًطز ثـْ ٗحٌ٘شط ٜٗٞ ٠ً ثِيطٕ كبن٠ٔ

 

 .  ٛعٙ ّٝ ايٜوسض ، ثچ٠ ثرٞاة -

 

 ٗيؿٞذز ُٕٔٞ.  ٛ٘يبز زض نسإ ٝ زازٟ زؾشٖ ًبض ؾطز آة زٝـ.  ث٠ٔ زيسٕ ٠ً ًٜٖ نحجز اٝٗسٕ

 :  ُلشٖ اي ُطكش٠ نساي ثب. 

 .  ٗيٌٜي ًبض چي ايٜؼب.  ًٚ ٖٝٓ -

 ٝ َٜٗ آزٗبي حبٓز.  ثٞزٕ ٌٛطزٟ ٝ ايٜؼبـ كٌط ذسايب.  ٗيعز ُٜؼكي هٔت ٗظْ سطؼ اظ هٔجٖ

 . ثٞز ؾِٜيٚ ؾطٕ ايٜوسض چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  زاقشٖ

 :  ُلز آضٕٝ

 ايٜوسض دؽ.  ثٞزٕ ثيساض نجح سب ٗٚ.  ذٞاثيسي ظ٢ط اظ ثؼس زيطٝظ اظ سٞ.  ثچ٠ ثرٞاة ٗيِٖ ث٢ز -

 .  ثرٞاة زي٠ِ يٌٖ ٝ ٛرٞض ّٝ

 .  ذٞاثيس ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٝ ًطز كطٝ ُطزٖٛ سٞ ٝ ؾطـ ١ٖ ثؼس
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.  ٗيٌطزٕ احؿبؼ دكشٖ اظ ضٝ اـ ؾي٠ٜ ذٞضزٙ سٌٞٙ ٝ هٔجف َذف ثٞز ًطزٟ ثـٖٔ ٗحٌٖ اٛوسض

 زي٠ِ حشي.  ٛجٞز ذٞة حبٖٓ.  ٛ٘يٌطز ًبض كٌطٕ ٝٓي ٠ًٜ ٖٝٓ ٠ً ًٜٖ ًبضي ي٠ ٗيرٞاؾز زٖٓ

 ٝ ثٞز ؾِٜيٚ ذئي چك٘بٕ.  زاؿٖ ذئي ٗيٌطزٕ حؽ.  ثسٕ سٌٞٙ ٝ دبٕ زؾشٞ ٛساقشٖ هسضر

 ي٠ ٝ ًٜٖ ػ٘غ ٝ كٌطٕ ٗيٌطزٕ سالـ زاقشٖ. زاضٕ ست يٌٖ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ٗيكس ثؿش٠ زاقز

 زٝثبضٟ ثٞزٕ ثـٔف سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ زاضٕ ٠ِٛ ثبظ ٝ چك٘بٕ ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ ٠ً ثِٖ ث٢ف چيعي

 . ذٞاثيسٕ

 

 ّٝ شضٟ ي٠.  قسٕ ثيساض ٗي٠ٌٜ ٛٞاظـ ٝ ١ٞٗبٕ ٠ً زؾشي احؿبؼ ثب ٠ً ثٞز ُصقش٠ چوسض ٛ٘سٖٝٛ

 ثبظ ٝ چك٘بٕ كٞضي. ثٞزٕ ذٞاثيسٟ ٗبًبٙ ثـْ سٞ اٝٗس يبزٕ يٌسكؼ٠ ٠ً.  ٗبٓيسٕ ٝ چك٘بٕ ٝ ذٞضزٕ

  ًطزٕ

. ٗي٠ٌٜ ِٛبٟ ٜٗٞ ٓصر ثب زاضٟ ، ٓجك٠ ضٝ ٓجرٜس ي٠ ٠ً حبٓي زض ٝ ؾطـ ظيط ُٝصاقش٠ زؾشف زيسٕ

 ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٛسيسٕ ٓجبؾبٕ سٞ سـييطي ٝهشي.  ًطزٕ سٜٖ ٓجبؾبي ث٠ ِٛبٟ ي٠ كٞضي.  ًطزٕ ًخ

 . قس ضاحز ذيبٖٓ ٝ ًكيسٕ

 اِٛكز ثب سرز ثبالي ث٠ زاز سٌي٠ ٛكؿز ٝ ظز ٓجرٜس ي٠.  ًطز ِٛبـ ػهجبٛيز ثب ؾ٘شف ثطُكشٖ

 : ُلز ٝ ثيٜيٖ ٛٞى ث٠ ظز

 ؟ ًٞچٞٓٞ ًطزي كٌط چي ٗٚ ث٠ ضاػغ -

 ؾط اظ ٠ً ٠ً ٛكؿشٖ قسٕ ثٜٔس ٛيبٝضزٕ ضٕٝ ث٠ ٝٓي ًكيسٕ ذؼبٓز ثٞز ؾطٕ سٞ ٠ً كٌطي اٝٙ اظ

 سب ٗيسازٕ ككبض ؾطٕ ضٝي زؾش٘ٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ثسٟ حبٖٓ چوسض ذسا اي.  ٝثؿشٖ چك٘بٕ زضز

 ١ٖ ػٞضايي ي٠.  ٛجٞز سٜف ٓجبؾي ١يچ ٝ ثٞز ٓرز ٠ً ثسٛف ث٠ ذٞضز چكٖ٘ ، ثك٠ ً٘شط زضزـ

 ٝ ػهجبٛيز ثب ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ.  قسٕ ػهجبٛي ١ٖ.  ًكيسٕ ذؼبٓز ١ٖ قس، چٜسقٖ

 : ُلشٖ ُطكش٠ نسايي

 ؟ ١بٙ ٗٚ سرز سٞ اٝٗسي يٞاقٌي حوي چ٠ ث٠ ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ايٜؼب سٞ -
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 ث٠ زازٕ سٌي٠ ٝ ًطز ثـٖٔ دكز اظ ٝ ذٞزـ َطف ًكيس ٜٗٞ ً٘طٕ اظ اٛساذز زؾز يٌسكؼ٠

 سالـ ايٚ اظ ثيكشط ثشٖٞٛ ٠ً ٛجٞز سٜٖ سٞي ١ٖ ػٞٛي اِٛبض ٠ٛ اِٛبض ظزٕ ٝدب زؾز چي ١ط.  ذٞزـ

 : ُلز ُٞقٖ زٕ آضٕٝ.  ٗيكس چٜسقٖ ٗيرٞضز ث٢ٖ ثسٛف ٠ً ايٚ اظ.  ًٜٖ

 . ثبـ ؾبًز دؽ.  ٛ٘يطي ػب ١يچ سٞ ٛرٞإ ٗٚ سب ٛعٙ ّٝ ايٜوسض -

 . ٗيكسٕ ذل٠ زاقشٖ ػهجبٛيز اظ ٝٓي ُطكشٖ آضٕٝ.  ٛساضٟ كبيسٟ زيسٕ ًطزٕ سالـ زي٠ِ شضٟ ي٠

 : ظزٕ زاز ،ثٜٔس ٗيساز اػبظٟ ث٢ٖ إ ُطكش٠ نساي ٠ً ػبيي سب

 ؟ ذٞاثيسي ايٜؼب اٝٗسي حوي چ٠ ث٠.  ١ؿشي ًي ًطزي كٌط.  زي٠ٛٞ ًٚ ٖٝٓ -

 : ُلز آضٕٝ.  ٗيٌطز ٗؿرطٕ زاقز ػٞيي.  ذٜسٟ ٗي زاضٟ ٠ً ٗيل٢٘يسٕ ؾيٜف حطًز اظ

 ٝ ٜٗٞ اسبم دؽ.  ١ؿشٖ سٞ ق١ٞط االٙ ٗٚ ٠ً ًٜٖ يبزآٝضي ٝاؾز زٝثبضٟ ثبق٠ الظٕ ًٜٖ كٌط -

  ٗيرٞاثي ػب ١٘ٞٙ ١ٖ سٞ ثرٞاثٖ ٗٚ ٠ً ػب ١ط.  ٛساضٟ ٗؼٜي ٗٚ سرز

 

 : ُلشٖ ٓت ظيط آضٕ

  ث٢ز ٓؼٜز -

 : ُلز ٛبضاحشي نساي ثب

 .  ذسا ضٝ سٞ ٌٛٚ سؼبضف ثبـ ضاحز.  ُلشي چي قٜيسٕ -

 : ُلز ٝ ١ٞٗبٕ ضٝ ُصاقز ضٝ چٞٛف.  زاقز ضٝ ثكط ايٚ چوسض.  ُطكز ذٜسٕ

 كٌط چي ث٠ قسي ثيساض ذٞاة اظ ٠ً ظٗبٛي ٝ ٗيٌطزٕ ِٛبر ٠ً ديف ؾبػز ٛيٖ زاقشٖ ٗيسٝٛي -

 ؟ ٗيٌطزٕ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

 ؟ ٠٘٢ٗ ٝاؾٖ سٞ كٌطاي ٗيٌٜي كٌط چطا -

 : ُلز آضٕٝ
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 ٗيرٞاز زٖٓ ُلشٖ يبزر ؟ زازي ضٝ ػٞاثٖ آٓٞز ذٞاة نساي ثب ث٢ز ظزٕ ظَٛ نجح ضٝظ ي٠ يبزس٠ -

 ؟ زيسٗز ٗي ٗيكسي ثيساض ذٞاة اظ ٝهشي ٝ ثٞزٕ ًٜبضر االٙ ٝٓي ثسٕ ٝ ػ٘ط اظ ؾبّ چٜس

 ....... حبال ٝٓي ذٜسيسٕ حطكف ايٚ ث٠ زٖٓ سٞ چوسض ٗٞهغ اٝٙ.  اٝٗس يبزٕ

 زض ذؿشِي ٝ ٗبٓيسي ٝ چك٘بر ٝ قسي ثٜٔس ذٞاة اظ ػٞضي چ٠ زيسٕ نجح اٗطٝظ ٝهشي -

 .  اكشبزٕ ضٝظ اٝٙ يبز... آٝضزي

 : زاز ازا٠ٗ ٝ ًكيس ػ٘يوي ٛلؽ

 ذٞاة اظ ٗٚ ثـْ سٞ ايٜؼٞضي ٠ً ٗيبز ضٝظ ي٠ ٠ً ثٕٞ ُٗ٘ئٚ ٗٚ ٝٓي.  ًطزي ٗؿرطٕ ضٝظ اٝٙ -

 ثبقي ذٞزٕ ذٞز ٗبّ ٝ ثكي ثيساض

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

 ضٝظ اٝٙ ، ٗيكٜبذش٘ز االٙ ٗظْ ا٠ُ.  ٛ٘يكٜبذشٖ ٝ ًظيلز شار چٞٙ.  ًطزٕ ٗؿرطر.  آضٟ -

 . ُطكشٖ ٗي ػسي ضٝ حطكز

 ظز چَٜ ي٠ ٝ سرز ضٝ ذٞاثٞٛسٕ ثٞزٕ ثـٔف سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ُطكز آسيف اِٛبض ُلشٖ ٠ً ايٜٞ

 : ُلز قسـ ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ ٝ ٛعزيٌٖ آٝضز ٝ نٞضسف ٝ ثبال اٝضز ٝ ؾطٕ ٝ ١ٞٗبٕ سٞ

 .  ٛسازٕ ٛكٞٛز زيكت ١٘ٞٙ ٝ ًظيلٖ شار ٠ً ٠ٜٗ سوهيط.  ٗيِي ضاؾز آضٟ -

 اظ اـ ؾي٠ٜ.  ًٜٖ ًٖ اِٛكشبـ ككبض اظ ٠ً زؾشف ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ. ٗيكس ًٜسٟ زاقز ١ٞٗبٕ

 ٝ ٓرشف ثسٙ ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ.  ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ.  ٗيطكز دبييٚ ثبال قسر ث٠ زاقز ػهجبٛيز

 . ٗيشطؾٜٞٗس ٜٗٞ ثبظٝـ ١بي ػ٠ًٔ. ثجيٜٖ

 چي ٜٗظٞضـ ؟ ٗيِلز زاقز چي.  ٗيٌطزٕ سحٔيْ ٝ سؼعي٠ ٝ حطكف زاقشٖ ظٗبٙ ١ٖ كٌطٕ سٞ

 ؟ ثٞز

.  ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب.  ًطزٕ ثبظ يٌسكؼ٠ ٝ چك٘بٕ.  قس زاؽ ٓجبٕ يٌسكؼ٠ ٠ً.  ثٞزٕ كٌطا ١٘يٚ سٞ

.  آٝضزٕ ًٖ ٛلؽ.  ُطكشٖ آسيف ًطزٕ حؽ.  ثٞزٕ زاؽ ٠ً ذٞزٕ.  ٗيٌطز ؿُٔي چ٠ زاقز ايٚ

 يٌٖ اظ ثؼس.  اِٛبض ٠ٛ اِٛبض ٝٓي ٠ًٜ ٖٝٓ ٠ً ؾيٜف سٞ ًٞثيسٕ ٗكز ثب ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ يٌسكؼ٠

 . ث٢ٖ ظز ظّ ذ٘بض چك٘بي ثب.  ًطز ٖٝٓ سالـ
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 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ؟ ٗيٌٜي زاضي ؿُٔي چ٠ ١ؿز ٗؼٕٔٞ -

 : ُلز قسٟ ض٠ُ زٝ نساي ثب

 ًطزٕ سحْ٘ ظيبزي ًٜٖ كٌط ١ٖ االٙ سب زاضي؟ اظٕ دؽ اٛشظبضي چ٠ ؟ ذطاث٠ شاسٖ ٗٚ ِٛلشي ٠ِٗ -

 .  ثسٕ ٛكٞٛز ٝ ذطاة شار ٗيرٞإ. 

 : ًطز ظٗع٠ٗ آضٕٝ ٝ ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ ثؼس

 ٠ٛ؟.  ٜٗي ٗبّ االٙ سٞ چٞٙ. َجيؼي٠٘ حن ثٌٜٖ سٞ ثب ٠ً ًبضي ١ط االٙ ٗٚ ٠ً ١طچٜس -

 يبيغ آذط ١٘يك٠ ٠ً سٞ.  ٛ٘يعزي حطف ٝ ٗيكسي ذل٠ ٗي٘طزي ظزٛز حطف ايٚ ثب آيٚ ث٘يطي اي

 . ثِيط ضٝ ٗٞٛسر ٝا ظثٞٙ ايٚ ػٔٞي دؽ.  ٗيكي

 : ُلشٖ كٞضي ٠ً ؾ٘شٖ ثيبز زٝثبضٟ اٝٗس

 . ًٚ ٖٝٓ ذسا ضٝ سٞ. ثبـ ٛساقش٠ ًبضيٖ.  ًطزٕ ؿٍٔ.  ٗبًبٙ ًٚ ٖٝٓ -

 ٝ ًكيس زؾش٘ٞ ٠ً ثكٖ ثٜٔس ػب اظ كٞضي اٝٗسٕ.  ًٜبضٕ ًكيس زضاظ ٝ ًطز ٖٝٓ ثؼس. ًطز ِٛبٕ يٌٖ

 :ُلز ٝ ذٞاثٞٛسٕ زٝثبضٟ

  ثجيٜٖ ثرٞاة ؟ ًؼب -

 .  ًٜٖ ِٛبٟ ث٢ف ٛساقشٖ ػطار.  ٛرٞضزٕ ١ٖ سٌٞٙ ذٞاثيسٕ سطؾٖ اظ

 : ُلز آضٕٝ

 ث٠ آش٘بؼ ثب ٗيشٞٛي ٌٛٚ كٌط دؽ.  ًٜٖ سحْ٘ ٛ٘يشٖٞٛ ظيبزٕ.  ٗيِصضٕ اظر ٗٚ ٌٛٚ كٌط -

 .... قطايٍ ثب ضٝ ذٞزر ًٖ ًٖ ٠ً ٗيسٕ ٝهز ث٢ز زاضٕ. ثطؾي ذٞاؾشز

 : ُلز زٝثبضٟ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 ؟ ك٢٘يسي.  ثرٞاثي ػسا ثشٞٛي ٌٛٚ كٌط.  ٗٚ ثـْ سٞ ػبر قت ١ط ١ٖ ظٗبٙ اٝٙ سب -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ثطُكز.  ِٛلشٖ چيعي.  قت ١ط ًٜٖ سحْ٘ ايٜٞ ٗٚ ػٞضي چ٠.  ذسايب
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  ٛكٜيسٕ؟ چيعي -

 : ُلشٖ كٞضي سطؾٖ اظ

 . ك٢٘يسٕ -

 : ُلز ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

  ًطزيٖ اظزٝاع ٠ً ُلشٖ ث٢كٞٙ.  ًطزٕ نحجز ٗبٗبٛز ، ثبثب ثب زيكت.  ذٞث٠ -

 : ُلز ٝ ٛكؿشٖ ؾيد قسٕ ثٜٔس حطف ايٚ قٜيسٙ ثب

 ؟ ُلز چي ؟ ًطزي نحجز ثبثب ثب ؟ چي -

 :  ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ي٠

 ٠ً ٛبضاحش٠ زؾشز اظ اٝٛوسض ٝٓي.  ٜٗي ديف سٞ ٠ً قس ضاحز ذيبٓف.  ث٠ِ چي ٗيرٞاي. ١يچي -

 .ثجركشز ظٝزي ايٚ ث٠ ٌٜٖٛ كٌط

.  ُطي٠ ثٞز ثؿز.  ٛ٘يٌطزٕ ُطي٠ ٗٚ زي٠ِ.  ثيبز دبييٚ ٛصاقشٖ ٝٓي. قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي

 ثب ٝ ًٜبض ظزٕ نٞضسٖ سٞ اظ ٝ ١ٞٗبٕ.  ٗيٞٗس سي٠ٌ ٗٚ ث٠ حبال اٝٛٞهز.  ثٞز ػٞيي ايٚ سوهيط ١٘ف

 ث٢ف ظزٕ ظّ ثٞز ٝػٞزٕ سٞ ٠ً ٛلطسي س٘بٕ

 

 : ُلز آضٕٝ

 . ٌٛٚ ِٛبٕ ايٜؼٞضي -

 .  دبييٚ اٛساذشٖ ؾطٕ ٝ ٛعزٕ حطكي

 حبٖٓ ٠ً ك٢٘يس حبٓشٖ اظ ٝ ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠.  ٗيٌطز زيٖٞٛ زاقز زضز ؾط.  ثٞز ثس ذئي حبٖٓ

 :ُلز آضٕٝ.  ٛيؿز ذٞة

 ؟ آيٚ ذٞثي -

 : ُلز ٛكؿز ؾيد ثؼس
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 نسار...ٝٓي.  ايٜؼٞضي٠ قسي ثيساض ذٞاة اظ ًطزٕ كٌط.  ػٞضي٠ ي٠ نساسٖ ٗيِٖ.  ثجيٜٖ ًٚ نجط -

 .  ثبـ ظٝز.  زًشط ثطيٖ دبقٞ.  سٞ ذٞضزي ؾطٗب.  ٛل٢٘يسٕ االٙ سب ػٞضي چ٠ اح٘وٖ چوسض ، ُطكش٠

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب

 . ذٞثٖ ٗٚ ٝ ثؿٞظٟ ٗٚ حبّ ث٠ زٓز سٞ ٌٛطزٟ الظٕ -

 ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  دٜؼطٟ َطف ضكز ٝ قس ثٜٔس سرز ضٝي اظ ػهجبٛيز ثب ٝ ًطز ث٢ٖ زٓرٞض ِٛبٟ ي٠

 : ُلز ٗيٌطز ِٛبٟ ثيطٝٙ

 .  ثل٢ٖ ايٜٞ ٛ٘ي٠ٌٜ زٓؿٞظي ظٛف حبّ ٝاؾ٠ آزٕ ؟ زٓؿٞظي -

 . ٗبًبٙ ز١ٚ اظ حطف ايٚ قٜيسٙ زاض ذٜسٟ چوسض ؟ ظٛف

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  زاز سٌٞٙ سبؾق ٝثب ؾطـ. زيس ٝ ٓجٖ ضٝ ٗؿرطٟ ذٜسٟ

  س٢طاٙ ٗيطيٖ ٗيٞكشيٖ ضاٟ كطزا -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب

 ؟ چي ٝاؾ٠ س٢طاٙ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

 ػٞو ١ٞإ ٝ آة يٌٖ ١ٖ ايٜؼب اٗسٕ.  زاضٕ ظٛسُي ٝ ًبض ٗٚ.  ث٘ٞٛيٖ ايٜؼب ٛ٘يشٞٛيٖ ٠ً اثس سب -

 ....١ٖ ثك٠

 ثٞز ظزٟ ظّ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  دطٝ ثچ٠ ، ذٞضز ٝ حطكف ثوي٠ ٝ ظز چك٘ي ي٠ ٝ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 : ُلز ٗيٌطز ِٛبٕ ٝ ث٢ٖ

 . ٗبزضر دسض زيسٙ ثطيٖ ثبيس -

.  ثٞز قسٟ شضٟ ي٠ ٝاؾكٞٙ زٖٓ.  ٗيٌطزٙ آة هٜس زٖٓ س٠.  ًطزٕ ِٛبـ ٛبثبٝضي ثب.  ًطزٕ سؼؼت

 .  قسٕ زح اكشبزٕ ثبثب يبز سب ٝٓي

 : ُلشٖ آضٕٝ
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  ثجي٠ٜ ٜٗٞ ثرٞاز زي٠ِ ٌٜٖٛ كٌط ثبثب ٝٓي -

 : ُلز ٝ ًٜبضٕ ٛكؿز اٝٗس

.  قسٟ سَٜ ٝاؾز زٓف ُٗ٘ئٜٖ.  دسضر اٝٙ ٝٓي.  زاضٟ ١ٖ حن ثبق٠ ٛبضاحز زؾشز اظ ٠ٌٜ٘ٗ -

 زٝثبضٟ ٠ً ثٌٜي ٝ سالقز س٘بٕ ثبيس سٞ ًطز ١ٖ ٗحٔي ثي ث٢ز ٝ ثٞز ٛبضاحز زؾشز اظ ا٠ُ حشي

 ثيبضي زؾز ث٠ ضٝ زٓف

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٝ ُٞقٖ دكز ظز ١ٞٗبٕ

 . ًٜيٖ ػٞض ١ٖ ضٝ ػطٝؾي٘ٞٙ ٗوسٗبر ثبيس ي٘ٚ زض -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب

 ؟ ػطٝؾي -

 ؟ زاضٟ سؼؼت هسض ايٚ.  آضٟ -

 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 . ًطزيٖ ػوس ٠ً ٗب ؟ ثعٛيٖ ُّٞ ضٝ ذٞزٗٞٙ ٗيرٞاييٖ ُطكشٜي؟ ػطٝؾي چ٠ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ قيُٜز ثب

.  ٛيٞز ٢ٖٗ ١ٖ اكشبز ٗي ١ٖ اُط سبظٟ ؟ اكشبزٟ.  ٛيلشبزٟ ثيٜ٘ٞٙ ٠ً اسلبهي.  ًطزيٖ ػوس كوٍ ٗب -

  ٛساقز ُطكشٚ ػطٝؾي ث٠ ضثُي ١يچ

 ذٜسٟ ظيط ظز ١ٖ ثؼس

 : ُٝلشٖ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛي

  ٛ٘يرٞإ ١ٖ ػطٝؾي.  ٛيؿشٖ ٗؿرطٟ ٗٚ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ٝ ٛبضاحشي ثب

  ذٞث٠ ١ٖ ذٞزر ٝاؾ٠ ايٚ ي٘ٚ زض.  ًٜي ٗٞاكوز ٗؼجٞضي ١ٖ سٞ.  ٗيرٞإ ػطٝؾي ٝٓي ٗٚ -
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 : زاز ازا٠ٗ دٞظذٜس ثب ثؼس

  ضكشي ُصاقشي ثبثبر ذ٠ٛٞ اظ سٞ ٠ً ٛ٘يسٝٛٚ. ٛ٘يسٝٛٚ ضٝ سٞ ُْ زؾز ٠ً ٠٘١ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب ٜٖٗ.  ٗيٌطز ١يٚ سٞ ٗٚ ث٠ زاقز ػٞيي

 ٛساقش٠ ٗٚ ًبض ث٠ ًبضي ٝ ًٜبض ثٌكي ٝ ذٞزر ٗيشٞٛؿشي.  زاقز ضثٍ ذٞزٕ ث٠ ٗٚ ُْ زؾز -

 .  ٠ً ثٞزٙ ٌٛطزٟ ٗؼجٞضر.  ثِيطي ػطٝؾي ثرٞاي ًطزٛف ٗبٓي ٗبؾز ذبَط ث٠ حبال ٠ً ثبقي

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

 ؟ ٗبٓي ٗبؾز چ٠ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 .  ًٜٖ ػطٝؾي ثب١بر ًطزي ٗؼجٞضٕ ٝ زظزيسي ٜٗٞ ٠ً ايٚ -

 سي٠ٌ ٗٚ ث٠ ١٘ف اٝٙ چُٞض.  ٗيكس ذٜي زاقز زٖٓ ، ػهجبٛيز اظ ٗيكس هطٗع زاقز نٞضسف

 ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ٝ سط ٛعزيي ثطزٕ ٝ ؾطٕ ظزٕ ١ٖ ضٝ ذالل سيط ؟ ذٞث٠ ثجي٠ٜ حبال.  ٗيٜساذز

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ

 ًبض ُطكشٚ ػطٝؾي حبال ٛظطر ث٠.  ٗشٜلطٕ سٞ اظ اٛساظٟ چ٠ سب ٗٚ ٗيسٝٛٚ كبٗيْ سٞ ٠٘١ ي٘ٚ زض -

 ؟ ٛيؿز اي ٗؿرطٟ ذئي

 ٗٚ ذٞزـ َطف ًكيسٕ ٝ ظز چَٜ ٝ ثبظ١ٝبٕ زٝسب.  ٛ٘يٞٗس زض ذٞٛف ٗيعزٕ ًبضز يؼٜي

 ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب.  ًطزٕ ًٜشطّ ذٞزٗٞ ظٝض ث٠ زي٠ِ حطًشف ايٚ ثب.  ثٞز ثيحبّ ١٘يٜؼٞضي

 : ُلز

 آيٚ ػٞضي چ٠ ٠ً ٗيسٕ كبٗيْ ١٘ٞٙ ٛكٞٙ سٞ هّٞ ث٠.  ثِيطيٖ ٠ً قس الظٕ االٙ دؽ اسلبهب -

  ًطزٕ ُٗيغ ٝ ضإ ثطٟ ٗظْ ضٝ ٗيع٠ٛ ػوطة ٛيف ٗظْ ظثٞٛف ٠ً ٝ ذبٛ٘ي

 : زاز ازا٠ٗ ٝ ظز دٞظذٜس ي٠ ١ٖ ثؼس

 ثرٞإ ٠ً چيعي ١ط ث٠.  ثكٜٕٞ ٠ٛ ٠ً ٛيؿشٖ آزٗي ٗٚ.  اكشبز زض ٛ٘يك٠ ٗبًبٙ ثب ٠ً ٗيسٕ ٛكٞٙ -

 .  ثِيطٟ ٝ ػٕٔٞ ٛ٘يش٠ٛٞ ١ٖ ًؽ ١يچ ٝ چيع ١يچ.  ٗيبضٕ زؾز ث٠ ثرٞإ ٠ً ضٝ چيعي ١ط.  ٗيطؾٖ
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 : ُلشٖ ٝ ٛيبٝضزٕ ًٖ ٜٖٗ.  ثٞز ضٝاٛي.  ًطز ٗي ذٞضز زاقز زؾش٘ٞ

  ٛيؿز قٌي ٠ً سٞ ثٞزٙ ذٞزذٞاٟ ٝ ثٞزٙ زي٠ٛٞ زض ، ث٠ٔ -

 حس ث٠ ١ٖ.  ٗيك٠ ذٞضز االٙ ٠ً ١ٖ ث٠ ٗيسٟ ككبض زاضٟ ٗحٌٖ زٛسٝٛبقٞ اٛوسض ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 ذٞز ايٜوسض ٠ً ٛجٞزٕ ٝؾي٠ٔ ٗٚ.  ٗيجطزٕ ٓصر ذٞضزٛف حطل اظ زاقشٖ ١ٖ ، ثٞزٕ سطؾيسٟ ٗطٍ

 حن.  زاقشٖ قرهيز.  زاقشٖ ؿطٝض ذٞزٕ ٝاؾ٠ ، ثٞزٕ آزٕ ٜٖٗ.  ٗيعز حطف ضاػجٖ ذٞا١ب٠ٛ

  زاقشٖ اٛشربة

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ػٔٞ ًكيس ٜٗٞ

  ث٢ز ٓؼٜز.  آيٚ ث٢ز ٓؼٜز

 : ُلز ثٞز ث٢ٖ دكشف ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٝايؿشبز ٝ سرز ضٝ ًطز دطسٖ ١ٖ ثؼسٕ

 زٖٓ.  ٗٚ ذ٠ٛٞ سٞ ثيبي ػطٝؾي ؾليس ٓجبؼ ثب سٞ ٗيرٞاز زٖٓ ٗٚ.  ٛيؿز ٢ٖٗ ٗٚ ٝاؾ٠ سٞ ٛظط -

 .  ٌٜٛي ثحض ٗٚ ثب زي٠ِ ث٢شطٟ دؽ.  ث٠ٛٞ٘ ثبظ ٠٘١ ز١ٚ ٠ً ثِيطٕ ػطٝؾي ي٠ ٗيرٞاز

 ث٠ ًٞثيس ٝ زض ٝ ثيطٝٙ ضكز ٝ ثطزاقز ظٗيٚ ضٝ اظ ضٝ سيكطسف ٠ًٜ ِٛبٟ ٗٚ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ١ٖ ثؼس

ٖ١ . 

 

 

 انال!!!  ث٢شط.  ٛجٞز ذجطي ٗبًبٙ اظ.  دبييٚ ضكشٖ.  آٝضز ككبض ث٢ٖ ُطؾِٜي سب ٗٞٛسٕ اسبم سٞ اٛوسض

 . ٛساقشٖ ضٝ حٞنٔف

 اٝٗس زيطٝظ ٠ً ثٞز ١٘ٞٛي يٌيكٞٙ.  ٗيٌطزٙ ًبض اٝٛؼب زاقشٚ ظٙ سب زٝ.  ًطزٕ ديسا ضٝ آقذعذ٠ٛٞ

 .  ٗيع ضٝ ُصاقز ٗرٔلبسف ثب ٝ ًكيس ؿصا ٝاؾٖ حطف ثسٝٙ ظز ٓجرٜس ي٠ زيسٕ سب.  ًطز نسإ

 ٗيك٠ ديسا ايٜؼب سٔلٜي ثجيٜٖ ثصاض ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ ٝ ذٞضزٕ ٝ ؿصإ حطف ثسٝٙ ٜٖٗ

 ذٞزقٖ ٛجٞز ٗؼٕٔٞ.  ثيطٝٙ ضكز ٛ٘يكس ٝ ثٞز هلْ ١ٖ ذ٠ٛٞ زض.  ٛيؿز ذجطي زيسٕ ٠ً ٠ٛ يب

 .  ُٞضي٠ ًسٕٝ
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 اظ ١ٖ ذجطي ١يچ.  ًطزٕ ُطٕ ؾط ٝ ذٞزٕ قت سب.  ١ٖ ث٠ ضيرز اػهبثٖ.  ضكز ؾط إ حٞن٠ٔ

 .  ذٞاثيسٕ ضكشٖ قبٕ ثسٝٙ.  قسٕ ذؿش٠ آذط.  ٛكس ٗبًبٙ

 

.  ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ الي.  قٜيسٕ ٝ اسبم زض قسٙ ثبظ نساي ٠ً ثٞز ٛكسٟ ؾِٜيٚ چك٘بٕ ١ٜٞظ

 ؾؼي زاقشٖ.  ثؿشٖ زٝثبضٟ ٝ چك٘بٕ ٝ ٛسازٕ ا١٘يز.  ثؿز ٝ زض ٝ اسبم سٞ اٝٗس آضٕٝ ٗبًبٙ زيسٕ

 .  ًٜبضٕ ذٞاثيس ٠ً ك٢٘يسٕ سرز قسٙ دبييٚ ثبال اظ ٠ً ٛطٟ ذٞاثٖ ٗيٌطزٕ

 : ُلز آضٕٝ

 ؟ آيٚ ثيساضي -

 آٙ ي٠. ًطز ثـٖٔ دكز اظ اٝٗس زٕ ٛ٘ي ػٞاة زيس ُصقز ٠ً يٌٖ ، ذٞاثٖ ٠ًٜ كٌط ٠ً ٛسازٕ ػٞاة

 ث٠ چؿجٞٛس ٜٗٞ ٝ ًطز ثـٖٔ ٗحٌ٘شط ٠ً ثٌكٖ ثيطٝٙ ثـٔف سٞ اظ ٝ ذٞزٕ ًطزٕ ؾؼي.  ًطزٕ ًخ

 . ذٞزـ

 :ُلشٖ آضٕٝ

 .  ثرٞاثٖ ٗيرٞإ ًٚ ٖٝٓ -

 

 : ُلز ذٜسٟ ثب

 ؟ ٛجٞزي ذٞاة ؟ ػٞػٞ ظزي ًٔي -

 

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض آضٕٝ ٝ ًطز ثـْ ٝ ُطزٖٛ ٝ ًطز ضز ؾطٕ ظيط اظ زؾشكٞ ١ٖ ثؼس

 . ثرٞإ ٗيرٞإ ٜٖٗ اسلبهب -

 : ُلشٖ ػهجي نساي ثب.  ُطكز حطنٖ

 .  ثرٞاة ثٞزي االٙ سب ٠ً ػبيي ١٘ٞٙ ثطٝ -
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 : ُلز ذٜسٟ ثب

 ؟ ٗيي٠ٌٜ حؿٞزي ػٞ ػٞ ؟ قس چي -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

 ذٞزٕ ػبي ث٠ ايٜؼب ثيبضٗف ٠ً ثٌٜٖ ٝ سالقٖ ٠٘١ ٗيسٕ هّٞ ٗيرٞاي ضٝ ًي ثِٞ ؟ حؿٞزي ٜٗٞ -

 . زاضي ثط ٗٚ ؾط اظ زؾز ١ٖ سٞ.  ديكز

 : ُلز ٛبضاحشي اظ قسٟ زٝض٠ُ ٠ً نسايي ثب

  ثسي ًؿي ث٠ ٝ ػبر ٌٛطزٟ الظٖٗ.  ايٜؼبؾز سٞ ػبي ٠ً كؼال -

 : ُلشٖ حبّ ١٘ٞٙ زض.  ًٜٖ ثبظ ُطزٖٛ زٝض اظ ٝ زؾشف ًطزٕ سالـ

 .  ٗيكٖ ذل٠ زاضٕ. ٛيؿشٖ ضاحز ًٚ ٖٝٓ -

 : ُلز ًطزٝ كطٝ ١ٞٗبٕ سٞي ٝ ؾطـ

  ًٖ ًٖ ًٜي ػبزر ثبيس.  اٝٓك٠.  ٛيؿشي ضاحز ٛيؿز ٢ٖٗ. ٛ٘يكي ذل٠ -

 : ُلشٖ حطل اظ آضٕٝ.  ثبال ضكز آٗذطٕ

 ػٞيي -

 : ُلز.  ثٞز ٗؼٕٔٞ سٞـ ذٜسٟ ٠ً نسايي ثب

 . ٗيبز ذٞاثٖ ثرٞاة ثِيط.  ًٚ ؿط ؿط ديطظٛب ٗظْ ًٖ.  ُلشي چي قٜيسٕ -

 : ُلشٖ ٝ قيٌ٘ف سٞ ظزٕ آضٛغ ثب

 ازة ثي. ذٞزسي ديطظٙ -

 : ُلز ذٜسٟ ثب

 ٛ٘يشٖٞٛ ديطظٙ ًٜٖ ًبضي ١ط ٝٓي.  ديطٗطز ثكٖ ٢ٛبيشب ٗٚ!!!  ٠ٛ ٗيِي ػٞػٞيي ٗيِٖ ، ذكٚ -

  ثكٖ
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  ذٜسيسٕ ٠١ ٠١ -

 

 ٝ چك٘بٕ.  ٗبًبٖٛ ثـْ سٞ االٙ ٠ً ٌٜٖٛ كٌط ايٚ ث٠ ًطزٕ ؾؼي. ٛساقز اي كبيسٟ ثب١بـ ًطزٙ ثحض

 . ذٞاثيسٕ ٝ ثؿشٖ

 : ُلشٖ ٝ ٗبٓيسٕ ٝ چك٘بٕ.  قسٕ ثيساض ذٞاة اظ ٗبًبٙ نساي ثب نجح

 . ثرٞاثٖ ثصاض ثعاض چي٠ -

  قٞ ثٜٔس.  ػٞػٞ ثؿش٠ -

 : ُلشٖ.  ٗيٌطز ِٛبٕ ٓجرٜس ثب زاقز ، ًطزٕ ِٛبـ چك٘بٕ الي اظ

  ػٞػٞ ِٛٞ ٗٚ ث٠ زي٠ِ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

  س٢طاٙ ثطيٖ ثبيس.  ثيٞكشيٖ ضاٟ ظٝزسط ثبيس.  قٞ ثٜٔس ذٞث٠؟ ًٞچٞٓٞ ذبٖٛ ثبق٠، -

  ًطزٕ ِٛبـ ٛبضاحشي ثب ٝ قس ثبظ چك٘بٕ اٝٗس س٢طاٙ اؾٖ سب

 

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ؟ ٗيٌٜي ِٛبٟ ايٜؼٞضي ثبظ قسٟ چي -

 :  ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 

 .  ثجيٜٖ ضٝ ثبثب ٛ٘يك٠ ضٕٝ.  ٗيع٠ٛ قٞض زٖٓ ٗٚ ؟ ٛطيٖ اٗطٝظ ٗيك٠ -

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ثيٜيٖ ٛٞى
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 .  ثِيطٕ زٝـ ٗيطٕ ٗٚ ثبـ ظٝز.  ثيبي ًٜبض ٝاهؼيز ثب ثبيس ثبالذطٟ.  ًٞچٞٓٞ ٠ٛ -

 ظيط اٝٙ اظ ٝ دشٞ ظيط ضكشٖ ٝ ًكيسٕ ذل٠ ػيؾ ي٠ اكشبز ث٢ف ِٛب١ٖ سب.  قس ثٜٔس ػبـ اظ ١ٖ ثؼس

 : ظزٕ زاز

 ؟ ِٛطزي ٗٚ ػٔٞي اكشًبح ٝيغ ايٚ ثب ٝ ثذٞقي ٓجبؼ آزٕ ٗظْ ٛ٘يشٞٛي -

 : ُلز ذٜسٝٙ نساي ١٘ٞٙ ثب ١ٖ ثؼس ٝ اٝٗس ذٜسـ نساي

  ًٜي ػبزر ١ٖ ايٚ ث٠ ًٖ ًٖ ثبيس ي٘ٚ زض.  ٛ٘يجيٜٖ ٗكٌٔي.  ضاحشٖ ٗٚ -

 . ضكز ١ٖ ثؼس

 ػٞيي دطٝ ثچ٠ -

 

 ٠ً ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ٗيكس ثيكشط ايُطاثٖ ٝ زٓكٞضٟ ٗيكسيٖ ٛعزيٌشط س٢طاٙ ث٠ چي ١ط

 . ٗي٠ٌٜ ضاٜٛسُيكٞ زاضٟ ذٞٛؿطزي ثب زيسٕ

 : ُلشٖ آضٕٝ

  ٗيبيٖ زاضيٖ ٗب ٗيس٠ٛٝ ثبثب -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ثؼس.  زازٕ ذجط ث٢ف آضٟ -

 .  ثكٖ كسار ٛجبـ ِٛطاٙ -

 .  ٛعزٕ حطكي ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ زؾشف ظيط اظ ٝ زؾشٖ
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 ِٛبٕ زاقز ذٞٛؿطزي ثب ١ٖ ٗبًبٙ.  ايُطاة اظ ز١ٜٖ سٞ ٗيٞٗس زاقز هٔجٖ.  زازٕ ككبض ٝ زض ظَٛ

.  ٗئطظيس زاقز دب١بٕ.  قس ثبظ زض ثك٠ دطؾيسٟ ؾٞآي اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٗيٌطز

 يٌٖ. ظز ث٢ٖ ثرف اَ٘يٜبٙ ٓجرٜس ي٠ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٝ ػٔٞ اٝٗس زيس ٝ ضٝظٕ ٝ حبّ ٠ً ٗبًبٙ

 .  ًطز آضٖٝٗ ٠ً ثٞز چي ٓجرٜسـ سٞ ٛ٘يسٖٝٛ.  قسٕ آضٕٝ

  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ٗبٗبٙ نساي ثب

  آيٜٖ ، آيٚ -

 چ٠ ٛل٢٘يسٕ. ٗيٞٗس دبييٚ ؾطػز ث٠ حيبٌ ١بي د٠ٔ اظ ٠ً زيسٕ ٝ ٗبٗبٙ.  ثطُطزٝٛسٕ ٝ ؾطٕ كٞضي

.  ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾف زٖٓ چوسض ذسايب ٝاي.  ًطزٕ ثـٔف هسضسٖ س٘بٕ ثب ٝ َطكف زٝيسٕ ػٞضي

 ث٠ دب زاقشٖ ٗٚ. ٗيٌطز ُطي٠ ٝ ٗيٌطز ثٞ ٝ ٗيجٞؾيس ٜٗٞ ثٞز ًطزٟ ثـْ ٜٗٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٗبٗبٙ

 : ُلشٖ ٓطظٝٙ نسايي ثب آضٕٝ.  ٗيطيرشٖ اقي دبـ

 . ثٞز قسٟ شضٟ ي٠ ٝاؾز زٖٓ.  ٌٛٚ ُطي٠ ذسا ضٝ سٞ.  ٗبٗبٙ ثكٖ كسار ا٢ٓي -

 .  ػعيعٕ ثٞز قسٟ سَٜ زٖٓ ٜٖٗ ، ثطٕ هطثٞٛز -

 ايُطاة ثب ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ ٗبٗبٙ ثـْ سٞ اظ ذٞزٕ.  قسيٖ آضٕٝ سب ًطزيٖ ُطي٠ ١ٖ ثـْ سٞ يٌٖ

 : ُلشٖ

 ؟ ١ؿز ثبثب ٗبٗبٙ -

 .  ٛكؿش٠ ؾبٓٚ سٞ.  آضٟ -

 : ُلشٖ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ؾطٕ

  ؟ ػهجبٛي٠ ذئي -

 ؟ ٗبٗبٙ ثبق٠.  ػهجبٛي٠ اٝٙ.  زاضٟ ،حن ِٛٞ ١يچي سٞ ، ث٢ز ُلز ٠ً چي ١ط ٝٓي.  آضٟ -

 .  ٗبٗبٛي چكٖ -
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 زاز ؾالٕ ، ػٔٞ اٝٗس زيس ذٞزـ ٗشٞػ٠ ٝ ٗبٗبٙ سب ٗبًبٙ.  زيس ٗٚ ؾطٕ دكز ٝ ٗبًبٙ سبظٟ ٗبٗبٙ

.  ٛيبٝضز ذٞزـ ضٝي ث٠ انال ١ٖ ٗبًبٙ. زاز ٝ ػٞاثف ؾِٜيٚ ؾط ٗبٗبٙ ٝٓي.  ًطز احٞاّ ٝ حبّ ٝ

 .  قس ذٜي ػٞضايي ي٠ زٖٓ

 زاقز ٝ ثٞز ٛكؿش٠ ضٝٗجْ. ثٞز ٗٚ ث٠ دكشف ٠ً زيسٕ ضٝ ثبثب.  ؾبذش٘ٞٙ زاذْ ضكشيٖ ٗبٗبٙ ثب

 ٝاؾف زٖٓ چوسض ٠ً ك٢٘يسٕ ٗي االٙ سبظٟ.  قس ػ٘غ زٝثبضٟ چك٘بٕ سٞ اقي.  ٗيرٞٛس ضٝظٛب٠ٗ

 ٝ ػٔٞ ضكشٖ ٓطظٕٝ دب١بيي ثب.  قٌؿشٖ ٝ ٗطز ايٚ ؿطٝض.  ذبٛٞازٕ ثب ًطزٕ چيٌبض ٗٚ.  ثٞز قسٟ سَٜ

 : ًطزٕ نسا آضٕٝ

 !!! ثبثبيي -

 ايٚ سٞ ذسايب.  ًطزٕ ِٛبٟ ثبثب ث٠ ث٢ز ثب ٝ ٝايؿشبزٕ ػٔٞـ ضكشٖ آضٕٝ.  ٛساز ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ

 ٠ً ثبثبيي.  ثٞز قسٟ ثيكشط ؾليسـ ٗٞي سبض١بي.  ثٞز قسٟ قٌؿش٠ هيبكف چوسض ًٖ ٗسر

 انال.  ٗيساز ٛكٞٙ ديطسط ٝ هيبكف ٝ ثٞز قسٟ ثٜٔس ضيكبـ حبال ، ثٞز ٗطست ٝ ًطزٟ انالح ١٘يك٠

 .  ٌٛطز سٞػ٢ي ث٢ٖ

 : ُلشٖ آضٕٝ.  دبييٚ ٗيٞٗس ١ٖ ؾط دكز اقٌبٕ ثبق٠ ذٞزٕ زؾز اي٠ٌٜ ثسٝٙ

 .  ًطزٕ ؿٍٔ.  ثجرف ٜٗٞ ثبثب -

 ثب ٗبًبٙ ٝ آٓٞز اقي چك٘بي ثب ٗبٗبٙ.  ٗيٌطزٙ ِٛبٟ ٗب ث٠ ٝ ثٞزٙ ٝايؿشبزٟ ١ٖ ٗبًبٙ ٝ ٗبٗبٙ

 . ايُطاة

 َطكف زٝيسٕ ذٞزآُبٟ ٛب.  ثبال ثطٟ ٠ً ١ب د٠ٔ ؾ٘ز ضكز ٠ًٜ ِٛبٟ ٗٚ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ قس ثٜٔس ثبثب

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب ٝ ُطكشٖ ٝ زؾشف ٝ

.  ٌٛٚ ٗحٔي ثي ث٢ٖ كوٍ ، ثِيط ٛظط زض ٝاؾٖ ٗيرٞاي ٠ً سٜجي٢ي ١ط. ٜٗٞ ثجرف ذسا ضٝ سٞ ثبثب -

 ٜٗٞ ٝ ًٚ ثعضُي سٞ ثبثب.  ًطزٕ ثچِي ٗٚ.  ًطزٕ ذطيز ٗٚ.  زاضي حن ثِي چي ١ط.  زاضي حن

 .  ثجرف

 ثٜٔس ثؼس.  ظٗيٚ قسٕ دطر ٠ً ػٞضي.  ُٞقٖ سٞ ظز ٗحٌٖ ؾئي ي٠ ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز ػهجبٛيز ثب

 : ظز زاز
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 .  ٛيؿز سٞ ػبي زي٠ِ ايٜؼب.  ثٞزي ٠ً هجطؾشٞٛي ١٘ٞٙ ثطٝ -

  ثبال ضكز ٠ًٜ ِٛبٟ ٗٚ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ

 .  ثٞز قسٟ ؾط يطث٠ قسر اظ نٞضسٖ َطف ي٠.  ٗيٌطزٕ احؿبؼ ز١ٜٖ سٞ ذٞٙ قٞضي

 ُطكز آسيف زٖٓ.  ُطي٠ ظيط ظز ٝ ظٗيٚ ضٝ ٛكؿز حبّ ثي ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ ٗبٗبٙ ث٠ حبٓز ١٘ٞٙ زض

 ٠ً ٠ًٜ ًٌٖ٘ اٝٗس ٝ ؾ٘شٖ اٝٗس ػؼ٠ٔ ثب.  ٗيٌطز نسا ٝ اؾٖ٘ ِٛطاٛي ثب ٠ً قٜيسٕ ٝ ٗبًبٙ نساي.

 .  ًطزٕ ِٛبٟ ِٛطاٛف چك٘بي ث٠ ٛلطر ثب ٝ ظزٕ دؽ ٝ زؾشف ٠ً ثكٖ ثٜٔس ظٗيٚ ضٝي اظ

 .  ًطز ظٗع٠ٗ آضٕٝ.  ذٞضز ػب ٠ً زيس چي چك٘بٕ سٞ ٛ٘يسٖٝٛ

  آيــــــــــــــــــٚ -

 ؾؼي ٠ً نسايي ٝ ػهجبٛيز ثب ٝ ظزٕ دؽ ٝ زؾشف ٠ً نٞضسٖ ؾ٘ز آٝضز زؾشكٞ ١٘عٗبٙ ٝ

 : ُلشٖ ٛجبق٠ ثٜٔس ٗيٌطزٕ

 ث٠ ٝٓي.  ثٞز ٌٛطزٟ ثٜٔس زؾز ٗٚ ضٝ ثبثبٕ حبال سب. سٞ سوهيط ١٘ف.  ٛعٙ ٗٚ ث٠ ٝ ًظيلز زؾز -

 ... ذبَط ث٠...  سٞ ذبَط

 احؿبؼ ٓجٖ ًٜبض ضٝ ذٞٙ ُطٗي.  ًٜٖ ديسا إ ػ٠ٔ٘ ازا٠ٗ ٝاؾ٠ چيعي ٛشٞٛؿشٖ ظزٕ ظٝض چي ١ط

 ظزٕ دٞظذٜس ي٠.  ًطزٕ ِٛبٟ ًطز هطٗع ضٝ زؾشٖ ٠ً ذٞٛي ث٠ ٝ ٓجٖ ث٠ ًكيسٕ زؾز ٛلطر ثب.  ًطزٕ

 .  ثبثب اسبم ؾ٘ز ثبال ضكشٖ ًٜٖ ِٛبٟ ٗبًبٙ ٝ ٗبٗبٙ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ.

 

 زؾشبـ ثيٚ ٝ ٝؾطـ ظاٛٞـ ضٝ ُصاقش٠ ٝ زؾشبـ ٝ نٜسٓي ضٝ ٛكؿش٠ زيسٕ ًطزٕ ثبظ زضٝ آضٕٝ

 ٛكؿشٖ دبـ ػٔٞي ضكشٖ آضٕٝ.  ٛساز ٝيؼيز سـييط ١ٖ قٜيس ضٝ اسبم زض نساي ٝهشي حشي.  ُطكش٠

 : ُلشٖ آضٕٝ ٝ

  ًٚ ِٛبٕ ٓحظ٠ ي٠ ، ثبثبيي.  ػٖٞٛ ثبثب -

 .  ثٞز ًطزٟ ُطي٠ ًٜٖ كٌط.  ثٞز هطٗع هطٗع چك٘بـ.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ًطز ثٜٔس ٝ ؾطـ آضٕٝ
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 آضٕٝ.  ١ٞٗبـ ث٠ ظز چَٜ ًالكِي ثب ٝ دبييٚ ٝاٛساذز ؾطـ اكشبز ٓجٖ ُٞق٠ ذٞٙ ث٠ چك٘ف سب

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب ٝ ُطي٠ ظيط ظزٕ ٝ ظاٛٞـ ضٝ ُصاقشٖ ضٝ ؾطٕ ٝ ػٔٞ ضكشٖ

 ذسا ضٝ سٞ ثبثب.  ًٜٖ ٗي چيٌبض ٠ً ٛجٞز حبٓيٖ.  ثٞز ًطزٟ ًٞض ٝ چكٖ٘ سٜلط.  ثجرف ٜٗٞ ػٞٙ ثبثب -

 .  ًطزٕ ُطي٠ ٝ ُلشٖ.  ثٞزٕ اٜٗي ػبي ٗسر ايٚ سٞ ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ثجرف ٜٗٞ

 . زاز ٛ٘ي ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ ١يچ ١ٖ ثبثب.  ُلشٖ ٗي ٝ ُلشٖ ٗي.  ُلشٖ ٌٛٞيبٙ ذبٛٞازٟ اظ

 .  ُلشٖ چي ٠٘١ اظ

 .  زٝضٕ اظـ ًطزٕ ٗي احؿبؼ ١٘يك٠ چوسض ٠ً ايٚ اظ

 .  ًطزٕ ٗي حؿبزر ثبثب ٝ آضٝيٚ ضاث٠ُ ث٠ چوسض اي٠ٌٜ اظ

 .  ثعٖٛ ضٝ زٖٓ حطف ٛشٞٛؿشٖ ٝهز ١يچ ٠ً ايٚ اظ

 .  ُلشٖ ٗبًبٙ اظ.  ثك٠ ضاحز قطٕ اظ ٗيرٞاز ٝ ٛساضٟ زٝؾز ٜٗٞ انال ثبثب ًطزٕ ٗي كٌط اي٠ٌٜ اظ

 ذٞاؾش٠ ٠ً ايٚ اظ.  زاز ٛ٘ي ا١٘يشي ٗٚ ٛظط ث٠ ثبثب ٠ً ايٚ اظ.  زاقشٖ ث٢ف ٛؿجز ٠ً سٜلطي اظ

 .  ٌٛطز اػش٘بز ث٢ٖ اي٠ٌٜ اظ.  زاز سطػيح ٗٚ ذٞاؾش٠ ث٠ ضٝ ٗبًبٙ

 .  ُلشٖ ٗبًبٙ ١بي ُٞيي ظٝض اظ

 .  ُلشٖ ٗيٌطز ٗكٌٖٔ حْ ٝاؾ٠ ٠ً سالقي ٝ حبٗيٚ ثٞزٙ ذٞة اظ

 . ُلشٖ ػوسٕ ؾط حؽ اظ

 ٝ ح٘بيشف ث٠ چوسض ٠ً.  ثٞز ًٜبضٕ ٓحظ٠ اٝٙ ذٞاؾز ٗي زٖٓ چوسض.  ثٞزٕ س٢ٜب چوسض اي٠ٌٜ اظ

 .  زاقشٖ ٛيبظ ٢ٗطـ دط ؾبي٠

 . ٛساقز س٘ٞٗي حبال ٠ً ثٞز زٖٓ سٞ حطف ذئي اِٛبض

 .  ًطزٕ ُطي٠ ٝ ُلشٖ

 . ظزٕ ظاض ٝ ُلشٖ

 .  ًطزٕ ثركف َٔت ٝ ُلشٖ



 
 

226 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 زاقش٠ ضٝ ٗحجشف ٠ً ثسٟ ضٝ اػبظٟ ايٚ ث٢ٖ.  ثسٟ كطنز ث٢ٖ زي٠ِ ثبض ي٠ كوٍ ًطزٕ آش٘بؼ ٝ ُلشٖ

 .  ثبقٖ

 زٖٓ س٠ اظ ثٞز دبـ ضٝ ؾطٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٗيطٕ حبّ اظ زاضٕ ًطزٕ احؿبؼ ٠ً ًطزٕ ُطي٠ اٛوسض

 . ًطزٕ احؿبؼ ؾطٕ ضٝي ضٝ ثبثب زؾز ُطٗبي ٠ً ثٞزٕ ذٞزٕ حبّ سٞ.  ًطزٕ ُطي٠

 ٝ زؾشف ثؼس.  ًطزٕ ِٛبٟ ثبثب آٓٞز اقي چك٘بي ث٠ ٝ ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ.  زاز ث٢ٖ ضٝ زٛيب ذسا اِٛبض

 ذٞزـ ث٠ ٗحٌٖ.  ًطز ثـٖٔ ٗحٌٖ حطف ثسٝٙ ١ٖ ثبثب.  ثـٔف سٞ اٛساذشٖ ضٝ ذٞزٕ ٝ ثٞؾيسٕ

 ي٠ ٠ً ثٞزٕ ٜٗ٘ٞٙ ذسا اظ.  ثٞز ذٞة اٜٗيز احؿبؼ ايٚ چوسض. ًطزٕ ُطي٠ زّ س٠ اظ.  زاز ككبضٕ

  ًطزٕ ػسا ؾيٜف اظ ٝ ٝؾطٕ.  قسٕ آضٕٝ ًطزٕ ُطي٠ ٠ً يٌٖ. زاز ث٢ٖ زٝثبضٟ كطنز

 : ُلشٖ آضٕٝ.  ثٞز ظزٟ ؾئي ٠ً ػبيي ث٠ ًكيس ٝ زؾشف آضٕٝ ٝ ًطز ِٛبٕ ١ٖ ثبثب

 .  ثٞز حوٖ ؾئي ايٚ.  ثبثب ٛجبـ ٛبضاحز -

 : ُلز آضٕٝ ٝ ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ

 .  ظٛيٖ ٗي حطف ١ٖ ثب قت.  ٌٛٚ ُطي٠ ١ٖ زي٠ِ.  ًٚ اؾشطاحز اسبهز سٞ ثطٝ.  ثبثب قٞ ثٜٔس -

 : ُلز ٝ اسبهٖ ؾ٘ز ثطز ٜٗٞ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ.  ػب اظ قس ثٜٔس ثؼس

 . ًٚ اؾشطاحز يٌٖ ٝ ثكٞض ضٝ نٞضسز ٝ زؾز -

  ضكز ٠ًٜ ِٛبٕ زي٠ِ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ ًطز ثـٖٔ آضٕٝ ثؼس

 ثبز چك٘بٕ دٔي.  ًطزٕ ِٛبٟ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ.  زؾشكٞيي ؾ٘ز ضكشٖ ٝ ظزٕ زّ س٠ اظ ٓجرٜس ي٠

 .  ثٞز ثبظ ؾرشي ث٠ زضز ؾط ظٝض اظ چك٘بٕ ظيبز ُطي٠ ذبَط ث٠.  ثٞز ًطزٟ

 ٠ً ؾئي ذبَط ث٠ نٞضسٖ َطف يي.  ثٞز قسٟ ذكي ضٝـ ذٞٙ يٌٖ ٝ ثٞز قٌبكش٠ ٓجٖ ُٞق٠

 .  ثٞز قسٟ ًجٞز ثٞزٕ ذٞضزٟ

 ٝ قؿشٖ آضٕٝ ٝ نٞضسٖ.  ثٞز ثركيسٟ ٜٗٞ ثبثب ٠ً ثٞز ايٚ ٢ٖٗ.  ٛجٞز ٢ٖٗ اي٢ٜب اظ ًسٕٝ ١يچ

 . ذٞضزٕ قيط آة ثب ٝ ثطزاقشٖ ٗؿٌٚ هطل ي٠ ٗيع ًكٞي سٞ اظ ثيطٝٙ اٝٗسٕ.  ًطزٕ ذكي
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 اظ ٝ ذٞاثيسٕ سرشٖ ضٝ ضكشٖ.  ًطزٕ ِٛبٟ ٓصر ثب ٝ ػبـ ٠٘١.  ثٞز قسٟ سَٜ اسبهٖ ٝاؾ٠ زٖٓ چوسض

 .  ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ ٝ ضٕٝ ًكيسٕ ضٝ دشٞ.  ًطزٕ ذبني آضاٗف احؿبؼ زّ س٠

 : ُلشٖ آضٕٝ. ذٞضز زض ث٠ يطث٠ چٜس

  ثلطٗبييس -

 ثؿشٖ ػهجبٛيز ثب ٝ چك٘بٕ ٗبًبٙ زيسٙ ثب.  قس ثبظ آضٕٝ زض.  قسٕ ٜٗشظط.  ثبقس ٗبٗبٙ ظزٕ حسؼ

 ٓج٠ ٛكؿز ٝ اسبم سٞ اٝٗس آضٕٝ.  ث٢ف ظزٕ ظّ ػهجبٛيز ثب ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ًطزٕ ثبظ ٝ

 .  ث٢ٖ ظز ظّ ١ٖ اٝٙ.  سرز

 

 :  ُلشٖ ٛبضاحشي ثب

 زاضي؟ چيٌبض -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب ٝ سرز ٓج٠ ضٝ ًٜبضٕ ٛكؿز اٝٗس آضٕٝ

 ؟ آيٚ ذٞثي -

 : ُلشٖ آضٕٝ

  ذٞثٖ -

.  ثع٠ٛ زؾز ث٢ف ٛصاقشٖ ٝ چطذٞٛسٕ ٝ ؾطٕ.  ثٞز ًجٞز ٠ً ػبيي.  نٞضسٖ ؾ٘ز آٝضز ٝ زؾشف

 : ُلز آضٕٝ ٝ ًكيس نٞضسف ث٠ زؾشي ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ ًالك٠

 ؟ ذ٠ٛٞ ثطيٖ زٛجبٓز ثيبٕ ًي.  ٗيطٕ زاضٕ ٗٚ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ذيبٓي ثي ثب

  زي٠ِ إ ذ٠ٛٞ سٞ ؟ ًؼبٕ االٙ ٠ِٗ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

  سٞ ٜٗٞ ذ٠ٛٞ.  ثٞز ذٞزٗٞٙ ذ٠ٛٞ ٜٗظٞضٕ -
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 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب

 .  ذٞث٠ ػبٕ.  ٛ٘يبٕ ػب ١يچ ٗٚ -

.  ثرٞضٕ سٌٞٛي ًٞچٌشطيٚ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٠ً ػٞضي ثسٖٛ َطف زٝ ُصاقز ٝ زؾشبـ.  ؾ٘شٖ قس ذٖ

 : ُلز آضٕٝ ٝ ًطز ِٛبٟ نٞضسٖ سٞ

  ثٌٜي ضٝ ُصقش٠ ًبضاي ثشٞٛي ٌٛٚ كٌط زضنسٕ ي٠.  آيٚ ٌٛٚ قطٝع زٝثبضٟ -

 ٝيب قس ٗي ػهجبٛي ٝهشي ٠ً ثٞز آزٗبيي اٝٙ اظ ٝاهؼب. ثٞز قسٟ ػصث٠ ثب نٞضسف چوسض. ذٞضزٕ ػب

 ًٖ يب سطؾيسٕ ثسٕ ٛكٞٙ ٛ٘يرٞاؾشٖ ٝٓي.  ٗيشطؾيس ٛبذٞزآُبٟ آزٕ ٗيعز حطف سحٌٖ ثب ٝ ػسي

 . آٝضزٕ

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب حبّ ١٘ٞٙ زض ٝ ًطزٙ ٛٞاظـ ٝ ٝ ١ٞٗبٕ ًطز قطٝع ٝ ػٔٞ آٝضز ٝ زؾشف

 .  ثِيطٟ اظٕ ٝ حن ايٚ ٛ٘يشٞٛي ذٞزر حشي ًؽ ١يچ.  ٗٚ ظٙ ؟ ٗيل٘ي. ٜٗي ظٙ االٙ سٞ آيٚ -

 : ُلز ٗالي٘ز ٝثب ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ُٞقٖ دكز ظز ٝ ١ٞٗبٕ

.  ٌٛٚ اشيز ٜٗٞ ٝ ذٞزر.  ٠ٜٗ هٔت سٞ.  ٗٚ ضذشرٞاث٠ سٞ.  ٠ٜٗ ثـْ سٞ.  ٠ٜٗ ذ٠ٛٞ سٞ ، سٞ ػبي -

 .  ثسي ٝاهؼيز ايٚ سٞ ٛ٘يشٞٛي سـييطي ١يچ چٞٙ

 زؾشٖ حؿي ثي ثب.ظز يد ثسٖٛ س٘بٕ آٙ ي٠ ٝٓي ُطكز آسيف ديكٞٛيٖ.  ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ آضٕٝ ثؼس

 :  ُلشٖ ػهجبٛيز ثب حبّ ١٘ٞٙ زض.  ثِيطٟ كبن٠ٔ اظٕ ٠ً ؾيٜف ث٠ ًٞثيسٕ ٝ ثبال آٝضزٕ ٝ

 ثرشي ٗظْ.  ٓؼٜشي سٞ سوهيط ١٘ف ايٜب ؟ اكشبزٕ ضٝظي ٝ حبّ چ٠ ث٠ ؟ثجيٚ ثجيٚ ٝ نٞضسٖ -

 ٝؾي٠ٔ اِٛبض ٜٗي ٗبّ ٗيِي ١٘چيٚ.  زي٠ِ ًٚ ٖٝٓ.  ٛيؿشي ٗٚ ًٚ ّٝ ٝ ٗٚ ظٛسُي ضٝ اكشبزي

 .  آزٖٗ ٜٖٗ آهب ٛريط.  ٓجبؾٖ يب ذٖٞٛ

 اظ ٠ً چك٘بـ ث٠.  سرز ث٠ زازٕ سٌي٠ ٝ ثبال ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ ٝ سرز ضٝ ُصاقشٖ ٝ ثبظ١ٝبٕ

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب ًطزٕ ِٛبٟ ثٞز قسٟ هطٗع ػهجبٛيز

  ٗيرٞإ َالم ٗٚ -
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 اظ ُطزٛف ضٍ ٝ ثيطٝٙ اٝٗس ث٢ز حبٓز اظ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ ث٢ز ثب ثطُكز يٌسكؼ٠

 ي٠.  ذٜسيسٙ ث٠ ًطز قطٝع يٌسكؼ٠.  ثٞز قسٟ هطٗع ض٠ُ ض٠ُ چك٘بـ سٞ.  ثيطٝٙ ظز ػهجبٛيز

 : ُلشٖ ثٜٔس.  ثٞز قسٟ سطؾٜبى ذئي هيبكف.  سطؾيسٕ.  ػهجي ٝ ثٜٔس ذٜسٟ

 .  ثرٜس ذٞاؾز زٓز چوسض ١ط ثيطٝٙ ثطٝ قٞ ثٜٔس.  زي٠ِ ثؿش٠ -

 ق٠ٌ.  سرز ضٝ ًطز دطسٖ ٝ ُطكز ثبظ١ٝبٕ يٌسكؼ٠.  ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب ٝ قس ؾبًز يٌسكؼ٠

 ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف ٠ً ثعٖٛ ػيؾ سب ًطزٙ ثبظ ٝ ز١ٜٖ.  ضٕٝ ظز ذي٠٘ ثيبٕ ذٞزٕ ث٠ اٝٗسٕ سب.  قسٕ

 .  قس ذل٠ نسإ.  ز١ٜٖ

 ؾبٛز ي٠ حشي ٝٓي.  ثيطٝٙ ثيبٕ ثسٛف ظيط اظ اي٠ٌٜ يب ثطزاضٕ ز١ٜٖ ضٝي اظ ٝ زؾشف ًطزٕ سالـ

 حطًز ايٚ ثب. ًطز دبضـ حطًز ي٠ ثب ٝ سٜٖ سبح ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف.  ثسٕ سٌٞٛف ٛشٞٛؿشٖ ١ٖ

 ٗٚ ذساي...ٗيرٞاز.... ٗيرٞاز ؟ ٗيٌطز ؿُٔي چ٠ زاقز ايٚ.  ًطزٕ ؾٌِٜٞح زي٠ِ

  ث٠ٌٜ ٝ ًبض ايٚ ٗٚ ثب ٛ٘يش٠ٛٞ.  ٛـــــــــــــ٠

 ثب ٝ دبييٚ آٝضز ٝ ؾطـ آضٕٝ.  ٗيكٞز چٜسقٖ ثبػض ثسٖٛ ضٝ زؾشف حطًز.  دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض ُطكش٠ نسايي

 ؟ ٛشيؼف اي٠ٜ.  ثيبي ًٜبض قطايٍ ثب ٠ً.  ًٜي ػبزر ث٢ٖ ٠ً ٗسر ايٚ سٞ ٛساقشٖ ًبضي ثب١بر -

 ١يچ.  ثرٞضٕ سٌٞٙ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ثٞز ًطزٟ هلْ ٝ ثسٖٛ.  ؾٞظٛس ٗي ضٝ ُٞقٖ زاقز زاؿف ٛلؽ

 نٞضسٖ اظ.  ثبال آٝضز ٝ ؾطـ.  ثٞزٕ آٝضزٟ ًٖ ٛلؽ. ٛ٘يٞٗس ثط زؾشٖ اظ ًطزٙ ُطي٠ ؿيط ًبضي

 ؾطر ثاليي ثيبز زض نسار.  ٗيساضٕ ثط ٝ زؾشٖ -:  ُلز آضٕٝ.  ثٌكٖ ٛلؽ ٛ٘يشٖٞٛ ٠ً ك٢٘يس

 ... ٠ً ٗيبضٕ

 ٝ زؾشف ٌٗض يٌٖ ثب.  ٛ٘يعٖٛ حطكي يؼٜي ٠ً زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ سٜس.  ثع٠ٛ ٝ حطكف ثوي٠ ٛصاقشٖ

 .  اكشبزٕ ؾطك٠ ث٠ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ثطزاقز

  ٓؼٜشـــــــــــي ، ٓؼٜشي
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 ثب ًطزٕ ؾؼي.  ُطكز ثيكشطي ؾطػز اقٌٖ ًطزٕ ذٞزٕ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ؾطيغ اٝٗس ثبال ٛلؿٖ يٌٖ سب

 ضٝ نٞضسٖ َطف زٝ ُصاقز ٝ ُطكز ٝ زؾشبٕ يٌسكؼ٠ ٗبًبٙ.  ٛ٘يكس ٝٓي ثذٞقٖٞٛ ضٝ ذٞزٕ زؾشٖ

 ثٞؾيسٙ ث٠ ًطز قطٝع ٝ ُطزٖٛ سٞي ثطز ؾطـ. ٗيكٌؿز زاقز زؾشٖ ٗچ.  ضٕٝ قس ذٖ ٝ سرز

.  ٗيكس چٜسقٖ ثسٖٛ ثب ٓجبـ س٘بؼ اظ.  ايُطاة اظ ٗيرٞضز ١ٖ ث٠ حبٖٓ زاقز.  قٖٞٛ ؾط ٝ ُطزٙ

 : ُلشٖ ؾرشي ث٠

  ضٝ ايٌٜبض ٌٛٚ.  ًٚ ٖٝٓ ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ -

 : ُلز ًكساض نسايي ثب ٗيعز ٛلؽ ٛلؽ ٠ً حبٓي زض ، ثبال آٝضز ٝ ؾطـ

  ذٞزٗي ٗبّ.  حو٘ي. ظٛ٘ي ؟ ًٜٖ ٝٓز چطا -

 زضز ٗچٖ ٠ً ثٞز ُطكش٠ ٗحٌٖ زؾشبٖٗ اٛوسض.  ٗيعزٕ ؾٌش٠ زاقشٖ.  سط دبييٚ ثطز ؾطـ ايٜجبض

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب.  ثٞز ُطكش٠

 .  ًٚ ٖٝٓ آيٚ ػبٙ.  ذسا ضٝ سٞ. ًٚ ٖٝٓ ٗٚ ػبٙ -

 ٝ سرز ضٝ ٛكٞٛسٕ ٝ ُطكز ٝ ثبظٕٝ ٝ ًطز ٖٝٓ حطًز ي٠ ثب.  ٗيعز ٛلؽ ٛلؽ.  ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب

 : ُلز ٝ زاز سٌٖٞٛ

 ك٢٘يسي؟ ثسي هؿٖ٘ ضٝ ذٞزر ػبٙ ٛساضي حن زي٠ِ -

 : ُلز ٝ زاز سٌٖٞٛ ٗحٌ٘شط.  ٗيٌطزٕ ُطي٠ كوٍ.  ٛ٘يِلشٖ ١يچي

 ؟ ٓؼٜشي ك٢٘يسي -

 .  زازٕ سٌٞٙ ث٠ٔ ٗؼٜي ث٠ ٝ ؾطٕ.  سطؾيسٕ

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

 كٌط.  ًٜي كطيٖ اح٘ن ٛساضي حن ٗيٌٜٖ ضٝ ار ٗالحظ٠ زاضٕ ٗٚ ٝهشي.  ث٢ز ٓؼٜز آيٚ -

  ًٜٖ ًٜشطّ ٝ ذٞزٕ ٗٚ ٝ ثرٞاثي ثـٖٔ سٞ قت چٜس ٠ً ثٞز ضاحز ٝاؾٖ ٗيٌٜي

 : ُلز ٝ زاز سٌٖٞٛ ٗحٌٖ ثبظٕ
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 ؟ ثٞز ضاحز ٗيٌٜي كٌط ؟ آضٟ -

.  ػوت ًكيسٕ ؾطٕ.  نٞضسٖ ؾ٘ز ثطز ٝ زؾشف.  ًطز ّٝ ثبظٕٝ. ثٞز ًطزٟ سبض ٝ زيسٕ اقٌبٕ

 چٞٛف.  ذٞزـ ث٠ زازٕ سٌي٠ ٝ ذٞزـ ؾ٘ز ًكيس ٜٗٞ.  قٖٞٛ زٝض اٛساذز ٝ زؾشف ي٠ يٌسكؼ٠

 : ُلز آضٝٗي ث٠ ٝ ؾطٕ ضٝ ُصاقز ٝ

.  ًٜٖ ٝ ٗطاػبسز ذٞاؾشٖ.  ٛرٞاثيسٕ ٓحظ٠ ي٠ ًكيسٕ؟ چي ٗٚ نجح سب قت چٜس ايٚ ٗيسٝٛي -

 . ٛ٘يصاضي سٞ ٝٓي.  ثيبي ًٜبض ثب١بٕ ثِصضٟ ٗسر ي٠ ٛساضي زٝؾشٖ ٠ً حبال ذٞاؾشٖ

 :  ُلز ػهجي نساي ثب ثؼس

 ث٠ ثبـ ُٗ٘ئٚ ثيبضي ٝ َالم اؾٖ حشي زي٠ِ ثبض ي٠ آيٚ ذسا ث٠.  ٌٛٚ ؾٞءاؾشلبزٟ ٗٚ نجط اظ -

 ذ٠ٛٞ اظ دبسٞ ٛشٞٛي ٗيٌٜٖ ًبضي ي٠ آيٚ.  ثكٖ ثبثب ظٝز ٛ٘يبز ثسٕ انال ٗٚ.  ٛ٘يبٕ ًٞسبٟ ظٝزي ايٚ

 . ثصاضي ثيطٝٙ

 ًطزٟ ػوس ٜٗٞ س٢سيس ٝ ظٝض ث٠.  ٜٗٞ ٠ًٜ ٗي س٢سيس اح٘ن دؿطٟ.  ٛعزٕ حطكي ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌٖ

 . ٗيٌٜٖ ؾٞءاؾشلبزٟ اظـ زاضٕ ٠ً ١ؿز َٔجٌبضٕ سبظٟ. 

 ثطٟ اَبهٖ اظ ٗيرٞاؾز زٖٓ كوٍ.  ٛجٞز ثؼيس ًبضي ١يچ ضٝاٛي ايٚ اظ.  ثعٖٛ حطف ٌٛطزٕ ػطار ٝٓي

 .  ثيطٝٙ

 : ُلز ٝ ػيجف سٞ ًطز زؾشبـ ٝ ٗٚ ث٠ ضٝ ٝايؿشبز ٝ قس ثٜٔس سرز ضٝ اظ آضٕٝ

 .ثِيطٕ ػطٝؾي ٝاؾز ٗيرٞاز زٖٓ.  ثطٕ ثبيس زاضٕ ًبض ٗٚ -

 ٝ ًطزٕ دبى نٞضس٘ٞ ضٝ ٗعاحٖ اقٌبي ٜٖٗ.  ًطز ِٛبٕ.  سرز ٓج٠ ٛكؿز اٝٗس آضٕٝ.  ٛعزٕ حطكي

 .  ث٢ف ظزٕ ظّ حطف ثسٝٙ

 : ُلز آضٕٝ.  ذبل ؿٖ ي٠.  ثٞز ؿٖ ي٠ چك٘بـ سٞ

.  ثيب ًٜبض ذٞزر ثب.  ثجيٜٖ اقٌي ٝ چك٘بر ٛ٘يرٞاز زٖٓ.  زي٠ِ ٌٛٚ ُطي٠ ذسا ضٝ سٞ.  ثؿش٠ آيٚ -

.  ٛ٘يسٕ زؾشز اظ ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٛيبٝضزٕ زؾشز ث٠ ضاحز ٗٚ.  ثيب ًٜبض ٗٚ ثب.  ثيب ًٜبض هًي٠ اثٚ ثب

 . ًٚ اشيز ٜٗٞ ٝ ذٞزر ًٖ
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 ًؽ ١يچ.  ٛيؿز ٗٚ ػبي ًؽ ١يچ.  ٛيؿز ٗٚ ػبي.  ُلشٜف ضاحش٠ ٝاؾف چوسض.  ٓؼٜشي

 ٛ٘يعٖٛ حطكي زيس ٝهشي. چي يؼٜي ًٜي ظٛسُي ثب١بـ ٗؼجٞضي ٝ ٗشٜلطي ٛلط ي٠ اظ ٝهشي ٛ٘يل٠٘٢

 . 

 : ُلز ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ

 ث٘ٞٛي ايٜؼب ٗيسٕ اػبظٟ ث٢ز -

 ذ٠ٛٞ سٞ ، ايٜؼب ٗيسٟ اػبظٟ ٝ ٗي٠ٌٜ ُٓق ث٢ٖ آهب ٠ً ٗٚ ثسثرشٖ چوسض. ظزٕ دٞظذٜس ي٠ ٛبذٞزآُبٟ

 : ُلز ٝ قس ثٜٔس ػبـ اظ ػهجي.  زيس ٝ ٓجٖ ضٝي دٞظذٜس.  ثٖ٘ٞٛ ذٞزٕ

 ثب ٗيرٞاز زٖٓ.  ث٘ٞٙ ايٜؼب ٗسر ايٚ ١ٖ سٞ.  ثِيطٕ ػطٝؾي ظٝزسط چ٠ ١ط ٗيٌٜٖ ٝ سالقٖ س٘بٕ -

 .  ذٖٞٛ سٞ ثيبي ػطٝؼ ٓجبؼ

 : ُلز ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز ٠ًٜ ثبظ ٝ زض اي٠ٌٜ اظ هجْ ٝٓي.  زض ؾ٘ز ضكز ثؼس

 ًبضي ثرٞاي ٗحبّ كطو ث٠ ايٜسكؼ٠.  ٗٞاظجشٖ چك٘ي چ٢بض.  ٛع٠ٛ ؾطر ث٠ اح٘وب٠ٛ كٌط آيٚ -

 .  ٗيِطٕ ػٔٞسٞ هبٛٞٛي.  ثٌٜي

 : ُلز ٓجرٜس ثب ثؼس

 . ٗيٌٜٖ ٗطاهجز ذٞة اٗٞآٖ اظ ٗٚ -

 ًٞؾٚ. ثيطٝٙ ضكز زض اظ ٝ ًطز ذساحبكظي كٞضي ٠ً.  زيس نٞضسٖ سٞ ضٝ قسيس ػهجبٛيز ًٜٖ كٌط

 .  ظزٕ زاز ٝ زض سٞ ًٞثيسٕ ٝ ثطزاقشٖ ٝ سرز ضٝ

 ٓؼٜشي. چطخ 08 ًبٗيٞٙ ظيط ثطي ايكبال. ِٛطزي ثط زي٠ِ ث٘يطي ايكبال.  ٗبًبٙ ث٢ز ٓؼٜز -

 : ُلز ٝ سٞ آٝضز زض اظ ٝ ؾطـ

 .ًٞچٞٓٞ ًٜٖ ػطٝؾي ٗيرٞإ سبظٟ.  زاضٕ آضظٝ ًٔي ٗٚ.  قطٜٗسٟ -

 : ظزٕ ػيؾ

 .ثيطٝٙ ثـــــــــــــطٝ -
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 : ُلز ٝ ذٜسيس

 .  اذالم ثس چ٠ ٝا -

 .  ثيطٝٙ ضكز ١ٖ ثؼس

 ػٞيي.  ػٞيي

 

 

 قطٝع ٝ ضٕٝ اكشبز ثيبٕ ذٞزٕ ث٠ ٠ً ايٚ اظ هجْ.  قسٕ ثيساض ذٞاة اظ كطٛٞـ نساي ٝ ؾط ثب نجح

 : ُلشٖ ٝ ػوت زازٕ ١ٔف.  ٗٚ ًطزٙ ٗبٓي سق ث٠ ًطز

 .  قسٕ ذل٠ ؟ ٗيٌٜي ح٠ٔ٘ ؾطذذٞؾشب ٗظْ ذجطس٠ چ٠ -

 :  ُلز ٝ ؾطٕ سٞ ظز

 

 . ٠ً ٛساضي احؿبؾبر اثطاظ ٓيبهز ؾطر سٞ ذبى -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثـٔف ٝ سرز ضٝ ٛكؿشٖ

  كطٛٞـ ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾز زٖٓ -

 : ُلز ٝ ًطز ثـٖٔ ٗحٌٖ اٖٝٛ

 اٝٗسٕ ؾطػشٖ س٘بٕ ثب ايٜؼب سب.  ٛكس ثبٝضٕ ُلز ث٢ٖ ٝ ظز ظَٛ زايي ظٙ ٠ً نجح.  ١٘يُٜٞض ٜٖٗ -

 ؟ ًطزي ؿُٔي چ٠ ؟ ًؼبيي ١ؿز ٗؼٕٔٞ. 

 ؟ ًؼبؾز ؾيبٝـ.  ث٢ز ٗيِٖ حبال -

 .  ٗيبز ٗيٞكش٠ ضاٟ كطزا ُلز.  ق٘بّ زٝؾشبٙ ثب ضكش٠ ٛيؿز س٢طاٙ.  ث٢ف ظزٕ ظَٛ -
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 ثب.  ًطزٕ سؼطيق ٝاؾف ٝ چيع ٠٘١ ٝ اسبهٖ سٞ ضكشيٖ كطٛٞـ ثب ثؼس ٝ ذٞضزٕ نجحب٠ٛ دبييٚ ضكشٖ -

 .  ٗيٌطز ِٛبٟ ث٢ٖ ٛبثبٝضي

 ًطزي؟ اظزٝاع ٗبًبٙ ثب االٙ سٞ يؼٜي -

 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ

 .  ثطٕ زض زؾشف اظ ضاحشي ايٚ ث٠ ٛ٘يصاقز ٗيل٢٘ي؟اٝٙ.  ثٞزٕ ٗؼجٞض.  آضٟ -

 

 .  ًٜي چيٌبض ٗيرٞاي حبال.  ذٞاٟ ذٞز چوسض.  ػٞيي دؿطٟ -

 .  ثبال ثطز ٝ آٗذطـ حطككٖ ٝٓي ثِيطٕ َالم ٠ً ثٞزٕ كٌط ايٚ سٞ.  ٛ٘يسٖٝٛ -

 

 ٠ًٜ ٝٓز ًٚ كٌط زضنس ي٠ حبال.  ٛجٞز ًٚ ّٝ ٛجٞزي ظٛف ٠ً ٗٞهغ اٝٙ.  ذسا ث٠ آيٚ اي ؾبزٟ -

 . ضاحشي ايٚ ث٠

 . ٛ٘يساضٟ ثط ؾطٕ اظ زؾز ٛصاضٟ هجط سٞ ذٞزـ زؾز ثب ٜٗٞ سب ايٚ آضٟ -

 : ُلز ٝ ؾطٕ سٞ ظز كطٛٞـ

 ؟ ثعٛي حطف آزٕ ٗظْ ٛيؿشي ثٔس -

 ايٚ ٛظطٕ ث٠ ًطزٕ كٌط ث٢ف ذئي ؟ ٝاؾٖ ٗيٌٜي ثِٖ ًبضي ي٠ كطٛٞـ ضاؾشي.  ثبثب ثيريبّ -

 .  ًبض ث٢شطيٚ

 ؟ ذٞزر ٝاؾ٠ ٗيِي زاضي چي -

 ثيساض ٝهز زيط سب زيكت.  ٛساضٕ ضٝ آٗبزُيف االٙ.  ثعٖٛ حطف ثب١بـ ٛ٘يشٖٞٛ.  حبٗيٚ ث٠ ضاػغ -

  ؟ ثسي ث٢ف ٗيجطي سٞ.  ٛٞقشٖ ٛب٠ٗ ي٠ سٞ ٝاؾف ٝ چيع ٠٘١.  ثٞزٕ

 ؟ ث٢ف ثِٖ چي ثطٕ ٗٚ چ٠؟ ٗٚ ث٠ ٝا -
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 كٌط ٛ٘يرٞاز زٖٓ.  ٠ٜٗ ِٛطاٙ االٙ اٝٙ.  ثسٟ ضٝ ٛب٠ٗ ايٚ ثطٝ كوٍ.  ثعٛي حطف سٞ ٛيؿز احشيبػي -

 .... ٜٖٗ ٛ٘يرٞإ زي٠ِ ذٞضزٟ يطث٠ ًبكي اٛساظٟ ث٠ اٝٙ.  ُلشٖ زضٝؽ ث٢ف يب ًطزٕ كطاض ٝهز ي٠ ٠ًٜ

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ػب اٝٛؼب ٗساضًٖ ٠٘١.  ثِيطي اظـ ثطي ضٝظ ي٠ ٠ًٜ ػ٘غ ٜٗٞ ٝؾبيْ ٗيك٠ ا٠ُ ثِٞ ١ٖ ثؼس -

 . ثٞز ذبٙ ٗبًبٙ ايٚ زؾز اٖٝٓ اظ ٠ً ًٞكشي قٜبؾٜب٠ٗ اٝٙ ؿيطٟ.  ٗٞٛسٟ

 : ُلز ٝ كٌط سٞ ضكز شضٟ ي٠ كطٛٞـ

 ؟ ٛظطر ث٠ ٗيسٟ دب ؟ سيذ٠ ذٞـ ذئي حبٗيٚ ُلشي -

 :  ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ ز٠ٛٝ ي٠

 .  ٗيِي چي سٞ ٗيِٖ چي ٗٚ ؾطر سٞ ذبى -

 : ُلز ٝ سٞ اٗس ٝ ظز زض ٓيال ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 .  كطؾشبزٙ ٗبًبٙ آهب.  آٝضز ق٘ب ٝاؾ٠ ديي االٙ ضٝ ثؿش٠ ايٚ ذبٖٛ -

 : ُلز كطٛٞـ.  ًطزٕ ِٛبٟ ثؿش٠ ث٠ سؼؼت ثب.  ضكز ٝ ٗٚ ث٠ زاز ضٝ ثؿش٠

 . ٗيٌٜي اؾشربضٟ زاضي چطا.  ًٚ ثبظـ ثبـ ظٝز -

 ُٞقي ي٠.  ًطزٕ ثبظ ضٝ ػؼج٠ زض.  ٗٞثبيْ ي٠ زيسٕ سؼؼت ثب.  ًطزٕ ثبظ ٝ زٝضـ ًبؿص.  سطزيس ثب

 ي٠.  ذٞضزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع ٠ً.  ٗيٌطزٕ ثطؾي ُٞقيٞ زاقشٖ ١٘يٜؼٞضي.  ثٞز htc ذٞقِْ

 ضٝ ُصاقشٖ ٝ ًطزٕ ضٝقٜف سطزيس ثب.  ثٞز ًي يؼٜي ٝا.  ٛلؿٖ.  ثٞز ٛٞقش٠.  ًطزٕ نلح٠ ث٠ ِٛبٟ

 : ُلشٖ ٝ ُٞقٖ

 ث٠ٔ؟ -

 : ُلز ٝ ثٞز نساـ سٞ ١ٖ ذٜسٟ ػٞضي ي٠ ٠ً قٜيسٕ ٗبًبٙ نساي

 ؟ ذٞثي.  ذبٖٛ٘ ؾالٕ -

 : ُلشٖ ُيؼي ثب
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 ؟ چي٠ ايٚ.  ذٞثٖ -

.  ثبقٖ ذجط ثي اظـ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ذٞزٕ ذبٖٛ ٝاؾ٠ ضٛس ذٍ ي٠ ٝ ٗٞثبيْ ُٞقي ؟ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ -

 . ًٜٖ نحجز ثب١بر ثشٖٞٛ ذٞاؾشٖ ٝهز ١ط ٗيرٞاز زٖٓ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠.  اح٘ن دؿطٟ.  اكشبز زٝظاضيٖ سبظٟ

 .  ًٜيس ذطػي ّٝ ق٘ب ٌٛطزٟ الظٕ.  ثرطٕ ُٞقي ٗيشٞٛؿشٖ.  دّٞ ثي ٠ٛ ثٞزٕ چالم ٠ٛ ذٞزٕ -

 : ُلز قسٟ ض٠ُ زٝ نسايي ثب ٝ ًكس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ٠٘١ ٝ ٜٗي ظٙ االٙ سٞ ي٘ٚ زض.  ٛ٘ي٠ٌٜ ثطذٞضز ايٜؼٞضي ١سي٠ ي٠ ثب آزٕ ٝٓي.  ٛساضي ِٛلشٖ -

 . ثسٕ ثبيس ٗٚ ٝ ٗربضػز ٝ ذطع

 : ُلشٖ حطل ثب

 .  ٛساضٕ ١ٖ ػٜبثبٓي دّٞ ث٠ ٛيبظي.  ١ؿشٖ ثبثبٕ ذ٠ٛٞ سٞ كؼال ثٜسٟ.  ٌٛطزٟ الظٕ -

 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب.  اٝٗس يبزٕ چيعي ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ًٜٖ هُغ اٝٗسٕ

 سٞ ٛلؿٖ ٛ٘يرٞإ ث٘يطٕ ١ٖ ١ٞايي ثي اظ ا٠ُ ٗٚ.  ُصاقشي اؾٖ ذٞزر ٝاؾ٠ ٠ً ٗيجيٜٖ.  ضاؾشي -

 .  ثبقي

 

 

 : ُلز ػهجي نساي ثب

  آيٚ ٌٛٚ قطٝع زٝثبضٟ -

 : ُلشٖ س٘بٕ ػهجبٛيز ثب ذٞزـ اظ ثسسط ٜٖٗ

 .  ِٖٛ چيعي ٜٖٗ سب ثبـ ٛساقش٠ ًبضٕ ث٠ ًبضي.  ١ؿز ٠ً ١٘يٜي -

 :  ُلز ػهجي
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 !!! ذطيسٕ ًبزٝ ظٖٛ ٝاؾ٠ كوٍ ؟ ًطزٕ چيٌبض ٗٚ -

 

 : ظزٕ زاز

 ٓؼٜشي ًبزٝ ث٢شطيٚ ٗٚ ًٜبض ٛجٞزر سٞ.  ٛرٞاؾز ًبزٝ سٞ اظ ١ٖ ًؿي.  ٌٛٚ ظٖٛ ظٖٛ ايٜوسض -

 : ديچيس ُٞقٖ سٞ ٛبضاحشف نساي

 ٗيجيٜي ثس ٌٛٚ ػهجبٛي ٜٗٞ آيٚ -

  ٗيجيٜٖ ١ٖ ايٚ اظ ثسسط ٠ِٗ.  ٌٛٚ س٢سيس ثيرٞز ٜٗٞ -

 .  ًطزٕ هُغ ثع٠ٛ حطف ثصاضٕ ٠ً ايٚ ثسٝٙ ثؼس

 ِٛبٕ سؼؼت ثب زاضٟ ٝ ٗٞٛسٟ ثبظ ز١ٜف زيسٕ ًطزٕ كطٛٞـ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  آٌي قس ذٞضز اػهبثٖ

 : ُلشٖ.  ٗي٠ٌٜ

 .  سٞـ ٗيطٟ ِٗف االٙ ز١ٜشٞ ثجٜس ؟ چش٠ -

 : ُلز سؼؼت ثب

  ؟ ٗيعٛي حطف ايٜؼٞضي ٗبًبٙ ثب سٞ -

 ؟ ٗيعٖٛ حطف ػٞضي چ٠ -

 الّ ًال ٠ً ػصث٠ ثب ٝ ػسي هيبكف اٛوسض ٗيجيٜٖ ٝ ٗبًبٙ ٠ً ٗٚ ضاؾشف!!!  ثس ٝ ذكٚ ايٜوسض -

 .... سٞ ٝٓي ٗيكٖ

 . ٗيرٞضٟ ١ٖ ث٠ اظـ حبٖٓ.  ثبثب ًٚ ّٝ -

 : ُلز زهيو٠ چٜس اظ ثؼس ٝ كٌط سٞ ضكز كطٛٞـ
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.  ٠ً ثٌٜي ٛ٘يشٞٛي ًبضي زي٠ِ سٞ.  ق١ٞطر االٙ اٝٙ ؟ ًٜي كٌط ػسي ضاػؼجف ٛ٘يرٞاي آيٚ -

.  ذطٟ زاضٟ زٝؾز ذئي ٠ً ٗؼ٠ٗٞٔ.  قسي ػالهٜ٘س ث٢ف قبيس ثيبي ًٜبض ثب١بـ ًٚ ؾؼي

 .  زاقز زٝؾز ٜٗٞ ايٜوسض ٛلط ي٠ ثٞز ذسإ اظ ٗٚ ذسا ث٠.  ٗيكي اشيز ١ٖ ذٞزر ايٜؼٞضي

 

 ثبقٖ زاقش٠ ػبزي ظٛسُي ي٠ ٗيبز ثسٕ ٗٚ ٗيٌٜي كٌط.  ٗيعٛي حطف ايٚ چطا سٞ.  ًٚ ٖٝٓ كطٛٞـ -

 ٗيٌٜي كٌط.  ١بـ ُٞيي ظٝض ثب.  ًطز ٠ً ًبضايي ثب.  ثيبز ثسٕ اظـ ٠ً قس ثبػض ذٞزـ ٗبًبٙ. 

.  ٛساضي زٝؾف ٠ً ثرٞاثي ًؿي ثب.  ٛساضي ث٢ف اي ػاله٠ ١يچ ٠ً ًٜي ظٛسُي ًؿي ثب ضاحش٠

  ػؿ٘ي.  ضٝحي.  ذؿشٖ ذئي ذسا ث٠ ؟؟ ؾب٠٘ٓ چٜس ٗٚ ٠ٌٗ كطٛٞـ

 : ُلز ٝ زؾشٖ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف كطٛٞـ

 .  قسي ػبقوف قبيس ؟ زيسي چ٠ ضٝ ذسا.  ذسا ث٠ ثؿذبض ضٝ چي ٠٘١.  ػٞٙ آػي ثبـ آضٕٝ -

 ثط ٠ٛ ُلشٖ ث٢ف ٗٚ چٞٙ كوٍ.  ٛساضٟ زٝؾز ٜٗٞ ٗبًبٙ كطٛٞـ. زٝثبض ٠ٛ ثبضٕ ي٠.  حش٘ب آضٟ -

 ٠ً ثيبضٟ زؾز ث٠ ٜٗٞ ٗيرٞاؾز.  ثٞزٟ ِٛلش٠ ٠ٛ ث٢ف ًؿي سبحبال ذٞزـ هّٞ ث٠.  ث٢ف ذٞضز

.  ٠٘٢ٗ ذٞزـ كوٍ.  ثوي٠ ٛظط ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾف.  ٠ٜٗ حطف.  حطف زيسي.  سٞٛؿشٖ زيسي ث٠ِ

 .  ػ٢ٜٖ ث٠ ٗيبز ٗٚ ظٛسُي ؾط ثاليي چ٠ اي٠ٌٜ حبال

 

 : ُلز ٝ ًطز ثـٖٔ كطٛٞـ

 ثطيٖ دبقٞ.  ثبقي حبّ ايٚ سٞ ٛ٘يرٞإ زيسٗز ٠ً ٗسر ٠٘١ ايٚ ثؼس.  ثيريبّ.  آيٚ ثؿش٠ -

 . ُطؾِٜي اظ ٗطزٕ ٠ً ثرٞضيٖ نجحب٠ٛ

  دبييٚ ضكشيٖ ٝ قسٕ ثٜٔس سرز ضٝ اظ ُطكشٖ ٝ زؾشف سٔد ٓجرٜس ي٠ ثب

 

 



 
 

239 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 ضٝ ٛب٠ٗ.  ثٞز ذٞة ذئي كطٛٞـ ثب ثٞزٙ ٗسر ٠٘١ ايٚ ثس.  ١ٖ ٠ًٔ ٝ ؾط سٞ ظزيٖ قت سب ضٝظ اٝٙ

 كٌط ضاػؼجٖ ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ.  ثٞز قسٟ سَٜ حبٗيٜٖ ٝاؾ٠ زٖٓ.  حبٗيٚ ثسٟ كطزا ثجطٟ سب ث٢ف زازٕ

 .  ظزٙ حطكي چ٠ ٝ قسٟ چي ٠ً ثسٟ ذجط ث٢ٖ كطٛٞـ قس هطاض.  ٠ًٜ ثسي

 .  سٞ اٝٗس ٗبًبٙ.  ظزٙ زض ٠ً ٗيعزيٖ حطف ٝ ٗيرٞضزيٖ نجحب٠ٛ حيبٌ سٞ ٗبٗبٙ ثب زاقشٖ نجح

 ٗبٗبٙ زّ زاضٟ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ًطز ُطٕ ػٔيي ٝ ؾالٕ ي٠ ٗبٗبٙ ثب.  قس ديسا ًٔف ؾطٝ ايٚ ثبظ

 ٝ ٜٗٞ ث٠ ًطز ضٝ ٗباٗبٙ ٝاؾ٠ ضيرز ظثٞٙ ذٞة ٠ً ثؼس.  ٛ٘يرٞاؾشٖ ايٜٞ ٜٖٗ.  ٗيبضٟ زؾز ث٠ ٝ

 : ُلز

 ؟ ذٞثي.  ذبٛ٘ي ؾالٕ -

 : ُلشٖ ًٜٖ ِٛبـ اي٠ٌٜ ثسٝٙ

  ذٞثٖ.  ؾالٕ -

 ٓيال ث٠ سٞ ضكز ٗبٗبٙ.  ٛكؿز حطف ثسٝٙ اٖٝٛ.  ثرٞضٟ نجحب٠ٛ.  ثكي٠ٜ اٖٝٛ ٠ً ًطز سؼبضف ٗبٗبٙ

 زّ چ٠.  ثبقيٖ ضاحز ٠ً ثصاضٟ س٢ٜب ضٝ ٗب ٗيرٞاؾز ٝاهغ زض ٝٓي ثيبضٟ ٗبًبٙ ٝاؾ٠ ؾطٝيؽ ي٠ ث٠ِ

 : ُلز ٗبًبٙ ضكز ٗبٗبٙ ٠ً ١٘يٚ. ٗبٗبٖٛ زاقز ذٞقي

  ثٜساظي ظح٘ز ث٠ ٝ ذٞزر ٗٚ اظ اؾشوجبّ ٝاؾ٠ ايٜوسض ذسا ث٠ ٛجٞزٕ ضايي.  ٗطؾي.  ذٞثٖ ٜٖٗ -

 .  ٛسازٕ ػٞاثي ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 : ُلز آضٕٝ

 .  آيٚ ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾز زٖٓ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٝ ٗيع ضٝ ُصاقشٖ ٝ كٜؼٞٙ

 . ٗيك٠ ثس حبٖٓ ٗيرٞضٕ نجحب٠ٛ زاضٕ.  ِٛي ٗٚ ث٠ ايٜوسض ٗعذطف حطكبي ايٚ اظ ٗيك٠ -

 : ُلز ٝ قس ٓجٞ ػيٚ نٞضسف

 . ٛيبض ثبال ٜٗٞ ؾَ ضٝي آيٚ -
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 اظ زكؼ٠ يي.  ًطزٕ ِٛبـ ثبظ ز١ٚ ثب.  سٞ اٝٗس ؾيبٝـ ٝ قس ثبظ حيبٌ زض.  ثسٕ ٝ ػٞاثف اٝٗسٕ سب

 ث٠.  زاز سٌٞٙ زؾز ٝ زيس ٜٗٞ ١ٖ ؾيبٝـ. ٗيٌطز ِٛبٕ سؼؼت ثب زاقز ٗبًبٙ.  قسٕ ثٜٔس ػبٕ

 ٗحٌٖ ٜٗٞ ٝ ذٜسيس اٖٝٛ.  ًطزٕ ثـٔف ٗحٌٖ ث٢ف ضؾيسٕ سب ؾيبٝـ َطف زٝيسٕ ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ

 : ُلز ٝ زاز ككبض

  ٗيٌطزٕ زم زٝضيز اظ زاقشٖ.  ثٞز قسٟ شضٟ ي٠ ٝاؾز زٖٓ ؟ ذٞثي.  ًٞچٞٓٞ ؾالٕ -

 : ُلشٖ ٝ زؾشف ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ثب ثيطٝٙ اٝٗسٕ ثـٔف اظ

 ؟ ٠ٛ ثجٜسي زذيْ ق٘بّ ثٞزي ضكش٠ حش٘ب.  ٗيٌٜي زم زاضي ثٞز ٗؼٕٔٞ آضٟ -

  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ قسيس اذٖ ي٠ ثب زاضٟ زيسٕ ٠ً ثطُكز ػوت ث٠ ٗبًبٙ ؾطك٠ نساي ثب

 

 ثب اٖٝٛ.  ًطزٕ ؾيبٝـ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ٗٚ اظ ٗيرٞاز ٝ ثبثبـ اضص.  ٗطُك٠ چ٠ زٝثبضٟ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ

 ث٢كٞٙ سؼؼت ثب زاقشٖ ٝ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ ٝؾٍ ايٚ ٜٖٗ.  ٗيٌطز ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ زاقز زض١ٖ هيبك٠

 .  ًطزٕ ٗي ِٛبٟ

 : ُلز ٝ زاز زؾز ثب١بـ ٝ ٗبًبٙ َطف ضكز ٝ اٝٗس ذٞزـ ث٠ ظٝزسط ؾيبٝـ

 ؟ ق٘ب ذٞثي.  ٗبًبٙ آهب ث٠ ث٠ -

 : ُلز س٘بٕ ػسيز ٝ هيبك٠ ١٘ٞٙ ثب ١ٖ ٗبًبٙ

 ؟ ث٢شطي سٞ اِٛبض.  ٜٗ٘ٞٙ -

 .  ظز ػٞاثف زض دٞظذٜس ي٠ ٝ ٛعز حطكي ؾيبٝـ

 ٝ ٛسازٕ ا١٘يشي.  ٗيٌٚ ِٛبٟ ١ٖ ث٠ ؿًت ثب ايٜؼٞضي زاضٙ ٠ً ٗطُك٠ٛٞ چ٠ زٝسب ايٚ ٛجٞز ٗؼٕٔٞ

 : ُلشٖ ٝ ؾبذش٘ٞٙ ؾ٘ز ثطزٗف ًكيسٕ ٝ ُطكشٖ ٝ ؾيبٝـ زؾز

 . ١ؿز ١ٖ آيٜي ٛ٘يِي انال!!!  ٗيِطزي ذٞزر ٝاؾ٠ ٛ٘يجيٜي ٜٗٞ ذٞة -

 : ُلز ٝ ٝايؿشبز ذٜسٟ ثب
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 .  ٗيِي ٗٚ ث٠ ثؼس ٗيٌٜي اظزٝاع ٗيطي يٞاقٌي سٞ.  دطٝ ثچ٠ -

.  ثٞز ٛكؿش٠ ٛيٌ٘ز ضٝ زضذز ظيط ٗبًبٙ.  اٛساذشٖ ؾطٕ دكز ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ٝايؿشبزٕ ٛبضاحشي ثب

 : ُلشٖ ٝ ؾيبٝـ ؾ٘ز ثطُكشٖ.  كٌط سٞ ثٞز ضكش٠

 ايٚ زؾز اظ ًكيسٕ ثسثرشي چوسض ٗٚ ٗيسٝٛي ٠ً سٞ.  ؾيبٝـ ٗيِي ايٜٞ چطا زي٠ِ سٞ -

 .  كبٗئشٞٙ

 : ُلز ٝ ثبال آٝضز ٝ ؾطٕ ٝ ُصاقز چٖٞٛ ظيط زؾشكٞ آضٕٝ

 ؿِ٘يٚ چك٘ب ايٚ ٛجيٜٖ زي٠ِ.  ٗيك٠ زضؾز چي ٠٘١.  ٛجبـ ٛبضاحز.  ٗيسٖٝٛ.  آيٜٖ ٗيسٖٝٛ -

 !!! ١ب ثبق٠

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ١ٞٗبٕ ضٝ ثؼس

 ٝ ظثٖٞٛ ػٔٞ ٛشٖٞٛ ٗيشطؾٖ. ٛساضٕ ضٝ ثب١بـ ثطذٞضز آٗبزُي.  ايٜؼبؾز ايٚ االٙ.  ٗيطٕ ٗٚ -

 ٛيبٝضز َبهز ،زٖٓ ًطز سؼطيق ٝاؾٖ ضٝ ٗبػطا ٝ اٝٗسي ُلز كطٛٞـ ٝهشي.  ثك٠ زضؾز قط ثِيطٕ

 ثؼس ٗيبٕ.  ًٜٖ اؾشطاحز يٌٖ ذ٠ٛٞ ٗيطٕ ٗٚ.  ثك٠ آضٕٝ زٖٓ سب ٗيسيسٗز ثبيس.  اكشبزٕ ضاٟ قج٠ٛٞ ٝ

 .  ٗيٌٜيٖ نحجز ثب١بٕ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ؿِ٘يٚ ٓجرٜس ي٠

  چي ٠٘١ ٝاؾ٠ ٗطؾي.  ٗيعٖٛ ظَٛ ث٢ز قت حبال.  ثطٝ.  زازاقي ثبق٠ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 .  ًٜي نحجز هٖٔ ٓلظ ثِيطر ػٞ ٛ٘يرٞاز حبال -

 : ُلشٖ ٝ زؾشف ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ثب

 ؟ ًٜٖ نحجز ايٜؼٞضي ثب١بر ٛساضي ؟ٓيبهز ٠ٛ ٛ٘يكي آزٕ سٞ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 . ذساحبكظ.  ٗيجيٜ٘ز.  ثطؾٞٙ ؾالٕ ػ٘ٞ ظٙ ث٠.  ٛيبض ػٞـ ثبثب ذٞة -
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 ٗبًبٙ ٝ ًطزٙ ذساحبكظي ١ٖ اظ ػٞضي چ٠ ٛسيسٕ ٝ ؾبذش٘ٞٙ سٞ ضكشٖ ٝ ًطزٕ ذساحبكظي ثب١بـ

 . ضكز يب ٗٞٛس

.  قس اسبم ٝاضز ثع٠ٛ زض اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٛلط ي٠ ٠ً كٌط سٞ ثٞزٕ ضكش٠ ٝ ثٞزٕ ًكيس زضاظ سرز ضٝ اسبهٖ سٞ

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ػهجبٛي. ٗبًب٠ٛ زيسٕ ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ سؼؼت ثب

 ؟ ثعٛي زض ٛيؿشي ثٔس زيِطاٙ؟ اسبم سٞ اٝٗسٙ َطظ چ٠ ايٚ -

 ٛكؿز ٝ ًطز ثطػٌؽ.  ثطزاقز ٝ سرز ًٜبض نٜسٓي.  َطكٖ اٝٗس آضٕٝ.  ٛساز حطكٖ ث٠ ا١٘يشي

 : ُلز ثيبز ٛظط ث٠ ػبزي ٗيٌطز ؾؼي ٠ً نسايي ثب ٝ ضٝـ

 ؟ زاضي زٝؾز ذئي ٝ ؾيبٝـ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ذٞٛؿطزي ثب ؟ زاقز دطؾيسٙ ؾٞاّ ايٚ ، اح٘ن

 ذئي ، آضٟ -

 ؟ ٗٚ اظ ثيكشط ذئي -

 اٖٝٛ.  ٗيرٜسيسٕ ثٜٔس ثٜٔس.  ذسا ث٠ ٛساضٟ ػوْ زي٠ٛٞ دؿطٟ.  ذٜسٟ اظ قسٕ ٜٗلؼط حطكف ايٚ ثب

 : ُلز ػهجبٛيز ثب.  ًطز ٗي ِٛبٕ سؼؼت ثب زاقز

 ؟ ٗيرٜسي زاضي چي ث٠ -

 : ُلشٖ ذٜسٟ ٗيٞٙ

  ُلشي ثبحبٓي ػي آذ٠.  سٞ حطف ث٠ -

 : ُلشٖ ٝ چك٘بـ سٞ ظزٕ ظّ ٝ ًطزٕ هُغ ٝ ذٜسٕ زكؼ٠ ي٠.  ٗيسيسٕ چك٘بـ سٞ ٝ ػهجبٛيز

 .  ٛساضٕ زٝؾز ضٝ سٞ ٗٚ ؟ ٝاهؼب ذٞزر ث٠ ضاػغ ًطزي كٌط چي -

 : ُلشٖ ق٘طزٟ ق٘طزٟ ثؼس

  ٗشٜلــــــــــــــطٕ سٞ اظ ٗٚ -

 .  ثيطٝٙ ظز ػهجبٛيز اظ ُطزٛف ضٍ
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 : ُلز ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ ٝ ٛكؿز سرز ضٝ ًٜبض اٝٗس ٝ قس ثٜٔس ػبـ اظ

 ًؽ ٛعزيٌشطيٚ.  ٗحطٗز ؟ ق١ٞطر ٗيل٢٘ي؟.  ق١ٞطس٠ االٙ ٗشٜلطي اظـ ٠ً ٗطزي ايٚ ٝٓي -

 .  ث٢ز

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 ؟ ثعٛي ٛيؿشي ثٔس اي زي٠ِ حطف.  ٠ً٘ٔ ايٚ ثب ثبثب ًطزي ذلٖ.  ًٚ ق١ٞط ق١ٞط ٗٚ ٝاؾ٠ ًٖ -

 ٝحكي دؿطٟ.  سرز ضٝ ثكٖ دطر قس ثبػض ٠ً ًكيس ٝ ثبظٕٝ ٠ً قٖ ثٜٔس سرز ضٝي اظ اٝٗسٕ

 ٗحٌ٘شط ٠ً ثيبٕ ثيطٝٙ ثـٔف سٞ اظ اٗسٕ.  ثـٔف سٞ ُطكشٖ دكز اظ ثيبٕ ذٞزٕ ث٠ اٝٗسٕ سب. ضٝاٛي

  ذٞزـ ث٠ زاز ككبضٕ ٝ ًطز ثـٖٔ

 : ُلشٖ ٛطٟ ثيطٝٙ نسإ ٠ً ػٞضي اضٕٝ

  ٝحكي ًٚ ٖٝٓ -

 : ُلز آضٕٝ ٝ ُٞقٖ ًٜبض آٝضز ٝ ؾطـ

 زائٖ ٗؼجٞضٕ ٗٚ دؽ.  ٛ٘يسٝٛي ٝ ق١ٞط ٠ً٘ٔ ٗؼٜي زضؾز اِٛبض سٞ ٝٓي ثٔسٕ ١ٖ زي٠ِ حطكبي -

 .  ثيٞكش٠ ػب سٞ ٝاؾ٠ قبيس سب ًٜٖ سٌطاضـ

 . ٗيساز ؿٔـٌٖٔ ١ٖ.  ٗيٌطز ثس ٝ حبٖٓ ١ٖ.  زاؽ ذئي.  ثٞز زاؽ.  ٗيرٞضز ُٞقٖ ث٠ زاقز ٛلؿبـ

 : ُلشٖ ٝ قٖٞٛ ؾ٘ز ًطزٕ ذٖ ٝ ُطزٖٛ آضٕٝ

  ٗبًبٙ ٗيٌٜي اشيشٖ زاضي -

.  ٗيك٠ ذٞضز زاضٟ اؾشرٞٛبٕ ٗيٌطزٕ حؽ ٠ً ػٞضي زاز ككبض ذٞزـ ث٠ ٗحٌ٘شط ٜٗٞ ٗبًبٙ

 : ُلز ػٞضي ١٘ٞٙ
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.  ١٘يٚ يؼٜي.  ق١ٞطسٖ ٗيِٖ ٝهشي.  ًٜي ػبزر ايٜب ٠٘١ ث٠ ثبيس ٠ً ُلشٖ.  ثطٟ هطثٞٛز ٗبًبٙ -

 زاضٕ حن ٗٚ كوٍ يؼٜي.  ٠ٜٗ ٗبّ ٝػٞزر س٘بٕ يؼٜي.  آيٚ ث٢شٖ آزٕ سطيٚ ٗحطٕ االٙ يؼٜي

 .  ثعٖٛ زؾز ث٢ز ايٜؼٞضي زاضٕ حن ٜٖٗ كوٍ يؼٜي.  ًٜٖ ثـٔز ايٜحٞضي

 : ُلز ٝ ظز ُطزٖٛ ث٠ ضيع ثٞؾ٠ ي٠

 . ثبقي ٛساقش٠ زٝؾٖ ا٠ُ حشي.  ثجٞؾ٘ز زاضٕ حن ٗٚ كوٍ -

 : ُٝلز ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ؟ ٝ حطكٖ ٗيل٢٘ي آيٚ.  ثبقي ٗشٜلط اظٕ ا٠ُ حشي -

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ ثـٔف سٞ اظ ظٝض ث٠ ٝ ذٞزٕ

 ؟ چي٠ ٜٗظٞضر -

 : ُلز ٝ ُٞقٖ دكز ظز ٝ ١ٞٗبٕ

 ؾيبٝـ ثب ذئي ايٚ اظ هجْ ٠ٌٜ٘ٗ.  ًطزي اظزٝاع سٞ.  ٗي٠ٌٜ كطم هجْ ثب سٞ ٝيؼيز االٙ آيٚ

 آيٚ ٝٓي.  ٛساضٟ ١ٖ ايطازي ١يچ.  ثبقي ثٞزٟ ن٘ي٘ي

 : ُلز آضٝٗي ث٠ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ُلشٜف ٝاؾف ثٞز ؾرز اِٛبض.  ًطز ٌٗض ي٠

 ؟ ٝ حطكٖ ٗيل٢٘ي.  ثجٞؾ٠ زي٠ِ يٌي.  ٠ًٜ ثـْ زي٠ِ يٌي ٜٗٞ ظٙ ٛساضٕ زٝؾز آيٚ -

 َٞض چ٠.  ًطز ٗي س١ٞيٚ ؾيبٝـ ث٠.  ٗيٌطز س١ٞيٚ ٗٚ ث٠ زاقز ايٚ.  ٗطٍ حس زض قسٕ ػهجبٛي

 ايٜوسض ٗيكس ثبػض ايٚ ؟ ١٘يٚ ؟ ثٞز ق١ٞطٕ ٠ً حن ايٚ ث٠ نطكب.  ٗيساز حن ايٚ ذٞزـ ث٠

 ؟ ٠ًٜ هًبٝر ٝ ؾيبٝـ ٝ ٗٚ ضاث٠ُ ضاحز

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب ٝ قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ

  ؟ ١بٙ ًطزي كٌط چي ؾيبٝـ ٝ ٗٚ ث٠ ضاػغ سٞ ؟ سٞ ٗيِي چي ١ؿز ٗؼٕٔٞ -

 : ُلز آضٕٝ

  ثبقٖ ظزٟ ١ٖ ُٜٗوي ؿيط حطف ٛ٘يٌٜٖ كٌطٕ.  ٌٛطزٕ كٌط ذبني ػٞض ٗٚ -
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 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ؟ زاضي قي ٗٚ ث٠ سٞ -

 : ُلز ٝ ٝايؿشبز ضٝ ث٠ ضٝ ٝ قس ثٜٔس ػهجبٛيز ثب اٖٝٛ

 ايٚ ضاحز ذئي.  ثكي ضز ؾيبٝقٖ ًئٞٗشطي زٝ اظ ٛ٘يصاقشٖ زي٠ِ زاقشٖ قي ث٢ز ا٠ُ ٗٚ -

 .  ٗيٌطزٕ ٝ ًبض

 :  ُلشٖ ٝ ظزٕ زاز

 ٗيٌٜي؟ س٢سيس ٜٗٞ زاضي -

 :ُلز آضٕٝ

 ٛ٘يشٖٞٛ.  ٗطزٕ ي٠ ٗٚ ٝٓي. زاضي ؾيبٝـ ث٠ حؿي چ٠ سٞ ٠ً ٗيسٖٝٛ ٗٚ.  ٛ٘يٌٜٖ س٢سيس آيٚ ٠ٛ -

 ثـٔف سٞ ثطٟ زائٖ.  زاضٟ ث٢ف ثطازضي حؽ ٝ قسٟ ثعضٍ يٌي ثب ثچِي اظ ٠ً ايٚ حطف ث٠ ظٖٛ ثجيٜٖ

 .  ثجٞؾف اٖٝٛ ٝ

 : ظزٕ زاز ػهجبٛي

 .  ثيطٝٙ ثطٝ.  ٗبًبٙ ثسثيٜي ذئي -

 ظٖٛ ٛ٘يرٞإ ؟ ٛ٘يل٢٘ي.  ٜٗي ٗبّ سٞ ٓؼٜشي.  اظر ٛساضٕ ظيبزي ذٞاؾش٠ ٗٚ ؟ آيٚ ٛ٘يل٢٘ي چطا -

 ؟ ضٝ حطكب ايٚ ٗيك٠ حبٓيز. ٗيك٠ آٝيعٝٙ زي٠ِ يٌي ثبظٝي اظ ثجيٜٖ.  ثجيٜٖ زي٠ِ يٌي ثـْ سٞ ٝ

  ٛعزٕ زاز سب ثيطٝٙ ثطٝ.  ٛ٘يك٠ ٠ٛ -

 

 سٞ ظز ظّ ٝ ذٞزـ َطف ًكيس ٜٗٞ.  ُطكز ٝ ثبظ١ٝبٕ زٝسب.  ٝايؿشبز ػٕٔٞ اٝٗس ػهجي.  قس ثٜٔس

 : ظز زاز ٝ چك٘بٕ

 ثبق٠ ؾطر ثبال ظٝض ثبيس ١٘يك٠ ٝ ظز حطف سٞ ثب ذٞـ ظثٞٙ ثب ٛ٘يك٠ اِٛبض -
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 اظ نسايي ، ثعٖٛ حطكي ٠ً ًطزٕ ثبظ ٝ ز١ٜٖ ١طچي ٠ً سطؾيسٕ زازـ ٝ هيبكف زيسٙ اظ اٛوسض

 .  ٗيكس ثؿش٠ ٝ ثبظ ز١ٜٖ ٗب١ي ٗظْ كوٍ. ٛكس ذبضع ُٕٔٞ

 ايٚ.  ًطزٕ ١َٜ.  ًطزٕ احؿبؼ ٓجٖ ضٝ ٓجي ُطٗي.  ًٜٖ ػٞض ػ٘غ ٝ ذٞزٕ ثشٖٞٛ ٠ً ايٚ اظ هجْ

 ٠ً ؾيٜف ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ثب.  آٝضزٕ ًٖ ٛلؽ.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠.  ًطز ٗي ؿُٔي چ٠ االٙ زاقز

 نسايي ثب ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ ٗيعز ٛلؽ ٛلؽ ٠ً حبٓي زض. ًطز ٖٝٓ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٠ًٜ ٖٝٓ

 : ُلز ذ٘بض چك٘بيي ٝ زٝض٠ُ

 . زاضٕ ضٝ حوي ١ط ٝ ق١ٞطسٖ ٗٚ ثل٢٘ي ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ اؾز زي٠ِ ضاٟ ي٠ ايٜٖ -

 ثكٖ ذٞضز ػٔٞـ ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ُطكشٖ ػٔٞقٞ سٞاٖٛ ٠٘١ ثب ٝٓي.  دبييٚ ٗيٞٗس زاقز زٝثبضٟ اقٌٖ

 : ُلز ٝ زاز ككبض ٗحٌٖ ثبظ١ٝبٕ. 

 آزٗي ٗٚ.  آيٚ ٗيجيٜي ثس ُٝط٠ٛ ٛصاضي ٗٚ ؿيطر ضٝ زؾز ٝ ٛيبضي ثبال ٜٗٞ ؾَ ضٝي ث٢شطٟ -

 ؟ ك٢٘يسي.  ٗيٌٜٖ ٗحبكظز ثبق٠ ٗٚ ٗبّ ٠ً چيعي اظ.  ثيبٕ ًٞسبٟ چيعا ايٚ ؾط ٠ً ٛيؿشٖ

 : ُلز قسـ ًٔيس ث٢ٖ ١بي زٛسٝٙ ثيٚ اظ ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ.  ٛعزٕ حطكي

 ك٢٘يسي؟ -

 ٝ ٛكؿز سرز ضٝ ضكز ًطز ٖٝٓ ثؼس.  ًطز ِٛبٕ يٌٖ.  زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف ثـى ثب

 ثـْ ٝ ظا١ٞٛبٕ. ٛكؿشٖ ظٗيٚ ضٝ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ ٠ً ػبي ١٘ٞٙ ٜٖٗ. ًكيس نٞضسف ث٠ زؾشي ًالك٠

 . ضٝـ ُصاقشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ًطزٕ

 .  ٛ٘يسيسٕ ضٝ هيبكف ٝٓي ٗيكٜيسٕ ضٝ نساـ.  ظزٙ حطف ث٠ ًطز قطٝع

 .  ػطٝؾي٠ ٗبٟ ايٚ آذط.  ٗيٌٜٖ زاضٕ ضٝ ًبض١ب س٘بٕ -

 ؟ ٠ٌٜ٘ٗ چيعي ١٘چيٚ ٠ِٗ ؟ زي٠ِ ضٝظ 01 يؼٜي.  ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ سؼؼت ثب

 : ُلز زيس چك٘بٕ سٞ ٠ً ٝ سؼؼت
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 ٗيلطؾشٖ ٝ ذيبٌ اٗطٝظ. ثبـ آضايكِبٟ ٝ ٓجبؼ كٌط ث٠ كوٍ.  ثسي اٛؼبٕ ًبضي ٛيؿز الظٕ سٞ -

 ا٠ُ.  ٝ ٓجبؾز ٗي٠ٌٜ حبيط ظٝز ٛساضٟ حطف ًبضـ.  ًٚ اٛشربة ذٞاؾشي ٠ً ٗسٓي ١ط.  ديكز

 .  ٛساضٟ حطف ًبضـ ٛجبـ ِٛطاٙ.  ٝاؾز ٗيبضٕ ذٞزٕ ٗٚ ٛساقشي ١ٖ آضايكِبٟ ًطزٙ ديسا حٞن٠ٔ

 : ُلشٖ ثـى ثب

 .  ٛيؿشٖ آٗبزٟ ١ٜٞظ ٗٚ.  ٠ً٘ ٝهز ذئي.  ٛ٘يك٠ چيعي ١٘چيٚ ٝٓي -

 : ُلز ٝ دبـ ضٝ اٛساذز ٝ دبـ آضاٗف ثب

 .  ٛيؿز ١ٖ ً٘ي ٝهز.  ثكي آٗبزٟ سب زاضي ٝهز ضٝظ 01 -

 :  ظزٕ زاز.  اٝٗس زض حطنٖ

  ٓؼٜشي ًٜي ٗكرم سٌٔيق ٗٚ ٝاؾ٠ ٛ٘يشٞٛي سٞ -

 : ُلز ٝ ظز قيُٞٙ ٓجرٜس ي٠

 ؟ زاضٕ ٝ حن ايٚ چطا ًٜٖ طبثز ث٢ز زي٠ِ ثبض ي٠ ٗيرٞاي.  ٛساضٕ حطكي ٗٚ -

 ظيط ثع٠ٛ قس ثبػض ٠ً ػوت ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ سطؼ اظ ٝ اكشبزٕ ًطز ديف ٓحظ٠ چٜس ٠ً ًبضي يبز

 .  ذٜسٟ

 : ُلشٖ حطل ثب

 ؾطيغ ٝ قسٟ ١ّٞ ثسٟ ذجط ًؿي ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٛ٘يِٚ ؟ ثسٕ چي ضٝ آقٜب ٝ كبٗيْ ػٞاة -

 . ُطكش٠ ػطٝؾي

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 .  ايطاٙ ٗيبٙ ١ٖ ٗب١بٙ ٝ ثبثبٕ ٗٞهغ اٝٙ سب ي٘ٚ زض.  ٗيسٕ ٝ ػٞاثكٞٙ ٗٚ.  ٗٚ ثب كبٗيْ ػٞاة -

 : ُلز ٛ٘يعٖٛ حطكي زيس ٝهشي.  ظزٕ دٞظذٜس ي٠ ٝ ِٛلشٖ ١يچي

  ثسٟ ؾلبضـ ضٝ ذٞاؾشي ٠ً ٗسٓي ١ط.  ايٜؼب ٗيبز ذيبٌ ظ٢ط اظ ثؼس

 : ُلز ٝ ٛكؿز ظاٛٞـ ضٝ ػٕٔٞ اٝٗس ٛ٘يعٖٛ حطكي زيس ٠ً ٝهشي ًطز ِٛبٕ يٌٖ



 
 

248 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 ًٞسبٟ ٠ً ٛيؿشٖ آزٗي ٗٚ.  ٝ ذٞزر ٠ٛ ثسٟ حطل ٜٗٞ ٠ٛ.  ٗيجطي ثيٚ اظ ٝ ذٞزر ايٜؼٞضي آيٚ -

 .ثك٠ حْ آضاٗف ثب چي ٠٘١ ثعاض.  ٛعٙ زيٞاض ٝ زض ث٠ ضٝ ذٞزر ثيرٞز.  ثيبٕ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

 ث٢ز اي ػاله٠ ١يچ ًٜي اظزٝاع ثب١بـ ٗيرٞاي ٠ً زذشطي ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾز يؼٜي ؟ آضاٗف -

 ؟ ًبكي٠ ثيبضي زؾشف ث٠ ٠ً ١٘يٚ ي٢ٜي ؟ ٛساضٟ

 : ُلز آضٕٝ

 . ٗيبز ٝػٞز ث٠ ١ٖ اظزٝاع اظ ثؼس ػاله٠ -

 : ُلشٖ ٝ اٝٗس ٓجٖ ضٝي زٝثبضٟ دٞظذٜسي

 .  ١٘يٚ.  ٗيبضي زؾز ث٠ ٜٗٞ ػؿٖ كوٍ اظزٝاع ايٚ ثب سٞ.  ٗبًبٙ آهب ٛيؿز زايٜبؾٞض١ب ػهط االٙ -

 : ُلشٖ ٝ چك٘بـ سٞ ظزٕ ظّ ٝ ؾيٜٖ ث٠ ظزٕ ٝ زؾشٖ ثؼس

  ٛطٟ يبزر ايٜٞ.  ٗشٜلطٟ سٞ اظ ١ؿشٖ ظٛسٟ ٗٚ ٠ً ٝهشي سب.  ١٘يك٠ سب هٔجٖ ايٚ -

 : ُلز ٝ زاز ككبض ٗحٌٖ ٝ ُطكز ٝ چٖٞٛ.  قس هطٗع نٞضسف.  ثيطٝٙ ظز ُطزٛف ضٍ

 .  ٗيبضٕ زؾشكٖ ث٠ ٠ً ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٝ ػؿ٘ز ٝ ضٝحز ٝ هٔجز.  ٗيرٞإ ٝ چيعر ٠٘١ ٗٚ -

 . ١ٖ ث٠ ًٞثيس ٝ اسبم زض ٝ ثيطٝٙ ضكز ثعٖٛ حطف ٗٚ ثسٟ اػبظٟ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ثؼس

 

 

 ٠ً قس ثبػض حطًشٖ اٝٓيٚ.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ زض نساي ثب ٠ً ٛكؿشٖ حبٓز ١٘ٞٙ زض چوسض ٛ٘يسٖٝٛ

 .  ًٜٖ ػ٘غ ضٝ چك٘بٕ زضز اظ

 : ُلز سٞ آٝضز زض اظ ٝ ؾطـ كطٛٞـ

 ٛ٘يسي؟ ػٞاة چطا دؽ ؟ ايٜؼبيي -
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 نٞضسٖ ضٝي ؾطػز ثب ٛيبٙ ثيطٝٙ ٠ً ثٞزٕ ُطكش٠ ٝ ػٔٞقٞٙ االٙ سب ٠ً اق٢ٌبيي ، كطٛٞـ زيسٙ ثب

 .  قسٙ ضٝٙ

 : ُلز ٝ ػٔٞ اٝٗس سطؼ ثب كطٛٞـ

 ؟ ٗيٌٜي ُطي٠ چطا ؟ آيٚ قسٟ چي -

 : ُلز ًطزٝ ثـٖٔ ٗحٌٖ ٝ ػٔٞ اٝٗس ٛ٘يسٕ ػٞاة زيس ٝهشي

 ؟ زذشط قسٟ چي ثِٞ.  حٔوٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ -

 آضٕٝ ٠ً ُصاقز ٝ ٛعز حطكي زي٠ِ اٖٝٛ.  ٗيٌطزٕ ُطي٠ ٝػٞزٕ س٘بٕ ثب.  ثعٖٛ حطف ٛ٘يشٞٛؿشٖ

 ٛكٞٛس.  ًطز ثٜٔس ػبٕ اظ ٜٗٞ آضٕٝ.  ٛ٘ٞٛس ُٕٔٞ سٞ ثـًي ١يچ زي٠ِ ٠ً ًطزٕ ُطي٠ اٝٛوسض.  ثكٖ

 . اٝٗس ؿٔيظ ذئي قطثز ٓيٞاٙ ي٠ ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ثيطٝٙ ضكز ثؼس.  سرز ضٝي

.  ٗشٜلطٕ ًبًبئٞ ٝ هٜس آة اظ ٗٚ ٗيس٠ٛٝ ٠ً ٗيكٜبؾ٠ ٜٗٞ اٛوسض ٠ً ًطزٕ ث٢ف آٗيع سكٌط ِٛبٟ ي٠

 . قس ث٢شط حبٖٓ ٝ ثبال ضكز يٌٖ ككبض ذٞضزٕ ٠ً ٝهشي

 ٝ ١ٞٗبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٛكؿز ًٜبضٕ سرز ضٝ اٝٗس كطٛٞقٖ.  ًكيسٕ زضاظ سرز ضٝ ػب ١٘ٞٙ

 : ُلز ٗيٌطز ٛٞاظـ

 !!! آيٚ ثعٙ حطف -

 : ُلشٖ ثـى ثب

  ػطٝؾي٠ٛٞ٘ ٗبٟ آذط ٗي٠ِ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ثطُكز سؼؼت ثب

 ؟ ظٝز ايٜوسض چطا -

 . ٗيشطؾٖ ٗٚ.  ثطٕ ظٝز ايٜوسض ٛ٘يرٞإ ٗٚ كطٛٞـ.  ٛ٘يسٖٝٛ -

 :  ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ آضٕٝ



 
 

251 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 سٞ ث٠ ثطؾ٠ چ٠.  زاضٙ ايُطاة ٗٞاهغ ايٚ زض ٗيٌٜٚ اظزٝاع ػاله٠ ثب ٠ً ًؿبيي.  ٛجبـ ِٛطاٙ -

  آيٚ ٛجبـ ِٛطاٙ.

 : ُلز ٝ ٗٚ ؾط سٞ ًٞثيس ٗحٌٖ ُصقز ٠ً يٌٖ.  كٌط سٞ ضكشيٖ زٝسبيي ٝ ِٛلشٖ ١يچي

 .  آيٚ ؾطر سٞ ذبى -

 : ُلشٖ ٝ سرز ضٝ ٛكؿشٖ سؼؼت ثب

 ؟ ًطزي دبضٟ اكؿبض زٝثبضٟ چطا ؟ چش٠

 : ُلز ٗبٜٛس ػيؾ ثبنساي

 .  ثجيٜ٘ف ثطٕ ًبْٗ ُي آٗبزٟ ثب ٠ً ذٞقشيذ٠ ٝ ذٞقِْ ايٜوسض حبٗيٚ ِٛلشي ث٢ٖ چي ٝاؾ٠ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب.  ٠ًٜ ًبض چي هطاضٟ كطٛٞـ ٠ً اكشبز يبزٕ سبظٟ

 ؟ ٝ حبٗيٚ زيسي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 . ًطز ٢ٖٗ٘ٞٛ ه٢ٟٞ ي٠ ٝ قبح ًبكي ًطز زػٞسٖ سبظٟ.  ثٔـــــــــــــــــ٠ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب

 ؟ قسٟ چي ثجيٜٖ ًٚ سؼطيق ظٝز ؟ ػسي -

 

 ثؼس.  ثيطٝٙ ٛي٘س ًؿي ٛكسٝ ذجطي ٛكؿشٖ ٗبقيٚ سٞ يٌٖ.  ذٞٛكٞٙ زض زٕ ضكشٖ نجح ١يچي -

.  ثيطٝٙ اٝٗس ٗبقيٚ ثب ذٞقِْ دؿط ي٠.  قس ثبظ دبضًيَٜ زض ١٘عٗبٙ زيسٕ ٠ً ثعٖٛ ٝ ظَٛ اٝٗسٕ

 .  ثبق٠ ذٞزـ ظزٕ حسؼ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ سؼؼت ثب ؟ حبٗيٚ آهب دطؾيسٕ ٝ قيك٠ ث٠ ٝظزٕ ػٔٞ ضكشٖ

 ؟ ق٘ب ذٞزٖٗ -
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 ٝ ًكٖ دؿط سيخ ٗٚ سب اؾز سي٠ٌ حس ايٚ سب ِٛلشي ث٢ٖ چطا ٗيسازٕ كحكز زاقشٖ ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 قبح ًبكي ًطز زػٞر ظٝض ث٠ ٜٗٞ ثؼس. ٗيٌطز ِٛبٕ ثبظ ز١ٚ ثب ًطزٕ ٗؼطكي ٠ً ٝ ذٞزٕ.  ثطٕ ٝ ثعٖٛ

 .  ضكشٖ ٗؼجٞضي ٜٖٗ.  ثِيطٟ آٗبض اظٕ ٠ً

 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ

  ضكشي ٗؼجٞضي.  ػ٘ز ػٞٙ آضٟ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ث٢ف ١ٖ ضٝ ٛب٠ٗ.  ًطزٕ سؼطيق ٝاؾف ضٝ ٗبػطا يٌٖ ٜٖٗ. قبح ًبكي ضكشيٖ ذالن٠.  حبال ذٞة -

 .  ثِيطٕ ٝ ثطٕ ٠ً ٗيسٟ ذجط ث٢ٖ ًطز ػ٘غ ٠ً ٝ ٝؾبئز ُلز ٝ ُطكز ٝ ق٘بضٕ.  زازٕ

 . ثٞز ذٞة ذئي.  ثٞز ػٜشٔ٘ٚ چوسض ٛ٘يسٝٛي.  اٝٗس ذٞقٖ اظـ ذئي آيٚ ٝٓي

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 ٗٚ ؾط ثال١بيي چ٠ ٛ٘يسٝٛي ػٜشٔ٘ٚ آهبي ١٘يٚ.  ٛسيسٗف حبال سب ٗٚ اِٛبض ٗي٠ِ ١٘چيٚ -

 . ٠ً ٗيبٝضز ثسثرز

 : ُلز ٝ ًكيس زضاظ ٝ ؾطـ ظيط ُصاقز ٝ زؾشبـ

 !!! زي٠ِ ٗيٌٜٚ ثطذٞضز ٓيبهشف اٛساظٟ ث٠ ًؽ ١ط ثب ثبالذطٟ -

 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ًٞثيسٕ ٗشٌب ثب

 . ٛسيسر دؿط ؾط سٞ ذبى -

 : ُلز ٗيِطكز اظٕ ضٝ ٗشٌب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ذٜسيس

 .  زيسٕ ًٖ ٝاهؼب دؿطي ١٘چيٚ.  ذسا ث٠ آضٟ -

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 ؟ ِٛلز چيعي ؟ ٛعز حطكي ًطزي سؼطيق ٝاؾف ٝهشي -
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 ُلز ٝ ُطكز ٗٚ اظ ٝ ق٘بضر ١٘يٚ ٝاؾ٠ ٠ًٜ نحجز ذٞزر ثب ثبيس ُلز ٝٓي.  قس ق٠ٌ ًٔي -

  ٗيع٠ٛ ظَٛ ث٢ز قت ٠ً

 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ ٗحٌٖ ٝ قسٕ ػهجبٛي ثؼس.  ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب

 ٠ً ًٜٖ نحجز ثب١بـ ٗيرٞاؾشٖ ا٠ُ ٗٚ ؟ زازي ث٢ف ٜٗٞ ق٘بضٟ چي ٝاؾ٠ ، كطٛٞـ ذِٜي -

 ؟ ٛٞقشٖ ٛب٠ٗ ٝ ًطزٕ ٗؿرطٟ ٝ ذٞزٕ چي ٝاؾ٠ دؽ.  ثعٖٛ ظَٛ ث٢ف ثٞزٕ ثٔس ذٞزٕ

 . ثٞز يبيغ!!!  ٠ً ٛ٘يسٕ ثِٖ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ؟ قسٟ چي اِٛبض حبال ذٞة -

 ؟ ٗيك٠ چي ثل٠٘٢ ٗبًبٙ ا٠ُ ٗيسٝٛي!!  ؟ يبيؼي چ٠ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب ١ٖ كطٛٞـ

 اظ ٗيبز ٝحكي٢ب ٗظْ ٝهشي ؟ ثسي دؽ ػٞاة ثبيس آهب ث٠ ٠ً ًطزي چيٌبض ٠ِٗ ؟ ثك٠ چي ٗيرٞاز -

 .  ث٠ٌٜ ١ٖ ضٝ ١ب ايٜحب كٌط ثبيس زظزسز ٗي ٗطزٕ ذ٠ٛٞ ػٔٞي

 ؟ ًٜٖ چيٌبض ٗيرٞاؾشٖ ٠ِٗ.  كطٛٞـ ٗيِلز ضاؾز

 ثبيس ذبٙ ٗبًبٙ ايٚ.  قسٟ ذٞضز اػهبثف.  قسٟ ِٛطاٛز ذئي.  ُكش٠ زٛجبٓز ذئي ٗيِلز -

.  اٝٙ ٠ٛ ثبقي َٔجٌبض االٙ ثبيس سٞ.  ث٠ِ ظٝض ٠٘١ ث٠ ٛ٘يش٠ٛٞ ١٘يك٠.  ١ؿشٚ آزٕ ١ٖ ثوي٠ ٠ً ثل٠٘٢

  آيٚ ذِٜي ذئي

 .  زاقشٖ قي چيع ٠٘١ ث٠ ٠ً ثٞز ُلش٠ ظٝض ث٢ٖ اٛوسض.  ثٞز كطٛٞـ ثب حن

 : ُلشٖ آضٕٝ.  ٗيساز سٌٞٙ ضٝ دبـ ػهجي زاقز ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ كطٛٞـ ث٠

 .اظـ ٗيٌكٖ ذؼبٓز ٗٚ كطٛٞـ ٝٓي -

 :ُلز ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز

 اٖٝٛ ٠ً.  زيِؿز يٌي.  ٛيؿشي سٞ ثٌك٠ ذؼبٓز ثبيس ٠ً اٝٙ ؟ ذطٟ ٗيٌكي ذؼبٓز چي ٝاؾ٠ -

 .  ١ؿز چي ذؼبٓز ٛ٘يس٠ٛٝ ذسا قٌط اِٛبض
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 : ُلز ٝ زؾشف سٞ ُطكز ٝ زؾشبٕ.  ؾ٘شٖ اٝٗس ثؼس

 .  ِٛيط ذٞزر ث٠ ضٝ هيبك٠ ايٚ ذسا ضٝ سٞ ؟ ٛبضاحشي چي اظ.  ٌٛطزي ًبضي سٞ آيٚ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜسي ظٝض ث٠

 .  ٛرٞضٕ سٌٞٙ ًٜبضـ اظ ٗيرٞإ آذط ضٝظاي ايٚ سٞ.  س٢ٜبؾز ٗبٗبٙ.  دبييٚ ثطيٖ ثيب.  ثبق٠ -

 ًٜي اظزٝاع كوٍ ٗيرٞاي سٞ ػعيعٕ ٠ٛ.  ث٘يطٟ ثطٟ هطاض اِٛبض ٗيع٠ٛ حطف ١٘چيٚ.  ؾطر سٞ ذبى -

 . دٞٓساضـ ٛٞع اظ ١ٖ اٝٙ.  زٛجبٓكٚ ث٠ زض ث٠ زض زذشطا اظ ذئي ٠ً چيعي. 

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

  ٛبٗف ث٠ ٗيعٖٛ زَٛ قيف ؾٜس ٗٚ.  ًٚ ذجطٕ ٗبًبٙ آهب ٝاؾ٠ ًطزي ديسا ٗكشطي ا٠ُ -

 ٠ً ايٚ سب ظزيٖ حطف ػب ٠٘١ اظ ٝ ثٞزيٖ ٗبٗبٙ ديف ظ٢ط اظ ثؼس سب.  دبييٚ ضكشيٖ زٝسبيي ٝ ذٜسيس

 .  اٝٗس ثسٝظٟ ٓجبؼ ٝاؾٖ ثٞز هطاض ٠ً ذبٛ٘ي اٝٙ

 .  ػٞٙ ٢ٗؿب ذٞزـ هّٞ ث٠.  ٢ٗؿب اؾٖ ث٠ كيؽ ٝ آضايف ًٔي ثب ؾب٠ٓ 43 سوطيجب ذبٖٛ ي٠

 سب ػٔٞٗٞٙ ُصاقز ٝ ػطٝؼ ٓجبؼ غٝضٛبّ ٗس٢ٓبي آذطيٚ ١ٖ اٝٙ ٝ اسبهٖ سٞ ضكشيٖ كطٛٞـ ثب

 .  زازٙ ٛظط ًٜٖ ٝ ًبض كالٙ ا٠ُ ٗيبز ث٢ٖ چوسض اي٠ٌٜ ٝ ٗسّ ١ط ضاػغ ًطز قطٝع.  ًٜيٖ اٛشربة

 ٗبًبٙ آهب ، سبـ 1 ٗيِلز ٠ً اي ٠ً٘ٔ 03 ١ط اظ چٞٙ ٗيساز ث٢ف ١ٖ ذٞثي دّٞ ٗبًبٙ ًٜٖ كٌط

 .  ٗيعز ث٢ٖ ضٝ حبٖٓ زاقز زي٠ِ.  ثٞز

 ١٘كٞٙ ٝ قسٕ ًالك٠.  ٗيساز ٛظط ًسٕٝ ١ط ث٠ ضاػغ ٗيٌطز ِٛبٟ ضٝ ٓجبؾ٢ب ًٜؼٌبٝي ثب ١ٖ كطٛٞـ

 : ُلشٖ ٝ ٗيع ضٝ اٛساذشٖ ٝ ثؿشٖ ٝ

 يبز ٛ٘ي ذٞقٖ اي٢ٜب اظ ًسٕٝ ١يچ اظ ٗٚ -

 : ُلز ػٞٙ ٢ٗؿب.  ًطزٙ ِٛبٕ سؼؼت ثب ٢ٗؿبػٞٙ ٝ كطٛٞـ

 .  ثيبضٕ ٝاؾز ٗٚ ش١ٜز سٞ َطحي چ٠ ثِٞ كوٍ.  زاضٕ ضٝ ثرٞاي ٠ً ٗسٓي ١ط ٗٚ ؟ ػعيعٕ چطا -

 .  اؾز ؾبزٟ ذئي ٗيرٞإ ٗٚ ٠ً ٗسٓي -
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 : ُلز.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ثبظ ز١ٚ ثب كطٛٞـ.  ُلشٖ ٝاؾف ضٝ ثٞز ش١ٜٖ سٞ ٠ً ٗسٓي ثؼس

 .... ٠ً سٞ اٗب آيٚ -

 .  ٛع٠ٛ حطف زي٠ِ قس ثبػض ٠ً ٝ ًطزٕ ِٛبٟ كطٛٞـ ث٠ چخ چخ ي٠ ثطُكشٖ

 : ُلز سؼؼت ثب ػٞٙ ٢ٗؿب

 .... ذبٙ ٗبًبٙ حش٘ب.  اؾز ؾبزٟ ذئي ٠ً ٗسّ ايٚ ػعيعٕ اٗب -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب ٝ ثع٠ٛ ٝ حطكف ثوي٠ ٛصاقشٖ

 ؟ ٛ٘يِيطيس ضٝ إ اٛساظٟ.  ٛساضٟ ضثُي اٝٙ ث٠ دؽ.  ذبٙ ٗبًبٙ ٠ٛ ًٜٖ سٜٖ ثيبز ذٞقٖ ثبيس ٗٚ -

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ ١بٕ اٛساظٟ.  ٛعز حطكي ٝ قس الّ زي٠ِ ١ٖ اٝٙ

  ٗيطؾٖ ذسٗز دبضچ٠ اٛشربة ٝاؾ٠ كطزا -

 ايٚ حٞن٠ٔ ٗٚ.  ٗيسٝٛي ذٞزر زي٠ِ.  ٗيرٞإ قيي ٝ ؾبزٟ ُيذٞض دبضچ٠ ي٠ ٗٚ.  ٛيؿز الظٕ -

 .  ٛساضٕ ضٝ ثبظي٢ب ػِٜٞٓي

 ٝ ًطز ذساحبكظي ٝ ًطز ػ٘غ ٝ ٝؾبئف ٝ ثع٠ٛ حطكي ٌٛطز ػطػز زي٠ِ.  ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب اٖٝٛ

 . ضكز

 

 

 : ُلز ٝ ظز ػيؾ ي٠ كطٛٞـ.  ضكز ػٞٙ ٢ٗؿب سب

 ثرٞاي ٠ً ايٚ ث٠ ثطؾ٠ چ٠.  زاقشي ٛلطر ٓجبؼ ٗسّ ايٚ اظ سٞ ؟ ٗيٌٜي ؿُٔي چ٠ زاضي ٗؼٕٔٞ -

 ؟ قسي ذْ.  ثبق٠ ١ٖ ؾبزٟ ايٜوسض سبظٟ.  ًٜي سٜز ذٞزر

 .  قسٕ ذْ آضٟ -

 : ُلز ٛبضاحشي ثب ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ كطٛٞـ
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 ؟ ذٞزر ثب ؟ آيٚ ٗيٌٜي ٓغ ًي ثب زاضي -

 : ُلشٖ ثـى ثب.  ثٌٜٖ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ًبضي ضٝ ُٕٔٞ سٞ ثـى ٝٓي.  ثِيطٕ ٝ اقٌبٕ ػٔٞي ًطزٕ ؾؼي

 ٝ كٌط ًٔي.  زاقشٖ ٛوك٠ ػطٝؾيٖ ٝاؾ٠ ًٔي ١ب زذشط ٠٘١ ٗظْ ٜٖٗ كطٛٞـ ٝٓي.  ٌٛطزٕ ٓغ ٠ٛ -

 ٠٘١ اظ ثيكشط ؟ ٠ٜٗ ًبٗذيٞسط سٞ ػطٝؼ ٓجبؼ ػٌؽ چوسض االٙ ١٘يٚ ٗيسٝٛي.  ثٞز ش١ٜٖ سٞ ذيبّ

 . غٝضٛب٢ٓب ايٚ

 : ُلز ٝ سرز ضٝ ٛكٞٛسٕ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ

  ثبـ آضٕٝ ذسا ضٝ سٞ آيٚ -

 ػطٝؾي سٞـ ٠ً ػبيي.  ١ٞٗبٕ ٗسّ.  ٓجبؾٖ ٗسّ ٝاؾ٠.  زاقشٖ آضظٝ ًٔي ٗٚ.  كطٛٞـ ٛ٘يشٖٞٛ -

  چي ٠٘١ ث٠ ضاػغ.  ٗيِيطٕ

 : ُلشٖ ُطي٠ ثب ٝ ثِيطٕ ٝ اقٌبٕ ػٔٞي ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ

 ٠ً ًؿي ثب.  ًٜٖ اظزٝاع ػكوٖ ثب ثٞز هطاض ٠ً ٗيرٞاؾشٖ قطَي ث٠ ضٝ اي٢ٜب ٠٘١ ٗٚ كطٛٞـ ٝٓي -

.  ًٜٖ كطا١ٖ ضٝ ػطٝؾي ٗوسٗبر.  ثبقٖ چيع١ب ايٚ زٛجبّ ػكن ثب ٗيرٞاؾز زٖٓ.  زاضٕ زٝؾف

 .  ث٠ٛٞ٘ ٗٚ ٗج٢ٞر ، ػكوٖ ، ١٘ؿطٕ ، ٗطزٕ ػطٝؾي ضٝظ ًٜٖ چيٌبض ٠ً ايٚ

 ٝاؾ٠ زاقشٖ ضٝ آضظٝـ ٠ً ٓجبؾي ٛ٘يرٞإ.  ٛ٘يرٞإ ضٝ اي٢ٜب اظ ًسٕٝ ١يچ.  ٛ٘يرٞإ االٙ ٝٓي

 ٗٚ ٛيؿز ضٝيب١بٕ زاٗبز اٝٙ ٝهشي ٛ٘يرٞإ.  ثيبٕ هكَٜ ٗبًبٙ چكٖ ث٠ ٛ٘يرٞإ.  ًٜٖ سٜٖ ٗبًبٙ

  ثبقٖ ضٝيب١بـ ػطٝؼ ١ٖ

 : ُلز ٝ ًطز ثـٖٔ كطٛٞـ

 ثب ُٗ٘ئٜٖ ايٜٞ ٝٓي. ثسٟ اٛؼبٕ ٗيسٝٛي نالح ذٞزر ٠ً ًبضي ١ط.  ثبـ آضٕٝ.  آيٜٖ ثبـ آضٕٝ -

 سٞ ثبقي زاقش٠ سبطيطي ٛ٘يشٞٛي ٠ً حبال دؽ.  ٗيٌكي ػصاة ٠٘١ اظ ثيكشط ذٞزر ايٌٜبض١ب ٠٘١

 .  ٗيجطي ثيٚ اظ ضٝ ذٞزر زاضي. ثيب ًٜبض ثب١بـ الاهْ. ؾطٛٞقشز اظ هؿ٘ز ايٚ

 

  كٌط سٞ ضكشٖ ٝ ِٛلشٖ ١يچي
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 كطٛٞـ اي٠ٌٜ ثؼس.  ٗي٘طزٕ زاقشٖ زضز ؾط اظ ٠ً زاقشٖ اؾشطؼ ٝ ثٞزٕ ًطزٟ ُطي٠ اٗطٝظ اٛوسض

 . ذٞاثيسٕ ٝ ذٞضزٕ ٗؿٌٚ ي٠ ، ضكز

 نلح٠ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٝ ثطزاقشٖ ٗيع ضٝ اظ ٝ ٗٞثبيْ ثيحبٓي ثب.  دطيسٕ ذٞاة اظ ٗٞثبئٖ ٝيجطٟ نساي ثب

 ًٜٖ َطف ثط ضٝ نسإ ثٞزٙ زٝض٠ُ ًطزٕ ؾؼي ٝ ظزٕ ٝ ؾجع ز٠ً٘.  ضٝ ق٘بضٟ ٛكٜبذشٖ.  ًطزٕ اـ

 : ُلشٖ ٝ

  ث٠ٔ -

 : ُلز ذٍ َطف اٝٙ اظ نسايي

 ؟ ذٞزسي ؟ آيٚ -

 : ُلشٖ سؼؼت ثب

 ؟ ق٘ب.  ث٠ٔ -

  حبٗيٜٖ. آيٚ -

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب ٝ سرز ضٝ ٛكؿشٖ.  دطيس ؾطٕ اظ ذٞاة

 ؟ ذٞزسي...ذٞ... حبٗيٚ.... حبٕ -

 ثٞزي؟ ذٞاة ؟ آيٚ ذٞثي.  ذٞزٖٗ آضٟ -

 : ُلشٖ ذٞقحبٓي ثب

 ؟ ذٞث٠ ضٝقب ؟ ذٞث٠ ػٞٙ ٗطيٖ ؟ حبٗيٚ ذٞثي.  ٛيؿز ٢ٖٗ ٝٓي آضٟ -

 ؟ ذٞثي ذٞزر.  زذشط ثِيط ٛلؽ ي٠ ذٞثٚ ٠٘١ -

 : ُلشٖ آضٕٝ

  ٛيؿشٖ ثسى اي -
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 : ُلز ٛبضاحشي ثب

 ؟ آيٚ ثٞزٕ ِٛطاٛز چوسض ٗيسٝٛي -

 : ُلشٖ ٛبثطاحشي ثب

 .  ٛجٞز ٗٚ زؾز چيع ١يچ ٝٓي.  حبٗيٚ ًٜٖ ِٛطاٛز ٛ٘يرٞاؾشٖ ثجركيس -

  ُلز كطٛٞـ ١ٖ چيع١بيي ي٠.  ذٞٛسٕ ٝ ار ٛب٠ٗ.  ٗيسٖٝٛ -

 . ثٜساظٗز زضزؾط سٞ ٛ٘يرٞاؾشٖ -

.  ٗيعزي ٝ حطكبر ٝث٢ٖ ٗيٌطزي اػش٘بز ث٢ٖ ظٝزسط يٌٖ ًبـ.  ذٞزٕ ٠ٛ ثٞزٕ ذٞزر ِٛطاٙ ٗٚ -

 ٛجٞزي ٗٞهؼيز ايٚ سٞ االٙ قبيس

 .  ٛ٘يبضٕ زض ؾط ؟ ثٞز ٗٚ هؿ٘ز ؟ ثٞز ٗٚ قبٛؽ.  ٛ٘يسٖٝٛ -

 : ُلز ٛبضاحشي نساي ثب

  ؟ ٗي٠ٌٜ ضكشبض ذٞة ثب١بر حبال -

 ٗٚ ٠ً ايٜؼبؾز ٗكٌْ ٝٓي.  ١٘ي٠ٜ ذبَط ث٠ ١ٖ ًبض١ب ايٚ ٠٘١.  زاضٟ زٝؾز ٜٗٞ ٗي٠ِ.  اضٟ -

 .  ٛساضٕ ث٢ف اي ػاله٠

 : ُلز ٝ ًكيس آ١ي

 ٗيٌطزي كٌط ٠ً ثسي اٝٙ ث٠ قبيس.  ثيبي ًٞسبٟ يٌٖ ًٚ ؾؼي ٝٓي ًطز ٝ ًبض ايٚ چطا ٛ٘يسٖٝٛ -

 . ٛجبق٠

 : ُلشٖ آضٝٗي ث٠

 ؟ ُلشٚ چي ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ػٞٙ ٗطيٖ ضكشٖ ٗٚ ٠ً ٝهشي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ثبؿجٞٙ.  ذ٠ٛٞ ضؾيسٕ ٠ً ثٞزٕ ٛلط اٝٓيٚ ٗٚ اسلبم اٝٙ ثؼس.  ًطزٕ ٗبٓي ٗبؾز سب اٝٗس زض دسضٕ -

 ثطزٙ ٝ ًطزٙ ٗبقيٜز ي٠ ؾٞاض ظٝض ث٠ زيسٟ ثيطٝٙ اٝٗسٟ.  قٜيسٟ ٝ ػيـز نساي ٛظطـ ث٠.  ُلز
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 ١ٖ ٗبٗبٙ ث٠.  ٗيسٕ ذجط دٔيؽ ث٠ ذٞزٕ ٗٚ ٠ٌٜٛ، ًبضي ُلشٖ ث٢ف.  چي٠ ٗٞيٞع ك٢٘يسٕ ٗٚ. 

 .  ثجٜسٟ ز١ٜكٞ سب زازٕ ث٢ف ١ٖ ذٞة اٛؼبٕ ي٠.  ٗيك٠ ذٞضز اػهبثكئٚ ثسسط ٛع٠ٛ حطكي

 . ًٜٖ سؼطيق ٗبٗبٙ ٝاؾ٠ ٝ چيع ٠٘١ قسٕ ٗؼجٞض.  ًكيسٕ چي ٛ٘يسٝٛي

 : ُلشٖ ػيؾ ثب

 ؟ ًطزي چيٌبض سٞ -

 ظٝزسط چطا ٠ً آٝضز زض ٝ دسضٕ ٗبٗبٙ ٠ً ث٘بٛس.  ٗي٘طزٕ ِٛطاٛي اظ زاقشٖ.  آيٚ ٛساقشٖ اي چبضٟ -

 زؾشٖ اظ ١ٜٞظ ٗيسٖٝٛ.  ًطزٕ آضٝٗف سب ًكيس َّٞ ًٔي. ًطز زػٞا ٗح٘س ثب ١ٖ ًٔي.  ِٛلشٖ ث٢ف

 . ٌٛطزٕ اهسإ ظٝزسط ٝ ك٢٘يسٕ ٠ً ًطزٕ اقشجبٟ ٜٖٗ.  آيٚ ًطزيٖ اقشجبٟ اّٝ اظ.  ٛبضاحش٠

 : ُلشٖ ثـى ثب

 ٛكٞٙ انال.  ثٞز ُٞيي زضٝؽ ٝ ٗبضٗٞظ زذشط چ٠ ٗي٠ِ االٙ.  حبٗيٚ ضكز ٗبٗبٛز ػٔٞي آثطٕٝ -

 ٛ٘يساز

 : ُلز ٛبضاحز حبٗيٚ

 هجّٞ.  قس ٛبضاحز زؾشز اظ ذئي ٝٓي.  ظ٠ٛ ي٠ ١ٖ اٝٙ.  ٗي٠ٌٜ زضًز ٗبٗبٙ.  آيٚ ًٚ ثؽ -

 .  نٞضر ايٚ ث٠ ٠ٛ ذٞة ٝٓي.  ثِيٖ ث٢ف ٗيرٞاؾشيٖ ١ٖ ٗب.  زاضٕ

 ؟ چي ٌٛٞيبٙ آهبي

.  ثٞزيٖ ِٛطاٛز ذئي.  ُلش٠ ث٢ف ضٝ هًي٠ ٗيسٖٝٛ ػٞضي ي٠ ٝٓي ث٢ف ُلز چي ٗبٗبٙ ٛ٘يسٖٝٛ

 اظزٝاع ك٢٘يسٕ ٠ً ايٚ سب.  ٛساضٟ ذجط اظر ١ٖ ؾيبٝـ ُلز ٗح٘س ٝٓي ٗبًبٛي ديف ٗيسٝٛؿشٖ

  ثطُكشي ٝ ًطزي

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 !!! اظزٝاػي چ٠ اٖٝٛ آضٟ -

 ٠ً ١ؿز اٝٛي اظ ث٢شط ايكبال ثسٟ ظٗبٙ ذٞزر ث٠ يٌٖ.  قسٟ ٠ً ًبضي٠ ٝٓي ٛبضاحشي آيٚ ٗيسٖٝٛ -

 .  ٗيٌٜي كٌط
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 ذساحبكظي ١ٖ اظ ثؼس.  ثيبضٟ ٝاؾٖ اٝٙ.  كطٛٞـ ث٠ ثسٟ ٝؾبئٖ قس هطاض.  ًطزيٖ نحجز زي٠ِ يٌٖ

 .  ًطزيٖ

 ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ًطزٕ ٗي كٌط ثٞز اكشبزٟ ٠ً ١بيي اسلبم ث٠ زاقشٖ ثٞزٕ ًكيسٟ زضاظ ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ

 اػش٘بزـ اظ ٗٚ.  حوف زض ثٞزٕ ًطزٟ ثسي ذئي.  ثرٞإ ٗؼصضر اظـ ٝ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ ثعٖٛ ظَٛ

 .  ًطزٕ ؾٞءاؾشلبزٟ

 . ثطز ذٞاثٖ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ ٠ً ٗيٌطزٕ كٌط چيع١ب ١٘يٚ ث٠ زاقشٖ

 

 قسٟ ػٞو چوسض!! ؟ آيٚ!! ؟ ثٞزٕ ٗٚ ايٚ.  ًطزٕ ِٛبٟ آي٠ٜ سٞ ٝ ذٞزٕ ٝ ٝايؿشبزٕ آي٠ٜ ػٔٞي -

 ٝ ثٞز قسٟ قيٜيٞٙ ؾبزٟ ٝ ذٞقِْ ذئي ٠ً ًطزٕ ػؿٔيٖ قسٟ ١بياليز ١ٞٗبي ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ثٞزٕ

 آضايكٖ.  ثٞز ًطزٟ ذبٛٞٗب٠ٛ ػٞضايي ي٠ ٝ هيبكٖ.  ،ًطزٕ ثٞز قسٟ سعئيٚ سٞض ٝ ذٞقِْ سبع ي٠ ثب

 قسٟ هكَٜ ٛظطٕ ث٠ ٝ ثٞز قسٟ ػٞو هيبكٖ ٛيٞزٕ آضايف ا١ْ ظيبز چٞٙ ٝٓي ثٞز اليز ذئي

 .  ثٞزٕ

 ثٞز اٝٗسٟ ؾبزٟ ٠ً ثٜٔس آؾشيٚ ١لز يو٠ ؾبزٟ ؾليس زاٛشْ ٓجبؼ ي٠.  ًطزٕ ٓجبؾٖ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 ػبقن ١٘يك٠ ٗٚ.  ظزٕ ذٞزٕ ث٠ دٞظذٜس ي٠.  زاقز ١ٖ زٛجب٠ٓ يٌٖ ٝ ثٞز قسٟ ٗب١ي ٗسّ ٝ دبييٚ

 .... ؾبزٟ ٓجبؼ ايٚ ثب حبال.  ثٞزٕ دطٛؿؿي ٗسّ ٝ دلي ػطٝؾ٢بي ٓجبؼ

 هيبكٖ ٝ ًٜٖ ضَٛ ١ٞٗبٗٞ ٛ٘يرٞاؾشٖ حشي ٗٚ.  ثٞز ظيبزي ٗبًبٙ ؾط اظ ١ٖ ١٘يٚ.  ثٞز ذٞة

 .  ٛجٞز ٗٚ زؾز زي٠ِ ايٚ ٝٓي.  ثيبٕ چكٖ ث٠ ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ثكٖ هكَٜ ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ثك٠ ػٞو

 ػٞضي ١٘ٞٙ ٗٚ زيسٙ ثب.  سٞ اٝٗس كطٛٞـ ٝ قس ثبظ زض ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ذٞزٕ ث٠ زاقشٖ ١ٜٞظ

 .  ًطز ِٛبٕ ٝ ٝايؿشبز

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

  ؟ قسي الّ چطا ؟ چش٠ -

 :  ُلز ٝ ذٜسيس

 .  قسي ثبٗعٟ.  قسي ذٞقِْ ذئي آيٚ.  ًطزٕ سؼؼت كوٍ ٛكسٕ الّ -



 
 

261 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 : ُلشٖ آضٕٝ

 .  ٗؿرطٟ ٓجبؼ ايٚ ثب ٗرهٞنب!!!  آضٟ -

 اظ اٝٗس ذٞقٖ.  ٗيٌٜي كطم ػطٝؾب اظ ذئي ثب.  ٗشلبٝر ػطٝؼ ي٠ قسي. زي٠ِ ٛ٘يل٢٘ي ذطي -

 .  ثبقي ثوي٠ ثب ٗشلبٝر ٠ً ؾٞظٝٛسي كؿلط ًٔي ٗيٌٜٚ كٌط اٗكت ٠٘١ ٗيجٜسٕ قطٌ االٙ.  سيذز

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 .  ثك٠ ٝٛبثٞز ٗحٞ ظٗيٚ ضٝي اظ ق١ٞطٕ اٗكت ٗيرٞاز زٖٓ ٠ً اي٠ٜ زض سلبٝسٖ ٝٓي.  ٗشلبٝسٖ آضٟ -

 ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب ٝ سٞ اٝٗس ٗبًبٙ ٝ ظزٙ زض ٗٞهغ ١٘ٞٙ ثسٟ ػٞاة ٠ً ًطز ثبظ ٝ ز١ٜف كطٛٞـ سب

 قس ثبػض ٠ً ُلز ٗبًبٙ ُٞـ زٕ چي ٛ٘يسٖٝٛ ٝ ظز ث٢ٖ ٓجرٜس ي٠ زيس ٝ ٗبًبٙ كطٛٞـ سب.  ًطز

  ثيطٝٙ ضكز ٝ ثع٠ٛ ٓجرٜس ثٞز اثط١ٝبـ ثيٚ ٠ً اي ُطٟ ٠٘١ ثب ٗبًبٙ

 ٗي٠ٌٜ ِٛبٟ ٜٗٞ زاضٟ ٗج٢ٞر ٝ ٗبر زيسٕ ٠ً ُلش٠ چي كطٛٞـ ثذطؾٖ سب ٗبًبٙ ؾ٘ز ثطُكشٖ

 اظ چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ثٞز ُطكش٠ ٛبثبٝضي ٝ ث٢ز ي٠ ٝ ػبـ.  ٛجٞز نٞضسف سٞ ػهجبٛيز اظ ذجطي زي٠ِ.

 . دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ًكيسٕ ذؼبٓز ِٛب١ف

 ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف ٝ اٝٗس ػٔٞ آضٝٗي ث٠ ٝ ٌٗض ثب.  اٝٗس ذٞزـ ث٠ ُصقز ٠ً يٌٖ

 : ُلز ٝ چك٘بٕ سٞ ًطز ِٛبٟ ٝ ًطز ٝثٜٔس ؾطٕ

 . ًكيسٕ ؾرشي ٓحظ٠ ايٚ ث٠ ضؾيسٙ ٝاؾ٠ چوسض ٛ٘يسٝٛي.  آيٚ قسي هكَٜ ذئي -

 ػٞضي ي٠ زٖٓ س٠.  ثٞز ٗطُٖ چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ.  ثطز ثبال ٝ هٔجٖ يطثبٙ ٠ً ثٞز چي چك٘بـ سٞ ٛ٘يسٖٝٛ

 ثٞز ٛعزيي ث٢ٖ ٠٘١ ايٚ ٠ً ايٚ اظ.  ذٞقحبّ ١ٖ قسٕ ٛبضاحز ١ٖ ًطز سؼطيق اظٕ ٠ً ايٚ اظ.  ثٞز

 .  ثٞز ثس حبٖٓ

 قهشف اِٛكز ثب ٗيٌطز ثطؾي ٓصر ثب ٝ نٞضسٖ اػعاء س٘بٕ زاقز چك٘بـ ثب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

  ُطكشٖ ُبظ ٝ ٓجٖ ٝ ًكيسٕ ػوت ٝ ذٞزٕ ٛبذٞزآُبٟ ٠ً ػٔٞ آٝضز ضٝ ؾطـ ٝ ًكيس ٓجٖ ضٝي آضٕٝ

 ٝ ٛكؿز ٗجْ ضٝ ضكز ٝ ٛيبٝضز ذٞزـ ضٝي ث٠ ٝ اٛساذز ٝ زؾشف ثؼس. ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب يٌٖ

 : ُٝلز دبـ يٌي اٝٙ ضٝ اٛساذز ضٝ دبـ
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 . ِٛيط ُبظ اٝٛؼٞضي ٝ ٓجز -

 : ُلز ٓجرٜس ثب ٠ً ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب

 ثيف ُٓلب دؽ. ثبقٖ ٗشيٚ ٝ ؾِٜيٚ ٗطز ي٠ قت آذط سب ٗيرٞإ.  ٌٛٚ اٝٛؼٞضي ١ٖ ٝ چك٘بر -

 . ٌٛٚ سحطيٌٖ حس اظ

 دكز ضكشٖ ٝ ثطُطزٛسٕ ٝ ضٕٝ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب.  ثٞز ٝهيح چوسض آزٕ ايٚ.  ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ

 .  ثٞز كبيسٟ ثي ثب١بـ ًطزٙ ثحض. ٝايؿشبزٕ دٜؼطٟ

 سٞـ ٗشٞٛؿشٖ ٝ ٛبضاحشي ٠ً نسايي ثب ٝٓي آضٕٝ ٝ ٝايؿشبز ؾطٕ دكز اٝٗس ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 : ُلز ثسٕ سكريم

 . ًؿي ١ط ػٔٞي اٖٝٛ ًٜي اػالٕ ٗٚ اظ ٝ سٜلطر ٗيعاٙ ٓحظ٠ ث٠ ٓحظ٠ ٛيؿز الظٕ -

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ سؼؼت ثب.  ٛل٢٘يسٕ ٝ حطكف ٗؼٜي

 ؟ چي٠ ٜٗظٞضر -

 : ُلز زٓرٞضي ثب

 .  قٜيسٕ كطٛٞـ ثب ٝ حطكبر -

 ٝ اٛساذشٖ ثبال اي ق٠ٛٞ ذٞٛؿطزي ثب ُلشٖ ؾطـ دكز ٠ً حطكي اظ ثٌكٖ ذؼبٓز اي٠ٌٜ ػبي ث٠

 : ُلشٖ

 ....ًؿي ١ط كطٛٞـ ٝٓي -

 : ُلز ٝ ثسٕ ازا٠ٗ ٛصاقز ٝ ٓجٖ ضٝ ُصاقز ؾٌٞر ػالٗز ث٠ ٝ زؾشف

 حطكبيي ي٠.  ق١ٞطسٖ ٜٖٗ ٛرٞاي چ٠ ثرٞاي چ٠.  ٜٗي ظٙ االٙ سٞ.  آيٚ زي٠ِ ٛيؿشي ثچ٠ سٞ -

 ػٔٞي ٛجبيس ثبقيٖ زاقش٠ ١ٖ ٗكٌْ زي٠ِ ١ٖ ثب ا٠ُ حشي.  ث٠ٛٞ٘ ثبيس سٞ ٜٗٞ ثيٚ كوٍ ٠ً ١ؿز

 .  ثسيٖ ٛكٞٙ زيِطاٙ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي



 
 

262 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

  ٛيؿز د٢ٜٞٛي چيع.  ٗيسٝٙ ٠٘١ ضٝ ٗب ٗكٌْ ٝٓي -

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

 .  ٌٛٚ ذطاة ٝ اٗطٝظٕ.  ٌٛٚ ذٞضز ٝ اػهبثٖ اٗطٝظ ذٞا١كب آيٚ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ.  ؾ٘شف ثطُكشٖ

 .  ق١ٞط آهبي ٛيؿز ٢ٗ٘ي ظيبز چيع ، ضكز ٝ ًطزي ذطاة ٠ً ٗٚ ظٛسُي ًْ ثطاثط زض ايٚ -

 

 

 : ُلز ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ ٛبضاحشي ثب ٝ ِٛلز چيعي

 .  ١ؿشٚ ٜٗشظطٗٞٙ ٠٘١ قس زيط زي٠ِ ثطيٖ ث٢شطٟ -

 ًؼب هطاض ػطٝؾي ٠ً ٛذطؾيسٕ ٠ً ثٞز ا١٘يز ثي ٝاؾٖ اٝٛوسض.  ثطيٖ ثبيس ًؼب ٛ٘يسٝٛؿشٖ حشي

 ضظ ُْ زؾش٠ ي٠.  زاقشٖ زٝؾف ذئي ٠ً ثٞز چيعي س٢ٜب ايٚ.  ثطزاقشٖ ٝ ُٖٔ زؾز.  ثك٠ ثطُصاض

 اٛش٢بي.  ثٞز قسٟ ًبض ِٛيٚ ٝ ٗطٝاضيس زٝضـ سب زٝض ٝ زاقز ثٜٔسي ضيك٢بي ٠ً ١ٜٔسي ؾليس

 ثطزاقشٖ ٝ ُٖٔ زؾش٠.  ثٞزٕ ؾليس ضظ ػبقن.  ثٞزٙ چؿجٞٛسٟ ثطػٌؽ ضظ١ب ١٘ٞٙ اظ ١ٖ ١ب ضيك٠

 .  اٝٗسٕ ثيطٝٙ اسبم اظ ١٘طا١ف ٝ ُطكشٖ زؾشٖ ٝ ثٜٔسٕ سٞض اٛش٢بي ٝ

 .  ثك٠ ثطُصاض اٝٛؼب ٗطاؾٖ ثٞز هطاض ٠ً ػبيي ثٞزٙ ضكش٠ ٠٘١ ًٜٖ كٌط.  ٛجٞز ؾبذش٘ٞٙ سٞي ًؿي

 ٗبقيٚ ػٜٞاٙ ث٠ ٠ً ٗبًبٙ ٗبقيٚ ؾ٘ز ضكشيٖ ٝ قسيٖ ذبضع ؾبذش٘ٞٙ اظ حطكي ١يچ ثسٝٙ

 ذٞزٕ ٠ًٜ ثبظ ٝ زض ٗبًبٙ اي٠ٌٜ اظ هجْ ٗبقيٚ ث٠ ًٜٖ زهز اي٠ٌٜ ثسٝٙ.  ثٞز قسٟ سعئيٚ ػطٝـ

 .  ١ٖ ث٠ ًٞثيسٕ ٗحٌٖ ٝ زض ٝ قسٕ ؾٞاض

 ثبػض ُصاقز ٗاليٖ آ١َٜ ي٠.  ًطز حطًز حطف ثي ٝ قس ؾٞاض ١ٖ ٗبًبٙ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 .  ًٜٖ آضاٗف احؿبؼ ٗيكس
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 ػٌؽ ١يچ ثي ٜٖٗ.  ٗيساز سٌٞٙ زؾز ٝ ٗيعز ثٞم ٗيكس ضز ٗبقيٜ٘ٞٙ ثـْ اظ ٠ً ٗبقيٜي ١ط

 ػطٝؼ چ٠ ٝاٟ ٝاٟ ٗي٠ِ ثجي٠ٜ ضٝ ٗب يٌي االٙ ٗيٌطزٕ كٌط زاقشٖ زٖٓ سٞ.  ٗيٌطز ِٛبٟ آؼ٘ٔي

 .  ٓجٖ ضٝ اٝٗس ٗحٞ ٓجرٜس ي٠ ٛبذٞزآُبٟ كٌط ايٚ اظ.  ثطؾ٠ زاٗبز زاز ث٠ ذسا.  اذ٘ٞيي

 . ؾ٘شف ثطُكشٖ ٗبًبٙ نساي ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 چٞٙ.  قسٕ ذٞقحبّ چوسض ٗٚ ٛ٘يسٝٛي ٝٓي ًطزي اٛشربة ٝ ٓجبؼ ٗسّ ايٚ ٗٚ ٓغ اظ ٗيسٖٝٛ -

 ػٞضٟ ٠٘١ اٗكت ذيبٖٓ.  ثبقٖ زيسٟ سٞ ٓجبؼ دٞقيسُي ث٠ ٓجبؾي ؾبّ چٜس ايٚ سٞ ٌٜٖٛ كٌط

 .  ضاحش٠

  ٗبقيٚ كطٗٞٙ ضٝي ث٠ ظزٙ يطث٠ ث٠ ًطز قطٝع ذٞقحبٓي ثب ٝ ظز ٗٚ ث٠ چك٘ي ي٠ ١ٖ ثؼس

 ٝ ٗيل٢٘يس ثِيطٕ ٝ حبٓف ٠ً ٗيٌطزٕ ًبضي ١ط.  ثٞز دطٝ ذئي.  ٓجٖ ضٝ اٝٗس ٓجرٜس ي٠ ٛبذٞزآُبٟ

 .  ٗيبٝضز زض ٜٗٞ ٓغ ذٞٛؿطزيف ثب

 ثٞز ًطزٟ سٜف ٗكٌي زٝذز ذٞـ ٝ ذٞقِْ ذئي قٔٞاض ًز ي٠.  ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف زهز ثب سبظٟ

 ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب.  ثٞز سيخ ذٞـ ٝاهؼب.  ١٘طِٛف دبديٞٙ ٝ ؾليس ثطام ثٔيع ي٠ ثب

 .  ٗيٌٜٖ ِٛبـ زاضٕ اؾز زهيو٠ چٜس ك٢٘يسٕ

 : ُلز ذٜسٟ ثب

 ؟ قسٕ ٝاهغ دؿٜس ٗٞضز قس چي -

 : ُلشٖ ثيبضٕ زض ضٝ ٓؼف اي٠ٌٜ ٝاؾ٠.  قسٕ ػهجبٛي ذٞزٕ زؾز اظ.  دطٝ ثچ٠

 . ًٜٖ سحْ٘ ٗؼجٞضٕ.  ذب٠٘ٓ ًكي آـ.  ٠ٛ -

 حطف زي٠ِ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ٝثيطٝٙ ثطُطزٝٛسٕ ضٝٗٞ حطنٖ اظ ٜٖٗ.  ذٜسٟ ظيط ظز ٗٚ سهٞض ثطػٌؽ

 .  ٛعزٕ

 ث٠ ٝ ١ٖ ًٜبض ٝايؿشيٖ ثٞز ٗؿرطٟ ذئي.  ثٜساظيٖ ػٌؽ ٠ً ثٞزٕ ٛكسٟ ضايي ثٞز ًطزٟ ًبضي ١ط

 ٝ ثيٞكش٠ ضاٟ زٛجبٓ٘ٞٙ ٛجٞز هطاض ١ٖ كئ٘جطزاض.  ذٞقجرشيٖ چ٠ ٝاي ثِيٖ ٝ ثعٛيٖ ٓجرٜس زٝضثيٚ

 سب چٜس قسٕ ضايي ٠ً ثب١بٕ ظزٙ حطف ٗبًبٙ ٝ كطٛٞـ اٛوسض ذالن٠.  ثٞز ٜٗشظطٗٞٙ ٗطاؾٖ سٞي

 .  ثٜساظٕ سٌي ػٌؽ
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 ٝ كئ٘جطزاضي زؾشِبٟ ٝ زٕ زيسٙ ثب.  ثٞز زاذٔف هسي٘ي ػ٘بضر ي٠ ٠ً ثبؽ ي٠ زاذْ ثطز ٝ ٗبقيٚ

 زاذْ ثطز ٜٗٞ ػٌبؼ ذبٖٛ.  قسٕ ديبزٟ ٗئي ثي ثب.  اٝٗسيٖ ًبضي چ٠ ذبَط ث٠ ك٢٘يسٕ ػٌبؾي

 ٗٚ.  ؾبذش٘ٞٙ سب ثٞز ذطاث٠ قجي٠٢ ثيكشط.  ٗيٌطزٕ ٌٛبٟ ػب ٠٘١ ث٠ زاقشٖ سؼؼت ثب.  ػ٘بضر

 .  ػٌؽ ٝاؾ٠ ثٞز ػب ايٜٖ ٛ٘يسٖٝٛ

 ٗظٕٔٞ ٠ً ٗبًبٙ ث٠ اكشبز چكٖ٘ آٙ ي٠.  اٛساذز ػٌؽ اٖٝٛ.  ٝايؿشبزٕ ٠ً زاز ٗؿرطٟ غؾز ًٔي

.  زِٓيط.  ٗظٕٔٞ.  ٛبضاحز.  ثٞز قسٟ ػٞضي ي٠ هيبكف.  ٗيٌطز ِٛبٕ ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ ُٞق٠ ي٠

  ظزٟ حؿطر

 : ُلشٖ سؼؼت ثب

 ؟ ٗيٌٜي ِٛبٟ ايٜؼٞضي چطا چي٠ -

 :  ُلز ٗظٕٔٞ ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ.  ػٔٞ اٝٗس ٛبضاحشي ثب

 ٜٖٗ ثعاض ذٞة.  آزٖٗ ٜٖٗ.  ثيٞكشٖ ػٌؿب سٞ ١ب ُٞق٠ اٝٙ ٝايؿشٖ ٜٖٗ ٗيك٠ ًٖ اظر چي ذٞة -

 .  ثٜساظٕ ػٌؽ

 : ُلشٖ ٝ ُطكشٖ ٝ ذٞزٕ ػٔٞي ٝٓي ُطكز ذٜسٕ

 .  ثٜساظ ػٌؽ ٗيرٞاز زٓز چي ١ط ثطٝ ٜٛساظ؟ ُلشٖ ٗٚ ٠ِٗ -

 :  ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ حطل ثب

  ٛرٞاؾشٖ. ضا١ٜ٘بييز اظ ٜٗ٘ٞٙ -

 چٜس ٝ ؾٞذز زٖٓ ػٞضايي ي٠ ٠ً ٝ ًطز ِٛبٟ ػٌبؼ ث٠ حؿطر ثب ٝ ُكز ثطٕ ٝ زٝض اٛوسض ذالن٠

 .  ١ٜطي ػٌؽ ػٞضايي ي٠.  ػكوٞال٠ٛ ػٌؽ ٠ٛ آجش٠.  اٛساذشٖ ١ٖ ثب ػٌؽ سب

 ، ػٌبؾ٠ ًٜٖ كٌط.  ثيطٝٙ اٝٗسيٖ ثبؽ اظ ًطزٙ سرٖ ٝ اذٖ ٝ ًطزٙ ؿط ؿط ًٔي اظ ثؼس ذالن٠

 .  ثٞز ٛسيسٟ حبال سب ٗٚ ثساذالهي ث٠ ػطٝؾي

 . ثٞز اٝٛؼب ػطٝؾي ًٜٖ كٌط ٠ً زي٠ِ ثبؽ ي٠ ضكشيٖ ٝ قسيٖ ٗبقيٚ ؾٞاض زٝثبضٟ
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 دبضى زاٗبز ٝ ػطٝؼ ٗرهٞل ضا١طٝ ٛعزيي ٝ ٗبقيٚ.  ثٞز ثبزًٜي دط ػكٚ ٗحْ سب ثبؽ زض اظ

 ٠ً ًطز ً٘ي ٝ ًطز ثبظ ٜٗٞ ؾ٘ز زض ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ.  ٗي٘طزٕ زاقشٖ ايُطاة اظ ػٞضايي ي٠.  ًطز

 زيسٕ.  ًطزٕ ِٛبٟ زؾشف ث٠ سطزيس ثب.  ثِيطٕ ٗٚ ٠ً ًطز زضاظ ؾ٘شٖ ث٠ ٝ ثبظٝـ ثؼس.  ثكٖ ديبزٟ

 ي٠ قس ثبػض ٠ً ُطكشٖ ٝ زؾشف ٗؼجٞضي ٗب ضٕٝ ًطزٟ ظٕٝ ١ٖ كئ٘جطزاضٟ.  ٗيٌٜٚ ِٛبٟ زاضٙ ٠٘١

  ٢ٛٞ٘٢ٗب ؾ٘ز ث٠ ًطزٙ ٗؿيطحطًز سٞي ًطزيٖ قطٝع ٝ ثيبز ٓجف ضٝ ٓجرٜس

 

 

 

 ٝ ًطزٕ ػٔيي ؾالٕ ٠٘١ ثب ًي ٛل٢٘يسٕ انال.  ثٞز ُطكش٠ ٠ٗ اِٛبض ٝ زٝضٕ.  ٛجٞزٕ زٛيب ايٚ سٞ اِٛبض

 .  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٠٘١ ث٠ زاقشٖ ٗج٢ٞر ٝ ٗبر.  ػبيِبٟ سٞ ٛكؿشٖ

 

  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ٗيٌطز نسا ٝ اؾٖ٘ ٗطست ٠ً ٗبًبٙ نساي ثب

 ًطزٟ؟ يد ايٜوسض چطا زؾشبر ؟ ذٞث٠ حبٓز ػبٙ ائيـــــــــــــٚ آيٚ، -

 ِٛبٕ ِٛطاٛي ثب زاقز ٝ زؾشف سٞ ثٞز ُطكش٠ ٝ زؾشٖ.  ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  اٗسٕ ذٞزٕ ث٠

 ؾطٕ.  ثيٞكش٠ اثط١ٝبـ ثيٚ ُطٟ ي٠ قس ثبػض ٠ً ًكيسٕ ثيطٝٙ ٗبًبٙ زؾز سٞ اظ ٝ زؾشٖ.  ٗيٌطز

 : ُلشٖ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ

  دبييٚ اٝٗسٟ ككبضٕ ًٜٖ كٌط.  ذٞثٖ -

 

 

 .  قسٟ ٗبزض اظ ػعيعسط زاي٠ ٝاؾٖ حبال ثؼس.  اي٠ٜ ذبَط ث٠ ٗيٌكٖ ثسثرشي ٗٚ چي ١ط

 ُلز ث٢ف چيعي ي٠ ٝآضٕٝ ًطز نسا ٝ ذسٗشٌبض ، ثٞز ذٞضزٟ ُطٟ اثط١ٝف ١ٜٞظ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 . ثطُكز قطثز ٓيٞاٙ ي٠ ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ضكز ٠ً
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 : ُلز ٝ ُطكز ٝ ٓيٞاٙ

 . ثبق٠ قيطيٚ ُلشٖ.  ذٞث٠ ٝاؾز.  ثرٞضي ٝ ايٚ ث٢شطٟ -

 زاقز حطف ثسٝٙ اٖٝٛ.  ذٞضزٕ آضٕٝ ٝ ُطكشٖ اظـ ٝ ٓيٞاٙ ٝ اٛساذشٖ ث٢ف آٗيع سكٌط ِٛبٟ ي٠

 . ٗيٌطز ِٛبٕ

 

 

 

.  ُطزٝٛسٕ ضٝ ِٛبٕ.  ٝؾٍ اٝٙ ثٞزٙ ضههيسٙ ٗكـّٞ ٠٘١ ػ٢ٛٞب.  ًطزٕ ثبؽ ٗح٠َٞ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 . ٗيِلشٚ آٗس ذٞـ ٝ ٗيِكشٚ ١ب ٢ٗ٘ٞٙ ثيٚ ١ٖ ٗب١بٙ ٝ ػٞٙ دسض ٝ ثبثب ٝ ٗبٗبٙ

 اِٛبض ٗبًبٙ.  ٢ٗطثٞٙ ٝ ٗشكرم.  ثٞز ذٞثي ٗطز ذئي.  ثٞز اٝٗسٟ ذٞقٖ ذئي ػٞٙ دسض اظ

 ث٠ قجب١شي انال هيبك٠ ٛظط اظ ٗب١بٙ ٝٓي.  ثٞزٙ ١ٖ قجي٠٢ ذئي.  ثٞز ثبثبـ قسٟ ػٞٙ ٛؿر٠

 .  ثٞز ثيبٗٞضظـ ذسا ٗبزض قجي٠٢ ًٜٖ كٌط.  ٛساقز ٗبًبٙ

.  ثٞز ثعضُشط ٗبًبٙ اظ ؾبٓي 4-0.  زاقز زضقشي ذئي آثي چك٘بي ٠ً ثٞض ٝ ١ئٌي دؿط ي٠

  ايطاٙ ثٞز اٝٗسٟ س٢ٜب ذٞزـ چطا ٛ٘يسٖٝٛ ٝٓي.  زاقز ًٞچٞٓٞ دؿط ي٠.  ثٞز ًطزٟ اظزٝاع

 احؿبؼ ذٞزٕ ضٝ ضٝ ِٛب١ي ؾِٜيٜي ، ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٗب١بٙ ٝ ػٞٙ دسض ث٠ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘يٚ

 .  قس هلْ ِٛب١ي سٞ ِٛبٕ ٠ً چطذٞٛسٕ ٝ ؾطٕ آُبٟ ذٞز ٛب.  ًطزٕ

.  ٗكٌي اثطٝ ٝ چكٖ.  ٗبًبٙ ؾبّ ٝ ؾٚ ١ٖ.  ػٞٙ دؿط ي٠.  حبال سب ثٞزٗف ٛسيسٟ.  ٝحكي ِٛبٟ ي٠

 قٔٞاض ًز ي٠. ٗيشطؾٞٛس ضٝ آزٕ آُبٟ ذٞز ٛب ثٞز ػٞضي ي٠ ِٛبـ.  ٝضظقٌبضي ١يٌْ ٝ ثٜٔس هس

 ِٛبٟ ٜٗٞ ٝ ػيجف سٞ ثٞز ُصاقش٠ ٝ زؾشبـ قيي ذئي غقز ي٠ ثب ٝ ثٞز ًطزٟ سٜف قيي ذئي

 . ٓجف ضٝ اٝٗس ٗطٗٞظ ٓجرٜس ي٠ زيس ذٞزـ ٗشٞػ٠ ٜٗٞ ِٛبٟ سب.  ٗيٌطز

 .  ُطكشٖ اظـ ضٝ ِٛبٕ ؾطيغ.  سطؾيسٕ
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 ؟ زي٠ِ ثٞز ًي ايٚ -

 . ًٜٖ دطر ِٛبٟ اٝٙ اظ ٝ حٞاؾٖ ثوي٠ ضهم زيسٙ ثب ًطزٕ ؾؼي ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ٝ زاز ٝ ػطٝؼ ٗرهٞل ٗيع٠ٛ آ١َٜ ي٠ ٠ً ًطز اػالٕ اضًؿز ٗؿئّٞ.  قس هُغ آ١َٜ يٌسكؼ٠

 .ًٜٚ ذبٓي ضٝ ؾٚ ٠٘١ ث٢شطٟ

 ٠٘١ ايٚ ٝؾٍ اٖٝٛ ثٞز ٗبًبٙ ثب ضههيسٙ اٖٝٛ.  زاقشٖ ًٖ ٝ ٗٞضز ي٠ ١٘يٚ.  ز١ٜٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ

 .  ضٕٝ ًطزٙ ظٕٝ ٠ً آزٕ

 : ُلز ٝ ًطز نسإ آضٕٝ ٗبًبٙ

  ١ؿشٚ ٗب ٜٗشظط ٠٘١.  قٞ ثٜٔس آيٚ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ آش٘بؼ ثب

 .  ٛ٘يشٖٞٛ.  ٗيٌٜٚ ِٛبٟ ٗب ث٠ زاضٙ ٠٘١.  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف.  ٗبًبٙ ٛ٘يشٖٞٛ -

 : ُلز ٝ ًطز ثٜٔسٕ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ

 .  قٞ ثٜٔس.  ضكش٠ ًؼب ٛلؿز ث٠ اػش٘بز.  ضههي ذساي ٠ً سٞ.  ذٞة زذشط قٞ ثٜٔس -

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض ٝآضٕٝ ؾٚ ٝؾٍ ثطزٕ ٝ ثكٖ ثٜٔس ػبٕ اظ ًطز ًٌٖ٘ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ

 ١ؿشيٖ ايٜؼب سٞ ٝ ٗٚ كوٍ ًٚ كٌط.  ٌٛٚ ِٛبٟ ًؽ ١يچ ث٠ -

 : ُلز ذٜسٟ ثب ثؼس

 .  ٗيك٠ دطر حٞاؾز ذٞز ث٠ ذٞز.  ٗٚ ػبقن ٠ً ١ٖ سٞ -

 : ُلشٖ حطل ثب

  ـبٙ ٗبًــــــــــــــــــــــ -

 .............ة ، ػٖٞٛ -

  ثلٖ٘ ضٝ ػ٘ٔف ثوي٠ زي٠ِ ٛصاقز آ١َٜ نساي
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 : ُلز ٝ ؾٞظٛسٕ ٗي ٛلؿف ٠ً ػٞضي ُٞقٖ ث٠ چؿجٞٛس ٝ ز١ٜف

  ضكش٠ يبزر ١ٖ ضههيسٙ حشي ٠ً قسي ظزٟ شٝم اٛوسض ًٜٚ كٌط ٠٘١ ٛصاض -

.  ٝؾٍ ايٚ ٝايؿشبز ايٚ اظ ثيكشط ٛ٘يكس زي٠ِ.  قس ظيبز آ١َٜ نسا.  ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب

 . ٗيٌطزٙ ١٘طا١ي٘ٞٙ ظزٙ زؾز ثب ٗيٌطزٛٞ ِٛبٗٞٙ زاقشٚ ٠٘١

 ق١ٞطٕ ثب زاضٕ ٝ ١ؿشٖ ػطٝؾيٖ سٞ االٙ ٠ً ٌٜٖٛ كٌط ايٚ ث٠.  ٌٜٖٛ كٌط ١يچي ث٠ ًطزٕ ؾؼي

.  ًطزٕ حطًز ث٠ ًطزٕ قطٝع آضٕٝ ٝ زؾشٖ ضٝ اٛساذشٖ ثٞز ثٜٔس ذئي ٠ً ٝ سٞضٕ.  ٗيطههٖ ٗبًبٙ

 ٝ ٗطز٠ٛٝ ذئي ١ٖ ٗبًبٙ.  ثٞزٕ ضههيسٙ ػبقن ٗٚ.  ١٘يكِي آيٚ قسٕ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 ًٜبض.  ٗيٌٜٖ چيٌبض ايٜؼب االٙ ٗٚ ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ٗٚ ثب زاضي ذسايب.  ًطز ٗي ١٘طا١يٖ زاقز

 ؟ ٠ٜٗ ٗطز ثؼس ث٠ ايٚ اظ يؼٜي ٗـطٝض ٝ ذٞزذٞاٟ ٗطز ايٚ.  ٗطز ايٚ

 

 زٛيب سٞ ػكوٖ س٢ٜب ١ؿشي سٞ

 س٢ٜب سٞ ثي ٗيٖ٘ٞٛ ٛجبقي

 زِٓيطي ٗٚ اظ ضٝظ يي ٠ً ِٛي

 زٛيب هس سٞضٝ زاضٕ زٝؾِز

 ٗئطظٟ هٔجٖ زيسٛز ٝاؾ٠

 اضظٟ ٗي زٛيب ث٠ سٞ ٝػٞز

 قيطيٜٖ ١بي ٓحظ٠ ثطاي

 ٗعٟ ث٢شطيٚ زاضٟ سٞ ٓت
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 اظ اٖٝٛ.  ث٢ف ًطزٕ ٝ دكشٖ.  ُطكز حطنٖ.  ًطزٕ ِٛبٕ قيُٞٙ ٝ ظز ٝاؾٖ چك٘ي ي٠ ثيكؼٞض

 ًؿي ٠ً ػٞضي آضٕٝ.  ٗيطههيسٕ اٝٙ ثـْ سٞ زاقشٖ ػٞضايي ي٠ اِٛبض.  قس ٛعزيي ث٢ٖ دكز

 .  ًطزٕ ِٛبـ حطل ثب.  ثيطٝٙ ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ ثـٔف سٞ اظ ٛك٠ ٗشٞػ٠

 

 قيطي٠ٜ سٞ زاقشٚ زٝؾز چوسض

  ٗيكي٠ٜ زّ ث٠ چك٘بر ضَٛ سٞ

 اٝٛؼبيي سب زاضٕ زٝؾز ٗٚ ضٝ سٞ

 ٗي٘يطٟ حٞا ٝاؾ٠ آزٕ ٠ً

 قيطي٠ٜ سٞ زاقشٚ زٝؾز چوسض

  ٗيكي٠ٜ زّ ث٠ چك٘بر ضَٛ سٞ

 اٝٛؼبيي سب زاضٕ زٝؾز ٗٚ ضٝ سٞ

 ٗي٘يطٟ حٞا ٝاؾ٠ آزٕ ٠ً

 ٗي٘يطٟ حٞا ٝاؾ٠ آزٕ ٠ً

 

  ٛ٘يرٞاؾشٖ ٝ ِٛبٟ ايٚ ٗٚ ٝٓي.  ٗيٌطز ِٛبٟ ث٢ٖ ػاله٠ ثب زاقز.  ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف ثطُكشٖ

 

 ٗيسٕ ػٖٞٛ٘ زاقشٜز ٝاؾ٠

 زيسٕ ٝ ػكن ٗٚ سٞ چك٘بي سٞ

 ػصاث٠ چ٠ زٛيب سٞ ًٜبض

 ٗيِيطٕ آؿٞقٖ سٞ ٗٚ ضٝ سٞ
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 ٠ً ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب ٝ ػوت ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ.  ًطزٕ ِٛبٕ ٓجرٜس ثب ٝ ً٘طٕ زٝض ُصاقز ٝ زؾشف

 ٝؾٍ ٗي٠ٌٜ چي٠ ًبضا ايٚ ٛ٘يسٖٝٛ ٜٖٗ.  ٗيرٜسٟ ٝٓي ٗيك٠ يبيغ ػبٓج٠.  ثرٜسٟ قس ثبػض

 .  ضههيسٙ

 

 ذٞث٠ ٝاؾٖ زٛيب ٠ً ذٞثي سٞ

 آقٞث٠ زٛيبٕ،چ٠ سٞ ٛجبقي

 هٔجٖ ٝاؾ٠ زٓئي س٢ٜب سٞ

 ٗيٌٞث٠ ٓحظ٠ ١ط ؾي٠ٜ سٞ ٠ً

 ٗيٌٞث٠ ٓحظ٠ ١ط ؾي٠ٜ سٞ ٠ً

 

.  ٛ٘يسٖٝٛ.  ٗبٌٓيز.  ذٞقحبٓي.  حؿطر.  ػاله٠.  ٗحجز چٞض ي٠.  ثٞز چي چك٘بـ سٞ ٛ٘يسٖٝٛ

  دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ًٜٖ سحْ٘ ٛشٞٛؿشٖ ٠ً زاقز ثطم اٝٛوسض چك٘بـ ٝٓي

 

 قيطي٠ٜ سٞ زاقشٚ زٝؾز چوسض

  ٗيكي٠ٜ زّ ث٠ چك٘بر ضَٛ سٞ

 اٝٛؼبيي سب زاضٕ زٝؾز ٗٚ ضٝ سٞ

 ٗي٘يطٟ حٞا ٝاؾ٠ آزٕ ٠ً

 

.  ثٞؾيس ٗاليٖ ٝ ديكٞٛيٖ چي٠ ث٠ چي ثل٢ٖ٘ ٠ً ايٚ اظ هجْ ٝ ًطز ثـٖٔ آضٕٝ آ١َٜ قسٙ سٕ٘ٞ ثب

 .  ثعٙ ػيؾ ٝ ثعٛٚ زؾز ٠٘١ قس ثبػض ٠ً
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 سٜٖ اظ حؽ ًطزٕ احؿبؼ.  آزٕ ٠٘١ ايٚ ػٔٞ.  ذؼبٓز اظ ٗطزٕ.  ًطز ٠ً ثٞز ًبضي چ٠ ايٚ اح٘ن

 ٛكٞٛس ثطزٕ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ آضٕٝ ٠ً ك٢٘يس ٝ حبٖٓ ًٜٖ كٌط.  ًٜٖ ِٛبٟ ًؿي ث٠ ٛكس ضٕٝ.  ضكز

 ثطٟ دبييٚ ثبال ؾيٜٖ قس ثبػض ٠ً ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ًطزٕ آظاز ٝ قسٕ حجؽ ٛلؽ.  ػبٕ ؾط

. 

 

 ثب ٗبًبٙ.  ٛكؿشٚ ػبـ ث٠ ذٞزقٞٙ ٝ ًطزٙ ثٜٔس ًٜبضٕ اظ ظٝض ث٠ ٗبًبٙ اٝٗسٙ ايٜب كطٛٞـ ٝ ؾحط

 : ُلز ذٜسٟ

 .  ٌٜٛيٚ اشيشف.  ٗيِيطٗب سحٞيْ ؾبٖٓ اظسٞٙ ٝ ظٖٛ.  ٗيبٕ زي٠ِ زهيو٠ چٜس -

 : ُلز ٝ ظز چك٘ي ي٠ كطٛٞـ

 .  ث٠ٛٞ٘ ؾبٖٓ ٗيٌٜيٖ ًبضي ي٠ قت سب ٗبًبٙ آهب ٛشطؼ -

 .  ًطزٕ ِٛبٟ كطٛٞـ ث٠ ػهجبٛيز ثب ٝ ٓجٞ ػيٚ قسٕ هطٗع.  ذؼبٓز اظ ٗطزٕ يؼٜي

 .  اٛساذز ثبال اي ق٠ٛٞ ذٞٛؿطزي ثب ١ٖ كطٛٞـ ٝ ضكز ٝ ذٜسٟ ظيط ظز ٗبًبٙ

 : ُلز ٛبظ ثب ؾحط

  اظر اٝٗس ذٞقٖ ذئي.  ٗشلبٝر ػطٝؼ ي٠ قسي.  قسي ٛبظ ذئي آيٚ ٝاي -

 ؟ ُلشٖ زيسي.  ذبٖٛ ثِيطيٚ سحٞيْ ٠ً ايٚ ٗؼٜي ث٠ ظز چك٘ي ي٠ كطٛٞـ

 .  ٛعزٕ حطكي ٝ اُٝٛطف ًطزٕ ضٝٗٞ

 ٢ٗ٘ٞٛي آذط ٛعزيٌبي.  ٛساز ث٢ٖ ذيبّ ٝ كٌط اػبظٟ ٠ً ثٞز قٔٞؽ اَطاكٖ ٝ زٝض اٝٛوسض قت آذط سب

 زٝسبيي ؾالٗي نساي ثب ٠ً ٗيٌطزيٖ ُٞـ ػٕ٘ٞ ظٙ حطكي دط ث٠ زاقشيٖ ٗبًبٙ ٜٗٞ ٝ ثٞز

  نسا َطف ثطُكشيٖ

 ١ٖ ٗبًبٙ.  ٗيٌطز ِٛبٗٞٙ ٓجرٜس ثب زاقز.  ثٞز اٝٗسٟ ثسٕ ِٛبـ اظ ٠ً دؿطٟ ١٘ٞٙ.  ثٞز ذٞزـ

 : ُلز ث٢ز ثب ٝ ِٛبقٌطز ظزٟ قي
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 ؟ اٝٗسي ًي ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ايٜؼب سٞ -

 : ُلز ٝ ًطز ضيع ٝ چك٘بـ ػيجكٞ سٞ ًطز ٝ زؾشف ذٞٛؿطي ثب

 ٗؼطكي ذبٛ٘ز ث٠ ٝ ٗٚ ٛ٘يرٞاي.  اٝٗسٕ زيكت.  ُطٗشٞٙ اؾشوجبّ اظ ُطاٗي ذب٠ٓ دؿط ٜٗ٘ٞٙ -

  ًٜي

 : ُلز ٝ ٗٚ ؾ٘ز ًطز ضٝ قسٟ ٜٗوجى كٌي ثب ٗبًبٙ

 . ٠ٜٗ ػكن آيٚ ايكٖٞٛ.  ١يطثس.  ذبٖٓ دؿط ١يطثس.  ٗيٌٜٖ ٗؼطكي ػعيعٕ آيٚ -

 : ُلز ٝ ؾ٘شٖ آٝضز زؾشكٞ ٝ ظز ٗبًبٙ ث٠ چكٌ٘ي ١يطثس

 . ذٞقجرشٖ آقٜبييشٞٙ اظ -

 ِٛبٟ ١يطثس زؾز ث٠ زاقز ػهجبٛيز ثب ٠ً ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ١ٖ ِٛبٟ ًطزي٠ ِٛبٟ زؾشف ث٠ سطزيس ثب

 احؿبؼ ٠ً ثٞز زاؽ اٛوسض زؾشبـ.  زازٕ زؾز ث٢ف ٝ ؾ٘شف ثطزٕ ٝ ٓطظٖٝٛ زؾز.  ًطز ٗي

 ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ ًكيسٕ ثيطٝٙ زؾشف سٞ اظ ٝ زؾشٖ.  ٗيؿٞظ٠ٛ زاضٟ ٝ زؾشٖ زاضٕ ٗيٌطزٕ

 .  ٗيٌطز ِٛبٟ ٗٚ ث٠ ػهجبٛيز ثب زاقز

 : ُلز ١يطثس.  ثٞز ٛبضاحز ٗٚ زؾز اظ چطا ؟ چ٠ ٗٚ ث٠

 ظٙ ثبالذطٟ ٝقيُٞٛي سلطيح ٠٘١ اٝٙ اظ ثؼس ٝ زازيٚ س٠ٔ ث٠ زٕ ثبالذطٟ ٗبًبٙ آهب ػؼت چ٠ -

 ؟ ُطكشي

 ثرز ثس ٜٗٞ چطا ؟دؽ ٗٚ ث٠ زاز ُيط چطا دؽ ؟ ثٞزٟ ثبظ زذشط حس ايٚ سب ٗبًبٙ يؼٜي ؟ چي يؼٜي

 ؟ ًطز

 ٝ ذٞزـ ذئي ًطزٕ احؿبؼ.  ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٝ ًطز ٗكز ٝ زؾشف ػهجبٛيز ثب ٗبًبٙ

 چطا زٝسب ايٚ.  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ١يطثس ٝ ٗبًبٙ ث٠ سؼؼت ثب زاقشٖ.  ثبق٠ آضٕٝ ٠ً ٗي٠ٌٜ ًٜشطّ

 ؟ ثٞزٙ ايٜؼٞضي

 ًؿي زؾز ثصاضي ٛجبيس ضٝ ُٜؼي ١٘چيٚ.  ُصقز ٛ٘يكس آيٚ اظ ٝٓي.  ٛجٞزٕ قيُٞٛي ا١ْ ٗٚ -

 . ٛ٘يس٠ٛٝ ٝ هسضـ ٠ً ثيٞكش٠
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 .  ٗيعز حطف ثبؿف ٝ ظٗيٚ ٝ اٗٞاّ ٝ ٗبّ اظ زاقز اِٛبض ػٞيي

 : ُلز ٝ قس ػسي زكؼ٠ ي٠ ثؼس ٝ قس ٗؼٕٔٞ زٛسٝٛبـ ٠٘١ ٠ً ػٞضي ذٜسيس ثٜٔس ١يطثس

  ًٜي ذٞزر ٗبّ ضٝ هي٘شي چيع١بي ٗيشٞٛي ضاحز ػٞضي چ٠ سٞ ٠ً ٛجٞز حٞاؾٖ.  ث٠ٔ -

  ضكز ٝ ًطز ذٖ ثطإ احشطإ ٛك٠ٛٞ ث٠ ٝ ؾطـ ثع٠ٛ حطف ٗبًبٙ ثسٟ اػبظٟ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ثؼس

.  ثيطٝٙ ٗيع٠ٛ زٝز ُٞقبـ اظ االٙ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ًطز ثٞز ػهجبٛي اٛوسض.  ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠

  ؟ ثٞز چي ١يطثس حطكبي ٗؼٜي.  ثٞز ذجط چ٠ ايٜؼب ذسايب

 : ُلز اـ قسٟ ًٔيس زٛس٢ٛٝبي ثيٚ اظ ٝ زاز ككبض ٝ ُطكز ٗحٌٖ ٝ ثبظٕٝ ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز ٗبًبٙ

 ؟ ُلشٖ چي ك٢٘يسي ثعٛي حطف زي٠ِ ١يطثس ثب ٛساضي حن -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ق٠ٌ

 ؟ زاضٕ چيٌبض اٝٙ ث٠ ٗٚ -

 ٛ٘يٌٜي سٞػ٢ي ث٢ف ٠ًٜ نحجز ثب١بر ذٞاؾز اٖٝٛ ا٠ُ حشي.  زاضي ًبض اٝٙ ث٠ سٞ ِٛلشٖ ٜٖٗ -

 ؟ ك٢٘يسي

 : ُلشٖ ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ

  ثبظٕ ُطكز زضز.  ًٚ ّٝ ٝ زؾشٖ.  ك٢٘يسٕ آضٟ -

 : ُلز ٝ ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ.  اٝٗس ذٞزـ ث٠ سبظٟ اِٛبض

  آيٚ ٗيرٞإ ٗؼصضر -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب

 ٗؼصضر ٗيِي ًالٕ ي٠ آذطٕ ٗيٌٜي ذٞاؾز زٓز ًبضي ١ط.  ايٜؼٞضي٠ ًبضار ٠٘١ ١٘يك٠ -

 . ٗيرٞإ

 ضٝي نٜسٓي٘ٞٙ ًٜبض ُصاقشٚ ٝ ٗؼٔؽ سٞي آٝضزٙ ٝ سبثٔٞٗٞٙ.  ثسٟ ٝ ػٞاثٖ ٝ ثع٠ٛ حطف اٝٗس سب

 .  ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ زيسٛف ثب.  ثٞزٙ ًطزٟ زضؾز ٗرهٞنف ٠ً ؾشٞٛي
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 ٝ ثٞز سبضيي ػ٘بضر زاذْ.  ثٞزيٖ ٝايؿشبزٟ ػ٘بضر زض ًٜبض زٝسبيي.  ثٞز قسٟ ذٞقِْ ذئي

 ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ دكشٖ ١ٖ ٗبًبٙ.  ثٞز ً٘طٕ ث٠ زؾشٖ ٝ ػٔٞ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ ٗٚ.  ضٝقٚ ثيطٝٙ

 ثبز اِٛبض ثٞز ثٜٔس ذئي چٞٙ ٜٖٗ سٞض.  ٗيٌطز ِٛبٟ اكن ث٠ زاقز ٝ ػيجف سٞ ثٞز ًطزٟ زؾشبـ

 .  ثٞز ذٞقِْ ٝ ٗيٞٗس چكٖ ث٠ ذئي ػ٘بضر زاذْ سبضيٌي سٞ ٝ ١ٞا سٞ ثبق٠ ذٞضزٟ ث٢ف

 .  ثٞز هكَٜ ذئي.  ثيطٝٙ ثيبز ػٌؿي ١٘چيٚ ذطاث٠ ػ٘بضر اٝٙ اظ ٛ٘يٌطزٕ كٌط انال

 زيس ذٞزـ ٗشٞػ٠ ٜٗٞ ِٛبٟ سب.  ٗيٌطز ِٛبٟ ػٌؽ ث٠ ٓصر ثب زاقز.  ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 : ُلز ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز

  ٜٗ٘ٞٙ.  هك٠ِٜ ذئي.  زاضيٖ زي٠ِ ١ٖ ثب ٠ً ٗكشطًي٠ ػٌؽ اٝٓيٚ ايٚ -

 .  دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ِٛلشٖ چيعي

 

 ضٝ ثبثب ٗبٗبٙ ٛيؿز هطاض زي٠ِ اِٛبض.  ٗي٘يطٕ زاضٕ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ضؾيس ٠ً ذساحبكظي ٗٞهغ

 ُطي٠ قت آذط ٠ً ػطٝؾ٢بيي اظ ١٘يك٠.  ثٞز ثس حبٖٓ ذئي.  ٗؿٔد ث٠ ٗيطٕ زاضٕ اِٛبض.  ثجيٜٖ

 اقٌبٕ ػٔٞي ٛ٘يشٞٛؿشٖ االٙ ذٞزٕ ٝٓي.  ثطٙ ًؼب هطاضٟ اِٛبض حبال ٗيِلشٖ.  ٗيٞٗس ثسٕ ٗيٌطزٙ

 كوٍ.  ثٞزٖٛ ٓٞؼ دبي ث٠ ٗيصاقشٚ ٝ ًطزٖٛ ُطي٠ ٠٘١.  ٗيٌطز ُطي٠ دبٕ ث٠ دب ١ٖ ٗبٗبٙ.  ثِيطٕ ضٝ

 آضٕٝ ٝ زاز ككبضٕ ذٞزـ ث٠ ًطز ثـٖٔ ٝ ػٔٞ اٝٗس ١ٖ ثبثب.  ٗيِصضٟ چي ٗٚ زّ سٞ ٗيسٝٛؿز ٗبٗبٙ

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض

 ضٝ سٞ ثس ٗٚ.  ثبقي زاقش٠ زٝؾف ًٚ ؾؼي ١ٖ سٞ.  زاضٟ زٝؾز.  ٛيؿز ثسي آزٕ ٗبًبٙ -

 . ثبثب ٛ٘يرٞإ

 ٗبًبٙ زؾز سٞ ضٝ زؾشٖ ٝ ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ ثبثب.  حطكبٕ ٛساقز ١ٖ اي كبيسٟ زي٠ِ.  ٛعزٕ حطكي

 . ُصاقز

 اي ذ٠ٛٞ ؾ٘ز ث٠ قسيٖ ٗبقيٚ ؾٞاض ُطي٠ ًٔي ٝ ًطز ٗبًبٙ ث٠ ثبثب ٠ً ؾلبضـ ًٔي اظ ثس ذالن٠

 . ًطزيٖ حطًز ثٞزٗف ٛسيسٟ حبال سب ٠ً
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 ٗٚ اقٌبي.  ٗيكسٙ ضز چكٖ٘ ػٔٞي اظ ذيبث٢ٛٞب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ثٞز ٗبقيٚ قيك٠ ؾ٘ز ضٕٝ

 : ُلز ٝ زاز ككبض ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗبًبٙ ثٞزٕ كٌط سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  دبييٚ ٗيٞٗسٙ ١ٖ

 .  ٗيكي ٗطيى.  ٌٛٚ ُطي٠ ايٜوسض.  آيٚ ثؿش٠ -

 : ُلشٖ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ زؾشف سٞ اظ ٝ زؾشٖ

 .  زاضٕ ػبزر ، ٛجبـ ِٛطاٙ.  ١يچ ديكف ١ب ُطي٠ ايٚ ٠ً ًطزٕ ُطي٠ ايٜوسض -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب

 ؟ ٗي٠ٌٜ سـييط چيعي ًبض اثٚ ثب ٛظطر ث٠ ؟ ١بٙ ًٜي ٗٚ ثبض سي٠ٌ ٗيرٞاي ًي سب آيٚ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب ٜٖٗ

 الاهْ ٗيك٠ ذٜي زٖٓ ٝٓي.  ١ؿشٖ االٙ ٠ً ٗيٖ٘ٞٛ ثسثرشي ١٘ٞٙ ٗٚ.  ٛ٘يك٠ ػٞو چيعي ٠ٛ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس حطل ثب

 ؟ ثسثرشي چي ٝاؾ٠ ػٜبثؼبٓي ثسٖٝٛ ٗيك٠ ٝهز اٝٙ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

  ؟ ٛ٘يسٝٛي ذٞزر يؼٜي -

 : ظز زاز

 ؟ ثسثرشي ٜٗي ٗبّ ػٞٙ ؟ ثسثرشي ٜٗي ديف چٞٙ ؟ ثسثرشي ٜٗي ظٙ چٞٙ.  ٛ٘يسٖٝٛ ٠ٛ -

 : ظزٕ زاز ذٞزـ ٗظْ ٜٖٗ

 .  آضٟ.  ٓؼٜشي آضٟ -

 زاقز هٔجٖ.  ُبظ ضٝ ُصاقز ٝ دبـ ٗيشٞٛؿز سب ػبـ ث٠.  ٛعز حطكي ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب

 : ُلشٖ آضٕٝ ُصقز ٠ً يٌٖ.  ز١ٜٖ سٞ ٗيٞٗس

  ٗبًبٙ ثطٝ آضٕٝ -
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 .  ٛ٘يعز دط ١ب ذيبثٞٙ سٞ دطٛسٟ ٝ ثٞز قجٖ ٛهل٠.  ًطز ثيكشط ضٝ ؾطػز ١ٖ ثبظ ٝ ٌٛطز سٞػ٢ي ٝٓي

 اٝٗس زض حطنٖ آذطـ.  ذٞٛسٟ ًٞض ٝٓي.  ًٜٖ آش٘بؾف ٗٚ ٠ً ٗيٌطز ضٝ ًبض ايٚ زاقز ٗرهٞنب

 : ظزٕ زاز ٝ

.  ٌٛجز ظٛسُي ايٚ اظ ثكٖ ضاحز.  قٖ ضاحز ٝ ث٘يطٕ.  ًٜيٖ سهبزف ٠ً ثطٝ سٜس اٛوسض.  ػ٢ٜٖ ث٠ -

 .  ٛساضٟ كبيسٟ ايٜؼٞضي ثطٝ سٜس ٗيشٞٛي سب.  سٞ زؾز اظ

 

.  ٓؼٜشي.  ثيطٝٙ ٗيٞٗس ػٔٞ قيك٠ اظ ؾط ثب ثٞزٕ ٛجؿش٠ ً٘طثٜس ا٠ُ ٠ً سطٗع ضٝ ظز ١٘چيٚ يٌسكؼ٠

 . ٛ٘يٞٗس ثبال سطؼ اظ ٛلؿٖ

 ٝ ًطزٟ ُطٟ كطٗٞٙ زٝض ضٝ زؾشبـ زيسٕ ٠ً.  ًطز ٠ً ثٞز ؿُٔي چ٠ ايٚ ثجيٜٖ ؾ٘شف ثطُكشٖ

  ثٞز قسٟ هطٗع ػهجبٛيز اظ نٞضسف.  ٗيسٟ ككبض اٝٛٞ ٗحٌٖ

 .  ظزٕ زاز ػهجبٛيز ثب.  ١ؿز ١ٖ ػهجبٛي سبظٟ ثسٟ ًكشٚ ث٠ ٜٗٞ ثٞز ٛعزيي دطٝ ثچ٠

  ؟ ٗيٌٜي ؿُٔي چ٠ زاضي ١ؿز ٗؼٕٔٞ -

 ث٠ ٝ ذٞزٕ سطؼ اظ ٠ً ثٞز قسٟ سطؾٜبى اٛوسض چك٘بـ.  ًطز ِٛبٕ ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز ػهجبٛيز ثب

 .  چؿجٞٛسٕ ٗبقيٚ زض

 آخ ي٠ ٠ً ثٞز ُطكش٠ ٝ زؾشٖ ٗحٌٖ اٛوسض.  ذٞزـ ؾ٘ز ًكيسٕ ٝ ثبظٕٝ ث٠ ظز چَٜ يٌسكؼ٠

 : ُلشٖ ظٗبٙ ١ٖ ثيبضٕ زض زؾشف سٞ اظ ٝ زؾشٖ ًطزٕ ؾؼي ٝ ُلشٖ

  قيٌٞٛسي ٝ زؾز ، ًٚ ٖٝٓ ٝحكي چش٠ -

  ثبال دطيسٕ زازـ نساي ثب

 ؟ ك٢٘يسي.  ثعٛي ٗطزٙ اظ حطكي ٛساضي حن زي٠ِ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ زاز ذٞزـ ٗظْ ؟ٜٖٗ ضٝاٛي قسٟ چف!! ؟ ٝا.  ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب
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 اظ ثيبز ثٌك٠ ٜٗٞ ذٞاؾز ٝهز ١ط ٗيِٖ ذسا ث٠ ثبق٠ ؟ ثِيطٕ اػبظٟ سٞ اظ ثبيس ايٜٖ ٝاؾ٠ چي٠ -

 .  ثِيطٟ اػبظٟ ػٜبثؼبٓي

 : ُلز ٝ زاز سٌٖٞٛ ٗحٌٖ

  قٞ ذل٠ ؟ ٗيل٢٘ي قٞ ذل٠ -

  كطٗٞٙ ضٝ ُصاقز ٝ ؾطـ ٝ ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ ثؼس

 ؟ ُلشٖ چي ٗٚ اِٛبض حبال ؟ ٗي٠ٌٜ ايٜؼٞضي چطا ايٚ

 ؾ٘ز ًطزٕ ٝ ضٕٝ ٗي٘بٓيسٕ ٝ زؾشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ٛسازٕ ث٢ف ا١٘يشي.  ثٞز ُطكش٠ زضز زؾشٖ

 سٞ ػهجبٛيز اٝٙ اظ زي٠ِ.  ؾ٘شف ثطُكشٖ آضٝٗف نساي ثب قت سبضيٌي ث٠ ظزٕ ظّ ٝ قيك٠

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب.  ٛجٞز ذجطي نساـ

.  ٗبؾز ػطٝؾي قت اٗكت ٗظال ؟ ٗيٌٜي ضكشبض ايٜؼٞضي چطا ؟ ٗيعٛي حطف ايٜؼٞضي چطا -

 ؟ ًٜٚ زػٞا ١ٖ ثب ايٜوسض قت ايٚ سٞ ٠ً زيسي ضٝ زاٗبزي ػطٝؼ ًسٕٝ

  ثيطٝٙ ثع٠ٛ ُطزٛف ضٍ زٝثبضٟ قس ثبػض ٠ً ظزٕ دٞظذٜسي

 ٗؼجٞضـ ٝ ثسظزٟ ػطٝؼ ٠ً زيسي ١ٖ ضٝ زازٗبزي ًسٕٝ ؟ ثبق٠ ايٚ ٠ً ١ؿز ثوي٠ ٗظْ ٗب چي -

.  ًٜي سحْ٘ ٛيؿشي ٗؼجٞض.  ١ؿز ٠ً ١٘يٜي ٗٚ اذالم ي٘ٚ زض ؟ ٠ًٜ اظزٝاع ثب١بـ ٠ً ٠ًٜ

 .  ثبقي زاقش٠ زٝؾز ٝ اذالهف ٠ً ثِيط يٌيٞ ثطٝ ثسٟ َالهٖ

 ُصاقز ٝ زؾشف. ًطز ثبظ اٝٓف ز٠ً٘ ثب ١٘طاٟ ٝ دبديٞٛف.  ُطكز ُبظ ٗحٌٖ ٝ ٓجف ػهجبٛيز اظ

 ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ ٝ ٗٚ ضٝ قس زال ٝ ٗٚ نٜسٓي دكز ُصاقز ٝ زؾشف يٌي اٝٙ ٝ كطٗٞٙ ضٝ

 : ُلز قسـ ًٔيس

 اظ ضاحشي ايٚ ث٠ آٝضزٕ زؾز ث٠ ؾرشي ايٚ ثب ٠ً ٝ چيعي ٗٚ.  ثسٕ َالهز ٗٚ ٠ً ذٞٛسي ًٞض -

 .  ٛ٘يسٕ زؾز

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ.  ُطكز ضٝ چٖٞٛ ػسيز ثب ثؼس
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 ٗطزٙ ذيبّ ٜٖٗ ؟ ك٢٘يسي. آيٚ ثبقٖ ٗطزٟ ٗٚ ٠ً ٗيكي ذالل ٗٚ زؾز اظ ٝهشي كوٍ سٞ -

 .  ضؾيسٕ ٗيرٞاؾشٖ ٠ً چيعي اٝٙ ث٠ سبظٟ.  ٛساضٕ

 : ُلز آضٕٝ نسايي ثب ٝ ًطز ٌٗض ٓجبٕ ضٝ ُطزٝٛس نٞضسٖ اػعاء سٞ ٝ چك٘بـ ثؼس

 .  ثجطٕ ٓصر يٌٖ.  ًكيسٕ ٠ً ؾرشي ٠٘١ ايٚ اظ ثؼس ٗيرٞإ سبظٟ -

 . ظز ذجيظب٠ٛ ٓجرٜس ي٠ ١ٖ ثؼس

 ضٝي اظ ٝ هٔجف َذف.  ػًالٛيف ؾي٠ٜ ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ.  ػٞيي.  دطٝ ًظبكز. اٝٗس زض حطنٖ

 : ُلشٖ ٝ ث٢ف ًٞثيسٕ ٗكز ثب ػوت زازٕ ١ٔف ظٝض ث٠.  ٗيعز سٜس ذئي. ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٓجبؼ

  ثيكؼٞض.  ػٞيي -

 : ُلز ٝ زؾشف سٞ ُطكز ٝ زؾشبٕ ٝ ذٜسيس

 ثبقٖ ٛجبيس.  ثبقٖ ضايي اظر ثبيس ٗٚ ثبالذطٟ.  ٜٗي ٗبّ سٞ.  ًٞچٞٓٞ ذبٖٛ ٠ٜٗ حن ايٚ ؟ چطا -

  ؟ يؼٜي

 .... آزٕ ي٠...سٞ..  سٞ -

 ٠٘١ االٙ چٞٙ.  ٛساضي اػشطاو حن ١ٖ سٞ.  ثٌٜٖ ٛ٘يرٞإ قطػي ذالف ًبض ؟ٗٚ چي ٗٚ ؟ چي -

 ؟ ٠ٛ ٠ِٗ.  ٗيسٙ ٗٚ ث٠ ٝ حن ايٚ

 . ًطز حطًز ٝ ًطز ضٝقٚ ٝ ٗبقيٚ ١ٖ ثؼس دبٕ ضٝ ُصاقز ٝ ثٞؾيس ٝ زؾشٖ.  ذٜسيس ١ٖ ثؼس

 .  ٗيٌطزٕ ِٛبـ زاقشٖ ثبظ ز١ٚ ثب ١ٜٞظ ٗٚ ٝٓي

 

 اٝٗس ؾطٕ دكز اٖٝٛ.  سٞ ضكشٖ سطزيس ٝ قي ثب ، زاذْ ثطٕ ٗٚ ٠ً قس ٜٗشظط ٝ ًطز ثبظ ضٝ ذ٠ٛٞ زض

 ًطٕ ذٞضي ٛب١بض ٗيع ٝ ٗجٔ٘بٙ ثب ثعضٍ ذئي ؾبٓٚ ي٠.  ًطزٕ اَطاكٖ ٝ زٝض ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ثؿز زض ٝ

 ايٚ اظ ق٢ط س٘بٕ.  دٜؼطٟ ؾ٘ز ضكشٖ. ثٞز ذٞقِْ ذئي آقذعذ٠ٛٞ ي٠ ١ٖ ؾبٓٚ ُٞق٠.  اي ه٢ٟٞ

 ٠ً ثبال دطيسٕ ٗبًبٙ نساي ثب ٠ً ثٞزٕ ذٞزٕ ١ٞاي ٝ حبّ سٞ.  ثٞز هكَٜ ذئي.  ثٞز ٗؼٕٔٞ ثبال

 : ُلز ٝ ًطز ػ٘غ ٝ ٓجرٜسـ ٝزيس ٗٚ اذٖ ٝهشي ٝٓي.  ثيبز ٗبًبٙ ٓت ضٝ ٓجرٜس ي٠ قس ثبػض
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 ؟ اٝٗس ذٞقز ؟ چي٠ ٛظطر -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 ؟ قسٟ ٢ٖٗ ٜٖٗ ٛظط حبال سب ًي اظ -

 ضٝ ذٞزـ ٗيٌطز ؾؼي زاقز.  ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ثؼس.  زاز ككبض ١ٖ ضٝي ضٝ زٛسٝٛبـ حطل اظ

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٠ًٜ ًٜشطّ

  ثجيٜي ١ٖ ضٝ ذ٠ٛٞ زي٠ِ ػب١بي ٝ ًٜي ػٞو ٝ ٓجبؾز ثطي ث٢شطٟ -

 ي٠.  ؾ٘ز اٝٙ ث٠ ضكشٖ ٝ ٛعزٕ حطكي.  ًطز اقبضٟ ثٞز ضا١طٝ ي٠ ٠ً ؾبٓٚ ُٞق٠ ؾ٘ز ث٠ ١ٖ ثؼس

.  ثٞز قسٟ زيعايٚ ًطٕ ٝ ثٜلف ٗجٔ٘بٙ ثب ٠ً ذهٞني حبّ ي٠ ث٠ ٗيرٞضز ٠ً ثٞز ًٞچيي ضا١طٝ

 ؾطيغ ٛساقشٖ حٞن٠ٔ.  ثٞز ًشبثر٠ٛٞ ٝ ًبض اسبم ٠ً ًطزٕ ثبظ يٌيكٞ ٠ً ثٞز ١بّ سٞ زض سب ؾ٠

 .  ثؿش٘ف

. ثٞز ٗٚ ػصاة ٝ ظػط اسبم ايٜؼب.  اي ٗؿرطٟ چيع چ٠!!!  ذٞاث٘ٞٙ اسبم. ثٞز ذٞاث٘ٞٙ اسبم ثؼسي زض

 ًطزٕ انطاكٖ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ٛكؿز ُٕٔٞ سٞ ثعضٍ ثـى ي٠ ثيٞكش٠ ثٞز هطاض ٠ً اسلبه٢بيي ٝ كٌط ايٚ اظ

 ث٠ ٠ً ِٛب١ٖ.  هطٗع ٗجٔ٘بٙ ثب قيي ذئي ؾطٝيؽ ٝ سرز ي٠.  ثٞز هكِٜي ٝ ثعضٍ ذئي اسبم. 

 .!!!  قسٟ سٕ٘ٞ ٝاؾٖ چيع ٠٘١ زي٠ِ.  كوٍ ٠ًٜ ضحٖ ث٢ٖ ذسا.  ثطُطزٝٛسٕ ضٝ ضٕٝ ؾطيغ.  اكشبز سرز

 ٓجبيي ث٠.  آثٖ دط چك٘بي ث٠.  ُطكشٖ هيبك٠ ي٠.  ًطزٕ ِٛبٟ ذٞزٕ ث٠ ٝ آي٠ٜ ػٔٞي ضكشٖ حٞن٠ٔ ثي

 ػطٝؼ چ٠.  ثِيطٕ ضٝ اقٌبٕ ضيعـ ػٔٞي سب ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس.  ٗئطظيس ثـى اظ ٠ً

 !!! ٗٚ ثٞزٕ ؿِ٘يٜي

 ضٝ ٛكؿز ٗٚ دكز اٝٗس.  ٌٛطزٕ ث٢ف سٞػ٢ي.  سٞ اٝٗس ٝ ًطز ثبظ ٝ زض ٗبًبٙ.  اٝٗس زض نساي

 ظزٟ ؾٜؼبم اٝٛوسض ٝٓي.  ١ٞٗبٕ ٝ سٞض ًطزٙ ثبظ ث٠ ًطزٕ قطٝع ٝ نٜسٓي ضٝي ٛكؿشٖ ٜٖٗ.  سرز

 ثٞز ُطكش٠ زضز زؾشبٕ.  ١ٖ سٞ ٗيرٞضز ُطٟ.  ٗيكس ثبظ ؾرز ذئي ٠ً ثسثرشٖ ١ٞٗبي ايٚ ث٠ ثٞزٙ

 زؾشف ٝ ؾطٕ ثبال اٝٗس ٗبًبٙ. ثٞزٕ ١ٞٗبٕ ُيط زض ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ.  ثٞزٗف زاقش٠ ٠ِٛ ثبال ثؽ اظ

 : ُلز ٠ً ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب.  ُصاقز زؾشٖ ضٝ

 .  ًٜٖ ثبظ ضٝ ١ٞٗبر ٝ ًٜٖ ًٌ٘ز ثصاض -



 
 

281 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 .  ٗيشٖٞٛ ذٞزٕ.  ٌٛطزٟ الظٕ -

 ٝ ثطزاقز ١ٞٗبٕ ضٝ اظ ٝ زؾشٖ ٗالي٘ز ثب.  قس ثسسط ٝٓي ضكشٚ ٝض ١ٞٗبٕ ثب ػهجي ًطزٕ قطٝع ثؼس

 : ُلز

  ثٌٜٖ ٝ ًبضٕ ٗٚ ثصاض.  ثكيٚ آضٕٝ.  ذٞة زذشط ٌٛٚ ٓؼجبظي -

 ٗي٠ٌٜ ثبظ ٝ ١ٞٗبٕ حٞن٠ٔ ثب ػٞضي چ٠ ٠ً ًطزٕ ِٛبـ آي٠ٜ سٞ اظ ٝ ٛكؿشٖ آضٕٝ ٝ ِٛلشٖ چيعي

 .  ٛ٘يٞٗس ًبضا ايٚ ذٞزذٞاٟ ٝ اذالم ثس ٗبًبٙ آهب ث٠.  ٓجبق٠ ضٝ ١ٖ ٗحٞ ٓجرٜس ي٠ ٠ً حبٓي زض

 : ُلز زكؼ٠ ي٠

 ؟ ٗيٌٜي ِٛبٕ ٗٔٞؾب ُطث٠ ايٚ ٗظْ چطا ؟ ًٞچٞٓٞ قسٟ چي -

 ؟ ٛ٘يٌطز ِٛبٟ ٠ً اٝٙ ؟ ك٢٘يس ًؼب اظ دطٝ ثچ٠.  دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب

  ثچ٠ ٗيٌٜٖ احؿبؼ ٝ ِٛب١ز ٗٚ -

 زؾش٘بّ ٗيع ضٝي اظ حطل ثب ٝ ٛسازٕ ٝ ػٞاثف. ثٞز ٗطٗٞظ ذئي.  ٗيبٝضز زض قبخ زاقشٖ زي٠ِ

 نٞضسٖ دٞؾز ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  آضايكٖ ًطزٙ دبى ث٠ ًطزٕ قطٝع ٝ ثطزاقشٖ ٝ آضايف ٗرهٞل

 ٝ ًطز ػسا ١ٞٗبٕ اظ ضٝ ؾٜؼبم آذطيٚ ١ٖ ٗبًبٙ ، قس سٕ٘ٞ ٠ً ًبضٕ.  ٗيٌك٠ ٛلؽ زاضٟ سبظٟ

 . زٝضٕ ضيرز ضٝ ١ٞٗبٕ

 ثٞزٕ قسٟ ١بيي ثچ٠ ٗظْ آضايف ثي نٞضر اٝٙ ثب.  ثٞز ١ٖ زض ذئي ثٞز ذٞضزٟ ٠ً سبكشي ذبَط ث٠

 .  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ذٜسٟ ثب زاضٟ ١ٖ ٗبًبٙ زيسٕ. ٗيكٚ ثيساض ذٞاة اظ ٠ً

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب

 . ًٚ ٗؿرطٟ ٝ ذٞزر ؟ زاضٟ ذٜسٟ چي٠ -

 ضٕٝ ضٝث٠ اٝٗس ٝ ًطز ثٜٔس ٜٗٞ ٝ ُطكز ٝ ثبظ١ٝبٕ.  ذٜسيس ثٜٔس ٝ ذٜسٟ ظيط ظز ُلشٖ ٠ً ايٜٞ

 : ُلز ٝ ٝايؿشبز
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 ١بي ثچ٠ ٗظْ.  اؾز ؾبزٟ ٝ آضايف ثي ايٜؼٞضي نٞضسز ٝهشي ٗيبز ذٞقٖ!!! چي٠ ٗؿرطٟ -

 .  ثٞز ٗٞاظجكٞٙ ػٞضٟ ٠٘١ ثبيس ٠ً ٗيكي ًٞچٞٓٞ

 .  ذٞزسي ثچ٠ -

 : ُلز ذٜسٟ ثب ٝ ُطكز ٝ ثبظٕٝ ٠ً ً٘س ؾ٘ز ثطٕ ٠ً قسٕ ضز ًٜبضـ اظ ١ٖ ثؼس

 .  ًٜي ػٞو ٓجبؾشٖ ًٜٖ ًٌ٘ز ثصاض ًؼب -

 ًطز ٗي ِٛبٕ ثٞز قيُٜز اظ دط ٠ً چك٘بيي ثب زاقز.  ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠.  ٗيكس دطٝ زاقز زي٠ِ

 . 

 : ُلشٖ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ زؾشف سٞ اظ ٝ زؾشٖ

 .  ٗيشٖٞٛ ذٞزٕ ٌٛطزٟ الظٕ -

 ٝ ثطزاقشٖ ضٝ ثبق٠ ٗٚ ثطاي ٗيعزٕ حسؼ ٠ً ضِٛي ؾطذبثي سٜي ح٠ٓٞ ً٘س سٞ اظ ضكشٖ ١ٖ ثؼس

 هلْ زاذْ اظ ٝ زض ٝ سٞ ضكشٖ.  ح٘بٕ ٗيٌطزٕ كٌط ٠ً زضي ؾ٘ز ضكشٖ ًٜٖ ِٛبٟ ث٢ف اي٠ٌٜ ثسٝٙ

 . ًطزٕ

 

 

 ًطزٕ ثبظـ ضاحز ذٞضز ٗي ظيخ د٢ٔٞ اظ چٞٙ ٓجبؾٖ.  قيي ٝ ثٞز هكَٜ.  ًطزٕ ح٘بٕ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 ٝهشي سب زازٕ َّٞ ٗيشٞٛؿشٖ سب.  ٗيٌطزٕ ؾجٌي احؿبؼ.  ثٞز ذٞة ذئي.  زٝـ ظيط ضكشٖ ٝ

 آة يٌٖ ًالٟ ثب.  ًطزٕ سٜٖ ٝ حٖٞٓ اٝٗسٕ.  قسٕ ذؿش٠ زي٠ِ.  ثبق٠ ذٞاثيسٟ ٗبًبٙ ثيطٝٙ ٗيبٕ

 .  ثيطٝٙ اٝٗسٕ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ زض هلْ آضٕٝ.  ُطكشٖ ٝ ١ٞٗبٕ

 ثٞز ٗؼٕٔٞ ٠ً ١ٞٗبيي ثب ثٔيع ثسٝٙ.  ثٞز سٜف ؾليس قٔٞاضى ي٠.  سرز ضٝي ذٞاثيسٟ ٗبًبٙ زيسٕ

.  ثطُطزٛسٕ ضٝٗٞ كٞضي.  اكشبز ثسٛف ث٠ چكٖ٘. ذيؽ ١ٞٗبي ثب ثٞز قسٟ ثبٗعٟ هيبكف.  ٛ٘ساض

 . ٠ًٜ سٜف ٓجبؼ آزٕ ٗظْ ٛ٘يش٠ٛٞ
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 ٠٘١.  حؿبثي زضؾز ٓجبؼ ي٠ اظ زضيؾ.  ٓجبؾب سٞي ُكشٚ ث٠ ًطزٕ ع قطٝ ً٘س ؾ٘ز ضكشٖ آضٕٝ

 !! ؟؟ ًؼبؾز ذٞزٕ ٓجبؾبي دؽ.  ثٞز دبضچ٠ ٗشط ٛيٖ

.  دٞقيسٕ ٝ ًطزٕ ديسا ٝ ثٞز ظإٛٞ سب ؾجع قٔٞاضى ي٠.  ثٞز سٜٖ ح٠ٓٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ثبالذطٟ

 .  ثك٠ ثيساض ٗيشطؾيسٕ ، ًٜٖ ػٞو ٓجبؼ ح٘بٕ سٞي زٝثبضٟ ثطٕ ًٜٖ نسا ؾطٝ ٛ٘يرٞاؾشٖ

 ث٠ ٛؿجز ٠ً ٗكٌي سبح ي٠ ٝ آٝضزٕ زض ٝ إ ح٠ٓٞ آضٕٝ.  ثٞز ذٞاة ١ٜٞظ ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 .  ًطزٕ سٜٖ ثٞز سط دٞقيسٟ ثوي٠

 كٌط ي٠.  زٝضٕ ضيرشٖ ٝ ًطزٕ ق٠ٛٞ ١ٞٗبٗٞ.  ٛ٘يك٠ ايٜؼٞضي ؟ ثيبضٕ ٝ ذٞزٕ ٓجبؾبي ثطٕ كطزا ثبيس

 ثيطٝٙ ثطٕ ث٢شطٟ ذٞاث٠ ٗبًبٙ ٠ً حبال ، ظزٕ ذجيظب٠ٛ ٓجرٜس ي٠ ٛبذٞزآُبٟ ٠ً ش١ٜٖ سٞ اٝٗس ذٞة

 ١ٖ ضٝ ًٔيس ٝ ثٞز ًطزٟ هلْ ٝ زض ٛبٗطز.  ٛكس ثبظ ًطزٕ ًبضي ١ط ٝٓي.  زض ؾ٘ز ضكشٖ آضٕٝ.  ثرٞاثٖ

 .  ثٞز ثطزاقش٠ زض ضٝ اظ

.  دٞقٞٛسٕ ضٝ ٗشٌب ضٝي ح٠ٓٞ ثب.  سرز ؾ٘ز ضكشٖ آضٕٝ.  ًكيسٕ ػهجبٛيز ضٝ اظ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ٗبًبٙ ٛرٞضٟ سٌٞٙ سرز ٠ً ًكيسٕ زضاظ ُٞق٠ ُٞق٠ ٗيشٞٛؿشٖ ٠ً ػبيي سب ٝ ظزٕ ًٜبض ضٝ دشٞ

 .  ثك٠ ثيساض

 اٝٙ ٝ قس حٔو٠ ً٘طٕ زٝض ٗبًبٙ زؾز ي٠ ٝ ػوت قسٕ ًكيسٟ يٌسكؼ٠.  ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ ٠ً ١٘يٚ

 چي ثٞز ذٞاة ٠ً ايٚ.  ز١ٜٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ.  ًطز ثـٖٔ دكز اظ ٝ ١بٕ ق٠ٛٞ زٝض ١ٖ زؾشف يٌي

 ؟؟ قس ثيساض ذٞاثيسٕ يؼٜي ؟؟ دؽ قس

 ٜٗٞ زؾشبـ ثب.  ٛ٘يكس ٝٓي ثيطٝٙ ثيبٕ ثـٔف سٞ اظ ٠ً ًطزٙ سوال ث٠ ًطزٕ قطٝع.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠

 .  ثرٞضٕ سٌٞٙ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٝ ثٞز ًطزٟ هلْ

 : ُلز ٝ ُٞقٖ ًٜبض آٝضز ٝ ؾطـ آضٕٝ

 ؟؟ ٗيٌطزي چيٌبض زي٠ِ قج٢بي.  ٗيطكشي اٗكت حبال ًٞچٞٓٞ؟ اسبم اظ ٗيٌطزي كطاض زاقشي -

 !!! ذٞاة ث٠ ثٞزٟ ظزٟ ٝ ذٞزـ ٝ ثٞزٟ ثيساض ػٞيي دؽ.  ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ

 : ُلشٖ ٓطظٝٙ نسايي ثب

 ؟ ثٞزي ثيساض سٞ -
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 : ُلز ذٜسٝٙ نسايي ثب

 !!! ؟ ظٖٛ ثسٝٙ اٖٝٛ ؟ ٢ٗ٘ي قت ١٘چيٚ اٖٝٛ ؟ ثرٞاثٖ ظٝز اٗكت زاقشي اٛشظبض -

 .... يب ثٞز ذٞاة زيسٗف ٗٚ ٝٓي ؟ ٗيٌطزٕ سٜٖ ٓجبؼ زاقشٖ زيسٟ ٜٗٞ يؼٜي

  ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ ثٞز قيُٜز اظ دط سٞـ ٠ً نسايي ثب

  ٗيك٠ ًظيق كطـ ضٝي ٛ٘يٜساظٟ ٗيبضٟ زض سٜف اظ ٝ ذيؽ ح٠ٓٞ آزٕ ذٞة زذشط -

 زاؽ ثسٖٛ س٘بٕ آٙ ي٠ ًطزٕ احؿبؼ.  ٝيؼيز اٝ زض زيسٕ ٠ً ٠ًٜ حبٓيٖ ٗيرٞاؾز.  دطٝ.  ػٞيي

 : ُلشٖ ٝ قٜيسٕ ٝ ُلشٜف آخ نساي ٠ً قيٌ٘ف سٞ ًٞثيسٕ آضٛؼٖ ثب.  قس

  ػٞيي ذئي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ظٛ٘ي.  ًطزٕ ثسي ًبض ٠ِٗ ؟ چطا -

  ظزي ًٔي ث٢ٖ سٞ ٝٓي -

  ثٞز سٞ ًبض ػبي ث٠ ي٠ -

 ؟ ًطزٕ چيٌبض ٗٚ ٠ِٗ -

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ضٝ إ ٠ُٛٞ

 .  ثجطٟ ذٞاثٖ ٗٚ سب زازي َّٞ ًٔي ٛل٢٘يسٕ ٌٛٚ كٌط -

 

 : ُلشٖ ٝ ٛيبٝضزٕ ًٖ.  ثٞز ك٢٘يسٟ دؽ ٓؼٜشي

 . ٗيٌك٠ َّٞ ايٜوسض ضكشٜٖ ح٘بٕ ١٘يك٠ ٗٚ.  ٛجٞز ايٜؼٞضي ١ٖ انال. ٛريط -

 : ُلز ٝ زاز ككبضٕ ذٞزـ ث٠ ثيكشط ٝ ٗٚ ٝ ذٜسيس

 !!! ٗيِي ضاؾز ٠ً سٞ.  آضٟ -
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 ًطزٕ كطٝ ثبظٝـ سٞ ٝ ٛبذٞٛبٕ حطنٖ اظ.  ُٞ زضٝؽ ٗيِلز ٗٚ ث٠ زاقز ظثٞٛي ثي ظثٞٙ ث٠ ، ػٞيي

 . ثك٠ قْ ثبظ١ٝبٕ زٝض اظ زؾشف قس ثبػض ٠ً زؾشف دبييٚ ؾ٘ز ث٠ ًكيسٕ ٝ

 ذي٠٘ زٝثبضٟ ثٌٜٖ اي زي٠ِ حطًز ذٞاؾشٖ سب ٝٓي ثيطٝٙ ًكيسٕ ثـٔف سٞ اظ ٝ ذٞزٕ ؾطيغ ٜٖٗ

 : ُلز ٝ ػٔٞ آٝضز ؾطـ ٝ نٞضسٖ َطف زٝ ُصاقز ُطكز ٝ زؾشبٕ زٝسب ٝ ضٕٝ ظز

 چيٌبض ٝ زؾشٖ ًٚ ِٛبٟ.  ٗيٌٜي ِٛبٕ ٗٔٞؾب ُطث٠ ٗظْ ٗيِٖ ث٢ز چطا ٗيِي ثؼس ؟ ًٞچٞٓٞ ًؼب -

 .  ٗٔٞؾبؾز ديكي ًبض ايٚ ؟ ٗيٜساظٟ چَٜ ذٞة زذشط.  ًطزي

 ذٍ ثبظٝـ ضٝي ٛبذٖٞٛ ػبي زيسٕ ًطزٕ زؾشف ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٗيعزٕ ٛلؽ ٛلؽ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  قسٟ هطٗع ٝ اٛساذش٠

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 .  ثٞز حوز -

 :  ُلز ٝ ًطز زّ س٠ اظ ذٜسٟ ي٠

 كٌطي چ٠ سٞ ٗٞضز زض ، اِٛيع ذبَطٟ قت ايٚ اظ ثؼس ثجي٠ٜ ٜٗٞ زؾز يٌي كطزا ا٠ُ ذٞة زذشط -

 ؟ ٗي٠ٌٜ

 .  دؿط ايٚ ٛ٘يك٠ ؾطـ ١يچي.  ُطكز ُط ذؼبٓز اظ سٜٖ س٘بٕ ًطزٕ احؿبؼ

 زؾشف سٞ اظ ٝ زؾشٖ اٝٗسٕ.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٟ ُطكشٖ ُط هيبك٠ ث٠ ٓصر ثب زاضٟ زيسٕ ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠

 ظيبز اؾشطؼ ذبَط ث٠ ٠ً نسايي ثب.  ثسٕ ث٢ف سٌٞٛي ًٞچٌشطيٚ حشي ٛشٞٛؿشٖ ٠ً ثيبضٕ ثيطٝٙ

 : ُلشٖ آضٕٝ ٗيٞٗس چبٟ س٠ اظ اِٛبض

 .  ٗبًبٙ ًٚ ٖٝٓ -

 : ٛبٓيسٕ زي٠ِ ثبض ي٠.  اِٛبض ٛجٞز زٛيب ايٚ سٞ انال.  ٛ٘يكٜيس اِٛبض اٝٙ ٝٓي

  ٗبًـــــــــــــــبٙ -
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 سطؼ اظ.  چطذٞٛسٕ ٝ ؾطٕ كٞضي.  ٗيؿٞظٛس ٝ نٞضسٖ ٛلؿف ٠ً ػٞضي ٛعزيي آٝضز ٝ ؾطـ

 ضيٖ ث٠ ثيكشطي ١ٞاي ثشٖٞٛ سب ٗيطكز دبييٚ ثبال قسر ث٠ ؾيٜٖ.  آٝضزٕ ًٖ ٛلؽ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 . ثلطؾشٖ

 : ُلز ثٞز قسٟ زٝض٠ُ ٠ً نسايي ثب ذيؿٖ ١ٞٗبي ٝ ُطزٖٛ ُٞزي سٞي ثطز ٝ ؾطـ

 ؟ ٗيسٝٛي ؟ آيٚ ًكيسٕ ؾرشي ٓحظ٠ ايٚ ٝاؾ٠ چوسض ٗيسٝٛي -

 : ُلشٖ آش٘بؼ ثب ٝ آضٕٝ.  ٗيِطكز آسيف زاقز ُطزٖٛ

  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف ٗبًبٙ -

 ي٢ٞ قس ايٜؼٞضي چطا ايٚ ذسايب.  ٛ٘يكٜيس ٜٗٞ حطكبي اِٛبض ٝٓي

 ثبقي ثـٖٔ سٞ اي ٓحظ٠ ايٚ ٝاؾ٠ ٗيسٝٛي.  ًطزٕ سؼؿٖ ش١ٜٖ سٞ ضٝ ١ب ٓحظ٠ ايٚ چوسض ٗيسٝٛي -

 ؟ ًكيسٕ ذٞاثي ثي قت چٜس

 ضٝ ٝ زؾشبـ ككبض ٝ ًطز ِٛبٕ ثٞز قسٟ هطٗع حس اظ ثيف ٠ً چك٘بيي ثب ثبال آٝضز ٝ ؾطـ ي٢ٞ ثؼس

 اـ قسٟ ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ ٝ ٗيكٌؿز زاقز زؾشٖ ٗچ ٠ً ًطز قسيس اٝٛوسض زؾشٖ

 : ُلز

 ث٠ ٗٚ.  آيٚ ٗيٌطز زي٠ٛٞ ٝ ٗٚ ثبقي زي٠ِ يٌي ٗبّ ٝ ٛجبقي ٗٚ ثـْ سٞ قت ايٚ سٞ اي٠ٌٜ كٌط -

 ؟ ٗيل٢٘ي. ثسٕ زؾشز اظ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ٗيطؾٞٛس ٗطزٙ ٗطظ

 .  ٗيٞٗس زض اقٌٖ زاقز ايُطاة ٝ سطؼ اظ.  ثٞز چف ٛجٞز ٗؼٕٔٞ.  ثٞز زي٠ٛٞ ثكط ايٚ

 : ٛبٓيسٕ

  قيٌٞٛسي ٝ زؾشٖ.  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف ٗبًبٙ -

 ٗٚ ثٞييسٙ ٝ ثٞؾيسٙ ث٠ ًطز قطٝع ٝ ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ آضٕٝ.  اٝٗس ذٞزـ ث٠ اِٛبض يٌسكؼ٠ ٗبًبٙ

 ٝ احؿبؼ ثب اٛوسض.  ثسٖٛ ثب ٗبًبٙ زؾشبي س٘بؼ اظ.  اؾشطؼ اظ.  ذؼبٓز اظ. ثٞز قسٟ زاؽ سٜٖ س٘بٕ.

 ذٞزٕ ث٠ ثبيس ٝٓي.  ثبق٠ ظٝضُٞ ٗبًبٙ ١٘ٞٙ ايٚ ٛ٘يكس ثبٝضٕ ٠ً ٗيٌطز ثطذٞضز ثب١بٕ ٗاليٖ
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.  ٛ٘يكس ٝٓي ًٜٖ ثٜٔسـ ذٞزٕ ضٝي اظ ًطزٕ ؾؼي ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ٓطظٖٝٛ ٝ ؾطز زؾشبي.  ٗيٞٗس

 .  ثٞز حطكب ايٚ اظ سط ؾِٜيٚ

 .  ٛجٞزٕ آٗبزٟ.  ٛ٘يرٞاؾشٖ االٙ.  ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ٗيعز زاقز قسر ثب هٔجٖ

 .  ثٞز هطٗع ذئي ثٞز هطٗع.  ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ٝ ثبال آٝضزٕ ٝ. زؾشٖ سٞ ُطكشٖ ٝ ؾطـ ظٝض ث٠

 ؟ چطا آذ٠ ؟ چطا ؟ يؼٜي ٗيٌطز ُطي٠ زاقز ؟ ٗبًبٙ!!!  ثٞز آٓٞز اقي ٗبًبٙ چك٘بي ٗٚ ذساي

 : ًطزٕ نساـ آضٕٝ

 !!! ؟؟ ٗبًــــــــــــــــــبٙ -

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ٓجبٕ آضٕٝ

 ث٠ ثصاض.  ٜٗي ٗبّ ثسٖٝٛ ثصاض.  ًٜٖ حؿز ثصاض.  زي٠ِ ًٜٖ سحْ٘ ٛ٘يشٖٞٛ.  آيٚ ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

...  ظٖٛ ث٠ ٠ً ثك٠ يبزاٝضي ثطإ ًبثٞؼ ايٚ ثب ١٘يك٠ ظٛسُيٖ قت ث٢شطيٚ ٛصاض.  ثطؾٖ آضظٕٝ

 ؾبٖٓ چٜس ًبثٞؼ ايٚ ثصاض.  ثطؾٖ آضاٗف ث٠ ٝػٞزر اظ ثصاض.  ثبـ آضٕٝ.  آيٚ ٗيٌٜٖ ذٞا١ف

  آيٚ ثك٠ سٕ٘ٞ

 : ُلشٖ سؼؼت ثب

 ؟ چي يؼٜي ؟ ؾب٠ٓ چٜس ًبثٞؼ -

 چطا.  ٗٚ ٛٞاظـ ث٠ ًطز قطٝع ٝ ًطز ِٛبٕ آش٘بؼ ثب ٝ ُصاقز ٓجٖ ضٝي ؾٌٞر ػالٗز ث٠ ٝ زؾشف

 دؽ.  ٗيكس چٜسقٖ ٗبًبٙ ثب ثٞزٙ اظ ١٘يك٠ ٠ً ٗٚ.  ثعٖٛ حطكي ٛ٘يشٞٛؿشٖ چطا.  ثٞزٕ قسٟ الّ

  ٛ٘يكس ثس حبٖٓ زي٠ِ سٜف ثٞي اظ چطا.  ثِيطٕ ٝ ػٔٞـ االٙ ٛ٘يشٖٞٛ چطا

 . ثٞز قسٟ ٗطُٖ چ٠ دؽ.  ٛيؿشٖ ػبقوف ٗٚ.  ٛساضٕ زٝؾز ٝ ٗبًبٙ ٗٚ ٝٓي

 چي ٝاؾ٠ ؟ ثسٕ ػصاة ٝ ذٞزٕ چي ٝاؾ٠ دؽ ٗيٞكش٠ اسلبم ايٚ ثبالذطٟ ٗيٌطزٕ كٌط چٞٙ قبيس

 ث٢ب٠ٛ اي٢ٜب ٝٓي.  ثِيطٕ ضٝ ػٔٞـ ٛ٘يشٖٞٛ ٗٚ ٝ سطٟ هٞي ٗٚ اظ اٝٙ ٗيسٖٝٛ ٠ً ٝهشي ًٜٖ ٗوبٝٗز

 . ٜٗٞ ثٞز ًطزٟ ق٠ًٞ ٗبًبٙ ضكشبض.  ٗيسٝٛؿشٖ ذٞزٕ.  ثٞز



 
 

287 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 اٝٙ ٝ ثشٖ ٗٚ ؟اِٛبض ٗبًب٠ٛ ٗي٠ٌٜ ضكشبض ٗٚ ثب ٗاليٖ ٝ ٛطٕ هسض ايٚ ٠ً احؿبؼ ثب ٗطز ايٚ ذسايب

 .  ٗيذطؾش٠ ٜٗٞ زاضٟ

 ظٝضُٞ ٝ ذكٚ ٗطز ايٚ اظ.  ثبق٠ احؿبؼ ثب ايٜوسض ٛ٘يش٠ٛٞ ٗبًبٙ.  ٛيؿز ١٘يكِي ٗبًبٙ ايٚ

 ........ حطًبسي ١٘چيٚ

 ٝ چك٘بٕ.  ٗيطكز دبييٚ ٝ ثبال قسر ث٠ ؾيٜٖ هلؿ٠ ظيبز ١يؼبٙ اظ.  ثطزاقشٖ ٗوبٝٗز اظ زؾز

 ٛٞاظقِطـ زؾشبي ث٠ ؾذطزٕ ٝ ذٞزٕ ٝ ثؿشٖ

 

 

 

 ٛلط ي٠ ثـْ سٞ ٝ ٛ٘يك٠ زيسٕ ٠ً ثرٞضٕ سٌٞٙ اٝٗسٕ.  قسٕ ثيساض ذٞاة اظ ًالؽ هبض هبض نساي ثب

 ث٠ چكٖ٘.  اَطاكٖ ٝ زٝض ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٝ ًطزٕ ذٞزٕ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ.  قسٕ هلْ

 زيكت ١بي اسلبم ٠٘١ ٝ قس كؼبّ ٗـعٕ يٌسكؼ٠.  ثٞز درف ظٗيٚ ضٝي ٝ سرز ضٝ ٠ً اكشبز ٓجبؾبٕ

 .  ش١ٜٖ سٞ اٝٗس

 

 دكز اظ ٝ ثٞز قسٟ حٔو٠ زٝضٕ ٠ً ًطزٕ ٗبًبٙ زؾز ث٠ ِٛبٟ ي٠ ؟ ًطزٕ چيٌبض زيكت ٗٚ ذسايب

 ثـْ ٗحٌ٘شط ٜٗٞ ٠ً ًٜٖ ثبظ زٝض اظ ٝ زؾشف اٝٗسٕ.  قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي.  ثٞز ًطزٟ ثـٖٔ

 : ُلز آٓٞزي ذٞاة نساي ثب ٝ ًطز

  ثرٞاة زي٠ِ يٌٖ.  ذسا ث٠ إ ذؿش٠ ذئي.  ذبٖٛ٘ ثرٞاة -

 : ُلشٖ ثـى ثب

 . قٖ ثٜٔس ثصاض.  ثرٞاثٖ ٛ٘يرٞإ.  ًٚ ٖٝٓ -
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 ثسٖٛ.  ًكيس سيط ً٘طٕ ٝ زّ ظيط.  سرز ضٝ ٛكؿشٖ ٝ ًطزٕ ثبظ زٝضٕ اظ ٝ زؾشف ظٝض ث٠ ١ٖ ثؼس

 اٝٗس اقٌٖ ٝ ذٞزٕ زٝض ديچيسٕ ضٝ ٗٔحل٠ كٞضي ٝ ذٞزٕ ث٠ ذٞضز چكٖ٘ يٌسكؼ٠.  ثٞز ذٞضز

 .  ضيرشٚ اقي آضٕٝ آضٕٝ ًطزٕ قطٝع ٝ ٝ ُطكشٖ ثـْ سٞ ٝ ظا١ٞٛبٕ.  دبييٚ

 

 ايٚ ٠ً ٗبًبٛي.  ثٞز ٗبًبٙ ثب زيكت ٗٚ ٛ٘يكس ثبٝضٕ.  ًٜٖ ِٛبٟ ٗبًبٙ ؾ٘ز ث٠ ٛ٘يرٞاؾشٖ حشي

 ١يچي چطا زيكت دؽ.  ًطزٕ ًبضي ٠٘١ زؾشف اظ كطاض ٝاؾ٠ ٠ً ٗبًبٛي. ثٞزٕ ٗشٜلط اظـ ٠٘١

 .  قسيس ثٞزٕ ػهجبٛي ذٞزٕ زؾز اظ ؟ ٌٛطزٕ ًبضي چطا ؟ ِٛلشٖ

 ٝ ذٞزـ ؾ٘ز ًكيس ٜٗٞ ٝ ًطزٕ ثـٖٔ دكز اظ ٗبًبٙ زؾز يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ ذٞزٕ حبّ سٞ

 : ُلز سؼؼت ثب.  ضكز ٝا يد ٗظْ هيبكٖ زيسٙ ثب ٠ً ثع٠ٛ حطف ذٜسٟ ثب اٝٗس ٝ سرز ضٝ ذٞاثٞٛسٕ

 ؟ ؟چـــــــــــطا ٗيٌٜي ُطي٠!!! ؟؟ آيٚ -

 ١ٖ ث٠ ثبظ١ٝبي زيسٙ ثب ٝٓي.  ًطزٕ ِٛبـ ٗئطظيس ثـى اظ ٓجبٕ ٠ً حبٓي زض ٝ ِٛلشٖ چيعي

.  ُطكز قسر إ ُطي٠ ٝ ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ كٞضي چطذيس ش١ٜٖ سٞ ثيكشط زيكت اسلبهبر ، ديچيسـ

 :ُلز ٝ ًطز دبى ٝ اقٌبٕ آضٕٝ

 ؟ زًشط ثطيٖ ٗيرٞاي ؟ ذٞث٠ حبٓز ؟ آيٚ زاضي زضز -

 ذٞزٕ ث٠ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ؟ چي٠ ٗٚ زضز زٝٛؿز ٗي چ٠ اٝٙ.  ٠ٛ ٗؼٜي ث٠ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ

 . ثبذشٖ ضٝ چيعٕ ٠٘١ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ًطزٕ ذيبٛز

 : ُلز ِٛطاٛي ثب ثٞؾيس ٗاليٖ ضٝ ديكٞٛيٖ

  ؟ ذٞث٠ حبٓز ُٗ٘ئٜي ؟ قسٟ چي دؽ -

 : ُلشٖ حبٓي ثي ثب ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ ز١ٜٖ ظٝض ث٠

  ٛعٙ زؾز ث٢ٖ.  ًٚ ٖٝٓ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ث٢ز ثب

 ؟ آيٚ ٗيِي چي -
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 : ُلشٖ ُطي٠ ١٘ٞٙ ثب

 . ًٚ ٖٝٓ ؟ ٛطؾيسي ٗيرٞاؾشي ٠ً چيعي اٝٙ ث٠ ٠ِٗ.  ثعٛي زؾز ث٢ٖ زي٠ِ ٛ٘يرٞإ -

 : ُلز ػهجبٛيز ثب

 ؟ آيٚ ٗيِي زاضي چي -

 ٠ً اـ ؾي٠ٜ ث٠ ًٞثيسٕ ٗكز ثب.  ًطز ثـٖٔ آضٕٝ.  ًطزٙ ُطي٠ قسر ثب ًطزٕ قطٝع ٝ ٛعزٕ حطكي

 ٛٞاظـ ٝ ١ٞٗبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ثبظٝـ ضٝ ُصاقز ٝ ؾطٕ.  ٌٛطز سٞػ٢ي اٝٙ ٝٓي ٠ًٜ ٖٝٓ

 : ُلز ٗيٌطز

 .ذبٖٛ٘ ٗيٌٜي ُطي٠ زاضي چي ٝاؾ٠.  ػعيعٕ ثبـ آضٕٝ.  آيٚ ثبـ آضٕٝ -

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب

 .... زيكت ٗٚ...  زيكت ٗٚ -

 : ُلز ٗي٠ٌٜ آضٕٝ ضٝ اـ ثچ٠ زاضٟ اِٛبض ٠ً ػٞضي آضٕٝ

 

 ث٢شطيٚ زيكت.  ضؾٞٛسي آضظٕٝ ث٠ ٜٗٞ سٞ.  ٌٛطزي ثسي ًبض ١يچ زيكت سٞ.  ثبـ آضٕٝ ١يؽ -

 .  قسي اشيز ٠ً ثجرف.  آيٜٖ ثٞز ٗٚ ظٛسُي قت

 . ٗيٌطزٕ ُطي٠ آضٕٝ آضٕٝ ١ٜٞظ

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب

 زي٠ِ ًٚ ثبٝض ٝٓي ٝ ثصاضٗز ككبض سحز ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ثيٞكش٠ اسلبم اٝٙ ٛ٘يرٞاؾشٖ زيكت -

  ثجركيس.  ًٜٖ سحْ٘ ٛ٘يشٞٛؿشٖ

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب

  ًٚ ٖٝٓ ضؾيسي ار ذٞاؾش٠ ث٠ ٠ً حبال ٗيِٖ.  ٛعزٕ حطكي ٜٖٗ -
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 ػٞضايي ي٠.  ظزٕ ٝ حطف ايٚ چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ًطزٕ احؿبؼ ؾطٕ ظيط ضٝ ثبظٝـ ػًالر اٛوجبو

 زيكت ٛجبيس.  ٛ٘يرٞاؾشٖ ٝ ٗبًبٙ ٗٚ. ٗيٞٗس ثسٕ ذٞزٕ اظ.  ثٞز ُطكش٠ زٖٓ.  ثٞزٕ زدطؼ ذئي

 ...ٝٓي.  ثبق٠ زاقش٠ ٜٗٞ ٗيرٞاز كوٍ ١٘يٚ ذبَط ث٠ ٗبًبٙ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ٗيٌطزٕ ٝ ًبض اٝٙ

 ١ٖ ث٠ ١بي زٛسٝٙ ثيٚ اظ ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ. ذٞزـ ؾ٘ز چطذٞٛس ُطكز ٝ چٖٞٛ ػهجبٛيز ثب

 : ُلز اـ قسٟ ًٔيس

 ٛ٘يٌكيسٕ ثسثرشي ٠٘١ ايٚ ، ثٞز ايٚ إ ذٞاؾش٠ س٢ٜب ٗٚ ا٠ُ!!!  ٗيِي چي زاضي ثل٢ٖ آيٚ -

 ٛ٘يشٞٛؿز ًؿٖ ١يچ.  ٗيسازٕ اٛؼبٕ ٝ ًبضٕ. ًطزٕ ديسار ٠ً ٗٞهغ ١٘ٞٙ.  آٝضزٛز زؾز ث٠ ٝاؾ٠

 .  ٠ًٜ ثبٝض ٝ حطكز ١ٖ ًؿي ٝ ثعٛي حطكي ًؿي ث٠ ثرٞاي ٠ً ٛجٞزي ٝيؼيشي سٞ.  ثٞزٟ ٗٚ ًبض ث٠ِ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ آظاز ٝ چٖٞٛ

 ؟ ث٢ٖ ٗيٜساظي سي٠ٌ.  ثسػٜؿي ذئي -

 

 

 

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ

 ؟ ٗيعٛي ٗٚ ث٠ ٠ً حطف ايٚ آذب.  ٗيٌٜي ٗٚ ثبض سي٠ٌ زاضي سٞ.  اٛساذشٖ سي٠ٌ سٞ ث٠ ًي ٗٚ آذ٠ -

 : ُلز ٝ زاز ككبض ٝ ثيٜيٖ ٛٞى ٛ٘يِٖ چيعي زيس ٝهشي.  ثعٖٛ ٠ً ٛساقشٖ ١ٖ حطكي.  ٛعزٕ حطكي

.  ٛلطؾشبز نجحب٠ٛ ٝاؾ٘ٞٙ ٠ً ظٛ٘ٞٙ ٗبزض.  ٗي٘طٕ ُطؾِٜي اظ زاضٕ ٗٚ.  ذٞة زذشط قٞ ثٜٔس -

 .  ثبقي ٛرٞضزٟ ػ٘طر سٞ حبال سب ٠ً ثرٞضي ثسٕ نجح٠ٛٞ ي٠ ذٞزٕ قٞ ثٜٔس

 : ُلشٖ ٝ زازٕ ذٞزٕ ث٠ هٞؼ ٝ ًف ي٠ ٝ ثبال ث٠ ضٝ ًكيسٕ ٝ زؾشبٕ ثيحبّ ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ٛي٘بز ذٞقٖ ثبظي٢ب ٓٞؼ ايٚ اظ.  ٛيبضٟ ُلشٖ ذٞزٕ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٓجرٜس ثب زاضٟ زيسٕ ؾ٘شف ثطُكشٖ
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 ؟ زاضٟ ِٛبٟ ؟ چي٠ -

 : ُلز قيُٜز ثب

 . ٛرٞضزٕ ضٝ سٞ نجحب٠ٛ ػبي ث٠ سب زي٠ِ قٞ ثٜٔس -

 : ُلشٖ ٝ ثبظٝـ سٞ ظزٕ ٗكز ثب

 ؟ ًٜي نحجز زضؾز ٛ٘يشٞٛي -

 : ُلز ٝ ثبال اٛساذز ٝ اثطٝـ ، ٗيٞٗس ثيطٝٙ سرز اظ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

  ٛچ -

 ضٝ حٖٞٓ ، ٗٔحل٠ ١٘ٞٙ ثب قسٕ ثٜٔس ٜٖٗ.  ثيطٝٙ ضكز اسبم اظ.  ثيبضٟ زض ٜٗٞ ٓغ ثٔسٟ كوٍ.  دطٝ

 اظ.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ.  قس ث٢شط سٜٖ ًٞكشِي يٌٖ.  ُطكشٖ ُطٕ آة زٝـ ي٠.  ح٘بٕ سٞ ضكشٖ ٝ ثطزاقشٖ

.  ثؿشٖ ثبال ٗحٌٖ ٝ ًطزٕ ذكي ٝ ١ٞٗبٕ ثؼس.  دٞقيسٕ ٗكٌي ؾليس ًٞسبٟ ديط١ٚ ي٠ ٓجبؾب ثيٚ

 . ًطزٕ ١ٖ ٗاليٖ آضايف ي٠

  ًطزٕ ِٛبٟ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ

 ذساحبكظي زذشطٝٛز زٛيبي ثب.  زي٠ِ آزٕ ي٠ قسي سٞ زيكت اظ آيٚ ؟ قسٕ ظٙ االٙ ٗٚ يؼٜي -

 .  ٛرٞضي ١ٖ آة اٝٙ اػبظٟ ثسٝٙ زاضٟ اٛشظبض.  ثٌكي ٛلؽ سٞ ٛ٘يصاضٟ ٗبًبٙ زي٠ِ.  ًٚ

 سب.  ٗيطذز چبيي زاقز آقذعذ٠ٛٞ سٞ ٗبًبٙ.  ثيطٝٙ ضكشٖ ٝ ظزٕ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ دٞظذٜس ي٠

 : ُلز قٜيس ٜٗٞ دبي نساي

 ... ًؼب.  زٛجبٓز ٗيٞٗسٕ زاقشٖ زي٠ِ -

. ًطز ِٛبٟ ضٝ دبٕ سب ؾط اظ ٓجرٜس ثب ٝ ٗٚ ث٠ ظز ظّ.  ضكز يبزـ ٝ حطكف ثوي٠ ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ سب

 دٞقيسٟ ؾشف قٔٞاض ثب ٗكٌي ٝ ظضز اي حٔو٠ آؾشيٚ سيكطر ي٠.  قسٕ ظزٛف زيس ٗكـّٞ ٜٖٗ

 .  ًٜٖ اٌٛبض ايٜٞ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ثٞز سيخ ذٞـ.  ح٘بٕ ثٞز ضكش٠ دؽ اٖٝٛ.  ثٞز

 : ُلز ٝ ظز ؾٞر ي٠
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 !!! ذبٖٛٞٗ ًطزٟ چ٠ -

 ُصاقز ضٝ چبيي اٖٝٛ.  ًطزٕ ٗيع ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ٗيع دكز ٛكؿشٖ ٝ ًطزٕ ٛبظى چكٖ دكز ي٠

 .  ضٕٝ ث٠ ضٝ ٛكؿز ذٞزقٖ ٝ زؾشٖ ػٔٞي

  ٛيؿز ثس زاضيشٖ ذ٠ٛٞ.  اٝٗس ذٞقٖ.  ٠ٛ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 .  ٗيرٞضي اِٛكشبسٖ ٗيٌٜٖ زضؾز دبؾشب ي٠.  ٗؼطزي٠ ظٛسُي ٗعيز اظ ايٜب -

 حطًشي ١يچ اٝٙ زيسٕ ُصقز ٠ً يٌٖ.  قسٕ ذٞضزٙ ٗكـّٞ ٝ ٛعزٕ حطكي ٝ زازٕ سٌٞٙ ؾطي

 ٝ ٛكؿش٠ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز زيسٕ ًطزٕ ِٛبـ ٗيرٞضزٕ ضٝ ٓوٖ٘ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٛ٘يٌٜي

 .  ٗي٠ٌٜ ِٛبٟ ٜٗٞ ٓجرٜس ثب زاضٟ

 : ُلشٖ ٝ ذٞضزٕ ٝ چبييٖ اظ يٌٖ

  ٠ٌٜٛ ُيط ُٔٞر سٞ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 .  ثسٕ هٞضسف ١ٖ زضؾش٠ ثٔسٕ ٠ٛ -

 .  ٛساقز حيب شضٟ ي٠.  ثٞز دطٝ چوسض ثكط ايٚ

 :ُلز ٝ ذٜسيس

  ذٞزسي -

 :  ُلشٖ ُيؼي ثب

 ؟ ذٞزٖٗ چي -

 : ُلز ٝ ذٞزـ ٝاؾ٠ ٓو٠٘ ًطزٙ زضؾز ث٠ ًطز قطٝع ٝ ذٜسيس

  ٗيسي ث٢ٖ زاضي زٓز سٞ ٠ً كحكبيي ١٘ٞٙ -
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 : ُلشٖ ػهجي.  اٝٗس زض حطنٖ

  ٗبًــــــــــــــبٙ -

 .  ٗبًبٙ ػٞٙ -

 ٛ٘يبٝضز ًٖ.  ُلز ٗي چيعي ي٠ ٗيِلشٖ چي ١ط.  ٛعزٕ حطكي ٝ ثؿشٖ ٝ ز١ٜٖ

 

 .  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب

  ايٜب ٗبٗبٛز ذ٠ٛٞ ثطيٖ قٞ حبيط ظ٢ط اظ ثؼس اٗطٝظ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب

 ؟؟؟ چطا -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

  ؾالٕ ظٙ ٗبزض ٝاؾ٠ -

 : ُلشٖ ، ُطكز ذٜسٕ

  ٛ٘يبٕ.  ٗيبز ثسٕ ٗؿرطٟ ضؾ٘بي ايٚ اظ ٗٚ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ؟ ثٞز چي اؾكٖ ؟ ٛسيسي ٠ِٗ ضٝ كئٖ اٝٙ.  ٌٛٚ زق٘ٚ ٗٚ ثب ٝ ظٖٛ ٗبزض ثيرٞز-

 : ُلشٖ ذٜسٟ ثب

  ؾالٕ ظٙ ٗبزض -

 ِٛبٕ قيُٞٙ ثؼس ؟ ٗٚ زيسٙ ٛي٘سٟ زاٗبزٕ ٗيِلز ١ٖ ١ٜٞظ ؾبّ چٜس ثؼس زيسي.  ١٘ٞٙ آ١بٙ -

 : ُلز ٝ ًطز
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 ًٜٖ سكٌط اظـ ًطزٟ ٗٚ ٛهيت حبال ٝ ًطزٟ سطثيز ٠ً ٛؼ٘شي ١٘چيٚ ذبَط ث٠ ثطٕ ثبيس ثبالذطٟ -

 ؟ ٠ٛ يب

 : ُٝلشٖ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛي

 ؟ ٠ٛ ٛ٘يك٠ ؾطر حيب شضٟ ي٠ سٞ -

 : ُلز ٝ اٛساذز ثبال ٝ اثطٝـ

 ٛچ -

 ػ٘غ ذٞزـ ُلز ٝ ٛصاقز ٠ً ًٜٖ ػ٘غ ٝ ٝؾبيْ اٝٗسٕ نجحب٠ٛ اظ ثؼس.  ذئي.  ثٞز دطٝ ذئي

 ٛعزيي.  ظز ظَٛ سٔلٚ ٠ً ًٜٖ ثبظزيس يٌٖ ضٝ ذ٠ٛٞ سب ثيطٝٙ اٝٗسٕ ذٞاؾش٠ ذسا اظ ٜٖٗ.  ٗي٠ٌٜ

 : ُلشٖ ٝ ثطزاقشٖ ٗبٗبٙ ظزٕ حسؼ.  ثٞزٕ سٔلٚ

  ث٠ٔ -

  ضيرز ١ٖ ث٠ كٌطٕ زذشط ي٠ ظطيق ٝ آقٜب ٛب نساي

  ػعيعٕ ؾالٕ -

 : ُلشٖ سطزيس ٝ قي ثب

 ؟ ق٘ب ؾالٕ -

 ثب١بر ذٞاؾشٖ ؾٞذز ٝاؾز زٖٓ چٞٙ.  ثكٜبؾي ٜٗٞ ق٘ب ٛيؿز الظٕ.  ٗيكٜبؾ٘ز ٗٚ ػعيعٕ -

 ثِيط س٘بؼ

 ؟ ًي٠ ٗذطؾيس اقبضٟ ثب ٝ ًٜبضٕ ثٞز اٝٗسٟ ١ٖ ٗبًبٙ

 : ُلشٖ حطل ثب

 .  ٛ٘يل٢ٖ٘ ٝ ٜٗظٞضر-

 .  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز حطل ثب اٖٝٛ.  ٛصاقشٖ ٠ً ثِيطٟ زؾشٖ اظ ٝ ُٞقي اٝٗس ٗبًبٙ
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 سٞ ٗظْ اٝٙ ثسٝٙ كوٍ.  ٗيكٜبؾ٘ف ذٞة چٞٙ.  ضؾسٟ اـ ذٞاؾش٠ ث٠ ٗبًبٙ زيكت ٗيسٖٝٛ -

 ثسثرز ٝ آٝضزٟ زؾز ث٠ دٞٓف ٝ ثبظي ظثٞٙ ثب چ٠ ظٝض ثب چ٠ ٝ ظيبزي زذشطاي.  ٛجٞزٟ اٝٓف سؼطث٠

 س٘بؼ ١ٖ ثبظ ٗٚ. ًٚ ػ٘غ ٝ حٞاؾز.  دؿشي٠ آزٕ ٗبًبٙ.  ذبٖٛ آيٚ سٞ ٛٞثز ١ٖ ثبض ايٚ.  ًطزٟ

 .  ٗيِيطٕ

 . ُصاقز ٗج٢ٞر زؾز ث٠ ُٞقي ٝ ٜٗٞ ٝ ًطز هُغ ٝ سٔلٚ ثعٖٛ حطكي ثشٖٞٛ ٗٚ ٠ً ايٚ اظ هجْ

 س٘بٕ ؟ زي٠ِ ثٞز ًي ايٚ.  ًطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ ث٢ز ثب دبييٚ اٝٗس قسر ث٠ ككبض ًطزٕ احؿبؼ

 .  ٓحظ٠ چٜس ػطو زض ثٞز قسٟ ذبضع ثسٙ اظ حؿٖ

 : ُلز ٝ ٗجْ ضٝ ٛكٞٛس ٜٗٞ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ آضٕٝ ٗبًبٙ

 ؟ اكشبزٟ ثسي اسلبم ؟ سٔلٚ دكز ثٞز ًي ؟ آيٚ قسٟ چي -

 ٝ زاز ككبض ٝ زؾشٖ. ثٞزٕ زذشطٟ حطكبي قي سٞ ١ٜٞظ.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ ٗج٢ٞر ٝ ٗبر كوٍ ٗٚ ٝٓي

 : ُلز

 ؟ قسٟ چي.  ثعٙ حطكي ي٠ ِٛطاٛي اظ ٗطزٕ ؟ ؾطزٟ زؾشبر ايٜوسض چطا -

 آة ٓيٞاٙ ي٠ ثب ثؼس ٓحظ٠ چٜس ٝ آقذعذ٠ٛٞ ؾ٘ز ضكز ػؼ٠ٔ ثب ًٜٖ ثبظ ٝ ز١ٜٖ ٗٚ ٠ً ايٚ اظ هجْ

 .  ذٞضزٕ زاز يٌٖ ظٝض ث٠ ٝ اٝٗس هٜس

 ٠ً.  يجبضٕ زؾز ث٠ ٝ ذٞزٕ ذٞٛؿطزي ٠ً ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس.  قس ث٢شط حبٖٓ ٠ً يٌٖ

 .  ٛٔطظٟ نسإ ٠ً.  ٌٜٖٛ ُطي٠

 ضكشٖ ًٜٖ سٞػ٢ي ث٢ف ٠ً ايٚ ثسٝٙ.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز سؼؼت ثب ٗبًبٙ.  قسٕ ثٜٔس ٗجْ ضٝ اظ

 : ُلز ػهجبٛيز ثب ٝ ُطكز ٝ ثبظٕٝ ٠ً اسبم ؾ٘ز

 ؟ قسٟ چي ثِي ٛ٘يرٞاي.  آزٖٗ ٜٖٗ -

 ؟ ثبق٠ ٢ٖٗ ٝاؾٖ ثبيس چي ٝاؾ٠ ؟ زاقشٖ زٝؾز ضٝ ٗبًبٙ ٗٚ ٠ِٗ.  ؾ٘شف ثطُكشٖ ذٞٛؿطزي ثب

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ -
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 .  ثٞز ؾبثوز زذشط زٝؾز ًٜٖ كٌط -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب

 !!!؟؟ زذشط زٝؾز -

 : ُلشٖ س٘ؿرط ثب

 ؟ ًطزي سؼؼت ايٜوسض ٠ً چي٠ ٛ٘يسٝٛي.  زذشط زٝؾز آضٟ -

 : ُلز ث٢ز ثب

 .  ٛساقشٖ زذشط زٝؾز ٗٚ ٝٓي -

 

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػهجي ذٜسٟ

 ثٔــــــــ٠ -

 : ُلز ػهجي

 

 ظٛسُيٖ سٞ زذشطي ١يچ ٠ً ٝهش٠ ذئي ٗٚ ٝٓي.  ٛجٞزٟ ٗٚ ظٛسُي سٞ زذشطي ١يچ حبال سب ٛ٘يِٖ -

 .  سٞ اظ ؿيط ث٠ ٛيؿز

 

 ًطزٕ ثبٝض ٝ حطكز آضٟ ٠ً ايٚ ٗؼٜي ث٠ ظزٕ دٞظذٜسي

 يٌي اٝٙ ٝ ذٞزـ َطف ًكيس ٗحٌٖ ٝ ثبظٕٝ ٠ً اسبم ؾ٘ز اكشبزٕ ضاٟ ثعٖٛ حطف اي٠ٌٜ ثسٝٙ ثؼس

 : ُلز ٝ ُطكز ١ٖ ضٝ ثبظٕٝ
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 ؟ قسي ضٝ اٝٙ ث٠ ضٝ ايٚ اظ ٠ً ُلش٠ ث٢ز چي ٗؼ٠ٗٞٔ ؟ ٗيٌٜي ايٜؼٞضي چطا -

 : ُلشٖ س٘ؿرط ثب

 ػبزر ٠ً.  ٛجٞزٕ اٝٓز سؼطث٠ ٗٚ ٠ً ه٢بضي ثبظ زذشط آزٕ ي٠ سٞ ُلز كوٍ.  ٠ً ِٛلز چيعي -

.  ثبقي دؿز ٗيشٞٛي چوسض ٠ً ايٚ ٠ً.  ثيبضي زؾز ث٠ ؿيطٟ ٝ دّٞ ثب چ٠ ظٝض ثب چ٠ ضٝ زذشطا زاضي

 . ٗيسٝٛؿشٖ ذٞزٖٗ ضٝ اي٢ٜب ٠٘١.  ٛيؿز ػسيسي چيع ١ٖ اي٢ٜب

 ثٞز ظزٟ ديكٞٛيف ٝ ُطزٙ ض٢ُبي ٝ ثٞز قسٟ ؾطخ نٞضسف.  ٗيكس سط ػهجي ٓحظ٠ ١ط هيبكف

 .  ثٞز ُطكش٠ زضز زؾشٖ ٠ً ٗيساز ككبض ٗحٌٖ زاقز ثبظٕٝ اٝٛوسض.  ثيطٝٙ

 ًطزٟ ًخ ػٞضايي ي٠.  ٗيرٞضز نٞضسٖ ث٠ ػهجيف ٝ زاؽ ٛلؿبي ٠ً ػٞضي.  ػٔٞ آٝضز ٝ نٞضسف

 : ُلز اـ قسٟ ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ.  ثٞز قسٟ سطؾٜبى ذئي هيبكف.  ثٞزٕ

.  ٛ٘ئطظيس دبٕ ٝ زؾز ثٞزٙ سٞ ثب ٝاؾ٠ اٛوسض زيكت ثٞزٕ ا٠ُ.  ٛجٞزٕ زذشطي ثب حبال سب ٗٚ -

 ؟ ٗيل٢٘ي

 : ُلشٖ ق٘طزٟ ق٘طزٟ ٝ آضٕٝ ٝ ػٔٞ ثطزٕ ٝ نٞضسٖ ٜٖٗ ٝ آٝضزٕ زؾز ث٠ ٝ ذٞزٕ ذٞٛؿطزي

 .  ُطكز زضز.  ًٚ ّٝ ٝ زؾشٖ -

 اسبم ؾ٘ز اكشبزٕ ضاٟ.  ًكيس ١ٞٗبـ ث٠ زؾشي ًالك٠ ٝ ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ آضٕٝ ثؼس.  ًطز ِٛبٕ يٌٖ

 ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب زاضٟ اٖٝٛ زيسٕ.  ؾ٘شف ثطُكشٖ.  ٗيكس ذٜي زٖٓ ثبيس.  ثٞزٕ ػهجبٛي ١ٜٞظ ٝٓي.

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠.  ٗي٠ٌٜ

 ا١٘يشي ٗٚ ٝاؾ٠ چٞٙ.  ٠ٛ يب ثٞزي ًؿي ثب هجال ٠ً ثسي سٞييح ٗٚ ٝاؾ٠ ٛيؿز الظٕ ي٘ٚ زض -

 .  ٌٛٚ ًبضار هبَي ٜٗٞ كوٍ.  ثبـ ٗيرٞاز زٓز ٠ً ًؿي ثب١ط.  ٛساضٟ

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٓجرٜس ي٠ ذٞٛؿطزي ثب.  ٗيعز ٛلؽ ٛلؽ ػهجبٛيز اظ

 ذجط ٝٓي.  ٗيعٖٛ آسيف ٝ آة ث٠ ٗٚ حطكب ايٚ ُلشٚ ثب ًطز كٌط االٙ.  ظز ًب١سٝٙ ث٠ َطف -

 ١ٖ اُط.  ثسٕ ٛكٞٙ حؿبؾيشي ث٢ز ثرٞإ ٠ً ١ؿشي ايٚ اظ سط ا١٘يز ثي ٝاؾٖ سٞ ٠ً ٛساقز

 .  ٠ًٜ كطو اح٘ن ٜٗٞ ًؿي ٠ً ايٚ اظ ٗشٜلطٕ ٠ً ثٞز ايٚ ذبَط ث٠ قس ثس حبٖٓ زيسي
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 ػهجبٛيز ظٝض اظ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ؾطٕ دكز زيٞاض ث٠ ًٞثيسٕ ٝ ُطكز ثبظٝ.  ؾ٘شٖ اٝٗس ػهجبٛي

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗچ ٠ً ػوت ثسٕ ١ٔف اٝٗسٕ.  ثيطٝٙ ٗيبز زٝز ُٞقبـ اظ االٙ

 ُٜس ظٛسُيٖ ١بي ٓحظ٠ سطيٚ احؿبؼ ثب ٝ ث٢شطيٚ سٞ ثٔسي ذٞة ١٘يك٠ ؟ آيٚ ثِٖ ث٢ز چي -

 ٗٚ ث٠ اي ػاله٠ ١يغ ٠ً ًٜي يبزاٝضي ٝاؾٖ ايٜوسض ٛيؿز الظٕ.  ثبقي حبّ ظز ٝ چي ٠٘١ ث٠ ثعٛي

 . ٗيٌٜي إ زي٠ٛٞ زاضي.  ٛساضي

 : ُلشٖ ٝ ػوت زازٕ ١ٔف ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ زؾشف سٞ اظ ٝ زؾشٖ ٗچ

 ١بي ظٝضُٞيي ذبَط ث٠ ١٘ف ؟ ايٜؼبٕ االٙ چي ٝاؾ٠ ًٜي ٗي كٌط. ٛسازي ػصاة ٜٗٞ ًٖ ١ٖ سٞ -

 ثط ٗٚ ؾط اظ زؾز چي ٝاؾ٠ زاقشي نٜٖ ٝ ثٞز قٔٞؽ ؾطر ايٜوسض ٠ً سٞ ٛ٘يسٖٝٛ كوٍ.  ػٜبثؼبٓي٠

 .  زاقشي ٛ٘ي

 

 : ُلز ٝ ظز زاز اٖٝٛ

 .  ثل٢ٖ ٓؼٜشي ٛساضٕ نٜ٘ي ٗٚ -

 

 

 

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب

 ، ًٜي سحْ٘ ٜٗٞ ُٜس اذالم ٛيؿز الظٕ ١ٖ سٞ ي٘ٚ زض.  ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ١ٖ ثبقي زاقش٠ -

 .  ثٌٚ ٝ ظٛسُيز ضاحز ٝ ثسٟ َالهٖ

 ضٝ ًٜبضٕ ٠ً آي٠ٜ ث٠ ًٞثيس ٗكز ثب يٌسكؼ٠ ٠ً قس ػهجبٛي اٛوسض.  ُطكز آسيف ُلشٖ ٠ً ايٜٞ

 ، ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ ٝ ًكيسٕ زٖٓ س٠ اظ ػيؾ ي٠ ٛبذٞزآُبٟ ، دبييٚ ضيرز ٝ قس ذٞضز آي٠ٜ.  ثٞز زيٞاض

 : ظز زاز ١٘عٗبٙ
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 اٝٙ سٞ ايٜٞ.  ٗي٘ٞٛي ٗٚ ٗبّ ػ٘طر آذط سب سٞ.  ٛ٘يسٕ َالم ضٝ سٞ ٗٚ.  ذٞٛسي ًٞض ٓؼٜشي -

  ٓؼٜشي ًٚ كطٝ ُٞقبر

 ِٛبٕ.  ٗيع٠ٛ ٛلؽ ٛلؽ ػهجبٛيز ظٝض اظ ٝ ٝايؿشبزٟ ضٕٝ ث٠ ضٝ زيسٕ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ آضٕٝ

 كطٝ قيك٠ ذٞضزٟ زؾشف ػب١بي اظ ثؼًي ٝ ثٞز قسٟ ظذٖ زؾشف س٘بٕ.  زؾشف ث٠ قس ًكيسٟ

 . ٗيٞٗس ذٞٙ ٝ ثٞز ضكش٠

 زؾشف ٝ ًٜٖ زضاظ ٝ زؾشٖ اٝٗسٕ سب ٝٓي ؾٞذز زٖٓ ٝ ُطكشٖ آسيف زيسٕ ٠ً ضٝ زؾشف ضٝ ذٞٙ

 .  قس ذكي زؾشٖ ضاٟ ٗيٞٙ ٝ اكشبزٕ زذشطٟ حطكبي يبز ثِيطٕ ضٝ

.  ١ٖ ث٠ ًٞثيسٕ ٝ زض ٝ اسبم سٞ ضكشٖ كٞضي ثك٠ ؾطاظيط اقٌٖ ٠ً ايٚ اظ هجْ ٝ ُطكز ٝ ُٕٔٞ ثـى

 ثٞزٕ ُطكش٠ ٝ ػٔٞـ ٓحظ٠ اٝٙ سب ٠ً اقٌبٕ ٝ زؾشبٕ سٞي ُطكشٖ ٝ ؾطٕ ٝ سرز ٓج٠ ٛكؿشٖ ضكشٖ

 .  ًطز دط ضٝ نٞضسٖ س٘بٕ

 ي٠ ؟ ثٞز زضؾز زذشطٟ اٝٙ حطكبي يؼٜي ؟ ؿٍٔ ًبضي چ٠ ؟ زضؾش٠ ًبضي چ٠.  ًٜٖ چيٌبض ذسايب -

 : ُلز ٗي ٗـعٕ سٞي نسا

 ٠٘٢ٗ ٝاؾز ٠ً زاضي زٝؾز ٝ ٗبًبٙ سٞ ٠ِٗ ، ثبق٠ زضؾز حطكبـ ٠٘١ ًٚ كٌط ؟ چي ٠ً حبال -

 ؟ ثٞزٟ ٛلط چٜس ثب ٝ ًطزٟ ًبض سٞچي اظ هجْ

 : ُلشٖ ٝ زازٕ سٌٞٙ ٗحٌٖ ٝ ؾطٕ ثؼس

 .  ٗشٜلطٕ اظـ.  ٛساضٕ زٝؾف انال.  ٛساضٕ زٝؾف ٠ٛ -

 سٞ ٜٗٞ زيكت ٠ً ثٞز زؾشي ١٘ٞٙ ايٚ.  ٗيٞٗس ذٞٙ اٝٛؼٞضي ٠ً اكشبزٕ زؾشف يبز يٌسكؼ٠

 .  ًطز ٗي ٛٞاظـ ٝ ثٞز ُطكش٠ آؿٞقف

 ٝ ؾطٕ.  ٛ٘ي٠ٌٜ ضحٖ ١ٖ ذٞزقٖ ث٠ ٠ً ٝحكي ايٜوسض اٝٙ ٠ً زاضٟ ضثُي چ٠ ٗٚ ث٠.  ػ٢ٜٖ ث٠

 ٝايؿشبزٟ زض ػٔٞي اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ سب ٝٓي.  ثيطٝٙ ثيبٕ ٗبًبٙ ذٞٛي زؾز كٌط اظ سب زازٕ سٌٞٙ

 ٗجْ ث٠ ثٞز زازٟ سٌي٠ ٝ ؾطـ ٝ ٛجٞز ٗٚ ث٠ حٞاؾف انال ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ زاقشٖ ٝ ثٞزٕ

 . ضيرز ٗي ذٞٙ اظـ ثٞز ٗجْ زؾش٠ ضٝي ٠ً ١٘يٜؼٞضي زؾشف ٝ ثٞز ثؿش٠ ضٝ چك٘بـ ٝ
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 ِٛبٟ ي٠.  ًطز ِٛبٟ ٗٚ ث٠ ثرٞضٟ سٌٞٙ ػبـ اظ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ ًطز ثبظ ٝ چك٘بـ.  ُطكز آسيف زٖٓ

 . زِٓيط ٝ ؿِ٘يٚ

 ضكشٖ ثؼس ًطزٕ ديسا ضٝ اٝٓي٠ ١بي ً٘ي ػؼج٠ سب ُكشٖ ضٝ ١ب ًبثيٜز ٝ آقذعذ٠ٛٞ ؾ٘ز ضكشٖ آضٕٝ

 .  ًطز ٗي ِٛبٕ ؿِ٘يٚ چك٘بي ثب حطًشي ٝ حطف ثسٝٙ ١ٖ اٝٙ.  ٛكؿشٖ ٗبًبٙ دبي دبييٚ

 ٗبًبٙ زؾز ٗٚ ٠ً ثٞز ثبض اٝٓيٚ.  ًطزٕ دبى ٝ زؾشف ضٝ ذٞٙ ٝ زؾشٖ سٞ ُطكشٖ ٝ زؾشف آضٕٝ

 ..... ٗٞهؼيز ايٚ سٞ ٝٓي.  ٗيِطكشٖ ضٝ

.  ًطزٕ ِٛبـ چكٖ ظيط اظ ٝ ثطزاقشٖ دٜؽ ثب ٠ً ثٞز ٗٞٛسٟ ثبهي زؾشف ضٝي قيك٠ سي٠ٌ سب چٜس

.  ًطزٕ دبٛؿ٘بٙ ٝ ًطزٕ ػلٞٛي يس ٝ زؾشف آضٕٝ.  ثٞز قسٟ ٜٗوجى ؾٞظـ ٝ زضز ظٝض اظ كٌف

 ضٝ ١ب قيك٠ ذٞضزٟ ٝ ًطزٕ س٘يع ٝ ظٗيٚ ضٝي ١بي ذٞٙ ٝ آٝضزٕ سي ٝ دبضچ٠ ي٠ قسٕ ثٜٔس ١ٖ ثؼس

 .  ًطز ٗي ِٛبٕ زاقز حطف ثسٝٙ ٗبًبٙ ٝٓي.  ًطزٕ ػ٘غ

 

.  ٠ٌٜٛ يؼق اٝٗسٟ دبييٚ ككبضـ ذٞٛطيعي ذبَط ث٠ اُط ٠ً ًطزٕ زضؾز ؿٔيظ قطثز ي٠ ٝاؾف

 ؾ٘ز ًكيسٕ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٠ً اسبم ؾ٘ز ث٠ ثطٕ اٝٗسٕ ٝ ٗيع ضٝ ُصاقشٖ ضٝ ٓيٞاٙ آضٕٝ

 . دبـ ضٝي ٛكٞٛس ٜٗٞ آضٕٝ ٝ ذٞزـ

 سٞ ٠ً ًطز ٗؼجٞضٕ ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف.  ٛ٘يٌطزٕ ِٛبـ ٝ دبييٚ ثٞزٕ اٛساذش٠ ٝ ؾطٕ

 ١ٖ ث٠ اقٌب ايٚ اظ حبٖٓ. اٝٗس اقٌٖ زٝثبضٟ اكشبز چك٘بـ ث٠ چكٖ٘ سب.  ًٜٖ ِٛبٟ چك٘بـ

 .  ثٞز قسٟ سحطيي حس اظ ثيف ٗسر ايٚ سٞ اػهبثٖ ٝٓي ٗيرٞضز

 : ُلز ٝ ًطز دبى ٝ اقٌبٕ آضٕٝ

 .  ًٜي ٛ٘ي ثبٝض ٝ حطكبٕ چطا ؟ ٗيٌٜي اشيشٖ چطا -

 : ُلز ٓجٖ ضٝ ُصاقز ؾٌٞر ػالٗز ث٠ زؾشف ثعٖٛ حطف اٝٗسٕ سب

 .  ِٛيط ُبضز زٝثبضٟ. ثبـ آضٕٝ.  ١يـــــــــــؽ -
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.  ًطز ٛٞاظـ ٝ ١ٞٗبٕ آضٕٝ ٝ ُطكز ثـٔف سٞ ١ب ثچ٠ ٗظْ ٝ ٗٚ ٝ ؾيٜف ضٝ ُصاقز ٝ ؾطٕ ١ٖ ثؼس

 ٝزض ثبال ُطكشٖ ٝ ؾطٕ.  ٗيعز سط س٘بٕ چ٠ ١ط قسر ثب زاقز هٔجف.  ثٞز هبثف ضٝي ٗؿشويٖ ؾطٕ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ثٞز ًٖ ذئي نٞضسٖ ثب نٞضسف اي كبن٠ٔ ٠ً حبٓي

 ؟ ٗي٠ٌٜ زضز زؾشز -

 

 

 : ُلز ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ

 .  ذٞثٖ االٙ.  ذٞثٖ ٠ٛ -

 ؾِٜيٚ ٛلؿبٕ زاقز زٝثبضٟ.  ٗاليٖ ٝ آضٕٝ ذئي.  قس زاؽ ٓجبٕ ثيبٕ ذٞزٕ ث٠ ٠ً ايٚ اظ هجْ ثؼس

 . ٛعز حطكي ٝ ًطز ِٛبٕ زٓرٞضي ثب.  ػوت ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ ٠ً ٗيكسٕ زاؽ ٝ ٗيكس

 .  ثؿشٖ ٝ زض ٝ اسبم سٞ ضكشٖ ًٜٖ ِٛبٟ ث٢ف اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ ثيطٝٙ اٝٗسٕ ثـٔف سٞ اظ آضٕٝ

 . كٌط سٞ ضكشٖ ٝ سرز ضٝ ذٞاثيسٕ

 زؾشف ؟ ثيطٝٙ ضكشٖ چطا ؟ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ ذٞزٕ ثب سٌٔيلٖ چطا.  ثٞز قسٟ ٗطُٖ چ٠ ٗٚ ذسايب -

 .  اثطٝقٖ ٝ چكٖ ػبقن ٗٚ ٗي٠ٌٜ كٌط حبال ؟ زاقز ضثُي چ٠ ٗٚ ث٠.  ٗيٞٗس ٠ً ٗيٞٗس ذٞٙ

 

 .  ثطز ذٞاثٖ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ ثٞزٕ اكشبزٟ سرز ضٝ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ثيساض ذٞاة اظ ًطز ٗي ٛٞاظـ ضٝ ١ٞٗبٕ ٠ً زؾشي ٝ ٗبًبٙ نساي ثب ٠ً ثٞز ُصقش٠ چوسض ٛ٘يسٖٝٛ

 .  قسٕ

 .  ٠ًٜ ٗي يد االٙ ُطكشٖ ؿصا.  ثرٞض ٛب١بض قٞ ثيساض.  ذٞاثي ٗي چوسض.  قٞ ثيساض.  آيٜٖ.  آيٚ -

 : ُلشٖ ٝ ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ زٝثبضٟ.  سرز ضٝ ًٜبضٕ ٛكؿش٠ ٗبًبٙ زيسٕ ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ ظٝض ث٠

 .  ثرٞاثٖ ذٞإ ٗي.  ٛيؿشٖ ُطؾ٠ٜ ٗٚ -



 
 

312 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 .  ذبٛ٘ي ذٞقِْ قٞ ثٜٔس ، 0 ؾبػز االٙ ؟ ٛيؿشي ُطؾ٠ٜ ٠ً چي يؼٜي -

 : ُلشٖ ثؿش٠ چك٘بي ١٘ٞٙ ثب

 .  ٛ٘يرٞضٕ ٛب١بض ٗٚ -

 ًطزٟ ثـٖٔ ٗبًبٙ زيسٕ ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ.  ١ٞإ ضٝ ًطزٕ احؿبؼ يٌسكؼ٠ ٠ً.  ثطز ذٞاثٖ زٝثبضٟ

 : ُلشٖ حبٓي ثي ثب.  ثيطٝٙ ٗيجطٟ ٜٗٞ زاضٟ

  ثبقٖ س٢ٜب ٗيرٞإ.  ثرٞاثٖ ٗيرٞإ ًٚ ٖٝٓ ؟ ًٜي ٗي ًبض چي زاضي ١ؿز ٗؼٕٔٞ.  ًٚ ٖٝٓ -

 حبّ ثي ٝ يؼيق سٞ ا٠ُ ؟ ٗيٌٜي ٓغ ذٞزر ثب چطا زاضي زػٞا ٗٚ ثب.  ٗيكيب ٓٞؼ زاضي زي٠ِ -

 !!؟ ٠ٛ يب ثبقي زاقش٠ ػٞٙ ثبيس.  ًٜي ثبضٕ سي٠ٌ ٝ ًٜي ؿطؿط ٗٚ ؾط سٞٛي ٛ٘ي زي٠ِ ٠ً ثبقي

 ؾطٕ ٝ ًطز ثبظ ٝ آة قيط ٝ ظٗيٚ ضٝ ُصاقز ظطككٞيي ػٔٞي ٜٗٞ.  ٗيٌطز ٗؿرطٕ زاقز ثيكؼٞض

 ؾطٕ اظ ذٞاة ٝ ثبال دطيسٕ آة ذٌٜي اظ.  نٞضسٖ ث٠ ظز آة ٗكز ي٠ ٝ ًٜبض ظز ٝ ١ٞٗبٕ ٝ ًطز زٝال

 ٛكٞٛسٕ ٝ ًطز ذكي ٝ نٞضسٖ ًٞچ١ٞٓٞب ثچ٠ ٗظْ ١ٖ ثؼس.  ذٜسيس ٠ً ظزٕ ؾطـ ػيؾ ي٠ ٝ دطيس

 .  ثرٞضٕ ضٝ ٕ ؿصا ثيكشط ًطز ٗؼجٞضٕ ٝ نٜسٓي ضٝ

 سبثؿشٞٛي ٗبٛشٞ ي٠ ثب ًطزٕ سٜٖ دب زٕ اي دبضچ٠ قٔٞاض ي٠.  ثكٖ حبيط سب اسبم سٞ ضكشٖ ؿصا اظ ثؼس

 دق يٌٖ ذٞاة ٝ ظيبز ُطي٠ ذبَط ث٠ چك٘بٕ.  ًٞسبٟ ؾليس ٗكٌي ضٝؾطي ي٠ ثب ثٜٔس ًٞسبٟ ؾليس

 .  ثيبٕ زض حبٓز اٝٙ اظ سب ًطزٕ آضايف يٌٖ.  ثٞز ًطزٟ

 

 ٛكؿش٠ ٗٚ ٜٗشظط ٗجْ ضٝي حبيط ٝ ذٞقشيخ ٠ً زيسٕ ٝ ٗبًبٙ.  ثيطٝٙ اٗسٕ.  ثٞزٕ ضايي سيذٖ اظ

.  ظز ضيبيز ضٝي اظ ٓجرٜس ي٠ ٝ ًطز ضنس چك٘بـ ثب ضٝ دبٕ سب ؾط ٝ ظز ثطم چك٘بـ زيسٖٛ ثب.  ثٞز

 احش٘بال.  ثٞز زؾشف ١ٖ ذٞقِْ ػؼج٠ ي٠.  زٛجبٖٓ اٝٗس اٖٝٛ.  ضكشٖ زض َطف ث٠ ٝ ٛسازٕ ٗحٔف

 حطكي ثسٝٙ.  ٛكؿشيٖ ٗبقيٚ سٞي سب.  ٛذطؾيسٕ چيعي ٗٚ ٝٓي.  ثٞز ذطيسٟ ًبزٝ ٗبٗبٙ ٝاؾ٠

 .  ضٕٝ ث٠ ضٝ ث٠ ظزٕ ظّ ٝ ٛكؿشٖ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز

 : ًطز نسإ آضٕٝ

  آيٚ -
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  ثع٠ٛ ٝ حطكف قسٕ ٜٗشظط ٝ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

 : ُلز سطزيس ٝ قي ثب ثؼس.  ٛع٠ٛ يب ثع٠ٛ ضٝ حطكف زاقز قي اِٛبض.  ًطز ٗٚ ٗٚ يٌٖ

  ًطزيٖ زػٞا ظٛسُي٘ٞٙ اّٝ ضٝظ ثل٢٘ٚ ٛساضٕ زٝؾز.  ثبقي ٗطاهت يٌٖ ايٜب ٗبٗبٛز ػٔٞي ٗيك٠ -

 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب

 ذئي دؽ.  ٗيسٝٛٚ ضٝ چيع ٠٘١ اٝٛب ًطزٕ ثبظي كئٖ ثؽ اظ قسٕ ذؿش٠.  ٗيل٢٘ٚ ٠ً ثبالذطٟ -

 .  ٗي٘يطٕ زاضٕ ػكوز اظ ٝ قسٕ قيسار ٝ ػبقن ضٝظ، ي٠ ثسٕ ٛكٞٙ ثرٞإ ٠ً اؾز ٗؿرطٟ

 : ُلز ٝ كطٗٞٙ ضٝ ًٞثيس ٗكز ثب.  قس ػهجبٛي

 .  ًطزٕ ثحض اظ قسٕ ذؿش٠.  ًٚ ٓغ ثب١بٕ كوٍ.  ٓؼٜشي -

 : ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ ثبال اي ق٠ٛٞ

 . ًٜي سحْ٘ ٛيؿشي ٗؼجٞض ٠ً ُلشٖ ي٘ٚ زض ؟ ًطزٖٛ ثحض ػبقن ٗٚ ٠ً ٠ٛ -

 : ُلز ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ػهجبٛيز ثب

  ٗيجيٜي ثس ُٝط٠ٛ ٛيبض ثبال ٜٗٞ ؾَ ضٝي.  قٞ ذل٠ آيٚ -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطز

 .  زيسٕ ٝ ؾِز ضٝي كوٍ ًٜٖ كٌط االٖٛ سب زٝٗب.  ًٚ نحجز زضؾز ٗٚ ثب اٝال -

.  اكشبز ضاٟ ٝ ًطز ضٝقٚ ٝ ٗبقيٚ ٝ زاز سٌٞٙ سبؾق ضٝي اظ ٝ ؾطـ ثؼس.  ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب

 سب چٜس ٝ ًطز ضٝقٚ ٝ يجٍ.  ٗيِطكشٖ آسيف زاقشٖ سٞ اظ ٝٓي ثيطٝٙ ث٠ ظزٕ ظّ ذٞٛؿطز ٜٖٗ

  قسٕ آ١َٜ ؿطم ٜٖٗ.  ثبال ثطز ضٝ يجٍ نساي ٝ ضؾيس ٗيرٞاؾز ٠ً آ١ِٜي ث٠ ٝ ًطز ضز ٝ آ١َٜ

 

 ثبز زؾشبيِ ث٠ زازٟ ٜٗٞ چكبر

 ثرٞاز ًي اظ سٞ ػكنِ زٖٓ
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 ٛ٘يبز ضاٟ ؾبزُي ث٠ زٖٓ ثب سٞ زِّ

 ثؿز ٠٘١ ضٝ زضاضٝ ٗٚ زِّ ثجيٚ

 ٛكؿز سٞ ػع ث٠ ًي زٖٓ سٞ

 ١ٞؼ ٗيِي ػبقوي ث٠ سٞ ػبقوشٖ آذ٠

 

 . ثٞز ُصاقش٠ ٝ آ١َٜ ايٚ ٗرهٞنب اِٛبض.  ًطزٕ ث٢ف سؼؼت ثب ١٘طاٟ ِٛبٟ ي٠ -

 

 

 زٖٓ زاضِ ضٝ سٞ ١ٞؾ٠ ١٘ف

 زٖٓ ٛساضِ چبضٟ زيٞٝٛش٠

 زٖٓ زٝثبضٟ ثؿش٠ ضٝ زّ سٞ ث٠

 زٖٓ ًبضِ سٞ ػكنِ

 ٗيع٠ٛ زاز ضٝ سٞ ٛلؿٖ ٛلؽ

 ٗيع٠ٛ نسار ؾي٠ٜ سٞي ٛلؽ

 ٠ٜٗ ػٞاةِ ٗظِْ سٞ ِٛبٟ

 ٠ٜٗ ذٞاةِ سؼجيطِ ث٠

 

 

 



 
 

315 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 ٛعز حطكي ٝ ًطز ث٢ٖ ؿِ٘يٚ ِٛبٟ ي٠ اٖٝٛ -

 

 

 ػبقويي٠ زضُيطِ زي٠ِ زٖٓ

 ًي٠ آذ٠ سٞ هٔتِ سٞيِ

 يٌيي٠ زٓ٘ٞٙ زٝسب ٗب ٛ٘يِي ث٢ٖ ٠ً

 ٗٚ زِّ ؾطِ ث٠ ؾط زي٠ِ ٛصاض

 ٗٚ زِّ زضِ ث٠ زض ا٠ُ

 ٗٚ ؿبكِْ زِّ سٞ زي٠ِ سٞئ٠ ػبيِ ٝٓي

 

 

 ضٝ ٓجبـ ػبي ًطزٕ احؿبؼ.  ثٞؾيس اضٕٝ ٓجف ؾ٘ز ثطز ٝ زؾشف سٞ ُطكز ٝ زؾشٖ آضٕٝ -

.  ًطز ٝٓف ٝ زاز ٗاليٖ ككبض ي٠ ٝ دبٕ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشٖ آضٕٝ ثؼس.  ٗيِيطٟ آسيف زاضٟ زؾشٖ

 . ثٞز ثبال اكشًبح هٔجٖ يطثبٙ ثٞز ثس حبٖٓ ذئي

 

 

 

 زٖٓ زاضٟ ضٝ سٞ ١ٞؼ آضٟ

 زٖٓ ٛساضٟ چبضٟ زيٞٝٛش٠

 زٖٓ زٝثبضٟ ثؿش٠ ضٝ زّ سٞ ث٠
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 زٖٓ ًبضِ سٞ ػكنِ

 ٗيع٠ٛ زاز ضٝ سٞ ٛلؿٖ ٛلؽ

 ٗيع٠ٛ نسار ؾي٠ٜ سٞي ٛلؽ

 ٠ٜٗ ػٞاةِ ٗظِْ سٞ ِٛبٟ

 ٠ٜٗ ذٞاةِ سؼجيطِ ث٠

 

 . ذٞٛس اّٝ اظ ظز زٝثبضٟ قس س٘ٞ ٠ً آ١َٜ.  ثٞز ؿِ٘يٚ ذئي نٞضسف

 

 سب ٝ ًكيس حطف ظثٖٞٛ ظيط اظ يٌٖ ٗبٗبٙ.  ًكيسٕ ذؼبٓز ثبثب ٝ ٗبٗبٙ زيسٙ اظ چطا ٛ٘يسٖٝٛ

 ي٠ ٗبٗبٙ ٝاؾ٠ ١ٖ ذٞاض دبچ٠ ٗبًبٙ ايٚ.  ٌٛطز ٖٝٓ ٛساضٕ ٗكٌٔي ٗٚ ٠ً ٛكس ضاحز ذيبٓف

 ثب ٗبٗبٙ ٠ً ُطكز سحٞيْ ضٝ ثبثب ٝ ٗبٗبٙ اٛوسض.  ثٞز آٝضزٟ قيي ٝ ظطيق ذئي ؾليس َال ؾطٝيؽ

 .  ٗٞٛسيٖ قبٕ ٝ ثطيٖ ٛصاقز ػٞضي.  قس ٗي ٛطٕ زاقز ػسيز ٠٘١ اٝٙ

 قٞٙ زذشط زٝضي اظ ٠ً ثع٠ٛ ؾط ثبثب ٝ ٗبٗبٙ ث٠ ١ٖ ٠ً اٝٛؼب اٝٗس ؾيبٝـ ٠ً ثٞز قبٕ اظ ثؼس

 زيكت ١٘يٚ اِٛبض ٠ٛ اِٛبض.  قسٕ ذٞقحبّ ذئي زيسٛف ثب.  زاقز ًبض ثبثب ثب ١ٖ.  ٛجبقٚ ٛبضاحز

 ٝ زاز زؾز ثب١بـ ػسي ذئي ٝ ١ٖ سٞ ًكيس ٝ اذ٘بـ زيسٛف ثب ٗبًبٙ ٝٓي.  ثٞزٗف زيسٟ

 ي٠ ٝ قسٕ ٛبضاحز ذئي.  قس ٗشٞػ٠ ١ٖ ؾيبٝـ ٠ً ػٞضي.  ضز ػٔيي ؾالٕ ثب١بـ ؾطز ذئي

 ًبض ظقشي اظ ايٚ ٝٓي ٗيسٝٛؿز ٝ چيع ٠٘١ ؾيبٝـ حبال.  ًكيسٕ ذؼبٓز ؾيبٝـ ػٔٞي ػٞضايي

 .  ًطز ٛ٘ي ًٖ ٗبًبٙ

 ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ؾيبٝـ ًٜبض ضكشٖ ٜٖٗ ، ًطز ٗي نحجز ثب١بـ زاقز ثٞز ٛكؿش٠ ثبثب ًٜبض ٗبًبٙ

: 

 ؟ ذجط چ٠ ؟ ذٞقي ثيٜي ٛ٘ي ضٝ ٗب ذٞة -

 : ُلز ٝ ذٜسيس ؾيبٝـ
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 .  ثبق٠ ظيجب س٠ٛٞ ٗي چوسض ظٛسُي ًٜٖ ٗي احؿبؼ ضٝظ ي٠ ايٚ سٞ سبظٟ ثبثب آضٟ -

 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ ز٠ٛٝ ي٠

 سَٜ ٝاؾز زٖٓ ثجيٜ٘ز ثيب آيٚ ثِي ثعٛي ظَٛ ث٢ٖ ايٚ اظ ثؼس ا٠ُ ، ضٝيي ٝ چكٖ ثي ذئي -

 .  ٝاؾز زاضٕ ٜٖٗ ٗٞهغ اٝٙ.  قسٟ

 : ُلز ٝ ثبال اٛساذز ٝ آثطٝـ ي٠ ٝ ذٜسيس آضٕٝ

 .  ٛساضٟ ػيت ًٞچ١ٞٓٞب ٝاؾ٠ آضظٝ ، ًٞچٞٓٞ ا٢ٓي -

 : ُلز ٠ً ثطُطزٝٛسٕ ضٝ ضٕٝ اذٖ ثب

 . ًٜي ه٢ط ذٞاز ٛ٘ي حبال ٛساضٟ ػيجي -

 : ُلز ٝ ُٞقٖ ٛعزيي آٝضز ٝ ؾطـ ثؼس

 سٞ اذ٘بـ ايٜؼٞضي ٠ً ُطكشي ٝ حبٓف ؟ ثبظ قسٟ چف زاضٟ زػٞا ١ٖ ذٞزـ ثب سٞ ق١ٞط ايٚ -

 ؟ ٛ٘يبز ذٞقف ٗٚ اظ يب ؟ ٠٘١

 يٌجبض ٓحظ٠ چٜس ١ط.  ٗيٌطز نحجز ثبثب ثب زاقز ذٞضزٟ ُطٟ اثط١ٝبي ثب.  ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 : ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ ثبال اي ق٠ٛٞ. ًطز ٗي ِٛبٟ ٗب ث٠ ١ٖ

 .  زضُيطٟ ذٞزقٖ ثب.  اٝٛٞ ًٚ ٝٓف -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػسي ؾيبٝـ

 ؟ آيٚ ٛ٘ي٠ٌٜ ٠ً اشيشز -

  ثبثب ٠ٛ:  ُلشٖ

 ٗي حطف ؾيبٝـ ثب آضٕٝ آضٕٝ زاقشيٖ ١٘يٜؼٞضي.  ًٜٖ ضاحز ضٝ ذيبٓف ٠ً ظزٕ ٓجرٜسٕ ي٠

 . ًطزٕ ِٛبـ ٝ ثطُكشٖ ٗبًبٙ نساي ثب ٠ً ذٜسيسٕ ٗي ٝ ظزيٖ

 .  ثطيٖ ًٖ ًٖ قٞ حبيط.  زي٠ِ ٝهش٠ زيط حبٙ آيٚ -
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.  ػهجي٠ چوسض ًٜٖ حؽ ٗيشٞٛؿشٖ ُطزٛف ثطػؿش٠ ضُبي ٝ چك٘بـ اظ ٝٓي ثٞز آضٕٝ نساـ

 اٝٙ سٞ ثطٕ زٝثبضٟ ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ انال.  ثٖ٘ٞٛ اٝٛؼب ٗيرٞاؾز زٖٓ.  قسٕ حبيط ضكشٖ ٝ قسٕ ثٜٔس

 .  ٗبقيٚ سٞ ٛكؿشيٖ ضكشيٖ ٝ ًطزيٖ ذساحبكظي ثوي٠ اظ.  ثبقٖ زاقش٠ اػهبة ػَٜ زائٖ ٝ ذ٠ٛٞ

 ذبٓي ٗبقيٚ ُبظ ؾط ضٝ ػهجبٛيشف س٘بٕ ٝٓي ظز ٛ٘ي حطف.  ثٞز قسٟ ٗطُف چ٠ ثبظ ٛجٞز ٗؼٕٔٞ

 .  ث٘يطٟ سب ثطٟ سٜس اٝٛوسض ثعاض.  ػ٢ٜٖ ث٠ ُلشٖ ذٞزٕ ثب ٝ ثؿشٖ ٝ ً٘طثٜس ٜٖٗ.  ٗيٌطز

 : ُلز ػهجي ُصقز ٠ً يٌٖ

 . زاضٟ سكطيق ق٘ب ذ٠ٛٞ زائٖ ٝ ٛساضٟ ظٛسُي ذ٠ٛٞ اِٛبض ذبٙ ؾيبٝـ ايٚ -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب ٜٖٗ.  ثٞز ايٚ زضزـ دؽ

 .  ثِيطٟ اػبظٟ ػٜبثؼبٓي اظ ثبيس ػ٘ٞـ ذ٠ٛٞ ث٠ اٝٗسٙ ثطاي ٌٜٖٛ كٌط -

 : ُلز ثيطٝٙ ظز ُطزٛف ضٍ ٠ً ػٞضي ًطز ػهجيف ثيكشط حطكٖ

 ًٜي ٛ٘ي زضى چطا سٞ ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ.  زاضٕ ٠ً ٝ ذٞزٕ ظٙ اذشيبض ٝٓي ٛساضٕ ضٝ ثبثبر ذ٠ٛٞ اذشيبض -

 .  قسي ٗشب١ْ ٝ ًطزي اظزٝاع زي٠ِ

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ػهجبٛي ٜٖٗ.  آزٕ اظ ثٞز َٔجٌبض ١٘يك٠.  دطٝ ثچ٠ ُطكشٖ ٗي آسيف زاقشٖ

 ايٜؼٞضي ٗٚ ٝاؾ٠ ثرٞاي ٠ً ٌٛطزٕ ًبضي ٗٚ ي٘ٚ زض.  ٗيك٠ ثس حبٖٓ چٞٙ.  ثٌٚ ظٖٛ ظٖٛ ًٖ -

 .  ثٌٜي ١ٞاض ١ٞاض

 ثٜٔس ػٞضي ٝ ٗٚ ؾ٘ز ثطُكز ػهجبٛيز ثب ٝ سطٗع ضٝ ظز ٗحٌٖ ٝ ذيبثٞٙ ُٞق٠ ًكيس ٝ ٗبقيٚ

 : ُلز ٝ زض ث٠ سطؼ اظ چؿجيسٕ ٠ً ظز زاز

 ؟ آضٟ ؟ ٜٗي ظٙ ٠ً ثس حبٓز ايٚ ٝاؾ٠ -

 ايٚ ػٔٞي ػ٘طا ٝٓي.  زاقشٖ ثـى ١ٖ.  ثٞزٕ ػهجبٛي ١ٖ. ثع٠ٛ زاز ايٜؼٞضي ٗٚ ؾط ٛساقز حن

 ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ٛلطر ثب ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ٝيؼيز ايٚ سٞ اٖٝٛ ًٜٖ ُطي٠ آزٕ

 : ُلشٖ
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 ؟ ثعٙ ؟ ثٌكيٖ ثعٛي ٗيرٞاي ؟ ثبقي ٌٛطزٟ ٠ً ٗٞٛسٟ ١ٖ ًبضي ٠ِٗ ؟ ًٜي چيٌبض ٗيرٞاي ، آضٟ -

 . ٗيكٖ ضاحز زؾشز اظ الاهْ

 : ُلز ٝ كطٗٞٙ ضٝ ًٞثيس ٗكز ثب

 دكي٘ٞٙ حطكب ايٚ س٘بٕ ُلشٚ اظ ٠ً ثيبضٕ ؾطر ثاليي ٠ً ٌٛٚ ًبضي.  ٛطيع ١ٖ ث٠ ٜٗٞ اػهبة -

 ؾيبٝـ ثب ايٜوسض ٛساضٕ زٝؾز ُلشٖ ث٢ز.  ًٜٖ ٛ٘ي سٌطاض ٝاؾز ثبض چٜس ٝ حطف ي٠ آيٚ.  ثكي

  ثل٢ٖ ايٜٞ.  ثبقي ن٘ي٘ي

 

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

 يبزٕ ٝٓي.  چطر حطكبي ايٚ اظ ٝ ٠ًٜ ثـٔز ٛساضٕ زٝؾز ُلشي زكؼ٠ اٝٙ ٗيبز يبزٕ ٠ً ػبيي سب -

 .  ثبقي ُلش٠ ن٘ي٘ز ٗٞضز زض چيعي ٛ٘يبز

 : ُلز ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ػهجي

 ؟ چطر ٗيِي ٗٚ حطكبي ث٠ سٞ -

 : ُلشٖ اٝٙ اظ سط ػهجي ٜٖٗ

 ث٠ ٠ً ًطزٟ ًبض چي ثسثرز اٝٙ.  چطر ٗيك٠ ُي ٗي ذٞاز ٗي زٓز ٠ً چي ١ط سٞ ٠ً ٝهشي ، آضٟ -

 ؟ ثطذٞضزٟ ػٜبثؼبٓي

 : ظز زاز ػهجي

 ٝ ٠٘١ ُٞـ سٞ ؾطسٞٙ زائٖ ٛ٘يبز ذٞقٖ ٗٚ ؟ ٛ٘يل٢٘ي چطا.  ٌٛٚ َطكساضي اٝٙ اظ ايٜوسض -

 .  ١ٖ ٠ًٔ ؾطٝ سٞ ٗيعٛيس ٝ ٗيرٜسيسٙ ٗيِيٚ

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب

 ٗظْ ٗٚ ٝاؾ٠ ؾيبٝـ.  ٗيِٖ ث٢ز ثبظٕ.  ُلشٖ ث٢ز ثبض ي٠.  سٞ ٗكٌْ.  ٛيؿز ٗٚ ٗكٌْ ايٚ -

 ي٠ ذبَط ث٠ حبال.  ثٞزيٖ ١٘سي٠ِ ذ٠ٛٞ سٞ زائٖ.  قسيٖ ثعضٍ ١ٖ ثب ثچِي اظ ٗب.  ٗي٠ٛٞ٘ زازاقٖ

 ؟ ١٘يٚ ؟ ٛ٘يبز ذٞقز سٞ چٞٙ ؟ ٛعٖٛ حطف ثب١بـ زي٠ِ ثبيس سٞ ُٜٗن ثي حطف ًالٕ
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 دؽ.  زضٕ زٝؾز ثيكشط ١ٖ زازاقٖ اظ حشي ٝ ؾيبٝـ ٗٚ چٞٙ.  ٛ٘يرٞإ ٝ ٛ٘يشٖٞٛ ثسٝٙ ٝٓي

 .  ًٚ سٕ٘ٞ ضٝ ٗؿرطٟ ثحض ايٚ ُٓلب

 ُلز ٠ً حطكي ثب ٝٓي.  ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ثيطٝٙ ٝ قيك٠ ؾ٘ز ًطزٕ ٝ ضٕٝ.  ثٞز اٝٗسٟ زض ذئي حطنٖ

  ًطزٕ ِٛبـ ظزٟ قي يٌسكؼ٠

 ػٞض ٝاؾز ٝ ًبض اٝٙ ؾيبٝـ ٗيسٖٝٛ حشي.  ًٜي كطاض ذ٠ٛٞ اظ سب ًطز ًٌ٘ز ؾيبٝـ ٗيسٖٝٛ ٗٚ -

 .  ًطز

 ز١ٜٖ آة ٝ ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ ، ُصقز ٠ً يٌٖ. ٗيٌطز ِٛبـ زاقشٖ ثبظ ز١ٚ ثب ٝ ظزٟ ث٢ز

 : ُلشٖ ظٝض ث٠ ٝ زازٕ هٞضر ٝ

  ٛساقز ذجط ١يچي اظ اٝٙ ؟ ٗيِي ٗعذطف چطا -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ زاز ٗي ككبض ١ٖ ضٝي ٝ زٛسٝٛبـ ٠ً حبٓي زض

 ًبضي ي٠.  ثطؾٖ زيِٞٛي ٗطظ ث٠ قس ثبػض اٝٙ.  ًٜي ذطٕ ٛيؿز الظٕ دؽ.  ٛيؿز ثچ٠ ٗٚ آيٚ -

 ث٠ زاقز ٝ ثٞز ٛكؿش٠ ضاحز اٝٙ اٝٛٞهز.  ثعٖٛ زيٞاض ٝ زض ث٠ ٝ ذٞزٕ ًطزٛز ديسا ٝاؾ٠ ٠ً ًطز

  ٗيرٜسيس ٗٚ ضيف

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ

 زٝؾز اظ ٗٚ.  ٗيٌطزٕ ًبضي ١ط ٛيٞكشٖ سٞ زؾز ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ ٗٚ.  ٜٛساظ زيِطاٙ ُطزٙ ثيرٞز -

 .  ثٞز ايٚ ٗكٌْ.  ٛساقشٖ قبٛؽ ٝٓي.  ٗشٜلطٕ ظٝضي زاقشٚ

 ٜٗشظط. ضؾيسيٖ ٠ً ٝهشي.  قت ؾيب١ي ث٠ ظزٕ ظّ حطف ثي ٜٖٗ.  ًطز ِٛبٕ ؿِ٘يٚ ٝ ٛعز حطكي

 ٜٗشظطـ زض دكز.  ٛساضٕ ًٔيس اكشبز يبزٕ ٝ ثبال ضكشٖ ٝ قسٕ آؾبٛؿٞض ؾٞاض.  ٛكسٕ ٗبقيٚ دبضى

 انال ٝٓي ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٝ ِٛب١ف ؾِٜيٜي زاقشٖ ٗسر س٘بٕ.  ًطز ثبظ زض ٝ ثبال اٝٗس.  قسٕ

 .  ٌٛطزٕ ِٛبـ

 .  سرز ضٝ ًكيسٕ زضظا ٝ ظزٕ ٗؿٞاى ٝ ًطزٕ ػٞو ٝ ٓجبؾٖ اسبم سٞ ضكشٖ ًطز ثبظ ضٝ زض سب
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 سٌٞٙ اظ.  ثؿشٖ ضٝ چك٘بٕ كٞضي ٠ً ًطز ٗٚ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٝ اسبم سٞ اٝٗس ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس اٖٝٛ

 ػهجبٛي زؾشف اظ ٠ً اٛوسض ًٜٖ اـ ذل٠ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ذٞاثيس اٝٗس اٖٝٛ ك٢٘يسٕ سرز ذٞضزٙ

 .  ثٞزٕ

 :ًطزٕ ثبظ ٝ چك٘بٕ نساـ ثب

 ُطكشٖ ثٔيٍ قت كطزا ٝاؾ٠ ًٚ ػ٘غ ٝ ٝؾبئز كطزا -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب

 ؟ ًؼب ؾالٗشي ث٠ -

  ػؿْ ٗبٟ ٝاؾ٠.  دبضيؽ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

  ثِصضٟ ذٞـ -

 :ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٝ سرز ضٝ ٛكؿز

 ؟ ثطٕ س٢ٜبيي ذٞزٕ ثؼس ، ػؿْ ٗبٟ ٗيِٖ ؟زاضٕ ثِصضٟ ذٞـ چي يؼٜي -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ

 چطا ٝ چٞٙ ثي زاضي اٛشظبض حبال ٠ً ًطزي حؿبة آزٕ ٜٗٞ ًٜي ضيعي ثطٛب٠ٗ ذٞاؾشي ٝهشي ٠ِٗ -

 ؟ ثيٞكشٖ ضاٟ زٛجبٓز

 ذٞزـ ؾ٘ز ٝ نٞضسٖ ٝ ُطكز ٝ چٖٞٛ ٝ ًكيس زضاظ ًٜبضٕ آضٕٝ ٝ ؾطـ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف

 : ُلز ٝ ثطُطزٝٛس

 .  ػعيعٕ ٗيِلشٖ ث٢ز ا٠ُ سساقز ٗعٟ زي٠ِ ٠ً ٝهز اٝٙ -

 : ُلشٖ ٝ ًٜبض ظزٕ ٝ زؾشف

  ٛساضٕ سٞ ثب اٖٝٛ ػؿْ ٗبٟ سٞ هّٞ ث٠ يب ضكشٚ ٗؿبكطر ث٠ اي ػاله٠ ٗٚ.  ذٞقي اظ ٗطزٕ.  ِٛٞ ٝاي -

 : ُلز ػهجي
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 چطا؟ -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب

 ٗبٟ ثطٕ ثوي٠ ٗظْ ثرٞإ حبال ٠ً ٛيؿز ثوي٠ ٗظْ ٗب ظٛسُي چيع ١يچ چٞٙ.  ٛساضٕ زٝؾز چٞٙ -

  ػؿْ

 :ُلز ٛبضاحشي ثب

 ؟ ٛيؿز ثوي٠ ٗظْ چطا -

 : ُلشٖ ٝ ثبال اٛساذشٖ آثطٕٝ ي٠ ٗؿرطٟ ث٠ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

 ٗٚ ٝٓي قسٕ ظٛسُي ايٚ ٝاضز ظٝض ثب ٠ً ؟زضؾش٠ ثِٖ ث٢ز ثبيس ٗٚ حش٘ب ٝ ٛ٘يسٝٛي ذٞزر يؼٜي -

 ٗٚ ؾط ضاحز ثشٞٛي ضٝ ثبقي زاقش٠ زٝؾز ٠ً اي ثطٛب٠ٗ ١ط ٠ً ٛيؿشٖ سٞ ذطيس ظض ًٜيع ٝ ثطزٟ

 .  ًٜٖ هجّٞ كٞضي ٜٖٗ ًٜي ديبزٟ

 

 

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػهجبٛيز ثب

 ؟ ًطزٕ ِٛبٕ ثطزٟ چكٖ ث٠ ضٝ سٞ ًي ٗٚ ؟ ذٞزر ٝاؾ٠ ٗيِي زاضي چي ١ؿز ٗؼٕٔٞ -

 : ُلشٖ ٝ سرز ضٝ ٛكؿشٖ ٝ قسٕ ػهجي ٜٖٗ

 ذٞزر ٝاؾ٠.  ًٜي ٛ٘ي حؿبة آزٕ ٜٗٞ سٞ ؟ دؽ ٗيٌٜي ضكشبض ػٞضي چ٠ ٝاهؼب ًطزي كٌط -

 زاضٕ ٛظط.  زاضٕ قرهيز ذٞزٕ ٝاؾ٠.  آزٖٗ ٜٖٗ اِٛبض ٠ٛ اِٛبض.  ٗيِٜي ػْ٘.  ٗيِيطي سه٘يٖ

  زاضٕ ؾٔيو٠.

 ثبظ.  ثٔيع ثسٝٙ ثٞز سٜف قٔٞاضى ي٠.  ضكشٚ ضاٟ اسبم سٞ ػهجبٛي ًطز قطٝع ٝ سرز ضٝ اظ قس ثٜٔس

 ٝايؿشبز ػٕٔٞ اٝٗس.  ثطُطزٝٛسٕ ضٝ ِٛبٕ ؾطيغ.  قسٕ ػٞضي ي٠ اكشبز ثسٛف ٝ ثبظ١ٝب ث٠ ِٛبٕ زٝثبضٟ

 : ُلز ثٞز قسٟ زٝض٠ُ ػهجبٛيز اظ ٠ً نسايي ثب ٝ
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 ثٞ ٝ زؾشٖ ًق.  ًٜٖ ؾٞضدطايعر ذٞاؾشٖ ؾطٕ ذيط ٗظال ٗٚ ؟ ٗيٌٜي قٔٞؿف ثيرٞز چطا -

 ؟ زاضٟ ٗيعٛي سٞ ٠ً حطكبيي ايٚ ث٠ ضثُي چ٠ زي٠ِ. ٛ٘يبز ذٞقز سٞ ٠ً ثٞزٕ ٌٛطزٟ

  ًٜي ٗي كٌط ذٞزر ث٠ كوٍ ١٘يك٠ سٞ چٞٙ ٗيِي ضاؾز آضٟ -

 :  ظز زاز

 ٛ٘يشٞٛيٖ ٠ً٘ٔ زٝ يؼٜي.  ًطزيٖ زػٞا كوٍ اٗطٝظ ٗب ًٚ زهز.  ًطزي زيٖٞٛ ثؿش٠ آيٚ ثؿش٠ -

 ؟ ثعٛيٖ ١ٖ ثب ٗؼ٘ٞٓي حطف

 .  ثعٛيٖ ٠ً ٛساضيٖ ١ٖ ثب ٗكشطًي حطف انال چٞٙ ثعٛيٖ حطف ٛ٘يشٞٛيٖ ٠ٛ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحز ٝ سرز ٓج٠ ٛكؿز

 زٝؾز سٞ چ٠ ًطزيٖ اظزٝاع ١ٖ ثب االٙ ٗب آيٚ.  ثبقيٖ زاقش٠ ٠ً ٛ٘يرٞاز زٓز چٞٙ ٛساضيٖ -

 ضٝ ُصقش٠.  ًٚ كطاٗٞـ ضٝ چي ٠٘١ ٝ ثيب.  ق١ٞطسٖ االٙ ٗٚ.  ثبقي ٛساقش٠ چ٠ ثبقي زاقش٠

 ظٗي٠ٜ ١يچ ثسٝٙ ًٜيٖ قطٝع اّٝ اظ ثيب.  ثسيٖ زٝثبضٟ كطنز ي٠ ذٞزٗٞٙ ث٠ ثيب.  ًٚ كطاٗٞـ

 . كٌطي

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ

 زؾز اظ ضٝ چيعي سٞ. ٗيِيطٕ آسيف ٗيٞكشٖ ًطزي ٗٚ ثب ٠ً ًبضايي يبز ٝهز ١ط.  ٗبًبٙ ٛ٘يك٠ -

 .... ٗٚ ٝٓي ضؾيسي ٗيرٞاؾشي ٠ً ١ٖ چيعي ث٠.  ٛسازي

 

 : ُلشٖ آضٝٗي ٓحٚ ثب ثؼس

 !!! ٗبًبٙ -

 : ُلز ٝ ث٢ٖ ظز ظّ ًطزٝ ضيع ٝ چك٘بـ

  آيٚ ؾطر سٞ چي -

 : ُلشٖ آضٕٝ
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 ظٛسُي٘ٞٙ اظ ضٝظ ي٠ سبظٟ اٗطٝظ.  ٗيٌٜيٖ زػٞا ١ٖ ثب ػِٜي ذطٝؼ ٗظْ زاضيٖ زائٖ ٗب ٗبًبٙ -

 .  ٛساضٕ زػٞا ٝ ثحض ًكف زي٠ِ ٗٚ ٝٓي ُصقش٠

 : ُلز ذٞضزٟ ُطٟ اثط١ٝبي ثب

 ؟ ٜٗظٞض -

 : ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ًٜبضـ ٝ اٝٗسٕ ٝ ًطزٕ نبف ٝ نسإ

 ثكيٖ ػسا ١ٖ اظ ثيب ٛكسٟ ذٞضز اػهبثبٗٞٙ ايٚ اظ ثيكشط ١ٜٞظ سب.  ٛيٞكشبزٟ اسلبهي ١ٜٞظ سب ٗبًبٙ -

 . ثبق٠ ػبقوز ٠ً ثبقي زاقش٠ ظٛي ي٠ ٠ً حوش٠ سٞ.  ظٛسُي٘ٞٙ زٛجبّ ثطيٖ ٝ

 ثيٚ اظ.  ثٞز ًطزٟ ٗكز ٝ زؾشبـ ٝ ثيطٝٙ ظز ثبظ ُطزٛف ضٍ.  ٗيٌطز ِٛبٕ ؿًت ثب زاقز

 : ُلز اـ قسٟ ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي

 ؟ آضٟ ثبقي ػبقوف ٠ً ثكي ٛلط ي٠ ظ٠ٛ ٠ً حوش٠ ١ٖ سٞ الثس -

 : ُلشٖ ٓطظ ٝ سطؼ ثب.  ًطزٕ ِٛبـ سطؼ ثب ؟ قس آسيكي ايٜوسض چطا ايٚ ذسايب

 ٛ٘يكي؟ ٗشٞػ٠ چطا ٛيؿز ايٚ ٗٚ حطف ٗبًبٙ -

 : ظز زاز ثٜٔس

 ذؼبٓز سٞ ؟ ًٜي ق١ٞط ثطي ضاحز ًٜٖ ٝٓز ٗيرٞاي ؟ ٛل٢ٖ٘ ذطٕ ٠ِٗ.  ٗيكٖ ٗشٞػ٠ چطا -

 .  ٜٗي حن.  ٜٗي ظٙ سٞ.  ق١ٞطسٖ ٗٚ ٓؼٜشي ؟ ٛ٘يٌكي

 :  ُلشٖ اٝٙ اظ سط ػهجبٛي ٜٖٗ

 

 ٗؼجٞضٕ ظٝض ث٠ ٠ً ١٘يٚ ؟ ًبكي٠ ثيبضي زؾشٖ ث٠ ظٝض ث٠ ٠ً ١٘يٚ ًطزي كٌط.  ثٌٚ ظٖٛ ظٖٛ ًٖ -

 ذطٕ ٗيشٞٛي ضاحز ًطزي كٌط.  زاضٟ ١ٖ ضٝ ايٜب ٠٘١ ظٛسُي آهب ٠ٛ ًبكي٠؟ ًٜٖ ػوسر ثب١بر ًٜي

 ايٚ اظ ٛريط.  چكٖ ثِٖ ٗيِي سٞ چي ١ط ٛيبز زض زي٠ِ نسإ.  دبييٚ ثٜساظٕ ٝ ؾطٕ ثع ٗظْ ًٜي

 .  ٛيؿز ذجطا
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 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي ١ٖ ثؼس

 ثجيٜي ضٝ زي٠ِ ق١ٞطاي ٝ ظٙ ٝهشي ١ٖ سٞ.  ٗيكي ذؿش٠ ١ٖ سٞ.  ٗبًبٙ ًٖ ًٖ ٗيبضي ًٖ ١ٖ سٞ -

 ٝ زضاظ ضاٟ ايٚ چطا حبال.  ٗٚ ثٞزٙ ؾطز اظ ٗيكي ذؿش٠.  ٗيٌٜٚ ظٛسُي ١ٖ ثب ػكن ثب زاضٙ ٠ً

  ثٞز ثؿز ١ٖ ١٘يٚ سب ثٞز ١ٞؼ ؟ا٠ُ ثطيٖ

 : ُلز ٝ ث٢ٖ ًطز ح٠ٔ٘ ظذ٘ي ثجط ٗظْ يٌسكؼ٠.  ٗٚ ُلشٖ چي ذسايب ٝاي

 

 : ُلز قسـ ًٔيس ١ٖ ث٠ زٛسٝٛبي ثيٚ اظ ٝ ُطكز زؾش٘ٞ ٗچ ٝ ث٢ٖ ًطز ح٠ٔ٘ يٌسكؼ٠

 ش١ٜز ث٠ ٠ً چي ١ط ٝ.  ثطٟ كطٝ ؾطر سٞ حطف سب ثعٛ٘ز اٝٛوسض ٗيرٞاز زٖٓ ٝهشب ثؼًي ذسا ث٠ -

  ِٛي ٝ ٗيبز

.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ يٌٖ.  ثٌكٖ ٛلؽ ثٜٔس حشي ٗيشطؾيسٕ ٝ ثٞز قسٟ سطؾٜبى هيبكف اٛوسض

 ث٠ زاز ضٝ ػبـ ٝ ضكز ثيٚ اظ چك٘بـ سٞ ػهجبٛيز آضٕٝ آضٕٝ.  زيس ضٝ چك٘بٕ سٞ سطؼ ًٜٖ كٌط

 .  ؿٖ ي٠

 

 ١٘ٞٙ ث٠ ٝ ١ٞٗبـ سٞ ًكيس ٝ ؾبٓ٘ف زؾز ػهجي ٝ سرز ٓج٠ ٛكؿز ٝ ًطز ّٝ ٝ زؾشٖ آضٕٝ

 .  ثرٞضٕ سٌٞٙ ًطزٕ ٛ٘ي ػطػز سطؼ اظ حشي.  ًٜٖ ًبض چي ثبيس االٙ ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  ٗٞٛس حبٓز

 

.  ًكيسٕ ػوت ٝ ذٞزٕ سطؼ اظ ٠ً ؾ٘شٖ قس ذٖ.  ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ قٞٛف ضٝي اظ ٝ َطكٖ ثطُكز

 : ُلز ٝ ًطز زضاظ ؾ٘شٖ ث٠ ٝ زؾشف ٝ ظز سٔد ٓجرٜس ي٠.  قس ٗشٞػ٠

 . زضاظ ظثٞٙ ًٞچٞٓٞ ٛساضٕ ًبضيز ثيب -

 زٝثبضٟ ٠ً ايٚ اظ ضاؾشف. . ًطزٕ چك٘بـ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ١ٖ ثؼس.  ًطزٕ ِٛبٟ زؾشف ث٠ سطؼ ٝ قي ثب

 . ُصاقشٖ زؾشف سٞ ٝ زؾشٖ ٓطظ ٝ سطؼ ثب.  سطؾيسٕ ثك٠ َٞكبٛي ٝ ػهجبٛي اٝٛؼٞضي چك٘بـ
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 ٝ زؾشبٕ ٝ ٛكؿز دبٕ دبييٚ ظٗيٚ ضٝ ضكز ثؼس.  ذٞزـ ًٜبض سرز ٓج٠ ٛكٞٛسٕ ٝ ػٔٞ ًكيس ٜٗٞ

 : ُلز ٝآضٕٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ.  ٛعزٕ حطكي ٝٓي ًطزٕ سؼؼت حطًشف اظ.  زؾشف سٞ ُطكز

 ؟ ثبق٠.  ًٜيٖ حْ ٝ ٗكٌْ ايٚ ٝ ثعٛيٖ حطف ُٜٗوي ١ٖ ثب ثبض ي٠ ثصاض -

 .  ٛعزٕ حطكي ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ

 سٞػ٠ سٞ ذٞاؾش٠ ث٠ ٗٚ.  ذٞزذٞا١ٖ ٗٚ ٗيسٖٝٛ. ٗيلٖ٘ ٜٖٗ زاضي ٗكٌْ اظزٝاع ايٚ ثب سٞ -

 : ُلز حؿطر ثب ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ.  سٞ ثب حن چٞٙ ثعٖٛ حطكي ٛ٘يشٖٞٛ ايٚ ث٠ ضاػغ.  ٌٛطزٕ

 ٗيٌٜي كٌط.  ٛ٘يٌكٖ ػصاة ذٞزٕ ٛساضي ث٢ٖ اي ػاله٠ ٝ قسي ظٖٛ ظٝض ث٠ سٞ اي٠ٌٜ اظ ٌٛٚ كٌط -

 حن ٗيسٖٝٛ.  آزٖٗ ٜٖٗ ؟ ثبقٖ ٢ٖٗ ٝاؾف ؟ ثبق٠ ػبقوٖ ؟ ثبق٠ زاقش٠ زٝؾشٖ ظٖٛ ٗيبز ثسٕ ٗٚ

 . ثٌٜٖ ٛ٘يشٖٞٛ ًبضي ٝٓي زاضي

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 . ًكيسٕ ٗي ػصاة االٙ ثطاثط ١عاض ٛساقش٘ز اُط چٞٙ.  ًطزٕ ٠ً ًبضي اظ ٛيؿشٖ ٛبضاحز ٝٓي -

 ؟ ثٞز ذٞة حبٓف ؟ اٗكت ثٞز قسٟ چف ايٚ.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ زاقشٖ سؼؼت ثب

 

 : ُلز ؿِ٘يٜي ٓحٚ ثب ٝ ًطز ِٛبٟ ي٢ف ٝ ظاٛٞـ ضٝ ُصاقز ضٝ اـ قسٟ ثبٛساغ زؾز

 ا٠ُ.  ٛيؿشٖ ١ٞؾجبظي آزٕ ٗٚ.  زذشط سٔد ظثٞٛز ذئي.  ٗيع٠ٛ آسيف ٝ آزٕ حطكبر اظ ثؼًي -

 زي٠ِ.  ١ؿشٚ ١ٖ دبي٠ سبظٟ.  ذٞقِٔشطٙ سٞ اظ ٠ً ١ؿشٚ زذشطا اظ ذئي.  ٛجٞزٕ ايٜؼب االٙ ثٞزٕ

 .  آٝضزٛز زؾز ث٠ ٝاؾ٠ ثرطٕ ػٞٙ ث٠ ضٝ ؾرشي ٠٘١ ايٚ ٛجٞز احشيبػي

 : ُلشٖ ثـى ثب ٝ ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب

 .  ٛ٘يرٞاٗز ُلشٖ.  ٠ٛ ُلشٖ ث٢ز ٗٚ چٞٙ ثيبضي زؾز ث٠ ٝ ٗٚ ٗيرٞاؾشي ايٚ ذبَط ث٠ كوٍ سٞ -

 : ُلز ٝ ًطز ثٜٔس ٝ ؾطٕ ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف ثك٠ ػهجبٛي ٠ً ايٚ ثسٝٙ
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 ثك٠ سٕ٘ٞ ذٞزٕ يطض ث٠ ٠ً ٛ٘يٌٜٖ ًبضي ٠ً ايٚ يؼٜي.  ٛيؿشٖ اح٘ن ٝٓي ذٞزذٞا١ٖ ُلشٖ ٗٚ -

 .  ثسٕ ػصاة ػ٘ط ي٠ ٝ ذٞزٕ. 

 : ُلز ٗئطظيس ٠ً نسايي ثب ٓجٖ ضٝ ًكيس قهشف اِٛكز ثب آضٕٝ ثؼس

  زاضٕ زٝؾز زٛيب ايٚ سٞ چيعي ١ط اظ ثيكشط.  زاضٕ زٝؾز ٗٚ -

 قسٕ هطٗع ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  زاضٟ زٝؾز ٜٗٞ ٠ً ثٞز ِٛلش٠ ث٢ٖ ٝايح ايٜؼٞضي حبال سب.  قسٕ زاؽ

 . 

 ي٠ ١ٖ ثبق٠ زضٝؽ اي٠ٌٜ احش٘بّ ثب حشي.  حطكف قٜيسٙ اظ ٝٓي ٗي٠ِ ضاؾز زاضٟ ٠ً ٛ٘يٌطزٕ ثبٝض

 ثطزاقز چٖٞٛ اظ ٝ زؾشف ٠ً زيس چي چك٘بٕ سٞ ٛ٘يسٖٝٛ.  ثٞز ُطكش٠ ٝ ُٕٔٞ ثـى.  قسٕ ػٞضي

 ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٝ ؾيٜف سٞ ًكيس ٝ ٝؾطٕ قٖٞٛ زٝض اٛساذز زؾشكٞ ٝ ًٜبضٕ ٛكؿز اٝٗس ٝ

 : ُلز ٝ ًكيس

 ١ٖ ١٘يٚ ٝاؾ٠.  ًكيسٕ ٛ٘ي ؾرشي ٠٘١ ايٚ آٝضزٛز زؾز ث٠ ٝاؾ٠ ٛساقشٖ زٝؾز ا٠ُ ٗٚ -

 .  ثبقٖ ظٛسُيز ٗطز ذٞاؾشٖ ١٘يٚ ٝاؾ٠.  قسٕ ذٞزذٞاٟ

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ١ٞٗبٕ آضٕٝ.  ٗيكٜيسٕ ضٝ هٔجف سٜس يطثبٙ نساي.  ثٞز هٔجف ضٝي ؾطٕ

.  ٗيرٞاؾشٖ.  ًٜٖ ٓ٘ؿز ٗٚ س٢ٜب ٗيرٞاؾشٖ ١٘يٚ ٝاؾ٠.  ثبقي ٗٚ ٗبّ ذٞاؾشٖ ١٘يٚ ٝاؾ٠ -

 . ثبقٖ ظٛسُيز ٗطز ٗيرٞاؾشٖ.  ثبق٠ ٗٚ ٗبّ ٠٘١ ٝػٞزر.  سٜز.  ضٝحز

 

 

 

 : ُلز ٝ ًطز ثٜٔس ٝ ؾطٕ ٝ زاز سٌي٠ ثبظٝـ ث٠ ٜٗٞ.  ؾيٜف ضٝ ضيرز ٝ دبييٚ اٝٗس اقٌٖ

 ضاحشي ث٠ ٗٚ.  ٛ٘يسٕ َالهز ٗٚ.  ثِيطٕ َالم ٗيرٞإ ، ثِيطٕ َالم ٗيرٞإ ِٛٞ ضاحز ايٜوسض -

 .  ثسٕ زؾشز اظ ضاحشي ث٠ حبال ٠ً ٛيبٝضزٕ زؾشز ث٠

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ آضٕٝ ٝ ًطز دبى ٝ ُٖٞٛ ضٝ اقي ثؼس
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  ذٞضزيبس٠ اػهبة اّٝ سبظٟ ، ٠ٛ ؟ ٗيكي ضاحز سٞ ٗيٌٜي كٌط ثسٕ َالهز ثرٞإ ٗٚ ١ٖ ا٠ُ سبظٟ -

 : ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ ثبال اي ق٠ٛٞ

  ٛيؿز َٞض ايٚ ١ٖ انال -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ًٜي هبٛؼكٞٙ ٛ٘يشٞٛي ١ب ظٝزي ايٚ ث٠ ٝ زاضٙ زٝؾز ٜٗٞ ذبٛٞازر ٠ً ٗيسٝٛي.  ًٞچٞٓٞ ١ؿز -

 چٜس سبظٟ ٠ً زذشطي ثٞز ضاحز ٝاؾكٞٙ ٗيٌٜي كٌط ٛساقشٚ زٝؾشٖ ١ٖ اُط سبظٟ.  اسلبم ايٚ ٝاؾ٠

 ؟ ثبثبـ ذ٠ٛٞ ثطُطزٟ قٜبؾٜب٠ٗ سٞ َالم ٢ٗط ي٠ ثب ُصقش٠ اظزٝاػف اظ ضٝظ

 ضايي ٗيسٖٝٛ ٝٓي ٗيٞٗس ًٜبض ٗبًبٙ ثب زاقز سبظٟ اي٠ٌٜ ثب ٗبٗبٙ. ثٞز اٝٙ ثب حن.  ٗيِلز ضاؾز

 ٝ كبٗيْ ػٞاة.  ثبثبٕ ذ٠ٛٞ ث٠ ثطُطزٕ قٜبؾٜبٖٗ سٞ ٢ٗط ي٠ ثب ٗٚ ًٖ ؾٚ ايٚ سٞ ٠ً ٛجٞز ايٚ ث٠

 ثٞز سٞٛؿش٠ سبظٟ.  ثٞز هًي٠ ٗربٓق نس زض نس ُٗ٘ئٜٖ ٠ً ١ٖ ثبثب ؟ ثسٟ چي ذٞاؾز ٗي ضٝ آقٜب

 ....حبال ثجرك٠ ٝ ٗٚ اح٘وب٠ٛ ًبض اٝٙ

 : ُلز ٝ ًطز ٛٞاظـ آضٕٝ ٝ ٓطظٖٝٛ چ٠ٛٞ. ٛكؿز ُٕٔٞ سٞ ثـى ٝ ٓطظيس چٖٞٛ كٌط ايٚ اظ

 كطم ذئي ثٞزي ثبثبر ذ٠ٛٞ ٠ً ٝهشي ثب سٞ االٙ ٝيؼيز ثجيٚ.  ثكٖ كسار ٌٛٚ ثـى ايٜؼٞضي -

 . ًطزٟ

 : ُلز ٝ ًكيس ٝ ثيٜيٖ ٛٞى ثؼس

 .  ٛطكش٠ ٠ً يبزر قسي ٗٚ ظٙ زي٠ِ سٞ زيكت اظ ًٞچٞٓٞ ذبٖٛ -

 ٠ً ثيطٝٙ ثيبٕ ثـٔف سٞ اظ اٝٗسٕ ٝ دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ.  ظزٛف حطف ايٚ ثب.  ُطكشٖ ُط يٌسكؼ٠

 : ُلز ٝ ًطز ثـٖٔ ٗحٌ٘شط ٝ ٛصاقز

 ذ٠ٛٞ ثطُطزي سٞ االٙ ا٠ُ.  ًطزٟ كطم قطايُز ثِٖ ث٢ز ذٞاؾشٖ كوٍ.  ذبٛ٘ي ٌٛف ذؼبٓز -

.  ٗيك٠ ثس ١ٖ ذٞزر ٝاؾ٠.  ٗيك٠ زاؿٞٙ ثبثبر.  زٖٓ ػعيع ٗيعٛٚ ؾطر دكز حطف ًٔي ثبثبر

 .  ٗيكي اشيز ًٔي ٗيبز ضٝر ٠ً ُٗٔو٠ اؾٖ ٝاؾ٠ ثبـ ُٗ٘ئٚ

 : ُلشٖ ثـى ثب
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  ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ايٜب -

 .  ٗيل٢٘ي ثؼس١ب ٝٓي ٛ٘يكي ٗشٞػ٠ االٙ.  ػعيعٕ ٠٘٢ٗ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس ثؼس

 ُلشٖ ضٝ ايٜب ؟ ٛجبق٠ يب ثبق٠ ٢ٖٗ ٗبؾز ٝ ثبق٠ ؾرشز ٗيرٞاز ٠ً ثسٟ َالهز ذٞاؾز ًي حبال -

 .  َالم َالم ٗيِي زائٖ ٠ً ٛيؿز ضاحز ذئي ثؼسـ ظٛسُي ٝ ُطكشٚ َالم ثسٝٛي ٠ً

 زؾشف ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ثبظٝـ ضٝ ُصاقز ٝ ؾطٕ ذٞزقٞ َطف ًكيس ١ٖ ٜٗٞ ٝ ًكيس زضاظ ثؼس

 : ُلز ثٞز قسٟ حٔو٠ زٝضٕ

.  ثبقي زاقش٠ زٝؾز ٜٗٞ سٞ ٠ً ٛساضٕ سٞهغ ٗٚ.  ٗيٌٜيٖ ظٛسُي ١ٖ ثب زاضيٖ ٠ً ضٝظ ي٠ سبظٟ ٗب -

 .  ثِصضٟ ظٗبٙ ٗسر ي٠ ثصاض ٝٓي

 : ُلز حؿطر ثب ثؼس

  قسي ػبقوٖ ١ٖ سٞ قبيس ٗؼٕٔٞ ًؼب اظ -

 :  ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜسي

 

 .  ثجيٜي ذٞاة سٞ.  حش٘ب -

 

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ذٜسيس سٔد

 ثبق٠ سٞ ضيبيز ثب ٗيطيٖ ٠ً ٗؿبكطسي اٝٓيٚ زاضٕ زٝؾز چٞٙ.  ٗيٌٜٖ ًٜؿْ ضٝ كطزا ٗؿبكطر -

 .  ظٝض ٝ اػجبض ضٝي اظ ٠ٛ

 : ُلشٖ ٗيٌكيسٕ ٛبٗل٢ٕٞ ق٢ٌٔبي ؾيٜف ضٝ زؾشٖ ثب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 . ثٞزي ًبض ٗالحظ٠ ايٜوسض ١٘يك٠ ًبـ -

 : ُلز ٛبضاحشي ثب
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 .  ايٜٞ ثل٢ٖ.  ٛ٘يشٞٛؿشٖ -

 .  ثطز ذٞاثٖ ٠ً قس چي ٛل٢٘يسٕ ٗيٌطز كٌط حطكبـ ث٠ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ًكيسٕ آٟ ي٠

 

 

 

 

.  ثٞز ٗبًبٙ ثب حن.  ًطزٕ كٌط ذئي ٗسر ايٚ سٞ.  ٗيِصقز اي ١لش٠ يي حسٝز قت اٝٙ اظ

 ٗسر ايٚ سٞ.  ٗيؿٞذز ثبثب ٗبٗبٙ ٝاؾ٠ ثيكشط زٖٓ.  چي ٠٘١ ظيط ثعٖٛ ظٝز ايٜوسض ٛ٘يشٞٛؿشٖ

 ١ٞاٗٞ ٝٓي.  ٛساقشيٖ زػٞا ٝ ثحض حٞن٠ٔ زٝسبيي اِٛبض ػٞضايي ي٠.  ٛساقشيٖ ١ٖ ثب ذبني ثطذٞضز

 ككبض سحز ٛ٘يرٞاؾز اِٛبض ػٞضايي ي٠ ٝٓي.  ثٞز ٗٚ ث٠ چك٘ف زائٖ ذ٠ٛٞ سٞ.  زاقز ذئي

 . ًٜٖ ػبزر ث٢ف.  ثيبٕ ًٜبض ثب١بـ ثٞزٙ ث٠ يٌٖ ٗيرٞاز ٗيٌطزٕ حؽ.  ثصاضٕ

 زي٠ِ سطٕ ٝ ًبضٕ زٛجبّ ٗيطكشٖ ثبيس. ٗيٌطزٕ دبييٚ ثبال ضٝ ًبٛب٢ٓب زاقشٖ ٝ ثٞزٕ ٛكؿش٠ ثيٌبض

 ١ٖ ذ٠ٛٞ سٞ.  ٗيٞٗس ثسٕ ثٞزٙ ثيٌبض اظ.  ًبض ؾط ضكشٖ ٗي ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ًطزٕ ٗي سٕ٘ٞ ٝ زضؾٖ

 ثيٌبض ١ٖ ٗٚ.  ٗيساز اٛؼبٕ ضٝ ًبضا ٠٘١ ٗيٞٗس نجح اظ ذبٖٛ قٌٟٞ.  ثسٕ اٛؼبٕ ٛساقشٖ ًبضي

 ػٞاة ٝ سٔلٚ ضكشٖ حبٓي ثي ثب.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ ذيبّ ٝ كٌط اظ سٔلٚ ظَٛ ثب.  ذٞزٕ ٝاؾ٠ ٗيِكشٖ

 .  زازٕ

 

 

 .  ثلطٗبييس ث٠ٔ -

 . ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ -

 ؟ ق٘ب ثجركيس -

 .  ٠٘٢ٗ حطكبٕ.  ًيٖ ٗٚ ٛيؿز ٢ٖٗ -
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  زاقز ًبض ٗبًبٙ ثب حش٘ب.  ثٞز ػٞٙ ٗطز ي٠ نساي.  ٛجٞز آقٜب ٝاؾٖ انال نسا.  ًطزٕ سؼؼت

 ... ًبض ٗبًبٙ ثب ا٠ُ ؟ ثلطٗبييس ٝ ًبضسٞٙ ٠ٌٜ٘ٗ -

 :ُلز ٝ حطكٖ ٝؾٍ دطيس ٝ ًٜٖ سٕ٘ٞ ٝ حطكٖ ٛصاقز

 .  زاضٕ ًبض ق٘ب ثب ٗٚ ٝٓي -

 : ُلشٖ سؼؼت ثب

 ؟ ًبضي چ٠ -

 ق٘ب.  ًٜٖ ًٌ٘شٞٙ ػٞضايي ي٠ ذٞاؾشٖ ؾٞذز ٝاؾشٞٙ زٖٓ چٞٙ ٝٓي ٛساضٟ ضثُي ٗٚ ث٠ ثجيٜيس -

 ؟ ًطزٟ اظزٝاع ق٘ب ثب ٗبًبٙ چطا ٗيسٝٛيس

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ايٚ ١ٖ حبال.  ظز ظَٛ ثبض اٝٙ ٠ً زذشطٟ اظ اٝٙ.  قس قطٝع زٝثبضٟ

 .  ثبق٠ زاقش٠ ضثُي ق٘ب ث٠ ٗٚ ذهٞني ظٛسُي ٌٜٖٛ كٌط -

 اظ چُٞضٟ.  ًطزٟ ثسثرشف ٗبًبٙ ٠ً ٛيؿشيٚ زذشطي اٝٓيٚ ق٘ب.  ًٜٖ ًٌ٘شٞٙ ذٞاؾشٖ ٗٚ -

 . ١ؿشيس َطف آزٗي ػٞض چ٠ ثب ثل٢٘يس قبيس.  ًٜيس ؾٞاّ سبٛيب ث٠ ضاػغ ٗبًبٙ

 ث٠ ُٞقي ١٘يؼٞضي ٜٖٗ.  ًطز هُغ ضٝ ُٞقي ثسٟ ًطزٙ نحجز اػبظٟ ٗٚ ث٠ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ثؼس

 .  ٗٞٛسٕ ٗج٢ٞر ٝ ٗبر زؾز

 .  ثٞز ٛي٘سٟ ٗٚ ث٠ آضاٗف شضٟ ي٠ اِٛبض ؟ ثٞز ثيٜكٞٙ اي ضاث٠ُ چ٠ يؼٜي ؟ زي٠ِ ثٞز ًي سبٛيب

 

 چ٠ اظ هًي٠ ك٢٘يسٕ ٗي قسٟ ٠ً ػٞض ١ط ثبيس.  ثٞزٕ ٗطز حطكبي كٌط سٞ زائٖ ثيبز ٗبًبٙ ٠ً ظ٢ط سب

 .هطاض

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ُٖٞٛ ١٘يك٠ ٗظْ اٝٗس ٗبًبٙ ٠ً ظ٢ط

  ؟ َٞضٟ چ٠ ذٞزٕ ذبٖٛ -

 : ُلشٖ حبٓي ثي ثب
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 .  ذٞثٖ -

 قٌٟٞ.  ٠ًٜ ػٞو ٝ ٓجبؾف اَبم سٞ ضكز ٝ ٛعز حطكي.  ٛساضٕ حٞن٠ٔ ٝ حبّ ٠ً ك٢٘يس ًٜٖ كٌط

 ٝ ٗيع دكز ٛكؿشٖ ثكٖ ٗبًبٙ ٜٗشظط اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٜٖٗ.  ًطز نسإ ٝ چيس ٝ ٛب١بض ٗيع ١ٖ ذبٖٛ

 ٗئي.  ًكيس ؿصا اٖٝٛ ٝ ٛكؿز حطف ثي ٝ ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب يٌٖ.  اٝٗس ١ٖ ٗبًبٙ.  ًكيسٕ ؿصا

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ چك٘ي ظيط ٗيٌطزٕ ثبظي ؿصإ ثب زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٛساقشٖ ؿصا ث٠

  ٗيكٜبؾي سبٛيب اؾٖ ث٠ زذشطي ٗبًبٙ -

 ٜٖٗ.  ثبال اٝٗس ٛلؿف سب ذٞضز ٝ ضيرز آة ٓيٞاٙ ي٠ كٞضي.  ُٔٞـ سٞ دطيس ؿصا ٝ قس ١ّٞ يٌسكؼ٠

 .  ًطزٕ ٗي ِٛبٟ ػهجيف ١بي آؼْ٘ ػٌؽ ث٠ زاقشٖ ًٜؼٌبٝ ١٘يٜؼٞضي

 : ُلز ٝ آٝضز زؾز ث٠ ضٝ ذٞزـ ذٞٛؿطزي ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس ٠ً ايٚ اظ ثؼس

 ؟ ًي ُلشي -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب

  سبٛيب -

 ؟ ثكٜبؾٖ ثبيس ٗٚ ًطزي كٌط چطا ، ٠ٛ -

 : ُلشٖ كٞضي ضؾيس ش١ٜٖ ث٠ كٌط ايٚ ػٞضي چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ

 . َطف آقٜبؾز قبيس ُلشٖ ٗيٌطزي سبٛيب سبٛيب ١٘ف ذٞاة سٞ زيكت آذ٠ ١يچي -

 : ُلز ٝ ًطز ػهجي ذٜسٟ ي٠.  دطيس ضِٛف

 . حش٘ب ثٞزٟ ذٞاة ي٠ كوٍ ثبثب ٠ٛ -

 ثب زاقز كوٍ ٝ ٛساقز ذٞضزٙ ث٠ اقش٢بيي زي٠ِ اٖٝٛ.  قسٕ ٗكـّٞ ذٞضزٙ ث٠ ٝ ٛعزٕ حطكي ٜٖٗ

 .  ٠ًٜ اؾشطاحز يٌٖ سب اسبم سٞ ضكز ٝ اؾز ذؿش٠ ُلز ٛكؿز ٠ً يٌٖ.  ٗيٌطز ثبظي ؿصاـ

 حش٘ب ٠ً قسٕ ُٗ٘ئٚ زاز ٛكٞٙ ٗبًبٙ ٠ً آؼ٘ٔي ػٌؽ ثب.  ثٞز قسٟ ٗكـّٞ كٌطٕ حؿبثي

 .  ثٞز ثيٜكٞٙ چيعي چ٠ ٝ ثٞز ًي ٗيل٢٘يسٕ ثبيس ٝٓي ٗيكٜبؾف
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 ١ٖ ٗطزٟ اٝٙ.  چطا زٖٝٛ ٛ٘ي.  ثٞز ًالك٠ ذئي ضٝظ چٜس ايٚ سٞ ١ٖ ٗبًبٙ.  ثٞز ُطكش٠ ذئي زٖٓ

 ٝ ش١ٜٖ ثسػٞض ٗبًبٙ آؼْ٘ ػٌؽ ٝ حطكبيف.  ثٞزٕ ظِٛف ٜٗشظط قبيس ٛ٘يسٖٝٛ.  ٛعز ظَٛ زي٠ِ

 .  ثٞز ًطزٟ ٗكـّٞ

 

 ٛسيسٟ ثٞز ٝهز ذئي.  ثعٖٛ ؾط كطٛٞـ ث٠ سب ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ضكشٖ قسٕ حبيط. ضؾيس ش١ٜٖ ث٠ كٌط ي٠

 .  ذ٠ٛٞ ٗيبز ثبق٠ ػب ١ط.  ٛساضٟ ًالؼ ظ٢ط اظ ثؼس ٗيسٝٛؿشٖ.  ثعٖٛ ظَٛ ٛساقشٖ حٞن٠ٔ.  ثٞزٗف

 ذئي.  زاقز ٠ِٛ ػٔٞسط يٌٖ ٝ ُطكز ؾجوز اظٕ ٗبقيٚ ي٠ زيسٕ ٠ً ثٞزٕ قٞٙ ًٞچ٠ ؾط ٛعزيي

 زيسٕ ٠ً چيعي ثب ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ضٝ ػوت زاقشٖ ١ٜٞظ آي٠ٜ اظ ٝٓي قسٕ ضز اظـ.  ثٞز آقٜب ٝاؾٖ

 .  ٝايؿشبزٕ ًٞچ٠ ٝؾٍ ٝ سطٗع ضٝ ًٞثيسٕ ٝ دبٕ ٗحٌٖ

 ػسّٝ ًٜبض ثطز ٝ ٗبقيٚ ُيؼي ثب.  زاقشٖ ثس سهبزف ي٠ ُٝط٠ٛ ثٞز ذٔٞر ًٞچ٠ آٝضزٕ قبٛؽ كوٍ

 . ًطزٕ ِٛبٟ ٗبقيٚ اٝٙ ث٠.  قسٕ ديبزٟ ث٢ز ثب ٝ ًطزٕ دبضى ٝ

 ذساي.  ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز سؼؼت ثب ٝ اٝٗس ثيطٝٙ ٗٚ ٗبقيٚ سطٗع نساي ثب ١ٖ ٗبقيٚ اٝٙ ضاٜٛسٟ

 ؟ كطٛـــٞـ ؟ حبٗـــــــــــيٚ.  ١ٖ ثب اٖٝٛ.  ٗيٌطزٙ چيٌبض ايٜؼب ايٜب ، ٗٚ

 : ُلز ٝ ًطز ثـٖٔ ٗحٌٖ ٝ ػٔٞ اٝٗس ٗٚ زيسٙ ثب كطٛٞـ

  ٗؼطكز ثي ثٞز قسٟ سَٜ ٝاؾز زٖٓ ذٞثي؟ ؾالٕ -

 سب.  َطكٖ ٗيٞٗس زاقز ٓجرٜس ثب ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٝ حبٗيٚ زاقشٖ ٗج٢ٞر ػٞضي ١٘ٞٙ ٗٚ ٝٓي

 :ُلز كطٛٞـ ث٠ ٗٚ ث٠ ضؾيس

 .  ًطزي ٢ٓف زذشط ثؿش٠ -

 : ُلز ٝ ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ثؼس

 ؟ ق٘ب ذٞثي.  ،ؾالٕ ذبٖٛ آيٚ ث٠ ث٠ -
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 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ سَٜ چك٘بٕ ثسٕ ػٞاثكٞٙ اي٠ٌٜ ثسٝٙ ٝ ثيطٝٙ اٝٗسٕ كطٛٞـ ثـْ سٞ اظ

 .  ٗيٌطزيٚ چيٌبض ١ٖ ثب سب زٝ ق٘ب ًٜيس اػشطاف ظٝز -

 . ذٜسيسٙ ٝ دبييٚ اٛساذشٚ ؾطقٞٙ زٝسبيي

 زض زازـ ٠ً ُطكشٖ كطٛٞـ ثبظٝي اظ ٗحٌٖ ٛيكِٞٙ ي٠.  ُطكز ذٜسٕ اٝٗس ؾطٕ سٞ ٠ً كٌطي اظ

 : ُلز ٝ اٝٗس

 ٗيك٠؟ ؾيبٟ زؾشٖ ٝحكي چش٠ -

  ٛ٘يِي ٗٚ ث٠ ضٝ چيعي ١٘چيٚ ٛ٘يٌكي ذؼبٓز سٞ -

 : ُلز ٗبٓيس ٗي ٝ زؾشف ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ؟ ٗيٌٜي چيٌبض ايٜؼب سٞ.  ٛصاقشي ٠ً اسٞٙ ذ٠ٛٞ ثيبٕ كطزا ٗيرٞاؾشٖ.  ثِٖ ث٢ز سٔلٜي ٛ٘يكس -

 .  ثعٖٛ ؾط ٓيبهز ثي سٞ ث٠ اٝٗسٕ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس حبٗيٚ

 ٗيطؾٞٛ٘ز ثؼس ثرٞضيٖ چيعي ي٠ ثطيٖ ثيب.  ًٚ دبضى زضؾز ٝ ٗبقيٜز ١ٖ سٞ.  ثؿش٠ زػٞا -

 .  ايٜؼب زٝثبضٟ

 : ُلز ٗبقيٜف ؾ٘ز ٗيطكز زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ثؼس

 ثكي ؾٞاضـ ثرٞاي ٠ً ايٚ ث٠ ثطؾ٠ چ٠ ثطي ١ٖ ٗبقيٚ َطف ٛ٘يصاقشٖ ثٞزٕ ق١ٞطر ػب ث٠ ٗٚ -

 ؟ سطٗع ضٝ ٗيع٠ٛ ذيبثٞٙ ٝؾٍ آزٕ. 

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ اذٖ

  ثطٝ ٛكٞ دطٝ -

 .  ٗيٌطزٕ ِٛبقٞٙ چخ چخ زاقشٖ ٝ ثٞزٕ ٛكؿش٠ كطٛٞـ ٝ حبٗيٚ ضٝ ث٠ ضٝ قبح ًبكي سٞ

 : ُلز ذٞضز ٗي ضٝ ثؿشٜيف زاقز ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ حبٗيٚ
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 .  ٗيك٠ چخ االٙ چك٘بر ثبثب ثؿش٠ -

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 .  ًٜيس سؼطيق.  ٜٗشظطٕ -

 : ُلز كطٛٞـ ث٠ حبٗيٚ

 ؟ ٗيِي يب ثِٖ -

 :  ُلز كطٛٞقٖ

  ثِٞ ذٞزر -

 : ُلز ٝ ٛكؿز ؾي٠ٜ ث٠ زؾز حبٗيٚ

 ٝ ١٘سيِط ثبض اٝٓيٚ ٝاؾ٠ ٠ً ضٝظي اٝٙ اظ ثؼس.  سٞيٖ ٗسيٞٙ كطٛٞـ ١ٖ ٗٚ ١ٖ ػٞضايي ي٠ -

 ي٠ ١ٖ ٗسر اٝٙ سٞ.  ثِيطٟ اظٕ ضٝ ٝؾبئز ثيبز ٠ً ُطكز س٘بؼ ٗٚ ثب كطٛٞـ ثبض چٜس ، زيسيٖ

 ذالن٠.  ٗيٞٗسٕ ُيط ذ٠ٛٞ ً٘شط ٝ ثٞزٕ ٗؿبكطر ١٘ف ٠ً ثٞز اٝٗسٟ ديف ٗٚ ٝاؾ٠ ٗكٌٔي

  ؟ اكشبزٟ اسلبهي ؟ قسٟ چيعي دطؾيس احشيبٌ ثب ثبض چٜس ثٞز قسٟ ٗٚ ًالكِي ٗشٞػ٠ ٠ً كطٛٞقٖ

 : ُلز ٝ زاز سحٞئف ػبقو٠ٛٞ ٓجرٜس ي٠ ٝ ًطز كطٛٞـ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ثؼس

 

 

  ايٜؼب ث٠ ضؾيس زال ٝ زضز ذالن٠.  ُلشٖ ٝ ٗكٌٖٔ ٠٘١.  حؿبؼ ٠ً ٜٖٗ زي٠ِ ١يچي -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبقٞٙ چخ چخ.  ذٜسٟ ظيط ظز ثؼس

 ؟ ثٞز ديف ٝهز چٜس ٝاؾ٠ زهيوب ٗٞيٞع ايٚ -

 : ُلز كطٛٞـ

  سٞ ػطٝؾي اظ هجْ ضٝظ چٜس -
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 : ُلشٖ ٝ ؾطـ سٞ ظزٕ زي٠ِ ز٠ٛٝ ي٠

 ؟ ِٛلشي ٗٚ ث٠ ٗسر ٠٘١ ايٚ ٛ٘يٌكي ذؼبٓز سٞ -

 .  ًٚ ثبٝض. ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٠ً ثٞزي ضيرش٠ ١ٖ ث٠ سٞ اٛوسض.  ذسا ث٠ ٛ٘يكس -

 ٝ ٗبقيٚ زٕ ضؾٞٛس ٜٗٞ حبٗيٚ ثؼس.  ًطزيٖ نحجز چي ٠٘١ اظ ٝ قبح ًبكي سٞ ٛكؿشيٖ ٗسر ي٠

 ثٞز ايٚ ذٞثيف.  ذ٠ٛٞ ثٞزٕ ُصاقش٠ ػب ٗٞثبئٖ٘.  ثٞز قسٟ زيط يٌٖ.  ذ٠ٛٞ ؾ٘ز اكشبزٕ ضاٟ ٜٖٗ

 .  ثٞز ضاحز ؿطاـ ؿط اظ ذيبٖٓ ٝ ذ٠ٛٞ ٗيٞٗس زيط ٗبًبٙ

 

 ٝ دبٕ كٞضي ٝ قسٕ ١ّٞ.  ٗبقيٜٖ ػٔٞي ديچيس ٝ إ ثي ٗبقيٚ ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ ذ٠ٛٞ ٛعزيي

 ضكش٠ ؾط ثب ثٞزٕ ٛجؿش٠ ً٘طثٜس ا٠ُ.  ٝاؾشبز ٗبقيٚ اظ ًٖ ذئي كبن٠ٔ ثب ٗبقيٜٖ. سطٗع ضٝ ُصاقشٖ

 ثٞز؟ ًطزٙ ضاٜٛسُي ٗسّ چ٠ ايٚ.  ٗئطظيس زاقز دبٕ ٝ زؾز.  قيك٠ سٞ ثٞزٕ

 چ٠ ثجيٜٖ قسٕ ديبزٟ ػهجبٛيز ثب ٝ ًطزٕ ثبظ ٗبقيٚ زض ٓطظٝٙ زؾز ثب ٝ ًطزٕ ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ

 ؟ ٗي٠ٌٜ ضاٜٛسُي ايٜؼٞضي اح٘وي آزٕ

 ث٠ زاز سٌي٠ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز ذٞٛؿطز ذئي ٝ قس ديبزٟ ١ٖ ٗبقيٚ ضاٜٛسٟ.  قسٕ ديبزٟ ٠ً ١٘يٚ

 ػيٜي ي٠ ؟ زيسٕ ًؼب ٝ ايٚ ٗٚ.  آقٜبؾز هيبكف چوسض ذسايب.  ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠.  ٗبقيٜف

 ١٘يٜؼٞضي.  ثٞز سٜف ١ٖ ١٘طِٛف ٗط٠ٛٝ ثٔيع ي٠ ثب ٗكٌي ًشٞٙ قٔٞاض ي٠ ٝ ثٞز ظزٟ ثعضٍ آكشبثي

 . زيسٕ ًؼب ٝ آزٕ ايٚ ٗيٌطزٕ كٌط ٝ ٗيٌطزٕ اضظيبثيف زاقشٖ

 ٝ ؾطـ ثبالي ظز ٝ آكشبثيف ػيٜي ، ٛ٘يرٞضٕ سٌٞٙ ػبٕ اظ ٝ ٝايؿشبزٕ چٜبض ٗظْ ٗٚ زيس ٝهشي

 . ٗٚ ؾ٘ز اٝٗس

 چك٘بي ثطم سب.  ١ئٌٖ ًْ ًطزٙ اؾٌٚ ًطزٙ قطٝع ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ حطف ثسٝٙ ث٢ٖ ضؾيس سب

 .  ٗبًبٙ ذب٠ٓ دؿط.  ثٞز ١يطثس.  زيسٕ ًؼب ضٝ چك٘ب ايٚ اٝٗس يبزٕ.  زيسٕ ٝ ُؿشبذف

 

 چك٘بي اٝٙ ثب زاقز كوٍ ثٞز ٠ً الٖٓ.  ٗيساز ًكشٚ ث٠ ٜٗٞ زاقز.  ثٞز ضاٜٛسُي َطظ چ٠ ايٚ ٝٓي

 .  ٗيٌطز ثطاٛساظٕ ١يعـ
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 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ١ٖ سٞ ٝ اذ٘بٕ

 ؟ ًٜيس ٗي ضاٜٛسُي ٝحكشٜبى ذئي ًٜيس ٛ٘ي كٌط ؟ ذٞثيس.  ١يطثس آهب ؾالٕ -

 : ُلز ٝ ًطز ذٖ احشطإ ٛك٠ٛٞ ث٠ ٝ ؾطـ ٝ ظز ٓجرٜسي

 . زاضي ذٞثي حبكظ٠.  ثكٜبؾيس ٛ٘يٌطزٕ كٌط.  ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ -

 : ُلشٖ دٞظذٜس ثب

 حبكظ٠ ٛ٘يٌٜٖ كٌط ي٘ٚ زض.  ٗيكيس ٗحؿٞة ٗبًبٙ كبٗيْ ػعٝ ق٘ب حبّ ١ط ث٠.  زاضيس اذشيبض -

 .  ثبقٖ زاقش٠ ٗكٌْ ٗسسٖ ًٞسبٟ

 ١ٖ ٗظْ ذب٠ٓ دؿط زٝسب ذٞث٠.  اٝٗس زض حطنٖ.  ٗيٌطز ِٛبٕ ٓجرٜس ثب زاقز حطف ثسٝٙ اٖٝٛ

 اي ق٠ٛٞ.  يٞٗس ٛ٘ي ذٞقٖ ًطزٛف ِٛبٟ ٛٞع اظ.  ٛساضٙ حؿبثي زضؾز ػوْ ًسٕٝ ١يچ ٝ ١ؿشٚ

 : ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ ثبال

 ...ٝ ثطؾٞٛيس ؾالٕ ذبٛٞازٟ ث٠.  ثطٕ ثبيس قسٟ زيطٕ ٗٚ ثجركيس -

 : ُلز ٝ حطكٖ ٝؾٍ دطيس ٝ ثعٖٛ حطف ٛصاقز

 ؟ ًٜٖ نحجز ثب١بر ٗيرٞإ.  ًٚ نجط -

 : ُلشٖ سؼؼت ؟ثب ٛل٢٘يسٕ ٗٚ قس ذٞزٗٞٛي ٗٚ ثب ًي ايٚ ؾ٘شف ثطُكشٖ سؼؼت ثب

 ؟ نحجشي چ٠ ؟ ٗٚ ثب -

 : ُلز ٝ اٛساذز ثبال ٝ اثطٝـ

  ثبقٖ ُلش٠ ث٢ز سٔلٜي ضٝ حطكبٕ اظ اي ذالن٠ هجال ًٜٖ كٌط -

 .  ٛ٘يل٢٘يسٕ ؟ ٗٚ ثب ؟ سٔلٚ

 : ُلشٖ ث٢ز ثب -

 .  ثبقٖ ًطزٟ نحجز ق٘ب ثب هجال ٛ٘يبز يبزٕ ٗٚ ٝٓي -
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 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي

  ٛساضٟ ٗكٌٔي اسٞٙ حبكظ٠ ُلشيٚ ٠ً ق٘ب -

 ٗيٌطز ٗؿرطٟ ٜٗٞ زاقز اح٘ن.  ثعٛ٘ف ٗطٍ حس سب ٝ ػٞٛف ث٠ ثيٞكشٖ ٗيشٖٞٛ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

 . 

 

 

 

 

 

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

  ثطٕ ثبيس ٗٚ.  ٠ٛ ١ٖ اُط ثعٛيس ٠ً زاضيس حطكي ا٠ُ.  ثِيس ًٜبي٠ ٝ سي٠ٌ ثب ضٝ حطكبسٞٙ ٌٛطزٟ الظٕ -

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي

  ثك٠ ِٛطاٛشٞٙ ٗبًبٙ ٗيشطؾيس چي٠ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ذٞزـ ٗظْ ٜٖٗ

  ثبق٠ زاقش٠ ضثُي ق٘ب ث٠ ٗٚ ذهٞني ظٛسُي ٌٜٖٛ كٌط -

 : ُلز ٗوس٠ٗ ثسٝٙ يٌسكؼ٠

 .  ًطزٕ نحجز ق٘ب ثب سبٛيب ث٠ ضاػغ ظزٕ ظَٛ ديف ضٝظ چٜس ٠ً ١ٖ٘ٞٛ ٗٚ -

 ؟ ًطز ًبضي ١٘چيٚ چي ٝاؾ٠ ؟ ثٞز ١يطثس يؼٜي.  ٛ٘يٌطزٕ ثبٝض.  قسٕ ق٠ٌ

 : ُلشٖ سؼؼت ثب

 ؟ ٠ِٗ زاضي ؟آظاض ًطزي ضٝ ًبض ايٚ چي ٝاؾ٠ ؟ ثٞزي سٞ -
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 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ذٞٛؿطز

 .  ٛ٘يسٝٛي اظـ ١يچي ٠ً ٌٜٛي ظٛسُي آزٗي ثب ثؿش٠ چكٖ ٝ ثل٢٘ي ٝ حويوز ٗيرٞاؾشٖ چٞٙ -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ثٞزٕ ػهجبٛي.  ثٞزٕ قسٟ ُيغ

 ؟ ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ ٠ً ٗبًبٙ ث٠ ضاػغ ٗيسٝٛي چي سٞ -

 . ثٞزيٖ زاٛكِب١ي ١ٖ ١ٖ ثب ٗب ثٞز ِٛلش٠ ث٢ز ٗبًبٙ -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب ٝ ٛيبٝضزٕ ذٞزٕ ضٝ ث٠.  ثٞز ٛعزٟ ٗٚ ث٠ حطكي ٗبًبٙ.  ًطزٕ سؼؼت

 

 ؟ زاقز ضثُي چ٠ ٝٓي.  ٠ٛ -

 ؟ ًطزي ؾٞاّ اظـ سبٛيب ث٠ ضاػغ -

 : ُلشٖ ذٞٛؿطز

 . ١ٖ ث٠ ثطيعٕ ضٝ اػهبثف ٝ ًٜٖ قي ق١ٞطٕ ث٠ ٗٚ ظز حطكي ١ط ًؿي ١ط ٛساقز زٓئي.  ٠ٛ -

 :ُلز قس ؾبًز يٌسكؼ٠ ثؼس ٝ ثٜٔس ٝ ػهجي ذٜسٟ ي٠.  ذٜسيس

 .  قسي ظٛف ظٝض ث٠ حبال ذٞث٠.  ٗيٌطزي چيٌبض زي٠ِ زاقشي ػاله٠ ٗبًبٙ ث٠ ا٠ُ.  ذٞث٠ -

 سب ُطكشٖ ُبظ ٝ ٓجٖ ػهجبٛيز ظٝض اظ. ظز ٗي حطف زاقز ظيبزي زي٠ِ.  قسٕ ػهجبٛي ٗطٍ حس ث٠

 : ُلشٖ حطل ثب ٝ ًٜٖ ًٜشطّ ٝ ذٞزٕ يٌٖ

 ث٢شطٟ زٝٗب.  زاضٕ ػاله٠ چوسض ٗبًبٙ ث٠ ٝ ًطزٕ اظزٝاع ػٞضي چ٠ ٗٚ ٠ً ٛساضٟ ضثُي سٞ ث٠ اٝال -

 ٝ زٝض ٛساضٕ زٝؾز زي٠ِ ؾٞٗب.  ًٜي زذبٓز ٛساضٟ ضثُي سٞ ث٠ ٠ً چيعي ث٠ ثل٢٘ي ٝ ز١ٜز حطف

 .  ثجيٜ٘ز ثطٕ

 : ُلز ثٜٔس ٠ً ٗبقيٚ ؾ٘ز ضكشٖ ٝ ث٢ف ًطزٕ دكشٖ



 
 

331 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 ٛساضٟ ٝ ٓيبهشز ٗبًبٙ.  ظز زيٞاض زض ث٠ ضٝ ذٞزـ زاقشٜز ٝاؾ٠ ٗبًبٙ ٠ً ٛجٞز ثيرٞز.  حيلي سٞ -

 .  ًٜي ٗي ظٛسُي زاضي آزٗي ػٞض چ٠ ثب ثسٝٛي ٠ً حوش٠.  ثذطؾي سبٛيب ث٠ ضاػ٠ اظـ ث٢شطٟ. 

 : ُلشٖ حطل ثب ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ قٖٞٛ ؾط اظ ثٞز ث٢ف دكشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ي٠ ثِٖ ث٢ف ٗٚ ٝ ثكي ٗٚ ٗعاحٖ زي٠ِ ثبض ي٠ ا٠ُ ثسٝٛي ٠ً ثكٜبؾي ٝ ٗبًبٙ اٛوسض ًٜٖ كٌط -

 .  ٛصاضٟ ثسٛز سٞ ؾبٖٓ ػبي

 اظ ؾطػز ثب ٝ ُبظ ضٝ ُصاقشٖ دبٕ ٝ ُطكشٖ ػوت زٛسٟ ٝ قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض حطكي ١يچ ثسٝٙ ثؼس

 .  قسٕ ضز ًٜبضـ

 ًؼب اظ زي٠ِ ايٚ.  ثٞز ذطاة ذئي اػهبثٖ.  دبضًيَٜ سٞ ثطزٕ ٝ ٗبقيٚ ٝ ضؾيسٕ ٠ً ذ٠ٛٞ ث٠

 ؟ ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ ٠ً ٗيس٠ٛٝ ٗبًبٙ اظ چيعي ٝاهؼب يؼٜي.  قسٟ ديساـ

 : ُلشٖ ذٞزٕ ثب ٝ ظزٕ چٞظذٜس ي٠ ثؼس

 ؟ ٗيسٖٝٛ ١ٖ چيعي ٠ِٗ ٗبًبٙ اظ ٗٚ

 سحْ٘ زي٠ِ ٝاهؼب.  ًٜٖ نحجز ٗبًبٙ ثب هًي٠ ايٚ ٝ ١يطثس ث٠ ضاػغ حش٘ب اٗكت ٠ً ُطكشٖ سه٘يٖ

 زاضٕ ٛكؿشٖ ٗبقيٚ سٞ ٠ً اؾز زهيو٠ 03 زيسٕ اٝٗسٕ ٠ً ذٞزٕ ث٠.  ٛساقشٖ ضٝ سٜف ٝ ايُطاة

 .  ًٜٖ ٗي كٌط

 هيبك٠ ثب ٝ ٛكؿش٠ زض ػٔٞ ٠ً زيسٕ ٝ ٗبًبٙ ًطزٕ ثبظ ٝ زض سب.  ثبال ضكشٖ ػؼ٠ٔ ثب.  قس زيط ذسايب

 .  زض ث٠ ظزٟ ظّ ثطظذي

 

 

 اٝٗسٕ ٓطظ ٝ سطؼ ثب.  سطؾيسٕ يٌٖ هيبكف اظ.  ثٞز اٝٗسٟ ظٝز ايٜوسض چطا.  ٗيٌطز ًبض چي ذ٠ٛٞ ايٚ

 ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ.  ٗٚ ث٠ ثٞز ظزٟ ظّ ػهجبٛي هيبك٠ ثب حطف ثسٝٙ ثب اٖٝٛ.  ثؿشٖ ٝ زض ٝ ذ٠ٛٞ سٞ

 : ُلشٖ ذٞٛؿطزي ثب.  سطؾيسٕ چوسض هيبكف زيسٙ اظ ٠ً ٛيبٝضزٕ ذٞزٕ ضٝي ث٠ انال ٝ ًطزٕ

  ؟ ذ٠ٛٞ اٝٗسي ظٝز.  ؾالٕ -
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 : ُلز ثسٟ ٝ ؾالٖٗ ػٞاة ٠ً ايٚ ثسٝٙ زٝض٠ُ نسايي ثب

 . قسٕ ٗعاح٘شٞٙ.  ثطُطزٕ ٛبضاحشي ا٠ُ -

.  زي٠ِ ٛجٞز ٗٚ ػهجبٛيز ٝهز االٙ.  ثٞز ػهجبٛي اٝٙ.  ًطزٕ ًٜشطّ ٝ ذٞزٕ ٝٓي قسٕ ػهجبٛي

 : ُلشٖ ٗيٌطزٕ ثبظ ضٝ ٗبٛشٕٞ ١بي ز٠ً٘ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ٗيٌطزٕ آضٝٗف ثبيس

 .  ذٞزس٠ٛٞ ٜٗعّ.  ثبقٖ ٛبضاحز ثبيس چطا ٗٚ -

 : ُلز ثٜٔس ٝ ػهجي نساي ثب ٠ً ًٜٖ ػٞو ٝ ٓجبؾٖ سب اسبم َطف ثطٕ اٝٗسٕ.  آٝضزٕ زض ٗبٛشٕٞ

 ؟ ث٢شٞٙ ُصقز ذٞـ -

 ثطُكشٖ ذٞٛؿطز.  اسبم سٞ ثطٕ ثؼس چي٠ حؿبثف حطف ثجيٜٖ ثصاض.  ك٢٘يسٕ ضٝ نساـ ػهجبٛيز

 : ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ضٝـ ث٠ ضٝ ٗجْ ضٝ ضكشٖ ٝ ؾ٘شف

  كطٛٞـ ديف ضكشٖ.  ٛجٞز ثس -

 :  ُلز ػهجبٛي

  ٛجٞزي ١ٖ ار ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ظزٕ ظَٛ ٝٓي -

 ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ ؟ ًطز ٗي كٌط چي ٗٚ ث٠ ضاػغ ػ٠٘ ؟االٙ ًطز ٗي چي زاقز ٝ ٗٚ.  قسٕ ػهجبٛي

 : ُلشٖ اٝٙ اظ سط ػهجبٛي ٜٖٗ.  ثبقٖ ذٞٛؿطز

 .  ُٖ ٗي زضٝؽ زاضٕ ٗٚ يؼٜي ؟ چي٠ ٜٗظٞضر -

 : ظز زاز ٓطظيسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثٜٔسي اظ ٠ً ػٞضي ثٜٔس

 ؟ ثٞزي ضكش٠ ًؼب ٗيِٖ ث٢ز -

 .  ٗيبٝضز زض ضٝ قٞضـ زاقز زي٠ِ.  زاقز قي ٗٚ ث٠ ثيكؼٞض

 : ُلشٖ ٓطظٝٛي نساي ثب

 ؟ ُٖ ٗي زضٝؽ ث٢ز زاضٕ ٗيٌٜي كٌط ؟ زاضي قي ٗٚ ث٠ سٞ -
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 ث٠ چؿجٞٛس ٜٗٞ ٝ ًكيس دكز اظ ٝ زؾشٖ ٠ً اسبم ؾ٘ز ضكشٖ قسٕ ثٜٔس ػهجبٛيز ثب.  ٛساز ػٞاثي

 : ُلز ٝ زيٞاض

 ايٜوسض ٗٚ ًطزي ٛ٘ي كٌط ؟ ثٞزي ٛجطزٟ ذٞزر ثب ٝ ٗٞثبئز چطا ؟ ثٞزي ُٞضي ًسٕٝ ٗيٌٖ ث٢ز -

 ؟ ذ٠ٛٞ ثيبٕ ظٝز

 : ُلشٖ ثٞز زٝض٠ُ ثـى اظ ٠ً نسايي ثب.  ثٞز ُطكش٠ ٝ ُٕٔٞ ثـى

 .  ٝحكي ًٚ ٖٝٓ -

 ٝ ًطز ٗكز ٝ قس دكي٘ٞٙ اِٛبض قس، ٗشٞهق ضاٟ ٝؾٍ ٠ً نٞضسٖ سٞ ثع٠ٛ سب ثبال ثطز ٝ زؾشف

 .  ُٖٞٛ ضٝ اكشبز ضاٟ اذشيبض ثسٝٙ اقٌبٕ.  ًطزٕ ِٛبـ ث٢ز ثب.  اٛساذز

 

 آٌي ًطزٙ قي ي٠ ؾط.  ثٞز ِٛلش٠ ث٢ٖ ُْ اظ ثبالسط ًؿي حبال سب ٠ً ٜٗي ؟ ثع٠ٛ ٜٗٞ ٗيرٞاؾز

 .  ثبال دطيسٕ زٝثبضٟ زازـ نساي ثب ؟ ثع٠ٛ ٜٗٞ ذٞاؾز ٗي

 ؟ ثٞزي ًؼب ٓؼٜشي ثسٟ ػٞاة -

 ثب.  ػوت زازٕ ١ٔف ٝ ؾيٜف ضٝ ُصاقز ٝ زؾشٖ.  ثٞزٟ ثؿز ثٞز ًطزٟ سحويطٕ چي ١ط.  ثٞز ثؿز

 : ُلشٖ ُطي٠ ثب ٝ ٛجيٜٖ سبض ٝ نٞضسف ثشٖٞٛ سب ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ زؾز دكز

 ، ػ٠٘ ذ٠ٛٞ ٗيطكشٖ زاقشٖ.  ثطُطزٕ ٛ٘يكس ٠ً اكشبز يبزٕ ضاٟ ٝؾٍ ُصقشٖ ػب ذ٠ٛٞ ٝ ٗٞثبئٖ -

 . قبح ًبكي ضكشيٖ ٛطكشيٖ ذ٠ٛٞ زي٠ِ.  زيسٕ ضاٟ ثيٚ ضٝ كطٛٞـ

 ٝايؿشبزٕ.  اكشبز يبزٕ چيعي ي٠ يٌسكؼ٠.  اسبم ؾ٘ز ضكشٖ ًٜٖ ِٛبٟ ث٢ف ٠ً ايٚ ثسٝٙ ثؼس

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠. ًطز ٗي ِٛبٟ ٝ ظٗيٚ ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ ػب ١٘ٞٙ ١ٜٞظ.  ؾ٘شف ث٠ ثطُكشٖ

 ضاؾز ثجيٚ.  كطٛٞـ ث٠ ثعٙ ظَٛ.  ثٔسي ذٞة ٠ً سٞ.  ٌٛطزي ثبٝض ٝ زاضي قي ١ٜٞظ ا٠ُ آجش٠ -

 . ٠ٛ يب ٗيِٖ

 . سرز ضٝ ًكيسٕ زضاظ ٝ ١ٖ ث٠ ًٞثيسٕ ٝ زض ٝ اسبم سٞ ضكشٖ ثؼسٕ

 .  ًطزٕ ِٛبٟ ؾوق ث٠ ٝ ؾطٕ ظيط ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ.  ثٞز ُطكش٠ زٖٓ
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 .  ٛسازٕ ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ ١يچ.  اسبم سٞ اٝٗس ك٢٘يسٕ.  اٝٗس زض نساي ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 

 

 

 

 

 : ُلشٖ ثٜٔس ٠ً زؾشٖ ؾ٘ز آٝضز ٝ زؾشف.  ٛكز سرز ضٝ ًٜبضٕ اٝٗس

 ؟ ك٢٘يسي.  ٛعٙ زؾز ٗٚ ث٠ -

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ًكيس ٝ زؾشف

  ايٜٞ ثل٢ٖ.  ٌٛطز قي ث٢ز ٗٚ -

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

 ؟ دؽ ثٞز چي ٝاؾ٠ ١بر ًطزٙ چي ايٚ دؽ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحز

.  ُصاقشي ػب ذ٠ٛٞ زيسٕ ٗٞثبئز ث٠ ظزٕ ظَٛ.  ٛيؿشي زيسٕ ذ٠ٛٞ اٗسٕ ظٝز.  قسٕ ِٛطاٛز -

 . ٛيؿشي ١ٖ اٝٛؼب زيسٕ ظزٕ ظَٛ ، ايٜب ٗبٗبٛز ذ٠ٛٞ ضكشي قبيس ُلشٖ

 : ُلز ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠

 ُلشٖ قسٕ ٜٗشظط ًٔي.  زاز ضٝ ػ٠٘ ق٘بضٟ ٝ كطٛٞـ ديف ضكش٠ الثس ٛجبـ ِٛطاٙ ُلز ٗبٗبٛز -

 ضكشي ٝٓي زاضٕ ًبض ثب١بر ُلشٖ ظزٕ ظَٛ ٝ ًٜٖ سحْ٘ ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ.  ٛكس ذجطي ٝٓي ثيبي قبيس

 .  ُصاقشي ػب ٗٞثبئز ثيطٝٙ

 ، زيسٕ چك٘بـ سٞي ضٝ ٛبضاحشي ٝهشي.  ًطز ٛٞاظـ ٝ ١ٞٗبٕ ٝ ػٔٞ آٝضز ٝ زؾشف آضٕٝ ثؼس

 : ُلز ٛبضاحشي ثب اٖٝٛ.  ِٛطكشٖ ٝ ػٔٞـ
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 .آيٚ ثٞزٕ ِٛطاٛز ٗٚ.  ٗيٌٜٖ چٌز ٠ًٜ كٌط سٞ هّٞ ث٠ ٠ً ٛعزٕ حطف ػٞضي ثبـ ُٗ٘ئٚ -

 .  ًطزٕ ِٛبـ ٛبضاحشي ثب.  قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي

 : ُلز ٝ ُٖٞٛ ضٝ ًكيس زؾز آضٕٝ

 ضكشٚ اظ هجْ ا٠ُ.  ثبـ ظٛساٛي ذ٠ٛٞ سٞ ٝ ثيطٝٙ ٛطٝ ذ٠ٛٞ اظ ٛ٘يِٖ ٠ً ٗٚ.  ٌٛٚ ُطي٠ ذسا ضٝ سٞ -

 ؟ ٛطي ٗيِلشٖ ٗٚ ، كطٛٞـ ديف ٗيطٕ زاضٕ ٗٚ ٠ً ٗيعزي ث٢ٖ اؼ إ اؼ ي٠ حشي يب ظَٛ ي٠

 سٞ ًكيس ٝ ٗٚ ٝ ًكيس زضاظ ًٜبضٕ اٝٗس آضٕٝ.  زيس ٠ً ٝ ثـًٖ.  ًطزٕ ِٛبـ ثـى ثب ػٞضي ١٘ٞٙ

 : ُلز ٝ ؾيٜف ضٝ ُصاقز ٝ ؾطٕ ٝ ثـٔف

 كٌطٕ ذسا ث٠.  ٛع٠ٛ قٞض ايٜوسض زٖٓ ثِي ث٢ٖ ٗيطي ٠ً ػب ١ط ٗيرٞإ كوٍ.  قسٕ ِٛطاٛز ٗٚ -

 ضكشي ػؼ٠ٔ ثب ايٜوسض ٠ً قسٟ چيعي يب اكشبزٟ اسلبهي ٝاؾز ٗيشطؾيسٕ ١٘ف.  ضكز ضاٟ ١عاض

 .  ٛ٘يٞٗس ثبال اؾشطؼ اظ ٛلؿٖ زي٠ِ ثٞزي اٝٗسٟ زيط زي٠ِ يٌٖ.  ٛجطزي ٗٞثبئشٖ حشي ٠ً ثيطٝٙ

 زض ؾبثو٠ اٝٙ ثب.  ثيطٝٙ ثٞزٕ اٝٗسٟ ذ٠ٛٞ اظ ذجط ثي ؾبػز چٜس.  ثٞز اٝٙ ثب حن.  ِٗلز ضاؾز

  ثع٠ٛ ٜٗٞ ٗيرٞاؾز اٝٙ...  ٝٓي...  ٝٓي.  ث٠ٌٜ كٌطي ١ط زاقز حن ، حطكب ايٚ ٝ ضكشٚ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ٝ ًطزٕ ثبال ٝ ؾطٕ

 ؟ ٗيعزي ٜٗٞ زاقشي سٞ ٝٓي -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٛبضاحز ٝ ًكيس ٝ ثيٜيٖ

 ثؼس ثٞز ؾِٜيٚ ٝاؾٖ ذئي حطكز.  ػعيعٕ ثجركٖ.  ثك٠ ثٜٔس ضٝر زؾشٖ ٗٚ ا٠ُ ثك٠ٌٜ زؾشٖ -

 ١ٖ ش١ٜٖ سٞ حشي انال ٠ً چيعي.  حطكب ايٚ ٝ زاقشٖ قي ث٢ز ٠ً ثِي ث٢ٖ ِٛطاٛي ٠٘١ اٝٙ اض

 .  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ زيط.  قس چي ٛل٢٘يسٕ زكؼ٠ ي٠....  زكؼ٠ ي٠.  ٛجٞز

 

 : ُلز ٝ ٓجٖ ضٝ ًكيس ضٝ قهشف اِٛكز آضٕٝ

 ؟ ٗيجركيٖ -
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 ثطُطزٝٛس ٝ ؾطٕ ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف.  ٛعزٕ حطكي ٝ ؾيٜف ضٝ ُصاقشٖ ٝ ؾطٕ آضٕٝ

 : ُلز ٝ ذٞزـ ؾ٘ز

 ؟ ثجركيٖ ٗيشٞٛي -

 چٞٙ قبيس.  ثٞزٟ ثس ١ٖ ذٞزٕ ًبض ك٢٘يسٕ چٞٙ قبيس.  ٛجٞزٕ ٛبضاحز اظـ زي٠ِ چطا ٛ٘يسٖٝٛ

 ظٝزي ايٚ ث٠ ٛجبيس.  ٛجٞزٕ ٛبضاحز زؾشف اظ زي٠ِ ٝٓي.  ٛ٘يسٖٝٛ.  ثٞزٟ قسٟ ِٛطاٖٛ ٝاهؼب ك٢٘يسٕ

 .  ثٞزٗف ثركيسٟ ٝٓي.  ثركيسٗف ٗي

 ػوت ذٞزٕ اٝٗسٕ.  ًطزٕ احؿبؼ ٓجبٕ ضٝ ضٝ ٓجف ُطٗي يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ ١٘يٜؼٞضي

.  قسٕ زاؽ.  ًطزٖٛ ٛٞاظـ ث٠ ًطز قطٝع.  ٗيجٞؾيسٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ٛصاقز ٠ً ثٌكٖ

 .  ثيطٝٙ ثٌكٖ ٝ ذٞزٕ ثـٔف سٞ اظ ٛيشٞٛؿشٖ ٝٓي.  ًطزٕ ٛ٘ي ١٘طا١يف

 ٗٚ.  ٗيٌطزٕ هبٛغ ٝ ذٞزٕ زاقشٖ ١ٖ قبيس ٛ٘يسٖٝٛ.  االٙ زاقشٖ ٛيبظ ح٘بيشِط آؿٞـ ايٚ ث٠ اِٛبض

 .  ثـٔف ث٠ ثٞزٕ ًطزٕ ػبزر

 ٠ً ايٚ.  ثك٠ حٔو٠ زٝضٕ ػًالٛيف ثبظ١ٝبي ٠ً ايٚ.  ثرٞاثٖ ٝ ؾيٜف ضٝ ثعاضٕ ضٝ ؾطٕ ٠ً ايٚ ث٠

 ػبزر ث٢ف ػٞضايي ي٠ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٝٓي.  ٛجٞزٕ ػبقوف.  ثكٜٕٞ ضٝ هٔجف يطثبٙ نساي

 .  ثٞزٕ ًطزٟ

 قسٟ زاؽ. ثٞز قسٟ سٜس ذٞزٕ ١بي ٛلؽ.  ٗيكٜيسٕ ضٝ اـ ١يؼبٛعزٟ ظز٢ٛبي ٛلؽ ٛلؽ نساي

 . ثٞز ػصاة ٠٘١ ايٚ ٠ً ٗطزي اٖٝٛ.  ثٞزٕ ًؿي ثب ايٚ اظ هجْ ثبض چٜس ٗٚ ٠ِٗ.  ثٞزٕ

 ثل٢ٖ٘ ٠ً ايٚ اظ هجْ.  ثٞز زازٟ هطاض سأطيط سحز ٝاهؼب ٜٗٞ ٗسر ايٚ سٞ ٝٓي.  ٛساقشٖ زٝؾشف ٗٚ

 ٝهشي.  ًطزٕ احؿبؼ ثسٖٛ ضٝ زؾشكٞ ُطٗي ٝهشي.  ًطزٕ سؼطث٠ ضٝ ٗبًبٙ ثب ثٞزٙ زٝثبضٟ قسٟ چي

 ١يؼبٙ ثطذالف ػسيف ٝ ذكي ظب١ط ذالف ثط ٝٓي ثيشبة ايٜوسض ٗٚ ثب ثٞزٙ ٝاؾ٠ ٗيسيسٕ

 .  ٛكٖ اشيز ٠ً ٗي٠ٌٜ ثطذٞضز ثب١بٕ ٗاليٖ ٝ ٛطٕ ايٜوسض ظيبزـ
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 ٗي٠ٌٜ ًٜشطّ ضٝ ذٞزـ ظٝض ث٠ ظيبز ١يؼبٙ اظ ٝ ٗئطظٟ زؾشبـ ثب١ب٠ٗ ٝهشي ١ٜٞظ ٗيسيسٕ ٝهشي

 ثي ٛ٘يشٞٛؿز ١ٖ ثٞز ٗٚ ػبي ًؿي ١ط.  ثبقٖ سلبٝر ثي ٛ٘يشٞٛؿز.  ٠ٌٜٛ ثطذٞز ثب١بٕ ذكٚ سب

 . ثبق٠ سلبٝر

 

 

 

 : ُلشٖ ٝ اكشبز يبزٕ چيعي ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ذٞضزٕ ٗي نجحب٠ٛ ٗبًبٙ ثب زاقشٖ

 ؟ كطٛٞـ ديف ضكشٖ ديف ضٝظ چٜس ٗبًبٙ يبزس٠ ضاؾشي -

 : ُلز ٝ ظز چكٌ٘ي ي٠

 !!!ضٝ زػٞا اظ ثؼس ٗرهٞنب ؟ ثطٟ يبزٕ ٗيك٠ ٠ِٗ ، يبز٠ٗ ث٠ٔ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ١ٖ سٞ ضٝ اذ٢٘بٕ

 .  ظٛ٘ب ٗي حطف ػسي زاضٕ -

 

 : ُلز ٝ ذٜسيس

  ُلشي ٗي زاقشي ، ػؿٖٔ ثِٞ.  ذبٛ٘ي ُلشٖ ػسي ٜٖٗ -

 ؟ زيسٕ ضٝ ًي كطٛٞـ ثب ثِٞ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ذٞٛؿطزي ثب

 ؟ ضٝ ًي -

 : ُلشٖ ٝ ٛكؿشٖ ؾي٠ٜ ث٠ زؾش٠

  حبٗيٚ -
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 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب ٝ ١ٖ سٞ ذٞضز ُطٟ اثط١ٝبـ حبٗيٚ اؾٖ قٜيسٙ ثب

 !!!؟ ٗيٌطز چيٌبض اٝٙ ثب -

 : ُلشٖ ٝ ذٞضزٙ ث٠ ًطزٕ قطٝع ٝ ثطزاقشٖ ٗيع ضٝ اظ ضٝ چبيٖ ذٞٛؿطز

 اظ ًٖ ًٖ ٝ ثٞزٙ قسٟ آقٜب ١ٖ ثب.  ٗٚ ٝؾبيْ زٛجبّ ثٞز ضكش٠ ٝهشي.  قسٙ زٝؾز ١ٖ ثب.  ١يچي -

 ثٞزٟ اٝٗسٟ ذٞقكٞٙ ١ٖ

 : ُلز ٝ ًطز ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزـ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ثٞز ٗٞٛسٟ ثبظ سؼؼت اض ز١ٜف

 ؟ قسٟ زٝؾز اٝٙ ثب كطٛٞـ ٠ً اٝٗسٟ آزٕ هحُي ٠ِٗ حبال -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ سؼؼت ثب

 ث٠ ١ٖ ذئي.  ذٞثي٠ ذئي دؿط ٗٚ ٛظط ث٠ ؟ زاضٟ ايطازي چ٠ حبٗيٚ ٠ِٗ ؟ ٗيِي ايٜؼٞضي چطا -

 .  ٗيبٙ ١٘سي٠ِ

 : ُلز ٝ ًطز كٌط شضٟ ي٠

 ؟ قبح ًبكي ضكشيٚ ١٘سي٠ِ ثب ضٝظ اٝٙ يؼٜي -

 :  ُلشٖ ذٞٛؿطز

 

  آضٟ -

 ؟ ِٛلشي ث٢ٖ چطا دؽ -

 يبزٕ االٙ.  ث٠ٛٞ٘ يبزٕ ٠ً ٛجٞز ٢ٗ٘ي ٗؿئ٠ٔ ١ٖ ثؼس ؟ زازي ١ٖ ظزٙ حطف ٢ٗٔز ٗٚ ث٠ ٠ِٗ سٞ -

  ُلشٖ ٠ً اكشبز

 زض حطنٖ.  كٌطٟ سٞ ٝ ٠ًٜ ٗي ثبظي كٜؼٞٛف ٓج٠ ثب زاضٟ ذٞضزٟ ُطٟ ١بي اثطٝ ثب ػٞضي ١٘ٞٙ زيسٕ

 : ُلشٖ ٝ اٝٗس

 ؟ ٗبًبٙ چي٠ ٗٞيٞع -
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 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ

... سٞ...  سٞ ٗيس٠ٛٝ ؟ ًطزيٖ اظزٝاع ١ٖ ثب ػٞضي چ٠ ٗب ٗيس٠ٛٝ اٝٙ.  ٛ٘يبز ذٞقٖ دؿط ايٚ اظ ٗٚ -

ٜٞٗ ... 

 : ُلشٖ ٝ حطكف ٝؾٍ دطيسٕ.  چي٠ ٜٗظٞضـ ك٢٘يسٕ

  ٛيؿز ػسيسي ٗٞيٞع ١ٖ ايٚ ٛساضٕ زٝؾز ضٝ سٞ ٗٚ ٠ً ثسٝٛٚ ١ب ذئي ًٜٖ كٌط -

 ٛلؽ ي٠ ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ ثع٠ٛ حطكي ٠ً ايٚ ثسٝٙ ثؼس.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٛبضاحشي ثب

 .  ًكيس ػ٘ين

 : ُلشٖ آضٕٝ ٝ ث٢ف ظزٕ ظّ ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ

 ٛظط ث٠.  زاضٟ ذٞثي ذبٛٞازٟ.  ذٞثي٠ دؿطٟ حبٗيٚ.  ٛيؿز ٗب اٝٗسٙ ثس يب اٝٗسٙ ذٞـ ٗٞيٞع -

 زٝؾف ذئي چٞٙ.  ذٞقحبٖٓ ذئي كطٛٞـ ٝاؾ٠ ٗٚ.  ٗيطؾٚ ذٞثي ػب١بي ث٠ كطٛٞـ ثب ٗٚ

 .  زاضٕ

 ٝ ثٞزٕ اٝٙ ديف ًطزٕ كطاض ٠ً ظٗبٛي اٝٙ چٞٙ.  ٛ٘يبز ذٞقف حبٗيٚ اظ ٗبًبٙ ٠ً ٗيسٝٛؿشٖ ايٜٞ

 ضٝ ٗٞيٞع اكشبز يبزٕ ٝهشي ٗرهٞنب ١ٖ اٗطٝظ.  ٗيبز ذٞقٖ اٝٙ اظ ٗٚ ٠ً ًطز ٗي كٌط ػٞضايي ي٠

 . ٗيٞٗس ثسٕ ًبض ايٚ اظ.  ًطزٕ د٢ٜٞٙ اظـ ضٝ چيعي ٠ًٜ كٌط ٠ً ٛ٘يرٞاؾشٖ ، ُلشٖ ث٢ف

 ٠ٛ ًطزٕ ٗي حؿبة زٝؾز ي٠ ػٜٞاٙ ث٠ كوٍ حبٗيٚ ضٝ ٗٚ ٠ً ًٜٖ ضاحز ٝ ذيبٓف ٗيرٞاؾشٖ

 زي٠ِ ٗطز ث٠ ٝٓي ٛساقشٖ زٝؾز ٝ ٗبًبٙ ثٞز زضؾز.  ثٞزٕ ٗشب١ْ ظٙ ي٠ االٙ ٗٚ.  ثيكشطي چيعٟ

 .  ًطزٕ ٛ٘ي كٌط ١ٖ اي

  ًبض ؾط ضكز. ثٞؾيس ضٝ إ ٠ُٛٞ ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  ٛعز حطكي زي٠ِ ١ٖ ٗبًبٙ
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 ٝ ثطزاقشٖ ضٝ ُٞقي.  ٛكٜبذشٖ ضٝ ق٘بضٟ.  ظز ظَٛ سٔلٚ ٠ً. ًطزٕ ػٞض ػ٘غ ضٝ اسبه٘ٞٙ يٌٖ

 : ُلشٖ

 ؟ ثلطٗبييس ث٠ٔ -

  ذبٖٛ آيٚ ؾالٕ -

 : دطؾيسٕ سطزيس ٝ قي ثب.  ٛكٜبذشٖ ٝٓي ثٞز آقٜب ذئي نسا.  ًطزٕ سؼؼت

 ؟ ق٘ب -

  ١يطثسٕ -

 ؾط اظ زؾز ايٜٖ ؟ زاضٕ اػهبة ٝ حٞن٠ٔ ٗٚ ذئي.  قس قطٝع زٝثبضٟ.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ٛ٘يساضٟ ثط ٗٚ

 ؟ ٛ٘يساضي ثط ؾطٕ اظ زؾز چطا ؟ ٗيرٞاي چي -

 ؟ ك٢٘ي ٛ٘ي چطا ، ًٜٖ ًٌ٘ز ٗيرٞإ ٗٚ -

 ؟ ثجيٜٖ ضٝ ًي ثبيس ًٜي ًٌٖ٘ سٞ ٛرٞإ ا٠ُ ٗٚ -

 : ُلز حطكٖ ث٠ سٞػ٠ ثسٝٙ

 ؟ ًطزي نحجز ٗبًبٙ ثب -

 .  ثِٖ ١ٖ ٗبًبٙ ث٠ ٝ ثِيطٕ ػسي ثرٞإ ضٝ سٞ ٗؿرطٟ حطكبي ٠ً ثيٜٖ ٛ٘ي زٓئي -

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي ي٠

 سٞ.  ذسا ث٠ اي ؾبزٟ ذئي.  ثيبضٟ زؾشز ث٠ سب ثٞز زٛجبٓز ٠٘١ ايٚ ٗبًبٙ چطا ك٢ٖ٘ ٗي االٙ -

 . ذٞثي ظيبزي ٗبًبٙ ٝاؾ٠

 : ُلشٖ زاز ثب.  قسيس قسٕ ػهجبٛي

 ك٢٘يسي.  ٗيٌٜٖ قٌبيز اظر ثعٛي ظَٛ ايٜؼب ث٠ زي٠ِ ثبض ي٠ كوٍ ا٠ُ ٗيِٖ چي ثجيٚ ًٚ ُٞـ -

 ؟ ُلشٖ چي
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 : ُلز كٞضي ًٜٖ هُغ ضٝ ُٞقي ٗجبزا ٠ً ايٚ سطؼ اظ

 ؟ آٝضز سبٛيب ؾط ثاليي چ٠ ثذطؼ ٗبًبٙ اظ ثطٝ -

 : ُلشٖ ًالك٠ ؟ ثٞز ًي زي٠ِ ايٚ.  سبٛيب سبٛيب ١٘ف

 ٝاؾ٠ اكشبزٟ ٠ً ١ٖ اسلبهي ١ط.  اٝٗسٟ ؾطـ ثاليي چ٠ ٝ ثٞزٟ ًي سبٛيب ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ٗٚ -

 .  ٛساضٟ االٙ ث٠ ١ٖ ضثُي ٝ ثٞزٟ ُصقش٠

 :ُلز ٝ ذٜسيس

 ذٞزـ سٞ ق١ٞط ذبَط ث٠ سبٛيب ثسٝٛي ا٠ُ حشي ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾز يؼٜي!!  ػبٓج٠ ذئي!!  ػبٓج٠ -

 .  ٗوهطٟ سبٛيب ٗطزٙ سٞ ٗبًبٙ ؟ ًكز ضٝ

.  ٗيطٟ ُيغ زاضٟ ؾطٕ ًطزٕ ٗي احؿبؼ.  ٛكؿشٖ ٗجْ ضٝ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ ٠ً ػب ١٘ٞٙ.  قسٕ ق٠ٌ

 ثب ؟ ًكش٠ ضٝ ذٞزـ سبٛيب ٠ً ًطزٟ چيٌبض ٠ِٗ ٗبًبٙ ؟ ُلز ٗي زاقز چي ايٚ.  قس ذكي ُٕٔٞ

 . اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ١يطثس نساي

 ؟ زؾشش٠ ١ٜٞظ ُٞقي -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٝ حٞاؾٖ ظٝض ث٠.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠

  ؟ زٝٛي ٗي ًؼب اظ سٞ ؟ ٗوهطٟ ٗبًبٙ ُي ٗي ٠ً چي٠ ٜٗظٞضر -

 ٠ً ٗسر ي٠.  ٗيسٖٝٛ ضٝ اذالهف.  ذٞإ ٛ٘ي ضٝ سٞ ثس ٗٚ.  ثذطؾي ذٞزـ اظ زي٠ِ ايٜٞ ث٢شطٟ -

 ٗٚ حطف ث٠ چطا ٠ً ؾٞظٟ ٗي زٓز ثسػٞض ٗٞهغ اٝٙ.  ٠ًٜ ٗي ٝٓز ٝ ٗيك٠ ؾيط ١ٖ سٞ اظ ثِصضٟ

 .  ٌٛطزي ُٞـ

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب.  ًطز ٛ٘ي ًبض زضؾز كٌطٕ

 .  ٛيؿز آزٗي ١٘چيٚ ٗبًبٙ ٝٓي -

 : ُلز ذٜسٟ ثب

 ؟ ُٗ٘ئٜي -
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 : ُلز ٛ٘يعٖٛ حطكي زيس ٝهشي.  ٛ٘يسٝٛؿشٖ ٗبًبٙ اظ ١يچي ٗٚ.  ٛجٞزٕ ُٗ٘ئٚ ، ٠ٛ

 .  ثِيطي َالم اظـ سب ًٜٖ ًٌ٘ز حبيطٕ ٗٚ -

 .  ٗيٌطز ضٝي ظيبزٟ زاقز زي٠ِ

 

 

 

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ضثُي ١يچ ١ٖ سٞ ث٠.  ثِيطٕ َالم ٗبًبٙ اظ ٛ٘يرٞإ ٗٚ ؟ ٗيِي زاضي چي ١ؿز ٗؼٕٔٞ ١يچ -

 .  ٗيٌٜي زذبٓز ٗٞيٞع ايٚ سٞ ٠ً ٛساضٟ

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب

 ، زضزؾطي ١يچ ثسٝٙ ثكي ذالل قطـ اظ ًٜٖ ٗي ًٌ٘ز ٗٚ.  ٛساضي اي ػاله٠ اٝٙ ث٠ ٠ً سٞ -

 ... ٝٓي

 ثبظ ز١ٜٖ ثؼسيف حطكف ثب ٠ً ثسٕ ٝ هجٔيف حطف ػٞاة ٗيرٞاؾشٖ.  ٠ٛ يب ث٠ِ زاقز قي اِٛبض

 .  ٗٞٛس

 .  ثكٞ ٗٚ ظٙ ٝ ثيب ٗبًبٙ ثؼس -

 كٌط چي ٝاهؼب ٗٚ ث٠ ضاػغ.  ثٞز دطٝ ثكط ايٚ چوسض.  اٝٗس ثٜس ٓحظ٠ ي٠ ٝاؾ٠ ٛلؿٖ.  ٗٞٛسٕ ٗبر

 ػهجبٛيز ثب ٝ اكشبزٕ ٛلؽ ٛلؽ ث٠.  نٞضسٖ ث٠ آٝضز ١ؼٕٞ ذٞٙ يٌسكؼ٠ ًطزٕ احؿبؼ ؟ ثٞز ًطزٟ

 : ظزٕ زاز

  اح٘ن ػٞيي.  قٞ ذل٠ -

 ٝ ظٗيٚ ضٝ ٛكؿشٖ سٔلٚ دبييٚ ػب ١٘ٞٙ ٝ ًكيسٕ ١ٖ دطيع اظ ٝ ًطزٕ هُغ ضٝ ُٞقي ١ٖ ثؼس

 .  ٗيٌطزٕ ُطي٠ زّ س٠ اظ.  ُطي٠ ظيط ظزٕ ٝ ًطزٕ ثـْ ٝ ظا١ٞٛبٕ
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 ٗٚ اِٛبض.  ضايي ذٞز اظ ٝ ذٞزذٞاٟ زٝسبقٞٙ ١ط.  ثٞزٙ ١ٖ قجي٠ ذب٠ٓ دؿط زٝسب ايٚ چوسض

 يبز سب.  ثچطذٞٛٚ ٜٗٞ ٗيرٞاز زٓكٞٙ ٠ً ػٞض ١ط ًسٕٝ ١ط ٠ً ثٞزٕ ثبظي قت ذي٠٘ ػطٝؾي

 .  ثكٞ ٗٚ ظٙ ثيب ث٠ِ ٗٚ ث٠ ًطز ػطار ػٞضي چ٠ ثيكؼٞض.  ٗيِطكشٖ آسيف ، اكشبزٕ ٗي حطكف

 ٠ً ُلز ٗبًبٙ چطا ؟دؽ ثٞز ًي سبٛيب ايٚ يؼٜي ذسايب.  قس سط قسيس إ ُطي٠ اكشبزٕ ٠ً سبٛيب يبز

 ُطي٠ اٛوسض.  ٛساقشٖ ػٞاثي ًسٝٗكٞٙ ١يچ ٝاؾ٠ ٠ً ثٞز ٗـعٕ سٞ ؾٞاّ ٝ كٌط ًٔي. ٛ٘يكٜبؾف

 .  ٗيكس ثؿش٠ زاقز چك٘بٕ زضز ؾط ظٝض اظ ٝ قس ذكي اقٌٖ زي٠ِ ٠ً ًطزٕ

 ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ ٝ ثٞزٕ ظزٟ ظّ ُٞق٠ ي٠ ث٠ ٝ ثٞزٕ ٛكؿش٠ اٝٛؼب ٗسر چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ

  ؾطٕ سٞ اٝٗس كٌطي

 ثٜٔس حبٓي ثي ثب كٌط ايٚ ثب.  چي٠ ٗبػطا ٠ً ٗيل٢٘يسٕ ذٞزٕ ثبيس ٛ٘يعز حطكي ٗٚ ث٠ ٗبًبٙ ٠ً حبال

 ديسا سبٛيب اظ اي ٛك٠ٛٞ ي٠ يب ػٌؿي ي٠.  ٗسضًي ي٠ سٞٛؿشٖ ٗي قبيس.  ًبضـ اسبم سٞ ضكشٖ ٝ قسٕ

ًٖٜ  . 

 ًكٞ س٘بٕ.  ٌٛطزٕ ديسا چيعي ٝٓي.  ًطزٕ ِٛبٟ ١ٖ ضٝ ١ب ًشبة الي حشي.  ُكشٖ ضٝ ذ٠ٛٞ ًشبة ًْ

 . ٛجٞز ذجطي ٝٓي ُكشٖ ١ٖ ٗيٌطزٕ ضٝ كٌطـ ٠ً ػب ١ط ٝ ً٘س ١بي

 ٗيع ضٝ ٝؾبيْ.  ٛكس ثبظ ًطزٕ ٠ً ًبضي ١ط.  ثٞز هلْ ١ب ًكٞ اظ يٌي ، ًبضـ ٗيع ث٠ ضؾيسٕ ٠ً سب

 ػٌؽ ثط ضٝ ظطف.  ٗيساز نسا چيعي ي٠ ثٞز ٗيع ضٝي ٠ً ًٞچيي ؾلبٓي ظطف ي٠ زاذْ.  ُكشٖ ضٝ

 .  قسٕ ذٞقحبّ ًٔي.  ثيطٝٙ اكشبز سٞـ اظ ًٔيس زٝسب.  ًطزٕ

 ٝهشي.  ًطزٕ اٗشحبٙ ًكٞ هلْ ث٠ ٝ ثطزاقشٖ ٝ ثعضٍ ًٔيس.  ًٞچيي ًٔيس ي٠ ٝ ثعضٍ ًٔيس ي٠

 .  زاقشٖ ٝهز ٗبًبٙ اٝٗسٙ سب ًٔي.  ًطزٕ ؾبػز ث٠ ِٛبٟ ي٠.  زازٙ ث٢ٖ ضٝ زٛيب اِٛبض چطذيس

 ثب ٝ آضٕٝ.  قسٟ ًبضي ٜٗجز ثعضٍ نٜسٝم ي٠ ػع ث٠ ٛجٞز ١يچي سٞـ.  ًطزٕ ثبظ ضٝ ًكٞ آضٕٝ

 ٗكز ي٠ حطنٖ اظ.  هل٠ٔ اٖٝٛ زيسٕ ٠ً ًٜٖ ثبظ ٝ زضـ اٝٗسٕ.  آٝضزٕ ثيطٝٙ ضٝ نٜسٝم احشيبٌ

 .  ٗيع ضٝ ًٞثيسٕ
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.  ثٞز ٗيع ضٝ ٠ً ًٞچيي ًٔيس ث٠ اكشبز چكٖ٘ يٌسكؼ٠.  ًٜٖ چيٌبض حبال.  ُطكز زضز زؾشٖ.  ٓؼٜشي

 اظ چطذيسٛف ثب ٝ ُصاقشٖ هلْ سٞ ٝ ًٔيس كٞضي.  ثرٞضٟ ث٢ف ٠ً ًطزٕ زػب ٝ ثطزاقش٘ف ؾطيغ

 !!! ثٞزٕ اكشبزٟ ضٝظي چ٠ ث٠. ثٞزٕ قسٟ ذْ ٝاهؼب.  ًكيسٕ ػيؾ ي٠ ذٞقحبٓي

 

 ًطزٕ حؽ.  ثيطٝٙ آٝضزٗف.  ثٞز نٜسٝم سٞ ثعضٍ دبًز ي٠.  ًطزٕ ثبظ ضٝ نٜسٝم زض احشيبٌ ثب

 .  ثبق٠ ػٌؽ سٞـ

 چيعي اظ ٝٓي.  ًطزٕ ِٛبٟ ؾطيغ ضٝ سبـ چٜس ٝ آٝضزٕ ثيطٝٙ دبًز اظ ضٝ ١ب ػٌؽ ٓطظٝٙ زؾز ثب

 . ٗٞٛس ثبظ ز١ٜٖ ٗيسيسٕ ٠ً

 درف ضٝ ١ب ػٌؽ ٓطظٝٙ زؾز ثب.  ٗيع ضٝي قسٙ درف ٠٘١.  ٗيع ضٝي اكشبز زؾشٖ اظ ١ب ػٌؽ

 .  ث٢ف ظزٕ ظّ ٝ ثطزاقشٖ ٝ ػٌؽ آذطيٚ ٝ ٗيع ضٝي ًطزٕ

 

.  آ٘ٞر ثٞزيٖ ضكش٠ كطٛٞـ ٝ ؾيبٝـ ثب ديف ؾبّ زٝ ٠ً ثٞز ٗٞهؼي.  ثٞز يبزٕ ذٞة ضٝ ػب ايٚ

.  ٛجٞز يبزٕ ايٜٞ. ثطزاقشٖ ١ٖ زي٠ِ ػٌؽ ي٠.  ثٞزٕ ٜٛساذش٠ ٝهز ١يچ ضٝ ػٌؿي ١٘چيٚ ٗٚ ٝٓي

 ٛجٞز االٙ ٗبّ سيخ ايٚ اٝٗس يبزٕ ًطزٕ زهز ٠ً يٌٖ ٗيطكشٖ ضاٟ ذيبثٞٙ سٞ زاقشٖ ؾبزٟ سيخ ي٠ ثب

 .  زاقشٖ ضٝ ٗبٛشٞ ايٚ ديف ؾبّ 0-2 حسٝز ًٜٖ كٌط. 

 سٞ ١ب ػٌؽ.  ٛساقشٖ ضٝ ا٢ٛٝب اظ يٌي حشي ٠ً ٗٚ اظ ػٌؽ ٠٘١ ايٚ ؟ ثٞز ذجط چ٠ ايٜؼب ذسايب

 ٝ ثٞز ديف ؾبّ 4-0 ٝاؾ٠ ١بـ ثؼًي.  ق٘بّ.  زاٛكِبٟ ػٔٞي.  ػطٝؾي سٞ.  ثٞز ٗرشٔق ػب١بي

 ؟ ايٚ چي يؼٜي.  ثٞز ديف ٗبٟ چٜس ثطاي ٝ ثٞز ػسيس ١ٖ ١بـ ثؼًي

 ػٌؽ دكز ٛٞقش٠ ي٠.  ٗيع ضٝي اكشبز ػٌؽ ثط ٠ً ٗيع ضٝي اٛساذشٖ ضٝ ثٞز زؾشٖ سٞي ٠ً ػٌؿي

 سبضيد ٝ ثٞز ٛٞقش٠ ضٝ ثٞزٕ ٠ً ػبيي.  ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ثطزاقش٘ف كٞضي.  ًطز ػٔت ضٝ سٞػ٢ٖ ٠ً ثٞز

 .  ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ دكشكٞٙ ٝ ثطزاقشٖ كٞضي ١ٖ ضٝ ١ب ػٌؽ ثوي٠.  ثٞز ظزٟ ١ٖ
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 ٠ً ثٞز ديف ؾبّ 4 ٝاؾ٠ ١ب سبضيد اظ ثؼًي.  ثٞزٕ ٠ً ٌٗبٛي ثب زاقز سبضيد.  ثٞز ػٞض ١٘يٚ ٠٘١

 ٝ ٗٚ ظٗبٙ اٝٙ ٗبًبٙ ٠ِٗ ؟ ثٞز ذجط چ٠ ايٜؼب.  ٛ٘يبٝضزٕ زض ؾط.  ٛجٞز ١ٖ يبزٕ حشي ٗٚ

  ؟ ٗيٌطزٟ ًبض چي ٗبًبٙ زؾز ؟ ثٞزٟ اٛساذش٠ ضٝ ١ب ػٌؽ ايٚ ًي ؟ ثٞزٟ زيسٟ ٜٗٞ يب ؟ ٗيكٜبذش٠

 ٗبًبٙ ث٠ اكشبز چكٖ٘ يٌسكؼ٠ ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبقٞٙ زاقشٖ ٝ ١ب ػٌؽ ث٠ ثٞزٕ ظزٟ ظّ ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ًطز ٗي ِٛبٟ ٜٗٞ زاقز ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ زض چبضچٞة سٞ ٠ً

 

 

 

 دطيسٕ.  ًطز ٗي ِٛبٟ ٜٗٞ زاقز ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ زض چبضچٞة سٞ ٠ً ٗبًبٙ ث٠ اكشبز چكٖ٘ يٌسكؼ٠

  ? ٛل٢٘يسٕ ٗٚ ٠ً ثٞز اٝٗسٟ ًي ايٚ.  سطؾيسٕ.  ثبال

 

 .  زؾشٖ سٞي ١بي ػٌؽ ث٠ ثٞز ظزٟ ظّ حطف ثي ٝ ثٞز ؿِ٘يٚ ذئي چك٘بـ

.  ًطزٕ ِٛبـ ٛبضاحز ٝ ٗيع ضٝي اٛساذشٖ ضٝ ١ب ػٌؽ ٝ ًطزٕ زؾشٖ سٞ ١بي ػٌؽ ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٜٖٗ

 ث٠ ضٝ ٗجْ ضٝ ٛكؿز آضٕٝ ٝ ًطز ػسا زض اظ ضٝ ذٞزـ آضٕٝ.  اٝٗس ذٞزـ ث٠ اِٛبض ٗٚ حطًز ثب

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ِٛطاٛي ثب ٝ ٗجْ ث٠ زاز سٌي٠ ٝ ٗيع ضٝي

 !!؟ ًطزي ديسا ػٞضي چ٠ ضٝ ًكٞ ًٔيس!! ؟ ٗيٌٜي ًبض چي ايٜؼب -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

  ؟ ٝاهؼأ ٠٘٢ٗ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ١ب ػٌؽ ث٠ اقبضٟ ي٠

 .  ثٞزي ٗٚ كٌط ث٠ ايٜوسض ٠ً ٗطؾي ، ٛساضٕ ػٌؽ ذٞزٕ اظ ايٜوسض ذٞزٕ ٗٚ ًٜٖ كٌط -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب ثؼس
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  ؟ ٗبًبٙ چي٠ ايٜب -

 ٝ ًطز ضٝقٜف ٓطظٝٙ زؾز ثب ٝ ثطزاقز ؾيِبض ي٠ ٗيع ضٝي اظ ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾز ي٠ ٗبًبٙ

 : ُلز ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ١ٖ ثؼس.  ثيطٝٙ كطؾشبز ٝ زٝزـ

 .  ًطزٕ ظٛسُي ايٜب ثب ؾبّ 4 ٗٚ.  ٠ٜٗ ؾبّ 4 ١٘سٕ ايٜب -

 

 : ُلز ٝ ًطز ث٢ٖ ؿِ٘يٚ ِٛبٟ ي٠ ثؼس

 .  ظزٕ حطف ثب١بر.  ًطزٕ ٓ٘ؿز.  ًطزٕ حؿز زٝض اظ ؾبّ 4 -

 

 ٗيك٠ ٜٗلؼط ذيبّ ٝ كٌط اظ زاضٟ ؾطٕ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ؟ ٗيِلز چي زاقز ايٚ.  ثٞزٕ قسٟ ُيغ

 . 

 سؼطيق ث٠ ًطز قطٝع ، ٗيٌكيس ؾيِبض ٝ ثٞز كٌط سٞ ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ نساـ ثب

 .  ًطزٙ

 

 

 ثبثب ثب اي ١لش٠ ي٠ ٗؿبكطر ٝاؾ٠.  ضٝ ذٞزر ٠ٛ ٝٓي.  زيسٗز ديف ٛيٖ ٝ ؾبّ 4 حسٝز ثبض اٝٓيٚ-

 ثب ٝ ثٞزٕ ًطزٟ ضاٟ ث٠ ضٝ ضٝ ًبض١بٕ يٌٖ ظٝض ث٠ ٜٖٗ.  ايطاٙ زاقز ًبض يٌٖ ثبثب.  ايطاٙ ثٞزيٖ اٝٗسٟ

 كئٖ سب چٜس ػ٘ٞر ظٙ قبٕ اظ ثؼس.  ػ٘ٞر ذ٠ٛٞ ثٞزيٖ زػٞر ٠ً ضٝظ ي٠.  ثٞزٕ اٝٗسٟ ثبثب

 . ثسٟ ثبثب ٛكٞٙ ضٝ آقٜب ٝ كبٗيْ اظ ثؼًي سب ُصاقز ذبٛٞازُي

 ظزٙ حطف ؾطُطٕ ٠٘١ زي٠ِ ، ُصقز ٠ً ٗسر ي٠.  ًطزٕ ٗي س٘بقب حٞنِٔي ثي ثب زاقشٖ ٜٖٗ

 .  ثٞز ق٘بٓشٞٙ ٗؿبكطر اظ سي٠ٌ ي٠ كئٖ آذط.  ثٞزٙ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ػاله٠ ٝ ٢ٗطثٞٛي ثب ٝ ًطز ذبٗٞـ ؾيِبضي ظيط سٞ ٝ ؾيِبضـ ثؼس
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 .  ًطزي ٗي ثبظي آة زضيب سٞ ؾيبٝـ ثب زاقشي -

 ِٛبـ زاقشٖ سؼؼت ثب ٠ً ٗٚ ث٠ ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ ًالكِي ثب ٝ ًكيس نٞضسف ث٠ زؾشي

 : زاز ازا٠ٗ ٝ ظز ٓجرٜس ي٠ ٗيٌطزٕ

 ٝ قيُٞٙ نٞضر ي٠.  ثٞزٕ قسٟ ٗبسز ٝ ٗحٞ كوٍ.  ٛجٞز چيع ١يچ ٝ ًؽ ١يچ ث٠ حٞاؾٖ زي٠ِ -

 ٝ ٗيرٜسيسي ٝ ٗيعزي ػيؾ زّ س٠ اظ ١ٖ سٞ.  ٗيٌطز ثـٔز.  ٗيٌطز اشيشز زاقز ؾيبٝـ.  ذيؽ

 قسٟ درف ١ٞٗبر ٝ سٜز ث٠ ثٞز چؿجيسٟ.  ثٞز قسٟ ذيؽ ٓجبؾبر س٘بٕ.  آة سٞ ٗيٌطز دطسز اٖٝٛ

 .  نٞضسز سٞ ثٞز

 .  اٝٗس ٗي ذٞقف كئٖ اٝٙ يبزاٝي اظ اِٛبض.  ظز ٓجرٜس ي٠ ٝ.  ًكيس ػ٘يوي ٛلؽ

 اظر ١يچي.  ثٞز ٠ُٛٞ ثچ٠ ذئي نٞضسز.  ١ؿشي ًي ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  دطيسٛز دبييٚ ثبال.  قيُٜشز -

 ٗي ذيؽ ٓجبؾبي اٝٙ ثب ٝهشي.  ٠ًٜ ثـٔز اٝٛؼٞضي ؾيبٝـ ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ ٝٓي.  ٛ٘يسٝٛؿشٖ

 اؾ٘كٖ حشي ٠ً زذشطي ث٠ ٛؿجز.  زاض ذٜسٟ ذئي.  قسٕ ٗي زاؽ ؾيبٝـ ثـْ سٞ ضكشي

 .  ٗيكسٕ ؿيطسي زاقشٖ ٛ٘يسٝٛؿشٖ

 زذشط ك٢٘يسٕ ؟ ١ؿشي ًي سٞ ٠ً دطؾيسٕ اظـ ٛك٠ ٗكٌٞى ٠ً ػٞضي ي٠ ٝ ًطزٕ نسا ٝ ؾحط

 .  آــــــــــــــيٚ اؾ٘ز ٝ ػ٘ٞقي

 ٝ ذٞزـ ػبٖٓ سٞ ضكز ٝ ظز ث٢ف ػ٘ين دي ي٠ ٝ ًطز ضٝقٜف ٝ ثطزاقز ٗيع ضٝ اظ زي٠ِ ؾيِبض ي٠

 : ُلز

 ثيطٝٙ كٌطر اظ.  ثٞزٕ ثيساض نجح سب قت اٝٙ.  ثٞز آيٚ ٛظطٕ ث٠ زٛيب اؾٖ سطيٚ هكَٜ زي٠ِ -

 اٝٗسٟ ؾطٕ ثاليي چ٠ زٖٝٛ ٛ٘ي.  چؿجيسر ١ٖ ث٠ ٝ ذيؽ ١بي ٗػٟ اٝٙ.  چك٘بر كٌط.  ٛ٘يٞٗسٕ

 .  ٛجٞزٕ ذٞزٕ زؾز ٝٓي ، ثكٖ ػبقن ِٛبٟ ي٠ ثب ٠ً ٛجٞزٕ ؾب٠ٓ 23 ػٞٙ.  ثٞز

 اظ هجْ ٗيرٞاؾز زٖٓ ؟ ثٞزٕ قسٟ ػبقن ٗٚ حبال ٠ِٗ!!! ؟؟ ُلشٖ ٗي ذٞزٕ ٝاؾ٠ انال زاقشٖ چي

 ضكشي ايٜب ار ػ٠٘ ثب ٠ً ك٢٘يسٕ ؾيبٝـ حطكبي سٞ كطزاـ ٝٓي ثجيٜ٘ز ثيبٕ ثطٕ ايطاٙ اظ اي٠ٌٜ

 .  انل٢بٙ
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 ك٢٘يسٟ ١ٖ ثبثب ٠ً ٠ً ثٞز ٗكـّٞ كٌطٕ اٝٛوسض.  ًٜٖ ًبض چي زٝٛؿشٖ ٛ٘ي.  قسٕ ٗي ًالك٠ زاقشٖ

 .  زاضٕ ٗكٌٔي ي٠ ٠ً ثٞز

 

 

 ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ثٖ٘ٞٛ ثيكشط ثرٞإ ٠ً ٛجٞز َٞضي ١ٖ ًبضٕ.  ضكشٖ ٗي ثبيس زي٠ِ ضٝظ زٝ يٌي

 اظـ ٝ زٝؾشبٕ اظ يٌي ث٠ ظزٕ ظَٛ ًطزٙ كٌط ًٔي اظ ثؼس.  ثطٕ ٝ ثكٖ ثيريبٓز ١٘يٜؼٞضي

 .  ًٜٖ اػش٘بز ث٢ف ثشٖٞٛ ٠ً ٠ًٜ ديسا ٝاؾٖ ٝ ُٗ٘ئٚ ٛلط ي٠ ذٞاؾشٖ

 

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ذؼبٓز ثب ثؼس

.  ثٞز ؾيٜب اؾ٘ف.  ثٞز ذٞثي دؿطٟ.  ديكف ضكشٖ.  ًطز ٗؼطكي ٛلط ي٠ ٝ ظز ظَٛ زٝؾشٖ كطزاـ -

 ٝ ثِيطٟ ػٌؽ اظر ٝاؾٖ ٝ ثبق٠ ٗطاهجز ٗسر ي٠ ثكي ٗشٞػ٠ سٞ ٠ً ايٚ ثسٝٙ ذٞاؾشٖ اظـ

 ضيعٕ ٗي دّٞ ٝاؾف ١ٖ ٗبٟ ١ط ُلشٖ.  ١ؿشي زذشطي سيخ چ٠ ثيبضٟ زض ٝ آٗبضر ذٞاؾشٖ. ثلطؾش٠

 .  ثسٟ اٛؼبٕ ٝ ًبضـ حطف ثي ٛرٞاز زٓيْ اظٕ ٠ً ثٞز ظيبزي دّٞ اٛوسض.  حؿبثف ث٠

.  ثصاضٟ ػبؾٞؼ ٝاؾٖ ٠ً ثٞز زازٟ ػطار ذٞزـ ث٠ َٞض چ٠.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ ػهجبٛيز ثب زاقشٖ

 ثب.  ًطز ٗي ًٜشطّ ٝ ٗٚ ضكشبض ٠٘١ زٝضازٝض يٌي ثيطٝٙ ضكشٖ ٗي ٗٚ ٠ً ٗٞاهغ ثيكشط يؼٜي

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي

 ١يچي ًٞسبٟ كئٖ ي٠ اظ ؿيط ٗٚ.  ثيطٝٙ ثيبٕ كٌطر اظ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ٌٛٚ ِٛبٕ ايٜؼٞضي ذسا ضٝ سٞ -

.  ١ؿشي زذشطي سيخ چ٠.  ؾبٓش٠ چٜس ٗيسٝٛؿشٖ حشي ٠ٛ.  ثٞزٗز زيسٟ ٠ٛ.  ٛ٘يسٝٛؿشٖ اظر

 .  ٗيل٢٘يسٕ ضٝ چيع ٠٘١ ثبيس.  ثطٕ ًٜٖ ّٝ ذيبٓي ثي ثب ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ثٞزي كٌطٕ سٞ ١٘ف

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب

 ظيط ٜٗٞ يٞاقٌي ٛساقشي حن ٛساقز ذجط ١يچي اظ ضٝحٖ ٗٚ ٝهشي.  ٛساقشي ٝ حن ايٚ سٞ ٝٓي -

 .  ثِيطي ٛظط

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي
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 اظر ١يچي ٝٓي زيسٕ ٝ كئ٘ز ٗٚ ٠ً ُلشٖ ٗي ث٢ز اٝٗسٕ ٗي ؟ آيٚ زاقشي اٛشظبضي چ٠ -

 ؟ ُٞ زضٝؽ ُلشي ٛ٘ي ؟ زي٠ٛٞ ُلشي ٛ٘ي ٗٚ ث٠ ؟ ًطزي ٗي ثبٝض سٞ.  قسٕ ػبقوز ٝ ٛ٘يسٖٝٛ

 .  ثٞز ؾرز ٝاؾٖ حطكبـ ثبٝض ٝ ثٞزٕ قي سٞ ػٞضايي ي٠.  ثٞزٕ قسٟ ُيغ ذئي.  ٛعزٕ حطكي

 : ظزٕ زاز ٠ً ؾيِبض ؾ٘ز ثطز ضٝ زؾشف زٝثبضٟ

  ؟ ًكي ٗي ؾيِبض چوسض ثؿش٠.  ًطزي ذلٖ -

 . زاز ازا٠ٗ ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  ٗيع ضٝ ًطز دطر ٝ ؾيِبض ًالك٠

 اظر ػٌؿي ثجيٜٖ ٠ً ٗيٌطزٕ چي ضٝ اي٘ئٖ ثبض چٜس ضٝظ ضكشٖ ٠ً ٝهشي.  ٛساقشٖ هطاض ٝ آضٕٝ -

 ًؿي.  ًٚ كٌط.  ٗيٞٗس ثٜس ٛلؿٖ زاقز ضؾيس زؾشٖ ث٠ ٠ً ١ب ػٌؽ ؾطي اٝٓيٚ ؟ ٠ٛ يب كطؾشبزٟ

 سيخ ثب حبال زاقشٖ ش١ٜٖ سٞ اظـ سهٞيط ي٠ كوٍ ٝ ًطزٕ ٗي كٌط ث٢ف زاقشٖ ضٝظ ٠٘١ ايٚ ٠ً ضٝ

 . ٗيسيسٕ ٗشلبٝر ظب١ط ٝ ػسيس ٓجبؼ.  ػسيس

 سبظٟ.  ثٞزٕ قسٟ حلظ ضٝ نٞضسز حبٓز ٝ اػعا س٘بٕ زي٠ِ.  زيسٕ ضٝ ١ب ػٌؽ اٝٙ ثبض چٜس ٛ٘يسٖٝٛ

 اي٢ٜب اظ ًسٕٝ ١يچ ٝٓي.  ثٞزي ثچ٠ ٛظطٕ ث٠.  قسي هجّٞ زاٛكِبٟ سبظٟ ٠ً ٝايٚ ؾبٓش٠ چٜس ك٢٘يسٕ

 .  ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ

.  ًطز زضُيط ٝ ش١ٜٖ ثيكشط ٝ ثيكشط ث٠ٌٔ ثيطٝٙ ثيبٕ ذيبّ ٝ كٌط اظ ٠ً ٛكس ثبػض ١ب ػٌؽ اٝٙ

 زٝؾز دؿطي ثب زاٛكِبٟ سٞ ٠ٌٜٛ.  ثبق٠ ظٛسُيز سٞ ًؿي ٠ٌٜٛ ٠ً ثٞز ؾطٕ سٞ كٌط ايٚ ١٘ف حبال

 .  ًطز ٗي زيٖٞٛ ١ب كٌط ايٚ زاقز.  ثكي ػبقوف ٝ ثكي

 دؿطي زٝٛؿشٖ ٗي.  ثٞز ٛصاقش٠ ٝاؾٖ ًكيسٙ ٛلؽ ػبي ٠ً زاقشٖ زضؾي ٝ ًبضي ٗكـ٠ٔ اٛوسض

 . ٗيكس حؿٞزيٖ ؾيبٝـ ث٠.  ضي ٗي ثيطٝٙ ؾيبٝـ ثب كوٍ ٝ ٛيؿز ثطر ٝ زٝض كؼال

 سب چٜس ثب ٝ ذٞزٕ ؾط زٛيب ايٜٞض ٗٚ ٝٓي ثبق٠ ًٜبضر سٞٛؿز ٗي ذٞاؾز ٗي زٓف ٠ً ٝهز ١ط اٝٙ

 .  ثٞزٕ ًطزٟ ؾطُطٕ ػٌؽ

 ذٞقِْ هيبك٠ اٝٙ ٝهشي.  ثٞزي ػطٝؾي يب ٢ٗ٘ٞٛي سٞ ٠ً ٗيسيسٕ اظر ػٌؽ ي٠ ٠ً ضٝظي ث٠ ٝاي

 ٗي ضٝظي اظ ١٘ف.  ٛساقشٖ ذٞاة ضٝظ چٜس سب.  ٗيسيسٕ ٗؼٔؿي ٓجبؾبي اٝٙ ثب ضٝ قسٟ آضايف
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 سٞ ثبثبر ٌٜٖٛ كٌط ٝ ٠ً٘ ؾٜز ٠ً ًطز ٗي آضٖٝٗ يٌٖ ايٚ كوٍ.  ثِيطٟ اظٕ ضٝ سٞ يٌي ٠ً سطؾيسٕ

 .  ثسٟ ق١ٞط ضٝ سٞ ثرٞاز ؾٚ ايٚ

 ز٠ٛٝ سب چٜس زي٠ِ.  ثسٕ ازا٠ٗ ايٜؼٞضي سٞٛؿشٖ ٛ٘ي زي٠ِ.  ثٞز ُصقش٠ ٛيٖ ٝ ؾبّ يي حسٝز

 ضٝ ضٝ ًبض١بٕ.  زيسٗز ٗي ٛعزيي اظ ثبيس قسٟ ٠ً ١ٖ ثبض ي٠ ثطاي حشي.  ٛ٘يٌطز اضيبء ٜٗٞ ػٌؽ

 .  ايطاٙ ثيبٕ ثشٖٞٛ ضٝظ چٜس ٝاؾ٠ ٠ً ًطزٕ ضاٟ ث٠

 ، ١شْ ضكشٖ.  س٢طاٙ ضؾيسٕ ٝهشي.  ٗيطٕ زاضٕ ًؼب ِٛلشٖ ١ٖ ثبثب ث٠ حشي.  ثس٠ٛٝ ًؿي ٛ٘يرٞاؾشٖ

 ًطزٕ اؾشطاحز يٌٖ.  ُطكشٖ اظـ ضٝ چيع ٠٘١ ٝ زاٛكِبٟ ٝ ذ٠ٛٞ آزضؼ ٝ ؾيٜب ث٠ ظزٕ ظَٛ كٞضي

 ٝ ثيطٝٙ ثيبي قبيس سب قسٕ ٜٗشظط ذٞٛشٞٙ ٛعزيي اٗسٕ ٝ ُطكشٖ ٝ زٝؾشٖ ٗبقيٚ ضكشٖ ثؼس. 

 دبضًيَٜ زض ٠ً اسٞٙ ذ٠ٛٞ زض ث٠ ظزٕ ظّ ٝ ٛكؿشٖ ٜٗشظط ٗبقيٚ سٞ ٗسر چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ.  ثجيٜ٘ز

 ٛعزيي اظ زاضٕ ٗسر ٠٘١ ايٚ ثؼس ٛ٘كس ثبٝضٕ.  ثيطٝٙ اٝٗسي ٗبقيٚ ثب ٠ً زيسٕ ضٝ سٞ قس ثبظ

 .  ٗيجيٜ٘ز

 : ُلز ٝ زاز سٌي٠ ٗجْ دكشي ث٠ ٝ ؾطـ

 ػٞٙ ٝ ثك٠ ظٛسٟ ٝاؾز ١ب ػٌؽ ١٘ٞٙ ثؼس ثبقي ًطزٟ ؾط ػٌؽ ًٔي ثب ٗسر ٠٘١ ايٚ ًٚ كٌط

 .  آيٚ ًٜي زضى ٛ٘يشٞٛي ٝ حبٖٓ.  ثِيطٟ

.  ثٞز ُطكش٠ ُٕٔٞ ثـى ٜٖٗ.  ثٞز آة دط ٝ ذيؽ چك٘بـ.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ثبال آٝضز ٝ ؾطـ

 : ُلز ٝ ٗجْ ث٠ زاز سٌي٠ ٝ ؾطـ زٝثبضٟ

 ٗبقيٚ ثسثرشي ثب.  ٓطظيس ٗي زاقز زؾشبٕ. قسٟ زٝض اظٕ ذئي ٗبقيٜز زيسٕ اٝٗسٕ ٠ً ذٞزٕ ث٠

 كبن٠ٔ ثب ٜٖٗ.  ًطزي دبضى ٝ ٗبقيٚ ٗسر ي٠ اظ ثؼس.  ٌٜٖٛ ُ٘ز سب زٛجبٓز اٝٗسٕ ٝ ًطزٕ ضٝقٚ ٝ

 .  ٝضظقي ثبقِبٟ ي٠ سٞ ضكشي ضٝي ديبزٟ يٌٖ اظ ثؼس قسي ديبزٟ ٗبقيٚ اظ.  ًطزٕ دبضى

 

 

 ذٞاؾز ٗي زٖٓ.  ثٞز ثس ذئي حبٖٓ.  زيسٗز ٗي ٛعزيي اظ ثبيس.  قٜبؾي ٛ٘ي ٜٗٞ زٝٛؿشٖ ٗي

 .  ضؾيس ش١ٜٖ ث٠ ٗؿرطٟ كٌط ي٠ آذط.  ػٞضي چ٠ زٝٛؿشٖ ٛ٘ي ٝٓي ثعٖٛ حطف ثب١بر
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 ثسٟ ث٢ٖ ضٝ ٛعزيي ػبي ي٠ آزضؼ ذٞاؾشٖ ٝ زازٕ ضٝ ثٞزٕ ٠ً ضٝ ػبيي آزضؼ ٝ ؾيٜب ث٠ ظزٕ ظَٛ

 ثب ٜٖٗ ٗيطكشي ضاٟ زاقشي ٠ً ػٞض ١٘ٞٙ.  ثيطٝٙ اٝٗسي ثبقِبٟ زض اظ سب قسٕ ٜٗشظط ١ٖ ثؼس. 

 . ؾ٘شز اٝٗسٕ ٓطظٝٙ دب١بي

 .  ًٜي ضا١ٜ٘بييٖ ٝ ًٜي ًٌٖ٘ آزضؼ ي٠ ًطزٙ ديسا سٞ ذٞاؾشٖ اظر ث٢ز ضؾيسٕ سب

 : ُلز ٝ ذٜسيس ٝ ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠

 ؟ سٞ ٗيبز يبزر -

 ٗٚ ذجطي ثي سٞ قس ٛ٘ي ثبٝضٕ. ثع٠ٛ ضٝ حطكف ثوي٠ قسٕ ٜٗشظط ٝ زازٕ سٌٞٙ ٠ٛ ٗؼٜي ث٠ ضٝ ؾطٕ

 !!! اكشبزٟ اسلبه٢بيي چ٠

 

 اظ.  ٗيكي ٗحٞ ثعٖٛ زؾز ث٢ز االٙ ٗيٌطزٕ كٌطٕ.  ٗيجيٜ٘ز ٛعزيي اظ زاضٕ ٠ً ٛ٘يكس ثبٝضٕ -

 آضاٗف ث٢ٖ نسار.  زاقز ذبني ثطم ػٞض ي٠ چك٘بر.  ثٞزي ػٌؿبر اظ ذٞقِٔشط ذئي ٛعزيي

 قسٟ ظزٛز حطف ٝ چك٘بر ٝ نسار ٗحٞ اٝٛوسض.  ٗيِي زاضي چي ٛ٘يل٢٘يسٕ انال.  ٗيساز ذبني

.  ٗيٌٜي ِٛبٕ زاضي ذٞضزٟ ُطٟ اثط١ٝبي ثب ٝ قسي ؾبًز زيسٕ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ

 .  ضكشي ُصاقشي حطف ثسٝٙ ثؼس

 اظ ثبالذطٟ.  ٛجٞزٕ ذٞزٕ زؾز ٝٓي.  ثٞزي قسٟ ٛبضاحز ثٞزٕ ظزٟ ظّ ث٢ز اٝٛؼٞضي ٠ً ايٚ اظ

 كوٍ.  ثبقي ٗٚ ٗبّ ٗيرٞاؾشٖ ٠ً ثٞزي زذشطي.  ٛجٞزي ػٌؽ ٝاؾٖ كوٍ زي٠ِ.  زيسٗز ٛعزيي

ٚٗ  . 

 

.  سطؾٞٗس ٗي ٜٗٞ ايٚ.  ثٞزي ن٘ي٘ي ؾيبٝـ ثب ذئي.  ثٞزٕ زٛجبٓز ضكشي ػب ١ط ضٝظ چٜس اٝٙ سٞ

 دؿط ث٠ ٠ً ١٘ي٠ٜ ذبَط ث٠ ٝ زاضي زٝؾز ضٝ ؾيبٝـ سٞ ٠ٌٜٛ ٠ً ثٞز ؾطٕ سٞ كٌط ايٚ ١٘ف حبال

 .  ٛ٘يسي ٗحْ اي زي٠ِ
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 ٗظْ ضكشٖ ٝهشي.  ٗيطكشٖ ثبيس ٝٓي.  ثٞز ؾرز ذئي ٝاؾٖ اظر ًٜسٙ زّ.  ٗيِكشٖ ثط ثبيس زي٠ِ

 سب.  ًطزٕ ٗي ِٛبٟ ضٝ ػٌؿبر زاقشٖ زائٖ.  ثٞزٕ ًطزٟ ُٖ ضٝ چيعي ي٠ اِٛبض.  ثٞزٕ ًٜسٟ دط ٗطؽ

 .  ثطُطزٕ ثشٖٞٛ ٝ ثك٠ سٕ٘ٞ زضؾٖ ظٝزسط ٠ً ٗيساقشٖ ثط ظيبز ٝ ٝاحسإ ٗيشٞٛؿشٖ ٠ً ػبيي

 ٗيٌطزٕ ثط زضؾٖ قسٙ سٕ٘ٞ اظ ثؼس ٗٚ ٠ً ٗيٌطزٕ ظٗع٠ٗ ثبثبٕ ُٞـ سٞ ١ٖ ٗسر ايٚ س٘بٕ سٞ

 . ًٜٖ هجّٞ ضٝ ٗسيطيشف ذٞزٕ ٝ ثعٖٛ ايطاٙ سٞ ضٝ قطًز اظ قؼج٠ ي٠ ٠ً ًطزٕ ضايي ضٝ ٝثبثب ايطاٙ

 ثيبٕ ٛشٞٛؿشٖ زي٠ِ ٠ً ثٞز قٔٞؽ ؾطٕ اٝٛوسض.  ًٜسٕ ػٞٙ ٝاهؼب ضٝ ٗٞٛسٟ ثبهي ؾبّ چٜس ايٚ

 .  زازٙ ث٢ٖ ضٝ زٛيب اِٛبض ثطُطزٕ ٠ً ًطزٕ ضاٟ ث٠ ضٝ ضٝ ًبض١بٕ ٝ قس سٕ٘ٞ زضؾٖ ٠ً ضٝظي.  ثجيٜ٘ز

 ٝاؾ٠.  ثطُكشٖ.  ظز ٛ٘ي ١ٖ حطكي ٝٓي ثٞز ًطزٟ سؼؼت ثطُكز ٝاؾ٠ ٗٚ ١يؼبٙ ٠٘١ ايٚ اظ ثبثب

 . ثطُكشٖ ١٘يك٠

 ثٞزي قسٟ ثعضٍ.  ثٞزي ًطزٟ سـييط ذئي.  ٗيسيسٗز زٝض زٝضا.  قس قطٝع ضٝظ١ب اٝٙ س٘بٕ زٝثبضٟ

 ث٠ ضٝ ضٝ ًبضإ ٗيرٞاؾشٖ.  ثكٖ ضٝ ث٠ ضٝ ثب١بر االٙ ٛ٘يرٞاؾشٖ.  سط ٝذٞقِْ ثٞزي قسٟ ذبٖٛ. 

 .  ُصقز ٗبٟ 1 حسٝز.  ػٔٞ ثيبٕ هسضر دط ٝ ًٜٖ ؾطدب ضٝ قطًز. ًٜٖ ضاٟ

 قطًز اؾٖ حسٝزي سب سٞٛؿشٖ ُطكشٖ ٗي ٠ً ١بيي دطٝغٟ ٝ ثبثب ً٘ي ثب.  ثٞز قسٟ ضاٟ ث٠ ضٝ قطًز

 ديف ػ٘ٞر ذ٠ٛٞ ٢ٗ٘ٞٛي اي٠ٌٜ سب. ًطز ًٌٖ٘ ذئي ٝؾٍ ايٚ ١ٖ ظيبز دّٞ.  ثٜساظٕ ظث٢ٛٞب ؾط ضٝ

 .  اٝٗس

 : ُلز ٝ ًكيس نٞضسف ث٠ زؾشي ي٠ ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ

 ث٠ ثبيس ٝ ثٞزي ٗٚ ٗبّ سٞ.  ٗيسازٕ ٛكٞٙ يؼيق ٝ ذٞزٕ ٛجبيس. ػٔٞ ٗيٞٗس ثبيس.  ثٞز ٝهشف حبال

 .  ٗيبٝضزٕ زؾشز

 : ُلشٖ ٛبضاحشي ثب.  زاقشٖ ثـى.  ًطزٕ ٗكز ٝ زؾشبٕ

 ؟ ٛ٘يرٞإ يب ٗيرٞإ ضٝ سٞ ٗٚ ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾز -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب

 ؟ زاقشي اظٕ ٝاهؼب اٛشظبضي چ٠.  ًكيسٕ ػصاة ؾبّ 1 حسٝز ٗٚ -
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 ٛ٘يسٝٛؿشٖ حشي ٗٚ.  ٛ٘يسٝٛؿشٖ سٞ اظ ١يچي ٗٚ.  زاقشٖ ضٝ ذٞزٕ ظٛسُي ؾبّ 1 ايٚ سٞ ٗٚ -

  ٛسازي قسٙ ػبقن ٢ٗٔز ث٢ٖ سٞ.  ٗي٠ٌٜ كٌط ٗٚ ث٠ ًؿي ٠ً

 :ُلز ٝ ٗجْ ضٝ ٛكؿز اٝٗس زهيو٠ چٜس اظ ثؼس ، ضكشٚ ضاٟ اسبم سٞ ًطز قطٝع ًالك٠ قس ثٜٔس

.  ٗيٌطزٕ كٌط چيع ي٠ ث٠ كوٍ ٗٚ ٝٓي ًٜٖ سٞػي٠ ضٝ ذٞزٕ ٛ٘يرٞإ ٗٚ.  ٛجٞزي ٗٚ ػبي سٞ آيٚ -

 كٌط ثب ٗسر ٠٘١ ايٚ ٝهشي.  ثبقي ٗٚ ٗبّ سٞ ذٞاؾشٖ ٗي ؾبّ ٠٘١ ايٚ اظ ثؼس.  ثٞز زاقشٜز اٖٝٛ

 .  ٗيكي ذٞزذٞاٟ ١ٖ زاقشٜف ٝاؾ٠ ًٜي ظٛسُي ٛلط ي٠

 

 : ُلز ٝ ١ٖ ضٝ اٛساذز ضٝ دب١بـ ٝ ٛكؿز ؾي٠ٜ ث٠ زؾز ١ٖ ثؼس

 ػيت ثي چيع ٠٘١ ًطزٕ ؾؼي.  ثٞز ظٛسُيٖ ١بي اسلبم ٢ٗ٘شطيٚ ٝ ثعضُشطيٚ اظ يٌي ٢ٗ٘ٞٛي اٝٙ -

 .  ٛجٞزٕ ذٞزٕ ػبٖٓ سٞ ٢ٗ٘ٞٛي سٞ ضؾيسٕ ٠ً ظٗبٛي.  ثبق٠ ٛوم ٝ

 

 ٝ ُٞق٠ چك٘بٕ ثب زاقشٖ ٗسر س٘بٕ ٝٓي ٗيعزٕ حطف ٝ ًطزٕ ٗي ػٔيي ؾالٕ زيِطٝٙ ثب زاقشٖ

 ٌٗ٘ٚ يؼٜي.  ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ.  ثٞزي ًطزٟ زيط ذئي.  ثجيٜ٘ز ٠ً ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ضٝ ؾبٓٚ ًٜبض

 ؟ ٛيبي ثٞز

 سٞ ٗيِلشٚ زاقشٚ ٠ً قٜيسٕ ضٝ ؾيبٝـ ٝ ػ٘ٞر ظٙ نساي ٠ً ٗيٌطزٕ نحجز ثبثبر ثب زاقشٖ

 .  ٢ٗ٘ٞٛي ث٠ ٛ٘يبي
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 ٛيٞٗسٛز ثب ٝٓي.  ثٞزٕ ًطزٟ ضيعي ثطٛب٠ٗ ٠٘١ ايٚ.  ًٜٖ سحْ٘ ٝ دبييٚ كًبي ٛ٘يشٞٛؿشٚ زي٠ِ -

 ٠٘١ ايٚ اظ ثؼس ٠ً ايٚ اظ.  ثٞزٕ ػهجبٛي سٞ زؾز اظ چطا ٛ٘يسٖٝٛ.  ثٞز ضيرش٠ ١ٖ ث٠ چيع ٠٘١

 .  ثٞزي ُصاقش٠ اٛشظبض چكٖ ٜٗٞ ٠ً ايٚ اظ.  ثٞزي ٛيٞٗسٟ اٛشظبض

 : ُلز ٝ ًطز ث٢ٖ ِٛبٟ ي٠ ٝ ظز دٞظذٜسي ي٠ ثؼس

.  ثٞزي ٛيٞٗسٟ ٝٓي زاقشي هطاض ثب١بٕ ٝ زاقشي ذجط ٗٚ ٝػٞز اظ سٞ اِٛبض ؟ ٠ٛ.  ثٞزٕ اح٘ن ذئي -

.  ثٞز ًي اسبم ٛ٘يسٖٝٛ.  ثطٕ اي ث٢ب٠ٛ ي٠ ث٠ ١ٖ ثؼس ثكٖ آضٕٝ يٌٖ ٝ ثٌكٖ ؾيِبض ي٠ سب ثبال ضكشٖ

 قت ث٠ ظزٕ ظّ نٜسٓي ضٝ ٛكؿشٖ ثٞز زؾشٖ سٞ ؾيِبض ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ سطاؼ سٞ ٝ اسبم سٞ ضكشٖ

 .  اسبم سٞ اٗسي سٞ ٝ قس ثبظ قسر ث٠ اسبم زض ٠ً ثٞزٕ ذٞزٕ ػبٖٓ سٞ. 

 : ُلز ٝ ظز ث٢ٖ ٢ٗطثٞٙ ٓجرٜس ي٠ ثؼس

 ثبٝضٕ.  زيسٕ ٗي ذٞة ضٝ سٞ ٗٚ ٝٓي.  ثٞزٕ سبضيٌي سٞ چٞٙ زيسي ٛ٘ي ٜٗٞ سٞ.  ٛكٜبذش٘ز اّٝ -

 ث٠ ، زيسٛز اظ ثٞزٕ ٗٞٛسٟ ٗج٢ٞر ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  اسبم ي٠ سٞ.  ٗٚ ًٜبض.  ثٞزي ذٞزر.  قس ٛ٘ي

 ٛ٘ي ثبٝضٕ.  ًطزي ٗي ؿط ؿط ذٞزر ٝاؾ٠ زاقشي ١٘يٜؼٞضي.  ٗيسازٕ ُٞـ زاقشٖ ١ٖ حطكبر

 . ػٔٞ اٝٗسٕ.  ًٜٖ سحْ٘ سٞٛؿشٖ ٛ٘ي زي٠ِ.  ثبق٠ ًطزٟ ثطآٝضزٟ ٝ آضظٕٝ ظٝز ايٜوسض ذسا قس

 

 :  ُلز.  ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ي٠

 زاقشٖ سٞهؼي چ٠ ٝاهؼب ٛ٘يسٖٝٛ.  قسٕ ق٠ٌ ًطزي زاز ثي ٝ زاز ٝ قسي ػهجبٛي زيسٖٛ ثب ٝهشي -

 اٝٙ.  زٝٛؿشي ٛ٘ي ٗٚ اظ ١يچي سٞ ٝٓي ثٞزٕ ًطزٟ ظٛسُي سٞ ذيبّ ثب ؾبّ چٜس ٗٚ ٠ً زضؾش٠. 

 .  زاقشٖ ضٝ ذٞة ضكشبض سٞهغ سٞ اظ ٗٚ ٝهز

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب ثؼس

 ثب١بٕ ٠٘١ ١٘يك٠ چٞٙ ٠ً اي٠ٜ اٝٙ ٝ ٛيؿز ذٞة انال زٖٝٛ ٗي ٠ً زاضٕ اذالم ي٠ ٗٚ زٝٛي ٗي -

 ٠ً ِٛيطٟ سحٞئٖ ٝ ثِيطٟ ػج٠٢ ػٕٔٞ يٌي ٛساضٕ سٞهغ ُطكشٚ سحٞئٖ ٝ ًطزٙ ثطذٞضز ذٞة

 احؿبؼ.  ثٞز قي ي٠ ٝاؾٖ قت اٝٙ ٝٓز ثطذٞضز.  ثع٠ٛ زاز ؾطٖٗ ٝ ثع٠ٛ حطف ثسٕ ثب١بٕ ، ١يچي

 .  ًٜي ثطذٞضز ايٜؼٞضي ٗٚ ثب ٛساضي حن ٜٗي ظٛسُي ٠٘١ ٠ً سٞيي ٗيٌطزٕ
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 زاقز اٛشظبض ثٞز سطؾٞٛسٟ ٗطٍ حس سب ٜٗٞ قت اٝٙ.  ثٞز ذٞزذٞاٟ ثكط ايٚ چوسض.  قسٕ ػهجبٛي

 ٗيبز زض ز١ٜٖ اظ چي ١ط ذٞاؾز ٗي زٖٓ.  ٗيٌطز ِٛبـ ػهجبٛيز ثب زاقشٖ.  ثِيطٗف سحٞئٖ ٠ً

 : ٠ً ثِٖ سٞٛؿشٖ كوٍ ٝٓي ثِٖ ث٢ف

 ذئي.  ٗبًبٙ دطٝيي ذئي -

 

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب

.  ٗشٞهغ ٝ َٔجٌبض آزٕ ي٠.  ثٞزٕ ١٘يك٠ ٠ً آزٗي ١٘ٞٙ قسٕ ، ثطذٞضزر اٝٙ اظ ثؼس.  ٗيسٖٝٛ -

 .  ثجيٜٖ چك٘بر سٞ ٝ سطؼ سٞٛؿشٖ ٗي ٠ً ًطزٕ ضكشبض ػٞضي اّٝ ثطذٞضز سٞ ٠ً قسٕ اح٘ن اٛوسض

 

 ًطزٕ چيٌبض ٠ً اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ سبظٟ ثيطٝٙ اٝٗسٕ ٠ً اسبم اظ.  ٛجٞز حبٓيٖ ١يچي اِٛبض ٓحظ٠ اٝٙ سٞ

 .  ثشطؾي اظٕ سٞ ٠ً ثٞزٕ ًطزٟ ًبضي ي٠.  ثٞزٕ ًطزٟ ذطاة ضٝ چيع ٠٘١.  قس ٗي ايٜؼٞضي ٛجبيس. 

 ...... ٝٓي.  ثٞزٕ چيسٟ ثبض ١عاض ش١ٜٖ سٞ ضٝ اٝٓ٘ٞٙ ثطذٞضز ٓحظ٠ ١٘يك٠

 

 

 اظ حشي سٞ ٝٓي.  ثٞز زٛجبٓز چكٖ٘ ١٘ف ، دبييٚ اٝٗسي ٝهشي.  ٛساقز حس ٠ً ثٞزٕ ػهجبٛي اٛوسض

 ٠ً ١٘يٚ ًطزٕ ٗي كٌط االٙ سب.  ٗطزٕ ٗي ػهجبٛيز ٝ حطل اظ زاقشٖ.  ًطزي ٗي كطاض ١ٖ ٗٚ ِٛبٟ

 ١ٖ سٞ ٠ً ١ؿز ظيبز ظب١طيٖ ػصاثيز ٝ ذبٛٞازُيٖ ٝ ٗبٓي ٗٞهؼيز اٛوسض.  ًبكي٠ ذٞاٗز ٗي ٗٚ

 .  ثٌكٖ ؾرشي ذئي ثبيس ث٢ز ضؾيسٙ ٝاؾ٠ ٠ً ٗيسيسٕ االٙ ٝٓي ، ثكي ٗؼصٝثٖ

 ٗي ؾيبٝـ ثـْ سٞ زاضي زيسٕ ٝهشي ٝٓي ثٞزٕ آسيكي ٠ً ذٞزٕ.  ثٞز ذطاة اػهبثٖ ٠ً ذٞزٕ

 .  قسٕ ٜٗلؼط زي٠ِ ضههي
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 ثٞز زي٠ِ چيع ي٠ ثجيٜٖ ٛعزيي اظ ثرٞإ ٠ً ايٚ ٝٓي ذٞث٠ ؾيبٝـ ثب ار ضاث٠ُ زٝٛؿشٖ ٗي ١٘يك٠

 چ٠ ٛل٢٘يسٕ.  ثٞزي ٗٚ ٗبّ سٞ.  ثع٠ٛ زؾز ث٢ز ٛساقز حن ، ثطهه٠ ثب١بر ٛساقز حن اٝٙ. . 

 .  ضؾٞٛسٕ ث٢ز ٝ ذٞزٕ ػٞضي

 ػبٓ٘ي چ٠ سٞ ضٝظا اٝٙ سٞ ٗٚ.  ؾرش٠ حطكب ايٚ ُلشٚ ٝاؾف ٗيل٢٘يسٕ.  ثٞز ًالك٠ ذئي هيبكف

 !!!  ثٞز ػبٓ٘ي چ٠ سٞ ٗبًبٙ.  ثٞزٕ

 ٠ً ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ.  ثٞزٙ زازٟ ث٢ٖ ضٝ زٛيب ٠٘١ اِٛبض ضههيسي ٗي ثب١بٕ ثٞزي ثـٖٔ سٞ ٝهشي -

 ٛعزيٌٖ ٠٘١ ايٚ.  ٗسر ٠٘١ ايٚ ثؼس ٠ً ١٘يٚ.  ثيطٝٙ ثيبي ثـٖٔ سٞ اظ سب ٗيعٛي دب ٝ زؾز زاضي

 . ثٞز ثؿز ٝاؾٖ ثٞزي

 : ُلز ٝ چك٘بٕ سٞ ظز ظّ ثؼس

 ٛ٘ي زي٠ِ ٝ ثٞزٕ ظزٟ ُٜس حؿبثي.  زيسٕ ٝ چك٘بر سٞ ٝحكز ٝ سطؼ اسبم سٞ ضٝظ اٝٙ ٗٚ آيٚ -

 زي٠ِ چكيسٕ ٝ آؿٞقز ُطٗي ٝهشي.  ذٞضز نٞضسٖ ث٠ ٛلؿز ٝهشي ٝٓي.  ًٜٖ ًبضيف سٞٛؿشٖ

 قبٛؽ ثٞزٕ اٝٗسٟ ػٔٞ ٢ٗطثٞٛي ٝ ٗالي٘ز ثب اّٝ اظ ا٠ُ ٗٚ.  ثسٕ زؾشز اظ ثشٖٞٛ ٠ً ٛساقز اٌٗبٙ

 ٝ سالقٖ س٘بٕ قسٕ ٗؼجٞض دؽ.  ٛساقشٖ اٗيسي ١يچ زي٠ِ االٙ ٝٓي ًٜٖ ضاييز ثشٖٞٛ ٠ً زاقشٖ

 .  ثٌٜٖ آٝضزٛز زؾز ث٠ ٝاؾ٠

 

 

 

 ٗي ٓيع زؾشٖ اظ ٗب١ي ٗظْ زائٖ سٞ ٝٓي.  ًطزٙ سؼويجز ٝ اٝٗسٙ زٛجبٓز ثٞز قسٟ ًبضٕ كطزاـ اظ -

 ًٔي.  ًطز ًٌٖ٘ ذئي ثٞز ذٞضزٟ آضٝيٚ اظ ثبثبر ٠ً اي يطث٠.  ٗيٌطزٕ زاؿٖٞٛ ايٚ ٝ ذٞضزي

 .  چيع ٠٘١ ث٠ ظزي ُٜس كطاضر ثب سٞ ٝٓي ثيبضٕ زؾز ث٠ ضٝ اػش٘بزـ سب ًطزٕ سالـ

 

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠
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 ٗطزٕ ذ٠ٛٞ آٝاضٟ ذٞاؾز ٗي زٖٓ ٗٚ ٗيٌٜي كٌط ؟ ثٞزي ُصاقش٠ ١ٖ اي زي٠ِ ضاٟ ٝاؾٖ سٞ ٠ِٗ -

 .  ًٜٖ كطاض سٞ زؾز اظ ثٞزٕ ٗؼجٞض ٝٓي ؟ ثكٖ

 

 اظ ثؼس.  ٗيچطذٞٛس اِٛكشف زٝض ضٝ اـ حٔو٠ زاقز ًالك٠.  ثٞز قسٟ هطٗع ػهجبٛيز اظ نٞضسف

 : ُلز قسٟ زٝض٠ُ نسايي ثب ٓحظ٠ چٜس

 ؟ ٛجبقي ٗٚ ثب ٝٓي ًٜي كطاض ثٞزي ضايي ثٞزٕ ٝحكشٜبى ايٜوسض ٗٚ ؟ چطا -

 : ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ ثبال اي ق٠ٛٞ

 زاقشي؟ ٗٚ ثب ٠ً ضكشبضي اٝٙ ثب ًطزي ٗي كٌط چي ذٞزر ٝاهؼب ٛ٘يسٖٝٛ -

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ اٛساذز دبييٚ ٝ ؾطـ ٛبضاحز

 اٛساذشٖ ضٝ ٛلط چٜس ث٠ ٛ٘يسٝٛي.  ٌٛطزٕ ٠ً كٌطايي چ٠ ٝ ٗسر ايٚ سٞ ًكيسٕ چي ثِٖ ٛ٘يرٞإ -

 ديسار ٠ً ٝهشي.  قسٕ ٗي زي٠ٛٞ ٗيٌكيس َّٞ زي٠ِ ضٝظ چٜس ا٠ُ ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ًطزٛز ديسا ٝاؾ٠

 .  هي٘شي ١ط ث٠.  ٗيكسي ٗٚ ٗبّ ثبيس.  ثسٕ زؾشز اظ ٝ ًٜٖ ضيؿي ٛ٘يشٞٛؿشٖ زي٠ِ.  ًطزٕ

 : ُلشٖ ثـى ثب

 اي ػاله٠ ٗٚ.  ثٞزي ذٞزذٞاٟ ايٜوسض چُٞضي.  ثعٛي ٝ حطف ايٚ ضاحز ايٜوسض ٗيشٞٛي چُٞض -

 ؟ ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾز ايٚ يؼٜي ٛساقشٖ ث٢ز

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحز

 قت ؟ٝهشي ؾِٜٖ اظ ٗٚ ًٜي ٗي كٌط.  ٛيؿشٖ آزٕ ٗٚ ًطزي كٌط ؟؟ ٛجبق٠ ٢ٖٗ ق٠ ٗي ٠ِٗ -

 ايٚ سحْ٘ ٝٓي.  ثٞزٕ زٖٓ سٞ زٛيب ؿٖ ٗئطظيسي ٝ ٗيٌطزي كطاض ثـٖٔ سٞ اظ اٝٛؼٞضي ق٘بّ سٞ اّٝ

 . ثجيٜٖ زي٠ِ ٛلط ي٠ ثـْ سٞ ثشٖٞٛ ضٝ سٞ ٠ً ثٞز ايٚ اظ ضاحششط ٝاؾٖ ؿٖ

 زٖٓ.  ثِيطٕ آضٕٝ ثـٔز سٞ ؾبّ ٠٘١ ايٚ ثؼس ثيشٖٞٛ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ٗيرٞاؾشٖ آضاٗف ٗٚ -

 زاقش٠ ػٞضٟ ٠٘١ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ثك٠ سٕ٘ٞ زازٛز زؾز اظ ٓؼٜشي ًبثٞؼ ايٚ ظٝزسط ٗيرٞاؾز

 . ثِيطٕ آضٕٝ سب ثبق٘ز
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 ايٚ ث٠. زاقشٜز ث٠ ؟ ٗيل٢٘ي ضؾيسٕ آضظٕٝ ث٠ ٗٚ.  آيٚ ثٞز ظٛسُيٖ قت ث٢شطيٚ ػطٝؾي٘ٞٙ قت

 نٞضر زيسٙ ٗيجيٜٖ ٠ً چيعي اٝٓيٚ ًٜٖ ٗي ثبظ ٝ چك٘بٕ نجح ٝهشي ٠ً ايٚ.  ثبقي ٗٚ ٗبّ ٠ً

 .  ثبق٠ سٞ آٓٞز ذٞاة

 

 .  ثٞز آضظٝ ٗٚ ٝاؾ٠ چيعا ايٚ ٠٘١ ٝٓي ٛ٘يٌٜي زضى ٜٗٞ سٞ

 

.  ثٞزٕ ُطكش٠ زٖٓ ٜٖٗ.  ٗي٠ٌٜ ًٜشطّ ضٝ ذٞزـ ؾرشي ث٠ ٝ ٗي٠ٌٜ اشيشف زاضٟ ثـى ٠ً ثٞز ٗؼٕٔٞ

 .  ثٞزٕ قسٟ ق٠ٌ حطكب ايٚ س٘بٕ قٜيسٙ اظ ٜٖٗ

 .  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ؿِ٘يٜف نساي ثب

 ًٚ ثبٝض ٝٓي.  ًطز زاؿٞٙ ١ٖ ٜٗٞ ذٞز.  ٌٛطز اشيز ضٝ سٞ كوٍ زاقشٚ زٝؾز ٝ ػكن ايٚ -

 .  ثِصضٕ اظر ٛ٘يشٞٛؿشٖ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٛبضاحز.  ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي

 اظ ًبـ اي ٝٓي ؟ زاضي زٝؾشٖ ايٜوسض ٠ً زيسي ٗٚ سٞ چي يب ؟ قسي ٗٚ ػبقن سٞ چطا ٛ٘يسٖٝٛ -

 ٗيسازي ٢ٗٔز ٜٖٗ ث٠ ًبـ.  ثٞزي ٗٚ كٌط ثب ؾبّ چٜس سٞ.  ٛجٞزي ضايي ذٞز اظ ٝ هسض ايٜوسض اّٝ

 زٝؾز ٜٖٗ اٝٛؼٞضي قبيس.  زظزي آزٕ ثب ٠ٛ.  س٢سيس ثب ٠ٛ.  ظٝض ث٠ ٠ٛ.  آضٕٝ آضٕٝ.  ثكٜبؾ٘ز

 .  قسٕ ٗي ػٔكوز قبيس.  زاقشٖ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ؿِ٘يٚ

 ٗٚ اظ اٛوسض قسٕ ثبػض.  ًطزٕ اقشجبٟ اّٝ ثطذٞضز اظ.  ًطزٕ اقشجبٟ ذئي ٗيسٖٝٛ.  زٖٝٛ ٗي -

.  ٛ٘يسازي ٛكٞٙ ذٞـ ضٝي ٗٚ ث٠ زي٠ِ سٞ ٗيٌطزٕ نجط ١ٖ زي٠ِ ؾبّ 03 ا٠ُ حشي ٠ً ثيبز ثسر

 .  ًٜٖ ظٛسُي ثطي زؾشٖ اظ ٠ً ايٚ ضيؿي ثب ٛ٘شٖٞٛ ٗٚ.  ثل٢ٖ ايٜٞ

 اظ چٖٞٛ ٝٓي ثٞزٕ ُطكش٠ ٝ اقٌبٕ ضيعـ ػٔٞي.  دبييٚ ثيبز اقٌٖ ذٞاؾشٖ ٛ٘ي.  قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ

 : ُلشٖ ٝ ٝايؿشبزٕ ضٝـ ث٠ ضٝ.  ٗئطظيس ثـى
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 .  ٗبًبٙ آٝضزي زؾز ث٠ ٜٗٞ ػؿٖ كوٍ سٞ -

 : ُلشٖ ٝ ُصاقشٖ هٔجٖ ضٝي ٝ إ ضٝؾي٠ٜ ضٝ زؾشٖ ١ٖ ثؼس

 ؟ ٗيل٢٘ي ٛرٞضزؾز زؾز ١ٜٞظ ايٜؼب -

 چك٘بـ سٞ.  ثجيٜٖ ٝ حطكٖ اطط سب چك٘بـ سٞ ظزٕ ظّ.  قس ثطػؿش٠ ديكٞٛيف ضٍ ًطزٕ احؿبؼ

 سٞػ٠ ثي. دبييٚ ٗيٞٗس اقٌٖ ثٞزٕ ٝايؿشبزٟ زي٠ِ شضٟ ي٠.  ؿٖ.  حؿطر.  ػهجبٛيز.  ثٞز چيع ٠٘١

 اظ ٝ سرز ضٝ اكشبزٕ ٝ ًطزٕ هلْ ٝ زض ٝ اسبم سٞ ضكشٖ ًطز ٗي نسا ذٞا١ف ثب ٝ اؾٖ٘ ٠ً ٗبًبٙ ث٠

  ًطزٕ ُطي٠ زّ س٠

 

 

 آٝضزٟ زؾز ث٠ ظٝض ث٠ ٜٗٞ ٗبًبٙ ٠ً ايٚ ٠ِٗ.  ًٜٖ ٗي ُطي٠ زاضٕ چي ٝاؾ٠ ٛ٘يسٝٛؿشٖ ذٞزٖٗ

 ؾطٕ قسٕ ٝآضٕٝ ًطز ُطي٠ حؿبثي ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  ًطزٟ ٛبضاحز ٜٗٞ اٛوسض ٠ً ػسيسي٠ ٗبػطاي

 ثبٓكز ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ثيٜيٖ سٞ ديچيس ٗبًبٙ ثٞي ٠ً ًطزٕ ثـْ ٝ ًٜبضيٖ ثبٓكز ٝ ثبٓكز ضٝ ُصاقشٖ

 .  قسٕ دكي٘ٞٙ ٠ً دبييٚ ًٜٖ دطسف اٝٗسٕ.  ثٞز ٗبًبٙ ٝاؾ٠.  ًطزٕ

 زٝؾز.  ٗيٌطز آضٖٝٗ سٔرف ػُط ثٞي چطا زٖٝٛ ٛ٘ي.  زازٕ ككبض ثبٓكز ث٠ ثيكشط ضٝ ثيٜيٖ

  ؟ ثٞز ضاؾز ظزٕ ٗبًبٙ ث٠ ٠ً حطكي ٝاهؼب.  ضٝ ػُطـ زاقشٖ

 

.  ثِٖ زضٝؽ سٞٛؿشٖ ٛ٘ي ذٞزٕ ث٠ ؟ ثٞز ٛرٞضزٟ زؾز هٔجٖ ٝ ٛساقشٖ ٗبًبٙ ث٠ اي ػاله٠ ١يچ ٗٚ

.  ٛجٞزٕ سلبٝر ثي ث٢ف ٛؿجز ١ٖ اٝايْ اٝٙ ٗظْ ٝٓي.  ٛساقشٖ زٝؾشف ٝ ٛجٞزٕ ٗبًبٙ ػبقن ٗٚ

 .  ٗيٌطزٕ ظٛسُي ثب١بـ زاقشٖ ثٞز ٝهز چٜس

 ث٠. ثٞزٕ چكيسٟ ٝ آؿٞقف ُطٕ َؼٖ.  ثٞز ًطزٟ ٗحجز ث٢ٖ ًٔي ٗٚ سلبٝسي ثي ٝ ؾطزي ٠٘١ ثب

 .  ثٞزٕ ًطزٟ ػبزر ثسٕ ُٞـ هٔجف نساي ث٠ ٝ ثرٞاثٖ ثـٔف سٞ قجب ٠ً اييٚ

 : ظزٕ ذٞزٕ ث٠ دٞظذٜس ي٠ ٝ اكشبزٕ ٗبًبٙ حطكبي يبز يٌسكؼ٠
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.  زاضٟ ذٜسٟ ٝاهؼب ؟ ثبق٠ ًطزٟ ظٛسُي سٞ كٌط ثب ؾبّ 4 ٛلط ي٠ ٗيك٠ ثبٝضر.  آيٚ ؾطر سٞ ذبى

 ؟ زاضٟ زٝؾٖ ٠٘١ ايٚ ٝاهؼب يؼٜي.  ٛساضي ١ٖ ذٞقِٔي ذئي هيبك٠ ذٞث٠ حبال

 ٗي ذؿش٠ ٝ ًٜٖ سحْ٘ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ؾبّ 4 ثٞزٕ ضٕٝ ػٔٞي َطف ا٠ُ ٗٚ.  زاضٟ دكشٌبضي چ٠ ٝٓي

 !!! زظزيس ٛ٘ي ٜٗٞ ٠ً ٛجٞز زي٠ٛٞ ا٠ُ چٜس ١ط!!!  ٝاهؼب اؾز زي٠ٛٞ...  ايٚ ٝٓي قسٕ

 . ثطز ذٞاثٖ ًي ٛل٢٘يسٕ ٠ً ًطزٕ كٌط اٛوسض

 ٗيسٝٛؿشٖ چٞٙ ٠ً ايٚ يب ؟ ثِيطٕ اٛشوبٕ ؟ ًٜٖ سالكي ٗيرٞاؾشٖ ؟ ثٞزٕ ًطزٟ ٓغ ذٞزٕ ثب ٛ٘يسٖٝٛ

 ٛكٞٙ ٠ً ػصث٠ ٝ ثبظي ؿس ٠٘١ ثب حشي.  ٗي٠ٌٜ سحْ٘ ثٌٜٖ ٠ً ًبضي ١ط ٝ زاضٟ زٝؾشٖ ايٜوسض

 .  ثيبضٕ زض ضٝ آظاضاـ ٝ اشيز س٘بٕ سالكي ٗيرٞاؾز زٖٓ ، ٗيسٟ

 

 ًطز ؾؼي ذئي.  ٛ٘يعزٕ حطف ثب١بـ يطٝضي ٗٞاهغ ػع ث٠ ٝ ٛ٘يسازٕ ٗبًبٙ ٗحْ ٠ً ثٞز ضٝظ چٜس

 زي٠ِ.  ثسٕ حطنف ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ثٞزٕ حٞن٠ٔ ثي ذئي ٗٚ ٝٓي ثيبضٟ زض حبٓز ايٚ اظ ٝ ٗٚ

 ثٞز ضاٟ ث٢شطيٚ ٛعزٙ حطف ٝ ٛسازٙ ٗحْ دؽ. ٛساقشٖ ١ٖ ًطزٙ كٌط حشي ٝ زػٞا ٝ ثحض حٞن٠ٔ

 .  ٗيٞٗس ذٞقٖ ذٞضزٛف حطل ٝ ًالكِي اظ.  ٛظطٕ ث٠

 

 ًبضٕ ثبالذطٟ ٝٓي.  ثٞز ُطكش٠ زضز دب١بٕ ٠ً ثٞزٕ ضكش٠ دبييٚ ثبال ضٝ زاٛكِبٟ ١بي د٠ٔ اٛوسض نجح اظ

.  ثك٠ ضاحز ذيبٖٓ ٝ ثِيطٕ ضٝ ٗٞٛسٟ ثبهي زضؼ سب چٜس ايٚ زي٠ِ سطٕ قسٕ هطاض ٝ قس زضؾز

 .  ثٞزٕ قسٟ ذؿش٠ ٗٞٛسٙ ذ٠ٛٞ سٞ اظ.  ؾطًبض ثطٕ ظٝزسط زاقشٖ زٝؾز

 

.  ثيبز ٛ٘يش٠ٛٞ ٝ زاضٟ ًبض ُلز ٗبًبٙ.  ايٜب ٗبٗبٙ ذ٠ٗٞ ثطٕ ٛب١بض ثٞز هطاض.  ثيطٝٙ اٝٗسٕ زاٛكِبٟ اظ

 چيٌبض ذيبثٞٙ سٞ ظ٢ط ؾط آزٕ ٠٘١ ايٚ ٛ٘يسٖٝٛ ٗٚ.  دٞٛي سطاكيي سٞ اكشبزٕ ٝ قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض

 ثيكشط ٠ً ذٔٞر ًٞچ٠ ي٠.  ٗيٌطز ضز ضٝ سطاكيي اظ يٌٖ ٠ً ثٞزٕ ثٔس ثط ٗيبٙ ضاٟ ي٠.  ًٜٚ ٗي

 .  ٗيع٠ٛ چطاؽ ؾطٕ دكز زاضٟ ٗبقيٚ ي٠ زيسٕ ٠ً ثٞزٕ ًٞچ٠ ٝؾُبي. ثٞز ثبؽ ًٞچ٠ قجي٠
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 ًغ حبٓز ث٠ ٝٓي ُطكز ؾجوز ًٜبضٕ اظ اٝٗس.  ثِيطٟ ؾجوز ًٜبضٕ اظ ثش٠ٛٞ سب ًٜبض ُطكشٖ آضٕٝ

 سهبزف ثٞز ٛعزيي.  ظز ٗي قسر ثب زاقز هٔجٖ.  سطٗع ضٝ ظزٕ ٗحٌٖ.  زاقز ٠ِٛ ٗبقيٚ ػٔٞي

 .  قس ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ١يطثس زيسٕ يٌسكؼ٠ ٠ً ٗبقي٠ٜ ث٠ ثٞزٕ ظزٟ ظّ ق٠ٌ ػٞضي ١٘ٞٙ.  ًٜٖ

 ظزٟ ث٢ٖ ٠ً حطكبيي اٝٙ ثؼس ًطزٟ ػطار ػٞضي چ٠.  ثبظ ٗيرٞاز چي ٗٚ ػٞٙ اظ زي٠ِ ايٚ ذسا اي

 ٠ً ثطٕ ٝ ثِيطٕ ػوت زٛسٟ ؾطيغ اٝٗسٕ.  ٗيشطؾيسٕ اظـ زي٠ِ ٝاهؼب.  ثك٠ ؾجع ضا١ٖ ػٔٞي ثبظٕ

 ٝ ٗبقيٚ ٠ً ثٞم ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ.  ٝايؿشبز ٗبقيٜٖ دكز اٝٗسٝ ػوت اظ ١ٖ ٗبقيٚ ي٠ زيسٕ

 ضاٜٛسٟ ٛ٘يشٞٛؿشٖ حشي.  ثٞز زٝزي ٗبقيٜٖ ١ب قيك٠.  ٛرٞضز سٌٞٙ ٝٓي ثطٕ ثشٖٞٛ ٠ً ٠ًٜ ػب ػبث٠

 .  ٛساقشٖ كطاضي ضاٟ ١يچ ٝ ثٞز ثبؽ ٝ ٛجٞز اي ذ٠ٛٞ ثٞزٕ ٠ً ١ٖ ػبيي.  ثجيٜٖ ضٝ

 ز١ٜٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ.  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ زاضٟ ٗؿرطٟ دٞظذٜس ي٠ ثب زيسٕ ٠ً ١يطثس ؾ٘ز ثطُكشٖ سطؼ ثب

 ي٠ يٌسكؼ٠.  ٗئطظيس زاقز زؾشبٕ.  ًطزٕ هلْ ٝ ٗبقيٚ زض ؾطيغ.  ثٞزٙ ١ٖ ثب زٝسبقٞٙ دؽ. 

 ثطزاقشٖ ٝ ٗٞثبئٖ.  ًطزٕ ذبٓي ًٜبضٕ نٜسٓي ضٝ ٝ ثطزاقشٖ ضٝ ًيلٖ ؾطيغ.  ضؾيس ش١ٜٖ ث٠ كٌطي

 .  ثِيطٕ ق٘بضٟ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٗئطظيس اٛوسض زؾشبٕ. 

 كطٗٞٙ هلْ زيسٕ اٝٗس ثيطٝٙ ٝهشي.  ٗبقيٚ سٞ قس ذٖ ؾطيغ.  زيس زؾشٖ ضٝ ُٞقي سب ١يطثس

 ٝٓي.  ُطكشٖ ٝ 003 كٞضي ؟ ثيبز ؾطٕ هطاضٟ ثاليي چ٠ ؟ ث٠ٌٜ چيٌبض ذٞاز ٗي ايٚ ذسا اي.  زؾشف

 اقبضٟ ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ ٗبقيٚ دٜؼطٟ ًٜبض كطٗٞٙ هلْ ثب ٠ً زيسٕ ٝ ١يطثس ، ذٞضز ٠ً ثٞهي اٝٓيٚ ثب

 .  ًٜٖ هُغ ٠ً ٗيٌطز

 . ث٢ف ظزٕ ظّ ٝ ًطزٕ هُغ ضٝ ُٞقي ٓطظٝٙ زؾز ثب.  ثٞزٕ اكشبزٟ ضٝاٛي آزٕ چ٠ ُيط ٗٚ ذساي

 ُٝط٠ٛ دبييٚ ثسٕ ٝ ٗبقيٚ قيك٠ ٠ً ًطز اقبضٟ.  آقـبّ ػٞيي. ٗيٌطز ِٛبٕ زاقز ذٜسٟ ثب اٖٝٛ

 .  ٗيك٠ٌٜ ضٝ قيك٠

 ٝ قيك٠ ث٠ ثع٠ٛ ٠ً ثبال ثطز ٝ زؾشف ٛ٘يسٕ ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ زيس ٝهشي.  ًطزٕ ِٛبـ سطؼ ثب

 : ُلشٖ ثٞزٕ ٗشٜلط اظـ ٠ً ٓطظٝٙ نسايي ثب ٝ آٝضزٕ دبييٚ ضٝ قيك٠ كٞضي ٠ً

 

 . ٗيرٞاي ػٖٞٛ اظ چي.  ضٝاٛي چي٠ -
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 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ذٞٛؿطزي ثب

  قٞ ديبزٟ -

 : ُلشٖ سطؼ ثب.  ثٞز ٗٞٛسٟ ١٘يٚ

 .  ثطٝ ٝ ثعٙ حطكز ػب ١٘يٚ.  ٛ٘يكٖ ديبزٟ ٠ٛ -

 

 

 

  ثيطٝٙ ٛيبٝضزٗز ظٝض ث٠ سب ثيطٝٙ ثيب ذٞـ ظثٞٙ ث٠ -

 .  ٛجٞز ثؼيس اظـ ١يچي ثٞز زؾشف ٠ً كطٗٞٛي هلْ ثب.  ٗي٠ٌٜ ضٝ ًبض ايٚ ٗيسٝٛؿشٖ

 ثِيطٕ ٝ نسإ ٓطظـ ٝ ثبقٖ ٗؿٍٔ ذٞزٕ ث٠ ًطزٕ ؾؼي ٝ قسٕ ديبزٟ آضٕٝ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ زض سطؼ ثب

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػهجبٛي.  ًطزٕ نبف ضٝ نسإ.  سطؾيسٕ چوسض ٠ً ٛسٕ ٛكٞٙ ٝ

 حبال ظزي ٗٚ ث٠ ٠ً حطكبيي اٝٙ اظ ثؼس ق٠ ٗي ضٝر ػٞضي چ٠ ؟ ١بٙ ذٞاي ٗي ػٖٞٛ اظ چي -

  ؟ ايٜؼب ثيبي

.  ٛعزٕ حطكي ٗبًبٙ ث٠ حبال سب چطا ٠ً ٗيسازٕ كحف ذٞزٕ ث٠ زٖٓ سٞ زاقشٖ ١ٖ ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ثٞز ٛكسٟ ٠ً ثٞز اكشبزٟ اسلبهي ي٠ ثِٖ چيعي ذٞاؾشٖ ٠ً ثبض ١ط.  ثٞز ٛكسٟ چطا ٛ٘يسٖٝٛ

 ي٠ ِٛبـ.  ٗيٌطز ِٛبٟ دبٗٞ سب ؾط اظ ٓجرٜس ثب زاقز ٠ً اكشبز ١يطثس چك٘بي ث٠ ِٛبٕ يٌسكؼ٠

 : ظزٕ زاز ػهجبٛي.  ٛ٘يساز ث٢ٖ ذٞثي حؽ ٝ ثٞز دطٝا ثي ػٞضايي

 .  ثطٝ ٝ ثِٞ ضٝ ًبضر ؟ ظزي ظّ ايٜؼٞضي چي ث٠ چي٠ -

 ؟ ًطزي كٌط حطكبٕ ضٝ -

 : ُلشٖ ػهجبٛيز ثب.  ٛجٞز حبٓيف ١يچي.  زاقز ضٝ ذئي

 .  ًٜٖ كطاٗٞـ ٓحظ٠ ١٘ٞٙ زازٕ سطػيح ٠ً ثٞز ٗعذطف حطكبر اٛوسض -
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 : ُلز ٝ ٝايؿشبز ضٕٝ ث٠ ضٝ اٝٗس ٝ چطذيس زٝضٕ زٝض ي٠

 ػٞض چ٠ ٠ً ٗيسٝٛؿشي ا٠ُ.  ٛساضٟ ضٝ ٓيبهشز ٗبًبٙ.  ثٞز ػسي ًبٗال حطكٖ ٗٚ ًٞچٞٓٞ ًٚ ُٞـ -

 .  ٗٚ َطف ٗيٞٗسي ذٞزر دبي ثب ذٞزر آزٗي٠

 : ُلشٖ ٝ ػوت زازٕ ١ٔف ػهجي

 ث٠ زاضٟ قطف ثبق٠ چي ١ط ٗبًبٙ.  ٗيٌٜي سط زضاظ ُٔي٘ز اظ دبسٞ زاضي.  ثل٢ٖ ضٝ ز١ٜز حطف -

 ٗؿرطٟ ديك٢ٜبز ث٢ف ٝ ٗيِيط ٝ ٗطزٕ ظٙ ػٔٞي ذيبثٞٙ ٝؾٍ ٠ً سٞ ٗظْ قرهيشي ثي آزٕ

 .  ٗيسي

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ٗؿرطٟ دٞظذٜس ي٠ ١ٖ ثؼس

 ي٠ ٗعاحٖ زاضي سٞ.  ًٚ ػ٘غ ضٝ حٞاؾز ٛيؿشي ٜٓسٙ سٞ ؟ ١بٙ ١ؿشي ًؼب ذٞزر ثب ًطزي كٌط -

 اظ ضٝ ِٜٓز اٝٙ ث٢شط دؽ ؟ ٗيبضٙ ؾطر ثاليي چ٠ ًٜٖ قٌبيز اظر ا٠ُ ٗيسٝٛي.  ٗيكي ٗشب١ْ ظٙ

 .  ثطي ٝ ًٜبض ثٌكي ٗٚ ٗبقيٚ ػٔٞي

 

 .  ِٓٚ ثِي ٗبقيٚ ايٚ ث٠ ٗيبز زٓز ؾطر سٞ ذبى ٠ً ثٞز ؾطٕ سٞ كٌط ايٚ ١٘عٗبٙ ثؼس

 

 چٜس ٝاؾ٠ هٔجٖ يطثبٙ ًطزٕ احؿبؼ.  ًطزٕ ثـٖٔ دكز اظ يٌسكؼ٠ ٠ً ٗبقيٜٖ ؾ٘ز ثطٕ ثطُكشٖ

 .  ُطكز ُط ثسٖٛ س٘بٕ. ٗيٌطز ًبض چي زاقز ايٚ ذسايب.  ٝايؿشبز ٓحظ٠

 

 يٌي قبيس سب ثعٖٛ ػيؾ اٝٗسٕ.  ٛجٞز ثبظي ػطي٠ ثي ٝ ثيحبٓي ٝهز االٙ.  قس كؼبّ ش١ٜٖ آٙ ي٠

 .  چؿجٞٛس ذٞزـ ث٠ ثيكشط ٜٗٞ ٝ ز١ٜٖ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف ٠ً.  ثكٜٟٞ

 ٝٓي دب١بـ ث٠ ًٞثيسٕ ٗي ٗحٌٖ دب١بٕ ثب ٝ ظزٙ دب ٝ زؾز ث٠ ًطزٕ قطٝع.  ظزٕ ٗي ؾٌش٠ زاقشٖ

.  ثٞز ز١ٜٖ ضٝي ١ٖ زؾشف يٌي اٝٙ ٝ ثٞز قسٟ حٔو٠ ً٘طٕ زٝض ٗحٌٖ زؾشف ي٠.  اِٛبض ٠ٛ اِٛبض

 : ُلز ٝ ُٞقٖ ًٜبض آٝضز آضٕٝ ٝ ٓجف.  ًٚ ًٌٖ٘ ذٞزر ذسايب.  دبييٚ ٗيٞٗس زاقز زي٠ِ اقٌبٕ
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 ٝ ٗبًبٙ ٗٚ.  ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ١يچي زي٠ِ ٗٚ.  ٛشطؾٞٙ چيعي اظ ٜٗٞ.  ًٞچٞٓٞ اح٘ن ثيجٚ -

 ثبظي زذشط ٠٘١ ايٚ اظ ثؼس ٠ً ثٞزي ػعيع ٝاؾف اٛوسض.  قسٟ ٠ً َطيوي ١ط ث٠ حبال.  ٗيٌٜٖ ٛبثٞز

 .  اظزٝاع ث٠ زازٟ سٚ

 

.  ٠ٌٜٛ ِٛبٟ ١ٖ نٞضسز سٞ ٗبًبٙ زي٠ِ ٠ً ثيبضٕ ؾطر ثاليي ي٠ ٠ً ٌٜٛي ػهجبٛيٖ اٛوسض ث٢شطٟ دؽ

 ًبض ايٚ ذٞـ ظثٞٙ ث٠ ذٞزر يب.  ثِيطي َالم اظـ سب ٗيٌٜٖ ٗؼجٞضر ٝٓي چي٠ ٛظطر ٛيؿز ٢ٖٗ

 ؟ ك٢٘يسي. ثيطٝٙ ٠ًٜ دطسز ظٛسُيف اظ ٗبًبٙ ٠ً ٗيجطٕ اظر آثطٝيي ي٠ يب.  ٗيٌٜي ٝ

 إ ٗوشؼ٠ ثٞزٕ ظزٟ دب ٝ زؾز ثؽ اظ.  ثٞز ُطكش٠ ضٝ زيسٕ ػٞي اقٌبٕ.  زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ سطؾٖ اظ

 ًكيس ٗي ثسٖٛ ضٝ ضٝ زؾشف ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ١يطثس.  ُطزٖٛ زٝض ثٞز اكشبزٟ ٝ ثٞز اٝٗسٟ زض ؾطٕ اظ

.  ًطزٕ ٗي ١ن ١ن زاقشٖ زي٠ِ.  ًطزٖٛ ثٞ ٝ ثٞؾيسٙ ث٠ ًطز قطٝع ٝ ثطز كطٝ ُطزٖٛ سٞ ٝ ؾطـ

 ٖٝٓ ٝحكي ايٚ ٠ًٜ ًٌٖ٘ ذٞاؾشٖ ٗي ذسا اظ كوٍ.  سطؼ اظ ٗطزٕ ٗي زاقشٖ.  ثٞز قسٟ چٜسقٖ

٠ًٜ  . 

 

 دكز اظ ثسٕ ٛكٞٙ آؼْ٘ ػٌؽ ثرٞإ ٠ً ايٚ اظ هجْ ٝ ًطزٕ ثبظ ً٘طٕ زٝض اظ ٝ زؾشف آضٕٝ

 ١وٖ ١ن قس ثبػض ٠ً ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ٝي٠ ثطزاقز ز١ٜٖ ضٝ اظ ٝ زؾشف ٝ ٗبقيٚ ث٠ ًٞثيسٕ

 : ُلز ٝ ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ. ثك٠ ثيكشط

 ثؼسي زكؼ٠ ٝٓي.  ٓٞٛسي ظيبزي.  ثٞزٟ ؾٔيو٠ ذٞـ ١٘يك٠ ػٞيي ٗبًبٙ.  اظر ٗيبز ذٞقٖ -

 .  ٛساضٟ ضٝ ذٞة ظٛسُي ٓيبهز ٗبًبٙ.  ٛ٘يٌٜٖ ٝٓز ضاحشي ايٚ ث٠ ثبـ ُٗ٘ئٚ

 

 ثب.  زؾشف ضٝ ثصاضٕ ٝ زؾشٖ ٝ ثٌكٖ ذليق ػيؾ ي٠ قس ثبػض ٠ً ًكيس دكز اظ ٝ ١ٞٗبٕ ١ٖ ثؼس

 : ٛبٓيسٕ ُطي٠

 .  ًٚ ٖٝٓ ذسا ضٝ سٞ -
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 زي٠ِ.  ثسٕ اٛؼبٕ ًبضي ٛ٘يشٞٛؿشٖ ثٞز زؾشف سٞ ٠ً ١ٞٗبٕ ذبٌ ي٠ ٝٓي.  ػٔٞ آٝضز ٝ ؾطـ

 ٝ ٓجبٕ ي٠ ثِيطٕ ضٝ ػٔٞـ ثشٖٞٛ اي٠ٌٜ ثسٝٙ.  ًٚ ًٌٖ٘ ذٞزسز ذسا.  ضكشٖ ٗي حبّ اظ زاقشٖ

 : ُلز ٝ ثٞؾيس

 .  ذبٖٛ ذٞقِْ ظٝزي ث٠ ٗيجيٜ٘ز -

 

 ي٠ ١ٖ ذٞزـ.  ضكز ٝ ُطكز ػوت زٛسٟ ١ٖ اٝٙ.  دكشي ٗبقيٚ ث٠ ًطز اقبضٟ ي٠.  ًطز ٖٝٓ ١ٖ ثؼس

 ٝ ًكيسٕ ؾطٕ ضٝ ضٝ إ ٗوٜؼ٠ ٓطظٝٙ زؾز ثب.  ضكز ٝ قس ٗبقيٚ ؾٞاض ضكز ٝ ظز ٝاؾٖ چك٘ي

 . ٛجٞزٕ ثسٖٛ سٞ حؿي ١يچ زي٠ِ.  ظزٕ ظاض زّ س٠ اظ ٝ ٗبقيٚ سٞ اٛساذشٖ ٝ ذٞزٕ

 

 

 

 

 ضاٟ ٝ ًطزٕ ضٝقٚ ٝ ٗبقيٚ ٓطظٝٙ زؾز ثب.  ثطُطزٟ ١يطثس زٝثبضٟ ٠ً ايٚ اظ سطؾيسٕ ٗي ١٘ف

 اٝٙ ثب.  ًٞچ٠ ؾط ث٠ ضؾٜٞٗسٕ ٝ ذٞزٕ ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ.  ايُطاة اظ ٗطزٕ ٗي زاقشٖ.  اكشبزٕ

 ذئي ٛيؿز سٞـ سٞاٛي زي٠ِ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٠ً ثسٛي ٝ ٓعيس ٗي ٠ً ٝزؾشبيي ُطيٞٙ چك٘بي

 .  ٌٛطزٕ سهبزف آٝضزٕ قبٛؽ

 ٠ً ثٞهي ١ط ثب.  ُطكشٖ ٝ ٗبًبٙ ق٘بضٟ ٝ ثطزاقشٖ ٝ ٗٞثبئٖ ٓطظٝٙ زؾز ثب.  ًطزٕ هلْ ٝ ٗبقيٚ زض

 نساي ٠ً ًٜٖ هُغ ٗيرٞاؾشٖ ٝ ٗيكسٕ اٗيس ٛب زاقشٖ زي٠ِ.  ٗيكس ثيكشط ٗٚ ايُطاة ٗيرٞضز

  ثك٠ ثبظ سٜلؿٖ ضاٟ قس ثبػض ٗبًبٙ

 ؟ ذبٛ٘ي ػبٖٛ -

 نسا ٝ اؾ٘ف سٞٛؿشٖ ٗي كوٍ ُطي٠ ٗيٞٙ ٝ ١ن ١ن ث٠ قس سجسيْ إ ُطي٠.  ثعٖٛ حطف ٛ٘يشٞٛؿشٖ

ًٖٜ  
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 ... ٗبًبٙ...  ٗبًبٙ -

 ؟ ديچيس ُٞقٖ سٞ ٗبًبٙ ظزٟ ٝحكز نساي

 ضٝ سٞ ثعٙ حطف. ًكشي ٜٗٞ ٠ً سٞ.  ثعٙ حطف ذسا ضٝ سٞ ؟ اٝٗسٟ ؾطر ثاليي ؟ قسٟ چي ؟ آيٚ -

 . ذسا

 زاقشٖ ضٝ آزٗي حؽ.  ٗئطظيس سٜٖ س٘بٕ ٝٓي.  ثٞزٗف سطؾٞٛسٟ ذئي ٗيسٖٝٛ.  سٞٛؿشٖ ٛ٘ي ٝٓي

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٝ سٞاٖٛ س٘بٕ.  ثٞز قسٟ سؼبٝظ ث٢ف قٌْ ثسسطيٚ ث٠ ٠ً

 ثيب.  زاٛكِب١ٖ ٛعزيي ٗٚ.  زٛجبٖٓ ثيب ظٝز ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ -

 : ظز زاز

.  ثعٙ حطف ثؼس ثٌف ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ثكٖ كسار ؟ ذٞث٠ حبٓز ؟ ًطزي سهبزف ؟ قسٟ چي آيٚ -

 ؟ قسٟ چي ثِٞ

 : ُلشٖ ١وٖ ١ن ٗيٞٙ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

  ثيب ذٞث٠ حبٖٓ ٠ٛ -

 .ٛجبـ ِٛطاٙ ٗيبٕ زاضٕ.  ذبٖٛ٘ ٗيبٕ زاضٕ -

 ذبٓي ٝ إ ُطي٠ ٝ ثـى ثوي٠ كطٗٞٙ ضٝ ُصاقشٖ ٝ ؾطٕ ٝ ًطزٕ هُغ ٝ ُٞقي.  ٛ٘يشٞٛؿشٖ زي٠ِ

 ٝ آزضؼ ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  ًؼبٕ زهيوب ُلز ٝ ظز ظَٛ ٗبًبٙ ٠ً ثٞز ُصقش٠ چوسض ٛ٘يسٖٝٛ. ًطزٕ

 .  ًطز دبضى ٗبقيٜٖ ضٝي ث٠ ضٝ ٗبقيٜف ثؼس زهيو٠ 1 ، ث٢ف زازٕ

 ػؼ٠ٔ ثب ١ٖ ٗبًبٙ.  قسٕ ديبزٟ ٗبقيٚ اظ.  ًطزٕ ثبظ ٝ ٗبقيٚ زض.  ُطكشٖ اٛطغي اِٛبض زيسٛف ثب

 ٝ ثـٔف سٞ اٛساذشٖ ٝ ذٞزٕ ٝ َطكف زٝيسٕ ػٞضي چ٠ ٓطظٝٙ دب١بي اٝٙ ثب ٛل٢٘يسٕ.  قس ديبزٟ

 .  ُطكشٖ ٝ ً٘طـ ٗحٌٖ

 ٝ زؾشف سبذيط ً٘ي ثب اٖٝٛ.  آؿٞقف سٞ ثٞزٕ ٛي٘ٞٗسٟ اقشيبم ثب ايٜوسض حبال سب.  ثٞز قسٟ ق٠ٌ

 : ُلز ٝ زاز ككبض ذٞزـ ث٠ ٗحٌٖ ٜٗٞ ٝ إ ق٠ٛٞ زٝض اٛساذز

 .  قسٕ ظٛسٟ ٝ ٗطزٕ.  ًٜٖ سهبزف ثبض 03 ثٞز ٛعزيي ايٜؼب سب.  زذشط ًكشي ٜٗٞ ٠ً سٞ -
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 اظ ٜٗٞ. ٠ًٜ آضٖٝٗ ػُطـ ثٞي سب ٗيسازٕ ككبض اـ ؾي٠ٜ ث٠ ٝ ؾطٕ كوٍ.  ُلشٖ ٛ٘ي ١يچي ٗٚ ٝٓي

 ث٢ف ػٞضي چ٠.  ًٜٖ ِٛبٟ چك٘بـ سٞ ٛ٘يشٞٛؿشٖ. ًطز ِٛبٟ نٞضسٖ ٝسٞ قس ذٖ. ًطز ػسا ذٞزـ

 ....ًظبكز ١يطثس ثِٖ

 دبييٚ إ ٠ُٛٞ ضٝ اظ ٠ً اقٌي قهشف اِٛكز ثب ٝ ثبال آٝضز ٝ ؾطٕ ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف

 : ُلز ٝ چك٘بٕ ث٠ زٝذز ٝ اـ ًالك٠ ِٛبٟ ٝ ًطز دبى ٝ يٞٗس ٗي

 ؟ قسٟ چي ثِٞ.  ٗي٠ٌٜ إ زي٠ٛٞ اقٌبر زاضٟ.  ذسا ضٝ سٞ ثعٙ حطف -

 : ُلشٖ آضٕٝ

 .  ذسا ضٝ سٞ.  ذ٠ٛٞ ثطيٖ ثيب.  ثسٟ حبٖٓ -

 

 

 

 

 ٛكٞٛس ٜٗٞ ٝ ًطز ثبظ ضٝ ػٔٞ زض.  ذٞزـ ٗبقيٚ ؾ٘ز ثطزٕ ٝ ًطز ثـٖٔ زٝثبضٟ ٝ ثٞؾيس ٝ ديكٞٛيٖ

 ًطز هلْ ضٝ زض.  ثطزاقز ٗبقيٚ سٞ اظ ٝ ٝؾبئٖ ٝ ًيق.  ٗٚ ٗبقيٚ َطف ضكز ١ٖ ثؼس.  نٜسٓي ضٝ

 . قس ؾٞاض اٝٗس ٝ

 ًٜبضٕ ٗبقيٚ سٞ ٠ً قس ضاحز ذيبٖٓ ٝهشي.  ٗيٌطزٕ ِٛبـ ٝ ث٢ف ثٞزٕ ضزٟ ظّ ػٞضي ١٘يٚ ٜٖٗ

 . اكشبز ضاٟ ثؼس ٝ ًطز ٛٞاظـ ٝ إ ٠ُٛٞ آضٕٝ اٖٝٛ.  ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ ٛكؿز
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 ٝ ًطز زضؾز ؿٔيظ قطثز ي٠ ٝ آقذعذ٠ٛٞ سٞ ضكز ١ٖ ثؼس.  ٛكؿشٖ ٗجْ ضٝي سب ًطز ًٌٖ٘

 حبٖٓ ٠ً يٌٖ.  ثيبضٕ زض ضٝ ٗبٛشٕٞ ًطز ًٌٖ٘.  قس ث٢شط حبٖٓ يٌٖ.  ثرٞضٕ آذطـ سب ًطز ٗؼجٞضٕ

 . قس ث٢شط

 ٝٓي قسٟ چي ثس٠ٛٝ ٗيرٞاز ٝ ِٛطاٙ ذئي ٗيسٝٛؿشٖ.  ًطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ٜٗشظط چك٘بي ث٠

 چ٠ حطكبٕ ُلشٚ اظ ثؼس ٛ٘يسٝٛؿشٖ. زاقز اضظـ ٝاؾٖ ٝاهؼب ًبضـ ايٚ.  ثِٖ ذٞزٕ ٗٚ ٜٗشظطٟ

 .  ثٞز ١٘يٚ ًبض سطيٚ زضؾز.  ُلشٖ ٗي ثبيس.  ٛجٞز ٢ٖٗ ٝٓي ٗيسٟ ٛكٞٙ آؼ٘ٔي ػٌؽ

 : ُلشٖ آضٕٝ

 اظ.  ٗيٌطز نحجز سبٛيب اؾٖ ث٠ زذشطي ث٠ ضاػغ ٝ ذ٠ٛٞ ٗيكس ٗعاحٖ ٛلط ي٠ ٠ً ثٞز ٝهز چٜس -

 .: ُلشٖ ؾطيغ ٛكٖ دكي٘ٞٙ ٠ً ايٚ ذبَط ث٠.  ًطزٕ ٛ٘ي ِٛبـ سطؾٖ

 .  ١يطثس ٠ً ك٢٘يسٕ.  ًطز ٗؼطكي ضٝ ذٞزـ ٠ً ايٚ سب -

 : ًطزٕ ِٛبٟ زِٓيطـ ٝ ػهجي هيبك٠ ث٠ ٝ ًطزٕ ثٜٔس ٝ ؾطٕ ٗبًبٙ ض٠ُ زٝ ٝ ػهجي نساي ثب

 ؟ إ ؿطيج٠ ٗٚ ايٜوسض ؟ ٛعزي حطكي ٗٚ ث٠ چطا دؽ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ دبى إ ٠ُٛٞ ضٝ اظ ٝ اقٌٖ

.  دطؾيسٕ اظر سبٛيب ث٠ ضاػغ قت ١٘ٞٙ يبزس٠.  ًي٠ ٛ٘يسٝٛؿشٖ ٗٚ ظز ظَٛ ٠ً اّٝ ضٝظ اٝٙ.  ٠ٛ -

 .  ٛيبٝضزٕ ذٞزٕ ضٝ ث٠ ٝٓي.  ك٢٘يسٕ ٗٚ.  ُلشي زضٝؽ ث٢ٖ سٞ ٝٓي

 .  ا٠ٛٝ ٠ً ك٢٘يسٕ ٝ ُطكز ٝ ػٕٔٞ ذيبثٞٙ سٞ ثبض ي٠ ٝٓي.  ًي٠ ٛ٘يسٝٛؿشٖ ٗٞهغ اٝٙ سبظٟ

 : ظز زاز

 ؟ ِٛلشي چطا آذ٠ ؟ قسٟ ٗعاح٘ز ػٞيي اٝٙ اٝٙ ِٛي ث٢ٖ سٞٛؿشي چُٞض آيٚ -

 :ُلشٖ ُطي٠ ثب

 زػٞا ثب١بٕ اٝٗسٖٛ زيط ذبَط ث٠ قت ي٠.  اٝٗس ديف چيعي ي٠ زكؼ٠ ١ط ٝٓي ثِٖ ٗيرٞاؾشٖ.  ٛكس -

 . ثِٖ ث٢ز ٗيرٞاؾشٖ ؟ ٗيل٢٘ي.  ًطزيٖ ثحض ١ٖ ثب ١ب ػٌؽ ؾط قت ي٠.  ًطزي
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 ػهجي ثبق٠ اٝٗسٟ يبزـ چيعي ي٠ اِٛبض يٌسكؼ٠.  ٗيٌطز َي ٝ اسبم ػطو ٝ َّٞ زاقز ػهجي

 .  سطؾيسٕ چك٘بـ هطٗعي اظ.  سطؾيسٕ ٠ً ػٞضي َطكٖ ثطُكز

 : ُلز زاضي ذف نساي ثب زٝذز چك٘بٕ سٞ ضٝ ٗٔش٘ؿف ِٛبٟ ٝ ٛكؿز ظٗيٚ ضٝ دبٕ ػٔٞي اٝٗس

 .  ثعٙ حطف ؟ سطؾيسي ايٜؼٞضي ٠ً قس چي اٗطٝظ -

 ثبيس.  ٛ٘يٌكز ٠ً ٜٗٞ ٝٓي.  ثٞز زٓرٞض.  ثٞز ٛبضاحز.  ثٞز ػهجبٛي.  ًطزٕ چك٘بـ ث٠ ِٛبٟ ي٠

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب.  ُلشٖ ٗي ث٢ف

 ِٛيطٕ َالم اظر ا٠ُ ُلز ث٢ٖ.  ثِيطٕ َالم اظر ثبيس ُلز ث٢ٖ ، ُطكز ٝ ضا١ٖ ؾط اٝٗس ٗبًبٙ -

 .  ثيطٝٙ ًٜي دطر ذ٠ٛٞ اظ ٜٗٞ...  ذٞزر...  ذٞزر سٞ ٠ً ثجطٟ ٝ آثطٕٝ ٠ً ٗي٠ٌٜ ًبضي ي٠

 آسيف زاضٟ چك٘بـ سٞ اظ ًطزٕ احؿبؼ.  ثجيٜٖ ضٝ آؼ٘ٔف ػٌؽ ٠ً ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سطؼ ثب

 . ضكشٚ ضاٟ ًطز قطٝع ٝ قس ثٜٔس ػبـ اظ ػهجبٛي.  ثيطٝٙ ٗيع٠ٛ

 اظ زاقشٖ.  ثيطٝٙ ثٞز ظزٟ ثسػٞض ُطزٛف ضُبي ٝٓي.  ٠ًٜ ًٜشطّ ٝ ػهجبٛيشف زاقز ؾؼي ذئي

 اظ ٠ً نسايي ثب. ُلشٖ ٗي ١ٖ ضٝ اـ ثوي٠ ثبيس ثٞزٕ ُلش٠ ايٜؼب سب ٝهشي ٝٓي.  ٗيٌطزٕ ؾٌش٠ سطؼ

 : ُلشٖ ثٞز قسٟ ثطيسٟ ثطيسٟ سطؼ

 

 ....١يطثس...  ١يطثس.  ٗبًبٙ -

 ٛكؿش٠ ذٞٙ ث٠ چك٘بي ثب ٗيعزٝ ٛلؽ ٛلؽ ػهجبٛيز ظٝض اظ.  ًطز ِٛبٕ ٝ ؾ٘شٖ ثطُكز ػهجي

 ظٝض اظ إ ؾي٠ٜ هلؿ٠ ٗيٌطزٕ احؿبؼ ؟ ٗيِلشٖ ػٞضي چ٠ ذسايب.  ثعٖٛ ضٝ حطكٖ ٗٚ ثٞز ٜٗشظط

 ٠ً حبٓي زض ٝ إ ؾي٠ٜ ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ.  ثٌكٖ ذٞة ٛلؽ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ٗيبز زض ػب اظ زاضٟ زضز

 : ُلشٖ. ٗيٌكيسٕ ٛلؽ ظٝض ث٠

 .  ثٞؾيس ٜٗٞ ظٝض ث٠ -

 هطٗع ٓحظ٠ ١ط نٞضسف.  ٗٚ ث٠ ثٞز ظزٟ ظّ هطٗع چك٘بي ثب ٗبًبٙ.  ٝايؿشبز ظٗبٙ ًطزٕ احؿبؼ

 . ثٞز ثس حبٖٓ ذٞزٖٗ.  ٗيكس سط
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 ُٔسٝٙ.  ثٞزٗف ٛسيسٟ ايٜؼٞضي حبال سب.  ٗيعز زاز زّ س٠ اظ.  ظزٙ زاز ث٠ ًطز قطٝع يٌسكؼ٠

 ؾ٘ز ضكز.  ٛكس آضٕٝ اِٛبض ٝٓي.  زيٞاض ث٠ ًٞثيس ٝ ثطزاقز ٝ ثٞز زؾشف ًٜبض ٠ً ًطؾشبٓي

 .  زيٞاض ث٠ ًٞثيس ٝ ثطزاقز ثٞز ظطف سٞـ چي ١ط ٝيشطيٚ

 زضاظ ٗجْ ضٝي ػب ١٘ٞٙ.  ًك٠ ٗي ٜٖٗ ٗيبز االٙ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  سطؼ اظ ٗطزٕ ٗي زاقشٖ

 ظزٙ ػيؾ ث٠ ًطزٕ قطٝع آُبٟ ٛبذٞز.  ؾطٕ ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ ي٠ ٝ ًطزٕ ثـْ ٝ ظا١ٞٛبٕ ٝ ًكيسٕ

 . 

 

 

 

 

 

 زي٠ِ.  ٛ٘يٞٗس نسايي زي٠ِ ٝ.  قس آضٕٝ سب قيٌٞٛس ظطف ٝ ظز زاز چوسض.  ُصقز چوسض ٛ٘يسٖٝٛ

 اظ.  ًطزٕ حؽ زؾشٖ ضٝي ٝ زؾشف ُطٗي ٠ً ُصقز چوسض ٛ٘يسٖٝٛ.  ٛجٞز سٜٖ سٞ حؿي ١يچ

 ػيؾ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ ٝ ٛكؿشٖ ٗجْ ضٝ ؾطيغ.  ثع٠ٛ ٜٗٞ ذٞاؾز ٗي حبال الثس.  ٗطزٕ سطؼ

 .  ظزٕ

 . ٛعٙ زؾز ٗٚ ث٠.  ًٚ ٖٝٓ ذسا ضٝ سٞ.  ٠ٛ -

 ي٠.  ٛجٞز ذٞزٕ زؾز حطًبسٖ.  ظز ػيؾ ث٠ ًطزٕ قطٝع.  ٛ٘يٌطز ّٝ ٝ زؾشٖ. ٛ٘يساز ُٞـ ٝٓي

 ٝ اـ ؾي٠ٜ سٞ ُصاقز ؾطٕ ٝ ثـٔف سٞ ًكيس ظٝض ث٠ ٜٗٞ ٝ ًٜبضٕ ٛكؿز.  ثٞز ػهجي قي ػٞض

 : ُلز ُٞقٖ ًٜبض ٝ ذٞزـ ث٠ زاز ككبضٕ ٗحٌٖ

 ٛساضٕ ًبضيز ذسا ث٠.  ثبـ آضٕٝ. ثبـ آضٕٝ.  ١يــــــــــؽ.  ١يــــــــــــــــؽ -

 . ثبـ آضٕٝ آيٚ
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 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ُطكز زؾشبـ ثيٚ ٝ ؾطٕ.  ٗئطظيسٕ زاقشٖ ػهجي ١ٜٞظ

 .  ًٜٖ اشيشز ذٞإ ٛ٘ي ذسا ث٠.  ًطزٕ ؿٍٔ.  ثبـ آضٕٝ ذسا ضٝ سٞ.  آيٚ ًطزٕ ؿٍٔ -

 ضٝ ٛكٞٛس ٜٗٞ ٝ دبٕ ظيط اٛساذز ٝ زؾشف.  ٗيٌطزٕ ١ن ١ن زاقشٖ.  ًطز ثـٖٔ زٝثبضٟ ١ٖ ثؼس

 . زاز ككبضٕ ذٞزـ ث٠ ٗحٌٖ ٝ ًطز ثـٖٔ ًٞچ١ٞٓٞب ثچ٠ ٗظْ ٝ دب١بـ

 چَٜ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ثجيٜٖ ذٞزٕ ث٠ ٝ آضاٗف ضَٛ ٛجبيس ٗٚ چطا.  قس ايٜؼٞضي چطا ذسا اي

 : ُلشٖ ١وٖ ١ن ٗيٞٙ اـ ؾي٠ٜ ث٠ ٗيعزٕ

.  ظزٗف.  ًطزٕ سالـ ذئي. ًٜٖ كطاض زؾشف اظ ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  ٛ٘يرٞاؾشٖ ٗٚ ذسا ث٠ ٗبًبٙ -

 . ٌٛطز ٖٝٓ ٝٓي ث٢ف اٛساذشٖ چَٜ

 

 زاقـــــــــز.  ٗيرٞضز سٌٞٙ ١ٖ ٗبًبٙ ١بي ق٠ٛٞ.  ثٞؾيس ١ٞٗبٕ ضٝي ٝ ًطز ثـْ ٝ ؾطٕ

  ُطكز آسيف زٖٓ!!! ٗيٌطز ُطي٠

 ايٜؼٞضي ٗيسٝٛؿشٖ ًؼب اظ ٝٓي.  ٛ٘يكس ايٜؼٞضي ثٞزٕ ُلش٠ ث٢ف ظٝزسط ٗٚ ا٠ُ.  قس ٗٚ سوهيط

 .  ٛ٘يسٝٛؿشٖ ٗٚ ٠ٛ.  ٗيك٠

 : ُلشٖ ُطي٠ ثب ثٞزٕ ثـٔف سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ثك٠ ايٜؼٞضي ٛ٘يرٞاؾشٖ.  ثجركيس -

 : ُلز ثٞز قسٟ زٝض٠ُ ُطي٠ ظٝض اظ ٠ً نسايي ثب

  ثبـ آضٕٝ.  ثبـ آضٕٝ آيٜٖ ٛجٞز سٞ سوهيط -

 زٝؾز ١٘يك٠ حشي.  ثٞز ؿطٝض ؾ٘جْ ١٘يك٠ ٗٚ ٝاؾ٠ ٗطز ايٚ.  ثجيٜٖ ضٝ اـ ُطي٠ ٛ٘يرٞاؾشٖ

 ٗي ُطي٠ ثـٖٔ سٞ ايٜؼٞضي زاضٟ ٠ً ايٚ زيسٙ ٗيٌطزٙ زاؿٖٞٛ زاقز.  ثٞز ؿطٝض ثب ١ٖ زاقشٜف

٠ًٜ . 

 : ُلشٖ ثطيسٟ ثطيسٟ ٝ ُطكز قسر ٜٖٗ ُطي٠ زٝثبضٟ
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.  ٛيؿشٖ ثسي زذشط ٗٚ ؟ ٗيٌٜي ثبٝض.  ث٘يطٕ ٓحظ٠ اٝٙ ذٞاؾز ٗي زٖٓ.  ٗطزٕ ٗي زاقشٖ -

 ؟ ٗيل٢٘ي

 زاضي ذف نساي ثب ٝ ًطز ِٛبٕ اقٌي چك٘ي ثب ٝ ثبال آٝضز ٝ ؾطٕ.  چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف

 : ُلز

 چطا ٠ً ايٚ اظ.  ٛبضاحشٖ ذٞزٕ زؾز اظ.  ٛيؿشٖ ٛبضاحز سٞ زؾز اظ ٗٚ.  ػ٘طٕ ٗيسٖٝٛ.  ٗيسٖٝٛ -

 حشي ٠ً ثبقي زاقش٠ ٛلطر ٗٚ اظ اٛوسض ٠ً ًطزٕ ثب١بر ًبضي ٠ً ايٚ اظ.  ثبقٖ ٗٞاظجز ٛشٞٛؿشٖ

 .  ٗي٠ٌٜ اشيشز زاضٟ يٌي ثِي ث٢ٖ ٛشٞٛؿشي

 ٛجٞز ٗشٜلط اظـ زي٠ِ ٝٓي ٛجٞزٕ ػبقوف ٗٚ.  ٛساقز حن ، ٗٚ ث٠ ضاػغ ٗيٌطز ضٝ كٌط ايٚ سجبيس

 حؽ ٠ً ايٚ ٝ ػهجبٛيز اٝع سٞ ٝ ضيعٟ ٗي اقي زاضٟ ايٜؼٞضي ٠ً ٗطزي ايٚ اظ سٞٛؿشٖ ٗي ٠ِٗ!!! 

 .  ثٞز ٗشٜلط ، ثٞز ٗٚ ِٛطاٙ ١ٖ ثبظ قٌؿش٠ ؿطٝضـ ٗي٠ٌٜ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ دبى آضٕٝ ضٝ اقٌبـ

 ؟ ٗيل٢٘ي ٛعٙ ٝ حطف ايٚ زي٠ِ.  ٗبًبٙ ٛيؿشٖ ٗشٜلط اظر ٗٚ

 ٠ً ًبضي ذؼبٓز اظ ثؼس ٝ ظزٕ ٓجف ضٝ ًٞسبٟ ثٞؾ٠ ي٠ ، ٗيٌٜٖ چيٌبض زاضٕ ثل٢ٖ٘ ٠ً ايٚ ثسٝٙ ثؼس

 .  ًطزٕ ٗرلي ثـٔف سٞ ٝ ذٞزٕ كٞضي.  ًطزٕ

 اسبم سٞ ثطز ٝ ٜٖٗ.  قس ثٜٔس ػبـ اظ ثٞزٕ آؿٞقف سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ثطٟ اسبم سٞ اظ اٝٗس ٠ًٜ ِٛبٕ ٠ً ايٚ ثسٝٙ ثؼس.  ضٕٝ ًكيس ضٝ دشٞ ٝ سرز ضٝ ُصاقشٖ آضٕٝ ذٞاة

 : ًطزٕ نساـ ٠ً ثيطٝٙ

 .  ٗيشطؾٖ ٗٚ.  ٛصاض س٢ٜبٕ ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ -

 

 : ُلز آضٕٝ ٝ ًطز ِٛبٕ آٓٞز اقي چك٘بـ ثب

 .  ٗيبٕ االٙ.  ٛ٘يطٕ ػب ١يچ ٗٚ.  ٛشطؼ -
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 ي٠ ثب ثٞز قؿش٠ ٝ نٞضسف ٠ً حبٓي زض ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٗيكس ٜٗلؼط زاقز زضز ظٝض اظ ؾطٕ

  ذٞضزٕ ث٢ٖ زاز هطل ٝ ثكيٜٖ سرز ضٝ ًطز ًٌٖ٘.  اسبم سٞ اٝٗس هطل ي٠ قيط ٓيٞاٙ

 

 ٜٗٞ ٝ ًكيس زضاظ ًٜبضٕ آضٕٝ اٝٗس ٝ ًطز ػٞو قٔٞاضى ي٠ ثب ٝ قٔٞاضـ ٝ آٝضز زض ٝ ثٔيعـ ثؼس

 : ُلز ًطز ٗي ثبظي ١ٞٗبٕ ثب ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ اـ ؾي٠ٜ ضٝ ُصاقز ٝ ؾطٕ ٝ ذٞزـ َطف ًكيس

 . سطؾٞٛسٗز ثجركيس -

 : ُلز ٝ ذٜسيس ثؼس

 ١ب كئٖ ايٚ سٞ ١٘يك٠.  ثرطٕ ظطٝف ٝ ظطف ًٔي ثطٕ ثبيس حبال.  ًطزٕ ٝضقٌؿز ذٞزٖٗ سبظٟ -

 .  ٛساقشٖ سؼطث٠ حبال سب ذٞة ٝٓي ٗيك٠ٌٜ ٝ چيع ٠٘١ ٗيع٠ٛ ، ػهجبٛي٠ يٌي زيسٕ ٗي

 

 : ُلز آضٝٗي نساي ثب ٝ ثٞؾيس آضٕٝ ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٠ً ؾيٜف سٞ ًٞثيسٕ ٗكز ي٠

 .  ٗيكي آضٕٝ.  ذٞث٠ ٝاؾز.  ذبٛ٘ي ثرٞاة يٌٖ -

 ٝ قس ؾِٜيٚ چك٘بٕ ٗيسازٕ ُٞـ هٔجف نساي ث٠ زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ثؿشٖ چك٘بٕ

 .  ضكز ذٞاثٖ

 

 

 

 

.  ضٝظ ٗٞهغ چ٠ االٙ ٠ً اٝٗس ٛ٘ي يبزٕ ًطزٕ ثبظ ٠ً ٝ چك٘بٕ.  قسٕ ثيساض ذٞاة اظ زضز زّ ظٝض اظ

 ثٞز ١٘يٚ ذبَط ث٠.  ثٞز 4 حسٝز ؾبػز. ٛجٞز ٗبًبٙ.  ًطزٕ ًٜبضٕ ث٠ ِٛبٟ ٝ ٗبٓيسٕ ٝ چك٘بٕ يٌٖ

 .  ضٝ ١يطثس ًبض ٝ ٗبًبٙ ثيساز ٝ زاز.  اٝٗس يبزٕ چيع ٠٘١.  ٗيطكز يؼق زٖٓ دؽ
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.  ًطزٕ آي٠ٜ سٞ ذٞزٕ ١ٖ زض هيبك٠ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  ثٞز سٜٖ قٔٞاضٕ ٗبٛشٞ ١ٜٞظ.  قسٕ ثٜٔس حبٓي ثي ثب

 .  ثٞز ًطزٟ ثبز ثسػٞضي ُطي٠ ٝ ذٞاة ذبَط ث٠ چك٘بٕ

 ؾطذبثي اي ٠ٗ ؾط ؾز سبح ٝ قٔٞاضى ي٠ ثيطٝٙ اٝٗسٕ.  ُطكشٖ زٝـ ي٠ ضكشٖ ٝ ثطزاقشٖ ٝ حٖٞٓ

 ٝٓي ًبضٕ ايٚ ذبَط ث٠ ٗيع٠ٛ ؿط ٗبًبٙ زٝٛؿشٖ ٗي.  ًٜٖ ذكي ١ٞٗبٗٞ ٛساقشٖ حٞن٠ٔ.  دٞقيسٕ

 .  ٛسازٕ ا١٘يشي

 

.  ٗيٞٗس سٔٞظيٞٙ نساي.  ثٞز سبضيي ػب ٠٘١.  ؾبٓٚ سٞ ضكشٖ.  زٝضٕ ٝضيرشٖ ًطزٕ ق٠ٛٞ ٝ ١ٞٗبٕ

 ػب ٠٘١ حٞاؾف ٗؼٕٔٞ ٝٓي نلح٠ ث٠ ظزٟ ظّ. سٔٞظيٞٙ ػٔٞي ٛكؿش٠ ٗبًبٙ زيسٕ ؾ٘ز اٝٙ ضكشٖ

 .  سٔٞظيٞٙ ػع ث٠ ١ؿز

 ضٝ ١ب قيك٠ ذٞضزٟ ٠٘١ ٝ ثٞز قسٟ ٗطست ٝ س٘يع زٝثبضٟ ػب ٠٘١.  آقذعذ٠ٛٞ سٞ ثطُكشٖ آضٕٝ

 ًطزٕ ضٝقٚ ٝ ثطم ٝهشي.  ؾبٓٚ سٞ ثطزٕ ًيي ثب ٝ ًطزٕ زضؾز ه٢ٟٞ زٝسب.  ثٞز ًطزٟ ػ٘غ ٗبًبٙ

 : ُلز ٝ ظز ؿِ٘يٚ ٓجرٜس ي٠ ثؼس ٝ ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب ٝ ثبال دطيس

  ذبٛ٘ي ذٞاثيسي ذٞة -

 : ُٝلشٖ ٛكؿشٖ ًٜبضـ ضكشٖ.  ٛعزٕ حطكي ٝ زازٕ سٌٞٙ آضٟ ٛك٠ٛٞ ث٠ ٝ ؾطٕ

 .  ثٞز إ ُطؾ٠ٜ ذئي.  قسٕ ثيساض زضزض زّ اظ -

 ٛطكشي ٛجٞزٟ ذٞة يٌٖ حبٓز ُلشٖ ظز ظَٛ ٗبٗبٛز.  ٛرٞضزي ٛب١بض ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ ثكٖ كسار -

 . ثيبض زضـ ِٛطاٛي اظ ثعٙ ث٢ف ظَٛ ي٠ سٞٛؿشي.  اٝٛؼب

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ آ١ي ي٠

 .  ٛجٞز ٗبٗبٙ ث٠ حٞاؾٖ انال -
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 ي٠.  ٛرٞضزٟ ٛب١بض اٖٝٛ ٗيسٝٛؿشٖ.  ذٞضزيٖ ؾٌٞر سٞ ضٝ ًيٌ٘ٞٙ ٝ ه٢ٟٞ.  ٛعز حطكي زي٠ِ اٖٝٛ

 ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٝٓي.  ٠ٛ يب زضؾش٠ دطؾيسٛف االٙ ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  ًطز ٗي اشيشٖ زاقز ثسػٞضي كٌط

 .  دطؾيسٕ سطيس ٝ قي ثب ٝ زضيب ث٠ ظزٕ ٝ زٖٓ.  ثٌكٖ ػصاة ايٚ اظ ثيكشط

 .  ًٜٖ نحجز ثب١بر ٗيرٞإ ٗبًبٙ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ؿِ٘يٚ

 ؟ آضٟ ثذطؾي اظٕ سبٛيب ث٠ ضاػغ ٗيرٞاي زٖٝٛ ٗي -

 .  زازٕ سٌٞٙ آضٟ ٗؼٜي ث٠ ٝ ؾطٕ

 : ُلز ٝ زاز سٌي٠ ٗجْ دؿشي ث٠ ٝ ؾطـ ٝ ًكيس ١ٞٗبـ ث٠ زؾشي ي٠ ًالك٠

 زاقش٠ آضاٗف ٛصاقز ١يطثس ايٚ ٝٓي ؾطٕ سٞ ثيبز سبٛيب كٌط زي٠ِ شاقشٖ ٛ٘ي ٠ً ثٞز ٝهز ذئي -

 .  ٗيسٕ دؽ سبٝاٙ زاضٕ حبال ٠ً ثٞزٟ اقشجبٟ ًبضٕ ًؼبي ٛ٘يسٖٝٛ.  ثبقٖ

 : ُلشٖ ٝ زؾشف ضٝ ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ آضٕٝ

  ِٛٞ ؾرش٠ ٝاؾز ا٠ُ -

 كٌط ٝ ًطزٙ ثبكي ذيبّ ٝ ٛسٝٛؿشٚ ثطظخ اظ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ث٠ِ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ُلشٖ زضٝؽ ٝٓي

 .  ٠ًٜ ذالنٖ ًطزٙ ٛبػٞض

 : ُلز ٝ ًطز ٛٞاظـ قهشف اِٛكز ثب ٝ زؾشٖ آضٕٝ

 . ثبالذطٟ ثِٖ ثبيس ٠ٛ -

 .  ًطزٙ سؼطيق ث٠ ًطز قطٝع ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ثؼس

 

 ، زٝؾشبٕ ثطػٌؽ.  ٛساقشٖ ضكشٚ ث٠ اي ػاله٠.  ًطز ضكشٚ ١ٞؼ ثبثبٕ ٠ً ثٞزٕ زثيطؾشبٛي ٗٚ -

 ١ٖ ١يطثس ٠ً ٗيٌطزيٖ ظٛسُي اٝٛؼب ٠ً ثٞز ؾبّ ي٠ حسٝز.  ثٌٜٖ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ١ٖ ٗربٓلشي ٝٓي

 .  ٗب ديف ثيبز ٗيرٞاز ُلز
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 ٗيرٞاؾز زٓف ٝٓي ١ٜٔس ضكز ٗب ضكشٚ اظ ثؼس اٖٝٛ.  ٗيٌطزٙ ظٛسُي ١ٜٔس اـ ػ٠٘ ٝ ذٞا١طـ

 . اِٛٔيؽ ثيبز

 

 ذٞزٕ زازاـ ثب حشي ٗٚ.  ثٞز ث٢ٖ ًؽ سطيٚ ٛعزيي ثٞزٕ ايطاٙ ٝهشي چٞٙ. قسٕ ذٞقحبّ ذئي

 .  ٛجٞزٕ ضاحز ايٜوسض

 ثب ١٘يك٠.  ٗيٌطزيٖ ظٛسُي ١ٖ ثب ٝ ثِيطٟ ذ٠ٛٞ زي٠ِ ػبي ٛصاقز ثبثب.  ثٞز ذٞة چي ٠٘١.  اٝٗس

 ًطزيٖ اٛشربة ضٝ ضقش٠ ي٠ ١ٖ زٝسبيي.  ٗيرٞٛسيٖ زضؼ ١ٖ ثب.  ًطزيٖ ٗي سلطيح ١ٖ ثب.  ثٞزيٖ ١ٖ

 ث٠ قسيٖ آقٜب ١ب ثچ٠ اظ يٌي ثب ٠ً ايٚ سب.  ُصقز ذبني اسلبم ١يچ ثسٝٙ ؾبّ يي.  ٗؼ٘بضي. 

 .  سبٛيب اؾٖ

 ٝٓي.  ثٞز ؾرز ذئي ٝاؾف حطكب ايٚ ُلشٚ اِٛبض.  زاز ككبض چك٘بـ ضٝ ٝ زؾشبـ زٝسب ًق

 : ٗيِلز آذطـ سب ثٞز ث٢شط ثٞز ًطزٟ قطٝع ٠ً حبال

.  اِٛٔيؽ ثٞز اٝٗسٟ ثٞز ٗبٟ چٜس حسٝز ذبٛٞازـ ثب.  ثٞز ٝاضز سبظٟ.  ثٞز سط دبييٚ ٗب اظ ؾبّ ي٠ سبٛيب

 اظـ.  قطهي قطهي هيبك٠ ي٠.  زاقز ٗٔيحي ذئي نٞضر.  ؾبًز ٝ آضٕٝ ٝ ٗظٕٔٞ زذشط ي٠

 .  ٗيٌطزٕ حؿبة ضٝـ ٛساقشٖ ذٞا١ط ٗظْ ػٞضايي ي٠.  ٠ٛ ثبقٖ ػبقوف ٠ً ايٚ ٠ٛ.  ٗيٞٗس ذٞقٖ

 ذبٛٞازٟ.  ثٞز ٛوبـ ي٠ ٗبٗبٛف ٝ.  ثٞز ثبظٛكؿش٠ اضسكي دسضـ.  زاقشٚ ٝ زذشط ي٠ ١٘يٚ ذبٛٞازـ

 ث٠ ٠ً قس ػ٘ين زٝؾشي٘ٞٙ اٛوسض.  ثٞزيٖ ١ٖ ثب ػب ٠٘١ سب ؾ٠ ٗب ثؼس اٝٙ اظ.  زاقشٚ ذٞثي ذئي

 .  ثٞز قسٟ ضكين ذئي(  سبٛيب ثبثبي)  كطٝظـ آهبي ثب ثبثب.  قس ًكيسٟ ١ٖ ١بٗٞٙ ذبٛٞازٟ

 چي ١ط.  كٌط سٞ ٗيطٟ ١٘ف ٝ ذٞزـ سٞ ١يطثس ٝهشي٠ چٜس ٗيسيسٕ اي٠ٌٜ سب ثٞز ذٞة چي ٠٘١

 ضٝ سبٛيب ٠ً ك٢٘يسٕ ٝ ثيطٝٙ ًكيسٕ ظثٞٛف ظيط اظ ثسثرشي ثب ٠ً ايٚ سب.  ٛ٘يعز حطكي ٗيِلشٖ ث٢ف

 .  زاضٟ زٝؾز
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 ١٘يٚ ١ٖ ١يطثس زاضٕ ثطازضا٠ٛ حؽ سبٛيب ضٝ ٗٚ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٗيٌطزٕ كٌط.  قس ٛ٘ي ثبٝضٕ

 ذٞا١طـ ث٠ ٛلط ي٠ زاقشٖ ضٝ دؿطي احؿبؼ.  قسٕ ػهجبٛي.  قسٕ ٛبضاحز ذئي اٝٓف.  ػٞضي٠

 .  زاقش٠ ٛظط

 

 زٝؾز ضٝ سبٛيب ١ٖ ٗٚ ٠ً ٗيٌطز كٌط.  قس ٛبضاحز اٝٓف.  ًطز سؼؼت ٗٚ آؼْ٘ ػٌؽ اظ ١يطثس

 .  ٠ٛٞٗ ٗي ذٞا١طٕ ٗظْ سبٛيب ٗٚ ٝاؾ٠ ٠ً ًطزٕ ٗشوبػسـ.  ظزٕ حطف ثب١بـ ٝٓي زاضٕ

 

.  ٛشٞٛؿش٠ ٝٓي ٠ًٜ كطاٗٞقف ًطزٟ ؾؼي چوسض ٠ً ايٚ اظ.  ُلز احؿبؾف اظ.  ظز حطف ثب١بٕ ًٔي

 ٗبٛغ ي٠ ٛساقشٖ حن ٗٚ.  قسٕ ٗشوبػس اِٛبض حٞضايي ي٠ زاضٟ زٝؾف چوسض ك٢٘يسٕ ٠ً ايٚ اظ ثؼس

 ًٜبضـ ٝيؼيز ايٚ سٞ ثبيس.  ثٞزٕ ثطازضـ ٗظْ. ثٞزٕ زٝؾشف سطيٚ ٛعزيي ٗٚ.  ضا١ف ؾط ثبقٖ

 .  ٗيٌطزٕ ًٌ٘ف ٝ ثٞزٕ

 

 ٠ً ًطزٕ سكٞيوف زاضٟ زٝؾز ضٝ سبٛيب زّ س٠ اظ ٝاهؼب ٝ ُطكش٠ هُؼي سه٘يٖ ٠ً ك٢٘يسٕ ٠ً ٝهشي

 ؾط دؿطي ي٠ ٠ٌٜ٘ٗ ٓحظ٠ ١ط ٝ ثٞز ذٞقِْ ٝ ٗٔٞؼ زذشط ي٠ اٝٙ ثبالذطٟ.  ٠ًٜ نحجز ثب١بـ

 .  ثِيطٟ هطاض ضا١ف

 ثسٟ ػٞاة ٗٚ ث٠ ثٞز هطاض اِٛبض.  ٛجٞز ٜٖٗ زّ سٞ زّ ثع٠ٛ حطف سبٛيب ثب ضكز ١يطثس ٠ً ضٝظي

 اٝٙ ثب آؾ٘ٞٙ سب ظٗيٚ ٝٓي.  ثطُكز سب ُصقز هطٙ ي٠ اٛساظٟ ث٠ ٝاؾٖ.  ثٞزٙ ػعيع ٝاؾٖ ػلشكٞٙ.

 .  ِٛطكش٠ ضٝ زٓرٞا١ف ػٞاة ٠ً ك٢٘يسٕ هيبكف اظ. ًطز ٗي كطم ذ٠ٛٞ اظ ثيطٝٙ ثٞز ضكش٠ ٠ً آزٗي

 چٜس.  اكشبزٟ اسلبهي چ٠ ث٠ِ قس آضٕٝ ذٞزـ ٝهز ١ط ثصاض ُلشٖ.  ثصاضٗف ككبض سحز ٛرٞاؾشٖ

 كوٍ ٝ ٛيبٝضزٟ ٝاؾف ُٜٗوي زٓيْ ١يچ ُلز ، ًطز زّ ٝ زضز ثب١بٕ اٝٗس ثؼس.  ثٞز ذٞزـ سٞ ضٝظ

 ضٝ ٗٞيٞع اي ذٞاؾش٠ اظـ ٝ ٠ًٜ هجّٞ ضٝ چيعي ١٘چيٚ ٛ٘يش٠ٛٞ انال ُلش٠ ٝ ثٞزٟ قسٟ ق٠ٌ

 . ٠ٌٜٛ نحجز ضاػؼجف زي٠ِ ٝ ٠ًٜ كطاٗٞـ
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 ٗكٌْ ثجيٜٖ ثعٖٛ حطف سبٛيب ثب ثطٕ ٗٚ ذٞاؾز اظٕ.  ثٞز زاؿٞٙ ذئي.  ؾٞذز ١يطثس ٝاؾ٠ زٖٓ

 . ًؼبؾز

 ذئي ١ٖ اٝٙ ٗيٌطزٕ كٌط ٠ً ػيعي اٝٙ ػٌؽ ثط.  ُصاقشٖ هطاض ثب١بـ ٝ سبٛيب ث٠ ظزٕ ظَٛ

 زٓئي چ٠ ث٠ ٗيذطؾيسٕ اظـ چي ١ط.  ثٞز ػهجي ذئي. ًطز ٛ٘ي ِٛبٟ نٞضسٖ سٞ انال.  ثٞز زاؿٞٙ

 ...ُلز ٠ً زازٕ ُيط ث٢ف اٛوسض آذط.  ٛ٘يساز ث٢ٖ حؿبثي ٝ زضؾز ػٞاة ًطزٟ ضز ٝ ١يطثس

 ٝ زؾشٖ.  زؾشبـ سٞ ُطكز ٝ ؾطـ ٝ ظاٛٞـ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف ًالك٠ ضؾيس ٠ً ايٜؼب ث٠

 : ُلشٖ ٝ زؾشف ضٝ ُصاقشٖ

 ؟ ثؼس ٝاؾ٠ ثعاضيٖ ٝ ثويف ٗيرٞاي.  ٗبًبٙ ثبـ آضٕٝ -

 ٛبذٞزآُبٟ ٠ً ثٞز ؿِ٘يٚ هيبكف اٛوسض.  ثٞز هطٗع هطٗع چك٘بـ.  ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٝ ثطُكز

 .  ًطزٕ ثـى ٜٖٗ

 : ُلز زاض ثـى نساي ثب

 : ُلز چي ث٢ٖ آيٚ ٗيسٝٛي -

 .  زازٕ سٌٞٙ ٠ٛ ٗؼٜي ث٠ ٝ ؾطٕ

  زاضٟ زٝؾز ٜٗٞ ُلز.  قسٟ ٗٚ ػبقن ٝهز ذئي ُلز.  ٛساضٟ زٝؾز ٝ ١يطثس ُلز ث٢ٖ -

 ايٚ حؽ.  قس ػٞضي ي٠ زٖٓ س٠ ٝٓي قس چي زٖٝٛ ٛ٘ي.  ًطزٙ ذبٓي ؾطٕ ضٝ يد آة ؾُْ ي٠ اِٛبض

 زي٠ِ زذشط ي٠ ٛساقشٖ زٝؾز.  ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ. ًطز ثس ٝ حبٖٓ ثٞزٟ ٗبًبٙ ػبقن زذشطي ي٠ ٠ً

 يؼٜي ؟ ثٞز قسٟ ٗطُٖ چ٠ ذسايب.  ثبال ضكز هٔجٖ يطثبٙ.  ظز يد زؾشبٕ.  ثبق٠ زاقش٠ زٝؾز ٗبًبٙ

 .  ١٘يٚ.  قسٕ حؿبؼ كوٍ.  ٠ٛ ٛساضٟ اٌٗبٙ ٠ٛ ؟ ًطزٕ ٗي حؿبزر زاقشٖ

 ذٞزٕ ث٠ ًطزٕ ؾؼي ٝ اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ نساـ ثب.  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ ثبظ ز١ٚ ثب زاقشٖ ١ٜٞظ

 اهْ ال ًطزٕ ؾؼي.  ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٓجبؾٖ ضٝي اظ ضٝ هٔجٖ يطثبٙ. ثٞز ؾرز ذئي ٝٓي.  ثيبٕ

 ٗي ٝاؾف زٖٓ.  ثٞز زٝض٠ُ ٝ زاض ثـى ذئي نساـ. ٗي٠ِ چي ٗبًبٙ ثجيٜٖ ًٜٖ ػ٘غ ٝ حٞاؾٖ

 .  ٗيك٠ اشيز زاضٟ ذئي ذبَطار ايٚ يبزاٝضي ثب ثٞز ٗؼٕٔٞ.  ؾٞذز
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 ١٘چيٚ انال ٗٚ.  ٛساضٟ اٌٗبٙ چيعي ١٘چيٚ ُلشٖ ٝ ظزٕ زاز ؾطـ.  ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ -

 .  ٗيٌطز ُطي٠ كوٍ ٝ ظز ٛ٘ي حطكي اٖٝٛ.  ث٠ٌٜ ٝ ًبض ايٚ ١يطثس ثب ٛساضٟ حن ٝ ٛساضٕ ث٢ف حؿي

 ػٞاة حبال.  ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ.  ضكشٖ ضاٟ ذيبثٞٛب سٞ ًي سب ٝ قسٕ ػسا ـ اظ ػٞضي چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ

 كٌط ثٞزٕ ًطزٟ ٠ً ًبضايي ث٠ زاقشٖ ١٘ف.  ثٞزٕ ػهجبٛي ذٞزٕ زؾز اظ.  ٗيسازٕ چي ٝ ١يطثس

 ٛؿجز ٝ احؿبؼ ايٚ ٠ً ًطزٕ اقشجب١ي چ٠ ثب١بـ ثطذٞضزٕ سٞ ثسٖٝٛ ذٞاؾز ٗي زٖٓ.  ٗيٌطزٕ

 .  ًطزٟ ديسا ث٢ٖ

 سٞ.  ثٞز ث٢شط ٗٚ اظ چي ٠٘١ سٞ ١يطثس ذٞزٕ ٛظط ث٠.  ٗيٌطزٕ ٗوبيؿ٠ ١يطثس ثب ٝ ذٞزٕ زاقشٖ زائٖ

 ٝ قٞخ آزٕ ي٠.  ٛجٞز ايٜؼٞضي ١يطثس ٝٓي.  ثٞزٕ ػسي ذئي آزٕ ٗٚ.  اذالم حشي.  هيبك٠ ٝ سيخ

  زاقشٚ زٝؾف ٠٘١ ٠ً ثطذٞضز ذٞـ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب ثؼس

 ذٞزٕ ٠ً ايٚ سب.  چيعاؾز ايٚ ث٠ قسٙ ػبقن ٝ زاقشٚ زٝؾز ٗيٌطزٕ كٌط ٠ً ثٞزٕ ثچ٠ اٛوسض -

 . قسٕ ػبقن

 َطف ثطز ٝ زؾشف سٞ ُطكز ٝ زؾشٖ ٝ ظز ث٢ٖ هكَٜ ٓجرٜس ًطزي٠ ٗي ِٛبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ٝ زاضٟ زٝؾز كوٍ ٛٞ ٗبًبٙ اي٠ٌٜ حؽ.  قس ُطٕ زٖٓ٘ ٝ قس زاؽ زؾشٖ. ثٞؾيسـ ٗحٌٖ ٝ ٓجف

 ٜٗٞ آضٕٝ.  زاقشٖ زٝؾز ٝ حؽ ايٚ ٝٓي.  ذٞزذٞا١ٖ ٗيسٝٛؿشٖ.  ثٞزٕ ظٛسُيف زذشط اٝٓيٚ ٗٚ

 : ُلز ٗيٌطز ٛٞاظـ آضٕٝ ٝ ١ٞٗبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ثـٔف سٞ ًكيس

 ١ؿز چي زاؾشٚ زٝؾز ٛ٘يسٝٛؿشٖ انال ١٘يٚ ذبٌ ث٠.  ٛجٞز ظٛسُيٖ سٞ ًؽ ١يچ ٗٚ ٗٞهغ اٝٙ

 زؾز قسٙ ػبقن ك٢٘يسٙ ٛ٘ي.  اـ ػاله٠ ايٚ ٝاؾ٠ ٗيِكشٖ ث٢ب٠ٛ ٝ زٓيْ زٛجبّ ش١ٜٖ سٞ زائٖ ؟

 .  زاز سٞييحف ثك٠ ٠ً ٛيؿز ُٜٗوي چيع ي٠.  ٛيؿز آزٕ

 چٞٙ.  ثك٠ ذيبٓف ثي ٠ً ثِٖ سٞٛؿشٖ كوٍ.  ثِٖ ث٢ف چي ٛ٘يسٝٛؿشٖ ١يطثس ديف ثطُكشٖ ٝهشي

 ُلشٖ ٗي چيعي ي٠ ثبيس ٝٓي. ًطزٕ ذٞضزـ ثيكشط حطكٖ ايٚ ثب.  زاضٟ زٝؾز ضٝ زي٠ِ ٛلط ي٠ اِٛبض

 . ٛطٟ َطكف زي٠ِ سب
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 انال ًطزٕ ٗي ؾؼي ١ٖ ٗسر ايٚ سٞ.  ٛساقز كبيسٟ ثك٠ ث٢شط حبٓف يٌٖ سب ٗيٌطزٕ ًبضي ١ط

 ي٠ ٝ ٠ٜٗ سوهيط ٗيٌطزٕ كٌط.  ثجيٜ٘ف ذٞاؾز ٛ٘ي زٖٓ زي٠ِ ذٞزٖٗ.  ٛجبقٖ سبٛيب چكٖ ػٔٞي

 .  زاقشٖ ثسي ذئي حؽ

 ثب قسٟ چي ثذطؾٖ ٗٚ ٠ً ايٚ اظ هجْ ٝ ديكٖ اٝٗس زاؿٞٙ ٝيغ ٝ ؾط ثب ١يطثس ضٝظ ي٠ ٠ً ايٚ سب

 ٝ ٗكز ثب ًطز قطٝع ٛكس آضٕٝ ثبظٕ حبّ ايٚ ثب ٝٓي.  قس ذٞٙ دط ز١ٜٖ س٘بٕ. ز١ٜٖ سٞ ظز ٗكز

 .  ث٢ٖ زازٙ كحف ٝ ظزٙ ٜٗٞ ِٓس

 چي ١ط. ًطز آضٝٗف قس ٛ٘ي ٠ً ثٞز ػهجبٛي اٛوسض.  ثٞزٕ قسٟ ق٠ٌ.  قسٟ چي ٛ٘يل٢٘يسٕ انال

 ًكيسٕ ِٓسـ ٝ ٗكز ظيط اظ ٝ ذٞزٕ ظٝض ث٠.  ظز ٗي ٝ ٗٚ كوٍ ٝ ظز ٛ٘ي حطف قسٟ چي ٗيِلشٖ

 ٝ ١٘سيِط اٛوسض.  ظزٕ ث٢ف ٗكز سب چٜس ًٜٖ آضٝٗف ٛ٘يشٖٞٛ زيسٕ ٜٖٗ ٛجٞز ًٚ ّٝ ٝٓي.  ثيطٝٙ

 .  ٛساقشيٖ ١ٖ ًطزٙ حطًز حؽ زي٠ِ ٠ً ظزيٖ

 

 

 

 

.  قسٟ ٗٚ ػبقن ُلش٠ ث٢ف سبٛيب ك٢٘يسٕ.  ثيساز ٝ زاز ث٠ ًطز قطٝع سبظٟ ، ُطكز ٛلؽ يٌٖ ٠ً ثؼس

 ٗٚ ٝٓي زاضٟ زٝؾشف ايٜوسض ٠ً ٗيسٝٛؿشٖ ٠ً ايٚ ثب.  ظزٕ ٛبضٝ ث٢ف.  ًطزٕ ذيبٛز ث٢ف ٗيِلز

 . حطكب ايٚ اظ ٝ ظزٕ ٝ ٗرف ٝ ٛصاقشٖ

 ػاله٠ ث٢ف ٠ً ثٞزٕ ُلش٠ ث٢ف ٠ً ٗٚ.  ١يطثس زؾز اظ ١ٖ سبٛيب زؾز اظ ١ٖ.  قسٕ ػهجبٛي ذئي

 .  ثٞزٕ ٛبضاحز ١يطثسٕ زؾز اظ.  ثع٠ٛ ١يطثس ث٠ ضٝ حطكب ايٚ ٛساقز حن.  ٛساضٕ اي

 حشي زاضٟ زٝؾشف چوسض ١يطثس ٗيسٝٛؿشٖ ٝهشي.  ٛجٞزٕ ٛبٗطزي آزٕ ٗٚ.  ٛ٘يكٜبذز ٜٗٞ ٠ِٗ

 .....ثرٞإ ٠ً ايٚ ث٠ ثطؾ٠ چ٠ ظزٕ ٛ٘ي حطكي زي٠ِ ثٞزٕ ١ٖ ٜٗس ػاله٠ ث٢ف ا٠ُ

 چيعي ي٠ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ثٞز ٛبضاحز ذئي.  ًطز ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠

 ضكشٖ قسٕ ثٜٔس آضٕٝ ثٞز كٌط سٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ.  ثِٖ چي زٝٛؿشٖ ٛ٘ي ٝٓي ًٜٖ آضٝٗف ٠ً ثِٖ
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 ١ٖ ٗيٌطز آضٕٝ ٜٗٞ ١ٖ ه٢ٟٞ قبيس.  ثٞز ُطكش٠ زضز قسيس ؾطٕ.  ًطزٕ زضؾز زي٠ِ ه٢ٟٞ زٝسب

 .  ضٝ ٗبًبٙ

 : ُلشٖ ٝ ُصاقشٖ ٗيع ضٝ ًٜبضـ ضٝ كٜؼٞٙ.  ثٞز كٌط سٞ ١ٜٞظ ٛكؿشٖ ًٜبضـ ضكشٖ ٝهشي

 .  ٗي٠ٌٜ آضٝٗز ثرٞض -

 :ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ؿِ٘يٚ ٓجرٜس ي٠ ثب

  ثكٖ كسار ٠ٌٜٛ زضز زؾشز -

  ُلشٚ ث٠ ًطز قطٝع زٝثبضٟ اـ ه٢ٟٞ ذٞضزٙ ثؼس

 .  ثِيطٟ ذ٠ٛٞ ي٠ ذٞزـ ٝاؾ٠ ٝ ثطٟ ٗب ذ٠ٛٞ اظ ١يطثس ٠ً قس ثبػض ٗبػطا اٝٙ -

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜسي ي٠ ثؼس

 زؾز اظ زاقشٖ زٝؾشف ثطازضٕ ٗظْ ٠ً ضٝ ًؿي ٗٚ قس ثبػض ٗٚ ث٠ اح٘وبٛف ػاله٠ ثب سبٛيب -

 ايٚ ثب ٠ً ثٞز زاؿٞٙ ايٚ اظ.  ٌٛطز هجّٞ ٝ حطكٖ.  ٌٛطز ثبٝض ٜٗٞ ٠ً ثٞزٕ ثٞزٕ ٛبضاحز ايٚ اظ.  ثسٕ

 ػاله٠ ث٢ف ١ٖ ٗٚ اِٛبض ٠ً ثٞز زازٟ ٛكٞٙ ١يطثس ث٠ ػٞضي ١ٖ ثبظ ضٝ حطكبٕ ثٞزٕ ُلش٠ سبٛيب ث٠ ٠ً

 ٝؾٍ ايٚ ٗب ٗعاحٖ ١يطثس كوٍ.  ٜٗسٕ

 ثس ٠ً زاقشٖ ضٝ ًؿي ؟احؿبؼ ثٞز ؾبٖٓ چٜس ٗٚ ٠ِٗ.  ثٌكٖ ػهجبٛيز اظ ضٝ سبٛيب ٗيرٞاؾز زٖٓ

 .  ظزٕ زاز ؾطـ ٗيشٞٛؿشٖ سب.  ثيطٝٙ ثطزٗف.  سبٛيب ديف ضكشٖ ػهجبٛي.  ذٞضزٟ ثبظي

 ثبيس ٝ ث٠ِ زضٝؽ ٗٚ َطف اظ ٛساقش٠ حن ُلشٖ.  ًطزٟ ذطاة ٝ ١يطثس ٝ ٜٗٞ ثيٚ زٝؾشي ٠ً ُلشٖ

 .  ٗيٌطز ُطي٠ كوٍ ٝ ظز ٛ٘ي حطكي ١يچ ٝٓي.  ث٠ِ ٝ چيع ٠٘١ ١يطثس ث٠ ثيبز

 .  ذ٠ٛٞ ضكز ُطي٠ ثب ٝ ٌٛطز هجّٞ ثع٠ٛ حطف ١يطثس ثب ٝ ثيبز ٠ً ًطزٕ ًبضيف ١ط

 ذٞزٕ سالـ ٠٘١ ٗٚ.  ثسٙ اٛؼبٕ زاضٙ زٝؾز ٠ً ًبضي ١ط.  ػ٢ٜٖ ث٠ ُلشٖ.  ثٞزٕ قسٟ ًالك٠ زي٠ِ

 .  ثٞزٕ ًطزٟ ٝ

 ضاػغ ظزٕ حسؼ.  ثع٠ٛ حطف ثب١بٕ ٗيرٞاز ٠ً ُلز ٝ ذ٠ٛٞ اٝٗس ًالك٠ ثبثب ضٝظ ي٠ ضٝظ چٜس اظ ثؼس

 . قسٕ ق٠ٌ ٗطٍ حطف ث٠ ظز ٠ً حطكي اظ ٝٓي چي٠ ث٠
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 زؾشبـ ث٠ ظز ظّ ٝ قس ؾبًز ١ٖ ثؼس

 : ُلشٖ ١يؼبٙ ثب.  ٗبًبٙ ثبثبي ظزٟ حطكي چ٠ ثسٖٝٛ ٠ً ٗيطزٕ ٗي كٞيٞٓي اظ زاقشٖ -

 ؟ ث٢ز ُلز چي -

 : ُٝلز ًكيس ٝ زٗبؿٖ ٛٞى.  ُطكز ذٜسـ زيس ٝ هيبكٖ چطا زٖٝٛ ٛ٘ي.  ًطز ِٛبٕ ثطُكز

 .  ذٞزٗي ًٞچٞٓٞ كٞيّٞ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ اذٖ ثب

 .  ًٜؼٌبٕٝ.  ٛيؿشٖ كٞيّٞ ٗٚ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

  ث٠ٔ ٠ً اٝٙ -

.  ثبق٠ ُطكش٠ هيبكف ٝ ثبق٠ ذٞزـ سٞ اٛوسض ٛساقشٖ زٝؾز.  ٗيٌطز آضٖٝٗ ػٞضي ي٠ ذٜسيسٛف

 ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٗج٢ٞر ٝ قسٕ ق٠ٌ ٜٖٗ ظز ٠ً حطكي ثب ٝٓي.  ٛساقشٖ ٗبًبٙ ايٚ ث٠ ػبزر

  ١ٖ سٞ ضكز اذ٘بٕ ٛبذٞزآُبٟ

 سب ث٢شطٟ ٝ ًطزٕ سؼبٝظ ث٢ف ٗٚ ٠ً ثٞز ُلش٠... ثٞز ُلش٠ ٝ ًبضـ ٗحْ ثبثبٕ زيسٙ ثٞز ضكش٠ سبٛيب -

 .  ًٜٖ ٗؼٕٔٞ ٝ سٌٔيلف ٝ ثٌٜٖ ًبضي ي٠ ظٝزسط ثل٢٘ٚ ذبٛٞازـ ٠ً ايٚ اظ هجْ

 ؾطٕ.  ٛيؿز آزٗي ١٘چيٚ ٗبًبٙ.  ٛساضٟ اٌٗبٙ ٠ٛ ؟ ٗبًبٙ اظ ًبضي ١٘چيٚ ثٞز ٌٗ٘ٚ ؟ چي يؼٜي

 . ثيطٝٙ ثطٟ ؾطٕ سٞ اظ ٗعذطف كٌطاي سب زازٕ سٌٞٙ ٝ

 زيسٟ زي٠ِ زذشطاي ٝ ظٛب ثب ٝ ثطذٞضزـ.  ٛجٞز حطيم ٝٓي.  ثٞز ذٞاٟ ذٞز.  ثٞز ؿسي آزٕ ٗبًبٙ

 اظ ضٝ دبـ ُطكشيٖ ػطٝؾي ٠ً ٝهشي سب ًطزيٖ ػوس ٠ً ٝهشي حشي. ضكز ٛ٘ي ١طظ چك٘بـ.  ثٞز

 ظزٕ ظّ اقي ١ٖ ٝ ثٞز ؿٖ ١ٖ سٞـ حبال ٠ً چك٘بيي ثب.  ٛساقز اٌٗبٙ ٠ٛ.  ٛصاقز كطاسط حسـ

 . ثع٠ٛ ٝ حطكف ثوي٠ قسٕ ٜٗشظط ٝ ث٢ف
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 ي٠ ٗظْ ١٘يك٠ ٠ً ٜٗي.  ٠ًٜ ٝ ًبض ايٚ ٗٚ ثب سٞٛؿز ٛ٘ي اٝٙ.  ٛبضاحشي اظ ٗطزٕ ٗي زاقشٖ -

 ثسٝٙ اقٌبٕ ثبثبٕ ػٔٞي ؿس ٗٚ.  ًطز ذٞضزٕ.  ثٞز ؾِٜيٚ ذئي س٢٘ز ايٚ.  ثٞزٕ دكشف ثطازض

 .  ثِٖ ٠ً٘ٔ ي٠ سٞٛؿشٖ كوٍ.  دبييٚ ٗيٞٗس اضازٟ

 ثبثب ٗي٠ِ زضٝؽ ٗبٗبٙ ضٝح ث٠ -

 ٝاؾٖ ذئي.  ٝاؾٖ ثٞز حطف ذئي ايٚ.  ًطز اػش٘بز ث٢ٖ.  ٗيِٖ ضاؾز ك٢٘يس.  آيٚ ًطز ثبٝضٕ ثبثب

 . زاقز اضظـ

 هبئْ اضظـ ذبٛٞازـ ٝ ذٞزـ ٝاؾ٠ اٛوسض ٝ ٗي٠ِ ضاؾز دؿطـ ٗيس٠ٛٝ ُلز ث٢ٖ ٝ ًطز ثـٖٔ اٝٗس

 اظ ٗيرٞاؾش٠ كوٍ ُٜب١ٖ ثي ٗٚ ثٞزٟ ُٗ٘ئٚ ٠ً ايٚ.  ٛطؾ٠ كٌطـ ث٠ حشي ًبض ايٚ ٠ً ١ؿز

 . ثِيطٟ ٝ اَ٘يٜبٙ ايٚ ١ٖ ذٞزٕ

 .  ٗي٠ٌٜ ح٘بيز اظٕ ٝ ٝايؿشبزٟ دكشٖ ػٞضٟ ٠٘١ ثيِٜب١ٖ ضؾيسٟ يويٚ ث٠ ٠ً حبال

 

.  ٠ًٜ ذبٗٞـ ٝ ثٞز ٝػٞزٕ سٞ ٠ً آسيكي سٞٛؿز ٛ٘ي ١يچي ٝٓي ًطز آضٖٝٗ ذئي ثبثب حطكبي

 ٝ سطؾيسٕ ًٔي االٙ ثٞز ًطزٟ كٌط.  ًطز هجّٞ ٛبظ ًٔي ثب.  ثجيٜ٘ف ٗيرٞإ ُلشٖ ٝ ث٢ف ظزٕ ظَٛ

 . ٛع٠ٛ حطكي ًؿي ث٠ ٠ً ثيٞكشٖ دبـ ٝ زؾز ث٠ ذٞإ ٗي

 ذٞزٕ.  ظزٕ ُٞقف سٞ ؾئي ي٠ حطكي ١يچ ثسٝٙ ٠٘١ اظ اّٝ ٛجٞز ذٞزٕ زؾز زيسٗف ٠ً ٝهشي

 . قسٕ ٛبضاحز ثيكشط ١ٖ زيسٕ ضٝ اقٌيف چك٘بي ٝهشي.  قسٕ ق٠ٌ ثٞزٕ ًطزٟ ٠ً ًبضي اظ

 ثبثب نٞضر سٞ ٛ٘يشٞٛؿشٖ حشي زي٠ِ ٗٚ ٛساقز اػش٘بز ث٢ٖ ثبثب ا٠ُ.  ثب١بٕ ثٞز ًطزٟ ثسًبضي ٝٓي

 . ًٜٖ ِٛبٟ

 ٠ً ثٞزٟ ًي ثب ٠٘١ اظ ٢ٗ٘شط ٝ ثٞز ًطزٟ ث٢ف ضٝ ديك٢ٜبزي ١٘چيٚ اح٘وي آزٕ ًسٕٝ ٛ٘يسٖٝٛ

 ٗي ا٠ُ حشي ُلشٖ.  ٗي٠ٌٜ ًبض چي ٠ً ٛيؿز ٢ٖٗ ٝاؾٖ ُلشٖ ث٢ف.  ٗٚ ُطزٙ ثٜساظٟ ٗيرٞاز حبال

 ث٠ حشي زي٠ِ ٝ ٛساضٟ اضظقي ًٞچيٌشطيٚ ٗٚ ٝاؾ٠ زي٠ِ چٞٙ ٠ًٜ قٌبيز ٗٚ اظ س٠ٛٞ ٗي ذٞاز

 . ثبق٠ ًظيلي آزٕ ايٜوسض ٛ٘يٌطزٕ كٌط ٝ ٛ٘يٌٜٖ ِٛبـ ١ٖ ذٞا١طي چكٖ
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 ١ٖ ٗبًبٙ ثب ا٠ُ حشي.  ثيبضٟ دبييٚ ضٝ ذٞزـ حس ايٚ سب ثٞز سٞٛؿش٠ چُٞض.  ثٞزٕ ٛبضاحز ذئي -

 .  ًطز ٗي ِٛبـ ُٞ زضٝؽ ٝ ١طظٟ ظ٠ٛ ي٠ چكٖ ث٠ اٝٙ آيٜسٟ زض ٗيٌطز اظزٝاع

 .  ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ نساـ ثب

 اٝٗس دسضـ.  ُلز ذبٛٞازـ ث٠ ٝ ٛيٞٗس ًٞسبٟ سبٛيب.  ًكيسٕ چي ٗسر ايٚ سٞ ثِٖ ٛ٘يرٞإ -

 ايطاٛي ٠ً ٛ٘يك٠ ثبػض ايٜؼب ثٞزٛف ٠ً ًطز يبزاٝضي ث٢ٖ ٝ ظز ث٢ٖ آثساض ؾئي زٝسب اّٝ ؾطاؿٖ

 ٝايؿشٖ ًطزٕ ٠ً ًبضي دبي ثبيس ٝ ثٌٜٖ ثرٞاز زٖٓ ؿُٔي ١ط ٗٚ شاضٟ ٛ٘ي ٝ ٠ًٜ كطاٗٞـ ٝ ثٞزٛف

 .  آيٚ ٗيكسٕ زاؿٞٙ زاقشٖ.  ظز ث٢ٖ ضٝ حطكب ثسسطيٚ ٝ ًطز زػٞا ثب١بٕ ١يطثس

 ُٜب١ٌبض ٝ ثٞز قسٟ ٗحٌٕٞ ُٜبٟ ثي.  ؾٞذز ٝاؾف زٖٓ

 آذط ث٠ ٝاؾٖ زٛيب زي٠ِ ٗيٌطز احؿبؼ ًطز زؾشِيطٕ دٔيؽ ٝهشي.  ًطز قٌبيز اظٕ سبٛيب ثبثبي -

 طبثز ٜٗٞ ثيِٜب١ي ظز ٗي زضي ١ط ث٠ ٝ ُطكز ًٝيْ ثبثب.  ٛساضٟ ٝػٞز ٗٚ ثسثرشي ث٠ آزٗي ٝ ضؾيسٟ

 ... اي٠ٌٜ سب.  ٠ًٜ

 ًٜشطّ ضٝ ذٞزـ سٞٛؿز سب ًكيس ػ٘ين ٛلؽ سب چٜس.  ثع٠ٛ حطف ٛصاقز ثـى ضؾيس ٠ً ايٜؼب ث٠

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ٠ًٜ

 ٛل٘يسٕ.  ثبق٠ ًطزٟ ٝ ًبض ايٚ ٛ٘يكس ثبٝضٕ.  ًطزٟ ًكي ذٞز سبٛيب ٠ً زازٙ ذجط ث٢ٖ اي٠ٌٜ سب -

 ثـٖٔ ٗحٌٖ زيس ٠ً ٝ ٗٚ.  ثٞز قسٟ ديط ضٝظ ي٠ اِٛبض ثبثبـ.  ضؾٞٛسٕ اٝٛؼب ث٠ ػٞضي چ٠ ٝ ذٞزٕ

 . ٗيكسٕ زي٠ٛٞ زاقشٖ.  ًطز ُطي٠ ٝ ًطز

 ثٞز اكشبزٟ اسلبهي چ٠ سؼطيق ٝاؾٖ قس آضٕٝ ٠ً يٌٖ.  ثٞزٕ ًطزٟ سؼؼت يشبٛيب ثبثب ضكشبض اظ َطكي اظ

. 

 ظزٟ ضٝ زؾشبـ زٝسب ضٍ ح٘بٕ سٞ ٗيجيٜٚ ُطزٙ ثطٗي ذبٛٞازـ ٠ً ٝهشي ثٞزٟ س٢ٜب ذ٠ٛٞ سٞ سبٛيب

 . ثٞزٟ ًطزٟ سٕ٘ٞ ٗيطؾٚ ا٢ٛٝب ٝهشي.  ثٞزٟ

 ٝاؾف ضكشٖ.  ؾٞذز ٝاؾف زٖٓ.  ثع٠ٛ حطف سٞٛؿز ٛ٘ي ثـى ظٝض اظ.  ثٞز ثس ذئي ٗبًبٙ حبّ

 حطف ثي ثٞز ٛكؿش٠ ضثغ ي٠ حسٝز.  ثك٠ آضٕٝ يٌٖ سب ذٞضز زازٕ ظٝض ث٠ ٝ ًطزٕ زضؾز قطثز ي٠
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 ٛبضاحشيف اظ ٝ نساـ سٞ ثـى اظ ًالكِيف اظ ٝ ث٢ف ثٞزٕ ظزٟ ظّ ٜٖٗ.  ٗيٌطز ِٛبٟ ضٝ ُٞق٠ ي٠

 .  ٗيرٞضزٕ ؿه٠ زاقشٖ

 ٝ ؾطـ ٝ چٞٛف ظيط ُصاقشٖ ٝ زؾشٖ ٝ ٛكؿشٖ ًٜبضـ ضكشٖ آضٕٝ.  ًٜٖ سحْ٘ ٛشٞٛؿشٖ

 .  ًطز ٗي ِٛبٕ زاقز ذيؽ چك٘بي ثب.  ذٞزٕ َطف ثطُطزٝٛسٕ

 : ُلشٖ آضٕٝ

 ُلشٖ ٠ً ًطزٕ اقشجبٟ اٖٝٓ اظ.  ثؿ٠.  ثبق٠ ثس ايٜؼٞضي حبٓز ذٞاز ٛ٘ي زٖٓ.  ِٛٞ ١يچي زي٠ِ -

 .  ًٜي سؼطيق

 :ُلز آضٕٝ ٝ ذٞزـ َطف ًكيس ٜٗٞ ٝ قٖٞٛ زٝض اٛساذز ٝ زؾشف آضٕٝ ٝ ظز سٔد ٓجرٜس ث٠

 ١٘يك٠ ايٚ كوٍ.  اكشبزٟ ٗٚ ٝاؾ٠ اسلبه٢بيي چ٠ ثسٝٛي ٠ً حوز ايٚ اٝٗسٟ ديف اسلبه٢بي ايٚ ثب

 ٠ً ٗٞٛس ٝاؾٖ اثسي ٝػساٙ ػصاة ي٠ ٝاؾٖ هًي٠ ايٚ سٞ ثٞزٕ ًبضٟ ١يچ ٠ً ٗٚ چطا ٠ً ًطزٟ اشيشٖ

 . ثكٖ ذالل اظـ ٛ٘يشٖٞٛ ػٞضٟ ١يچ

 ػاله٠ ٗٚ ايٚ ٝاؾ٠ ٝ ُٜب١ٖ ثي ٗٚ ٠ً ثٞز ُلش٠ ٝ ثٞز ُصاقش٠ ٛب٠ٗ ي٠ ٗطزٛف اظ هجْ سبٛيب ٗيسٝٛي

 ثٞزٟ ًكيسٟ ضٝ ٛوك٠ ايٚ ثذصيطٕ ضٝ اـ

 اظزٝاع ثب١بـ ٠ً ٗيٌٜٖ هجّٞ ظٝز ٝ سطؾٖ ٗي ٗٚ ًطزٟ ٗي كٌط.  ٛيبٕ ًٞسبٟ ٗٚ ٛ٘يٌطزٟ كٌط ٝٓي

 ٗيك٠ دكي٘ٞٙ ضؾ٠ ٗي قٌبيز ث٠ ٗبػطا ٝ ٗيجي٠ٜ ضٝ ثبثبـ آؼْ٘ ػٌؽ ٠ً ٝهشي ٝٓي.  ٗيٌٜٖ

 ٠ً ث٠ِ ٝ حويوز ثبثبـ ث٠ ثطٟ ٛ٘كسٟ ضٝـ ١ٖ َطكي اظ ٝ ٛ٘يٞٗسٟ ثط زي٠ِ زؾشف اظ ًبضي ٝٓي

  ثٞزٟ ثب١بـ ٝ ذٞضزٟ ضٝ ًالؾي٢بـ ١ٖ اظ يٌي ُّٞ

 ذٞزًكي ٝ ٠ًٜ سحْ٘ ٛشٞٛؿش٠ زي٠ِ ١ٖ ١٘يٚ ٝاؾ٠.  ثٞزٟ حب٠ٔٗ ٗبٟ زٝ ٗطز سبٛيب ٝهشي آيٚ

  ًطزٟ

 : دطؾيسٕ سؼؼت ثب.  ثبق٠ ثٞزٟ اح٘ن اٛوسض ٛ٘يكس ثبٝضٕ.  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ ثبظ ز١ٚ ثب

 ؟ ثٞز ذٞٛسٟ ضٝ ٛب٠ٗ ١ٖ ثبثبـ -

 .  ثٞزٟ قسٟ ػٞو ٗٚ ثب ضكشبضـ ١٘يٚ ٝاؾ٠ آضٟ -



 
 

385 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 : دطؾيسٕ.  ٛ٘يبٝضزٕ زض ؾط چيعي ي٠ اظ

 ثٞز؟ قسٟ طبثز ُٜب١يز ثي ٠ً سٞ ؟ چي٠ ذبَط ث٠ سٞ ثب االٙ ١يطثس ٗكٌْ دؽ -

 

 ٝاؾ٠ ٜٖٗ.  ظز ٛ٘ي حطف ٠ً ٗٚ ثب.  ١ٜٔس ثٞز ضكش٠.  ٛجٞز اِٛٔيؽ ١يطثس اكشبز اسلبم ايٚ ٠ً ٝهشي -

 ٝ ًبض١بقٞٙ ذبًؿذبضي اظ ث٢س ١ٖ سبٛيب ذبٛٞازٟ.  ثسٟ ذجط ث٢ف ثبثب ٛصاقشٖ ٌٜٖٛ ٛبضاحشف ٠ً ايٚ

 .  ايطاٙ ثطُكشٚ ٝ ًطزٙ

 

 ٠ً ثٞز ضٝظي چٜس ي٠ ثطُكز ١يطثس ٝهشي.  ٛساضٟ ضٝ ثٞزٙ ايٜؼب سحْ٘ زي٠ِ ُلز ٗي ثبثبـ

 .  ثسٟ ذجط ث٢ف ٝ ٠ًٜ نحجز ثب١بـ ٠ً ُلشٖ ثبثب ث٠.  ثٞزٙ ضكش٠ سبٛيب ذبٛٞازٟ

 : ُلز ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 ٠ً ػٞضي.  ثٞز سبٛيب ذبى ؾط زائٖ ضٝظ چٜس.  ًٞثيس زيٞاض ث٠ ٝ زض.  قس زي٠ٛٞ ك٢٘يس ٠ً ٝهشي -

 ث٢ف چي ١ط.  ٗٚ ؾطاؽ اٝٗس سبظٟ ، قس ث٢شط حبٓف ٠ً يٌٖ.  ثي٘بضؾشبٙ ثطزٛف ٝ قس ثس حبٓف

 .  ٛكس ثبٝضـ اكشبزٟ اسلبهي چ٠ ٝ ثٞزٟ چي ٗبػطا ُلشٖ

 ٠ً اي ًي٠ٜ آزٕ ي٠ قس.  ٠ًٜ ثبٝض ٝ حطكبٕ ٝ ًٜٚ نحجز ثب١بـ ا٢ٛٝب ٠ً ٛجٞزٙ ١ٖ سبٛيب ذبٛٞازٟ

 .  ٛساقز ثبٝض ١ٖ ٝ ًؽ ١يچ حطف ٝ ٗيعز ضٝ ذٞزـ حطف كوٍ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ ؿِ٘يٚ ثؼس

 ، ظز ث٢ٖ ٠ً س٢٘شي ٝ ًطز ثب١بٕ سبٛيب ٠ً ًبضي َطف ي٠ اظ.  آيٚ ثٞز ثس حبٖٓ زٝضاٙ اٝٙ سٞ ذئي -

 َطكٖ اٝٙ اظ. ثٞزٛف حب٠ٔٗ ٗبػطاي ٝ سبٛيب ذٞزًكي ١ٖ َطف ي٠ اظ آٝضزٝ ككبض ث٢ٖ ٝ ًطز زاؿٖٞٛ

  ١يطثس

 : ُلز ٝ ًكيس نٞضسف ث٠ زؾشي ًالك٠ ٝ ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بـ سٞ اقي

 ذئي ٝاؾٖ ايٚ.  ٗٚ ذٞٛي زق٘ٚ ث٠ ثٞز قسٟ سجسيْ االٙ ٝٓي ثٞز زازاقٖ ٗظْ ٝاؾٖ ١يطثس -

 ١يطثس ١٘يك٠ ، ثٞز ظٛسُيٖ سٞ ٢ٖٗ اسلبم چي ١ط ثٞزيٖ قسٟ ثعضٍ ١ٖ ثب ثچِي اظ ٗب.  ثٞز ؾرز
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 ثجي٠ٜ ٜٗٞ ذٞاؾز ٛ٘ي حشي ٠ً ثٞز ٗشٜلط اظٕ اٛوسض زي٠ِ حبال.  ٛجٞزيٖ ١ٖ اظ ػسا ٝ ثٞز ًٜبضٕ ١ٖ

 ... ٛساقشٖ زذبٓشي ًٞچٌشطيٚ سٞـ ٗٚ ٠ً ٗبػطايي سٞ ١ٖ اٝٙ. 

 ٛظط اظ ثٞز ٗؼٕٔٞ.  ثٞز زاؿٞٙ هيبكف ذئي.  دبٕ ضٝ ُصاقز ٝ ؾطـ ٝ ٗجْ ضٝ ًكيس زضاظ آضٕٝ

 قطٝع آضٕٝ ٝ ًطزٕ ١ٞٗبـ سٞ ٝ زؾشٖ آضٕٝ.  ؾٞذز زٖٓ.  اؾز ضيرش٠ ١ٖ ث٠ حؿبثي كٌطي

 چٜس اظ ثؼس.  ٓجف ضٝ ٛكؿز ٗحٞ ٓجرٜس ي٠ ٝ ثؿز ضٝ چك٘بـ.  ١ٞٗبـ ثب ًطزٙ ثبظي ث٠ ًطزٕ

 : ُلز ثٞز ثؿش٠ چك٘بـ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٓحظ٠

 كٌط ٝهز ١يچ.  ضؾيس اػهبة هطل ٝ زًشط ث٠ ًبضـ.  ثيبز ًٜبض ذٞزـ ثب سٞٛؿز ٛ٘ي ١يطثس -

.  ٗيٌطز ٗؿز ٝ ذٞضز ٗي ٗكطٝة زاقز زائٖ.  ثبق٠ زاقش٠ زٝؾز ضٝ سبٛيب هسض ايٚ ٠ً ًطزٕ ٛ٘ي

 ايٜؼٞضي ٝ ذٞزر ٝٓي ثيبض ؾطٕ ذٞاي ٗي ٠ً ثاليي ١ط ُلشٖ.  ًطزٕ زػٞا ثب١بـ ٝ ؾطاؿف ضكشٖ

 : ُلز ذٞٛؿطزي ثب ٝ ٝ ٛساز ث٢ٖ ا١٘يشي ٝٓي.  ٌٛٚ ٛبثٞز

 .  ثِيطٟ اظٕ ضٝ سبٛيب اٛشوبٕ ٝ ثكٖ ػبقن ١ٖ ٗٚ ٜٗشظط -

 ... ٝٓي ٗي٠ٌٜ كٌط ُٜٗوي ٝ ٗيك٠ سط آضٕٝ ثِصضٟ ٠ً ٗسر ي٠ ُلشٖ ذٞزٕ ثب

 

 چي ٝ ُلز چي ١يطثس ث٠ ذب٠ٓ ٛ٘يسٖٝٛ.  ًطز نحجز ذبٖٓ ثب ٝ ٠ًٜ سحْ٘ ٛشٞٛؿز ثبثب ٠ً ايٚ سب

 .  ثطِٛكز ١ٖ زي٠ِ.  ١ٜٔس ضكز ٝ ُصاقز ذجط ثي ضٝظ ي٠ ٝٓي ًطز ًبض

 : ُلز ٝ ًطز ثبظي ثب١بـ آضٕٝ ٝ زؾشف سٞ ُطكز ٝ ١ٞٗبٕ اظ حٔو٠ ي٠ ٝ ًطز ثبظ ٝ چك٘بـ آضٕٝ

 ثب ٝٓي.  قسٕ ق٠ٌ ذئي زيسٛف اظ ٝ ثٞزٕ ٌٛطزٟ زػٞسف ٗٚ.  زيسٗف ػطٝؾي سٞ ٠ً ايٚ سب -

 .  ًطزٕ ٗي اقشجبٟ اِٛبض ٝٓي ًطزٟ كطاٗٞـ ٝ چيع ٠٘١ ٝ اٝٗسٟ ػوْ ؾط قبيس ٠ً ُلشٖ ذٞزٕ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػسا ١ٞٗبٕ اظ ٝ زؾشف ػهجي.  ًكيس آضٕٝ ٝ ُطكز ١ٞٗبٕ اظ زي٠ِ سي٠ٌ ي٠

 .  قٖ ٗي ًالك٠.  ٗيبز ثسٕ.  ٛعٙ زؾز ٗٚ ١ٞٗبي ث٠ ٝاي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ؟ چطا ٝهز اٝٙ -
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 : ُلشٖ ٝ ُٞقٖ دكز ظزٕ ٝ ١ٞٗبٕ

 .  ٠ًٜ ثبظي ١ٞٗبٕ ثب يٌي ٠ً ٗيٞٗس ثسٕ ثچِي اظ ، زٖٝٛ ٛ٘ي -

 : ُلز ٝ ظز چك٘ي ي٠

 .  ًٜٖ اشيشز ثشٖٞٛ ٠ً ًطزٕ ديسا اظر يؼق ٛو٠ُ ي٠ دؽ ، ذٞث٠ ااا -

 .  قس ثٜٔس ُلشٜف آخ نساي ٠ً ُطكشٖ ثبظٝـ اظ ٗحٌٖ ٛيكِٞٙ ي٠

 

 

 .  ُطكز زضز زؾشٖ آي -

 .  دطٝ ثچ٠ ، حوش٠ -

 : ُلز ٝ ثـٔف سٞ ًكيس ٜٗٞ ٝ ٛكؿز قس ثٜٔس

 ؟ ًبض ايٚ ثٞز الظٕ ٝاهؼب

 : ُلشٖ ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ

 .  ثٞز الظٕ حش٘ب سٜجي٢ز ٝاؾ٠.  ا١ٖٝ

 

 

 

 : ُلز ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٝ ثٞؾيس ٝ ١ٞٗبٕ ضٝي آضٕٝ ٝ ؾطٕ ضٝ ُصاقز ٝ ٓجبـ ٝ ذٜسيس

 .  ٗٞاظجشٖ ثؼس ث٠ ايٚ اظ ذٞزٕ.  ثك٠ ًٖ ؾطر اظ ٗٞ سبض ي٠ ٛ٘يصاضٕ.  آيٚ زاضٕ زٝؾز ذئي -

 : ُلشٖ ٝ ُصاقشٖ اـ ؾي٠ٜ ضٝي ٝ ؾطٕ
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 .  سطؾٖ ٗي اظـ ؟ٗٚ ًٜي ًبض چي ٗيرٞاي حبال -

 : ُلز آضٕٝ

 .  ًٜٖ ٗي قٌبيز اظـ ٝ ًالٛشطي ٗيطٕ كطزا -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ٝ ثبال آٝضزٕ ٝ ؾطٕ سؼؼت ثب

 ٝاؾز ُلشي.  ذبٓش٠ دؿط ثبظ اٝٙ ثبق٠ چي ١ط ؟ دٔيؽ حبال چطا ؟ ثٌٜي ٝ ًبض ايٚ ٗيرٞاي چطا -

 !!!  ثٞزٟ زازاقز ٗظْ

 : ُلز ٝ ًطز ٛٞاظـ ٝ ً٘طٕ آضٕٝ ثـٔف سٞ ُطكز ٝ ؾطٕ زٝثبضٟ

 .  ٛيؿز سٞ اظ اضظقشط ثب ٝ ٢ٗ٘شط ٝاؾٖ ظٛسُي سٞ ١يچي ٝٓي -

 : ُلز ػهجي نساي ثب ٝ ُطكز زضز ثبظ١ٝبٕ ٠ً ػٞضي زاز ككبض ثـٔف سٞ ٗحٌٖ ٜٗٞ ثؼس

 ... ٝ ُيطٟ ٗي ذيبثٞٙ سٞ ضٝ سٞ ػٔٞي ٠ً قسٟ ٝهيح اٛوسض ٝهشي -

  ثٞز قسٟ ػهجي ذئي.  ثسٟ ازا٠ٗ ٝ حطكف ٛشٞٛؿز

 

 ٗي.  ظز ٗي سط س٘بٕ چ٠ ١ط قسر ثب ٠ً قٜيسٕ ٗي ضٝ هٔجف يطثبٙ نساي ٝ ثٞز هٔجف ضٝي ؾطٕ

 ٝ ًطزٟ ثـْ ٝ ظٛف ٛلط ي٠ ٠ًٜ سهٞض ثرٞاز ٠ً ؾرش٠ ذئي ٝاؾف ٗيسٝٛؿشٖ.  ػهجي٠ زٝٛؿشٖ

 .  ٛجٞز حطكي ًٖ ، ثٞؾيسٟ

 ضٝ سٞ ثٞز زاؿٞٙ ايٜوسض ٠ً ايٚ ثب ٠ً زاضي اضظـ ٝاؾف چوسض ثجيٚ ، ٗيِلز ش١ٜٖ س٠ نسايي ي٠

 .  ٛسٝٛؿز ٗوهط

 ٠ًٜ كٌط ، ٛساضٕ زٝؾشف ٗٚ ٗيس٠ٛٝ چٞٙ سطؾيسٕ ٗي ١٘ف ثِٖ ث٢ف ضٝ ٗبػطا ٗيرٞاؾشٖ ٝهشي

 ٛعز حطكي ٗٚ ث٠ ٝٓي ًطز ثيساز ٝ زاز زضؾش٠.  قس ػهجبٛي زضؾش٠.  ثٞزٕ ٗوهط ػٞضايي ي٠ ١ٖ ٗٚ

 .  ثٞزٕ ٜٗ٘ٞٙ اظـ ١ٖ ذبَط ١٘يٚ ث٠.  ٌٛطز س١ٞيٜي ٗٚ ث٠. 

  ثيطٝٙ اٝٗسٕ كٌط اظ آضٝٗف نساي ثب



 
 

389 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 

 ث٠ ٝاؾ٠ ٠ً ضٝ ظٛسُي اٝٗسٟ.  ثِيطٟ ٗٚ اظ ضٝ سٞ اٝٗسٟ.  ثِيطٟ ٗٚ اظ ضٝ ُصقش٠ اٛشوبٕ اٝٗسٟ اٝٙ -

 ظٛسُيٖ اظ زٛسٝٙ ٝ چَٜ ثب.  شاضٕ ٛ٘ي ٗٚ.  ثجطٟ ثيٚ اظ ًطزٕ سالـ ٠٘١ ايٚ آٝضزٛف زؾز

 .  ذبٛ٘ي ػؿْ ٗٚ ث٠ ثؿذبض ٝ چيع ٠٘١.  ٌٛٚ ٛبضاحز ٝ ذٞزر سٞ.  ًٜٖ ٗي ٗحبكظز

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ سطؼ ثب

 ؟ ٛيبضٟ ؾطر ثاليي ي٠ ٝهز ي٠ -

 : ُلز ٓجرٜس ثب.  زاقز ذبني ثطم ي٠ چك٘بـ. ث٢ٖ ظز ظّ ذٜسٝٙ چك٘بي ثب

 ذالل ٗٚ قط اظ سٞٛي ٗي ػٞضي ايٚ كوٍ چٞٙ.  ثكي ذٞقحبّ ثبيس ٠ً سٞ ؟ ًٞچٞٓٞ ِٛطاٛ٘ي -

 .  ثكي

 ٝهز ي٠ ٠ً ايٚ كٌط زٝٛؿشٖ ٗي كوٍ.  ًطزٕ ٛ٘ي زضى ٝ حبٖٓ ذٞزٖٗ.  قس ذبٓي زٖٓ س٠ يٌسكؼ٠

 ضكش٠ هٔجٖ يطثبٙ.  ظز ٗي چَٜ ُٕٔٞ ث٠ زاقز چيعي ي٠ اِٛبض.  ٗيٌطز ثس ٝ حبٖٓ ثيبز ؾطـ ثاليي

 ػٞض ٝ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ.  ٛيبٝضٕ ذٞزٕ ضٝ ث٠ ًطزٕ ؾؼي ٝ زازٕ هٞضر ظٝض ث٠ ٝ ز١ٜٖ آة.  ثبال ثٞز

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠ ظٝض ث٠ ٝ ًطزٕ

 ٝاؾ٠.  ؾرش٠ چوسض ثيٟٞ ظٙ ي٠ ٝاؾ٠ ظٛسُي ٠ً ٗيسٝٛي.  ثكٖ ثيٟٞ ػٞٛي اّٝ ٛ٘يرٞاز زٖٓ آذ٠ -

 .  ِٛطاٖٛ ايٚ

 : ثٞز قسٟ زٝض٠ُ ٠ً نسايي ٝثب ًطز ِٛبٕ ٛبضاحز

 .  ثكي ثيٟٞ ػٞٛي اّٝ ٛ٘يصاضٕ.  ١ؿشٖ ذٞزٕ ٗٞاظت ٛشطؼ -

 . ًبضـ اسبم سٞ ضكز قس ثٜٔس ثؼس

 زٖٓ.  ثِيطٕ ٝ ظثٖٞٛ ػٔٞ سٖٞٛ ٛ٘ي.  ايٜؼٞضيٖ ٗٚ چطا.  قسٕ ٛبضاحز ذئي ظزٕ ٠ً حطكي اظ

 ػٔٞي اظ ٛبضاحشف چك٘بي.  ٗيكس ٜٗلؼط زضز ظٝض اظ زاقز ؾطٕ.  ثٌٜٖ س٠ اظ ٝ ١ٞٗبٕ ٗيرٞاؾز

 .  ضكز ٛ٘ي ًٜبض چك٘بٕ
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 ٝ حطف ايٚ چطا زاؿٞٙ زٝٛؿشٖ ٗي ٠ً ٗٚ.  ٛبضاحش٠ ذٞزـ ًبكي اٛساظٟ ث٠ اٝٙ ٗيسٝٛؿشٖ ٠ً ٗٚ

 ؟ ثس٠ٛٝ ٠ً ٛ٘يرٞاز زٖٓ چطا.  ِٛطاٛكٖ ٝاهؼب ٗٚ.  ظزٕ

 ثطيعٟ ؾطٕ سٞ اظ ١٘يك٠ ٝاؾ٠ ذيبّ ٝ كٌط چي ١ط ٠ً ثسٕ ككبض ٝ ؾطٕ اٛوسض ذٞاؾز ٗي زٖٓ

 .  ذٞاثيسٕ ضكشٖ زٝثبضٟ ٝ ذٞضزٕ ٗؿٌٚ ي٠ ضكشٖ قسٕ ثٜٔس حبّ ثي.  ثيطٝٙ

 

 

 

 ٠ً ًطز اؾشرسإ ١ٖ ٝ ٛلط ي٠ ٝ ًطز قٌبيز ٗعاح٘ز ػطٕ ث٠ ١يطثس اظ ضكز ٗبًبٙ ضٝظ اٝٙ اظ ثؼس

 ٝ ثٞز اَطاف ث٠ ِٛب١ٖ زائٖ.  ٗيشطؾيسٕ ذيبثٞٙ سٞ ٗيطكشٖ ٝهشي ١ٜٞظ ٝٓي ثبق٠ ٗٞاظجٖ زٝضازٝض

 .  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ي٠ ٝ ثك٠ ديساـ ػبيي اظ ٗيشطؾيسٕ

 . ٛساقز ذجط اظـ ًؽ ١يچ ٓي ٝ ٗيِكز زٛجبٓف زاقز ١ٖ ٗبًبٙ

 زيسٙ ثب ٗبقيٚ ؾ٘ز ضكشٖ ٝ ثيطٝٙ اٝٗسٕ ذ٠ٛٞ زض اظ ٠ً ١٘يٚ.  ثٞزٕ ايٜب ٗبٗبٙ ذ٠ٛٞ ٠ً ضٝظ ي٠

 ثٞزٕ ٛطزٟ سٜجٔي ا٠ُ.  زازٙ كحف ذٞزٕ ث٠ ًطزٕ قطٝع ١ٖ ث٠ ضيرز اػهبثٖ قسٟ دٜچط الؾشيي

 . قس ٛ٘ي ػٞضي ايٚ سٞ ثٞزٕ ثطزٟ ٝ ٗبقيٚ ٝ

.  ذ٠ٛٞ ثطٕ ٝ آغاٛؽ ث٠ ثعٖٛ ظَٛ ثطٕ ُطكشٖ سه٘يٖ ؟ االٙ ثٌٜٖ ثبيس ًبض چي ًطزٕ ٗي كٌط زاقشٖ

 ٝاؾٖ ٗٞهغ ١٘ٞٙ ٠ً ثٞزٕ كٌطٕ ًطزٙ ؾِٜيٚ ؾجي حبّ زض. ثيبضٟ ٝ ٗبقيٚ ثلطؾشٖ ٝ ٗبًبٙ ثؼسا

 . اٝٗس اؼ إ اؼ

 زؾز ذٞٛسٕ ٠ً ٝ ديبٕ ٗشٚ.  ثٞز ٛبقٜبؼ ق٘بضٟ ي٠.  ًطزٕ ثبظ اؼ إ اؼ.  ثبق٠ ٗبًبٙ قبيس ُلشٖ

 .  ًطز يد سطؼ اظ دبٕ ٝ

 .  ٛساضٟ ضٝ چك٘ب ايٚ زاقشٚ ٓيبهز ٗبًبٙ.  چك٘بر ١٘طَٛ.  ٗيبز ث٢ز ذئي آثي قبّ -

 ٝ ثٞز اَطاف ٝ زٝض ١٘يٚ ٠ً ايٚ يؼٜي.  ثٞز ١يطثس َطف اظ ديبٕ ايٚ.  ٛجٞز ؾرشي ًبض ظزٛف حسؼ

 .  زيس ٗي ٜٗٞ زاقز



 
 

391 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 

 .  ٛسيسٕ ٗكًٌٞي چيع ٝٓي ًطزٕ ِٛبٟ ٝ اَطاف ز٢ٓطٟ ثب.  ٗئطظيس ايُطاة سطؾٞ اظ زاقز زؾشبٕ

 ايُطاة ثب زاقشٖ.  ق٘بضٟ ١٘ٞٙ.  ًطزٕ ِٛبٟ ُٞقيٖ ث٠ سطؼ ثب.  ظزٙ ظَٛ ث٠ ًطز قطٝع ٗٞثبئٖ

 سب ًطزٕ كٌط ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ق٘بضٟ ث٠ اٛوسض.  ٠ٛ يب ثسٕ ػٞاة ٛ٘يسٝٛؿشٖ.  ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ق٘بضٟ ث٠

 ث٠.  ٛجٞز ذجطي ًطزٕ ِٛبٟ ٝ ذيبثٞٙ َطف زٝ.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠ آُبٟ ذٞز ٛب.  قس هُغ سٔلٚ

 .  ٛجٞز ذيبثٞٙ سٞ اي زي٠ِ ًؽ ػٞٙ دؿط ي٠ ػع

 ذٞزٕ دبي ثيكشط ٠ً ث٢ف ًٞثيسٕ ٗحٌٖ دب ثب حطنٖ اظ ٝ ًطزٕ ٗبقيٚ الؾشيي ث٠ زي٠ِ ِٛبٟ ي٠

 .  ُطكز زضز

 

 ث٠ سطؼ ثب ٗبقيٚ ي٠ سطٗع نساي ثب ٠ً آغاٛؽ ث٠ ثع٠ٛ ظَٛ ثِٖ ٝ ايٜب ٗبٙ ذ٠ٛٞ زٝثبضٟ ثطٕ اٝٗسٕ

 دبٕ ػٔٞي زاقز ١ٖ زٝزي ١بي قيك٠ ٠ً ٗكٌي camery ٗبقيٖ ي٠.  چطذيسٕ ذيبثٞٙ َطف

 .  ٛكؿز سٜٖ سٞي يٌسكؼ٠ زٓكٞضٟ حؽ ي٠.  ٝايؿشبز

 ؾطػز ث٠ ثٞز ًٞچ٠ سٞي ٠ً ػٞٛي دؿط ١٘ٞٙ ، ذ٠ٛٞ ؾ٘ز ثطٕ ٝ ثسٕ ٛكٞٙ آؼْ٘ ػٌؽ اٝٗسٕ سب

 ث٠ ٝ ٗٚ ٝ ًطز ثبظ ٝ ٗبقيٚ زض ٝ ُطكز ٗحٌٖ ٝ ثبظٕٝ قسٟ چي ثل٢ٖ ٠ً ايٚ اظ هجْ ٝ ؾ٘شٖ زٝيس

 اسلبم ؾطيغ اٛوسض.  ٗيٌطزٕ ؾٌش٠ سطؼ اظ زاقشٖ.  ثؿز ١ٖ ٝ زض ٝ ٗبقيٚ سٞ ًطز دطر قسر

 .  ثعٖٛ ػيؾ ٛشٞٛؿشٖ حشي ٠ً اكشبز

 ٝ ًٜٖ ثبظ ٝ زض اٝٗسٕ.  اكشبز ضاٟ ؾطػز ث٠ ثب ٗبقيٚ ، نٜسٓي ضٝ ٛكؿشٖ ٝ ًطزٕ ػ٘غ ٝ ذٞزٕ سب

.  ثبق٠ ثبظ زض ٠ً زاقشٖ اٛشظبض.  ثٞزٕ اح٘ن چوسض ٝاهؼب.  هل٠ٔ زض زيسٕ ٠ً ثيطٝٙ ًٜٖ دطر ٝ ذٞزٕ

 زيسٕ ٠ً چيعي اظ.  ؾ٘شف ثطُكشٖ.  اكشبزٕ ضاٜٛسٟ يبز سبظٟ.  اكشبز ٓحظ٠ چٜس سٞ اسلبه٢ب ايٚ س٘بٕ

 . ظز يد ضُبٕ سٞ ذٞٙ ًطزٕ احؿبؼ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٕ آي٠ٜ سٞ اظ ١يطثس...ايٜؼب ث٠... سٞ... سٞ -

 دٔيؽ ١ب ثچ٠ ٗظْ ٝ ُصاقش٠ ٗطاهت ٝاؾز ٝ ك٢٘يسٟ ٗبًبٙ چٞٙ ًطزي كٌط ؟ ٛساقشي ٝ اٛشظبضٕ -

 . ٛ٘يطؾ٠ ث٢ز ٗٚ زؾز زي٠ِ ًطزٟ ذجط
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 : ُلز ٝ ذٜسٟ ظيط ظز ثؼس

  ذبٛ٘ي ٛجبـ ثچ٠ ايٜوسض -

 

 ١يطثس.  ُطكشٖ ٝ ٗبًبٙ ق٘بضٟ ٝ آٝضزٗف ثيطٝٙ ٗبٛشٕٞ ػيت اظ كٞضي.  اكشبز ُٞقيٖ يبز يٌسكؼ٠

 ٝهز االٙ ٝٓي ثٞز ػؼيت ذئي ٝاؾٖ ًبضـ.  ًطز ٗي ِٛبٕ زاقز ذٞٛؿطزي ثب ٗبقيٚ آي٠ٜ اظ ١ٖ

 ثٞز قسٟ سحطيي اػهبثٖ اٛوسض. ز١ٜٖ سٞ اٝٗس هٔجٖ زاز ػٞاة ٗبًبٙ سب.  ٛساقشٖ ايٜٞ ث٠ ًطزٙ كٌط

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ١ْ كٞضي ٗبًبٙ ُلشٚ ػبٖٛ نساي ثب.  ٛساقشٖ اقٌبٕ ضٝ ًٜشطٓي ١يچ ٠ً

 .  ًٚ ًٌٖ٘ ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ -

 : ُلز ِٛطاٛي ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  حطكٖ اظ قس ق٠ٌ اِٛبض.  ًطز ٌٗض يٌٖ ٗبًبٙ

 ؟ ًؼبيي ؟ آيٚ قسٟ چي -

 ٝ ًٜبضيف نٜسٓي دكز ظز زؾشكٞ ٝ زاقز ٠ِٛ ذيبثٞٙ ُٝٞق٠ ٗبقيٚ ١يطثس ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 .  ٗٚ ث٠ ظز ظّ ٝ ػوت ثطُكز

 ٛشٖٞٛ ٗبًبٙ ث٠ ثِيطٟ اظٕ ضٝ ُٞقي سطؾيسٕ ٗي. چؿجٞٛسٕ ٗبقيٚ زض ث٠ ٝ ًكيس ػوت ٝ ذٞزٕ

 ٓطظيسٕ ٗي سطؼ اظ ٝ ١يطثس ث٠ ثٞزٕ ظزٟ ظّ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ.  قسٟ چي ثِٖ

 : ُلشٖ ٓطظٝٛي نساي ثب

 .  زظزي٠ ٜٗٞ ١يطثس -

 : ظز زاز

 ؟ ُٞضي٠ ًسٕٝ دؽ ػٞيي ذؿطٝ اٝٙ ؟ قسٟ چي ؟ آيٚ ًؼبيي.  ٗيِي زاضي چي -

 :ُلز دٞظذٜس ثب ٝ ثيطٝٙ ًكيس زؾشٖ اظ ٝ ُٞقي ٝ ؾ٘شٖ قس ذٖ ١يطثس ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 .  ًٜٖ احٞاّ ٝ حبّ ذبٖٓ دؿط ثب يٌٖ ٜٖٗ ثصاض.  زي٠ِ ثؿ٠ -
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 ٗبًبٙ ثيساز ٝ زاز ث٠ زاقز ذٞٛؿطزي ثب.  ٗي٘طزٕ سطؼ اظ زاقشٖ!!!  ؟ زي٠ِ ًي٠ زي٠ٛٞ ايٚ ذسايب

 : ُلز آضٕٝ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  ٗيٌطز ُٞـ

  ٗيٌٜ٘ب هُغ.  ًطزي إ ذؿش٠.  ٗيعٛي زاز چوسض اٟ -

  زاز ػٞاة ٠ً ُلز ث٢ف چي ٗبًبٙ ٛ٘يسٖٝٛ

 ثؿشِي ايٚ ث٠ اٖٝٛ.  ذٞث٠ حبٓف كؼال يؼٜي.  ذٞث٠ حبٓف ٛشطؼ.  قس حبال.  ذب٠ٓ دؿط آكطيٚ -

 .  ٠ًٜ ضكشبض َٞض چ٠ ٗٚ ثب ٠ً زاضٟ

 .  ٛ٘يكٜيسٕ ٝايح ٝ حطكبـ ٗٚ ٝٓي. قس ثٜٔس ٗبًبٙ زاز نساي زٝثبضٟ

 .  ظزٕ زاز َطف ايٚ اظ ٜٖٗ

 . ٗيشطؾٖ ٗٚ ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ -

 : ُلز ٝ ثبقٖ ؾبًز ٠ً ًطز اقبضٟ ٗٚ ث٠ ٝ ٓجف ضٝ ُصاقز ؾٌٞر ػالٗز ث٠ ٝ زؾشف ١يطثس

.  ُطزٝٛ٘ف ٗي ثط قس سٕ٘ٞ ثب١بـ ٠ً ًبضٕ ٛشطؼ.  ٗيكيب ازة ثي زاضي ذب٠ٓ دؿط ثجيٚ اٟٝ اٟٝ -

 .  ٛ٘يك٠ ثيكشط ضٝظ چٜس.  ٛيؿز ؾرز ظيبز.  ًٚ سحْ٘ ٝ زٝضيف يٌٖ ٗٞهغ اٝٙ سب

 : ُلز ػهجبٛيز ثب ثؼس

 .  ًكيسٕ چي ٗٚ ٠ً ٗيل٢٘ي سبظٟ ػٞضي ايٚ.  ٛ٘يطؾ٠ ٗٚ زٝضي٠ ؾبّ چٜس دبي ث٠ آجش٠ -

 ضٝاٛي ضٝحي سؼبزّ آزٕ ايٚ.  ٠ًٜ ً٘ي ٠ً ٗيٌطزٕ نسا ضٝ ذسا ٝ ٗيٌطزٕ زػب زاقشٖ زّ س٠ اظ

 .  ثٞز ٗؼٕٔٞ حطًبسف اظ.  ٛساقز

 : ُلز ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ًطز ؾٌٞر ثبظ يٌٖ

 . ضٝ هسي٘ي حطكبي ايٚ ًٚ ّٝ -

 ٠ً قبٖٓ ؾ٘ز ثطٟ زؾشٖ ٛبذٞزآُبٟ قس ثبػض ٠ً ًطز ِٛبٟ ٜٗٞ دبي سب ؾط ذبني ٓجرٜس ثب ثؼس

 : ُلز ٝ ظز دٞظذٜس ي٠ زيس ٝ حطًشٖ ايٚ ٝهشي. ؾطٕ ضٝي ثٌك٘ف آضٕٝ ٝ ُطزٖٛ زٝض ثٞز اكشبزٟ
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 زاضٟ ٠ً االٙ ٛ٘يسٝٛي.  ًطزي ديسا ضٝ اي سي٠ٌ ؟ذٞة زاضي ذٞثي ذئي ؾٔيو٠ ٗيسٝٛي ضاؾشي -

 .  ثسٕ هٞضسف زضؾش٠ ٗيرٞاز زٖٓ.  قسٟ ذٞضزٛي چوسض ٗئطظٟ سطؼ اظ

 : ظزٕ زاز ػهجي ٝ سطؾٖ ٗي اظـ چوسض ٠ً ضكز يبزٕ ٓحظ٠ ي٠.  ثٞز دؿز ذئي.  ثيكؼٞض ًظبكز

  ػٞيي قٞ ذل٠ -

 . ٓطظيس ٗي اـ زضيسٟ ٝ ١يع ِٛبٟ اظ زاقز ثسٖٛ س٘بٕ

 ذٞٛؿطزي ثب زاقز ثيكؼٞض ػٞيي اٝٙ ٝٓي.  اٝٗس ٗي ٗبًبٙ ظزٙ زاز نساي كوٍ َطكٖ اٝٙ اظ

 . ٗيعز ٓجرٜس ٗبًبٙ حطكبي ث٠ ٝ ًطز ٗي ِٛبٟ ٜٗٞ س٘بٕ

 : ُلز ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 ٢ٗ٘شطي ًبضاي االٙ.  ًٜٖ ُٞـ حطكبر ث٠ ٛساضٕ ٝهز ٜٖٗ.  قي ٗي ازة ثي ذئي زاضي زي٠ِ -

 .  زاضٕ ًبض ذٞق٠ِٔ ذبٖٛ ايٚ ثب ١ب حبال حبال ٗٚ چٞٙ ثطؾي ًبضار ث٠ ثطي ث٢شطٟ ١ٖ سٞ.  زاضٕ

 ثٞز ؾطـ سٞ كٌطي چ٠ ػٞيي ايٚ.  ضٟ ٗي دبييٚ ً٘ط ١بي ٢ٗطٟ اظ زاضٟ ؾطز ػطم ٗيٌطز احؿبؼ

 ؟

 .  ث٢ٖ ظز ظّ ٓجرٜس ثب ٝ ًٜبضي نٜسٓي ضٝ اٛساذز ٝ ًطز ذبٗٞقف ١ٖ ثؼس ، ًطز هُغ ضٝ ُٞقي

 

 : ظزٕ زاز ٝ قسٕ ػهجي ًطزٛف ِٛبٟ ٛٞع اظ

  ثطٕ ثعاض ًٚ ٖٝٓ ؟ ٗيٌٜي ِٛبٟ ايٜؼٞضي چي٠ -

 .  آثيٖ چكٖ زذشطاي ػبقن ٗٚ ؟ چي٠ ٗيسٝٛي.  ذسٗشيٖ زض حبال ثطي؟ ثعاضٕ ًؼب -

 ذٞزر ذسايب.  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ي٠ ٗيرٞاؾز ايٚ.  ٗيعز ٌٗ٘ٚ ؾطػز ثيكشطيٚ ثب زاقز هٔجٖ

 : ُلشٖ ٓطظيس ٗي سطؼ اظ ٠ً نسايي ثب ؟ االٙ ثٌٜٖ ثبيس چيٌبض.  ًٚ ًٌٖ٘

  ٗيبضٟ زض ٝ دسضر.  ػٞيي ٗي٠ٌٜ ديسار ٗبًبٙ -

 : ُلز ٝ ذٜسيس
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 ٛيؿز ٢ٖٗ اـ ثوي٠ ٝاؾٖ زي٠ِ.  قسٟ سٕ٘ٞ سٞ ثب ٗٚ ًبض ٗٞهغ اٝٙ سب.  ٛيؿز ٢ٖٗ -

 : ظزٕ زاز ػهجبٛيز ثب.  ٗيكس زي٠ٛٞ زاقشٖ

 ؟ ٓؼٜشي ٗيل٢٘ي.  ثعٛي زؾز ٗٚ ث٠ ٛساضي حن سٞ -

 : ُلز ذٜسيس ذٞة ٠ً ثؼس.  ٗيٌطز ػهجيٖ زاقز ثسػٞضي ٠ً ثٜٔس ذٜسٟ ي٠.  ذٜسٟ ظيط ظز

 ثيكشط ٗٚ ًٜي سوال ثيكشط چي ١ط ٗيسٝٛي.  زاضٕ زٝؾز ذئي ٝ چ٘ٞـ زذشطاي.  ٗيبز ذٞقٖ -

 .  ؾطًكٖ ٝ ذٞقِْ زذشطاي ًطزٙ ضإ اؾشبزٕ ٗٚ.  ٗيٌٜٖ ضاٗز.  ثبقٖ ثب١بر ٠ً ٗيكٖ سحطيي

 ثب.  ٛساضٕ ضٝ آثطٝيي ثي ايٚ َبهز ٗٚ.  ٗيٌكٖ ٝ ذٞزٕ ٗٚ ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ا٠ُ.  ضٝاٛي٠ ايٚ ذسايب

 : ُلشٖ ١ن ١ن

 ؟ ُيطي ٗي ٗبًبٙ اظ ضٝ چي اٛشوبٕ زاضي.  ضٝاٛي زي٠ٛٞ ي٠ سٞ -

 : ظز زاز ػهجي نسايي ثب ٝ اكشبز ٛلؽ ٛلؽ ث٠.  قس كطٗع ػهجبٛيز اظ نٞضسف

 . ًطز ٗٚ ثب ٗبًبٙ ٠ً ًبضي٠ ايٚ ضٝاٛيٖ ٗٚ سٞ هّٞ ث٠ ا٠ُ.  حوك٠ ثيبز ؾطـ ثاليي ١ط ٗبًبٙ -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠

  ثٞز؟ قسٟ حب٠ٔٗ زي٠ِ ٛلط ي٠ اظ ٠ً ٗيعٛي ؾي٠ٜ ث٠ ٝ زذشطي ؾَٜ.  ٗيعٛي ُّٞ ذٞزر زاضي -

 زض.  ثٞز قسٟ سطؾٜبى ذئي چك٘بـ.  ػٔٞ ًكيسٕ ٝ قبٖٓ ث٠ اٛساذز چَٜ.  ؾ٘شٖ ثطُكز

 : ُلز ٗيرٞضز نٞضسٖ ث٠ ػهجيف ٛلؿبي ٠ً حبٓي

 ؟ ًٜٖ ار ذل٠ ذٞزٕ يب ؟ ٗيل٢٘ي.  اح٘ن قٞ ذل٠ -

 : ُلز ٝ نٜسٓي ضٝ ًطز دطسٖ زٝثبضٟ ثؼس

 .  ٠ٌٜٛ ١ٖ ِٛبٟ نٞضسز سٞ ٗبًبٙ زي٠ِ ٠ً ثيبضٕ ؾطر ثاليي -

 ثب ٜٖٗ هٔت.  قس ًٜسٟ ػب اظ ؾطػز ث٠ ٗبقيٚ.  ُبظ ضٝ ُصاقز ٝ دبـ ٝ ًطز ضٝقٚ ٝ ٗبقيٚ ثؼس

 . ثٌٜٖ ًبضي ي٠ ثبيس االٙ ٗٚ ذسايب.  قس ثيكشط يطثبٛف ٗبقيٚ ُطكشٚ ؾطػز
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 ٗبًبٙ سب.  ثٌٜٖ ًبضي ي٠ ذيبثٞٛيٖ سٞ ١ٜٞظ سب ثبيس. س٠ٗٞ٘ ًبضٕ زي٠ِ ػبيي يب ذ٠ٛٞ سٞ ثجطٟ ٜٗٞ ا٠ُ

 .  اٛساذز ٗي سٜٖ سٞ ٓطظ ١ٖ كٌطـ حشي.  ثيبضٟ ؾطٕ ثاليي ١ط ٠ٌٜ٘ٗ ايٚ ٠ًٜ ديسا ٜٗٞ ثرٞاز

 كٌطي ي٠ يٌسكؼ٠ ٠ً ثٞزٕ ٛؼبر ضاٟ ي٠ زٛجبّ ٝ ٗيٌطزٕ ِٛبٟ ثيطٝٙ قيك٠ اظ زاقشٖ ػٞضي ١٘ٞٙ

 يٌسكؼ٠ االٙ ٠ً ثٞز سٞـ اي نح٠ٜ ي٠ ٠ً زيسٕ ٗي كئٖ ي٠ زاقشٖ ديف ضٝظ چٜس.  ضؾيس ش١ٜٖ ث٠

 .... ٠ً ٗٚ ٝٓي زاقز ظٛؼيط كئٖ سٞ دؿط ٝٓي.  اكشبز يبزٕ

 ...  ظٛؼيط...  ظٛؼيط ؟ ًٜٖ اؾشلبزٟ چي اظ ظٛؼيط ػب ث٠

 

 ػٔٞ.  ثعٖٛ ػيؾ ذٞقحبٓي اظ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ثٞز ١يچي اظ ث٢شط.  اكشبزٕ قبٖٓ يبز يٌسكؼ٠.  آ١بٙ

 .  قس ٗي ٗكٌٞى ١يطثس ٛجبيس.  ُطكشٖ ٝ ذٞزٕ

 

 : ُلشٖ ذٞزٕ ث٠ ثؼس ؟ ضؾيس ٗي ؟ظٝضٕ زاقشٖ ٝ هسضسف ؟يؼٜي ثسٕ اٛؼبٕ ٝ ًبض ايٚ ٗيشٖٞٛ يؼٜي

 .  ٠ٛٞٗ ٛ٘ي ثبهي ٝاؾز آثطٝيي ١يچ ُٝط٠ٛ.  قبٛؿش٠ آذطيٚ ايٚ.  آيٚ ثسي اٛؼبٕ ثبيس -

 ًيلبي ايٚ اظ آٝضزٕ قبٛؽ.  ٛجٞز ٗٚ ث٠ حٞاؾف ١يطثس.  ًطزٕ ٗبقيٚ آي٠ٜ ث٠ ِٛبٟ ي٠ چكٖ ظيط اظ

 دؿطٟ ٠ً يطثي اٝٙ ثب ُٝط٠ٛ.  قٖٞٛ ضٝ ثٞزٕ اٛساذش٠ ًغ ٠ً اٗطٝظ ثٞزٕ آٝضزٟ ١٘طا١ٖ ًٞچيي

 . اكشبز ٗي زؾشٖ اظ ًيلٖ حش٘ب ٗبقيٚ سٞ ًطز دطر ٜٗٞ

 .  آٝضزٕ زض ٝ زاضٕ يبٗٚ چبهٞي ٝ ًيلٖ سٞ ثطزٕ ٝ زؾشٖ آضٕٝ

 ًيلٖ سٞ ضٝ چبهٞ ايٚ ١٘يك٠..........  ظٝض ث٠ ٝ ُطكز ٝ ػٕٔٞ ذيبثٞٙ سٞ ١يطثس ٠ً ثبضي اٝٙ اظ ثؼس

 .  ٛجٞز يبزٕ انال ، االٙ سب ٠ً ثٞزٕ قسٟ ػهجي اٛوسض اٗطٝظ ٝٓي.  ٗيصاقشٖ

.  قس ٗي ًبض ث٠ زؾز ثبيس ثٞزيٖ ٛطؾيسٟ ذٔٞر ػب١بي ث٠ ١ٜٞظ سب.  اٛساذشٖ اَطاكٖ زٝض ث٠ ِٛبٟ ي٠

 . ٛجٞز سطؼ ٝهز االٙ.  ٗيكسٕ ٗؿٍٔ ذٞزٕ ث٠ ثبيس. ٗئطظيس زاقز ػٞضي ثس زؾشٖ

 ٝ ُطكشٖ زؾشٖ زٝسب ثب ثٞز اكشبزٟ زٝثبضٟ ١يطثس ُطي ٝحكي ثب ٠ً ٝ قبٖٓ.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 .  ثٞز ٝهشف حبال.  ًطزٕ ثبظ ضٝ چبهٞ آضٕٝ ثؼس.  ثك٠ َٜبة ٗظْ سب چطذٞٛسٗف آضٕٝ
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.  ُطكشٖ َطف زٝ اظ ٗحٌٖ سٞزؾشٖ ضٝ ضٝؾطي.  ٛساضٟ اي كبيسٟ ُٝط٠ٛ ثبقٖ زاقش٠ ػْ٘ ثبيسؾطػز

 ثؼس يٌٖ.  ٛكؿشٖ كطنز ي٠ ٜٗشظط ٝ ُطكشٖ ٛظط ظيط ٝ ١يطثس.  ُطكشٖ زؾشٖ ١٘عٗبٙ ١ٖ ضٝ چبهٞ

 .  ١يطثس ٗبقيٚ ث٠ ثع٠ٛ ثٞز ٛعزيي ٠ً ػٞضي ُطكز ؾجوز اظـ ٗبقيٚ ي٠

 .  ثٞز كطنز ث٢شطيٚ االٙ.  يبضٝ ث٠ زاز كحف ث٠ ًطز قطٝع.  ػهجي ٠ً ١ٖ اٝٙ

 ٝ ُطزٛف زٝض اٛساذشٖ ٝ ضٝؾطي دكز اظ حطًز سٞ ٝ ١يطثس دكز ًكيسٕ ثيكشط ٝ ذٞزٕ يٌٖ

.  ث٠ٌٜ ًبضي ثرٞاز ٠ً ايٚ اظ هجْ سب.  ضٝؾطي ؾ٘ز ثطز ٝ زؾشف.  قس ق٠ٌ.  ًكيسٕ ٗحٌٖ

 ٝ ٌٛطزٕ ٝٓف ثبظٕ ٝٓي.  ٛطٟ زض زؾشٖ اظ ٝهز ي٠ ٠ً ظزٕ ُطٟ ٝي٠ ًكيسٕ سط ٗحٌٖ ضٝ ضٝؾطي

 ث٠ اكشبز ذط ذط ث٠ ُٔٞـ ًطزٕ احؿبؼ ٠ً ػٞضي ًكيسٗف ٗحٌشط ٝ ُطٟ زٝض اٛساذشٖ ٝ زؾشٖ

 .  ظزٙ ثٞم ث٠ ًطزٙ قطٝع ػوجي ١بي ٗبقيٚ ٠ً سطٗع ضٝ ظز ٗحٌٖ ٝ ُٞق٠ ًكيس ٝ ٗبقيٚ ظٝض

 ٛ٘يك٠ زيس ٝهشي.  ثسٟ كبن٠ٔ ُطزٛف اظ زاقز ؾؼي ٝ ضٝؾطي ضٝ ثٞز ُصاقش٠ ٝ زؾشبـ زٝسب حبال

 ذٞزٖٗ زٛسٝٛبي ٠ً ػٞضي ُطكشٖ ُبظ زؾشكٞ ٗحٌٖ ٠ً ثِيطٟ ٜٗٞ ٠ً ػوت ؾ٘ز آٝضز زؾشكٞ

 ٝحكي.  آخ -:  ُلز ثٜٔسي نساي ثب ُطكز زضز

 

 سٞ اظ ضٝ چبهٞ. ُطزٛف ٝ ضٝؾطي ؾ٘ز ثطز زؾشكٞ زٝثبضٟ.  ًكيسٕ ٝ ضٝؾطي ٗحٌ٘شط ١ٖ ٝثؼس

 : ُلشٖ ٝ ُٔٞـ ظيط ُصاقشٖ ضٝ چبهٞ ٝ ػٔٞ ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ ٝ آٝضزٕ زض زؾشٖ

 ًٚ ثبظ زضٝ ظٝز -

 :ُلز اي ذل٠ نساي ثب.  ػهجي ذٜسٟ ي٠.  ذٜسيس

 ؟ ًٞچٞٓٞ... ٗيٌٜي چيٌبض...  ٌٜٖٛ ثبظ -

 .  ثٞزٕ ُٗ٘ئٚ ٝ ايٚ.  اٝٗس ٗي ثط اظٕ ًبضي ١ط ٠ً ثٞزٕ ٝ ػهجي اٛوسض

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ دٞظذٜس ي٠



 
 

398 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 زض ايبك٠ حطف ثسٝٙ دؽ.  ٗيٌٜٖ اٛشربة ضٝ زٝٗي ثبـ ُٗ٘ئٚ سٞ ٗطزٙ ٝ ذٞزٕ ذٞزًكي ثيٚ -

 . ًٚ ثبظ ٝ

 آذف نساي ٝ قس ظذٖ ٠ً زاز ككبض ُطزٛف ضٝ يٌٖ ضٝ چبهٞ ػسيٖ چوسض ثل٠٘٢ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠

 . قس ثٜٔس

 ككبض آضٕٝ ايٜوسض ثبـ ُٗ٘ئٚ ثؼس زكؼ٠.  زاضٕ قٞذي ثب١بر ٠ِٗ ًٚ ثبظ ٝ زض ٗيِٖ ث٢ز زاضٕ -

 .  ًٚ ثبظ ٝ ٓؼٜشي زض ايٚ. ٛ٘يسٕ

 ضٝ چبهٞ ١ٖ ثبظ زؾشٖ يٌي اٝٙ ثب ٝ ًكيسٕ ثيكشط ضٝ ضٝؾطي زؾشٖ ي٠ ثب ٠ًٜ ٛ٘ي ًبضي زيسٕ سب

 . قس ثٜٔس ٛبٓف نساي ٠ً ُطزٛف ضٝ زازٕ ككبض

 . ٗيٌٜٖ ثبظ.  زي٠ٛٞ ًٚ نجط -

 چ٠ حبال.  ٗطزٕ ٗي ١يؼبٙ اظ زاقشٖ.  ٛ٘يكس ثبٝضٕ.  ظز ٝ هلْ ٝ ًطز ثٜٔس ؾرشي ث٠ زؾشكٞ ثؼس

 ؟ ٗيٌطزٕ ثبظ ٝ زض ػٞضي

 : ُلز ٗيٞٗس ثيطٝٙ ُٔٞـ اظ ظٝض ث٠ ٠ً نسايي ثب ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 .  ثبـ ُٗ٘ئٚ.  ٗيٌك٘ز زكؼ٠ ايٚ.  ٗيٌٜٖ ديسار -

 .  قٞ ذل٠ -

 زٛيب ٠٘١ اِٛبض قس ثبظ زض سب.  ًطزٕ ثبظ ٝ زض زاقشٖ چبهٞ ٠ً زؾشي ٝثب ًكيسٕ ٗحٌ٘شط ٝ ضٝؾطي

 . ًطزٕ ثبظ ثيكشط ٝ زض ٗيشٞٛؿشٖ ٠ً ػبيي سب دبٕ ثب.  زازٙ ث٢ٖ ضٝ

 دطر ٗبقيٚ اظ ٝ ذٞزٕ ٝ ًطزٕ ّٝ زؾشٖ ٓحظ٠ ي٠ سٞ ٝ زض ؾ٘ز ًكيسٕ ذٞزٗٞ.  ثٞز ٝهشف حبال

 َّٞ ثٞزٕ ظزٟ ُطٟ ضٝ ضٝؾطي چٞٙ ٝ. زٝيسٙ ث٠ ًطزٕ قطٝع ؾطػز س٘بٕ ثب ٝ. ثيطٝٙ ًطزٕ

 ٛ٘يشٞٛؿز ًبضي ثٞزٕ ذيبثٞٙ سٞ ١ٖ ٝاالٙ ثيبز زٛجبٖٓ ٝ ثك٠ ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ثش٠ٛٞ سب ٗيٌكيس

 . ثٞزٕ سطؾيسٟ ثسػٞضي ٗٚ ٝٓي ث٠ٌٜ

 ًؼب زٝٛؿؿشٖ ٛ٘ي انال.  ضاٟ چ٢بض ي٠ ث٠ ضؾيسٕ سب. زٝيسٕ ٗي ٗبقيٜب ػ٢ز ثطػٌؽ سٞاٖٛ سٕ٘ٞ ثب

 :ُلشٖ ٝ ُطكشٖ ٝ ٗيكس ضز زاقز ٠ً سبًؿي اٝٓيٚ ػٔٞ.  قسٕ ضز ذيبثٞٙ اظ كٞضي.  ١ؿشٖ
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 .  زضثؿز ذسا ضٝ سٞ آهب -

 : ُلز ًطزٝ ث٢ٖ ِٛبٟ ٠ً ثٞز ٗطز ديط ي٠ ضاٜٛسٟ

 .  زذشطٕ قٞ ؾٞاض -

 .  ًكيسٕ زٖٓ س٠ اظ ضاحز ٛلؽ ي٠ ٝ ٗبقيٚ سٞ ًطزٕ دطر ٝ ذٞزٕ ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ ٗبقيٚ زض كٞضي

 ؾطك٠ ث٠ ٠ً ػٞضي.  ًكيسٕ ٗي ٛلؽ سٜس سٜس.  اٝٗس ٛ٘ي ثبال ٛلؿٖ زٝيسٙ ٝ ظيبز ١يؼبٙ ذبَط ث٠

 : ُلز ضاٜٛسٟ.  قس ث٢شط حبٖٓ ٝ قس ػبزي سٜلؿٖ ٠ً ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس.  اكشبزٕ

  زذشطٕ؟ ذٞث٠ حبٓز -

 

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠

 . ذٞثٖ االٙ.  ذٞثٖ -

 : ُلز ًطزٝ ِٛبٕ ِٛطاٛي ثب آي٠ٜ سٞ اظ زٝثبضٟ

 ... ٝيؼز ٝ ؾط آذ٠ ؟ ًٜٖ ًٌ٘ز ٗيشٖٞٛ ؟ٗٚ زذشطٕ اكشبزٟ اسلبهي -

.  ًطزٙ ٗي ِٛبٟ ث٢ٖ سؼؼت ثب ذيبثٞٙ سٞ ٗطزٕ ٠٘١ چطا ٠ً ك٢٘يسٕ سبظٟ.  ًطزٕ ذٞزٕ ث٠ ِٛبٟ ي٠

.  دبييٚ اٝٗس آُبٟ ٛبذٞز اقٌٖ.  ٗٞٛس ػب ١يطثس ُطزٙ زٝض ضٝؾطيٖ ٛجٞز يبزٕ.  ٛجٞز ؾطٕ ضٝؾطي

 ِٛطكش٠ دٔيؽ ذٞث٠.. زٝيسٕ ٗي ذيبثٞٙ سٞ ٝيغ ايٚ ثب ١ب زي٠ٛٞ ٗظْ.  اكشبزٕ ضٝظي چ٠ ث٠ ذسايب

  ثٞزٕ

 : ُلز ٝ َطكٖ ثٞز ُطكش٠ ثٞز َٜٓ ٗظْ ٠ً دبضچ٠ ي٠.  اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ ضاٜٛسٟ نساي ثب

  ثك٠ زضؾز زضزؾط ٝاؾز ٠ٌٜ٘ٗ ايٜؼٞضي.  قؿشٖ سبظٟ.  زذشطٕ س٘يعٟ -

 كوٍ.  ًظيق يب س٘يع ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ.  ؾطٕ ضٝي اٛساذشٖ ٝ ُطكشٖ ضٝ دبضچ٠ ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ

 .  ذ٠ٛٞ ثطٕ زضزؾط ثي ٗيرٞاؾز زٖٓ

 : ُلز ٠ً ًطزٕ سكٌط ي٠ ٓت ظيط
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 ؟ حبال ثطٕ ًؼب.  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف -

 ؟ ثطٕ ًؼب حبال.  ٗي٠ِ ضاؾز

 

 

 

 

 

 ثب١بـ سب ػيجٖ سٞ ًطزٕ ٝ زؾشٖ.  ثسٕ ذجط ث٢ف ثبيس.  ِٛطا٠٘ٛ ذئي االٙ الثس.  اكشبزٕ ٗبًبٙ يبز

 . ١يطثس ٗبقيٚ سٞ ٝ ٗٞثبئٖ اكشبز يبزٕ ٠ً ثِيطٕ س٘بؼ

 . ًٜٖ ًبض چي حبال.  دطيس ٛبظٛيٜٖ ٗٞثبيْ.  ٓؼٜشي ، اٟ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ضاٜٛسٟ آهبي ث٠ ِٛبٟ ي٠

 .  ثطيس ًؼب ٗيِٖ ثؼس ؟ ثِيطٕ س٘بؼ ق١ٞطٕ ثب ٗٞثبئشٞٙ ثب ٗيشٖٞٛ ٗٚ آهب ثجركيس -

 .  َطكٖ ُطكز ٝ ثطزاقز ٗبقيٚ ػٔٞي اظ حطف ثسٝٙ ٝ ٓجرٜس ي٠ ٝثب ٗٞثبئف

 .  ثسٟ ػٞاة ٠ً ًطزٕ ٗي ذسا ذسا.  ُطكشٖ ٝ ٗبًبٙ ق٘بضٟ ٝ ُطكشٖ ٝ ٗٞثبيْ كٞضي

 .  زازٕ ثيطٝٙ ذٞقحبٓي ثب ٝ ٛلؿٖ قٜيسٕ ٠ً ٝ ٗبًبٙ نساي

  ثلطٗبييس ث٠ٔ -

 .  ؾالٕ ٗبًبٙ آٞ -

 : ُلز ٝ قس ظزٟ ١يؼبٙ نساـ

 .... ٛل٠٘٢ ٠ً ًؼبيي ثِٞ ػٞضي ي٠ ؟ ٛ٘ي٠ٌٜ ٠ً اشيشز ؟ ذٞث٠ حبٓز ؟ ًؼبيي آيٚ ٝاي -

 : ُلشٖ ٝ حطكف ٝؾٍ دطيسٕ
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  زؾشف اظ ًطزٕ كطاض ٗٚ.  ثعٖٛ حطف ٜٖٗ ثصاض.  ثِيط ٛلؽ ي٠ ٗبًبٙ ٝاي -

 : ُلز ثٜٔسي نساي ثب ١٘چيٚ

 ؟؟؟ چـــــي -

 : ُلشٖ زٝثبضٟ ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ زازٕ كبن٠ٔ ُٞقٖ اظ ٝ ٗٞثبيْ ٝ قس ًط ُٞقبٕ ٠ً

 ؟ ًؼبيي سٞ.  ًطزٕ كطاض آضٟ -

 : ُلز ث٢ز ثب

 .  ًطزي ًبضٝ ايٚ ػٞضي چ٠ ٛ٘يك٠ ثبٝضٕ -

 : ُلشٖ ٝ قسٕ ًالك٠

 ًؼبيي؟ االٙ سٞ.  ٛيؿز حطكب ايٚ ٝهز االٙ ٗبًبٙ ٝاي -

  دٔيؽ ازاضٟ سٞ -

 : ُلشٖ سؼؼت ثب

 ؟ ٗيٌٜي چيٌبض اٝٛؼب -

  ثيٞكش٠ ذُط ث٠ ػٞٛز ٝ ًٜٖ ًبضي س٢ٜبيي ذٞزٕ ٗيشطؾيسٕ.  زظزيٜز ٠ً ثسٕ ذجط اٝٗسٕ

 .  ٛساقشٖ حٞن٠ٔ انال

 ؟ ث٢كٞٙ ظزي ١ٖ حطكي -

 .  ضؾيسٕ سبظٟ ، ١ٜٞظ ٠ٛ -

 : ُلشٖ ًالكِي ثب

 آهبي ٗٞثبيْ ثب زاضٕ.  ُصاقشٖ ػب ١يطثس ٗبقيٚ سٞ ٝ ٗٞثبئٖ.  سبًؿيٖ سٞ االٙ ٗٚ.  ٗبًبٙ ثيريبّ -

 . ثبقٖ س٢ٜب ٗيشطؾٖ ٗٚ.  اٝٛؼب ثيب ١ٖ سٞ.  ذ٠ٛٞ ؾ٘ز ٗيطٕ ٗٚ.  ًٜٖ ٗي نحجز ضاٜٛسٟ

 .  ٖٗٞٛ ٗي ٜٗشظطر زض ػٔٞي.  إ ذ٠ٛٞ ٛعزيي ٗٚ ػعيعٕ ثبق٠ -
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 .  ذيبثٞٙ ث٠ ظزٕ ظّ سطؼ ثب ٝ زازٕ ضٝ ذ٠ٛٞ آزضؼ ظزٕ حطف ٗبًبٙ ثب ٠ً ايٚ اظ ثؼس

 . ٗيسظزسٖ زٝثبضٟ. ٗيبز زٛجبٖٓ زاضٟ ١يطثس ٗيٌطز احؿبؼ.  ثٞز سٜٖ سٞي سطؼ ١ٜٞظ

 

 ٛل٢٘يسٕ.  ٗبقيٜف ث٠ ثٞز زازٟ سٌي٠ ثٞز ٝايؿشبزٟ زض ػٔٞي ٗبًبٙ زيسٕ ضؾيسٕ ٠ً ذ٠ٛٞ ػٔٞي

 .  قسٕ ديبزٟ سبًؿي اظ ٝ زازٕ ضٝ ٗبقيٚ ًطاي٠ ػٞضي چ٠

 ػٞضي چ٠ ٛل٢٘يسٕ.  ًطز ِٛبٟ ٜٗٞ ٗج٢ٞر ٝ ثطزاقز ٗبقيٚ اظ ضٝ اـ سٌي٠ زيس ٜٗٞ سب ٗبًبٙ

 .  ًطزٕ ثـٔف ٗحٌٖ ٝ ثـٔف دطيسٕ ٝ ث٢ف ضؾٞٛسٕ ٝ ذٞزٕ

 .  ٗيطكز إ نسه٠ هطثٞٙ ٗيساز ككبض ثـٔف سٞ ٗحٌٖ ٜٗٞ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ اٖٝٛ

 ٗي ُطي٠ زٖٓ.  ثٌكٖ ضاحز ٛلؽ ي٠ سٞٛؿشٖ سبظٟ.  زٛيبٕ ػبي سطيٚ اٗٚ سٞ االٙ ٗيٌطزٕ احؿبؼ

  ذٞاؾز ٗي آضاٗف زٖٓ.  قٖ آضٕٝ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ذٞاؾز

 . ُطي٠ ظيط ظزٕ زّ س٠ اظ ٗيسازٕ ككبض ٗبًبٙ ؾي٠ٜ ث٠ ٝ ذٞزٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ٗحٌٖ اٛوسض ٗبًبٙ ٗيرٞاؾز زٖٓ كوٍ.  ذيبثٖٞٛ ٝؾٍ ٛيٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ.  ١ؿشٖ ًؼب ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ

 زٖٓ سب ُصاقز. ًطز زضًٖ ١ٖ ٗبًبٙ.  ٠ًٜ اشيشٖ ٛش٠ٛٞ زي٠ِ.  ٛطؾ٠ ث٢ٖ ١يطثس زؾز ٠ً ٠ًٜ ثـٖٔ

 .  زاز ٗي ككبضٕ ذٞزـ ث٠ ٗحٌٖ ٝ ًطز ٗي ٛٞاظقٖ حطف ثي.  ًٜٖ ُطي٠ ٗيرٞاؾز

 

 

 

 ٗعٟ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٝ ثطزاقشٖ ٗيع ضٝ اظ ضٝ چبيي ٓيٞاٙ. ٗيٌطز ِٛبٟ ٜٗٞ ثبظ ز١ٚ ثب زاقز ٗبًبٙ

 : ُلشٖ ٗيٌطزٕ

 ؟ ًطزي سؼؼت ايٜوسض چطا -

 : ُلز ث٢ز ثب
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 ؟ ًطزي ضٝ ًبض ايٚ ٝاهؼب سٞ -

 ٝ ٛكؿشٖ ٗجْ ضٝي ظاٛٞ چ٢بض ٝ ثطزاقشٖ هٜس ي٠ ٝ ُٞقٖ دكز ظزٕ ١ٞٗبٕ ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ

 : ُلشٖ

  ا١ٖٝ -

 : ُلز ًالك٠ ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ

 سٞ ذبًي چ٠ ٗٚ ، ٗيعز نس٠ٗ ذٞزر ث٠ چبهٞ اٝٙ ا٠ُ ؟ ٗيبز ؾطر ثاليي ي٠ ذٞزر ثب ِٛلشي -

 ؟ ضيرشٖ ٗي ؾطٕ

 ثؼس سٞثيريف ٓحٚ ٝٓي ٗيع٠ٛ ٝ حطف ايٚ ظيبز ِٛطاٛي اظ ٠ً ثٞز ٗؼٕٔٞ.  قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي

 .  ًطز ػ٘غ چك٘بٕ سٞ ٝ اقي زٝثبضٟ ظيبز اؾشطؼ اٝٙ اظ

 : ُلشٖ ثـى ثب

 .  ثيبضٟ ؾطٕ ذٞاؾز ٗي ضٝاٛي اٝٙ ٠ً ثٞز ثاليي اٝٙ اظ ث٢شط اٝٗس ٗي ؾطٕ ٠ً ثاليي ١ط -

 ؾطٕ ثؼس ٝ ٗيع ضٝ ُٝصاقز ُطكز زؾشٖ اظ ٝ هٜس ٝ ٓيٞاٙ.  ًٜبضٕ ٛكؿز اٝٗس ٝ قس ثٜٔس ػبـ اظ

 : ُلز ٝ ثـٔف سٞ ًكيس ٝ

 .  قسٕ ِٛطاٛز كوٍ.  ثجركيس.  ثكٖ كسار -

 ُلشٖ ثـى ثب ثؼس.  زازٕ سٌٞٙ ٗيسٖٝٛ ٠ً ايٚ ٛك٠ٛٞ ث٠ ٝ ؾطٕ دبييٚ ٗيٞٗس اقٌبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

: 

 ث٠ اٝٙ ا٠ُ.  ًٜٖ كطاض ٛ٘يشٞٛؿشٖ ا٠ُ.  ٠ًٜ اشيز ٜٗٞ ٗيرٞاؾز ضٝاٛي اٝٙ.  سطؾيسٕ ذئي -

 . ٗيٌكشٖ ٝ ذٞزٕ ٗٚ ضؾيس ٗي اـ ذٞاؾش٠

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ػهجبٛيز ثب ٝ زؾشبـ ثيٚ ُطكز ٝ ؾطٕ

 .  ٛعٙ حطف ٗطزٙ اظ زي٠ِ.  ٗيل٢٘ي ٛعٙ ٝ حطف ايٚ زي٠ِ -

 .  ًطزٕ ِٛبـ اقٌي چك٘بي ثب حطف ثسٝٙ
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 ٝ ديكٞٛيٖ آضٕٝ.  زاز ؿٖ ث٠ ضٝ ػبـ ٝ ًطز ًف كطٝ چك٘بـ ػهجبٛيز ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ ٠ً يٌٖ

 . ثـٔف سٞ سٞ ًكيس ذكٞٛز ثب ٜٗٞ ٝ ثٞؾيس

 : ُلز ذٜسٟ ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس

 اي ًطٟ ٝ ١ٜسي كئٖ ثبيس.  زذشطي سٞ ٗظال.  ثجيٚ ثعٙ ثعٙ كئ٘بي هسض ايٚ ٛكيٚ ٗيِٖ ث٢ز ١ي -

 كٌط ذبٖٛ!!!  زي٠ِ ٗيك٠ ١٘يٚ ؟ ٗيجيٜي ؟ٝٗذبيط ٗيجيٜي 24؟ ٗيجيٜي زًؿشط ٗٚ ٝاؾ٠.  ثجيٜي

 !!! ثبٝض ػي ٗي٠ٌٜ

 ٠ً ذكٚ ٝ آٗطيٌبيي كي٢٘ٔبي ػبقن ٗٚ.  ُلز ٗي ضاؾز.  ذٜسٟ ظيط ظزٕ ذطاة حبّ ١٘ٞٙ ثب

 .  ثٞزٕ زاقز ذٞٛطيعي ٝ ذٞٙ سٞـ

 ١٘ٞٙ ٝ ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠.  زٖٓ سٞ ٛكؿز ؿٖ ٝ اكشبزٕ ١يطثس يبز زٝثبضٟ ، ذٜسيسٕ ٠ً يٌٖ

 : ُلشٖ ًكيسٕ ٗي ذٍ زؾشٖ ثب اـ ؾي٠ٜ ضٝي زاقشٖ ٠ً ػٞضي

 ث٠ حطًبر ايٚ انال.  ٛساقز ػبزي حبٓز آزٕ ايٚ.  ٗيشطؾٖ ٗٚ.  ٗبًبٙ ًٜيٖ ًبض چي ثبيس حبال -

 !!!ٛ٘يرٞضٟ هيبكف

.  ظز ُٜس ٠ً ١ٖ اح٘ن ذؿطٝ ايٚ.  ثصاضٗز س٢ٜب ٗيشطؾٖ زي٠ِ.  ٛساضٟ هيبك٠ ث٠ ضثُي ثٞزٙ زي٠ٛٞ -

 .  ثٞزٟ ٗبقيٚ سٞ چٞٙ.  ثٞزٙ ًطزٟ دٜچط ١ٖ اٝٛٞ ٗبقيٚ چطخ ػٞضي چ٠ ٛيؿز ٗؼٕٔٞ

 ًبض چي ثجيٜٖ سب دٔيؽ ازاضٟ ضٕ ٗي ١ٖ ذٞزٕ.  ٛجبقي س٢ٜب سب ايٜب ٗبٗبٙ ذ٠ٛٞ ثطٗز ٗي نجح كطزا

 . ثٌٜٖ ٗيشٖٞٛ

 .  ذٞضزٕ ثٞز ًطزٟ يد ٠ً ٝ چبييٖ ايٞاٙ حطف ثي ثؼس ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ آضٕٝ

 ثس ١ٖ ٝ ٗبًبٙ.  دطيسٕ ذٞاة اظ ١ٖ ثبض چٜس.  ًطز ٛ٘ي ّٝ ٜٗٞ ١يطثس ًبثٞؼ نجح سب قت اٝٙ

 .  ثٞزٕ ًطزٟ ذٞاة

 ذ٠ٛٞ اظ ١ٖ ٝهز اٝٙ سب زٛجبٖٓ ٗيبز ذٞزـ ظ٢ط اظ ثؼس ُلز ٝ ايٜب ٗبٗبٙ ذ٠ٛٞ ثطز ٜٗٞ ٗبًبٙ نجح

 .  ٛطٕ ثيطٝٙ
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 اظ هجْ ١بي ٗبػطا اظ اٝٙ.  زيسٕ ٗي ٝ آضاٗف ضَٛ ٛجبيس ٗٚ چطا.  ًطزٕ ٗي ثسثرشي احؿبؼ

 ايٚ ثبيس ٗيٌطزٕ ػبزر ظٛسُي ايٚ ث٠ زاقشٖ ٠ً ١ٖ حبال.  ًطزٖٛ اظزٝاع ٝيغ اظ اٝٙ.  ػطٝؾي

 .  ٗيٞٗس ديف اسلبم

 ٠٘١ ٝ ًطزٟ ثبظ زظزي آزٕ ث٠ ضاػغ ضٝ ػسيسي قٌبيز ضكش٠ ُلز ٝ زٛجبٖٓ اٝٗس ٗبًبٙ ظ٢ط اظ ثؼس

 . ٠ًٜ زٛجبّ ضٝ ًبض١ب سب ًٝيْ ث٠ ؾذطزٟ ضٝ چيع

 ضٝحي٠ ث٢ٖ.  ٠ًٜ آضٖٗ ٗيٌطز ؾؼي ذئي ٗبًبٙ.  ثٞزيٖ ضيرش٠ ١ٖ ث٠ ذئي ضٝحي ٛظط اظ ػلش٘ٞٙ

 ٛ٘يسيسٕ ظٛساٙ ١بي ٗي٠ٔ دكز ٝ ١يطثس ٠ً ٝهشي سب ٝٓي.  ٗيك٠ زؾشِيط ظٝزي ث٠ ٠ً ث٠ِ ٝ ثسٟ

 .  قس ٛ٘ي ضاحز ذيبٖٓ

 

 

 

 

 ثطيٖ ٗسر ي٠ ثك٠ ػٞو ١ٞاٗٞٙ ٝ آة ٠ً ايٚ ٝاؾ٠ ٠ً زاز ديك٢ٜبز ٗبًبٙ ثؼس ١لش٠ ي٠ حسٝز

 ايٚ سٞ قبيس.  ٗيكسيٖ زٝض ٗسر ي٠ ١ٖ س٢طاٙ اظ ايٜؼٞضي. ثٞز ذٞثي ديك٢ٜبز ٛظطٕ ث٠.  ق٘بّ

 .  ٗيٌطزٙ ديسا ١ٖ ضٝ ١يطثس ، ظٗبٙ

 ثٞزٕ ضيرش٠ ١ٖ ث٠ ذئي ضٝحي ٛظط اظ.  اكشبزيٖ ضاٟ ظ٢ط ٛعزيي ٝ ًطز ضاٟ ث٠ ضٝ ضٝ ًبض١بـ ٗبًبٙ

 ٗيٌطز ؾؼي ذئي ٗبًبٙ.  ثبق٠ قسٟ سٕ٘ٞ چي ٠٘١.  ًٜٖ ثبظ ٝ ثجٜسٕ ٝ چك٘بٕ ٗيرٞاؾز زٖٓ. 

 . ٛساقز اي كبيسٟ ٝٓي.  ٠ًٜ ذبضع ١ٞا ٝ حبّ ايٚ اظ ٜٗٞ

 ٗيسازٕ ػٞاة اي ٠ً٘ٔ ي٠ كوٍ ٗٚ ٗيعز حطف ثب١بٕ ٗبًبٙ چي ١ط.  ثٞزٕ ؾبًز ؾبًز ٗبقيٚ سٞ

 .  ثسٕ ٠ً ٛساقشٖ ػٞاثي يب

 ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٜٖٗ.  قس ديبزٟ ٗبقيٚ اظ ٝ زاقز ٠ِٛ ضٝزذ٠ٛٞ ًٜبض.  قس سٕ٘ٞ ٗبًبٙ َبهز

 .  ضٝزذ٠ٛٞ ث٠ ظزٕ ظّ ٝ ٗبقيٚ ث٠ زازٕ سٌي٠ ٝ قسٕ ديبزٟ
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 زؾز ٝٓي.  ؾٞذز ٗي ٝاؾف زٖٓ.  ٗيطكز ضاٟ ًالكِي ثب ٝ ثٞز ٝايؿشبزٟ ٗٚ اظ ػٔٞسط ٗبًبٙ

 .  ثسٕ ُيط ٗيرٞاؾز زٖٓ ظٗبٙ ٝ ظٗيٚ ث٠.  ثٞزٕ هبَي ثسػٞضي.  ٛجٞز ذٞزٕ

 .  ٗي٠ٌٜ ِٛبٕ ٛبضاحشي ثب زاضٟ ٝ ٝايؿشبزٟ ضٕٝ ػٔٞي زيسٕ ٠ً ثٞزٕ كٌط سٞ ػٞضي ١٘يٚ

 ٗيسٕ هّٞ.  ًٚ سحْ٘ يٌٖ ؟ ذٞزر ثب ٗيٌٜي ايٜؼٞضي چي ٝاؾ٠ ؟ آيٚ قسي ايٜؼٞضي چطا -

  ثك٠ سٕ٘ٞ ظٝزي ث٠ ١ب ٗبػطا ايٚ ٠٘١

 : ُلشٖ ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ ػهجبٛيز ثب

 زٝض ثبيس ًي سب.  ذسا ث٠ قسٕ ذؿش٠ ؟ ٗيك٠ سٕ٘ٞ ػٞضي چ٠ ثِٞ ؟ ١بٙ ٗيك٠ سٕ٘ٞ ػٞضي چ٠ -

  ؟ ظٛسُي قس ايٜٖ ؟ ٛك٠ ديسا ػب ي٠ اظ ١يطثس ٠ًٔ ؾطٝ سب ًٜٖ ِٛبٟ ٝ اَطاكٖ

 : ُلز ًالكِي ثب

 .  ٗيسٕ هّٞ.  ٗٞاظجشٖ ٗٚ.  ٛ٘يٞكش٠ اسلبهي -

 : ُلشٖ س٘بٕ ثسػٜؿي ثس ٝ چك٘بـ سٞ ًطزٕ ِٛبٟ

 ُٝط٠ٛ.  سٞ ذبَط ث٠ ٗيٌكٖ چي ١ط!!!  قس چي ٠ً زيسي ٝٓي.  ثٞزي ٗٞاظجٖ ٗظال ١ٖ زكؼ٠ اٝٙ -

.  زضزؾط ١٘ف.  ٛسإ آضاٗف ١ٖ ٓحظ٠ ي٠ ظٛسُيٖ سٞ اٝٗسي ٝهشي اظ.  زاضٕ چيٌبض ١يطثس ث٠ ٗٚ

  ٗكٌالر ١٘ف.  ايُطاة ١٘ف

 ضيرز نٞضسف سٞ ٛبضاحشي ٝ زضز اٛوسض.  قس ػٞو ١ٖ نٞضسف ضَٛ.  قس ػٞو چك٘بـ ضَٛ

 ثٞز ايٚ سوهيط ٠ِٗ ؟ ًطزٕ ٝ ًبض ايٚ ٗٚ چطا.  قسٕ دكي٘ٞٙ ثٞزٕ ظزٟ ٠ً حطكي اظ ؾَ ٗظْ ٠ً

 ٠ً ثٞز سٞـ ؿٖ ٝ ثٞز هطٗع چك٘بـ اٛوسض.  چك٘بٕ سٞ ظز ظّ ٛبضاحشي ثب.  ثٞز زي٠ٛٞ ١يطثس ٠ً

 . دبييٚ اٛساذشٖ ٝ ؾطٕ ًٜٖ سحْ٘ ٛشٞٛؿشٖ

 : ُلز ٠ً قٜيسٕ ٝ نساـ ٓحظ٠ ػٜس اظ ثؼس

  ُٖٔ ثجركٖ.  ٠ٜٗ سوهيط ١٘ف ُي ٗي ضاؾز -
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.  ًكيسٕ ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ضكز ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  قس ٗبقيٚ ؾٞاض ضكز اي ايبك٠ حطف ١يچ ثسٝٙ ثؼس

 اقي ذٞزٖٗ د٢ٌٔبي دكز.  ثٞزٕ آٝضزٟ ًٖ ًكيسٙ ٛلؽ ٝاؾ٠ ١ٞا ، حطكٖ ُلشٚ اظ ثؼس اِٛبض

 .  دبييٚ ثيبز اقٌبٕ ٛسٕ اػبظٟ ٠ً ًكيسٕ زي٠ِ ػ٘ين ٛلؽ چٜسسب.  ثٞز قسٟ ػ٘غ

 ٠ً ظٛسُي.  ذٞاز ٗي ػبزي ظٛسُي ي٠ زٖٓ ٗٚ.  ثٞز حوف.  زي٠ِ ثؿ٠.  ظزٕ ٢ٛيت ذٞزٕ ث٠ ثؼس

 ٠ً ثٞز ٝهز ذئي االٙ ٗٚ.  ثبقٖ كطاض ٝ ثحض ػطٝ حبّ زض زائٖ ٠ً ايٚ ٠ٛ.  ثبق٠ ٗؼ٘ٞٓي ٝ ٛطٗبّ

 .  ًطزٕ ٛ٘ي ظٛسُي ػبزي زي٠ِ

 ١ٜٞظ ٝٓي.  ٛجٞزٟ ثسي حطف ٝ ثٞز حوف ظزٕ ٗبًبٙ ث٠ ٠ً حطكي ٠ً ًطزٕ آضٕٝ ذٞزٗٞ كٌط ايٚ ثب

 .  ثٞز ؿطيت ذٞزٖٗ ٝاؾ٠ ٠ً ثٞز ٛبضاحشي ي٠ زٖٓ س٠

 قٜيسٙ ثب.  ثٞز ثؿش٠ ضٝ چك٘بـ ٝ كطٗٞٙ ضٝي ثٞز ُصاقش٠ ٝ ؾطـ.  قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض ضكشٖ

 .ًطز حطًز ٝ ًطز ضٝقٚ ٝ ٗبقيٚ حطف ثسٝٙ ٝ ثطزاقز كطٗٞٙ اظ ٝ ؾطـ ، زض نساي

 ايٚ سب ثِٖ چيعي ي٠ ٗيرٞاؾز زٖٓ.  ٗيٌطز ِٛبٟ ػبزٟ ث٠ زاقز حطف ثسٝٙ.  ًطزٕ ث٢ف ِٛبٟ ي٠

 ثك٠ آضٕٝ يٌٖ ثصاض.  ث٢شطٟ ِٖٛ ١يچي ُلشٖ ذٞزٕ ثب.  ٛ٘يطؾيس كٌطٕ ث٠ چيعي ٝٓي ثيبز زض حبٓز

 .  ٗيبضٕ زض زٓف اظ ثؼس

 : ُلز ٝ زاقز ٠ِٛ ضؾشٞضاٙ ي٠ ػٔٞي

 .  ثرٞضيٖ ٢ٛبض ثطيٖ ث٢شطٟ -

 

.  ضكشٖ زٛجبٓف ٝ قسٕ ديبزٟ حطف ثي.  اؾز ُطؾ٠ٜ ذٞزـ قبيس ُلشٖ ٝٓي ٛساقشٖ ؿصا ث٠ ٗئي

 .  ثٞز ؾبًز ذئي.  قسيٖ ٜٗشظط ٝ زازيٖ ؾلبضـ ضٝ ؿصا

 زٖٓ.  ٗيٌكيس ٢ٗلٕٞ ٛب قٌالي ٗيع ضٝ زاقز زؾشف ثب ٝ اـ چ٠ٛٞ ظيط ثٞز ُصاقش٠ ٝ زؾشف

 . ًطزٕ نساـ آضٕٝ.  ٛيبٝضز َبهز

  ٗبًـــــــــبٙ -
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 ظيط ثعٖٛ ٗيرٞاؾز زٖٓ ٠ً ثٞز ؿِ٘يٚ چك٘بـ اٛوسض.  ًطز ِٛبٕ حطف ثي ٝ ثبال آٝضز ٝ ؾطـ

 سٞ ٗبًبٙ ٠ً ايٚ اظ ذٞقحبٖٓ ُلشٖ ديف ضٝظ چٜس ١٘يٚ ذٞث٠.  ثٞزٕ ًطزٟ ًبض چي ٗٚ.  ُطي٠

 !!!؟ ٌٛطزٕ زضًف ٗٚ چطا دؽ.  ُٜب١ٖ ثي ٗٚ ٠ً ك٢٘يس ٝ ًطز زضى ٜٗٞ ١يطثس هًي٠

 : ُلشٖ ثـى ثب

  حطكبٕ ٝاؾ٠ ٗيرٞإ ٗؼصضر.  ٗشبؾلٖ -

 : ُلز ٝ دبييٚ اٛساذز ٝ ؾطـ زٝثبضٟ

  زاضي حن.  ٛكسٕ ٛبضاحز سٞ اظ -

 : ُلز ٝ ًكيس ػ٘ين ٛلؽ ي٠ ٝ ًكيس ١ٞٗبـ سٞ زؾشي ًالك٠.  نٜسٓي ث٠ زاض سٌي٠ ثؼس

 .  چي ٠٘١ ث٠ ظزٕ ُٜس اٝٗسٕ ظٛسُيز سٞ ٗٚ ٝهشي اظ -

 

 : ُلشٖ ٛب٠ٓ ثب

  ٛيؿز َٞض ايٚ ٗبًبٙ ٠ٛ -

 

 .  َٞض ١٘يٚ چطا -

 ٛبضاحز اٛوسض ١ٖ اٝٙ اظ ثؼس.  ثعٖٛ حطف زي٠ِ ٛشٞٛؿشٖ ٝ آٝضز ٝ ؿصاٗٞٙ ُبضؾٞٙ ٗٞهغ ١٘ٞٙ

  دبييٚ ٗيبز اقٌبٕ ثعٖٛ حطكي اُط زٝٛؿشٖ ٗي ٠ً زاقشٖ ثـى ٝ ثٞزٕ

 يٌٖ.  ٛساقشيٖ ؿصا ذٞضزٙ ث٠ ٗئي ًسٕٝ ١يچ ٝ ًطزيٖ ٗي ثبظي ؿصاٗٞٙ ثب زاقشيٖ كوٍ زٝسبيي

 : ُلز ٝ ًطز ظطكٖ ث٠ ِٛب١ي ٗبًبٙ ُصقز ٠ً

 . ثيٞكشيٖ ضاٟ زي٠ِ ث٢شط ذٞضي ٛ٘ي اُط -

 ٝ ثطزاقشٖ ٗيع ضٝي اظ ٝ ؾٞييچ ثٖ٘ٞٛ ٜٗشظطـ ٠ً ايٚ ثسٝٙ ٝ قسٕ ثٜٔس نٜسٓي ضٝ اظ حطف ثي

 .  قسٕ ٗبقيٚ ؾٞاض ضكشٖ
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 ..... حبال ٠ً ثٞز ث٢ٖ حٞاؾف اٛوسض ١٘يك٠.  ثبق٠ سٞػ٠ ثي ث٢ٖ ٗبًبٙ ٛساقشٖ ػبزر.  ُطكز زٖٓ

 ضايي ضيرز ٛ٘ي ز١ٜٖ سٞ ضٝ ؿصا ظٝض ث٠ سب ٛرٞضزٕ ؿصا ١يچي زيس ٗي ٝ ثٞز اي زي٠ِ ظٗبٙ ١ط ا٠ُ

 ٝٓي.  ٗيسٝٛؿشٖ.  ثٞزٕ قسٟ ذٞاٟ ذٞز چوسض ٝاهؼب.  ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾف انال حبال ٝي.  قس ٛ٘ي

 .  ثٞز ًطزٟ ػبزسٖ ثس ث٢ٖ حسـ اظ ثيف سٞػ٠ ثب ٗبًبٙ.  ثٞزٕ قسٟ ثسػبزر.  ٛجٞز ذٞزٕ زؾز

 

 ثطُكشٖ ثبنساـ ٠ً ٛكؿشٖ ؾي٠ٜ ث٠ زؾز ٝ ًطزٕ ١ٖ سٞ ٝ اذ٘بٕ. اٝٗسٕ ذٞزٕ ث٠ زض نساي ثب

 .  َطكف

 .  ثك٠ ار ُطؾ٠ٜ قبيس ُلشٖ ٛرٞضزي ١يچي زيسٕ -

 ٝ ٗبقيٚ ٝ ُطكز زؾشٖ اظ ٝ ؾٞييچ ٝ ػوت نٜسٓي ضٝ ُصاقز ثٞز ُطكش٠ ٠ً ضٝ ؿسايي ظطف ثؼس

 . اكشبز ضاٟ ٝ ًطز ضٝقٚ

 ٝ ٓجرٜسٕ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠.  قس ٗؼٕٔٞ زٛسٝٛبٕ ٠٘١ ٠ً نٞضسٖ ضٝ اٝٗس ُٜسٟ ٓجرٜس ي٠ ذٞزآُبٟ ٛب

 .  ًطزٕ ذيبثٞٙ ؾ٘ز ث٠ ضٝ ضٕٝ ٛجي٠ٜ

  ١ؿز ث٢ٖ حٞاؾف ١ٜٞظ دؽ

 ٠ً ثسي ؾجوز ٝ ٗبقيٚ ثٞم ثبنساي ٠ً.  ثٞزٕ ثيساضي ٝ ذٞاة سٞ.  ثٞز ُصقش٠ ٗسر چ٠ ٛ٘يسٖٝٛ

 ؟ ٗي٠ٌٜ ضاٜٛسُي ػٞضي ايٚ چطا ايٚ -.  قس ثبظ ٌٗ٘ٚ حس آذطيٚ سب چك٘بٕ.  ُطكز ٗبًبٙ

 ثؿش٠ حطف ثسٝٙ ز١ٜٖ ًالكف ٝ ِٛطاٙ هيبك٠ زيسٙ اظ ٝٓي ثِٖ ث٢ف چيعي ي٠ سب ؾ٘شف ثطُكشٖ

 .  قس

 : ُلشٖ سطزيس ثب

 ؟ اكشبزٟ اسلبهي ٗبًبٙ -

 : ُلز قي ثب ًطز ٗي ِٛبٟ ٝ ػوت زاقز آي٠ٜ اظ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

  ٛجبـ ِٛطاٙ.  ٠ٛ -

 :ُلز ٗبًبٙ ٠ً ًٜٖ ِٛبٟ ٝ ػوت ثطُطزٝٛسٕ ٝ ؾطٕ.  ثٞزٕ ِٛطاٙ ٗٚ ٝٓي
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  آيٚ ثطِٛطز -

 هٔجٖ ٓحظ٠ ي٠ ٝاؾ٠ ٝ زيسٕ ٝ زيسٕ ٗي ٛجبيس ٠ً چيعي.  زيسٕ ضٝ ػوت ٗٚ.  ثٞز قسٟ زيط ٝٓي

  ٛساضٟ ػطيبٙ ثسٖٛ سٞ زي٠ِ ذٞٙ ًطزٕ احؿبؼ.  ز١ٜٖ سٞ اٝٗس

 : ُلشٖ ٝ ٗبًبٙ ؾ٘ز ثطُكشٖ ث٢ز ثب

 ؟ ٠ٛ ١يطثس اٝٙ...اٝٙ -

 : ُلز.  ُطكز ٝ زؾشٖ آضٕٝ ٝ ًطز ِٛبٕ ِٛطاٛي ثب ٗبًبٙ

 ٛجبـ ِٛطاٙ آيٜٖ ٛجبـ ِٛطاٙ.  ١يطثس آضٟ -

 : ُلز ٝ ُطكز س٘بؼ ًي ثب ٛ٘يسٖٝٛ ٝ آٝضز ٝ زض ٝ ٗٞثبئف ثؼس

 ؟ ذٞثيس ق٘ب.  ذٞث٠ ١ٖ ثبثب.  ذٞثٖ ٗطؾي.  ؾط١َٜ ػٜبة ؾالٕ -

 :ُلز ٓحظ٠ ػٜس اظ ثؼس ٠ً ُلز چي اٝٙ ٛ٘يسٖٝٛ

  ٛيؿز ػبزي حطًبسف.  زٛجب٠ٛٞ٘ٓ ػبزٟ سٞ االٙ ١يطثس -

 

..... 

 

 

 .  ًطزٕ ضز ضٝ دٔٞض االٙ ٗٚ -

 

..... 
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 . ًطز هُغ ظزٙ حطف يٌٖ اظ ثؼس ٝ ذٞٛس َطف ٝاؾ٠ ٝ ١يطثس ٗبقيٚ ق٘بضٟ ثؼس

 : ُلشٖ كٞضي

 ؟ ٗبًبٙ ُلز چي -

 : ُلز ٝ ظز ث٢ٖ ثركي اَ٘يٜبٙ ٓجرٜس

 .ثبـ آضٕٝ سٞ.  ٗيسٟ ذجط ضاٟ سٞ ُكز ١بي ٗبقيٚ ث٠ االٙ ُلز.  ٛجبـ ِٛطاٙ -

 ١يچ زضٟ ٝ ًٟٞ اظ ؿيط.  ثٞزيٖ قسٟ ذبضع ق٢ط اظ.  ثٞز ذٔٞر ػبزٟ.  ثبقٖ آضٕٝ ٛ٘يشٞٛؿشٖ ٝٓي

 .  ثك٠ ًٖ ِٛطاٛيٖ ثك٠ ثبػض ٠ً ٛجٞز ٛعزيٌ٘ٞٙ اي زي٠ِ چيع

 . ًطزٕ ِٛبٟ ضٝ ػوت ٝحكز ثب ٝ ذٞضزٕ سٌٞٛي ي٠ سطؼ اظ ثٞم نساي ثب زٝثبضٟ

 

 

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ سطؼ ثب

 ؟ ٗي٠ٌٜ ًبض چي زاضٟ زي٠ٛٞ ايٚ -

 : ُلز ٝ زاز سٌٞٙ ٝ ؾطـ ػهجي

  ٝاهؼب قسٟ زي٠ٛٞ.  زٖٝٛ ٛ٘ي -

 دطر قس ثبػض ٠ً ذٞضز ٗبقيٚ ث٠ ٗحٌٖ يطث٠ ي٠ ١ٖ ثؼس ٝ اٝٗس ٝحكشٜبى نساي ي٠ يٌسكؼ٠

 . قيك٠ سٞ ثٞزٕ ضكش٠ ؾط ثب ثٞزٕ ٛجؿش٠ ً٘طثٜس ا٠ُ. ػٔٞ ثكٖ

 

 .  ٗب ٗبقيٚ ث٠ ًٞثيس دكز اظ ٗبقيٜف ثب ضٝاٛي.  چؿجيسٕ ضٝ نٜسٓي ٗحٌٖ ٝ ظزٕ ػيؾ ي٠

 . زاقز ٗب ٗبقيٚ ث٠ ثيكشطي سؿٍٔ ٝ ثٞز ثٜٔس قبؾشي ٗبقيٜكٖ

 : ُلز ٜٗٞ ؾ٘ز ثطُكز ٗبًبٙ
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 هسضر ثب ضٝ ٗبقيٜف زكؼ٠ ايٚ ٠ً ثٞز ٛكسٟ سٕ٘ٞ حطكف ١ٜٞظ ٝٓي.  ٛشطؼ آيٚ ثبـ آضٕٝ -

  ًٞثيس ٗب ٗبقيٚ ث٠ ثيكشطي

 ٗيٞٗس زاقز ؾطػز ثب اقٌبٕ زي٠ِ ٠ً ٗٚ.  ٗيساز كحف كوٍ ٓت ظيط ٝ ثٞز قسٟ ١ّٞ ١ٖ ٗبًبٙ

  سطؾيسٕ ٗي ٗطٍ حس ث٠.  دبييٚ

 

 : ُلز ٝ ؾ٘شٖ ثطُكشٖ ٗبًبٙ

 ؟ ثبق٠ زاض ٠ِٛ ٝ ذٞزر نٜسٓي ضٝ ٗحٌٖ آيٚ -

 .  ٗيٌطزٕ ُطي٠ كوٍ ٝ ثٞز ضكش٠ يبزٕ ظزٖٛ حطف ٠ً ثٞزٕ سطؾيسٟ اٛوسض.  ُلشٖ ٛ٘ي ١يچي

 . ًطزٕ ِٛبٟ ث٢ف سؼؼت ثب ٗبًبٙ زاز نساي ثب

 ؟ ٗيِٖ چي ٗيل٢٘ي.  آيٚ سٞإ ثب -

 . زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ ٝ.  ًطزٕ ِٛبـ ُطي٠ ثب

 : ُلز ٝ ذٜسيس حبّ اٝٙ ر

 .  ذٞة زذشط ذٞث٠.  ذٞث٠ -

  ثٞز ثيكشط ٗٚ اظ ذٞزـ ِٛطاٛي ُٝط٠ٛ ثبقٖ آضٕٝ ٗٚ ٠ً ايٚ ذبَط ث٠ ًبضاـ ايٚ ٠٘١ ٗيسٝٛؿشٖ

 ؾجوز اظـ ٛصاضٟ ًطز ٗي ؾؼي ٗبًبٙ.  ثيطٝٙ آٝضز كٌط اظ ٜٗٞ ذٞضز ٗبقيٚ ث٠ ٠ً ثؼسي يطث٠

 ًٜبض اظ ثِيطٟ ؾجوز اظـ ثش٠ٛٞ ٗبًبٙ ٠ً ايٚ اظ هجْ ٝ ٗبقيٚ ًٜبض اٝٗس ٓحظ٠ ي٠ سٞ ٝٓي.  ثِيطٟ

  ٗبقيٚ ث٠ ًٞثيس

 ٗبقيٚ ؾرشي ث٠ ٗبًبٙ.  ًطز ًبضي ٛ٘يكس زضؾز ٝ ثٞز زضٟ ١ٖ َطك٘ٞٙ ي٠ ٠ً ثٞز ايٜؼب ثسثرشي

 .  نٜسٓي ث٠ ثٞزٕ چؿجيسٟ سطؼ اظ ٠ً ٗٚ.  ظز ػٔٞ ١يطثس ٗبقٚ اظ ٝ ًطز ًٜشطّ ٝ

 ايٚ.  ٗبقيٚ ث٠ ثٌٞث٠ ًٜبض اظ ٠ً ٗيٌطز ؾؼي ٝ ٗبقيٚ ث٠ ٗيٌٞثيس دكز اظ ػٞضي ١٘يٚ ١ٖ ١يطثس

 .  ٗيسٖٝٛ ٗٚ. ثٌك٠ ضٝ ٗب ذٞاؾز ٗي
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 ث٠ ضٝ اظ.  ز١ٜٖ سٞ ٗيٞٗس هٔجٖ زاقز. ٗب ًٜبض ثطؾ٠ٛٞ ٝ ٗبقيٚ سٞٛؿز ١يطثس ٠ً قس چي ٛ٘يسٖٝٛ

 . ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾف انال اح٘ن ٝٓي اٝٗس ٗي ٗبقيٚ زاقز ١ٖ ضٝ

 ًٜشطّ ٠ً زضٟ َطف ضٝ ٗب ًكٞٛس ٝ ٗبقيٚ ث٠ ًٞثيس قسر ثب ١٘چيٚ.  اكشبز اسلبم ٓحظ٠ ي٠ سٞ

 .  قس ذبضع ٗبًبٙ زؾز اظ ٗبقيٚ

 ؾَٜ سرش٠ ي٠ ث٠ ذٞضز ٠ً ػبزٟ ؾ٘ز ًكيس ٗبقيٚ ظٝض ث٠ ٠ً زضٟ َطف ٗيطكز زاقز ؾطػز ثب

 سطؼ اظ ٝ ك٢٘يسٕ ٠ً ثٞز چيعي س٢ٜب ٗبًبٙ كطيبز ٝ ذٞزٕ ػيؾ.  ثٞزٙ ُصاقش٠ ػبزٟ ًٜبض ٠ً

 .  ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ

.  ثٞز ًطزٟ دط ٝ ُٞقٖ س٘بٕ نٞضس٘ٞٙ ٝ ؾط سٞي ٗبقيٚ ١بي قيك٠ ضيرشٚ ٝ قٌؿشٚ نساي

 ايٚ ٝ آ١ٚ قسٙ ذٞضز ٝ ٗبقيٚ ١بي قيك٠ نساي سٞ ٗبًبٙ ُلشٚ آيٚ كطيبز ٝ ٗٚ ػيؾ نساي

 چيعي س٢ٜب آذط ٠ً چطذيس ذٞزـ زٝض ٗبقيٚ اٛوسض.  ثٞز قسٟ ُٖ ٗب قسٙ دطر َطف اٝٙ ٝ َطف

 .  ثذيچ٠ ً٘طٕ سٞ ثسي زضز قس ثبػض ٠ً ثٞز قسيسي ٝ ٗحٌٖ يطث٠ ي٠ ًطزٕ احؿبؼ ٠ً

 

 .  ثٞز ذٞٙ اظ دط ٝ ثٞز ظذ٘ي ١ب قيك٠ ذبَط ث٠ نٞضسٖ ٝ زؾز س٘بٕ

 سٞ نٞضسف ٠ً ًطزٕ ٗبًبٙ ث٠ ِٛبٟ ي٠.  زي٠ِ َطف ظزٕ ٝ ايطثي.  اٝٗس ٛ٘ي ٗبًبٙ اظ نسايي ١يچ

 .  ثٞز قسٟ ُٖ ايطثي

 

 ٝ ٛلؿٖ ً٘طٕ زضز ٝٓي ثٌكٖ ٗبًبٙ ؾ٘ز ث٠ ٝ ذٞزٕ ًطزٕ ؾؼي ٝ ًطزٕ ثبظ ٝ ً٘طثٜسٕ ثسثرشي ثب

 .  ثطيس

 سٌي٠ ٝ ػوت ؾ٘ز ًكيسٗف ٝ ُطكشٖ ٝ اـ ق٠ٛٞ ٝ ؾ٘شف ًكيسٕ ٝ ذٞزٕ يٌٖ ؾرشي ث٠

 .  ثٞز ذٞٙ اظ دط نٞضسف س٘بٕ ٝ ثٞز ثؿش٠ چك٘بـ ٝٓي.  نٜسٓي ث٠ زازٗف

  ًطزٕ نساـ.  اٝٗس ثٜس ٛلؿٖ ًطزٕ احؿبؼ آٙ ي٠
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  ٗبًـــــــــــــــبٙ.  ٗبًبٙ -

  ٛساز ػٞاثي ٝٓي

 : ظزٕ ػيؾ كٌط ايٚ ؟ثب ٗطزٟ ٠ٌٜٛ ؟ ٛ٘ي٠ِ چيعي چطا.  ٛ٘يع٠ٛ حطف چطا

 ذسا ضٝ سٞ ٗبًبٙ.  ًٚ ثبظ ٝ چك٘بر آيٚ ػٞٙ.  قٞ ثٜٔس ذسا ضٝ سٞ.  ٗبًبٙ.  ٗبًبٙ -

  ُلز ٛ٘ي ١يچي ٝٓي

 

 . ث٘يطٟ ٛساقز حن ٠ٛ. ٗطز ٗي ٛجبيس.  ٛجٞز حبٓيٖ ١يچي زي٠ِ

 ثيساض ٝاؾ٠ ًطزٙ آش٘بؼ.  ًطزٙ ُطي٠ ٝ ظزٙ ػيؾ ث٠ ًطزٕ قطٝع ذٞٛي نٞضر ؾطٝ ٝ حبّ اٝٙ ثب

  ٗبًبٙ قسٙ

 ..... قٞ ثيساض ٗٚ ػٞٙ ضٝ سٞ ثكٖ هطثٞٛز ٗبًبٙ -

  ٛساقز اي كبيسٟ ٝٓي

 

 

 

 

 

 

 

 ٝ زازٛف سٌٞٙ ٗحٌٖ ذطاثٖ حبّ اٝٙ ثب ًطزٕ قطٝع ٠ً ثٞزٕ قسٟ ق٠ٌ اٛوسض.  ثٞز سطؾيسٟ ذئي

  ظزٙ ػيؾ
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  ٗيٌٜٖ ذٞا١ف.  قٞ ثٜٔس هطآٙ ضٝ سٞ ٗبًبٙ -

 ١يچي ٗٚ ٝٓي.  قسٙ ػ٘غ ثيطٝٙ ٛلطي ٗيٌطزٗچٜس احؿبؼ.  اٝٗس ٗي ظيبز ثيطٝٙ اظ نسا ٝ ؾط

 ؾجع چك٘بي اٝٙ ثب ثبظٕ ٝ ٠ًٜ ثبظ ٝ چك٘بـ ٗب١بٙ ٠ً ٗيرٞاؾز زٖٓ كوٍ ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ

 . ٠ًٜ ِٛبٕ ٝحكيف

 سطؾيسٟ سهبزف ذبَط ث٠ ٠ً ذٞزٕ.  ًطزٕ ٗي كطيبز ٝ ػيؾ ٝ ٗيسازٕ سٌٞٛف كوٍ ١ب زي٠ٛٞ ٗظْ

 ٠ً زازٕ سٌٞٛف اٛوسض.  ٛجٞز ذٞزٕ زؾز حطًبسٖ انال زي٠ِ ٗيسيسٕ ٠ً ١ٖ ٝ ٗبًبٙ حبّ ثٞزٕ

 .  ذٞضٟ ٗي سٌٞٙ زاضٟ چك٘بـ دٔي ًطزٕ احؿبؼ

  ًطزٕ نساـ كٞضي

 

 ؟ ذٞثي.  ثسٟ ػٞاة ذسا ضٝ سٞ.  ٗبًبٖٛ.  ٗبًبٙ -

 ث٠ ضٝ زٛيب اِٛبض ٠ً ثٞزٕ ذٞقحبّ اٛوسض.  ًطزٙ ؾطك٠ ث٠ ًطز قطٝع ٝ ًطز ثبظ ٝ چك٘بـ آضٝٗي ث٠

  ثٞزٙ زازٟ ٗٚ

  ذٞاؾشٖ ٛ٘ي ذسا اظ ١يچي زي٠ِ.  ثٞز ًطزٟ ثبظ ٝ چك٘بـ.  ثٞز ظٛسٟ ٗبًبٙ

 . ًطز ٗي نسا ٠ً قٜيسٕ ٝ ٗطز ي٠ نساي ،

  ؟ ذٞث٠ حبٓشٞٙ ؟ آهب ؟ ذبٖٛ -

 

 : ُلشٖ ُطي٠ ثب ٝ ؾ٘شف ثطُكشٖ

  ثيطٝٙ ثيبضيٚ ايٜؼب اظ ضٝ ٗب ذسا ضٝ سٞ ذٞث٠ حبٓ٘ٞٙ آضٟ -

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ ث٢ٖ ِٛطاٛي ثب ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ حبٓي ثي ثب ٗبًبٙ

 ؟ ٛرٞضزٟ ػبيي ث٠ ؾطر ؟ قسي ذٞٛي هسض ايٚ ؟چطا ذٞث٠ حبٓز -

 : ُلشٖ ٝ ُصاقشٖ ٓجف ضٝ ٝ زؾشٖ آضٕٝ.  دطؾيس ٗي ٜٗٞ حبّ زاقز ثبظ ذطاثف حبّ ايٚ ثب. ذسايب
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 ؟ ذٞث٠ حبٓز سٞ.  ذٞث٠ حبٖٓ ٗٚ.  ثبـ آضٕٝ.  ١يـــــــــــؽ -

 :ُلز حبٓي ثي ثب

 .  ٗي٠ٌٜ زضز ذئي دبٕ كوٍ ذٞثٖ -

 نساي ٠ً ثيطٝٙ ثٌكٚ ٝ ٗبًبٙ اٝٗسٙ ٗطز چٜس.  قس ثبظ ٗبًبٙ ؾ٘ز زض ثعٖٛ حطف اٝٗسٕ سب

 .  قس ثٜٔس زازـ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ِٛطاٛي ثب

 ؟ ذٞث٠ حبٓز ؟ ٗبًبٙ قسٟ چي -

  ثسٕ سٌٞٛف ٛ٘يشٖٞٛ ًطزٟ ُيط دبٕ!  دبٕ -

 .  قس هُغ هٔجٖ يطثبٙ ٓحظ٠ ي٠ ٝاؾ٠ اِٛبض

 چطا؟.  چي يؼٜي

  ثيطٝٙ ًكيسٙ ٗبقيٚ اظ آضٕٝ ٜٗٞ زؾز سب چٜس ٝ قس ثبظ ٜٖٗ ؾ٘ز زض ٓحظ٠ ١٘ٞٙ

 ػٔٞي ظٝض ث٠ ٝٓي ثعٖٛ ػيؾ زّ س٠ اظ ذٞاؾز ٗي زٖٓ. ٗي٘طٕ زاضٕ زضز ً٘ط ظٝض اظ ٗيٌطز احؿبؼ

 ٗطزٟ ي٠.  ظٗيٚ ضٝ ٛؿشٖ ٗبقيٚ ًٜبض ػب ١٘ٞٙ ضؾيس ظٗيٚ ث٠ دبٕ ٠ً ١٘يٚ ٝٓي ُطكشٖ ٝ ذٞزٕ

 : ُلشٖ ٝ ًكيسٕ ػيؾ ػهجي يٌسكؼ٠ ٠ً ٠ًٜ ثٜٔسٕ ػب اظ ٠ً ُطكز ٝ زؾشٖ ٝ ًٜبض اٝٗس ٗؿٚ

  ًٚ ٖٝٓ.  ٛعٙ زؾز ٗٚ ث٠ -

 :ُلز ٝ ثبال ُطكز زؾشبـ آضٕٝ

 . ايٜؼب اظ قٞ ثٜٔس ذُطٛب٠ً ايٜؼب ػبٙ زذشط -

 اي!!!  ٛ٘يبز ثيطٝٙ ٝ ٗبقيٚ سٞ ١ٜٞظ ٗبًبٙ چطا دؽ ذُطٛبى ػب ايٚ ا٠ُ ؟ ٗيِلز زاقز چي ايٚ

 ؟ قسٟ چيعي ٠ٌٜٛ ذسا

.  د٢ٕٔٞ.  ً٘طٕ.  ثٞز ذٞضز سٜٖ س٘بٕ.  قسٕ ثٜٔس ػبٕ اظ ثسثرشي ثب ٗبقيٚ ث٠ ُطكشٖ ٝ زؾشٖ آضٕٝ

 .  ٗيٌطزٕ احؿبؼ ٝ ذٞٙ ٗعٟ كوٍ ز١ٜٖ سٞ.  ًطز ٗي زضز ١ٖ ثب ٠٘١.  زٖٓ
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 ١ٜٞظ ٝٓي ثيطٝٙ ثيبضٛف ٗبقيٚ سٞ اظ ٗيٌطزٙ سالـ زاقشٚ ٗطز زٝسب.  ٗبًبٙ ؾ٘ز ضكشٖ آضٕٝ

  ثٞز قس ػ٘غ نٞضسف زضز ظٝض اظ ٠ً زيسٕ ٝ ٗبًبٙ ٝ ظزٕ ًٜبض ضٝ ٗطزا اظ يٌي.  ثٞزٙ ٛكسٟ ٗٞكن

 : ُلشٖ ٌٜٓز ثب

  قسٟ چي.... چي

 : ُلز ٗطز

 نٜسٓي ػٞضي ي٠ ثبيس.  كطٗٞٙ ظيط ًطزٟ ُيط دبـ ، ث٢ف آٝضزٟ ككبض ٝ قٌؿش٠ دكز اظ نٜسٓي

 .  ثيبضيٖ زض دبقٞ ثشٞٛيٖ سب ػوت ثٌكي٘ف يب ثكٌٜيٖ ضٝ

 ٗي ٛلؽ ٛلؽ زضز اظ ٠ً حبٓي زض. قس ٗٚ زيسٗشٞػ٠ ٜٗٞ ٗبًبٙ سبظٟ.  ًطزٕ ِٛبٟ ٗبًبٙ ث٠ سطؼ ثب

 :ُلز ػهجبٛيز ثب.  ظز

 

 .  ايٜؼب ذُطٛبى ثكيٚ ُٞق٠ ي٠ ثطٝ ٗيٌٜي؟ ًبض چي ػب ايٚ سٞ -

 .  ٠ًٜ ٗي ٛكز زاضٟ ثٜعيٚ.  ثِيطيس كبن٠ٔ ٗبقيٚ اظ ظز زاز ٛلط ي٠ ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 زاقز ثٞز نٜسٓي دكز ٠ً اٝٛي ٝٓي.  ضكز ٝ ًطز كطاض كٞضي قٜيس حطكٞ ايٚ سب ٗطزا اظ يٌي

 .  زاز ازا٠ٗ سالقف ث٠ ٝ ٛساز ا١٘يشي ٗيطكز ًٜٔؼبض ثب١بـ

 

 

 .ٛساضٟ اٌٗبٙ.  ٛــــــــ٠. ٠ٛ ؟ ثٜعيٚ ذسايب

 اٝٙ ٠ٛ ٝٓي ذٞضز ٗي سٌٞٙ ، ػوت ث٠ ضٝ زازاٛف ١ْ ث٠ ًطزٕ قطٝع ٝ نٜسٓي ؾ٘ز ضكشٖ ٜٖٗ

 ثبق٠ زاقش٠ سبطيط ٠ً هسضي

 

 : ُلز ٝ ُطكز ٜٗٞ زؾز ػهجبٛي ٗبًبٙ
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 !!!ثطٝ ػب ايٚ ؟اظ ٗيٌٜي چيٌبض زاضي ١ؿز ٗؼٕٔٞ ١يچ -

 :  ُلشٖ ٝ زازٕ سٌٞٙ ٝ ؾطٕ ُطي٠ ثب

 . ٛ٘يطٕ ٠ٛ -

 :  ُلز ٝ ػوت ؾ٘ز ثطُكز يٌسكؼ٠

 ايٜؼب اظ ٜٖٗ ذبٖٛ ايٚ.  ايٜؼب ذُطٛبى.  قٞ زٝض ػب ايٚ اظ ذسا ضٝ سٞ.  ٛساضٟ كبيسٟ.  ثيريبّ آهب -

 ثجط

 : ُلز ٓطظٝٙ نسايي ثب ٗطز اٝٙ

 .  ثيطٝٙ ٗيبضٗز ٛجبـ ِٛطاٙ.  زاضٟ ًبض زي٠ِ يٌٖ آهب ٠ٛ -

 :ُلز ٛبضاحشي ثب ٗبًبٙ

 ٝ ظٙ ٗيبز ؾبٓز ٝ ؾٚ ث٠.  ثطٝ ثيب زاضي زٝؾز ًي ١ط ػٞٙ ضٝ سٞ.  ٛساضٟ كبيسٟ ذبٓي زؾز آهب -

 . ثطٝ ثيب ثچز ػٞٙ زاضي ثچ٠ ا٠ُ.  ثبقي زاقش٠ ثچ٠

 . ُطي٠ اظ ذٞضز ٗي سٌٞٙ ١بـ ق٠ٛٞ ٝ قس ديبزٟ ٗبقيٚ اظ آضٝٗي ث٠ ٗطز

  ذسا ث٠ إ قطٜٗسٟ آهب -

 :  ُلز ٝ ذٜسيس زضز ثب ٗبًبٙ

 . ثجط ٜٖٗ ذبٖٛ ايٚ.  ثطٝ ثبق٠ قطٜٗسٟ زقٜ٘ز -

 : ُلشٖ ٝ ظزٕ ػيؾ.  َطكٖ ثيبز اٝٗس ٗطزٟ سب

  ٛ٘يطٕ ػب ١يچ ٗٚ -

  ضكز اكشبزٟ ١بي ق٠ٛٞ ثب ٛساضٟ كبيسٟ زيس ٠ً ايٚ اظ ثؼس ٗطزٕ اٝٙ

 : ُلز آش٘بؼ ثب ٝ ُطكز ٝ زؾشٖ ٗبًبٙ

 .  ثطٝ ٗيٌٜٖ ذٞا١ف.  آيٚ ثطٝ ذسا ضٝ سٞ -
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 : ُلشٖ ٝ ٗبًبٙ ذٞٛي نٞضر ث٠ ًكيسٕ زؾز ُطي٠ ثب -

 ١ٖ ثب زٝسبيي.  ث٘يطيٖ هؿ٘ز ا٠ُ.  ثيٞكش٠ اسلبهي هطاض ا٠ُ.  ضٕ ٛ٘ي حب ١يچ ٗٚ.  ٗبًبٙ ضٕ ٛ٘ي -

 .  ٗي٘يطٕ

 : ُلز ُطي٠ ثب

 .  ثيٞكش٠ اسلبهي سٞ ٝاؾ٠ ٛ٘يرٞإ. ثطٝ ٗبًبٙ ػٞٙ.  ثطٝ ٗيِٖ ث٢ز ٓؼٜشي -

 

 : ُلز ٝ ذٜسيس ُطي٠ ٗيٞٙ ثؼس

 ث٘يطٕ ٠ً ٗيٌٜٖ ٝٓز ٝهشي كوٍ ُلشٖ ٠ً ث٢ز.  ثكي ذالل ٗٚ قط اظ ٛ٘يرٞاؾشي ١٘يك٠ ٠ِٗ -

 .  ثطٝ هطآٙ ضٝ سٞ.  آيٜٖ ثطٝ.  ٝهشك٠ حبال دؽ. 

 

 

 ، ٠ٛ.  ديچيس هٔجٖ سٞ زضز ي٠ ًطزٕ احؿبؼ.  ًطزٕ كٌط ٗبًبٙ ٛجٞز ث٠ ٓحظ٠ ي٠ ٝ ثؿشٖ ٝ چك٘بٕ

 .  ٛ٘يشٞٛؿشٖ.  قس ٛ٘ي

 

 ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ ؟ زي٠ِ سٖٞٛ ٗي ٠ِٗ ؟ ثكٖ ذالل ٗبًبٙ قط اظ ؟ ٗيِلز زاقز چي ٗبًبٙ ذسايب

 ٝ ًكيسٛف زضز ٛ٘يرٞاؾز زٖٓ.  ثجيٜٖ ٝ ٛبضاحشيف ذٞاؾز ٛ٘ي زٖٓ.  ثجيٜٖ ٝ ُطيٞٛف چك٘بي

 .  ثجيٜٖ

 

 ايٚ.  زاضٕ زٝؾــــــــــز ضٝ زي٠ٛٞ دؿط ايٚ ٗٚ.  ؿسٕ هسض ايٚ چطا.  اح٘وٖ هسض ايٚ چطا

 ...ٝ ًطزٕ ػبزر ث٢ف ٠ً ايٚ.  ٗيعزٕ ُّٞ ٝ ذٞزٕ كوٍ. ٗيرٞإ ضٝ ظٝضُٞ ٝ ذٞاٟ ذٞز دؿط



 
 

421 www.negahdl.com    دانلوداماده شدهاین کتاب درسایت نگاه 
 

 نگاه دانلود ٛٞز١كشيب اٛؼ٘ٚ ًبضثط natanayel | ػكن ث٢ب٠ٛ ث٠ زظزي آزٕ

 سٖٞٛ ٛ٘ي زي٠ِ.  ذطيز ث٠. ٛل٢٘ي ث٠ ثٞزٕ ظزٟ ٝ ذٞزٕ ٝ ثٞزٕ ػبقن.  ثٞزٕ قسٟ ػبقوف ٗٚ ٝٓي

 ػبي آؿٞـ ُطٗبي ؿيط سٞٛؿشٖ ٛ٘ي زي٠ِ.  ًٜٖ ظٛسُي چك٘بـ ثسٝٙ ٛ٘يشٖٞٛ زي٠ِ. اٝٙ ثسٝٙ

 .  ثبقٖ آضٕٝ اي زي٠ِ

 : ُلشٖ ١ن ١ن ثب ٝ اـ ٛكؿش٠ ذٞٙ ث٠ چك٘بي سٞ ظزٕ ظّ ُطيٞٙ چك٘بي ثب

 .  زاضٕ زٝؾز..  ٗٚ.... ٗٚ!!!  ٗبًبٙ سٞ ثسٝٙ ٛ٘يشٖٞٛ زي٠ِ ؟ ثطٕ آذ٠ ًؼب -

 

 . ًطز ِٛبٕ سؼؼت ثب قسٟ ُطز چك٘بي ثب ٗبًبٙ

 : ُلشٖ ٝ زؾشٖ سٞ ُطكشٖ ٝ زؾشبـ ُطي٠ ثب.  ثٞزٕ ُٗ٘ئٚ هٔجٖ س٠ اظ زي٠ِ حبال

.  ٛ٘يك٠ ثبٝضٕ ذٞزٖٗ چٞٙ.  ٛ٘يك٠ ثبٝضر ٗيسٖٝٛ ٠ٛ ؟ ٗيك٠ ثبٝضر ؟ ٗيل٢٘ي. زاضٕ زٝؾز آضٟ -

 .  ثكٖ ذالل قطر اظ ٛ٘يرٞإ.  زاضٕ زٝؾز ٗٚ ٝٓي

 : ُلز ٝ ذٜسٟ ظيط ظز ُطي٠ ٗيٞٙ ٗبًبٙ

 ؟ ٛ٘يطٕ زّ ث٠ آضظٝ ٠ً ًٜي ًبضي ذٞاي ٗي -

 : ُلشٖ ٝ ثٞؾيسٗف آضٕٝ ٝ ٓجٖ ث٠ ٝچؿجٞٛسٕ ُطكشٖ ٝ زؾشف

 ٠٘١ االٙ.  ٗبًبٙ زاضٕ زٝؾز ٝٓي قس چي ٛ٘يسٖٝٛ.  ق٠ ٛ٘ي ثبٝضٕ ذٞزٖٗ.  ثرٜسي زاضي حن -

 .  ٛ٘يطٕ ػب ١يچ سٞ ثسٝٙ.  ػٞٛ٘ي. ظٛسُي٘ي

 : ظز زاز ُطي٠ ثب

 ظٖٛ ًطزٕ ٗؼجٞضر ٝ زظزيسٗز ٠ً ١ٖ٘ٞٛ ٗٚ.  ًطزٕ ثيچبضر ٠ً ١ٖ٘ٞٛ ٗٚ.  ثؿ٠ ٓؼٜشي ثؿ٠ -

.  ثطٝ ٝ ًٚ كٌط ١بٕ ثسي ٠٘١ ث٠.  حو٠٘ ثيبز ؾطٕ ١ٖ ثاليي ١ط.  ٜٖٗ ُطزٙ ثسثرشيب ايٚ ٠٘١.  ثكي

 !!! ٓؼٜشي ؾٞظي ٗي

 

 : ظزٕ زاز ُطي٠ ثب ٜٖٗ
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 .  ٗيؿٞظيٖ ١ٖ ثب ػ٢ٜٖ ث٠ -

 زيسٕ اقي ٗيٞٙ كوٍ.  قس چي ٛل٢٘يسٕ.  ًٜبض ًكيس ٜٗٞ زؾشي ي٠ يٌسكؼ٠.  ثحظ٘ٞٙ ٝ ػط ٗيٞٙ

 .  ٗبقيٚ سٞ ضكشٚ ثٞز زؾكٞٙ ثعضٍ اٛجطاي ٠ً ٗطز زٝسب ٠ً

 زٝضٕ زؾشي ي٠ ٠ً ٗبقيٚ ؾ٘ز ثطٕ ذٞاؾشٖ ؟ ٗيسٙ ٛؼبر ٝ ٗبًبٖٛ يؼٜي ؟ ثٞز ً٘ي يؼٜي ذسا

 ديف ثطٕ ٠ً ٗيعزٕ دب ٝ زؾز ٝ ٗيعزٕ ػيؾ سٞاٖٛ س٘بٕ ثب.  ًطز زٝض ٗبقيٚ اظ ٝ ٗٚ ٝ قس حٔو٠

 ثيشبثي ايٜؼٞضي زاضٕ ٝ ٗطزٖٗ ٗيٞٙ ٠ً ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ.  ثس ذٞزٕ حبّ ٠ً ٛجٞز ٢ٖٗ ٝاؾٖ.  ٗبًبٙ

 . ثطؾٖٞٛ ٗبًبٙ ث٠ ٝ ذٞزٕ قسٟ ػٞض ١ط ٗيرٞاؾشٖ كوٍ ٗيٌٜٖ

 سٞ ٗطز زٝسب اٝٙ سالـ.  ٗبقيٚ ث٠ قسٙ ٛعزيي ٝاؾ٠ ٗٚ سالـ.  ُصقز ٗي ٠ٗ سٞ ٝاؾٖ چي ٠٘١

 ٛكبٛي آسيف ًٞچيي ًذؿٞالي ثب ٗبقيٚ ثيطٝٙ ٗطزٕ سالـ.  ٗبًبٙ آٝضزٙ ثيطٝٙ ثطاي ٗبقيٚ

 . ثِيطٙ ٝ ٗبقيٚ ُطكشٚ آسيف ػٔٞ ٠ً ايٚ ٝاؾ٠

 ١ٖ اٝٙ ٝ ُطكشٚ ٝ ًشلبـ ظيط ٗطز زٝسب اٝٙ ٠ً ثجيٜٖ ٝ ٗبًبٙ سٞٛؿشٖ كوٍ.  ٗيطكشٖ حبّ اظ زاقشٖ

  ٗٚ َطف ٗيبز ٗيطٟ ضاٟ ِٜٓٞٙ َٜٓ حبٓي زض

.  ًطزٕ ذالل ثٞزٙ ُطكش٠ ٝ ٗٚ ٠ً اٝٛبيي زؾز اظ ٝ ذٞزٕ ثٞز ػٞض ١ط.  ٛل٢٘يسٕ ١يچي زي٠ِ

 .  ًطزٙ ٖٝٓ اٗٚ چي ٠٘١ زيسٙ ٠ً ١بٕ اٝٙ

 

 ٝ ذٞزٕ.  ظٗيٚ ضٝ ٛكؿز ظذ٘يف دبي ١٘ٞٙ ثب زيس ٜٗٞ سب ٗبًبٙ.  ٗبًبٙ ػٔٞ ضؾٞٛسٕ ٝ ذٞزٕ

 .  ًطزٕ ُطي٠ زّ س٠ اظ ٝ ثـٔف سٞ اٛساذشٖ

 

 : ُلز ٝ ُطكز هبة نٞضس٘ٞ زؾشبـ ثب

 ؟ زاضي زٝؾشٖ ١ٜٞظٕ.  ٗٞٛسٕ ظٛسٟ ٠ً حبال. ؾبٖٓ٘ ٠ً حبال -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ دبى ٝ اقٌبٕ

  زي٠ٛٞ ػبقوشٖ -
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 اٝٙ ًطزٕ احؿبؼ ٠ً ثـٔف سٞ ُطكز ٗحٌٖ ٝ ٗٚ اٝٛوسض.  ذٜسيس نٞضسف س٘بٕ ُلشٖ ٝ ايٚ سب

 .  قس ذٞضز ١ٖ ثٞز ٗٞٛسٟ ؾبٖٓ ثسٖٛ سٞ ٠ً اؾشرٞٛي سب چٜس

 

 

 ًطزٟ ثبز يٌٖ ثيٜيٖ ٗيٌطزٕ احؿبؼ.  ذٞزٕ اظ ضاييٖ.  ٛيؿز ثس.  ًطزٕ ذٞزٕ ث٠ آي٠ٜ سٞ ِٛبٟ ي٠

 زضز ث٠ ٠ً چيعي سب ثٞزٕ ُكش٠ ًٔي.  ثٞز هكَٜ ٓجبؾٖ.  قسٕ حؿبؼ آٌي ُلز ٗي ٗبًبٙ ٝٓي

 ٝ ثٞز سَٜ ؾي٠ٜ ظيط سب ٠ً حطيط ػٜؽ اظ ٓؼٜي ؾجع ٓجبؼ ي٠.  ًٜٖ ديسا ثرٞضٟ ٝ ٗؼٔؽ ايٚ ٝ ٗٚ

 .  ضكشٖ ثيطٝٙ اسبم اظ ٝ ًطزٕ ٗطست يٌٖ ٝ ١ٞٗبٕ. قس ٗي ُكبز ثؼس

 ٝ ث٢ف ضؾيسٕ.  ذٜسيس ٝ ظز ثطم چك٘بـ ٗٚ زيسٙ اظ.  ثٞز ٝايؿشبزٟ زض ثيطٝٙ ٜٗشظطٕ ٗبًبٙ

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ٛبظى ٝاؾف چك٘ي دكز ٗيٌطزٕ حٔو٠ ثبظٝـ زٝض ٝ زؾشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 ؟ ٗيٌٜي سؼطيق ػي ذٞزر ٝاؾ٠ چي٠ -

 : ُلز ٝ ًكيس ٝ ثيٜيٖ ٛٞى ٝ ذٜسيس

  قسي ثبٗعٟ ذئي.  ٗيٌطزٕ شٝم ذٞقِٔي ظٙ ١٘چيٚ زاقشٚ ٝاؾ٠ زاقشٖ ٠ٛ -

 : ُلشٖ ٝ ُطكشٖ ثبظٝـ اظ ضيع ٛيكِٞٙ ي٠

 .  ًٚ ٗؿرطٟ ٝ ذٞزر -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 ٛيكِٞٙ ٝ ظزي ٝ ٗٚ ثؽ اظ ًطزي ًجٞز ٝ ؾيبٟ ٝ سٜٖ س٘بٕ.  قسٟ ثطػٌؽ ظ٠ٛٞٗ ٝ زٝض ذسا ث٠ -

  ُطكشي

 : ُلشٖ ٛبظ ثب ٝ ذٜسيسٕ

 ؟ زاضي اػشطايي ؟ چي٠ -
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 : ُلز ٝ ًطز ذٖ سؼظيٖ ػالٗز ث٠ ٝ ؾطـ ٝ ذٜسيس

  ثبقٖ زاقش٠ اػشطايي ٠ً ثٌٜٖ ؿٍٔ ٗٚ -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ثـٔف ٗحٌٖ.  زيسٕ ضٝ ػ٠٘ ٗٞهغ ١٘ٞٙ.  ُطكز ذٜسٕ

  قسي ذٞقِْ ذئي ػ٠٘ ٝاي -

 : ُلز ٝ ذٜسيس

 .  قسي ٛبظ چوسض ٛسيسي ٝ ذٞزر -

 حبّ زازٕ اَ٘يٜبٙ ث٢ف ٜٖٗ ٠ً دطؾيس ٝ ػٖٞٛ دبٛيب حبّ ٝ ًطز دطؾي احٞاّ ٗبًبٙ ثب ١ٖ ثؼس

 .  ػبٓي٠ دبٛيبٕ ٝ ذٞزٕ

 ٝ ذٞزٗٞ ، ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ػٞٙ ٗطيٖ ث٠ ذٞضز چكٖ٘ ٗيعزٕ حطف ػ٠٘ ثب زاقشٖ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ًطزٕ ُٖ ٝ دبٕ ٝ زؾز ١ٖ ثبظ ٝٓي ثٞزٕ ًطزٟ آٗبزٟ ٓحظ٠ ايٚ ٝاؾ٠

 

 ٓجرٜس ي٠ ١ٖ ٗبًبٙ.  ًطزٕ ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ػٞٙ ٗطيٖ ٗشٞػ٠ ٝ اٝٙ ٝ ُطكشٖ ٝ ٗبًبٙ زؾز

 .  قس زِٓطٗيٖ ثبػض ٠ً ظز ث٢ٖ ثركي اَ٘يٜبٙ

 .  ػٞٙ ٗطيٖ ؾ٘ز ضكشٖ ٝ ذٞاؾشٖ ٗؼصضر زٝقٞٙ ١ط اظ.  ٗيٌطزٕ نحجز ٗبًبٙ ثب زاقز ػ٠٘

 

 قسٟ سَٜ ٝاؾف زٖٓ.  ؾ٘شٖ اٝٗس آضٕٝ ثٞز ٓجف ضٝ ٓجرٜس ٠ً حبٓي زض زيس ٝ ٗٚ سب ػٞٙ ٗطيٖ

 : ُلز ٝ ًكيس آؿٞقٖ زض ٗحجز ثب.  ثٞز

 ؾطاؿي ٗب اظ ١ٖ زي٠ِ ٝ ضكشي ؟ زذشط ق٠ ٗي سَٜ ٝاؾز ٗب زّ ٛ٘يِي ؟ ذٞثي.  ػعيعٕ ؾالٕ -

 . ِٛطكشي

 : ُلشٖ ٝ اٛساذشٖ دبييٚ ؾطٕ
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 ًٜيس ثبٝض ٝٓي.  ُلشٖ ث٢شٞٙ ٗسر اٝٙ سٞ ٠ً زضٝؿ٢بيي س٘بٕ ذبَط ث٠.  حٞٙ ٗطيٖ إ قطٜٗسٟ -

 .  ٛساقشٖ اي چبضٟ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ٗحجز ثب ٝ ُطكز ثبال ٝ ؾطٕ ٝ چٖٞٛ ظيط ُصاقز ٝ زؾشف

 احؿبؼ االٙ ٠ً اي٠ٜ ٢ٖٗ -: ُلز ٝ ًكيس قٌٖ٘ ث٠ زؾشي ي٠ آضٕٝ ثؼس.  ػعيعٕ ٗيسٖٝٛ

 .  ٗيٌٜي ذٞقجرشي

 .  ًطزٕ آضاٗف احؿبؼ زّ س٠ اظ ٝ ُصاقشٖ قٌٖ٘ ضٝي ضٝ زؾشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 ٝ ًطزٕ ػٔيي ؾالٕ ١ٖ ٌٛٞيبٙ آهبي ثب ذؼبٓز ًٔي ثب.  ًٜبضٗٞٙ اٝٗسٙ ١ٖ ٌٛٞيبٙ آهبي ٝ ٗبًبٙ

 .  ًطزٕ ٗؼطكي ٝ ٗبًبٙ

 : ُلز قطٜٗسُي ثب ٗبًبٙ

 قسٕ ٛبضاحشيشٞٙ ثبػض ١ٖ ٝ ًطزٕ ِٛطاٛشٞٙ ١ٖ ظٗبٙ اٝٙ سٞ ٠ً ٗيرٞإ ٗؼصضر ق٘ب اظ ٝاهؼب ٗٚ -

 . 

 زي٠ِ ؾط زض سب ١عاض ٝ ػبقوي٠ -: ُلز ٝ ُصاقز ٗبًبٙ ق٠ٛٞ ضٝ زؾشي ٝ ذٜسيس ٌٛٞيبٙ آهبي

 .  ػٞٙ

 : ُلز ٝ ًطز ِٛبٟ چك٘بٕ سٞ ػكن ثب ٝ إ ق٠ٛٞ زٝض اٛساذز ٝ زؾشف ٢ٗطثٞٛي ثب ٗبًبٙ

  ثٞز ضؾيسٟ ُي زي٠ٛٞ ث٠ ٝ ثٞز ُصقش٠ ػبقوي اظ زي٠ِ ٗٚ ًبض -

.  ثطؾٚ زي٠ِ ٢ٛٞ٘٢ٗبي ث٠ سب ُصاقشٚ س٢ٜب ٗبضٝ ٌٛٞيبٙ آهبي ػٞٙ ٝ ٗطيٖ.  ذٜسٟ ظيط ظزيٖ ١ِ٘ي

 : ُصاقشٖ هٔجٖ ضٝي ٝ زؾشٖ ٝ ثبال دطيسٕ كطٛٞـ ػيؾ نساي ثب ٗٞهغ ١٘ٞٙ

 ؟ ثيبي االٙ ثبيس ؟سٞ اٝٗس٠ٛ ٝهش٠ االٙ -

 ٛبظ ايٜوسض قس ٛ٘ي ثبٝضٕ.  ثٞز قسٟ آؼبزٟ كٞم ػطٝؼ ٓجبؼ سٞ ٠ً زيسٕ كطٛٞـ ٝ ػوت ثطُكشٖ

 : ُلشٖ ٝ قس ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي آُبٟ ذٞز ٛب.  ثبق٠ قسٟ

 . ػؿٖٔ ٗيِٖ سجطيي.  قسي ٛبظ ذئي كطٛٞـ ٝاي -
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 ٗطؾي ؟ آيٚ ُي ٗي ضاؾز:  ُلز ٝ ذٜسيس كطٛٞـ

 : ُلز ثٜٔس ٝ اٛساذز كطٛٞـ ؾط دكز ث٠ ِٛبٟ ي٠ ٗبًبٙ

 . ظزٛف ػيؾ ثب ثسٟ ثٌكشٚ ٝ ٗٚ ظ٠ٛ ثٞز ٛعزيي.  ًٚ ػ٘غ ٝ ظٛز ايٚ ثيب حبٗيٚ -

 

 

 

 ٝ ؾليس ٝ ثٔيع ٝ ذٞقِْ ٗكٌي قٔٞاض ًز اٝٙ ثب ٠ً ذٞضز حبٗيٚ ث٠ چكٖ٘ ٗٞهغ اٝٙ سبظٟ

 ًٜبض اٝٗس.  ضؾيسٕ ٛ٘ي ٗٚ ٗبًبٙ دبي ث٠ ١ٜٞظ ٝٓي.  ثٞز قسٟ اضٝدبيي ٗب٢ٌٛبي ٗظْ ٗكٌي دبديٞٙ

 : ُلز ٝ ُطكز ٝ كطٛٞـ زؾز ٢ٗطثٞٛي ثب ٝ ٝايؿشبز كطٛٞـ

 ؟ اٝٗسٙ ٝهز االٙ.  حوك٠ ظٛز -

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 ايٚ قط اظ ٗبضٝ ثبالذطٟ قس ديسا يٌي ٠ً ايٚ اظ ذٞقحبٖٓ ذئي.  ٗيِٖ سجطيي زٝٗب.  ؾالٕ اٝال -

 .  زاز ٛؼبر كطٛٞـ

  قس ١ِ٘ي٘ٞٙ ذٜسٟ ثبػض ٠ً ظز زي٠ِ ػيؾ ي٠ كطٛٞـ

 َبهز ٗبٟ 0-2 سٞٛؿشيس ٛ٘ي.  اٝٗسٕ االٖٛ ١٘يٚ ٠ً ثبقيس ٜٗ٘ٞٙ ثبيس ٗٚ ٝيؼيز ايٚ ثب ؾٞٗب -

 ؟ ثبقٖ هٔؤي ُطزٝ ثبيس ايٜوسض ٗٚ سٞ ػطٝؾي ٝاؾ٠ ؟ ثيبٕ زض ٝيؼيز ايٚ اظ ٗٚ ثيبضي

 . قسي ثبٗعٟ ذئي اسلبهب -

 : ُلز ٝ ذٜسيس كطٛٞـ

 ؟ ذٞث٠ ذب٠ٓ دبٛيب -

 : ُلز ٠ًٜ ٗي ٗؿرطٟ ٝ كطٛٞـ زاضٟ ثٞز ٗؼٕٔٞ ٠ً نسايي ثب ٝ قٌٖ٘ ضٝ ُصاقز ٝ زؾشف ٗبًبٙ
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  ذٞث٠ حبٖٓ ٛسٟ ًكشٜٖ ث٠ ًطزٛبـ ػيؾ ػيؾ اٝٙ ثب كطٛٞـ ذب٠ٓ ا٠ُ -

 

 

 ٗي زٛيب ث٠ زي٠ِ ٗبٟ ي٠ ٠ً ٗبٗبٙ زذشط ُْ ذبَط ث٠ ٠ً زضؾش٠.  ُصاقز ذٞـ ث٢ٖ ًٔي قت اٝٙ

 ذٞقيٖ ضٝ ٝيؼيشٖ ثرٞاز ٠ً ٛجٞز چيعي حبٗيٚ ٝ كطٛٞـ ػطٝؾي ٝٓي.  ثٞزٕ ٛكؿش٠ ثيكشط اٝٗس

 . ثصاضٟ سبطيطي

 كطٛٞـ.  ذٞزٕ ظٛسُي ث٠.  ٗيٌطزٕ كٌط چي ٠٘١ ث٠ زاقشٖ ٝ ثٞزٕ ذٞاثيسٟ ٗبًبٙ ثـْ سٞ قت اٝٙ

  ضؾٞٛس ػب ايٚ ث٠ ٗبضٝ ػٞضي چ٠ ؾطٛٞقز ٠ً ايٚ. 

 : ُلشٖ آضٕٝ

 .  ثٞز اٗكت ؾيبٝقٖ ًبقٌي -

 : ُلز ٗيٌطز ٛٞاظـ ٝ ١ٞٗبٕ ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ ٗبًبٙ

 .  ُطزٟ ٗي ثط ٝ ٗيبز ًٜبض ذٞزـ ثب ثبالذطٟ اٖٝٛ ٛجبـ ِٛطاٙ -

 : ُلشٖ ثٞز قسٟ ػ٘غ چك٘بٕ سٞ اقي ٠ً ػٞضي ١٘ٞٙ

 .  ٠ًٜ ذسا -

 ؾيبٝـ.  ٗطز ٝ ُطكز ؾطَبٙ زذشطٟ ٝٓي.  ثٞز قسٟ زٝؾشبـ اظ يٌي ذٞا١ط ػبقن ؾيبٝـ

 زضؾٖ ٝهز ١ط ُلش٠.  ٗيٌطزٕ ثط ُلش٠ ٝٓي.  آٓ٘بٙ ضكز ٝ ثٖ٘ٞٛ ػب ايٚ ٛ٘يشٖٞٛ ُلز ٝ قس زاؿٞٙ

 ؾيبٝـ ٗٚ چٞٙ.  ثيٞكش٠ اسلبم ايٚ ثٞزٕ اٗيسٝاض.  ٗيِطزٕ ثط ًطزٕ ديسا ٝ ذٞزٕ يٌٖ ٝ قس سٕ٘ٞ

 . ٗيٌطز اشيشٖ ٛجٞزـ.  زاقشٖ زٝؾز ذئي ٝ

 : ُلشٖ آضٕٝ ثبالذطٟ ٝٓي ٠ٛ يب ثِٖ ٛ٘يسٝٛؿشٖ

 ؟ ثٞز يبزر.  ١يطثس ؾبِٓطز زي٠ِ ١لش٠ -

 : ُلز زاض ذف نسايي ثب ٓحظ٠ چٜس اظ ثؼس ٝ ٛعز حطكي
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 .  ثٞز يبزٕ آضٟ -

 2.  ١يطثس ٗطٍ ؾبِٓطز زٝٗيٚ زي٠ِ ١لش٠.  ؾرش٠ ٝاؾف چوسض ٗيسٝٛؿشٖ.  ٛعزٕ اي زي٠ِ حطف

 اٝٛؼٞضي ٗب قس ثبػض ١يطثس ٠ً ايٚ اظ ثؼس.  سهبزف ضٝظ ١٘ٞٙ.  ٗيِصضٟ قٕٞ ضٝظ اٝٙ اظ ؾبّ

 ضٝث٠ اظ ٠ً ًبٗيٞٛي ث٠ ثٞز ذٞضزٟ ٗحٌٖ ٝ ٠ًٜ ًٜشطّ ٝ ٗبقيٚ ٛشٞٛؿز ١ٖ ذٞزـ.  ًٜيٖ سهبزف

 ثٞز ٗؿز ٓحظ٠ اٝٙ ١يطثس ٠ً ثٞزٟ ُلش٠ هبٛٞٛي دعقٌي. ثٞز ًطزٟ سٕ٘ٞ ٓحظ٠ ١٘ٞٙ ٝ ٗيٞٗسٟ ضٝ

 . 

 ًكشٚ ث٠ ٝ ػلش٘ٞٙ ثبظيبـ زي٠ٛٞ ثب زاقز اٝٙ ٠ً ثٞز زضؾز.  ثٞز ؾرز ذئي ٗبًبٙ ٝاؾ٠

 ًبضاـ ثب ١يطثس ثب ٝٓي زاؾز زٝؾز زازاقف ٗظْ ٝ اٝٙ چٞٙ ثٞز ؾرز ٝاؾف ١ٖ ثبظ ٝٓي ٗيساز

....... 

 ػطار ث٠ سٖٞٛ ٗي ٠ً ؾبٓي 2.  ٗيِصقز ١ٖ ٗبًبٙ ث٠ ػكوٖ اػشطاف اظ ؾبّ 2 زي٠ِ ١لش٠ ٝٓي

 ثيٜ٘ٞٙ اذشالكي يب ٌٜٛيٖ زػٞا ١ٖ ثب ٠ً ٠ٛ.  ثٞز ظٛسُيٖ ضٝظ١بي ث٢شطيٚ اظ ضٝظاـ سي سي ثِٖ

 ٝٓي زيٞاض ث٠ ثٌٞثٖ ٝ ؾطٕ ٗيرٞاؾز زٖٓ ٠ً ذٞضزٕ ٗي حطل زؾشف اظ اٛوسض ٝهشب ثؼًي.  ٛجبق٠

 .  ٛجٞز ٗٞٛسُبض ش١ٜ٘ٞٙ سٞ ٝهز ١يچ زػٞا١ب اٝٙ زاقشيٖ زٝؾز ضٝ ١٘سي٠ِ چٞٙ

 :  ُلز ، ٛ٘يعٖٛ حطكي ٝ ؾبًشٖ زيس ٠ً ٗبًبٙ

  ؟ ثچ٠ ٗيٌٜي كٌط چي ث٠ -

 :  ُلشٖ ٝ ًطزٕ ػب ثـٔف سٞ ثيكشط ٝ ذٞزٕ ٝ ذٜسيسٕ

  چي ٠٘١ ث٠.  سٞ ث٠ ذٞزٕ ث٠ -

 : ُلز ٝ قٌٖ٘ ضٝ ُصاقز زؾشكٞ

 ؟ ٗيٌٜي كٌط ١ٖ ثبثب زذشط ث٠ -

 : ُلشٖ ٝ ذٜسيسٕ

 .  ٌٜٖٛ كٌط ػٖٞٛ دبٛيب ث٠ ٗيك٠ ٠ِٗ -

 : ُلز ٝ ثٞؾيس ٝ ٓجٖ آضٕٝ ٝ ًطز ثـٖٔ ٗحٌٖ
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  ػؿٖٔ ثريط قت.  ضٝ ثبثب زذشط ١ٖ ضٝ سٞ ١ٖ.  زاضٕ زٝؾشٞٙ ذئي -

 : ُلشٖ ٝ ًطزٕ ِٛبـ ػكن ثب ٜٖٗ

 .  ػكوٖ ثريط ١ٖ سٞ قت.  ٛلؿي ػبقوشٖ -

 .  ذٞاثيسٕ س٘بٕ آضاٗف ثب ٝ ثؿشٖ ٝ چكٖ٘ ١ٖ ثؼس

 

 دبيبٙ

 


