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 نورک هرابرد یتاعالطا

 

 ینوناق ناتسرپرس و نیدلاو یارب

 

 ،زیزع ینوناق ناتسرپرس و نیدلاو

 ،نیدلاو نیب یبسانم یراکمھ ،دشاب زیمآتیقفوم زین انورک نامز رد یتح تبقارم و شزومآ ھکنیا یارب
 .تسا مزال ناناوج و ناکدوک ،نایبرم

 تامادقا زا یلک یامن کی و میربب نیب زا ار امش یاھ ینارگن میھاوخیم ،ھشوپ نیا رد دوجوم یاھخساپ اب
 .میھد ھئارا امش ھب ھسردم زا دعب تبقارم زکارم و اھیناتسبدشیپ ،اھ کدوک دھم رد ،انورک اب طبترم یلعف

 .مینک کمک نارحب نیا زا روبع یارب ناتدنزرف ھب ھک میھاوخیم ،امش رانک رد
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 یلک تالاوس
 ؟دوریم یلیطعت راظتنا ایآ ؟دنتسھ ریاد ھسردم زا سپ یتبقارم زکارم و اھیناتسبدشیپ ،اھکدوکدھم ایآ
 یلیطعت یارب یاھمانرب چیھ .دنشابیم ریاد سرادم و ھسردم زا سپ یتبقارم زکارم ،اھیناتسبدشیپ ،اھکدوکدھم 
 یرادا ماقم طسوت ،دشاب ھتشاد دوجو یفاک لیلد ھک یدراوم رد طقف ،دوش مزال رگا و درادن دوجو یشزومآ زکارم
 .دوشیم مالعا ھقطنم

 ؟دناهدش یزیر ھمانرب یتروص ھچ ھب انورک اب طبترم یلعف تامادقا
 .دوشیم میظنت ییامنھار غارچ متسیس کی طسوت انورک ھب طوبرم تامادقا

 ؟منک ادیپ ار نآ ھب طوبرم تامادقا و ییامنھار غارچ یاھگنر زا یلک ییامن مناوتیم یقیرط ھچ زا
 زکرم و ناتسبدشیپ ،کدوکدھم رد یاھیمالعا ناونع ھب ،ار ییادتبا یشزومآ تاسسوم یارب انورک یامنھار غارچ
 .درک دیھاوخ ادیپ دوخ ھسردم زا دعب یاھتبقارم

 ؟دننامب ھناخ رد و دنورن کدوکدھم ھب ،انورک لیلد ھب ،دنناوتیم اھھچب ایآ
 .تسا ھجوم ،روضح مدع ،غارچ گنر ندوب زمرق تروص رد و دوجو نیا اب .تسا یرابجا کدوکدھم رد روضح

 ؟منکیم تفایرد ھلصافالب ار ھطوبرم تاعالطا ھیلک ھک موش نئمطم ھنوگچ
 نیلوئسم ،ینامز رھ رد ات دیھد ھئارا ار دوخ لاتیجید سامت یاھھنیزگ و یلعف سامت تایئزج ،طایتحا یاربً افطل
 .دننک رارقرب سامت امش اب دنناوتب یشزومآ تاسسوم

 ناکدوک زا تبقارم و یشزومآ زکارم رد تماقا و دورو
 رظن رد یاب ار یدراوم ھچ ،میآیم وا لابند ھب ھک ینامز ای و مروآیم یشزومآ ھسسوم ھب ار دوخ دنزرف ھک یماگنھ
 ؟مریگب

 اعیرس دیاب ،تیعمج ماحدزا زا یریگولج یارب .دینک یھارمھ ھسسوم یدورو برد ات اھنت ار ناتدنزرف دینک یعس
 .درک کرت ار ھسسوم

 ؟مھد رارق ھجوت دروم دیاب ار یتشادھب تامادقا ھچ
 کی لقادح( ھلصاف تیاعر و ینیب و تروص کسام زا هدافتسا ،دنوش ینوفعدض اھتسد دیاب زکرم ھب دورو ماگنھ
 .دریگب رارق ھجوت دروم دیاب زین )رتم

 ؟منک یھارمھ ار وا ،دوشیم انشآ دیدج طیحم اب مدنزرف ھک ییادتبا یاھزور رد مناوتیم ایآ
 دیناوتیم امش .دنک یھارمھ ار وا ھک دنشاب ھتشاد دوخ اب ار یدرف یراگزاس ھلحرم رد )!( دیاب و دنناوتیم ناکدوک ،ھلب

 .دیوش ایوج لحم رد رقتسم نایبرم زا ار صوصخ نیا رد یلعف تایئزج

 ؟منک یھارمھ ھسردم زا دعب یاھتبقارم ای ناتسبدشیپ ،کدوک دھم رد ار مدنزرف مرادن هزاجا ینامز ھچ
 .دینکن ھعجارم زکرم ھبً افطل ،دیتسین تمالس ھک دینکیم ساسحا رگا 
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 ناکدوک زا تبقارم و شزومآ زکرم زا دیدزاب
  ؟تسین زکرم زا دیدزاب ھب زاجم نم دنزرف تروص ھچ رد
 تالکشم زا ،)دارگیتناس ھجرد 37.5 زا رتالاب( دراد ییالاب ترارح ھجرد ،دنکیم یرامیب ساسحا امش کدوک رگا
 هزاجا ،تسا هدور و هدعم تالکشم یاراد ای / و )ندیعلب رد لکشم ،سفن یگنت لاثم ناونع ھب( دربیم جنر یسفنت
 .درادن ار یشزومآ ھسسوم ھب دورو

 ؟منک بسک تاعالطا مناوتیم اجک زا مشاب ھتشاد یلاوس مدنزرف یتمالس دروم رد رگا
 ھب طوبرم تاحیضوت .دوشیم لامعا رامیب ناکدوک دروم رد یکشزپ رداک رظن ،یتلود شزومآ تاسسوم ردً الوصا
 .دیبایب ،تسا دوجوم تاسسوم رد ھک ،"رامیب کدوک" تاعالطا ھگرب رد دیناوتیم ار دروم نیا

 مینک دروخرب انورک اب ھناخ رد ھنوگچ
 ھسردم زا دعب یاھتبقارم زکرم ای ناتسبدشیپ ،کدوکدھم رد انورک ھب طوبرم تامادقا زا مھ ھناخ رد ھکنیا یارب

 ؟مھد ماجنا مناوتیم یراک ھچ ،منک تیامح
 یوگلا ناونع ھب دوخ شقن زا .دوش تداع ھب لیدبت مھ هرمزور یگدنز رد دیاب ،)هریغ و تسد نتسش( یتشادھب تامادقا
 .دیشاب هاگآ دوخ دنزرف

 ؟منک تبحص دوخ دنزرف اب انورک یلعف تیعضو دروم رد دیاب ایآ
 ھک اجنآ ات و دینک تبحص شنس اب بسانتم ینابز اب ،یلعف تیعضو دروم رد دوخ کدوک اب .دینک نایب ار عوضوم ،ھلب
 .دینک ظفح ار دوخ شمارآ تسا نکمم

 ؟منک راتفر وا اب مناوتیم ھنوگچ ،تسا نارگن نم کدوک
 ار نانیمطا نیا .دیھد خساپ شتالاوس ھب و دیھد ارف شوگ دوخ دنزرف ھب .دیریگب یدج ار ناتدنزرف یاھینارگن افطل
 .مینک تظفاحم دوخ زا میناوتیم ھنالاعف ام ھمھ ھک دیھدب

 رد دیناوتیم ار نس اب بسانتم شناد ؟منک لقتنم دوخ دنزرف ھب ار انورک سوریو ھب طوبرم تاعالطا مناوتیم ھنوگچ
 ھب ،یشزومآ تاسسوم رد رضاح نایبرم .)هریغ و ییویدیو یاھپیلک ،یریوصت یاھباتک( دیبایب یددعتم یاھھناسر
 بسانتم ھنیزگ کی یوجوتسج رد امش
 .داد دنھاوخ ھئرا هرواشم امش ھب و درک دنھاوخ کمک

 ؟منک هدامآ ھنیطنرق یلامتحا طیارش یارب ار ماهداوناخ و مدوخ دیاب و مناوتیم ایآ
 نینچ اب رثوم دروخرب رد ھناریگشیپ تاظحالم .تسا شلاچ کی هداوناخ یاضعا مامت یارب ندوب ھنیطنرق طیارش تحت
 .دینک لوغشم یراک ھچ اب ار دوخ کدوک دیناوتیم ،تدم نیا رد ھک دینک رکف نیا ھب .تسا دیفم ینامز

 .دوش ھتفرگ رظن رد لبق زا دیاب زین هریغ و یشزومآ ھسسوم ،ناتسود ،هداوناخ اب طابترا یرارقرب

 تالاوس
 ھک دش دنھاوخ لاحشوخ اھنآ .دییامن ھعجارم دوخ یشزومآ ھسسوم نایبرم ھبً افطل ،دیراد یرتشیب تالاوس رگا
 .دنھد عاجرا بسانم عجارم ھب ار امش ای و دننک تیامح ناکما تروص رد امش زا


