
 

 

 دح زا شیب تیحالص یاراد نادنمراک مادختسا
 همدقم
 نابحاص ای مادختسا ناریدم زا یرایسب هابتشا ،دح زا شیب تیحالص یاراد نادنمراک مادختسا

 .تسا دیدج لغاشم
 یاهلیسو دنناوتیم نادنمراک نیا ،دوش تیریدم حیحص شور هب رگا هک تسا نیا بوخ ربخ
 .دنشاب امش تکرش ییافوکش و دشر یارب عیرس
 هئارا الاب تیحالص یاراد نادنمراک اب دروخرب یارب یساسا یاهلمعلاروتسد زا یخرب ریز رد

 .تسا هدش
 نآ نتفرگ هدیدان ،دراد ار دوخ درف هب رصحنم تیمها دراوم نیا زا کی ره اریز ،دیناوخب تقد اب
 بحاص کی ناونع هب امش هیحور هب هکلب ،امش تکرش گنهرف و یلام عبانم هب اهنت هن دناوتیم

 ).دیاهدرک عورش ار دوخ راک هزات رگا صوصخ هب( دناسرب بیسآ تراجت
 دیمهفب ار اهنآ یاههزیگنا
 هئارا شقن نیا یارب هچنآ زا شیب ًالامتحا ،دشاب هتشاد دح زا شیب تیحالص دنمراک رگا

 .تسا هدرک بسک دمآرد دیهدیم
 ؟درک مادقا راک نیا یارب وا نآ زا سپ ارچ
 هب دنکیم روبجم ار وا هک دراذگیم رس تشپ ار یگدنز زا یاهلحرم ای طیارش دنمراک نآً ارهاظ
 .دشاب دوخ هفرح رد "هبتر لزنت" لابند

 راک نیا نتفرگ یارب وا یاههزیگنا دنکیم کمک امش هب شطیارش دروم رد وا زا ندیسرپ لاوس
 .دیمهفب ار
 ناتدوخ سپ ،دینکن ار راک نیا رگا .تسا رتهب ،دیوش هجوتم ار دنمراک یاههزیگنا رتدوز هچره
 .دینکیم هدامآ رگید یناسنا عبانم لکشم کی یارب ار
 داجیا ضحم هب ًالامتحا ،دنریذپیم تدم هاتوک یلام دوس یارب ار دوخ لغش هک ینابلطواد
 .دننکیم کرت ار احنآ ،رتهب تیعقوم

 
 دیوش ریگرد یرگید روج اهنآ اب
 رس وا هلصوح عیرس یلیخ ،دوش طیارش دجاو دح زا شیب تمس کی یارب یدنمراک یتقو
 .دشاب یضار شقن نیا رد دیوگیم یتحار هب ای دشکیم



 

 

 کیتاموتا تلاح هب راک ماحنا هب عورش ،دارفا یهاگآدوخ عون نیا اب هلباقم یارب لومعم شور کی
 .تسین هدنزاس لغش زاین هزادنا هب هک تسا
 .دیوش ریگرد وا اب نارگید زا توافتم ،دیاهدرک مادختسا تیحالص دح زا شیب اب یدنمراک رگا
 هدوزفا شزرا یاهکمک ای دنک ییامنهار ار نارگید ،دنک داجیا یدیدج یاهدنیآرف وا دیراذگب
 .دهد ماحنا یرگید
 هکلب ،دیوش دنم هرهب دیاهدرک مادختسا هک یفاضا دادعتسا زا دیناوتیم اهنت هن راک نیا ماحنا اب
 .دینک میظنت تکرش طیحم رد یتخانش ناور رظن زا ار وا
 دیشاب لئاق شزرا اهنآ یاههیصوت یارب
 راک ماحنا شور ای راک و بسک کی راک رد دننکیم ساسحا یتقو هبرجتاب و قداص نادنمراک
 .دنتسه رارق یب ،دننکیم ساسحا یهابتشا
 .دنریگب قوقح هام نایاپ رد ات دننکیمن راک طقف اهنآ
 راک نیا ماحنا یارب مدق نیلوا و دننک مهارف ار دوخ شزرا و دننک تکراشم دنهاوخیمً اعقاو اهنآ

 .تسا تکرش یاههیور رد دوجوم تالکشم ییاسانش
 ایآ ،دشاب هتشاد دح زا شیب تیحالص لغش نیا یاربً اعقاو هک دیاهدرک مادختسا ار یدرف رگا

 ؟دیوش لئاق شزرا یو یدورو یارب و دیهد ارف شوگ وا یاههیصوت هب دیرضاح
 .دیهدن داهنشیپ وا هب ار راک لوا هلهو رد تسا نکمم ،تروص نیا ریغ رد
 دینک هرکاذم ایازم هرابرد
 دوخ زا رت ناسآ یلغش هتسب کی هب هدش تسویپ یایازم رد یریذپ فاطعنا نیمأت ًالومعم
 .تسا تراسخ
 تیحالص دح زا شیب هدش نییعت شقن نیا یارب هک دینک مادختسا ار یدنمراک دیهاوخیم رگا

 هئارا تسا هدش هتفرگ رظن رد نآ یارب هچنآ زا یرتالاب قوقح دیناوتن تسا نکمم ،دشاب هتشاد
 .دیهدب دنمراک هب یرتشیب یایازم رگید یاههار زا تسا نکمم اما ،دیهد
 یریذپ فاطعنا یراک تعاس رظن زا نادنمراک هیقب هب تبسن دیناوتیم امش ،لاثم ناونع هب
 ماحنا زا نانیمطا رد دشرا یاهفرح دارفا هک ضرف نیا اب ،دیشاب هتشاد رتالاب یمک
 دیشاب هناریگتخس رایسب هک تسین یزاین نیاربانب ،دنتسه رت لقتسم دوخ یاهتیلوئسم
 .یرادا تاعاس
 کی لخاد هب لغش رییغت ماگنه هک تسا راوشد دننکیم راک نیباک ای رتفد زا هک یدارفا یارب
 .دنورب کقاتا

 



 

 

 نتسشن لحم هک دینک لصاح نانیمطا دیناوتیم لقادح ،دشاب نینچ امش دنمراک دروم رد رگا
 .دنشکب سفن تحار دهدیم هزاجا اهنآ هب هک دراد اهنآ فارطا رد یفاک یاضف اهنآ
 مغر یلع ،دیاهدرک مادختسا هک ار یدنمراک ات دنکیم کمک امش هب تاکن نیا هب هجوت •

 زا ،دوخ تکرش عفن هب دوخ صصخت زا هدافتسا اب و هدرک ظفح ،زاجم دح زا شیب تیحالص
 .دینک هدافتسا نآ یایازم

  الاب تیحالص اب نادنمراک ندش در رترب لیلد ١٢
 دنام دیهاوخن رود امش هک دنک رواب تسا نکمم امرفراک )١
 تسا امش قوقح تاراظتنا نیمأت نارگن تکرش )٢
 یاهراک ، تیحالص زا شیب اب راک ناگدنیوج هک دنتسه نیا نارگن ًالومعم نایامرفراک )٣

 دنهد یمن ماحنا ار یصاخ
 دیشابن راگزاس دوجوم هورگ اب تسا نکمم )٤
 دشاب ناوج ناریدم طسوت امش تراظن نارگن تسا نکمم امرفراک )٥
 دش دیهاوخ هتسخ امش هک دنک رواب دناوتیم تکرش نیا )٦
 دوش یقلت دوجوم تیریدم یارب یدیدهت ناونع هب دناوتیم امش صصخت )٧
 دننکیمن یتالاوس ناشیاهینارگن دروم رد مادختسا ناریدم زا یخرب )٨
 دشاب هتشادن دوجو ندرک رپ یارب یتیعقوم عقاو رد تسا نکمم )٩

 دیاهدرک هبحاصم یبوخ هب امش )١٠
 نایب یارب هناهب نیا زا مادختسا ریدم اما ،دیشابن تیحالص دح زا شیبً اعقاو تسا نکمم )١١

 دنکیم هدافتسا یعقاو لیلد ندرکن
 دیشاب وربور ضیعبت اب تسا نکمم )١٢


