
 

 ناناملسم عماوج یارب تامولعم
 

Fنهرف یاه مسارم و ناضمر ەام ه7 طو<=م لوادتم تالاوس ه7 دنس نیا
G

 IJید و 
 .دهدLم خساR ۱۹-دNKک یرامLب ناK=ج رد

 
 عمج ار رفن A=B ۱۰ادح ا" و ەداد ش<=سگ ار دوخ با9ح دنناوتیم ناناملسم ناضمر ەام نا()ج رد ا"آ
 ؟دنیامن
 IJید یاه مسارم یرازگرب و لLلجت یارب رگ`د دارفا ندروآ یارب با[ح نداد شYZسگ ناWما ،هنافساتم
  .درادن دوجو
 طا[ترا ەرا<ود براقا ا7 دLناوتب ات دLهد شYZسگ ار دوخ ەداوناخ با[ح دLناوتیم ۳ رادشه تلاح رد
 د`ا7 تاقوا همه رد با[ح نیا .دLنک ت[قارم دK=جت رد دارفا زا ا` ،دKرواLب ەدننک ت[قارم ،ەدومن رارقرب
 .دنامrZ 7اq 7اصتخا و کچوک
  .دنیامن یYvس ناشدوخ با[ح ا7 و هناخ رد ار ناضمر ەام ات دوشtم هLصوت ناناملسم ه7

 
 ؟دنوش عمج اجک" حــــ(وارت و اشع زامن ،راطفا یارب دنناوتیم ناناملسم ا"آ
 دارفا یارب راWنیا هنافساتم اما ،دNKش عمج اجک` دوخ با[ح ا7 دLناوتیم امش اشع زامن و راطفا یارب

  .تسtن }مع امش با[ح زا جراخ
 اههورگ �امت IJید یاهتیلاعف تاعامتجا رد ۱۹-دNKک یرامLب ت`ا{ رطخ ،۳ حطس رادشه رد IZح
 ماجنا دوخ با[ح ا7 ار حــــKوارت و اشع زامن ،راطفا ات دوشtم هLصوت ناناملسم ه7 .تسا داKز راLس�
  .دنهد

 
 deید یاcناbم رگ"د و دجاسم ،̀_امتجا هلصاف ت"اعر تروص رد و ۳ حطس رادشX نا()ج رد ا"آ
  ؟دنوش زاf دنناوتیم
 ۳ حطس رادشه ناK=ج رد د`اIJ 7ید یاهناWم رگ`د و ،دجاسم لومش� اهناWم �امت .�Yخن هنافساتم
 مسارم نداد ماجنا لLبق زا ��اهرا� ماجنا یارب دنناوتیم دجاسم نارگرا� .دننامrZ 7ا7 هتس� مومع یارب
 ەویش زا ەدافتسا ا7 یدا[ع یاهناWم زا یراLس� .دنوش IJید یاهناWم رگ`د و دجسم لخاد IJید نیالنآ
  .دننکLم هئارا تامدخ دوخ ناو�Yپ یارب نیالنآ فلتخم یاه

  



 

 
 مسارم و دنورب مدرم تداhع هf ۳ حطس رادشX نا()ج رد دنناوتیم deید ناX=gر رگ"د و ناماما ا"آ

Xهناخافش رد اصخش ار رخآ یا Xاسآ و اmشnەا Xد ماجنا اXمسارم اصخش دنناوتیم اهنآ ا"آ و ؟دن 
 ؟دنروآ یاج هf ار ەزانج
Fنوگچ دومنهر

G
 ���نم یدوزب و تسا یزاس ەدامآ لاح رد ۳ حطس رادشه رد رخآ مسارم ماجنا 

  .دش دهاوخ
 یاج7 ار ەزانج و لسغ بادآ دنناوتیم هک یدارفا ناناملسم عماوج ا7 یراWمه رد ەزانج عی�ش� ریدم
 زا و ەدومن هئارا هLصوت اهنآ ه7 لمع نیا ماجنا رد تtنوئصم زا نانیمطا یارب و ەدرک ��اسانش ار دنروآ
  .درک دهاوخ تراظن نآ
 ت`اعر زا نانیمطا یارب افطل .دنروآ یاج7 ار ەزانج مسارم دنناوتیم ناماما ۳ حطس رادشه ناK=ج رد
 ەزانج عی�ش� ریدم ا7 ،مسارم رد رفن �Y� ۱۰ادح �اYZشا هلمجنم ۳ حطس رادشه تامازلا �امت

  .دLیامن یراWمه
 

 ؟دنوش زاf دنناوتیم لالح یاqg Xاصق ا"آ
 ا7 هک رگ`د یاهرا� و بسک �امت دننام .دنوش زا7 ۳ حطس رادشه رد دنناوتیم لالح یاه ��اصق ،هل7
  .دننکLم تLلاعف ۳ حطس رادشه تامازلا ت`اعر
 ار شرافس دنناوتیم و .دننک تفاKرد شرافس IJفلت ا` و نیالنآ تروص7 دنناوتیم لالح یاه ��اصق
 ناYZKشم .دوش مLلس� ەا�شورف نو�Yب رد ار دوخ شرافس ات دنهاوخ7 یYZشم زا ا` دنهد7 لNKحت
  .دنورب لخاد دنناوتیمن
 ��Jمأت IJعم ه7 نیا .دننک ت`اعر ار تtنوئصم د`ا7 مه لالح یاه ��اصق ،یرا� تالحم �امت دننام
  .تسا IJم`ا و  ص تادهعت رگ`د ماجنا و هماع تحص بسانم تامازلا

 
 اهنامتخاس زا دنناوتیم دجاسم ا"آ ،دشاf مwhسX ۲ حطس رادشX رد ام هکhنامز اf فداصم دhع رtا
 ؟دننک ەدافتسا نامتخاس رX رد رفن ۱۰۰ زا q̀اریذ| یارب دوخ لحم رد رگ"د یاyX=معت ا"
 .تسا تاعمجت رگ`د تامازلا دننام دLع ��امهدرگ تامازلا
 YZشtب زاجم ��Yادح زا د`ا7 عمجت ره ¤ومجم دادعت ،دشا7 ۲ حطس رادشه نامز ا7 فداصم دLع ر¡ا
  .مLشا7 دن§یاR دنا ەدش عضو نآ یارب اهتیدودحم نیا هک یدصاقم ه7 ام هک تسا مهم .دشا[ن
 دننام( تاناWما ،دورو لحم نامتخاس ره هک دنوشtم Z̈لت زیامتم رگ`دک` زا �Zروص رد اه ��امهدرگ
 ه7 دن�سه نامتخاس ک` رد هک �Jاسک و ،دشا7 هتشاد ار دوخ ه7 صوصخم )اه هناخYvJشآ و اهبانش�

 هتشادن لماعت جورخ و دورو نامز رد IZح رگ`د یاهنامتخاس رد Jاح یاههورگ ا7 تروص چیه
  .دنشا7

 


