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آال٭ ؿذ ٣شيؼشٶٛش ٳٶالٱ ثشاي ػبخز ٛي٬ٮ ػذيذ خٶد ثب  2009سٶهيح ٯششػٮ: ٵٟشي ٛٶسيٸ ػب٩ 

ثب اػشٶديٶ ثشادساٱ ٵاسٳش ثٸ سٶاٛٞ سػيذٷ، ثؼيبسي اص ٯششػٰبٱ سػبٳٸ ٹبي داخ٬ي  Inception ٓٴٶاٱ

يب « آٗبص»ثب سػٶّ ثٸ ٛشٹٴ٦ ٹبي اٳ٬٨يؼي يب اٳ٬٨يؼي ثٸ ٛبسػي خٶد ٯٔبد٩ ٯلٌالح ايٲ ٵاطٷ ئٴي 

ي٢ »سا ثشاي ٛي٬ٮ اٳشخبة ٣شدٳذ. دس اخجبس اٵ٫يٸ دس ٯٶسد دشٵطٷ ػذيذ ٳٶالٱ اص آٱ ثٸ ٓٴٶاٱ « ؿشٵّ»

يبد ؿذٷ ثٶد ٵ ًجٔبً ايٲ « رٹٴي سٵي ٯي دٹذ ػبخشبس دسٵٱ آٱ داػشبٱ ٣ٸ سخي٬ي –ٛي٬ٮ ا٣ـٲ ٬ٰٓي 

ثشاي ايٲ « آٗبص»٣ٸ ٯٔبد٩ سٶهيح ثشاي سشػٰٸ دٟيٞ ٓٴٶاٱ ٛي٬ٮ ٢ٰ٣ چٴذاٳي ٳٰي ٣شد. ايٲ ًٶس ثٶد 

دس ٯٶسد ٧شٵٹي حشٛٸ اي ثٸ سٹجشي  Inception ٣ٸ 2010ٛي٬ٮ سب حذ صيبدي ػب اٛشبد. ٧زؿز سب طٵئيٸ 

ٯشدي ثٸ ٳب٭ دا٭ ٣بة اػز ٣ٸ ٣بسؿبٱ ػشٟز ا٤ٛبس اص ٳبخٶدآ٧بٷ آد٭ ٹبػز. ثٸ سٔجيش دي٨ش آٱ ٹب 

اص ارٹبٱ ثيشٵٱ ٯي ٣ـٴذ. ٣بة ٵ ٧شٵٹؾ يب اػشخشاع ٣ٴٴذٷ ٹؼشٴذ ٣ٸ ايذٷ ٹب سا  Extractor ٧شٵٹي

ثب ػبيشٶ ثبصس٧بٱ ثبٳٜٶر طادٴي آؿٴب ٯي ؿٶٳذ ٵ ايٲ ػبػز ٣ٸ ثب ديـٴٺبدي ٵػٶػٸ ٣ٴٴذٷ سٵثٸ سٵ ٯي 

ا٧ٸ ٯي سٶٳيٲ » :دس ٵاْٟ ايٲ ػبيشٶ اػز ٣ٸ اٵ٫يٲ ثبس ايٲ ٵاطٷ سا ثٸ ٣بس ٯي ثشد .Inception :ؿٶٳذ

ثب ايٲ سٶهيح ٯـخق ٯي « ػبؽ ٤ٛش سٵ سٶ ػشؽ ثزاسيٲ؟ ٤ٛش يٸ ٳٜش سٵ ثذصديٲ، چشا ٳشٶٳيٲ ثٸ

٣بؿشٲ، ٟشاس دادٱ، ٧زاؿشٲ ٵ اص ٹٰٸ ) Plant دس ٛي٬ٮ ػذيذ ٳٶالٱ ثيـشش ثٸ ٯٔٴبي Inception ؿٶد

اػشخشاع ٣شدٱ، ثيشٵٱ ٣ـيذٱ، ) Extract دٟيٞ سش، ٤ٛش دس ػش ٣ؼي اٳذاخشٲ( اػز ٣ٸ دس ٯ٠بث٪

بسٷ ايٲ ٓجبسر دس ثبٟي ٛي٬ٮ ٳيض سأ٣يذي ثش ايٲ ٯٜٺٶ٭ اػز. ثٸ دسآٵسدٱ( ثٸ ٣بس ٯي سٵد. س٤شاس چٴذث

ٯٔبد٩ ٯٴبػت سشي ثشاي ٛي٬ٮ ػذيذ ٳٶالٱ ثبؿذ، « ا٠٫بء»يب « س٠٬يٲ»ٹٰيٲ د٫ي٪ ثٸ ٳِش ٯي سػذ 

 .دس دسػٸ اٵ٩ ثٸ ٯٔٴبي آٗبص يب ؿشٵّ ي٢ چيض اػز Inception ٹشچٴذ

 INCEPTION س٠٬يٲ

  

 :٣ٴٴذٷٛي٬ٰٴبٯٸ ٳٶيغ، ٣بس٧شداٱ ٵ سٺيٸ 

 ٣شيؼشٶٛش ٳٶالٱ

  :ٯٶػي٠ي

 ٹبٳغ صيٰش

 :ٯذيش ٛي٬ٮ ثشداسي
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 ٵا٫ي ٛيؼشش

   :سذٵيٲ

 ٫ي اػٰيز

 :ًشاح كحٴٸ

 ٧بي ٹٴذسي٤غ ديبص

 :ًشاح ٫جبع

 ػٜشي ٣ش٫ٴذ

 :ثبصي٨شاٱ

آسيبدٳي(، سب٭ ٹبسدي )ايٰض(، ) ديچ ا٫ٲ ،(آسسٶس) ٫ٶيز –٫ئٶٳبسدٵ دي ٣بدشيٶ )دا٭ ٣بة(، ػٶصٙ ٧ٶسدٵٱ 

، ٣ي٬يبٱ ٯٶسٛي )ساثشر ٯبي٤٪ ٛيـش ػٶٳيش(، سب٭ ثشٳؼش )ديشش ()ػبيشٶ(، دي٬يخ سائٶ )يٶػٚ ٣ٲ ٵاسبٳبثٸ

٣بة(، دز دبػش٬ز ٵيز )ٯٶسيغ ٛيـش(، ٯبي٤٪ ٣يٲ « ٯب٩»ثشاٵٳيٴ٦(، ٯبسيٶٱ ٣ٶسيبس )ٯبسي 

 ()دشٵٛؼٶس اػشٜٲ ٯبي٬ض(، ٫ٶ٣بع ٹبع )ٳؾ

 دٟي٠ٸ 148آٯشي٤ب ٵ ثشيشبٳيب،  2010ٯحلٶ٩ 

  

 .ٯي ؿٶدسلٶيش سٵؿٲ 

 ٯشالًٮ اٯٶاع –ػذيذٷ د٭ 

  

ٯشدي ثب سٸ سيؾ ثٸ دـز سٵي ؿٲ ٹبي خيغ ػبح٪ اٛشبدٷ اػز. اٵ ثب كذاي ٛشيبد ي٢ ٣ٶد١ ػشؽ 

سا ث٬ٴذ ٯي ٣ٴذ. ي٢ دؼشثچٸ ٯٶًاليي دـز ثٸ ٯب دس ػبح٪ ثبصي ٯي ٣ٴذ. آة دسيب ٟلش ؿٴي اٵ سا دس 

د. ٯشد ٯي خٶاٹذ آٱ ٹب سا كذا ٣ٴذ، اٯب ثچٸ ٹب خٶد ٛشٵ ٯي ثشد. ي٢ دخششثچٸ ٯٶًاليي ثٸ اٵ ٯي ديٶٳذ

ٯي دٵٳذ. چٺشٷ ؿبٱ سا ٳٰي ثيٴيٮ. ٯشد اص حب٩ ٯي سٵد. ٫ٶ٫ٸ ي٢ سٜٴ٦ ثٸ دـز اٵ ٯي خٶسد. ي٢ 

ػشثبص طادٴي ثب ٫ٶ٫ٸ سٜٴ٦ ٣ز ٯشد سا ٣ٴبس ٯي صٳذ ٵ ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد اٵ ٯؼ٬ح اػز. ػشثبص ٹ٤ٰبس خٶد 

 .ي صٳذ. دـز ػش اٵ ي٢ ٟلش طادٴي اػزسا ٣ٸ دٵسسش سٵي كخشٷ ايؼشبدٷ كذا ٯ
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 ثٔذ ٣ٰي –ي٢ اسبٝ ٳبٹبسخٶسي ؿي٢، ٟلش طادٴي 

  

ي٤ي اص ٯحبِٛبٱ ٠ٓت سش ايؼشبدٷ ٵ ٯٴشِش اػز حشٙ ٹبي ي٢ ٯؼئٶ٩ ثب ي٢ ٯشد طادٴي ػب٫خٶسدٷ ٣ٸ 

 .دـز ثٸ ٯب دـز ٯيضٳبٹبسخٶسي ٳـؼشٸ، سٰب٭ ؿٶد

 .ٰب سٵ كذا صد. )سٵ ثٸ ي٢ ٯحبَٛ( ٳـٶٳـٶٱ ثذٷٯؼئٶ٩ )ثٸ طادٴي(: اٵٱ ٹزيبٱ ٯي ٧ٜز، اٯب اػٮ ؿ

 ... ٯحبَٛ )ثٸ طادٴي(: اٵٱ ػض ايٲ ٹيچي ٳذاؿز ٵ ايٲ

ٯحبَٛ ي٢ ٛشٛشٷ ٣ٶچ٢ سا ٣ٴبس اػ٬حٸ سٵي ٯيض ٯي ٧زاسد. ٯشد ػب٫خٶسدٷ دػز اص ٗزا خٶسدٱ ٯي 

 .٣ـذ. اٵ ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ ٵ ٛشٛشٷ سا ثشٯي داسد

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٹٰبٱ –داخ٬ي 

  

 .دٵ ٯأٯٶس دس حب٫ي ٣ٸ صيش ث٘٪ ٯشد سا ٧شٛشٸ اٳذ، اٵ سا ثٸ داخ٪ اسبٝ ٯي ٣ـبٳٴذ

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٹٰبٱ –داخ٬ي 

  

ٯشد دس حب٫ي ٣ٸ ػشؽ دبييٲ اػز ٗزا ٯي خٶسد. ٯشد ػب٫خٶسدٷ ٣ٸ سٵثٸ سٵي اٵ ٳـؼشٸ ثٸ اػ٬حٸ 

 .اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ

 ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي: اٵٯذي ايٲ ػب ٯٲ سٵ ث٤ـي؟

ػشؽ سا اص سٵي ثـ٠بة ثبال ٯي آٵسد ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي ٛشٛشٷ سا ثشٯي ٯشد 

 .داسد ٵ ثيٲ اٳ٨ـشبٱ ؿؼز ٵ اؿبسٷ ٯي ٧يشد

 .ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي: ٯٲ ٯي دٵٳٮ ايٲ چيٸ

اٵ ٛشٛشٷ سا سٵي ٯيض ٯي ٧زاسد ٵ ٯي چشخبٳذ. ٛشٛشٷ ثٸ آساٯي سٵي ٯيض ثشاٝ اص ػٴغ آثٴٶع ٯي 

 .ذچشخ

 .ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي: ٟجال ديذٯؾ، خي٬ي ػب٩ ديؾ

 .اٵ ثٸ ٛشٛشٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٹٰچٴبٱ دس حب٩ چشخيذٱ اػز

 .ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯب٩ يٸ ٯشدي ثٶد ٣ٸ سٶ يٸ خٶاثي ٣ٸ ٳلٜؾ يبدٯٸ، ديذٯؾ

 .دٵسثيٲ آساٯي ثٸ ًشٙ ٛشٛشٷ دس حب٩ چشخؾ ٯي سٵد

 ... اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯشدي ثب ٠ٓبيذ سادي٤ب٩ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي )
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 .ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي ثٸ سٵثٸ سٵي خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ يبد ٧زؿشٸ ٯي اٛشذ

 .ٯشد ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد

 ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٳٌٔبٙ دزيشسشيٲ اٳ٨٪ چيٸ؟

 )ٟج٪ ٹب ػب٩) ؿت – ؿي٢ ٳبٹبسخٶسي اسبٝ ٹٰبٱ –داخ٬ي 

  

ػب٫ٸ خٶؽ سيخ ٣ٸ ٫جبػي ػٜبسؿي ثٸ سٲ داسد.  ٣35بة اػز؛ ي٢ ٯشد  ٣ؼي ٣ٸ حشٙ ٯي صٳذ، دا٭

ػبيشٶ، ي٢ ٯشد طادٴي ػٶاٱ سٵ ثٸ سٵيؾ ٳـؼشٸ ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٗزا ٯي خٶسد، ثٸ حشٙ ٹبي ٣بة 

 .٧ٶؽ ٯي دٹذ

 ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثب٣ششي؟ ٵيشٵع؟

 .٣بة ٣ٰي ٯ٤ض ٯي ٣ٴذ

 ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٣ش٭ سٵدٷ؟

ثيٲ ٹٶا ٵ صٯيٲ ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد. ٣بة ٫جخٴذ ٯي صٳذ. ٯشد ػٶٯي آٱ ًشٙ ٯيض ٳـؼشٸ  چٴ٨ب٩ ػبيشٶ

 .اػز. اٵ آسسٶس اػز. آسسٶس ٵػي حشٙ ٯي دشد سب ٯٴِٶس ٣بة سا ٯٴش٠٪ ٣ٴذ

 ... آسسٶس: ٯٴِٶس آٟبي ٣بة ايٴٸ ٣ٸ

 .٣بة: يٸ ايذٷ

 .ػبيشٶ ثب ٣ٴؼ٤بٵي ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ش، ٣بٯالً ٯؼشي. ٹٰيٲ ٣ٸ يٸ ايذٷ ثٸ رٹٲ ٯي سػٸ، اص ثيٲ ثشدٱ اٵٱ ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٳٌٔبٙ دزي

س٠شيجبً ٗيشٯ٤ٰٴٸ. ايذٷ اي ٣ٸ ٣بٯالً ؿ٤٪ ٧شٛشٸ، ٣بٯالً دس١ ؿذٷ، ٯي چؼجٸ. )ثٸ ديـبٳي خٶد ٯي صٳذ( 

 .دسػز يٸ ػب. ايٲ ػب

 ػبيشٶ: سب ي٤ي ٯظ٪ ؿٰب اٵٱ سٵ ثذصدٷ؟

ييٲ ٯيبد ٵ ثبٓض ٯي ؿٸ س٤ٜشار ؿٰب دس ٯ٠بث٪ ػشٟز آسسٶس: ث٬ٸ، ٯٶْٟ خٶاة، ػٌح دٛبّ خٶدآ٧بٷ دب

 .آػيت دزيش ثـٸ. ثٺؾ ٯي ٧ٲ اػشخشاع

٣بة: اٯب آٟبي ػبيشٶ، ٯب ٯي سٶٳيٮ هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ؿٰب سٵ ػٶسي دشٵسؽ ثذيٮ ٣ٸ ثشٶٳٸ حشي دس ٯ٠بث٪ 

 .ٯبٹشسشيٲ اػشخشاع ٣ٴٴذٷ ٹب ٹٮ اص خٶدؽ دٛبّ ٣ٴٸ

 ٭ ثذ٭؟ػبيشٶ: چٌٶس ٯي سٶٳٮ ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب

٣بة: ثشاي ايٲ ٣ٸ ٯٲ ٯبٹشسشيٲ اػشخشاع ٣ٴٴذٷ ٹؼشٮ. ٯي دٵٳٮ چٌٶسي رٹٴشٶٱ سٵ ث٨شد٭ ٵ 

ساصٹبسٶٱ سا ديذا ٣ٴٮ. ٠٬ٟؾ دػشٰٸ ٵ ٯي سٶٳٮ ثٺشٶٱ يبد ثذ٭ حشي ٵٟشي خٶاة ٹؼشيٲ ػيؼشٮ 



adamakechobi.ir 

 .دٛبٓي سٶٱ ٹيچ ٵٟز اص ٣بس ٳيٜشٸ

 .٣بة ٳٶؿيذٳي خٶد سا ثشٯي داسد ٵ اص دـز ٯيض ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثجيٴيٲ، ا٧ٸ ٯي خٶايٲ ثٺشٶٱ ٢ٰ٣ ٣ٴٮ ثبيذ ٣بٯالً ثب ٯٲ ساحز ثبؿيٲ. ثبيذ ثٺشش 

اص ٹٰؼشسٶٱ، ثٺشش اص دسٯبٳ٨شسٶٱ، ثٺشش اص ٹش ٣غ اص س٤ٜشار ؿٰب ثبخجش ثبؿٮ. )اٵ دٵس ٯيض ٯي چشخذ( 

ٸ ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب٭ ثذيٮ. ثبيذ ا٧ٸ ايٲ يٸ سؤيب ثبؿٸ ٵ يٸ ٧بٵكٴذٵٝ دشساص داؿشٸ ثبؿيٲ. ا٧ٸ ٟشاس ثبؿ

 .ثٸ ٯٲ ٣بٯالً اػبصٷ ٵسٵد ثذيٲ

ػبيشٶ ٫جخٴذ ٯحٶي ٯيضٳذ ٵ اص ػبي خٶد ث٬ٴذ ٯي ؿٶد. ي٢ ٯحبَٛ دسٹبي دٵ٫ٴ٨ٸ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. دـز 

 .دس ي٢ ٯٺٰبٳي دشسيخز ٵ دبؽ دس ػشيبٱ اػز

 .ػبيشٶ: ٓلش ثخيش، آٟبيٶٱ، اٯب ثٸ ديـٴٺبدسٶٱ ٤ٛش ٯي ٣ٴٮ

 .بٝ خبسع ٯي ؿٶد. آسسٶس ٳ٨شاٱ سٵ ثٸ ٣بة ٯي ٣ٴذػبيشٶ اص اس

 .آسسٶس: اٵٱ ٯي دٵٳٸ

٣بة ػب٣ز اػز. اًشاٛـبٱ ؿشٵّ ثٸ ٫شصيذٱ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ثٸ ػبٓز خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. حش٣ز ٠ٓشثٸ 

 .طبٳيٸ ؿٰبس ٣ٴذ ٯي ؿٶد

 آسسٶس: اٵٱ ثبال چٸ خجشٷ؟

 ... ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 )دي٨ش صٯبٱ ي٢ دس ٳِش ثٸ) سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

ثيشٵٱ ٹش٪، ؿٺش دس آؿٶة اػز. خيبثبٱ ٯ٬ٰٶ اص آؿٶث٨شاٱ اػز ٣ٸ ٹٰٸ چيض سا ٯي ؿ٤ٴٴذ ٵ آسؾ 

 .ٯي صٳٴذ

 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

٣بة دس حب٫ي ٣ٸ سٵي ي٢ كٴذ٫ي ٳـؼشٸ، خٶاة اػز. ٯشدي حذٵداً چٺ٪ ػب٫ٸ سا ٯي ثيٴيٮ. اٵ ٳؾ 

 .اػز

 ٸاداٯ – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 
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ٳؾ اص حٰب٭ ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶد. ػبيشٶ سٵي سخز خٶاثيذٷ اػز. دٵ ٫ٶ٫ٸ ٳبص١ ثٸ ٯچ دػشبٳؾ ٵك٪ 

ثيشٵٱ اٗشـبؿبسي اٵع ٧شٛشٸ اػز. ٳؾ  .اػز. ٳؾ ثبالي ػش ػبيشٶ ٯي سٵد ٵ ٫ٶ٫ٸ ٹب سا چ٢ ٯي ٣ٴذ

اص دـز  ثٸ ًشٙ دٴؼشٷ ٯي سٵد ٵ دشدٷ سا ٣ٴبس ٯي صٳذ. اٗشـبؽ ٧شاٱ ثٸ ًشٙ خبٳٸ ٯي آيٴذ. ٳؾ

 .دٴؼشٷ ٣ٴبس ٯي آيذ ٵ ٵاسد حٰب٭ ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

٣ٰي آٱ ًشٙ سش اص ٣بة، آسسٶس ٹٮ دس حب٫ي ٣ٸ سٵي ي٢ كٴذ٫ي دػشٸ داس ٳـؼشٸ، خٶاة اػز. ٳؾ 

٫ٶ٫ٸ ٹبي ثؼشٸ ؿذٷ ثٸ دػشبٱ آسسٶس سا چ٢ ٯي ٣ٴذ ٵ ثشٯي ٧شدد ثٸ ًشٙ ٣بة ٵ ثٸ ػبٓز اٵ ٳ٨بٷ ٯي 

ثٸ طبٳيٸ ؿٰبس ثٸ ؿ٬٤ي ٗيشًجئي ٣ٴذ ٯي ؿٶد. ٣بة ٹٰچٴبٱ خٶاة اػز. ثيشٵٱ ػبخشٰبٱ ٣ٴذ. ٠ٓش

 .ي٢ ٯبؿيٲ ٯٴٜؼش ٯي ؿٶد ٵ دس دٵد ٛشٵ ٯي سٵد

 :ٌْٟ ثٸ

 ؿت – طادٴي ٟلش ثب٭، دـز سشاع –خبسػي 

  

ٵ  ٫شصؿي خٜيٚ سٰب٭ ٟلش سا ٛشا ٧شٛشٸ اػز. ٣بة ٵ آسسٶس اص ٣ٴبس ٳشدٷ چٶثي سد ٯي ؿٶٳذ. چٴذ ٣بؿي

ٌٟٔبسي اص ثٴب ٛشٵ ٯي سيضد. صيش دبي آٱ ٹب دسيبي ػيبٷ خشٵؿبٱ اػز. دي٨ش ٯٺٰبٳبٱ ٹٮ دس سشاع 

 .ثؼيبس ثضس٥ ايٲ ًشٙ ٵ آٱ ًشٙ ٯي سٵٳذ

 .آسسٶس: ػبيشٶ ٯي دٵٳٸ. ثب ٯب ثبصي ٯي ٣ٴٸ

٣بة: ٯٺٮ ٳيؼز. ٯي سٶٳٮ ايٲ ػب ثٸ دػز ثيبسٯؾ. ثٺٮ آشٰبد ٣ٲ. اًالٓبر سٶ ٧بٵكٴذٵٟٸ. ٵٟشي 

 .ٯؼش٠يٮ اٵٱ سٵ ٳ٨بٷ ٣شد« ساص»٧ٜشٮ 

 .آسسٶس ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. اٵ دـز ػش ٣بة ٣ؼي سا ٯي ثيٴذ

 آسسٶس: اٵٱ ايٲ ػب چي ٣بس ٯي ٣ٴٸ؟

 .٣بة ٯي ٧شدد ٵ صٳي صيجب سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ٫جبع ٯٶٟش ثٸ سٲ داسد. اٵ ٯب٩ اػز. ٣بة ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٮ٣بة: سٶ ثش٧شد اسبٟز. ثبؿٸ؟ دسػشؾ ٯي ٣ٴ

 .آسسٶس: خت، دغ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٲ. ٯب ٵاػٸ ٣بس اٵٯذيٮ ايٲ ػب

 .آسسٶس ثشٯي ٧شدد ٵ ٯي سٵد. آسسٶس دس حب٫ي ٣ٸ ٫يٶاٱ ٳٶؿيذٳي دػشؾ اػز، ثٸ ًشٙ ٯب٩ ٯي سٵد

 ٯب٩: ا٧ٸ ثذش٭، صٳذٷ ٯي ٯٶٳٮ؟



adamakechobi.ir 

 .ٯب٩ ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 بس ٯي ٣ٴي؟٣بة: ثب يٸ ؿيشػٸ سٰيض، ؿبيذ. ٯب٩؟ ايٲ ػب چي ٣

 .ٯب٩: ٧ٜشٮ ؿبيذ د٫ز ثشا٭ سٴ٦ ؿذٷ ثبؿٸ

 .اٵ ٫جخٴذ ٯي صٳذ. ٣بة ػشؽ سا ػ٬ٶ ٯي آٵسد. اٵ ٯؼحٶس ؿذٷ اػز

 .٣بة: خٶدر ٯي دٵٳي ٣ٸ د٫ٮ سٴ٦ ؿذٷ، اٯب دي٨ٸ ٳٰي سٶٳٮ ثٺز آشٰبد ٣ٴٮ

 .ٯب٩ ثٸ اٵ خيشٷ ٯي ؿٶد

 ٯب٩: دغ چي؟

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – طادٴي ٟلش ػٶييز، –داخ٬ي 

  

 .دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٳٶؿيذٳي ثٸ دػز داسد، ثٸ ي٢ سبث٬ٶي ٳ٠بؿي اص ٛشاٳؼيغ ثي٤ٲ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٯب٩

 .ٯب٩: ثٸ ٳِش ػ٬ي٠ٸ آسسٶس ٯيبد

 .٣بة اص دٴؼشٷ ثٸ ٯحبِٛبٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ اًشاٙ ٟلش دشػٸ ٯي صٳٴذ

 .٣بة: ساػشؾ ػٶطٷ ثٸ ٳ٠بؽ ٹبي ثشيشبٳيبيي ٓالٟٸ داسٷ

 .ٸ دػز ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ًشٙ ٯب٩ ثشٯي ٧شدداٵ ي٢ ػٜز دػش٤ؾ چشٯي ػيبٷ ث

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٫ٌٜبً ثـيٲ

ٯب٩ ثب ٵٟبس سٵي ي٢ ٯج٪ ساحشي چشٯي ٯي ٳـيٴذ. ٣بة ثٸ ًشٙ اٵ ٯي آيذ ٵ ي٢ ًٴبة ث٬ٴذ ػيبٷ سا دٵس 

 .دبيٸ ٯج٪ ٯي اٳذاصد. ٯب٩ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ... ٯب٩: ثٸ ٯٲ ث٨ٶ

 .ٷ ٯي صٳذ٣بة ًٴبة سا اًشاٙ دبيٸ ٹبي ٯج٪ ٧ش

 ٹب د٫ـٶٱ ثشا٭ سٴ٦ ؿذٷ؟ ٯب٩ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثچٸ

٣بة دػز ٳ٨ٸ ٯي داسد ٵ ثٸ آساٯي ٯچ دبي ٯب٩ سا ٫ٰغ ٯي ٣ٴذ. اٵ ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ثٸ ٯب٩ 

 .ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة )ثٸ آساٯي(: ٳٰي سٶٳي سلٶس ٣ٴي چ٠ذس

٨ش ًٴبة سا دس دػز داسد، ثٸ ًشٙ ٯب٩ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ دس حب٫ي ٣ٸ ػش دي

 .دٴؼشٷ ٯي سٵد

 ٯب٩: چي ٣بس داسي ٯي ٣ٴي؟

 .٣بة ًٴبة سا ثيشٵٱ اص دٴؼشٷ ٯي اٳذاصد
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 .٣بة: ٯي خٶا٭ ثش٭ ٹٶاخٶسي

 .٣بة ػش ًٴبة سا ٯح٤ٮ ٯي ٧يشد

 .٣بة: ٹٰٶٱ ػب ٣ٸ ٹؼشي ثٰٶٱ، ٯب٩

 .ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ٣بة ايٲ سا ٯي ٧ٶيذ ٵ اص دٴچشٷ ثيشٵٱ ٯي دشد. ٯب٩ ثٸ دٴؼشٷ ثبص 

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ديٶاس –خبسػي 

  

٣بة دس حب٫ي ٣ٸ ًٴبة سا ٧شٛشٸ اص ديٶاس دبييٲ ٯي آيذ ٵ اص چٴذ دٴؼشٷ ٯي ٧زسد. اٵ ٯ٠بث٪ دٴؼشٷ ي٢ 

اسبٝ ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد ٵ ٳ٨بٹي ثٸ داخ٪ اسبٝ ٯي اٳذاصد. ٳب٧ٺبٱ ًٴبة آصاد ٯي ؿٶد ٵ ٣بة ثٸ دبييٲ سش 

 .ػ٠ٶى ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش يز،ػٶي –داخ٬ي 

  

 .ٯج٪ چشٯي خب٫ي ثب حش٣ز ًٴبة ثٸ ًشٙ دٴؼشٷ ٣ـيذٷ ٯي ؿٶد ٵ دبييٲ دٴؼشٷ ٧يش ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ديٶاس –خبسػي 

  

ٛٶر دبييٲ ٯي سٵد. اٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ًٴبة سا ٯح٤ٮ ٧شٛشٸ، ثٸ ثبال ٵ دٴؼشٷ ػٶييز خٶد  ٣15بة 

 .دٹذ ٵ ػٔي ٯي ٣ٴذ خٶدؽ سا ثبال ث٤ـذ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ػشؽ سا س٤بٱ ٯي

 .٣بة: ٫ٔٴشي

 .اٵ خٶد سا ثٸ دٴؼشٷ اسبٝ ٯٶسد ٳِشؽ ٯي سػبٳذ ٵ ي٢ ٣بسش سا سٵي ؿيـٸ دٴؼشٷ ٯي ٧زاسد

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ساٹشٵ، –داخ٬ي 

  

 ٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ اػ٬حٸ كذاخٜٸ ٣ٲ خٶد سا آٯبدٷ ٯي ٣ٴذ، اص ساٹشٵيي سبسي٢ ٯي ٧زسد ٵ ثٸ ثبالي

د٬ٸ ٹب ٯي سػذ. اٵ ي٢ ٯحبَٛ سا ٯي ثيٴذ. ٯحبَٛ طادٴي ديؾ اص آٱ ٣ٸ ثشٶاٳذ ٣بسي اٳؼب٭ ثذٹذ، ثب 

ؿ٬ي٢ ٬٧ٶ٫ٸ ٣بة اص دب دسٯي آيذ، اٯب ٣بة ثٸ ػشٓز اٵ سا ٯي ٧يشد سب كذاي اٛشبدٱ ثبٓض ػ٬ت سٶػٸ 
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بٳٸ ٧شٛشٸ اص دـز دي٨ش ٯحبِٛبٱ ٳـٶد. ٣بة اص د٬ٸ ٹب دبييٲ ٯي آيذ ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ اػ٬حٸ سا ٳـ

 .ثٸ ي٢ ٯحبَٛ دي٨ش ٳضدي٢ ٯي ؿٶد. ٣بة ٯحبَٛ دٵ٭ سا ٹٮ اص دب دسٯي آٵسد

 اداٯٸ –بٝ ٳبٹبسخٶسي، ٟلش طادٴي اس –داخ٬ي 

  

٣بة ثٸ ًشٙ ي٢ ٳ٠بؿي ٯي سٵد ٵ آٱ سا اص سٵي ديٶاس ثشٯي داسد. ي٢ ٧بٵكٴذٵٝ آٱ دـز اػز. ٣بة 

ٴذ. ٠ٛي ي٢ دب٣ز آٱ ػبػز. ٣بة دب٣ز سا ثشٯي داسد ٵ سب سٯضي سا ٯي صٳذ ٵ دس ٧بٵكٴذٵٝ سا ثبص ٯي ٣

ٯي ٣ٴذ ٵ ثٔذ دب٣شي ؿجيٸ آٱ سا اص ػيت ثيشٵٱ ٯي آٵسد. ٳب٧ٺبٱ چشإ سٵؿٲ ٯي ؿٶد. ٣بة خـ٤ؾ 

 .ٯي صٳذ

 .ػبيشٶ )كذاي سٵي سلٶيش(: ثش٧شد

ٸ ثٸ ًشٙ اٵ ٣بة ثشٯي ٧شدد. آٱ ػٶي اسبٝ، ػبيشٶ ايؼشبدٷ اػز؛ ٣ٴبسؽ ٯب٩ ايؼشبدٷ، ثب اػ٬حٸ اي ٣

 .٧شٛشٸ اػز. اٵ ثٸ ٣بة ٫جخٴذ ٯي صٳذ

 .ٯب٩: اػ٬حٸ سٵ دبييٲ ثيبس

٣بة س٤بٱ ٳٰي خٶسد. دٵ ٯحبَٛ آسسٶس سا ٣ـبٱ ٣ـبٱ ثٸ داخ٪ اسبٝ ٯي آٵسٳذ. ٯب٩ اػ٬حٸ سا ثٸ ًشٙ 

 .آسسٶس ٯي ٧يشد

 .ٯب٩: خٶاٹؾ ٯي ٣ٴٮ

٪ ٯي دٹذ. اػ٬حٸ س٠شيجبً ٵػي ٯيض ٣بة ثٸ آساٯي اػ٬حٸ خٶد سا سٵي ٯيض ثضس٥ ٯي ٧زاسد ٵ ثٸ ػ٬ٶ ٹُ

 .ثشاٝ اص ػٴغ آثٴٶع ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد

 ... ػبيشٶ: حبال دب٣ز سٵ ثذٷ، آٟبي ٣بة

 ٣بة: اٵٱ ثٺز ٧ٜز يب اص ٹٰٶٱ اٵ٩ ٯي دٵٳؼشي؟

٣بة ي٤ي اص دب٣ز ٹب سا اص ػيت دسٯي آٵسد ٵ سٵي ٯيض ٯي اٳذاصد. اٵ دػشبٳؾ سا ثبال ٯي ٧يشد ٵ ي٢ 

 .ٟذ٭ ٠ٓت ٯي سٵد

 ٶ: اٵٯذيٲ ايٲ سٵ اص ٯٲ ثذصديٲ )ٯ٤ض( يب ٯب دس ٵاْٟ خٶاثيٮ؟ػبيش

 .«ٯٲ ٣ٸ ٧ٜشٮ»آسسٶس ػٶسي ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ اٳ٨بس ٯي خٶاٹذ ث٨ٶيذ 

 .ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯي خٶا٭ ثذٵٳٮ ٣بسٛشٯبسٶٱ ٣يٸ

 .ٯب٩ آٯبدٷ ؿ٬ي٢ ثٸ آسسٶس ٯي ؿٶد

 ٸ، ٯب٩؟٣بة: اٵٷ. سٺذيذ ٣شدٱ سٶ خٶاة ثي ٛبيذٷ اع، دسػش

 ... ٯب٩: ثؼش٨ي داسٷ چي سٵ سٺذيذ ٣ٴي. ٣ـشٲ اٵٱ ٠ٛي ثبٓض ٯي ؿٸ اص خٶاة ثيذاس ثـٸ، اٯب دسد
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ٯب٩ اػ٬حٸ سا دبييٲ ٯي آٵسد ٵ ثٸ دبي آسسٶس ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. آسسٶس اص دسد ٛشيبد ٯي ٣ـذ. ٯب٩ ثٸ ًشٙ 

 .٣بة ٯي آيذ

ٴبد د٣ٶساػيٶٱ ايٲ ػب، ٯب سٶ رٹٲ سٶ ٯب٩ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: دسد سٶي رٹٴٸ )سٵ ثٸ آسسٶس( ٵ ثٸ اػش

 ٹؼشيٮ، دسػشٸ، آسسٶس؟

٣بة ؿبٹذ دسد ٣ـيذٱ آسسٶس اػز. ٯب٩ دبي دي٨ش آسسٶس سا ٳـبٳٸ ٯي ٧يشد. ٣بة ثٸ ػشٓز خٶد سا 

سٵي ٯيض ٯي اٳذاصد ٵ سٵي ػٌح ثشاٝ ػش ٯي خٶسد. اٵ اػ٬حٸ سا ثشٯي داسد ٵ ٵػي چـٰبٱ آسسٶس 

سبٝ ثش اطش ي٢ صٯيٲ ٫شصٷ ؿذيذ ؿشٵّ ثٸ ٫شصيذٱ ٯي ٣ٴذ. ػ٠ٚ ٛشٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. آسسٶس ٯي اٛشذ. ا

 .ٯي سيضد. ٣بة اص ٯيض دبييٲ ٯي دشد ٵ ثٸ ًشٙ دس ٯي دٵد

 ... ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

چـٰبٱ آسسٶس ثبص ٯي ؿٶد. اٵ اص سٵي كٴذ٫ي دػشٸ داس ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ٫ٶ٫ٸ ٹب سا اص ٯچ دػز خٶد ثبص 

 .ٯي ٣ٴذ

 !ٳؾ: چي ٣بس داسي ٯي ٣ٴي؟! خي٬ي صٵدٷ

 .آسسٶس )دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ثٸ اسبٝ ٯي سٵد(: ٯي دٵٳٮ، اٯب خٶاة خشاة ؿذ

 اداٯٸ –اسبٝ ٹش٪ ٤ٛؼٴي 

  

آسسٶس دس حب٫ي ٣ٸ ي٢ ٣يٚ ٳ٠شٷ اي ثٸ دػز داسد، ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ٯي سٵد ٣ٸ سٵي سخز ٹٰچٴبٱ 

 .٨ش آٱ ثٸ ٯچ دػز ػبيشٶ ٯشل٪ اػزخٶاثيذٷ اػز. ٣يٚ ثٸ ٫ٶ٫ٸ ٹبيي ٵك٪ اػز ٣ٸ ػش دي

 .آسسٶس: ٠ٛي ػٔي ٣ٲ ػبيشٶ يٸ ٣ٮ ثيـشش ثخٶاثٸ. االٱ ٣بسٯٶٱ سٰٶ٭ ٯي ؿٸ

 .اٵ ٣يٚ سا ٣ٴبس سخز ٯي ٧زاسد

 ؿت – طادٴي ٟلش ساٹشٵ، –داخ٬ي 
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٣بة ثٸ ي٢ ٯحبَٛ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ًشٙ د٬ٸ ٹب ٯي دٵد. اًشاٙ اٵ ػبخشٰبٱ دس حب٩ ٛشٵدبؿي 

 .ٯحبَٛ دي٨ش سا ٹٮ اص دب دسٯي آٵسد ٵ ٛشاس ٯي ٣ٴذ اػز. ٣بة ي٢

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ٳبٹبسخٶسي، اسبٝ –داخ٬ي 

  

ػبيشٶ ثٸ صحٰز خٶد سا ثٸ دب٣ز ٯي سػبٳذ ٵ آٱ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ٯب٩ ٣ٴبس اٵ ايؼشبدٷ اػز. اًشاٛـبٱ 

 .ديٶاسٹب ٛشٵ ٯي سيضد

 .ٯب٩: ايٲ ػب. ٳ٠بؿي ٹب

 اداٯٸ – ٴيطاد ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

٣بة ٹٰچٴبٱ دس حب٩ ٛشاس اػز. ٯحبِٛبٱ دٳجب٩ اٵ ٹؼشٴذ. اٵ دب٣ز سا اص ػيت دسٯي آٵسد ٵ ثبص ٯي 

 .٣ٴذ. آٵاس ثش ػش دٵ ٯحبَٛ ٛشٵ ٯي سيضد

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ٳبٹبسخٶسي، اسبٝ –داخ٬ي 

  

اٵ ثب ٓلجبٳيز ٣بٗزٹب  .ػبيشٶ دب٣ز سا دبسٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ٣بٗزٹب سا دسٯي آٵسد. ٹٰٸ ٣بٗزٹب ػٜيذ ٹؼشٴذ

 .سا دشر ٯي ٣ٴذ ٵ سٵ ثٸ ٯحبِٛبٱ ٯي ٣ٴذ

 .ػبيشٶ: اَٷ، ػ٬ٶؽ سٵ ث٨يشيٲ

 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٣بٗزٹب سا اص دب٣ز دسٯي آٵسد. سٵي اٵ٫يٲ ٣بٗز ٳٶؿشٸ ؿذٷ ٯحشٯبٳٸ ٣بة ٣بٗزٹب سا چ٢ ٯي ٣ٴذ

 اٯٸاد – طادٴي ٟلش ٳبٹبسخٶسي، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .ٯب٩ ػش٧شداٱ ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ. ػبيشٶ دٴبٷ ٯي ٧يشد
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 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

 ... ٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٯي دٵد، ثٸ ٯحبِٛبٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. اٵ ي٢ ٯحبَٛ دي٨ش سا ٹٮ ٯي ٣ـذ ٵ ٯب

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

يچيذٷ اص ٫ٶ٫ٸ ٹب، ػشٳ٦ ٹب ٵ دػش٨بٷ ٹبي ٣ٴشش٩ ٯ٠ذاس آسسٶس ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا ثبص ٯي ٣ٴذ؛ سش٣يجي د

داسٵ. ػبيشٶ سٵي سخز ٬ٗز ٯي صٳذ ٵ چيضي ٳٰبٳذٷ ثيذاس ؿٶد. آسسٶس دػش٨بٷ ٣ٴشش٩ سا ثٸ ٣بس ٯي 

 .اٳذاصد

 !آسسٶس: ٤ٛش ٣ٴٮ ػٶاة ثذٷ، ثيذاسؽ ٣ٲ

 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

 .ٳؾ ثٸ ًشٙ ٣بة ٯي سٵد ٵ اٵ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 ؿت –بٱ ثضس٥، ٟلش طادٴي د٤٬ – داخ٬ي

  

٣بة اص د٬ٸ ٹبي دس حب٩ ٛشٵدبؿي ثبال ٯي سٵد. ي٢ ٯحبَٛ دٳجب٩ اٵػز. آٵاس سٵي ػش ٯحبَٛ ٯي سيضد. 

 .٣بة ثشٯي ٧شدد ٵ اٵ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

 .ٳؾ ثٸ ٣بة ػي٬ي ٯي صٳذ سب اٵ سا اص خٶاة ثيذاس ٣ٴذ

 ؿت –دٴي طا شٟل ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

 .٣بة اص د٬ٸ ٹب ٯي اٛشذ
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 اداٯٸ – طادٴي ٟلش ٳبٹبسخٶسي، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .آٵاس ثش ػش ػبيشٶ ٛشٵ ٯي سيضد

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .چـٰبٱ ػبيشٶ ثبص ٯي ؿٶد. اٵ ثيذاس ؿذٷ اػز

 اداٯٸ – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

 .ٳؾ ثٸ ؿذر ٣بة سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 !ٳؾ: ث٬ٴذ ؿٶ

 ؿت – طادٴي ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثبس دي٨ش ثٸ ٣بٗزٹبي داخ٪ دب٣ز ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ آخشيٲ ٵسٝ سا ٹٮ ٯي خٶاٳذ. 

 .٣بة ٧يغ ؿذٷ اػز. ٬٧ٶ٫ٸ ٹب اًشاٛؾ دس دشٵاص ٹؼشٴذ

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

 !آسسٶس: ثٴذاصؽ صٯيٲ

 اداٯٸ – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

 ؾ: چي؟ٳ

 اداٯٸ – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 
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كذاي ٬٣ي٢. آسسٶس ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ػبيشٶ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ سٜٴ٨ؾ سا ثٸ ًشٙ اٵ ٳـبٳٸ ٧شٛشٸ 

 .اػز

 اداٯٸ – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

ٳؾ دػشؾ سا سٵي ػيٴٸ ٣بة ٯي ٧زاسد ٵ اٵ سا ٹٶ٩ ٯي دٹذ. دـز ػش ٣بة ي٢ ٵاٱ دش اص آة 

 .٣ز آٹؼشٸ ؿبٹذ اٛشبدٱ ٣بة داخ٪ ٵاٱ ٹؼشيٮاػز. ٯب ثب حش

 ؿت – طادٴي ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

 .٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ايؼشبدٷ ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد

 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

 .٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ خٶاة اػز، ثب حش٣ز آٹؼشٸ دس آة ٯي اٛشذ

 ؿت – طادٴي ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

 .٭ دٴؼشٷ ثٸ داخ٪ ػبخشٰبٱ ٯي صٳذ ٵ ػي٪ دس ساٹشٵ ػشاصيش ٯي ؿٶدآة اص سٰب

 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٣بٯالً دس آة ٵاٱ ٛشٵ ٯي سٵد

 ؿت – طادٴي ٟلش ثضس٥، د٤٬بٱ –داخ٬ي 

  

 .٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ايؼشبدٷ دس آة ٛشٵ ٯي سٵد
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 سٵص – ٣ظيٚ حٰب٭ –داخ٬ي 

  

ي ٣ٶؿذ ٳٜغ ث٤ـذ. ٳؾ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ػبيشٶ ثٸ ػشٓز ٵاسد ٣بة ثيذاس ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ػخشي ٯ

حٰب٭ ٯي ؿٶد ٵ ٳؾ سا ثٸ صٯيٲ ٯي صٳذ. اٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٳؾ سا ٧شٛشٸ ثشٯي ٧شدد ٵ اػ٬حٸ سا ثٸ 

ًشٙ آسسٶس ٯي ٧يشد ٣ٸ دـز ػش اٵ ٵاسد اسبٝ ؿذٷ اػز. ٣بة ٣ٸ خيغ آة اػز، اص ٵاٱ ثيشٵٱ ٯي 

ٯي دشد. ٹش ػٸ ثٸ صٯيٲ ٯي اٛشٴذ. اػ٬حٸ اص دػز ػبيشٶ ٯي اٛشذ. ٣بة اٵ آيذ ٵ اص دـز سٵي ػبيشٶ 

سا ٯح٤ٮ ٯي ٧يشد. ٳؾ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد. ثيشٵٱ اسبٝ ٹش٪ ٤ٛؼٴي اٗشـبؿ٨شاٱ ٹٰچٴبٱ ٹٰٸ چيض سا اص 

 .ثيٲ ٯي ثشٳذ

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

اسد. ٳؾ، ػبيشٶ سا اص دـز ٧شٛشٸ اػز. ٣بة خيغ، اٯب آسا٭ اػز. اٵ اػ٬حٸ ػبيشٶ س ا دس دػز د

 .ثيشٵٱ كذاي اٗشـبؽ ٹش ٫حِٸ ٳضدي٢ سش ٯي ؿٶد

 .٣بة : سٶ آٯبدٷ ثٶدي

ػبيشٶ: حشي سئيغ سيٮ حٜبُز ٯٲ ٹٮ چيضي اص ايٲ آدبسسٰبٱ ٳٰي دٵٳؼز. چٌٶسي ايٲ ػب سٵ ديذا 

 ٣شديٲ؟

ٯخٜي ٳ٨ٸ داسٷ، ثٸ خلٶف  ٣بح: ٵاػٸ آدٯي ثب ٯٶٟٔيز سٶ خي٬ي ػخشٸ يٸ آؿيٶٳٸ ٓـٞ ٯظ٪ ايٴؼب سٵ

 .ا٧ٸ دبي يٸ صٱ ؿٶٹشداس ٯيٶٱ ثبؿٸ

 ... ػبيشٶ: اٵٱ ٹيچ ٵٟز

 .٣بة: ثب ايٲ حب٩، ٯب ايٲ ػبييٮ

 .آسسٶس اص دٴؼشٷ ؿبٹذ آؿٶة ٹبي خيبثبٳي اػز

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: سٶ يٸ ٵهٔيز دؿٶاس

 .آسسٶس ثب ٳ٨شاٳي ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آسسٶس: داسٱ ٳضدي٢ ٯي ؿٲ

 .بيشٶ: چيضي سٵ ٣ٸ ٯي خٶاػشيٲ ثٸ دػز آٵسديٲػ

 ٣بة: خت، ايٲ ًٶس ٳيؼز. سٶ يٸ ثخؾ ٯٺٮ اص اًالٓبر سٵ ديؾ خٶدر داسي، ٳذاسي؟

 .ػبيشٶ ثٸ ٣ٚ اسبٝ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: يٸ چيض سٵ دٴٺبٱ ٣شدي، ثشاي ايٲ ٣ٸ ٯي دٵٳؼشي ٯي خٶايٮ چي ٣بس ٣ٴيٮ
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 .آٵسد ٵ ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ٯي ٧يشد ٣بة اػ٬حٸ خٶد سا ثبال ٯي

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ػإا٩ ايٴٸ ٣ٸ اكالً چشا ٧زؿشي ٵاسد ثـيٮ

 .ػبيشٶ ٫جخٴذي ػؼٶساٳٸ ٯي صٳذ

 .ػبيشٶ: يٸ آصٯٶٱ

 ٣بة: آصٯٶٱِ چي؟

 .ػبيشٶ: ٯٺٮ ٳيؼز. ؿٰب ؿ٤ؼز خٶسديٲ

 .٣بة: ٯب ٹٰٸ اًالٓبسي سٵ ٣ٸ اٵٱ ػب داؿشي ثيشٵٱ ٣ـيذيٮ

 .ٶٱ ٣بٯالً ٯـخق ثٶدػبيشٶ: اٯب ح٠ٸ س

 ... ثيشٵٱ ٹش٪ اٗشـبؿبر اٵع ٧شٛشٸ اػز. ٳؾ ٳ٨بٹي ثٸ ثيشٵٱ ٯي اٳذاصد ٵ ٯب

 )دي٨ش صٯبٱ ي٢ دس ٳِش ثٸ) سٵص – ا٫ؼيش ػشيْ ٌٟبس ٣ٶدٸ –داخ٬ي 

  

ٳؾ دس حب٫ي ٣ٸ ػشؽ ًشٙ دٴؼشٷ ٌٟبس اػز، ثٸ كٶسر ٳـؼشٸ، خٶاثيذٷ اػز. آسسٶس ٹٮ ٣ٴبس اٵ 

ػب٫ٸ( ٣ٸ سٶداؿي ٳب٭ داسد، 18)ػشٓز دسحب٩ حش٣ز اػز. ي٢ ػٶاٱ طادٴي  خٶاثيذٷ اػز. ٌٟبس ثٸ

ثٸ حب٫شي ٓلجي ثٸ آسسٶس ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ثٸ ػبٓز خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٠ٓشثٸ طبٳيٸ ؿٰبس صٯبٱ ٵأٟي سا 

ٳـبٱ ٯي دٹذ. ي٢ ٌٟبس دي٨ش ثٸ ػشٓز اص ػٰز ٯخب٫ٚ سد ٯي ؿٶد. سٶداؿي ػب١ خٶد سا ثبص ٯي ٣ٴذ 

ٹذٛٶٱ اص آٱ ثيشٵٱ ٯي آٵسد ٵ سٵي ٧ٶؽ ٹبي ٳؾ ٯي ٧زاسد. سٶداؿي ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا ٵ ي٢ ػٜز 

ثبص ٯي ٣ٴذ؛ سش٣يجي ديچيذٷ اص ػشٳ٦ ٹب ٵ دػش٨بٷ ٹبي ٣ٴشش٩ ٯ٠ذاس داسٵ. سٶداؿي دػش٨بٷ ٣ٴشش٩ سا 

ؿشٵّ ثٸ ٣ٮ ؿذٱ ٯي ٣ٴذ. سٶداؿي ا٭ دي سشي د٬يش  30ثٸ ٣بس ٯي اٳذاصد. ٓذد سٵي كٜحٸ ٳٰبيؾ اص 

 ,Non» ثٸ ٣بس ٯي اٳذاصد. اٵ ثٸ ٳؾ ٣ٸ ٹٴٶص خٶاة اػز ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ كذا سا صيبد ٯي ٣ٴذ. سشاٳٸ سا

je ne regrette rein» اديز ديبٙ اص ٹذٛٶٱ دخؾ ٯي ؿٶد ٵ ٯب ... 

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .ٳؾ ٵ آسسٶس ٳ٨بٹي ثٸ ٹٮ ٯي اٳذاصٳذ. كذاي اٗشـبؿبر ٹش ٫حِٸ ٳضدي٢ سش ٯي ؿٶد

 .ػبيشٶ: دغ ٵ٫ٮ ٣ٴيٲ ٵ ثشيٲ

٣بة: ٯظ٪ ايٲ ٣ٸ ٯشٶػٸ ٳيؼشي، آٟبي ػبيشٶ. ؿش٣شي ٣ٸ ٯب سٵ اػشخذا٭ ٣شدٷ ؿ٤ؼز سٵ ٳٰي دزيشٷ. 

 .دٵ سٵص ٹٮ صٳذٷ ٳٰي ٯٶٳيٮ
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 .آسسٶس اص دٴؼشٷ آؿٶث٨شاٱ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ثٸ ًشٙ ٹش٪ ٯي دٵٳذ. اٵ سٵ ثٸ ٣بة ٯي ٣ٴذ

 آسسٶس: ٣بة؟

 .سٵ يٸ ٣ٮ ػبدٷ سش اٳؼب٭ ثذ٭٣بة: اٳ٨بس ثبيذ ايٲ ٣بس 

 .٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ػبيشٶ سا ثٸ صٯيٲ ٯي اٳذاصد. اٵ اػ٬حٸ سا ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ٳـبٳٸ ٯي سٵد

 !٣بة: ث٨ٶ چي ٯي دٵٳي! ث٨ٶ چي ٯي دٵٳي! ٹٰيٲ حبال

 .ػبيشٶ ٣ٸ ثٸ كٶسر سٵي ٛشؽ اٛشبدٷ ٯشٶػٸ چيضي ٯي ؿٶد ٵ ؿشٵّ ٯي ٣ٴذ ثٸ خٴذيذٱ

 .ٛشؽ ثذ٭ ٯي اٵٯذػبيشٶ: ٹٰيـٸ اص ايٲ 

 .٣بة ٳ٨بٹي ثٸ ٛشؽ ٵ ثٔذ ثٸ ٳؾ ٯي اٳذاصد ٣ٸ سٵثٸ سٵيؾ ايؼشبدٷ اػز. اٵ ٛشؽ سا ٫ٰغ ٯي ٣ٴذ

ػبيشٶ: ٢٫ داسٷ ٵ ٣بٯالً ٯـخلٸ ٣ٸ ٣ٺٴٸ ؿذٷ، ثب ايٲ حب٩ ٌٟٔبً ػٴؼؾ دـٰيٸ، اٯب ٯٲ االٱ سٵ يٸ 

 .دٶ٫يؼشش خٶاثيذ٭

خٶد سا ثبال ٯي اٳذاصد. ػبيشٶ ػشؽ سا ثشٯي  ٣بة ثٸ ٳؾ خيشٷ ٯي ؿٶد. ٳؾ ثب ٳبساحشي ؿبٳٸ ٹبي

 .٧شداٳذ ٵ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٣ٸ ٯٔٴيؾ ايٴٸ ٣ٸ ٯٲ سٵي ٛشؽ خٶد٭ سٶ اسبٝ خٶد٭ ٳخٶاثيذ٭. )٫جخٴذ ٯي 

 .صٳذ( ٵأٟبً ٫يبٟز ؿٺشر سا داسي، آٟبي ٣بة. ٯٲ ٹٴٶص خٶاثٮ

 سٵص –يش ا٫ؼ ػشيْ ٌٟبس ٣ٶدٸ –داخ٬ي 

  

سٵي كٜحٸ ٳٰبيؾ كٜش ٯي ؿٶد. آسسٶس اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. اٵ ٫ٶ٫ٸ ٹب سا اص دػز خٶد ثبص  ٓذد

 .ٯي ٣ٴذ. سشاٳٸ اديز ديبٙ ٹٰچٴبٱ اص ٹذٛٶٱ ؿٴيذٷ ٯي ؿٶد

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ اػ٬حٸ سا ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ٧شٛشٸ ٳ٨بٹي ثٸ دٴؼشٷ ٯي اٳذاصد

 سٵص – ا٫ؼيش ػشيْ ٌٟبس ٣ٶدٸ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٫ٶ٫ٸ ٹب سا اص دػز خٶد ثبص ٯي ٣ٴذ

 سٶداؿي: چٌٶس ثٶد؟
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 .آسسٶس: خٶة ٳجٶد

آسسٶس، سٶداؿي سا ٣ٴبس ٯي صٳذ ٵ ثٸ ًشٙ ٣بة ٵ ػبيشٶ ٯي سٵد ٣ٸ سٵي كٴذ٫ي ٯ٠بث٪ دس خٶاة 

 .ٹؼشٴذ

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

آٵسد. ػبيشٶ سٵي دب ٯي ايؼشذ ٵ ٳ٨بٹي سٶأ٭ ثب سحؼيٲ ثٸ ٣بة، ؿ٤ؼز خٶسدٷ، اػ٬حٸ سا دبييٲ ٯي 

 .٣بة ٯي اٳذاصد

 .ػبيشٶ: خٶاة سٶ خٶاة. سحز سأطيش ٟشاس ٧شٛشٮ

ػبيشٶ ا٣ٴٶٱ ٣بٯالً خبًش ػْٰ ثٸ ٳِش ٯي سػذ. اٵ ثٸ ٣بة ٳضدي٢ ٯي ؿٶد. ٳؾ دـز ػبيشٶ ايؼشبدٷ 

 .اػز

 .ٟٶاٳيٲ ٯٲ ثبصي ٣ٴيٲػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٯب سٶ خٶاة ٯٲ، ثبيذ ٯٌبثٞ ثب 

 ... ٳؾ: آسٷ، اٯب ٯي دٵٳي آٟبي ػبيشٶ

 .ػبيشٶ سٵ ثٸ ٳؾ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ٯب سٶ خٶاة سٶ ٳيؼشيٮ

 .ٳؾ: سٶ خٶاة ٯٲ ٹؼشي

ٳب٧ٺبٱ آؿٶث٨شاٱ دس سا ٯي ؿ٤ٴٴذ ٵ ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶٳذ. آٱ ٹب ٳؾ سا ٯي ٧يشٳذ ٵ اص اسبٝ ثيشٵٱ ٯي 

 .ثشٳذ

 سٵص – ا٫ؼيش ػشيْ ٌٟبس ٣ٶدٸ –داخ٬ي 

  

 .٣بة اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد

 سٵص – ٤ٛؼٴي ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .آؿٶث٨شاٱ اسبٝ سا ثٸ ٹٮ ٯي سيضٳذ. ػبيشٶ ايؼشبدٷ، اٯب ٣بة ٳبدذيذ ؿذٷ اػز

 سٵص – ا٫ؼيش ػشيْ ٌٟبس ٣ٶدٸ –داخ٬ي 
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. چـٰبٱ ٳؾ ثبص ٯي ؿٶد. اٵ ثيذاس ؿذٷ اػز. سشاٳٸ اديت ديبٙ ٹٰچٴبٱ اص ٹذٛٶٱ ؿٴيذٷ ٯي ؿٶد

 .اٵ ٹذٛٶٱ سا اص ٧ٶؿؾ ثشٯي داسد

 !آسسٶس )كذاي سٵي سلٶيش(: ٓٶهي

 .ٳؾ د٢٬ ٯي صٳذ. آسسٶس ٳضدي٢ اٵػز. اٵ ٓلجبٳي اػز

 !آسسٶس )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثجيٲ چٌٶس ػش ٛشؽ ٧ٴذ صدي؟

 .ٳؾ: س٠ليش ٯٲ ٳجٶد

 .آسسٶس: آسؿيش٤ز سٶيي

 !ٳؾ: ٳٰي دٵٳؼشٮ ٟشاسٷ ٫خ ٫ٔٴشيؾ سٵ سٵي ٛشؽ ثٰب٫ٸ

 .ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ اٳ٨ـشؾ سا سٵي ٳجن ٧شدٱ ػبيشٶ ٧زاؿشٸ(: ثؼٸ دي٨ٸ ٣بة )دس

 آسسٶس )سٵ ثٸ ٣بة(: ٵ سٶ، اٵٱ چٸ ٧ٴذي ثٶد؟

 .٣بة: ٹٰٸ چي سحز ٣ٴشش٫ٮ ثٶد

 .آسسٶس: اص ايٲ ٣ٸ اٵهبّ اص ٣ٴشش٩ خبسع ثـٸ، ٯشٴٜش٭

 .٣بة ٫ٶ٫ٸ ثؼشٸ ؿذٷ ثٸ ٯچ ػبيشٶ سا چ٢ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ٵاػٸ ايٲ حشٙ ٹب ٵٟز ٳذاسيٮ

 .٣بة ٫ٶ٫ٸ سا اص دػز ػبيشٶ ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

 .٣بة: ٯٲ سٶ ٣يٶسٶ ديبدٷ ٯي ؿٮ

 .آسسٶس: چشا؟ اٵٱ ٟشاس ٳيؼز ٹٰٸ ٣ٶدٸ ٹب سٵ ث٨شدٷ

 .٣بة ػب١ خٶد سا ثشٯي داسد

 .٣بة: اص ٌٟبس خٶؿٮ ٳٰيبد. ٧ٶؽ ٣ٴيٲ. ٹش ٣ي ثشٷ ساٷ خٶدؽ

ذ ٵ اص ٣ٶدٸ ثيشٵٱ ٯي سٵد. آسسٶس دس ٣يٚ ٳ٠شٷ ٣بة ي٢ دػشٸ دٶ٩ ٳ٠ذ سا ًشٙ سٶداؿشي دشر ٯي ٣ٴ

 .اي سا ٯي ثٴذد

 اداٯٸ – طادٴي سٵػشبيي ٳٶاحي –خبسػي 

  

 .ٌٟبس ػشيْ ا٫ؼيش ثٸ ػشٓز اص چـٮ اٳذاصي د٩ ٳـيٲ ٯي ٧زسد

 سٵص – ا٫ؼيش ػشيْ ٌٟبس ٣ٶدٸ –داخ٬ي 
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٫ي اػز. ٹٰٸ ػض سٶداؿي ػبيشٶ ثٸ آساٯي چـٰبٳؾ سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. ٣ٶدٸ خب

سٛشٸ اٳذ. اٵ ي٢ ٣شبة ٯلٶس ٯي خٶاٳذ. ػبيشٶ ثٸ ٯچ دػز خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ي٢ ٤٫ٸ ٯي ثيٴذ. 

 .دػشؾ سا ٯي ٯب٫ذ.ػبيشٶ اص دٴؼشٷ ثيشٵٱ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ٫جخٴذ ٯي صٳذ

 ٗشٵة – سٶ٣يٶ –خبسػي 

  

 .ؽ ٯي ٧زسددٵسثيٲ ثشٛشاص ؿٺش ثضس٥ حش٣ز ٯي ٣ٴذ ٵ اص ٣ٴبس چٴذ آػٰبٱ خشا

 اداٯٸ – سٶ٣يٶ آدبسسٰبٱ، –داخ٬ي 

  

٣بة سٵي ٯج٪ ٳـؼشٸ ٵ ٯٴشِش اػز. اٵ ي٢ ٛشٛشٷ دس دػز داسد. ٣بة ٛشٛشٷ سا سٵي ٯيض ٯ٠بث٪ خٶد 

٣ٴبس اػ٬حٸ اؽ ٯي ٧زاسد ٵ ٯي چشخبٳذ. اٵ اػ٬حٸ سا ثشٯي داسد ٵ ٯٌٰئٲ ٯي ؿٶد. آٯبدٷ ؿ٬ي٢ اػز. 

حب٩ چشخؾ اػز. چشخؾ ٛشٛشٷ دغ اص ٯذسي ٯشٶٟٚ ٯي ثٸ ٛشٛشٷ خيشٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ ٹٰچٴبٱ دس 

 .٣بة خٮ ٯي ؿٶد ٵ ٧ٶؿي سا ثشٯي داسد .ؿٶد. صٳ٦ س٬ٜٲ ثٸ كذا دسٯي آيذ

 .٣بة: ث٬ٸ، ثٜشٯبييٲ

 .دٵ كذاي ٣ٶد٣بٳٸ )دـز خي(: ػال٭، ثبثب! .... ػال٭ ثبثب

 :ٌْٟ ثٸ

ثبٕ دٳجب٩ چيضي اػز. ي٢ خبًشٷ ٣بة: ي٢ دؼشثچٸ ٯٶًاليي )ػٸ ػب٫ٸ( ٣ٸ دـشؾ ثٸ ٯبػز، دس چٰٲ 

 .دخششثچٸ ٯٶًاليي )دٴغ ػب٫ٸ( ٣ٸ اٵ ٹٮ چٺشٷ اؽ ديذٷ ٳٰي ؿٶد، اص دـز ثٸ اٵ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 .٣بة چـٰبٳؾ سا ٯي ثٴذد ٵ ٯي ٣ٶؿذ ثچٸ ٹبيؾ سا دس رٹٲ سلٶيش ٣ٴذ

 ٣بة: ػال٭ ثچٸ ٹب، ػال٭. چي ٣بس ٯي ٣ٴيٲ؟ حب٫شٶٱ چٌٶسٷ، ٹب؟

 .ة ... آسٷ، خٶثيٮدٵ كذاي ٣ٶد٣بٳٸ )دـز خي(: خٶ

 ٣بة: خٶثيٲ؟ ٣ي حب٫ؾ خٶثٸ؟ ػيٰض، سٶيي؟

 :ٌْٟ ثٸ

ثچٸ ٹب ٣ٸ ٹٰچٴبٱ چٺشٷ ؿبٱ ديذٷ ٳٰي ؿٶد ػشؿبٱ سا ثبال ٯي آٵسٳذ ٵ ثٸ چيضي ٵا٣ٴؾ ٳـبٱ ٯي 

 .دٹٴذ

 ػيٰض )دـز خي(: آسٷ، ٣ي ٯيبي خٶٳٸ؟

 ، يبدسٸ؟٣بة: ٳٰي سٶٳٮ ٓضيض٭، ٳٰي سٶٳٮ. حذاٟ٪ ٳٸ ٵاػٸ يٸ ٯذر. ٧ٜشٸ ثٶد٭ ثٺز
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 ػيٰض )دـز خي(: چشا؟

 ٣بة: خت، ٧ٜشٮ ثٺز ٣ٸ، ٯٲ ٳٰي سٶٳٮ ثيب٭ چٶٱ يٸ ٣بسي داس٭، خت؟

 دخششثچٸ )دـز خي(: ٯبٯبٱ ثضس٥ ٯي ٧ٸ سٶ دي٨ٸ ٹيچ ٵٟز ثشٳٰي ٧شدي؟

 :ٌْٟ ثٸ

 .ثچٸ ٹب ٣ٸ ٹٰچٴبٱ چٺشٷ ؿبٱ ديذٷ ٳٰي ؿٶد، اص ٯب ٛشاس ٯي ٣ٴٴذ ٵ اص ٣بدس خبسع ٯي ؿٶٳذ

 سٶيي؟ ٧ٶؿي سٵ ثذٷ ثٸ ٯبٯبٱ ثضس٥، خت؟ ٣بة: ٛي٬يذب،

 .ٛي٬يذب:اٵٱ ػشؽ سٵ س٤ٶٱ ٯي دٷ

 .٣بة ٓلجي ٯي ؿٶد، اٳ٨بس ٣ٸ ثخٶاٹذ س٬ٜٲ سا خشد ٣ٴذ

 .٣بة: خت، ٠ٛي ثبيذ اٯيذٵاس ثبؿيٮ ٯبٯبٱ ثضس٥ سٶ ايٲ ٯٶسد اؿشجبٷ ٣ٴٸ

 ػيٰض )دـز خي(: ثبثب؟

 ٣بة: ث٬ٸ، ػيٰض؟

 ػيٰض )دـز خي(: ٯبٯبٱ ديؾ سٶئٸ؟

 .ٛٸ ٣بة ػٶسي اػز ٣ٸ اٳ٨بس سبصٷ ٯـز خٶسدٷ اػزٟيب

 :ٌْٟ ثٸ

 .خبًشٷ ٣بة، ٯٶٹبيؾ ثب ٵصؽ ثبد س٤بٱ ٯي خٶسد. اٵ ثٸ آساٯي ٫جخٴذ ٯي صٳذ

  .٣بة: ػيٰض، دس ٯٶسد ايٲ ٯؼئ٬ٸ كحجز ٣شديٮ. ٯبٯبٱ دي٨ٸ ايٲ ػب ٳيؼز

 ػيٰض )دـز خي(: ٣ؼبػز؟

 .حبِٛي ٣ٴيٲكذاي ٯبٯبٱ ثضس٥ )دـز خي(: ثچٸ ٹب دي٨ٸ ثؼٸ. خذا

 ٣بة: ٧ٶؽ ٣ٲ، چٴذ سب ٣بدٵ ٯي ٛشػشٮ ثبثبثضس٥ ثشاسٶٱ ثيبسٷ، خت؟

 ... ثچٸ ٹبي خٶثي ثبؿيٲ، ثچٸ ٹبي

 .س٬ٜٲ ٌْٟ ٯي ؿٶد

٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ ٵ ٧ٶؿي سا ٯي ٧زاسد. ٣ؼي دس ٯي صٳذ. ٣بة دس سا ثبص ٯي ٣ٴذ. آسسٶس 

 .اػز

 .آسسٶس: ٹ٬ي ٣ٶدشش سٵ دـز ثٶٯٸ

 .٣بة: ثبؿٸ

 .ة ثشٯي ٧شدد. ٣يٜؾ سا ثشداسد. آسسٶس ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶد ٵ دس سا ٯي ثٴذد. اٵ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ٣ب

 آسسٶس: حب٫ز خٶثٸ؟

 .٣بة ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد
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 ٣بة: آسٷ، آسٷ، خٶثٮ، چٌٶس؟

 ... آسسٶس: سٶ خٶاة ... ػش ٵ ٬٣ٸ ٯب٩ اٵٱ ػٶسي ديذا ؿذ

 .٣بة: ثبثز دبر ٯشأػٜٮ، س٤شاس ٳٰي ؿٸ

 : داسٷ ثذسش ٯي ؿٸ، ٳٸ؟آسسٶس

 ٣بة: ٳؾ ٣ؼبػز؟

 آسسٶس: ٹٴٶص ديذايؾ ٳـذٷ، ٯي خٶاي كجش ٣ٴي؟

٣ٶثٶ٩ »٣بة )ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ(: ٳٸ، ٟشاس ثٶد دٵ ػبٓز ديؾ ًشح ٹبي سٶػٔٸ ػبيشٶ سٵ ثٸ 

 .ثذيٮ. سب االٱ ٛٺٰيذٱ ٯب ؿ٤ؼز خٶسديٮ. ٵٟشـٸ ٳبدذيذ ثـيٮ« اٳؼيٴيشيٴ٦

 ؿت – ٣ٶدشش ٹ٬ي ٵاصدش ػ٤ٶي ثب٭، دـز –خبسػي 

  

 .٣بة ٵ آسسٶس ثٸ ًشٙ ٹ٬ي ٣ٶدشش ٯي سٵٳذ

 آسسٶس: ٣ؼب ٯي سي؟

٣بة: ثٶئٴٶع آيشع. ٯي سٶٳٮ اٵٱ ػب دٴٺبٱ ثـٮ. ؿبيذ ٹٮ ٵٟشي اٵهبّ آسٵ٭ ؿذ، يٸ ؿ٬٘ي ديذا 

 ٣شد٭. سٶ؟

 .آسسٶس: آٯشي٤ب

 .٣بة )دشحؼشر(: ػال٭ ثشػٶٱ

ٯي ؿٶد. ٣بة ٵ آسسٶس خـ٤ـبٱ ٯي صٳذ. ٳؾ دس حب٫ي ٹٰيٲ ٣ٸ آٱ ٹب ثٸ ٹ٬ي ٣ٶدشش ٯي سػٴذ، دس ثبص 

٣ٸ ثٸ ؿذر ٣ش٢ خٶسدٷ سٵي كٴذ٫ي ٳـؼشٸ اػز. ٯ٠بث٪ اٵ ػبيشٶ ٳـؼشٸ اػز. اٵ ٯإدثبٳٸ ػشؽ 

 .سا س٤بٱ ٯي دٹذ ٵ سٵ ثٸ ٣بة ٯي ٣ٴذ

 .ػبيشٶ: اٵٱ ؿٰب سٵ ٛشٵخز. اٵٯذ ؿش٣ز ٵ ٵاػٸ حَٜ ػٶٳؾ ٯٔبٯ٬ٸ ٣شد

 .ٳؾ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .خت، ثٺز ٛشكز ٯي د٭ ػجشاٱ ٣ٴيػبيشٶ: 

 .ٯحبَٛ ػبيشٶ ي٢ اػ٬حٸ ثٸ ٣بة ٯي دٹذ. ٣بة اػ٬حٸ سا ٳٰي ٧يشد

 .٣بة: ٯٲ ايٲ ػٶسي اٵهبّ سٵ ساػز ٵ سيؼز ٳٰي ٣ٴٮ

ػبيشٶ ٳ٨بٹي ٯي اٳذاصد ٵ ثٸ ؿيـٸ ٣ٴبس خٶد ٯي صٳذ. ي٢ ٯحبَٛ دس دي٨ش ٹ٬ي ٣ٶدشش سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ 

 .دػز ثٸ ٣بة ٵ آسسٶس اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ ػٶاس ؿٶٳذ ٳؾ سا ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ. ػبيشٶ ثب
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 اداٯٸ – ٣ٶدشش ٹ٬ي –داخ٬ي 

  

 .ٹ٬ي ٣ٶدشش ث٬ٴذ ٯي ؿٶد. دٵ ٯحبَٛ ٳؾ سا سٵي ػ٤ٶي دشٵاص ثب خٶد ٯي ٣ـٴذ

 ٣بة: ثبٹبؽ چي ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 .حشٙ ثضٳٮ« ٣ٶثٶ٩ اٳؼيٴيشيٴ٦»ػبيشٶ: ٹيچي، اٯب ٳٰي سٶٳٮ اص ًشٙ 

 .ٴٴذ. ػبيشٶ اص دٴؼشٷ چـٮ اٳذاص ؿٺش سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ٣بة ٵ آسسٶس ثٸ ٹٮ ٳ٨بٷ ٯي ٣

 ٣بة:اص ٯب چي ٯي خٶايٲ؟

 .ػبيشٶ: س٠٬يٲ

 .آسسٶس سٔؼت ٯي ٣ٴذ

 ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯ٤ٰٴٸ؟

 .آسسٶس: ٯ٬ٔٶٯٸ ٣ٸ ٳٸ

 ػبيشٶ: ا٧ٸ ٯي سٶٳيٲ ٤ٛش يٸ ٳٜش سٵ ثذصديٲ، چشا ٳشٶٳيٲ ثٸ ػبؽ ٤ٛش سٵ سٶ ػشؽ ثٴذاصيٲ؟

ثٸ چي ٤ٛش ٯي « ثٸ ٛي٪ ٹب ٤ٛش ٳ٤ٲ.»ٳٰٶٳٸ اص ٧زاؿشٲ يٸ ٤ٛش: ٯٲ ثٸ ؿٰب ٯي ٧ٮ  آسسٶس: خت، ايٲ يٸ

 ٣ٴي؟

 .ػبيشٶ:ٛي٪ ٹب

آسسٶس: دسػشٸ، اٯب ايٲ ٤ٛش سٶ ٳيؼز، ثشاي ايٲ ٣ٸ ٯي دٵٳي ٯٲ ثٺز دادٯؾ. رٹٲ يٸ ػٶطٷ ٹٰيـٸ 

 .سيـٸ ٹبي ٤ٛش سٵ دٳجب٩ ٯي ٣ٴٸ. ػٔ٪ ٯٴجْ ا٫ٺب٭ ٵأٟي، ٗيشٯ٤ٰٴٸ

 .ز٣بة: دسػز ٳيؼ

 ػبيشٶ )٫جخٴذ ٯي صٳذ(: ٯي سٶٳي ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴي؟

 .٣بة: داسي ثٺٮ حٞ اٳشخبة ٯي دي؟ ثشاي ايٲ ٣ٸ خٶد٭ ٯي سٶٳٮ ٯـ٬٤ٮ سٵ ثب ٣ٶثٶ٩ ح٪ ٣ٴٮ

 .ػبيشٶ: دغ يٸ اٳشخبة داسي

 .٣بة: ٵ اٳشخبة ٯٲ ايٴٸ ٣ٸ ثش٭، آٟب

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٣ٶچ٢ ٛشٵد٧بٷ –خبسػي 

  

 .ثش صٯيٲ ٛشٵد ٯي آيذ ٹ٬ي ٣ٶدشش ٣ٴبس ي٢ ػز ؿخلي
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 اداٯٸ – ٣ٶدشش ٹ٬ي –داخ٬ي 

  

 .ػبيشٶ: ثٸ خذٯٸ ث٨يٲ ٣ؼب ٯي خٶايٲ ثشيٲ

 .٣بة ٵ آسسٶس اص ٹ٬ي ٣ٶدشش ديبدٷ ٯي ؿٶٳذ

 .ػبيشٶ: ٹي، آٟبي ٣بة

 .٣بة ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ثبصٯي ٧شدد

 .ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: دٵػز داسي ثش٧شدي خٶٳٸ ر؟ آٯشي٤ب؟ ديؾ ثچٸ ٹب

 .ٶٳي دسػشؾ ٣ٴي، ٹيـ٤ي ٳٰي سٶٳٸ٣بة: ٳٰي س

 .ػبيشٶ: دسػز ٯظ٪ س٠٬يٲ

 .٣بة ثٸ ٤ٛش ٛشٵ ٯي سٵد. آسسٶس ثٸ اٵ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ

 .آسسٶس: ٣بة، ثيب ثشيٮ

 .٣بة ثٸ ٹ٬ي ٣ٶدشش ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 ٣بة: اٵٱ ٤ٛش چ٠ذس ديچيذٷ اع؟

 .ػبيشٶ: خي٬ي ػبدٷ اع

 .ػبدٷ ٳيؼز ٣بة: ٵٟشي ٟشاس ثبؿٸ ٤ٛشي سٵ سٶ رٹٲ ي٤ي ثزاسي، ٹيچي

ػبيشٶ: سٟيت اك٬ي ٯٲ يٸ ديشٯشدٷ ٣ٸ حب٩ ٵ سٵص خٶثي ٳذاسٷ. دؼشؽ ٹٰيٲ سٵصٹب ٣ٴشش٩ ؿش٣ز سٵ 

 .ثٸ ٓٺذٷ ٯي ٧يشٷ. ٯي خٶا٭ اٵٱ سلٰيٮ ث٨يشٷ اٯذشاسٶسي دذسؽ سٵ خشاة ٣ٴٸ

 .٣بة ثٸ آسسٶس ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آسسٶس: ٣بة ٯب ثبيذ اص ايٲ ػب ثشيٮ

٧ٸ ٟشاس ثبؿٸ ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب٭ ثذ٭، ا٧ٸ ثشٶٳٮ ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب٭ ثذ٭، يٸ ٣بة: كجش ٣ٲ. )سٵ ثٸ ػبيشٶ( ا

 سوٰيٲ ٯي خٶا٭. چٌٶس ثذٵٳٮ سٶ ٯي سٶٳي سوٰيٲ ثذي؟

ػبيشٶ: سٶ ٳٰي دٵٳي، اٯب ٯٲ ٯي سٶٳٮ. خت، ٯي خٶاي د٩ ثٸ دسيب ثضٳي يب ٯي خٶاي ديشٯشدي ثـي دش اص 

 اٛؼٶع ٣ٸ ٯٴشِشٷ سٶ سٴٺبيي ثٰيشٷ؟

 .٤بٱ ٯي دٹذ٣بة ػشؽ سا س

ػبيشٶ: سيٰز سٵ ػْٰ ٣ٲ، آٟبي ٣بة، آد٭ ٹبر سٵ ٓبٟالٳٸ سش اٳشخبة ٣ٲ. دس ٹ٬ي ٣ٶدشش ثؼشٸ ٯي ؿٶد 

 .ٵ ثٸ دشٵاص دسٯي آيذ
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  اداٯٸ – خلٶكي ػز –داخ٬ي 

  

 .٣بة ثٸ كٴذ٫ي خٶد س٤يٸ دادٷ اػز. آسسٶس ٯ٠بث٪ اٵ ٳـؼشٸ ٵ ػبالد ٯي خٶسد

 .داسي ثشي خٶٳٸ، اٯب ؿذٳي ٳيؼزآسسٶس: ثجيٲ، ٯٲ ٯي دٵٳٮ چ٠ذس دٵػز 

 .٣بة: چشا ؿذٳيٸ. ٠ٛي ثبيذ ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي ػ٬ٶ ثشي

 .آسسٶس: سٶ ٳٰي دٵٳي

 .٣بة: ٟجالً ٹٮ ايٲ ٣بس سٵ ٣شد٭

 آسسٶس: ثب ٣ي ايٲ ٣بس سٵ ٣شدي؟

 .٣بة ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ ٵ چيضي ٳٰي ٧ٶيذ

 آسسٶس )اداٯٸ ٯي دٹذ(: خت، ٵاػٸ چي داسيٮ ٯي سيٮ دبسيغ؟

 .ة )اص دٴؼشٷ ثٸ ثيشٵٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ(: يٸ آسؿشي٤ز ػذيذ ٯي خٶايٮ٣ب

 كجح – ٯٰٔبسي ٯذسػٸ ثضس٥، ػب٫ٲ –داخ٬ي 

  

٣بة دس حب٫ي ٣ٸ ي٢ دب٣ز خشيذ دس دػز داسد، ٵاسد ػب٫ٲ ٣ٴٜشاٳغ ٯي ؿٶد. ٹيچ داٳـؼٶيي آٱ ػب 

 .ٳيؼز، سٴٺب ي٢ اػشبد ثٸ ٹٮ سيخشٸ دـز ٯيض ٯـ٘ٶ٩ ٣بس اػز

 اداٯٸ – ٴٜشاٳغ٣ ػب٫ٲ –داخ٬ي 

  

 ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٹيچ ٵٟز دٛششر سٵ دٵػز ٳذاؿشي، داؿشي؟

 .اػشبد اػشٜٲ ٯبي٬ض ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ٣بة سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ٯبي٬ض: اٵٱ ػب ٛوب ٳيؼز. )٣ٰي ٯ٤ض( ػبر ايٲ ػب اٯٴٸ؟

 .٣بة اص دـز سديٚ چٶثي خب٫ي ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ دبييٲ ثٸ ًشٙ ٯبي٬ض ٯي آيذ

 .ة: اػششداد ٯؼش٭ ثيٲ ٛشاٳؼٸ ٵ ايبالر ٯشحذٷ يٸ ٣بثٶع اداسيٸ، ايٲ سٵ ٯي دٵٳي٣ب

 .ٯبي٬ض: ٤ٛش ٣ٴٮ دس ٯٶسد دشٵٳذٷ سٶ ثشٶٳٲ يٸ ساٹي ديذا ٣ٴٲ

 .٣بة: ػ٬ٶ ٯي آيذ ٵ دب٣ز سا ثٸ ٯبي٬ض ٯي دٹذ

 .٣بة: ثجيٲ ايٲ سٵ آٵسد٭ سب ٹش ٵٟز ٛشكز ٣شدي ثذي ثٸ ثچٸ ٹب

ثچٸ ٹب ٟبٳْ ثـٲ ٹٴٶص يٸ دذس داسٱ، چيضي ثيـشش اص ايٲ الصٯٸ ٣ٸ ٹشچٴذ ٯبي٬ض: ثشاي ايٲ ٣ٸ اٵٱ 
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 .ٵٟز ي٢ ثبس ثشاؿٶٱ ٓشٵػ٢ ثٜشػشي

 .٣بة: ٯٲ ٠ٛي ٹٰٶٱ ٣بسي سٵ اٳؼب٭ ٯي د٭ ٣ٸ ث٬ذ٭. ٹٰٶٱ چيضي ٣ٸ سٶ ثٺٮ يبد دادي

 .ٯبي٬ض: ٹيچ ٵٟز ثٺز يبد ٳذاد٭ دصدي ٣ٴي

ٵ ػٺز يبثي ٣ٴٮ، اٯب ثٔذ اص اسٜبٟي ٣ٸ اٛشبد، ٳشٶٳؼشٮ ٣بة: ٳٸ، سٶ ثٺٮ يبد دادي رٹٲ ث٠يٸ آد٭ ٹب س

 .خي٬ي ٟبٳٶٳي اص اٵٱ ٯٺبسر اػشٜبدٷ ٣ٴٮ

 ٯبي٬ض )دغ اص چٴذ ٫حِٸ ٯ٤ض(: ايٲ ػب چي ٣بس ٯي ٣ٴي، دا٭؟

٣بة: ٤ٛش ٣ٴٮ يٸ ساٷ ثشاي ثش٧ـشٲ ثٸ خٶٳٸ ديذا ٣شد٭. يٸ ٣بس ثشاي آد٭ ٹبي خي٬ي خي٬ي ٟذسسٰٴذ، 

 .س٭ ٯي سٶٳٲ ثشاي ٹٰيـٸ اص ٯٲ سْٛ اسٺب٭ ٣ٴٲ، اٯب ثٸ ٤ٰ٣ز احشيبع داس٭آد٭ ٹبيي ٣ٸ آش٠بد دا

 .ٯبي٬ض ٯشٶػٸ ٯٴِٶس ٣بة ٯي ؿٶد

 .ٯبي٬ض: سٶ اٵٯذي ايٲ ػب ٣ٸ ي٤ي اص ثبٹٶؽ سشيٲ ٵ ثٺششيٲ آد٭ ٹبي ٯٲ سٵ خشاة ٣ٴي

 .٣بة: ٯي دٵٳي داس٭ چٸ ديـٴٺبدي ٯي د٭. سٶ ثبيذ اػبصٷ ثذي خٶدؿٶٱ سلٰيٮ ث٨يشٱ

 دٶ٩؟ ٯبي٬ض:

٣بة: ٳٸ ٠ٛي دٶ٩. خٶدر يبدر ٹؼز. ٛشكشيٸ ثشاي دسػز ٣شدٱ ٬٣يؼبٹب، ٹٰٸ ؿٺشٹب، چيضٹبيي ٣ٸ 

 .اكالً ٵػٶد ٳذاؿشٲ، چيضٹبيي ٣ٸ ٳٰي سٶٳٲ سٶ دٳيبي ٵأٟي ٵػٶد داؿشٸ ثبؿٲ

 .ٯبي٬ض: دغ سٶ اص ٯٲ ٯي خٶاي ٣ٸ ثزاس٭ ي٤ي دي٨ٸ دٳجب٩ سٶ ٵاسد سؤيب ثـٸ

اة ٳٰي ؿٲ. اٵٱ ٹب ٠ٛي ػٌٶح سٵ ًشاحي ٯي ٣ٴٲ ٵ اٵٱ سٵ ثٸ خيب٩ ٣بة: اٵٱ ٹب ٰٓالً ٵاسد خٶ

 .دشداصٹب يبد ٯي دٱ. ٹٰيٲ

 .ٯبي٬ض: خٶدر ًشاحيؾ ٣ٲ

 .٣بة: ٯب٩ ثٺٮ اػبصٷ ٳٰي دٷ

 .ٯبي٬ض ٵحـز صدٷ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٯبي٬ض: ثش٧شد ثٸ ٵأٟيز، دا٭. خٶاٹؾ ٯي ٣ٴٮ

ٵأٟيز ايٴٸ. ٵ ايٲ  .ٯٴشِشٱ دذسؿٶٱ ثش٧شدٷ خٶٳٸ ٣بة: ٵأٟيز؟ اٵٱ ثچٸ ٹب، ٳٶٷ ٹبي سٶ، اٵٱ ٹب

  .٣بس، ايٲ آخشيٲ ٣بسٷ، ٯٲ ايٲ ًٶسي ٯي سٶٳٮ ثش٧شد٭ اٵٱ ػب

 .ٯبي٬ض ػشؽ سا دبييٲ ٯي اٳذاصد ٵ دٵثبسٷ ثبال ٯي آٵسد

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ا٧ٸ ساٷ دي٨ٸ اي ثٶد ٳٰي اٵٯذ٭ ايٲ ػب. يٸ آسؿيش٤ز ثٸ خٶثي خٶد٭ ٯي خٶا٭

 .چـٰبٱ ٣بة ٳ٨ٸ ٯي ٣ٴذ. اٵ سلٰيٮ خٶد سا ٧شٛشٸ اػزٯبي٬ض ثٸ 

 .ٯبي٬ض: يٸ ٳٜش ثٺشش سٵ ٯي ؿٴبػٮ
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 اداٯٸ – ساٹشٵ –داخ٬ي 

  

 .ٯبي٬ض ٵ ٣بة ٯٴشِشٳذ داٳـؼٶيبٱ اص ٣الع خبسع ؿٶٳذ

 ٯبي٬ض: آسيبدٳي؟

  .ي٢ صٱ ػٶاٱ ٣ٸ چٴذ ٣شبة دسدػز داسد، ػ٬ٶ ٯي آيذ. اٵ آسيبدٳي اػز

 .٣بة آؿٴب ثـي ٯبي٬ض: ٯي خٶا٭ ثب آٟبي

 .اٵ ػشيْ ٳ٨بٹي ثٸ ٣بة ٯي اٳذاصد ٵ دػشؾ سا ػ٬ٶ ٯي آٵسد

 .آسيبدٳي: خٶؿحب٫ٮ ثب ؿٰب آؿٴب ٯي ؿٮ

 .ٯبي٬ض: ا٧ٸ چٴذ ٫حِٸ ٵٟز داؿشٸ ثبؿي، آٟبي ٣بة ٯي خٶاٱ دس ٯٶسد يٸ ديـٴٺبد ٣بسي كحجز ٣ٴٲ

 آسيبدٳي: سٶ ٯح٪ ٣بس؟

 .٣بة )٫جخٴذ ٯي صٳذ(: ٳٸ، دٟي٠بً

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٯٰٔبسي ٯذسػٸ ثب٭ دـز –خبسػي 

  

آسيبدٳي ثٸ حٜبٍ ٯـشٙ ثش دبسيغ س٤يٸ دادٷ اػز. اٵ دس ٹٰبٱ حب٫ي ٣ٸ ػبٳذٵيچ خٶد سا دس دػز 

داسد، ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ي٢ دٛشش ؿٌشٳؼي ٵ ي٢ خٶد٣بس ثٸ اٵ ٯي دٹذ. آسيبدٳي ػبٳذٵيچ خٶد سا 

 .٧بص ٯي صٳذ

 .٣بة: ثبيذ يٸ اٯشحبٱ اصر ث٨يش٭

 آسيبدٳي: ٳٰي خٶاي ٟج٬ؾ چيضي ثٺٮ ث٨ي؟

 .٣بة: ٟج٪ اص ايٲ ٣ٸ دسثبسٷ ٣بس سٶهيح ثذ٭، ثبيذ ثذٵٳٮ اص دؼؾ ثشٯيبي

 آسيبدٳي: چشا؟

 .٣بة: كبٙ ٵ دٶػز ٣ٴذٷ ث٨ٮ، ٟبٳٶٳي ٳيؼز

 .سٶػٸ آسيبدٳي ػ٬ت ٯي ؿٶد

ٛشش ٵ خٶد٣بس سا ٣بة: دٵ دٟي٠ٸ ٵٟز داسي يٸ ٯبص ث٤ـي ٣ٸ يٸ دٟي٠ٸ اي ثشٶٳٮ ح٬ؾ ٣ٴٮ. آسيبدٳي د

 .ٯي ٧يشد. ٣بة ثٸ ػبٓز خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ؿشٵّ ٣ٲ

 .آسيبدٳي خي ٹبيي سٵي كٜحٸ ؿٌشٳؼي ٯي ٣ـذ ٵ ي٢ ٯبص دسػز ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ثؼٸ
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آسيبدٳي دٛشش ٵ خٶد٣بس سا ثٸ ٣بة ٯي دٹذ. اٵ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ؛ دٳجب٩ ساٷ ح٪ اػز. ٣بة ٣بٗز سا 

 .ٛشش ٵ خٶد٣بس ثٸ آدسيبٳي ٯي دٹذدبسٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ثبس دي٨ش د

 .٣بة: دٵثبسٷ

 .آسيبدٳي دٵثبسٷ ثب خٌٶى ٯؼش٠يٮ ي٢ ٯبص دي٨ش دسػز ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ثؼٸ

 .آسيبدٳي ٣بٗز ٵ ٬ٟٮ سا ثٸ ٣بة ٯي دٹذ. ٣بة ٯبٳٴذ دٛٔٸ ٟج٪ ثٸ ػشٓز آٱ سا ح٪ ٯي ٣ٴذ

 ... ٣بة: ثبيذ ثٺشش اص ايٲ ثبؿي

سا ٯي ٟبدذ، اٯب ايٲ ثبس ثٸ ػبي خٌٶى ٯؼش٠يٮ ثب اػشٜبدٷ اص آسيبدٳي ثب ػشخٶسد٧ي دٛشش ٵ خٶد٣بس 

دايشٷ ٹبي ٹٮ ٯش٣ض ي٢ ٯبص دسػز ٯي ٣ٴذ. ٣بة ثب سٔؼت ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. آسيبدٳي ثب اًٰيٴبٱ خبًش 

دٛشش ٵ خٶد٣بس سا ثٸ ٣بة ثشٯي ٧شداٳذ. ٣بة خٶد٣بس سا ٯي ٧يشد ٵ ٯبص سا ؿشٵّ ٯي ٣ٴذ. ايٲ ثبس ٧يش ٯي 

 .دٳي ٫جخٴذ ٯي صٳذاٛشذ، آسيب

 .٣بة )دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ سٵي ٯبص ٣بس ٯي ٣ٴذ(: ايٲ سٵ ثيـشش دٵػز داس٭

 سٵص – دبسيغ ٓشم، ٣ٮ خيبثبٱ –خبسػي 

  

 .آسسٶس ثٸ ٣بٗزي ٣ٸ دس دػز داسد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ سٵثٸ سٵي دس ي٢ اٳجبس ٯي ايؼشذ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .س ٵاسد اٳجبس ٯي ؿٶدي٢ اٳجبس ثضس٥، دش اص ٧شد ٵ خب١. آسسٶ

 اداٯٸ – ٹٰبٱ –داخ٬ي 

  

آسسٶس چٴذ كٴذ٫ي دبسچٸ اي سا ثٸ ٵػي اسبٝ ٯي آٵسد ٵ ثب ٣ٴبس ٹٮ ٟشاس دادٱ آٱ ٹب ي٢ ٯيض دسػز ٯي 

 .٣ٴذ. آسسٶس چٴذ ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا سٵي ٯيض ٯي ٧زاسد ٵ دس آٱ ٹب سا ثبص ٯي ٣ٴذ

 سٵص – دبسيغ دس اي ٣بٛٸ –خبسػي 

 .ٛوبي ثبص دـز ٯيض ٳـؼشٸ اٳذ ٣بة ٵ آسيبدٳي دس

٣بة: ٯي ٧ٲ ٯب ٠ٛي يٸ ثخؾ اص دشبٳؼي٪ ٵأٟي ٯ٘ضٯٶٱ سٵ ثٸ ٣بس ٯي ثشيٮ، اٵٱ ٹٮ ٵٟشي ٣ٸ 
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 .ثيذاسيٮ. ٵٟشي خٶاثيٮ رٹٲ س٠شيجبً ٯي سٶٳٸ ٹش ٣بس ث٤ٴٸ

 آسيبدٳي: ٯظ٪؟

٣ٴي، اٯب ٣بة: خت، سلٶس ٣ٲ داسي يٸ ػبخشٰٶٱ ًشاحي ٯي ٣ٴي، خت؟ ٹش ثخؾ سٵ آ٧بٹبٳٸ خ٬ٞ ٯي 

ٳٰي دٵٳٮ ٯشٶػٸ ٯٴِٶس٭ ٯي  .ثٔوي ٵٟز ٹب احؼبع ٯي ؿٸ س٠شيجبً خٶدؽ، خٶدؽ سٵ خ٬ٞ ٯي ٣ٴٸ

 ؿي يب ٳٸ؟

 .آسيبدٳي: آسٷ، آسٷ، ٯٲ، اٵ٭، ٣ـٜؾ ٯي ٣ٴٮ

 ٣بة: ا٫ٺب٭ ٵأٟي، دسػشٸ؟

 .٣بة خٶد٣بسؽ سا دسٯي آٵسد

 ..٣بة: ٹٴ٨ب٭ خٶاة، رٹٲ سٶ ثي ٵٟٜٸ ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب٭ ٯي دٷ

 .ٵي ٯيض ثب دٵ ٬ِٛؾ ي٢ دايشٷ ٯي ٣ـذ٣بة س

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: يٸ دٳيب سٵ ٹٮ صٯبٱ خ٬ٞ ٵ دس١ ٯي ٣ٴٸ ٵ رٹٲ ٯب ايٲ ٣بس سٵ اٵٱ ٟذس خٶة 

اٳؼب٭ ٯي دٷ ٣ٸ خٶدٯٶٱ ٳٰي ٛٺٰيٮ چٸ اسٜبٟي اٛشبدٷ. ايٲ ثٸ ٯب اػبصٷ ٯي دٷ دسػز ثشػيٮ ٵػي ايٲ 

 .دشٵػٸ

 .٣بة ثيٲ دٵ ٬ٛؾ ي٢ خي ٯؼش٠يٮ ٯي ٣ـذ

 آسيبدٳي: چٌٶس؟

٣بة: ثب ثٸ ٓٺذٷ ٧شٛشٲ ثخؾ خ٬ٞ ٣شدٱ ٵ ايٴؼبييٸ ٣ٸ ثٺز احشيبع داس٭. سٶ دٳيبي خٶاة سٵ خ٬ٞ ٯي 

 .٣ٴي. ٯب ػٶطٷ سٵ ثٸ ايٲ خٶاة ٯيبسيٮ ٵ ثٺؾ اػبصٷ ٯي ديٮ ثب ٳبخٶدآ٧بٹؾ اٵٱ سٵ دش ٣ٴٸ

 .٤ش ٣ٴٲ ايٲ ٵأٟيشٸآسيبدٳي: چٌٶس ٯي سٶٳٮ اٵٱ ٟذس ػضئيبر ثٸ دػز ثيبس٭ ٣ٸ ٵاداسؿٶٱ ٣ٴٮ ٛ

٣بة: خٶاة ٹبي ٯب ٵٟشي سٶؿٶٱ ٹؼشيٮ، ٵأٟي ثٸ ٳِش ٯي سػٲ. دسػشٸ؟ ٠ٛي ٵٟشي ثيذاس ٯي ؿيٮ 

سٶ ٹيچ ٵٟز اٵ٩ خٶاة ٹبر سٵ ثٸ  .ٯشٶػٸ ٯي ؿيٮ ٣ٸ ٵأٟبً ٓؼيت ثٶدٱ. ثزاس يٸ ػإا٩ اصر ثذشػٮ

 .يبد ٳٰيبسي، دسػشٸ؟ ٹٰيـٸ اص ٵػي اسٜبٟبر ػش دسٯيبسي

 .ش ٣ٴٮ، آسٷآسيبدٳي: ٤ٛ

 ٣بة: دغ ٯب چٌٶس اص ايٲ ػب ػش دسآٵسديٮ؟

 ... آسيبدٳي: خت، ٯب اص

 ٣بة: ثٺؾ ٤ٛش ٣ٲ، آسيبدٳي. چٌٶس اٵٯذي ايٲ ػب؟ االٱ ٣ؼب ٹؼشي؟

 .آسيبدٳي ٤ٛش ٯي ٣ٴذ، اٯب يبدؽ ٳٰي آيذ

 .آسيبدٳي: اٵٷ، خذاي ٯٲ. ٯب خٶاثيٮ

 .٣بة: سٶ االٱ سٶ ٣بس٧بٹي ٵ خٶاثيذي
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 .ٹذ(: ايٲ اٵ٫يٲ دسػٸ سٶ دس خٶاة ٯـشش٣ٸ. آسٵ٭ ثبؽ٣بة )اداٯٸ ٯي د

ٛٴؼبٱ سٵي ٯيض ؿشٵّ ثٸ ٫شصيذٱ ٯي ٣ٴذ. آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٫شصؽ ثيـشش ٯي ؿٶد. اًشاٙ آٱ ٹب 

ٹٰٸ چيض اص دسٵٱ ٵ ثيشٵٱ ٯٴٜؼش ٯي ؿٶد. سػشٶساٱ ٵ چيضٹبيي ٣ٸ دس خيبثبٱ ٹؼشٴذ س٤ٸ س٤ٸ ٯي 

ـٸ ٹب، ٣ٚ خيبثبٱ ٵ چيضٹبي دي٨ش دٵس ٵ ثش ٣بة ٵ آسيبدٳي خشد ٵ ؿٶد، اػجبة ٵ اطبطيٸ، ديٶاسٹب، ؿي

 .دس ٹٶا دشا٣ٴذٷ ٯي ؿٶٳذ. آسيبدٳي ثب حيشر ؿبٹذ ايٲ ٹٰٸ ثٸ ٹٮ سيخش٨ي اػز

 ... آسيبدٳي )ثٸ خبًش ػش ٵ كذا ٛشيبد ٯي صٳذ(: ا٧ٸ ايٲ ٠ٛي يٸ خٶاثٸ، دغ چشا؟

 ... ٵ ٯبي٢ اٳٜؼبس ٯٺيت آسيبدٳي سا اص سٵي كٴذ٫ي دشر ٯي ٣ٴذ 

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .آسديبٳي اص خٶاة ٯي دشد

 ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ثشاي ايٲ ٣ٸ ٠ٛي يٸ سؤيب ٳيؼز، ٹؼز؟

آسيبدٳي ثٸ ًشٙ ٣بة ثشٯي ٧شدد. آٱ ٹب ٹش دٵ سٵي كٴذ٫ي دبسچٸ اي ٳـؼشٸ اٳذ. آسسٶس ثٸ آٱ ٹب ٳ٨بٷ 

 .ٯي ٣ٴذ

 .سٷ. ٵٟشي ٯب سٶي ايٲ ٛوب ٹؼشيٮ، حؼي ٵأٟي داسيٮ٣بة: ٵ كٶسسي دش اص ؿيـٸ، ٬٣ي دسد دا

آسسٶس: ٵاػٸ ٹٰيٴٸ ٣ٸ اسسؾ سٵي خٶاة ٯـشش١ ثٸ ٓٴٶاٱ يٸ ثشٳبٯٸ آٯٶصؿي ٣بس ٣شد سب ػشثبصٹب ثٸ 

 .ٹٮ ؿ٬ي٢ ٣ٴٲ، چبٟٶ ثضٳٲ ٵ ٹٰذي٨ٸ سٵ خٜٸ ٣ٴٲ ٵ ثٔذ اص خٶاة ث٬ٴذ ؿٲ

 آسيبدٳي: ايٲ ٟويٸ ثٸ آسؿيش٤ز ٹب چٸ سثٌي داسٷ؟

 .ي ثبيذ خٶاة ٹب سٵ ًشاحي ٣ٴٸ. دسػشٸ؟ )ثٸ آسسٶس( دٴغ دٟي٠ٸ دي٨ٸ ثٸ ٯب ٵٟز ثذٷ٣بة: ي٤

 .آسيبدٳي: دٴغ دٟي٠ٸ؟ چي؟ ٯب حذاٟ٪ يٸ ػبٓز كحجز ٣شديٮ

٣بة )٫ٶ٫ٸ ٳبص١ ثؼشٸ ؿذٷ ثٸ ٯچ دػز خٶد سا چ٢ ٯي ٣ٴذ(: ٵٟشي خٶاثي، ٣بس٣شد رٹٴز ػشيْ سش ٯي 

 .ٯي ٧زسٷ ؿٸ، ٵاػٸ ٹٰيٲ ثٸ ٳِش ٯي سػٸ صٯبٱ ٣ٴذسش

 .آسسٶس )دـز ٣يٚ ٳ٠شٷ اي ايؼشبدٷ اػز(: دٴغ دٟي٠ٸ سٶ دٳيبي ٵأٟي ثشاثش يٸ ػبٓز سٶ خٶاثٸ

 .٣بة: ثزاس ثجيٴيٮ سٶ دٴغ دٟي٠ٸ چي دػشز ٯيبد

 ... آسيبدٳي ثٸ ٳـبٳٸ سٶاٛٞ ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. آسسٶس دػش٨بٷ ٣ٴشش٩ سا ثٸ ٣بس ٯي اٳذاصد ٵ ٯب

 سٵص – يدبسيؼ خيبثبٱ ٹٰبٱ –خبسػي 
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 .آسيبدٳي ٹٰشاٷ ٣بة دس خيبثبٱ ؿ٬ٶٕ ٟذ٭ ٯي صٳذ. ٣بة ثٸ خيبثبٱ، ٣بٛٸ ٵ اًشاٙ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ٯب ًشح اك٬ي سٵ داسيٮ، ٣شبة ٛشٵؿي، ٣بٛٸ. س٠شيجبً ٹٰٸ چيضٹبي دي٨ٸ ايٲ ػب ٹؼز

 .آسيبدٳي ثٸ سٹ٨زسٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 اٱ؟ آسيبدٳي: آد٭ ٹب ٣ي

 .بٷ ٯٲ٣بة: سلبٵيش هٰيش ٳبخٶدآ٧

 آسيبدٳي: ٯب٩ سٶ؟

رٹٲ ٯٲ سٶؽ  .٣بة: آسٷ، يبدر ثبؿٸ خيب٩ دشداص سٶيي. سٶ ايٲ دٳيب سٵ دسػز ٣شدي. ػٶطٷ ٯٴٮ

ػب٣ٴٸ. سٶ ٰٓالً ٯي سٶٳي ثب ٳبخٶدآ٧بٷ ٯٲ حشٙ ثضٳي. ايٲ ي٤ي اص ساٷ ٹبييٸ ٣ٸ ٯب اًالٓبر سٵ اص يٸ ػٶطٷ 

 .ثيشٵٱ ٯي ٣ـيٮ

 ٣ٴي؟آسيبدٳي: دي٨ٸ چٌٶسي ايٲ ٣بس سٵ ٯي 

٣بة: ثب خ٬ٞ چيضي اٯٲ، ٯظ٪ ٧بٵكٴذٵٝ يٸ ثبٳ٢ يب يٸ صٳذاٱ. رٹٲ ثٸ ًٶس اسٶٯبسي٢ اٵٱ سٵ ثب 

 اًالٓبسي ٣ٸ ػٔي ٯي ٣ٴٸ ٯحبِٛز ٣ٴٸ، دش ٯي ٣ٴٸ. ٯشٶػٸ ؿذي؟

 .آسيبدٳي ثب سٔؼت ثٸ ػضئيبر خيبثبٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ثٔذ ٣ٰي – دبسيؼي خيبثبٱ –خبسػي 

  

 .ٯي صٳٴذ٣بة ٵ آسيبدٳي دس خيبثبٱ ٟذ٭ 

 .آسيبدٳي: ثٔذ ٵاسد ٯي ؿيٲ ٵ اٵٱ سٵ ٯي دصديٲ

آسيبدٳي: ٤ٛش ٯي ٣شد٭ ٛوبي خٶاة ٹٰٸ اؽ ثلشيٸ، اٯب ثيـشش دس ٯٶسد حغ ٣شدٳـٸ. ػإا٩ ٯٲ ايٴٸ 

 ٵٟشي سٶ ٛيضي٢ اٵٱ دػز ٯي ثشي، چٸ اسٜبٟي ٯي اٛشٸ؟

يبثبٱ ؿشٵّ ٯي ٣ٴٴذ ثٸ آسيبدٳي سٵي خيبثبٱ سٵثٸ سٵي خٶد ٯشٰش٣ض ٯي ؿٶد. ػبخشٰبٱ ٹبي آٱ ًشٙ خ

ثبال آٯذٱ ٵ آٱ ٟذس خٮ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ؿٺش حب٫شي ٯ٤ٔجي ؿ٤٪ ديذا ٯي ٣ٴذ. ٹش ي٢ اص ػٌٶح ثٸ ًٶس 

آسيبدٳي ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد )يب دبييٲ( ٵ ثٸ آد٭ ٹبي  .ٯؼش٠٪ ٳيشٵي ػبرثٸ ٯخلٶف خٶد سا داسد

 .ػٌح ٯ٠بث٪ ؿٺش ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ؿبٹذ ٹيؼبٱ آسيبدٳي اػز

 بدٳي: ٵاػٸ خٶدؽ چيضيٸ، ٳٸ؟آسي

 .٣بة )ثٸ آساٯي دس حب٫ي ٣ٸ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ(: آسٷ. ٹؼز

 ثٔذ ٣ٰي – دبسيؼي خيبثبٱ –خبسػي 
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٣بة ٵ آسيبدٳي دس خيبثبٱ حش٣ز ٯي ٣ٴٴذ ٵ ثٸ ػٌح ٯ٠بث٪ ٯي سػٴذ. آٱ ٹب دب سٵي ػٌح ٯ٠بث٪ ٯي 

دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آٱ ٹب ٟذ٭ ٯي صٳٴذ،  .ذ٧زاسٳذ ٵ خالٙ ٳيشٵي ػبرثٸ دس خيبثبٱ ثٸ حش٣ز دس ٯي آيٴ

 .ثيـشش اص ٟج٪ ثٸ اٵ خيشٷ ؿذٷ اٳذ (آسيبدٳي ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد سلبٵيش )سٹ٨زسٹب

 آسيبدٳي: اٵٱ ٹب چشا ثٸ ٯٲ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٲ؟

٣بة: ثشاي ايٲ ٣ٸ هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ٯٲ حغ ٯي ٣ٴٸ ي٤ي دي٨ٸ ايٲ دٳيب سٵ خ٬ٞ ٣شدٷ. ٹش چي ثيـشش 

 .سلبٵيش ػشيْ سش سٵ سٶ ٯشٰش٣ض ٯي ؿٲ چيضٹب سٵ س٘ييش ٯي دي،

 آسيبدٳي: ٯشٰش٣ض؟

٣بة: اٵٱ ٹب ٯبٹيز خبسػي خيب٩ دشداصٹب سٵ حغ ٯي ٣ٴٲ. اٵٱ ٹب ٯظ٪ ٬٧جٶ٩ ٹبي ػٜيذ ٣ٸ ثب ٜٓٶٳز 

 .ٯجبسصٷ ٯي ٣ٴٲ، ح٬ٰٸ ٯي ٣ٴٲ

 آسيبدٳي: ٟشاسٷ ثٸ ٯب ح٬ٰٸ ٣ٴٲ؟

 .٣بة: ٳٸ، ٠ٛي ثٸ سٶ

 ثٔذ ٣ٰي – دبسيؼي خيبثبٱ –خبسػي 

  

س ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آسيبدٳي ٳضدي٢ ٯي ؿٶد، ثخـي اص ػٴ٦ ٛشؽ خيبثبٱ ٯ٠بث٪ حب٫شي ػشٶٱ ٯبٳٴذ ديذا د

ٯي ٣ٴذ ٵ ي٢ د٪ دسػز ٯي ؿٶد. آسيبدٳي ٵ ٣بة دس ؿشايٌي ٣ٸ د٪ ثضس٥ سش ٯي ؿٶد، دب سٵي د٬ٸ ٹب 

 .ٯي ٧زاسٳذ. ٣بة سحز سأطيش ٟشاس ٧شٛشٸ اػز

 ... ٹب سٵ س٘ييش ثذي٣بة: ٓب٫يٸ، اٯب ثٺز ث٨ٮ ا٧ٸ ايٲ ًٶسي چيض

 .آد٭ ٹبي سٵي د٪ ثٸ آسيبدٳي خيشٷ ؿذٷ اٳذ. چٴذ سب اص آٱ ٹب ثٸ اٵ سٴٸ ٯي صٳٴذ

 آسيبدٳي: خذاي ٯٲ. ٯي ؿٸ ثٸ ٳبخٶدآ٧بٹز ث٨ي ايٲ ٟذس ػخز ٳ٨يشٷ؟

 .٣بة: ٳبخٶدآ٧بٷ ٯٴٸ، يبدر ٣ٸ ٹؼز؟ ٳٰي سٶٳٮ ٣ٴشش٫ؾ ٣ٴٮ

ٴذ. ٣بة ثب سٔؼت ثٸ آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ثٸ ًشٙ آٱ ٹب اص د٬ٸ ٹب دبييٲ ٯي آيٴذ ٵ ثٸ ي٢ د٪ ٯي سػ

ي٢ ػٌح آيٴٸ اي ٯي سٵد ٵ آٱ سا ثٸ ًشٙ سٵد ٯ٠بث٪ ثشٯي ٧شداٳذ. آسيبدٳي ثٸ ًشٙ ٯ٠بث٪ ٯي سٵد ٵ 

ي٢ ػٌح آيٴٸ اي دي٨ش سا ثٸ ًشٙ ػٌح اٵ٩ ثشٯي ٧شداٳذ. آٱ ٹب سٵثٸ سٵي دٵ آيٴٸ ايؼشبدٷ اٳذ ٵ 

اػز. آسيبدٳي ثٸ ًشٙ ي٤ي اص ػٌٶح ٯي سٵد ٵ دػشؾ سا سٵي  سلٶيشؿبٱ دس آيٴٸ ٹب ٯٴ٤ٔغ ؿذٷ

كٜحٸ ٯي ٧زاسد. ٳب٧ٺبٱ آيٴٸ ٯي ؿ٤ٴذ. آسيبدٳي ٫جخٴذي ٯي صٳذ ٵ ثٸ ػ٬ٶ ساٷ ٯي اٛشذ. ٣بة ثب سٔؼت 

 .دٳجب٩ اٵ ٯي سٵد

 .٣بة: سحؼيٲ ثشاٳ٨يضٷ
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 .٣بة دس ٤ٛش ٛشٵ ٯي سٵد، اٳ٨بس چيضي يبدؽ ٯي آيذ

 :ٌْٟ ثٸ

ثب ٵصؽ ثبد س٤بٱ ٯي خٶسد، كٶسسؾ سا ثٸ ًشٙ ٣بة ثشٯي ٧شداٳذ ٵ ٫جخٴذ ٯي  دس حب٫ي ٣ٸ ٯٶٹبيؾ

 .صٳذ. ٣بة ٹٮ ٫جخٴذ ٯي صٳذ. آٱ ٹب سٵي ٹٰبٱ د٪ ٹؼشٴذ

 ٣بة: ٯٲ د٪ سٵ ٯي ؿٴبػٮ. ايٲ ػب ٵأٟيٸ. ٳيؼز؟

 .آسيبدٳي: آسٷ، ٯٲ ٹش سٵص ٣ٸ داس٭ ٯي س٭ داٳـ٨بٷ اص سٵي ايٲ د٪ سد ٯي ؿٮ

 .سٵ اص سٵ خبًشاسز اص ٳٶ خ٬ٞ ٳ٤ٲ. ٹٰيـٸ ػبٹبي ػذيذ سٵ سلٶس ٣ٲ٣بة: ٹيچ ٵٟز ٯ٤بٱ ٹب 

 آسيبدٳي: ثبيذ اص سٵ چيضٹبيي ٣ٸ ٯي ؿٴبػي، ًشاحي ٣ٴي. دسػشٸ؟

 .٣بة )ثب ٹيؼبٱ(: ٠ٛي اص ػضئيبر اػشٜبدٷ ٣ٲ. يٸ چشإ سٶ خيبثٶٱ يب يٸ ثبػٸ س٬ٜٲ، ٳٸ ٣٪ ٯٴ٠ٌٸ

 آسيبدٳي: چشا ٳٸ؟

ص سٵي خبًشٷ آػٶٱ سشيٲ ساٹٸ سب دس٣ز سٵ ٳؼجز ثٸ ايٲ ٣ٸ چي ٣بة: ثشاي ايٲ ٣ٸ ػبخشٲ خٶاة ا

 .ٵأٟيٸ ٵ چي يٸ خٶاة اص دػز ثذي

 آسيبدٳي: ايٲ اسٜبٝ ٵاػٸ سٶ اٛشبدٷ؟

 .٣بة ثب ٓلجبٳيز دػز آسيبدٳي سا ٯي ٧يشد ٵ اٵ سا ثٸ ًشٙ خٶد ٯي ٣ـذ

 ٣بة: ٧ٶؽ ٣ٲ، ايٲ ٟويٸ ثٸ ٯٲ ٹيچ سثٌي ٳذاسٷ، ٯي ٛٺٰي؟

 .ٴذ ٵ خلٰبٳٸ ثٸ آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذسٹ٨زسٹب ٯي ايؼش

 آسيبدٳي: ٵاػٸ ٹٰيٴٸ ٣ٸ احشيبع داسي خٶاة ٹبر سٵ ٯٲ دسػز ٣ٴٮ؟ 

 .ي٢ سٹ٨زس ػ٬ٶ ٯي آيذ ٵ ثبصٵي آسيبدٳي سا ٯي ٧يشد. ٣بة اٵ سا ثٸ ٠ٓت ٹ٪ ٯي دٹذ

 .٣بة: ٵ٫ؾ ٣ٲ، ثشٵ ٠ٓت

ٳذ، اٯب ػٰٔيز اٵ سا ٯي ٧يشٳذ. سٹ٨زسٹبي ثيـششي ػ٬ٶ ٯي آيٴذ. ٣بة ٯي ٣ٶؿذ آٱ ٹب سا ثٸ ٠ٓت ثشا

٣بة ي٢ ٳٜش سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ٟبًٔبٳٸ اص د٩ ػٰٔيز ثٸ ًشٙ آسيبدٳي ٣ٸ ا٣ٴٶٱ دسٯبٳذٷ ٯي سٵد. اٵ ٯب٩ 

 .اػز. آسيبدٳي ثب ٳ٨شاٳي ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 !٣بة: ٯب٩

 !آسيبدٳي: ثيذاس٭ ٣ٲ

 .ٹٰيٲ ٣ٸ ٯب٩ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد، ي٢ چبٟٶي ثضس٥ اص ػيجؾ ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ

 !٣بة: ٯب٩، ٳٸ! ٳٸ! ٳٸ

 !آسيبدٳي: ثيذاس٭ ٣ٲ
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 ... آسيبدٳي ٛشيبد ٯي ٣ـذ. ٯب٩ ػ٬ٶسش ٯي آيذ ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .آسيبدٳي اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. اٵ ثٸ ػخشي ٳٜغ ٯي ٣ـذ. آسسٶس ثٸ ًشٛؾ ٯي سٵد

 .آسسٶس: ٹي، ٹي، ٹي. ثٸ ٯٲ ٳ٨بٷ ٣ٲ. چيضي ٳيؼز. حب٫ز خٶثٸ

 دٳي: چشا ... چشا ٳٰي سٶٳؼشٮ ثيذاس ؿٮ؟آسيب

آسسٶس: ثشاي ايٲ ٣ٸ ًجٞ ػبٓز ٹٴٶص ٵٟز داؿشيٮ ٵ سٶ ٯٶْٟ خٶاة ٳٰي سٶٳي ثيذاس ؿي، ٯ٨ش ايٲ ٣ٸ 

 .ثٰيشي

 .٣بة اص سٵي كٴذ٫ي دبسچٸ اي ٯ٠بث٪ آسيبدٳي ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ٫ٶ٫ٸ ٹب سا اص دػز خٶد ثبص ٯي ٣ٴذ

 ٣بة: ٛشٛشٷ ٣ؼبػز؟

 آسيبدٳي: چي؟

 ... ٶس: ٛشٛشٷ، يٸ چيض ٣ٶچ٢، ؿخليآسس

 .٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ دػشـٶيي ٯي سٵد. آسيبدٳي ثب ٓلجبٳيز سٵ ثٸ اٵ ٯي ٣ٴذ

  !آسيبدٳي: چٸ ٳبخٶدآ٧بٹي داسي ٣بة. )ثب كذاي ث٬ٴذ( اٵٱ ٵأٟبً اٛؼٶٳ٨شٷ

 .آسسٶس: اٵٷ حبال ٛٺٰيذ٭. سٶ خبٳٮ ٣بة سٵ ديذي

 آسيبدٳي )ثب سٔؼت(: اٵٱ صٳـٸ؟

 .سٶس دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٫ٶ٫ٸ ٹب سا اص دػز آسيبدٳي ثبص ٯي ٣ٴذ، ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذآس

 ... آسسٶس: آسٷ، خت، يٸ ٛشٛشٷ. سٶ يٸ چيض ٣ٶچي٢ الص٭ داسي سب ... چيضي ٣ٸ ٹٰيـٸ ثبٹبر ثبؿٸ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

 .سٯي آٵسد٣بة ٛشٛشٷ خٶد سا ثيشٵٱ ٯي آٵسد ٵ آٱ سا سٵي ٯيض ثٸ چشخؾ د

 .آسسٶس )اداٯٸ ٯي دٹذ، كذاي سٵي سلٶيش(: چيضي ٣ٸ ٹيچ ٣غ اصؽ خجش ٳذاؿشٸ ثبؿٸ

 .ٛشٛشٷ ٹٰچٴبٱ دس حب٩ چشخؾ اػز

 آسيبدٳي )كذاي سٵي سلٶيش(: ٯظ٪ يٸ ػ٤ٸ؟
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 .آسسٶس )كذاي سٵي سلٶيش(: ٳٸ ثبيذ ٯٴحلش ثٸ ٛشدسش اص ايٲ ثبؿٸ

 .ٛشٛشٷ ٹٰچٴبٱ دس حب٩ چشخؾ اػز

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ي٢ سبع سا ثٸ آسيبدٳي ٳـبٱ ٯي دٹذ

 .آسسٶس: ايٲ يٸ سبع دُشٷ

 .آسيبدٳي دػشؾ سا ػ٬ٶ ٯي آٵسد ٣ٸ سبع سا ث٨يشد. آسسٶس دػشؾ سا ٠ٓت ٯي ٣ـذ

 .آسسٶس: ٳٰي سٶٳٮ ثزاس٭ ثٺؾ دػز ثضٳي، ٵ٧شٳٸ ٣بسثشدؽ سٵ اص دػز ٯي دٷ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

 .ٶص ٯي چشخذٛشٛشٷ ٹٴ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

آسسٶس )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٠ٛي ٯٲ سشاص ٵ ٵصٱ ايٲ سبع دُشِ ثخلٶف سٵ ٯي دٵٳٮ. ٹش ٣ؼي ٠ٛي ٯي سٶٳٸ 

 .ثٸ سٶسٮ خٶدؽ ٳ٨بٷ ٣ٴٸ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

 .چشخؾ ٛشٛشٷ ٣ٴذ ٯي ؿٶد

 .ٶ خٶاة ي٤ي دي٨ٸ ٳيؼشيآسسٶس )كذاي سٵي سلٶيش(: ثذٵٱ سشديذ ٯشٶػٸ ٯي ؿي س

ٛشٛشٷ دي٨ٸ ٳٰي چشخذ ٵ سٵي ٯيض ٯي اٛشذ. ٣بة ػٶسي ٛشٛشٷ سا ثشٯي داسد ٣ٸ اٳ٨بس ي٢ ٯشد دس حب٩ 

 .ٗشٝ ؿذٱ ي٢ ًٴبة ٳؼبر سا چٴ٦ ٯي صٳذ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 
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بة ٵأٟبً آسيبدٳي: ٳٰي دٵٳٮ ٵأٟبً ٳٰي سٶٳي ٯشٶػٸ ثـي چٸ خجشٷ يب خٶدر ٳٰي خٶاي، اٯب ٯـ٤الر ٣

ػذيٸ ٵ اٵٱ ػٔي ٯي ٣ٴٸ ايٲ ٯـ٤الر سٵ اٵٱ ػب دٛٲ ٣ٴٸ ٵ ٯٲ ٣ؼي ٳيؼشٮ ٣ٸ رٹٴٮ سٵ ثشاي آدٯي 

 .ٯظ٪ اٵٱ ثبص ٣ٴٮ

 .آسيبدٳي ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ٣بس٧بٷ سا سش١ ٯي ٣ٴذ. آسسٶس ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵٱ ثشٯي ٧شدٷ

 .ثيٴذ آسسٶس ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ ٵ ٣بة سا ٯي

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: سب االٱ ٳذيذٷ ثٶد٭ يٸ ٳٜش ثٸ ايٲ ػشٓز ٹٰٸ چي سٵ ث٨يشٷ. ٵأٟيز االٱ دي٨ٸ 

 .ثشاي اٵٱ ٣بٛي ٳيؼز ٵ ٵٟشي ثش٧ـز، ا٧ٸ ثش٧ـز ثبيذ ٵاداسؽ ٣ٴي ٯبصٹب سٵ دسػز ٣ٴٸ

 آسسٶس: سٶ ٣ؼب ٯي سي؟

 .٣بة: ثبيذ ثش٭ ايٰض سٵ ثجيٴٮ

 .بػز، حيبى خ٬ٶر ٣ٶثٶ٩آسسٶس: ايٰض؟ ٳٸ اٵٱ سٶ ٯٶٯجبػ

 .٣بة: يٸ سيؼ٢ هشٵسيٸ

 .آسسٶس: يٸ ٓب٫ٰٸ دصد خٶة ٹؼز

 .٣بة: ٯب ٠ٛي يٸ دصد الص٭ ٳذاسيٮ. ٯب يٸ ػبٓ٪ ٯي خٶايٮ

 سٵص – ٯٶٯجبػب ٰٟبسثبصٹب، دبسٶٝ –داخ٬ي 

  

ي٢ ػبي ؿ٬ٶٕ، دشػٴت ٵ ػٶؽ، دش اص دٵد ػي٨بس. ي٢ ٗشثي حذٵداً چٺ٪ ػب٫ٸ ثب ٣ز ٵ ؿ٬ٶاس ٣ٺٴٸ 

 .ٯيض ٰٟبس ٳـؼشٸ اػز. اٵ ايٰض اػز. اٵ دٵ طسٶٱ دي٨ش داسددـز 

٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٯي سٶٳي ٹش ٟذس د٫ز ثخٶاد اٵٱ ٹب سٵ ثٸ ٹٮ ثٰب٫ي، اٯب چيضي اص سٶؽ دس 

 .ٳٰيبد

 .ايٰض ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ٣بة سا ٯي ثيٴذ

 ايٰض: اص ٣ؼب ٯي دٵٳي؟

 .ايٰض دٵ طسٶٱ آخش سا سٵي ٯيض ٯي اٳذاصد

 .بة: ثشيٮ يٸ ٳٶؿيذٳي ثخٶسيٮ٣

 .ايٰض ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ كٴذٵٝ ٯي سٵد

 .ايٰض: دٶ٫ؾ ثب سٶ

٣بة دٳجب٩ ايٰض ساٷ ٯي اٛشذ. ايٰض ثٸ ًٶس ٯشٯٶصي دٵ سديٚ طسٶٱ سا سٵي ديـخٶاٱ ٟشاس ٯي دٹذ. 
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 .ٹبي سٵ سا ثشٯي داسد ٵ ثٸ اػٮ ثشػؼشٸ ٣بسي ؿذٷ سٵي آٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣بة ي٤ي اص طسٶٱ

 .بة: ٹؼي ار ثٺشش ٳـذٷ٣

 .ايٰض طسٶٱ سا اص اٵ ٯي ٧يشد ٵ ثٸ كٴذٵٝ داس ٯي دٹذ

 .ايٰض: ٧ٮ ؿٶد

 ٣بة: دػز خٌز چٌٶسٷ؟

 .ايٰض دٶ٩ سا اص كٴذٵٝ داس ٯي ٧يشد

 .ايٰض: ٹٰٸ ػٶس

 .٣بة: خٶثٸ

 .ايٰض )ثٸ كٴذٵٝ داس(: خي٬ي ٯٰٴٶٱ

 اداٯٸ – ٣بٛٸ –داخ٬ي 

  

 .خيبثبٱ ؿ٬ٶٕ ٳـؼشٸ اٳذ ٵ ٳٶؿيذٳي ٯي خٶسٳذ ٣بة ٵ ايٰض دـز ٯيض ي٢ ٣بٛٸ ٯـشٙ ثٸ

 ... ٣بة: س٠٬يٲ. حبال ٟج٪ اص ايٲ ٣ٸ ثٸ خٶدر صحٰز ثذي ث٨ي اٯ٤بٱ ٳذاسٷ

 .ايٰض: ٳٸ، خي٬ي ٹٮ ٯ٤ٰٴٸ. ٠ٛي خي٬ي ػخشٸ. ػب٫جٸ

 .٣بة: آسسٶس ٹٰٸ ؽ ٯي ٧ٸ ؿذٳي ٳيؼز

 ايٰض: ٹٶ٭. آسسٶس. سٶ ٹٴٶص ثب اٵٱ ٓلب ٟٶسر دادٷ ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 اٵٱ سٶ ٣بسؽ ٵاسدٷ، ٳٸ؟٣بة: 

 .ايٰض: اٵٷ، اٵٱ ثٺششيٴٸ، اٯب ٟذسر سخي٪ ٳذاسٷ

 .٣بة: ثشخالٙ سٶ

 .ايٰض: ٧ٶؽ ٣ٲ، ا٧ٸ ٯي خٶاي س٠٬يٲ سٵ اػشا ٣ٴي، ثٸ ٟذسر سخي٪ ٳيبص داسي

 ٣بة: ثزاس اصر يٸ ػإا٩ ثذشػٮ. ٟجالً ايٲ ٣بس سٵ ٣شدي؟

 .ذادايٰض: ػٔي ٣شديٮ. ٤ٛش سٵ ػش ػبيؾ ٧زاؿشيٮ، اٯب ػٶاة ٳ

 ٣بة: ٠ٰٓؾ ٣بٛي ٳجٶد؟

ايٰض: ٳٸ، ٠ٛي ٯؼئ٬ٸ ٰٓٞ ٳيؼز. سٶ ثٸ ػبدٷ سشيٲ ٳؼخٸ ٤ٛش احشيبع داسي سب ثٸ ًٶس ًجئي سٶ رٹٲ 

 ػٶطٷ سؿذ ٣ٴٸ. ٹٴش ُشيٜيٸ. حبال ايٲ ٤ٛشي ٣ٸ ثبيذ ٣بس ثزاسي چي ٹؼز؟

 .٣بة: ٯب ثبيذ ٣بس ٣ٴيٮ ٵاسص ي٢ ؿش٣ز اٯذشاسٶسي دذسؽ سٵ اص ثيٲ ثجشٷ

يٲ ايٲ ػب سٶ اٳ٨يضٷ ٹبي ػيبػي ٯخش٬ٚ داسي، احؼبع هذاٳحلبس٧شي ٵ چيضٹبي ؿجيٸ ايٲ، ايٰض: ثج
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اٯب ٹٰٸ ايٲ ٹب ثشاي ايؼبد ديؾ داٵسي دس ػٶطٷ، ساٷ دي٨ٸ اي ثشار ٳٰي راسٷ ػض ايٲ ٣ٸ اص اك٬ؾ 

 .ؿشٵّ ٣ٴي

 ٣بة: ٣ٸ چي ٹؼز؟

 ايٰض: اسسجبى ثب دذس. )ٯ٤ض( ؿيٰي داٱ داسي؟

 .٣بة: ٳٸ، ٹٴٶص ٳٸ

 .ٰض: خت، ي٤ي ٹؼز، اػٰؾ يٶػٜٸ. اٵٱ ٳؼخٸ ٹبي خٶدؽ اص سش٣يجبر سٵ دسػز ٯي ٣ٴٸاي

 ٣بة: ٣ي ٯٲ سٵ ٯي ثشي ديـؾ؟

 .ايٰض: ٵٟشي ثذبٹبر سٵ د١ ٣شدي. آد٭ ٹبي سٶ ثبس

 .ايٰض ثٸ آٱ ًشٙ ثبس اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ي٢ ٳٜش ٳـؼشٸ ٵ حٶاػؾ ثٸ آٱ ٹبػز

 ٷ ٯٲ سٔييٲ ٣شدٱ، يب صٳذٷ؟٣بة: ٣ٶثٶ٩ اٳؼيٴيشيٴ٦. ػبيضٷ سٵ ٵاػٸ ٯُشد

 .ايٰض: يبد٭ ٳٰيبد. ثيب ثجيٴيٮ چي ٣بس ٯي ٣ٴٲ

 .٣بة: ػذا ثـيٮ. حذٵد ٳيٮ ػبٓز دي٨ٸ دبييٲ د٬ٸ ٹب سٶ ثبس ٯي ثيٴٰز

 ايٰض: ثشٯي ٧شدي ايٲ ػب؟

 .٣بة: آخشيٲ ػبيي ٣ٸ ٯ٤ٰٴٸ ثٺؾ ؿ٢ ٣ٴٲ

 .ايٰض ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ ٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ سبػش ٯي سٵد

 يٰض: ٛشدي! ٛشدي ػيٰٶٳض. خذاي ٯٲ، خٶدسي، ٳٸ؟ا

٣بة ٳ٨بٹي ثٸ ثب٤٫ٲ ٯي اٳذاصد. اٵ اص ٛشكز اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴذ ٵ اص ثب٤٫ٲ ٯي دشد دبييٲ دس خيبثبٱ. ٯشد 

 .ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد ٣بة سٛشٸ اػز. اٵ ايٰض سا ٣ٴبس ٯي صٳذ ٵ ثٸ ػشٓز اص ٣بٛٸ ثيشٵٱ ٯي صٳذ

 !ايٰض: ٳٸ. ٳيؼز

 اداٯٸ – جبػبٯٶٯ خيبثبٱ، –خبسػي 

  

  .٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد. ػشؽ سا ٣ٸ ثبال ٯي آٵسد، ثب ٯشد دي٨شي سٵدسسٵ ٯي ؿٶد

 ٯشد دٵ٭: االٱ خٶاة ٳيؼشي، ٳٸ؟

٣بة ثب ػش ثٸ ٯشد دٵ٭ ٯي ٣ٶثذ ٵ ثٸ ػشٓز ثٸ ػٰٔيز ٯي صٳذ ٵ دس ٣ٶچٸ ثبسي٢ ؿشٵّ ثٸ دٵيذٱ ٯي 

اٵ خٶدؽ سا ثٸ ٣بة ٯي سػبٳذ. ٣بة ثب  .٣ٴذ. ٯشد اٵ٩ اص ٣بٛٸ ثيشٵٱ ٯي صٳذ ٵ دٳجب٩ ٣بة ٯي دٵد

ٯـز اٵ سا ثٸ صٯيٲ ٯي اٳذاصد ٵ دٵثبسٷ ٛشاس ٯي ٣ٴذ. اٵ ٵاسد ي٢ ٣بٛٸ ٯي ؿٶد ٵ دٳجب٩ ي٢ ػبي خب٫ي 

ٯي ٧شدد. اٵ دـز ي٢ ٯيض ٯي ٳـيٴذ. ي٢ ٯشد آٛشي٠بيي ػ٬ٶ ٯي آيذ ٵ ثٸ صثبٱ ػٶاحي٬ي ثب اٵ حشٙ ٯي 
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ػٔي ٯي ٣ٴذ ٯشد سا آسا٭ ٣ٴذ. ثيشٵٱ ٣بٛٸ ٯشداٳي ٣ٸ دس صٳذ. اٵ ثب ٣بة ػش ٵ ثحض ٯي ٣ٴذ. ٣بة 

س٠ٔيت ٣بة ٹؼشٴذ، ثب كذاي ػش ٵ ثحض ٯي ايؼشٴذ. آٱ ٹب ٵاسد ٣بٛٸ ٯي ؿٶٳذ. ٣بة ثب ديذٱ آٱ ٹب دب 

ثٸ ٛشاس ٯي ٧زاسد. ي٤ي اص ٯشداٱ اص دس دي٨ش ٵاسد ٯي ؿٶد ٵ سٵي ٣بة ٯي دشد. ٣بة اٵ سا ٯي صٳذ ٵ 

ٳٜش اص ٯشداٱ ثٸ ًشٙ ٣بة ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ٯشد اٵ٩ ٬٧ٶ٫ٸ ٯي خٶسد ٵ ثٸ صٯيٲ خٶد سا سٹب ٯي ٣ٴذ. دٵ 

ٯي اٛشذ. ٣بة ثٸ ًشٙ دٴؼشٷ ٯي دٵد ٵ ثٸ ثيشٵٱ ٯي دشد. ي٢ ٯشد دي٨ش ٯي ٣ٶؿذ اٵ سا ث٨يشد. ٣بة 

ٯشد سا ٯي صٳذ ٵ دس ٣ٶچٸ ثبسي٢ ٯي دٵد. دٵ ٯشد دي٨ش دس س٠ٔيت اٵ ٹؼشٴذ. ٵػي ٣ٶچٸ ي٢ ٯبؿيٲ 

ٵ ساٷ ٣بة سا ثؼشٸ اػز. ٣بة ػٔي ٯي ٣ٴذ اص ٣ٴبس ٯبؿيٲ سد ؿٶد، اٯب ٛوب ثؼشٸ اػز. دبس١ ٣شدٷ 

ٯشداٳي ٣ٸ دس س٠ٔيجؾ ٹؼشٴذ ثٸ ًشٙ اٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ٣بة اص ػ٠ٚ ٯبؿيٲ ثبال ٯي سٵد ٵ اص ًشٙ 

دي٨ش دبييٲ ٯي دشد. دٵ ٯشد ٯؼ٬ح ٹٰچٴبٱ دس س٠ٔيت اٵ ٹؼشٴذ ٵ ثٸ ًشٛؾ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ٣بة ثٸ 

ز ٯي دٵد. ٣بة ؿ٤بٛي ثيٲ دٵ ػبخشٰبٱ ٯي ثيٴذ ٵ ػٔي ٯي ٣ٴذ اص آٱ ثيٲ سد ؿٶد. اٵ ٵػي ساٷ ػشٓ

٧يش ٯي اٛشذ. ٯشداٱ ٯؼ٬ح ٳضدي٢ ٯي ؿٶٳذ. ٣بة ٹش ػٶس ٹؼز خٶد سا اص ؿ٤بٙ سد ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ي٢ 

 دٵ ٯشد ٯؼ٬ح دي٨ش ثٸ اٵ ٳضدي٢ ٯي ؿٶٳذ. ٳب٧ٺبٱ ي٢ ٯبؿيٲ ٯ٠بث٪ اٵ ٯي .ٯيذاٱ ؿ٬ٶٕ ٯي سػذ

ايؼشذ. دس ٯبؿيٲ ثبص ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ي٤ي اص ٯشداٱ ٯؼ٬ح ٯي خٶسد. ػبيشٶ سٵي كٴذ٫ي ٠ٓت ٳـؼشٸ 

 .اػز

 .ػبيشٶ: ػٶاس ٯي ؿي، آٟبي ٣بة

 .٣بة ثٸ ػشٓز خٶد سا دس ٯبؿيٲ ٯي اٳذاصد ٵ دس سا ٯي ثٴذد. ٯبؿيٲ ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ

 ٣بة: سٶ ٯٶٯجبػب چي ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 .ٹب٭ ٯحبِٛز ٣ٴٮػبيشٶ: ثبيذ اص ػشٯبيٸ ٧زاسي 

 اداٯٸ – ٣بٛٸ –داخ٬ي 

  

ايٰض ٣ٴبس دس ٵسٵدي ايؼشبدٷ اػز. ٯبؿيٲ ثٸ ٣بٛٸ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد. ٣بة اص كٴذ٫ي ٠ٓت ثٸ ايٰض 

 .اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ػٶاس ؿٶد. ايٰض ػ٬ٶ ٯي آيذ ٵ ٳ٨بٹي ثٸ ػبيشٶ ٯي اٳذاصد ٵ ثٔذ سٵ ثٸ ٣بة ٯي ٣ٴذ

 .٣ٴيايٰض: آٹب، دغ ايٲ ػٶسي ثذبٹبر سٵ د١ ٯي 

 .٣بة: ايٲ ي٤ي ٛشٝ ٯي ٣ٴٸ

 .ايٰض ػٶاس ٯبؿيٲ ٯي ؿٶد

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 
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آسسٶس دـز ي٢ ٯيض ايؼشبدٷ ٵ سٵي ي٢ ٯ٤بٳيؼٮ ٣بس ٯي ٣ٴذ. اٵ ثب ي٢ ػشٛٸ ٣ٶچ٢ ػشؽ سا ثشٯي 

 .٧شداٳذ. آسيبدٳي ايٲ ػبػز

 .آسسٶس: ٣بة ٧ٜز ثشٯي ٧شدي

 ... آسيبدٳي: ػٔي ٣شد٭ ٳيب٭، اٯب

 .ٹيچي ٯظ٪ ايٲ ٣بس ٳيؼز آسسٶس: اٯب

 .آسيبدٳي: ٠ٛي ... خ٠٬ز ٯحوٸ

 .آسسٶس دس ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا ٯي ثٴذد

 آسسٶس: يٸ ٳ٨بٹي ثٸ ٯٰٔبسي دش اص سٴبٟن ثٴذاصيٮ؟

 اداٯٸ – ٯؼشْٰ ٹبي د٬ٸ –داخ٬ي 

  

آسسٶس ٵ آسيبدٳي اص د٬ٸ ٹبي ي٢ ٯؼشْٰ اداسي دٹ٬يضٯبٳٴذ ؿ٬ٶٕ ػبخشٸ ؿذٷ اص ؿيـٸ ٹبي ثضس٥ ٵ 

 .ثبال ٯي سٵٳذ ٛٶالد

 .آسسٶس: ا٧ٸ ٟشاس ثبؿٸ ػٸ ػٌح ٣بٯالً اص خٶاة سٵ ثؼبصي ثبيذ چٴذ سب سشٛٴذ سٵ يبد ث٨يشي

دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آٱ ٹب اص د٬ٸ ٹب ثبال ٯي سٵٳذ، ٣بٗزٹبي ي٢ ٯٴـي اص دػشؾ ٯي اٛشذ. اٵ خٮ ٯي ؿٶد 

 .٣بٗزٹب سا ثشٯي داسد. آٱ ٹب اص ٣ٴبس ٯٴـي سد ٯي ؿٶٳذ

 ٛٴذٹبيي؟آسيبدٳي: چٸ سش

آسسٶس: سٶ خٶاة ٯي سٶٳي ثٸ ٯٰٔبسي ؿ٤٪ ٹبي ٗيشٯ٤ٰٲ ثذي؟ ايٲ ًٶسي ٯي سٶٳي ح٠٬ٸ ٹبي ثؼشٸ 

 .خ٬ٞ ٣ٴي، ٯظ٪ د٬ٸ ٹبي ٯؼشْٰ . د٤٬بٱ ثي دبيبٱ

آسيبدٳي خـ٤ؾ ٯي صٳذ. آٱ ٹب دٟي٠بً ٹٰبٱ ػبي اٵ٩ ٹؼشٴذ ٣ٴبس ٯٴـي ٣ٸ ٣بٗزٹبيؾ سا ثشٯي داسد. 

 .سا ٧يغ ٣شدٷ اػزػبخشبس ٳبٯ٤ٰٲ د٤٬بٱ آسيبدٳي 

 آسسٶس: ديذي؟

آسسٶس ثٸ آساٯي آسيبدٳي سا ٳ٨ٸ ٯي داسد. آٱ ٹب سٵي ثبالسشيٲ د٬ٸ ايؼشبدٷ اٳذ. صيش دبيـبٱ خب٫ي اػز ٵ 

 .ثيٲ د٬ٸ ٹبي ثٔذي ٛبك٬ٸ صيبدي اػز. آسسٶس ثٸ دبييٲ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ

ٹبي خٶاثي سٵ ٣ٸ آسسٶس: سٴبٟن. دغ يٸ ح٠٬ٸ ثؼشٸ ٯظ٪ ايٲ ٯي سٶٳٸ ثٺز ٢ٰ٣ ٣ٴٸ ٯحذٵديز 

 .دسػز ٣شدي دٴٺبٱ ٳ٨ٸ داسي

 .آسسٶس ٵ آسيبدٳي ثشٯي ٧شدٳذ ٵ اص د٬ٸ ٹب دبييٲ ٯي سٵٳذ

 آسيبدٳي: ايٲ ػٌٶح چ٠ذس ثبيذ ٰٓيٞ ثبؿٲ؟
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آسسٶس: ٹش ٟذس ٯي سٶٳٸ ثبؿٸ، اص ٣ٚ يٸ ػبخشٰٶٱ ٧شٛشٸ سب ٣٪ يٸ ؿٺش، اٯب ثبيذ ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي 

 .ٰٸ چي سٵ اص سلبٵيش هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ دٴٺبٱ ٣ٴيٮديچيذٷ ثبؿٲ. ايٲ ًٶسي ٯي سٶٳيٮ ٹ

 .آسيبدٳي: يٸ ٯبص

 .آسسٶس: دسػشٸ، يٸ ٯبص. حشي ثٺشش اص يٸ ٯبص

 آسيبدٳي: ٟج٪ اص ايٲ ٣ٸ سلبٵيش هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ٯب سٵ ٧يش ثٴذاصٱ؟

 .آسسٶس: دٟي٠بً

 .ذآسيبدٳي ثٸ اًشاٙ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد آد٭ ٹب ثٸ آسسٶس ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴ

 .آسيبدٳي )ثٸ ؿٶخي(: هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ٯٲ ثٸ ٳِش٭ خي٬ي ٯإدثٸ

آسسٶس )ٯي خٴذد(: ُبٹشاً ٹٰيٲ ًٶسٷ. ا٫جشٸ ثبيذ كجش ٣ٴي. اٵٱ ٹب صؿز ٹٮ ٯي ؿٲ. ٹيـ٤ي دٵػز 

 .ٳذاسٷ ي٤ي دي٨ٸ رٹٴؾ سٵ دػز ٣بسي ٣ٴٸ

 آسيبدٳي: ٣بة دي٨ٸ ٳٰي سٶٳٸ چيضي دسػز ٣ٴٸ، ٯي سٶٳٸ؟

 .ٴذآسسٶس ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣

 .آسسٶس: ٳٰي دٵٳٮ ٯي سٶٳٸ يب ٳٰي سٶٳٸ، اٯب ايٲ ٣بس سٵ ٳٰي ٣ٴٸ. ٤ٛش ٯي ٣ٴٸ ثٺششٷ آسايؾ سٵ ٳذٵٳٸ

 آسيبدٳي: چشا؟

 .آسسٶس: ثٸ ٯٲ ٳٰي ٧ٸ. ٤ٛش ٣ٴٮ ثٸ خبًش ٯب٫ٸ

 آسيبدٳي: صٱ ػبث٠ؾ؟

 .آسسٶس: ٳٸ، ٳٸ ػبثٞ

 آسيبدٳي: ٹٴٶص ثب ٹٮ ٹؼشٲ؟

 .ٸ سٶ اٵٱ ػب ٯي ثيٴي سلبٵيش هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ٣بثٸآسسٶس: ٳٸ، اٵٱ ... اٵٱ ٯشدٷ . چيضي ٣

 آسيبدٳي: سٶ صٳذ٧ي ٵأٟي چٌٶس ثٶد؟

 .آسسٶس )آسا٭(: دٵػز داؿشٴي ثٶد

 اداٯٸ – ٯٶٯجبػب ٛشػٶدٷ، ػبخشٰبٱ ي٢ –خبسػي 

  

 .ايٰض، ٣بة ٵ ػبيشٶ سا ثٸ داخ٪ ػبخشٰبٱ ٹذايز ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – داسٵخبٳٸ –داخ٬ي 
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ؿيـٸ اي دشٗجبس ثٸ ؿ٤٪ ٹب ٵ سٳ٦ ٹبي ٯخش٬ٚ. ٯشدي حذٵداً چٺ٪ ػب٫ٸ دـز  اسبٟي دش اص ٫ٶ٫ٸ ٹبي

 .ٯيض ٳـؼشٸ اػز. اٵ يٶػٚ اػز. ٣بة سٵثٸ سٵي اٵ ٳـؼشٸ اػز

 يٶػٚ: يٸ ؿيٰي داٱ ٯي خٶايٲ؟

 .٣بة: ث٬ٸ

 يٶػٚ: سب ٵاػٸ يٸ ٣بس سش٣يجبر دسػز ٣ٴٸ؟

 .٣بة: ٵ ثب ٯب دبي ٣بس ثبؿٸ

 .، آٟبي ٣بةيٶػٚ: ٯٲ ثٸ ٳذسر دبي ٣بس ٯيب٭

 .٣بة: ٯب ٯي خٶايٮ ؿٰب اٵٱ ػب ثبؿيٲ سب سش٣يجبر خبف ٯٶسد ٳيبصٯٶٱ سٵ دسػز ٣ٴيٲ

 يٶػٚ: اٵٱ ٵٟز ايٲ سش٣يجبر چي ٹؼشٲ؟

 .٣بة: ٰٓٞ صيبد

 يٶػٚ: خٶاة سٶ خٶاة؟ دٵ سب ػٌح؟

 .٣بة: ػٸ سب

 .ٸيٶػٚ: اٯ٤بٱ ٳذاسٷ. ثب ثيـشش ؿذٱ ػٌٶح خٶاة دس خٶاة ٹٰٸ چي خي٬ي ٳبدبيذاس ٯي ؿ

 .٣بة: اٯ٤بٱ دزيشٷ. ٠ٛي ثبيذ يٸ ٯؼ٤ٲ اهبٛٸ ٣ٴيٮ

 يٶػٚ: يٸ ٯؼ٤ٲ ٟٶي. آوبي ٧شٵٷ چٴذ ٳٜشٱ؟

 .٣بة: دٴغ ٳٜش

 .ػبيشٶ )كذاي سٵي سلٶيش(: ؿؾ ٳٜش

ايٰض اص كٴذ٫ي  .٣بة ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ دـز ػشؽ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ػبيشٶ ثٸ ي٢ ٟٜؼٸ س٤يٸ دادٷ اػز

 .بس ٣بة سٵي ي٢ كٴذ٫ي ٯي ٳـيٴذث٬ٴذ ٯي ؿٶد. ػبيشٶ ػ٬ٶ ٯي آيذ ٵ ٣ٴ

ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: سٴٺب ساٷ ثشاي ايٲ ٣ٸ ثذٵٳٮ سٶ ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب٭ ٯي دي ايٴٸ ٣ٸ خٶد٭ ٹٮ 

 .ثبٹبسٶٱ ثيب٭

 .ايٰض: سٶ ٣بسي ٯظ٪ ايٲ ػبيي ٵاػٸ سٶسيؼز ٹب ٳيؼز، آٟبي ػبيشٶ

 .ػبيشٶ: ايٲ ثبس ثٸ ٳِش ٯي سػٸ ٹؼز

 .ي٢ ثٌشي سا اص ٟٜؼٸ ثشٯي داسد ٵ سٵي ٯيض ٯي ٧زاسد ٣بة ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. يٶػٚ

 .يٶػٚ: ايٲ ٤ٛش ٣ٴٮ ٵاػٸ ؿشٵّ خٶة ثبؿٸ. ٹش سٵص اصؽ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٮ

 ٣بة: ٵاػٸ چٸ ٣بسي؟

 .يٶػٚ: ثبؿٸ، ٳـٶٳشٶٱ ٯي د٭

 .يٶػٚ ي٢ دػشٸ ٬٣يذ سا ثشٯي داسد، اٯب ٳب٧ٺبٱ ٯ٤ض ٯي ٣ٴذ
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 .يٶػٚ: ؿبيذ ٳخٶايٲ ثجيٴيٲ

 .د ٵ ي٢ ثٌشي سا ٣ٸ ٯبئي صسد سٳ٦ دس آٱ اػز، ثشٯي داسد٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶ

 .٣بة: ساٷ سٵ ٳـٶٳٰٶٱ ثذيٲ

 اداٯٸ – داسٵخبٳٸ دـشي، اسبٝ –داخ٬ي 

  

ي٢ اسبٝ سبسي٢ ثب چٴذ سديٚ سخز. سٵي ٹش سخز ي٢ ٳٜش خٶاثيذٷ اػز. ٫ٶ٫ٸ ٹبيي ثٸ ٯچ دػز آٱ ٹب 

 .ؼشٸ ثٸ آٱ ٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذثؼشٸ ؿذٷ اػز. ي٢ ديشٯشد دس حب٫ي ٣ٸ سٵي ي٢ كٴذ٫ي ٳـ

 .. ٹٰٸ ؿٶٱ ثٸ ٹٮ ٵك٪ اٱ. چٸ ػٺٴٰي12، 10ايٰض )ٯي ؿٰبسد(: ؿؾ، 

 .يٶػٚ: اٵٱ ٹب ٹش سٵص ٯيبٱ سب يٸ خٶاة ثجيٴٲ

يٶػٚ ثب ػش ثٸ ديشٯشد اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ. ديشٯشد ثٸ ًشٙ ٳضدي٢ سشيٲ سخز ٯي سٵد ٵ ي٢ ػي٬ي ٯح٤ٮ 

 .ٶاثيذٷ حشي س٤بٱ ٳٰي خٶسدثٸ ٯشدي ٣ٸ سٵي سخز خٶاثيذٷ ٯي صٳذ. ٯشد خ

 .يٶػٚ: ديذيٲ؟ خي٬ي دبيذاس

 ٣بة: چ٠ذس ٯي خٶاثٲ؟

 .يٶػٚ: ػٸ سب چٺبس ػبٓز، ٹش سٵص

 ٣بة: ثٸ ٵٟز خٶاة چ٠ذس؟

 .يٶػٚ: ثب ايٲ سش٣يت؟ حذٵد چٺ٪ ػبٓز، ٹش سٵص

 ػبيشٶ )ٵحـز صدٷ(: چشا ايٲ ٣بس سٵ ٯي ٣ٴٲ؟

 .يٶػٚ: آٟبي ٣بة، ثٺـٶٱ ث٨يٲ

 .ٯي ٣ٴذ(: ثٔذ اص يٸ ٯذر، ٠ٛي ايٲ سٶسي ٯي سٶٳي ثخٶاثي ٣بة )ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ

 يٶػٚ: آٟبي ٣بة، ٹٴٶص خٶاة ٯي ثيٴيٲ؟

 .٣بة ثب ٳ٨شاٳي ثٸ ٣ؼبٳي ٣ٸ خٶاثيذٷ اٳذ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ايٰض: ٹش سٵص ٯيبٱ ايٲ ػب ثخٶاثٲ؟

 .ديشٯشد ػب٫خٶسدٷ )كذاي سٵي سلٶيش(: ٳٸ

 .اٵ ػ٬ٶ ٯي آيذ

(: اٵٱ ٹب ٯيبٱ ٣ٸ ثيذاس ثـٲ. خٶاة ٵأٟيز اٵٱ ٹب ؿذٷ ... )ٯي ديشٯشد ػب٫خٶسدٷ )اداٯٸ ٯي دٹذ

 خٴذد( ٵ سٶ ٣ي ٹؼشي ٣ٸ ػٶس دي٨ٸ اي ث٨ي؟ ٹب؟
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 .٣بة، ٯوٌشة ثٸ ديشٯشد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٣شؾ سا دس ٯي آٵسد ٵ سٵ ثٸ يٶػٚ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ثيب ثجيٴيٮ چي ٣بس ٯي سٶٳي ث٤ٴي

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٹٰبٱ –داخ٬ي 

  

 .سخز خب٫ي خٶاثيذٷ اػز. ي٢ ٫ٶ٫ٸ ثٸ ٯچ دػشؾ ٵك٪ اػز ٣بة سٵي ي٢

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – ثبيش صٯيٲ –خبسػي 

  

ٳٰبيي ٳضدي٢ اص چٺشٷ ٯب٩. ٳٰبيي اص سي٪ ٌٟبس. ٧ٶٳٸ ٯب٩ سٵي سي٪ ٬ٛضي چؼجيذٷ اػز. كذاي ٳضدي٢ 

 .ؿذٱ ي٢ ٌٟبس

 .ؽ ٯي ٣ٴذٌْٟ ثٸ ي٢ اسبٝ. ٣بة ٵ ٯب٩ سٵثٸ سٵي ٹٮ ٳـؼشٸ اٳذ. ٯب٩ كٶسر ٣بة سا ٳٶاص

 .ٯب٩: ٯي دٵٳي چٌٶسي ديذا٭ ٣ٴي

  .ٌْٟ ثٸ ٯب٩ ٣ٸ كٶسسؾ ثٸ سي٪ چؼجيذٷ اػز. ٫شصؽ سي٪ ثيـشش ٯي ؿٶد

 .ٌْٟ ثٸ اسبٝ

 .ٯب٩: ٯي دٵٳي ثبيذ چي ٣بس ٣ٴي

 ... ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – داسٵخبٳٸ دـشي، اسبٝ –داخ٬ي 

 .٣بة ٳب٧ٺبٱ اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. يٶػٚ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ػٚ: خي٬ي سيض ثٶد؟يٶ

 .٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ ٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – داسٵخبٳٸ ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

 .٣بة ثٸ كٶسسؾ آة ٯي صٳذ. اٵ ثٸ ػخشي ٳٜغ ٯي ٣ـذ

 :ٌْٟ ثٸ
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اٵ ٫جخٴذ ٯي صٳذ.  .ي٢ دشدٷ س٤بٱ ٯي خٶسد. ٯب٩ ُبٹش ٯي ؿٶد. ٯٶٹبيؾ ثب ٵصؽ ثبد س٤بٱ ٯي خٶسد

ثيشٵٱ ٯي آٵسد ٵ ٯي ٣ٶؿذ آٱ سا سٵي ػيٴ٢ دػز ؿٶيي ثٸ چشخؾ دسآٵسد،  ٣بة اص ػيجؾ ٛشٛشٷ سا

 .اٯب ٛشٛشٷ ثٸ صٯيٲ ٯي اٛشذ

 .ػبيشٶ )كذاي سٵي سلٶيش(: حب٫ز خٶثٸ؟ آٟبي ٣بة

 .٣بة ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ػبيشٶ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ٣ٴبس دس ايؼشبدٷ ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: آسٷ، آسٷ، ٯٲ خٶثٮ

شٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ػشيْ ٛشٛشٷ سا ثشٯي داسد. ٣بة ي٢ دػشٰب٩ ٣بٗزي ثشٯي داسد ٵ ػبيشٶ ثٸ ٛشٛ

 .كٶسسؾ سا دب١ ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ٯٶٯجبػب ٟذيٰي، ؿٺش ثب٭، دـز –خبسػي 

  

ػبيشٶ ي٢ دشٵٳذٷ سا ػ٬ٶي ٣بة ٯي ٧زاسد؛ دشٵٳذٷ اي ٹٰشاٷ ثب ٤ٓغ ٹب ٵ اػٴبد. ٣بة ثٸ ٤ٓغ ٹب ٵ 

 .اػٴبد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٯبسٵ –ساثشر ٛيـش. ٵاسص ٯؼشْٰ اٳشطي ٛيـش  ػبيشٶ:

 ٣بة: ثب ايٲ آٟبي ٛيـش چٸ ٯـ٬٤ي داسي؟

 .ػبيشٶ: اٵٳؾ ثٸ ؿٰب ٯشثٶى ٳيؼز

ؿٰب اص ٯٲ س٠٬يٲ  .٣بة: آٟبي ػبيشٶ، ايٲ ي٤ي اص ٹٰٶٱ ػبػٶع ثبصي ٹبي ؿش٣شي ٯٰٔٶ٩ ؿٰب ٳيؼز

ٴيٲ. خت، ثزسي ٣ٸ ٯب سٶ رٹٲ سٵ ٯي خٶاي ٵ ٯٲ ٵأٟبً اٯيذٵاس٭ ػٴ٨يٴي ايٲ دسخٶاػز سٵ دس١ ٣

ايٲ ٤ٛش اٵٱ سٵ سٔشيٚ ٯي ٣ٴٸ. حشي ٯي سٶٳٸ ... حشي ٯي  .ايٲ آد٭ ٯي ٣بسيٮ، دس ٳٺبيز يٸ ٤ٛش ٯي ؿٸ

 .سٶٳٸ ٹٰٸ چيضؽ سٵ ٓٶم ٣ٴٸ

دي٨ٸ ٳٰي سٶٳيٮ  .ػبيشٶ: ٯب آخشيٲ ؿش٣شي ٹؼشيٮ ٣ٸ ثيٲ اٵٱ ٹب ٵ سؼ٬ي ٣بٯ٪ ثش اٳشطي ٵايؼبديٮ

صٵدي ٣ٴشش٩ رخبيش اٳشطي ٳلٚ دٳيب سٵ ثٸ دػز ٯي ٧يشٱ. دس ٳشيؼٸ، يٸ سٟبثز ٣ٴيٮ. اٵٱ ٹب ثٸ 

 .اثشٟذسر ػذيذ ٯي ؿٲ. دٳيب احشيبع داسٷ ٣ٸ ساثشر ٛيـش ٤ٛشؽ سٵ ٓٶم ٣ٴٸ

 ايٰض: ٵاػٸ ٹٰيٲ ٯب ايٲ ػبييٮ. ساثٌٸ ساثشر ٛيـش ثب دذسؽ چٌٶسٷ؟

 .ػبيشٶ: ؿبئٸ ؿذٷ ساثٌٸ ؿٶٱ خي٬ي ديچيذٷ اع

 يٮ كشٛبً سٵي ؿبئبر ٣بس ٣ٴيٮ. ٯي سٶٳيٮ؟٣بة: اٯب ٯب ٳٰي سٶٳ

 (ػب٫ٸ 68ايٰض ي٢ ٤ٓغ سا ثشٯي داسد: ي٢ ٯذيش ػشؿٴبع )

ايٰض: ٯي سٶٳي ٣بسي ٣ٴي ايٲ آد٭ سٵ ثجيٴٮ؟ ثشاٵٳيٴ٦. دػز ساػز ٛيـشِ دذس ٵ دذسخٶاٳذٷ ٛيـش 
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 .دؼش

 .٣بة ٤ٓغ ٹب سا اص ايٰض ٯي ٧يشد ٵ ٳ٨بٹي ثٸ آٱ ٯي اٳذاصد

 .ثشٶٳي يٸ ٯٔشٙ خٶة داؿشٸ ثبؿيػبيشٶ: ؿذٳيٸ، ا٧ٸ 

 .ايٰض: ديذا ٣شدٱ ٯٔشٙ ي٤ي اص سخلق ٹبي ٯٴٸ، آٟبي ػبيشٶ

 سٵص – ٛيـش ٯٶسيغ دٛشش سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

ايٰض دس اسبٝ ؿ٬ٶٕ ٳـؼشٸ اػز. ػٔجٸ ٹب ٵ دشٵٳذٷ ٹب سٵي ٹٮ س٬ٰجبس ؿذٷ اٳذ. ثشاٵٳيٴ٦ ايؼشبدٷ ٵ 

 .ثٸ ي٢ دشٵٳذٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٳٰي ٣ٴٮ ثـٸ سٶاٛٞ ٣شد. ثزاسؽ ٣ٴبس ثشاٵٳيٴ٦: حغ

 .ٵ٣ي٪: آٟبي ثشاٵٳيٴ٦، ػيبػز ٯٶسيغ ٛيـش ٹٰيـٸ دشٹيض اص اٟبٯٸ دٓٶاػز

 .ثشاٵٳيٴ٦ سٵ ثٸ ٵ٣ي٪ ٯي ٣ٴذ. آسا٭ اٯب دشٟذسر

 ثشاٵٳيٴ٦: خت، ثبيذ دٗذٗٸ ٹبيشٶٱ سٵ ٯؼش٠يٮ ثب ٯٶسيغ دس ٯيٶٱ ثزاسيٮ؟

 .ٵ٣ي٪: ٯٌٰئٲ ٳيؼشٮ هشٵسي ثبؿٸ

 .ٸ، ٳٸ، ٳٸ. ٤ٛش ٣ٴٮ ثبيذ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴيٮثشاٵٳيٴ٦: ٳ

 .ثشاٵٳيٴ٦ ثٸ ًشٙ دٛشش اك٬ي ٯٶسيغ ساٷ ٯي اٛشذ ٵ دس سا ثبص ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ –دٛشش اك٬ي ٯٶسيغ ٛيـش 

  

دٛشش اٵ ؿ٤٪ ي٢ ثيٰبسػشبٱ ٯٶٟز سا داسد: ي٢ سخشخٶاة ٹٰبٱ ػبيي ٣ٸ ٯيض ثبيذ ثبؿذ. ٯٶسيغ 

ثبالي ػش اٵػز. ساثشر ٛيـش ٣ٸ ٯشدي حذٵداً ػي ػب٫ٸ  ٛيـش سٵي سخز خٶاثيذٷ اػز. ي٢ دشػشبس

 .اػز، ٣ٴبس دٴؼشٷ ايؼشبدٷ اػز. كذاي خغ خغ ٳٜغ ٹبي ٯٶسيغ ؿٴيذٷ ٯي ؿٶد

 ثشاٵٳيٴ٦: حب٫ؾ چٌٶسٷ؟

 .ٛيـش ػٶاة ٳٰي دٹذ

 ... ثشاٵٳيٴ٦ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٳٰي خٶا٭ ثي ػٺز ٯضاحٰؾ ثـٮ، اٯب ٯي دٵٳٮ

 ... دذس: ساثشر! ثٺز ٧ٜشٸ ثٶد٭ ٣ٸ

ٯٶسيؾ ٛيـش اص سٵي سخز چيضٹبيي سا ثٸ صٯيٲ ٯي اٳذاصد. ساثشر ثٸ ًشٙ اٵ ٯي سٵد. دشػشبس ػٔي 

ٯي ٣ٴذ ٯٶسيغ سا آسا٭ ٣ٴذ. ايٰض اص ثيشٵٱ اسبٝ ايٲ كحٴٸ ٹب سا ٯي ثيٴذ. ساثشر صاٳٶ ٯي صٳذ ٵ ٟبة 
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٤غ ٳ٨بٷ ٯي ٤ٓؼي سا ٣ٸ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ ثشٯي داسد. ٟبة ؿيـٸ اي ؿ٤ؼشٸ اػز. ساثشر ثٸ ٓ

٣ٴذ: ي٢ دؼشثچٸ ٣ٸ ٛشٛشٷ اي دس دػز داسد ٵ آٱ سا ٛٶر ٯي ٣ٴذ. دذسؽ ٹٮ ٛشٛشٷ سا ٛٶر ٯي 

ٯٶسيغ ٹٰچٴبٱ حشٙ ٹبي ٳبٯٜٺٶ٭ ٯي صٳذ. ساثشر ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ثٸ دذسؽ ٳ٨بٷ ٯي  .٣ٴذ

 .٣ٴذ

 ... ثشاٵٳيٴ٦: حشٰبً يٸ خبًشٷ خٶة اص

 .ؾ. اكالً ثٺؾ سٶػٸ ٳ٤شدٛيـش: ٯٲ ايٲ ٤ٓغ سٵ ٧زاؿشٮ ٣ٴبس سخش

 .ثشاٵٳيٴ٦: ساثشر، ثبيذ دس ٯٶسد ٟذسر ٵ٣ي٪ ثب ٹٮ كحجز ٣ٴيٮ. ٯي دٵٳٮ سٶ ايٲ ٯٶٟٔيز ػخشٸ

 .ٛيـش: االٱ ٳٸ، ٰٓٶ ديشش

 ... ثشاٵٳيٴ٦ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٯب ٯٺٰٸ ؿشٵّ ٣ٴيٮ

 .ٛيـش ثي آٱ ٣ٸ ػٶاة ثذٹذ، اص اسبٝ خبسع ٯي ؿٶد

سٹب داسٱ ٯي چشخٲ. ٹشچي حب٩ ٯٶسيغ ٛيـش ثذسش ثـٸ، ٟذسر ايٰض )كذاي سٵي سلٶيش(: الؿخٶ

 ...ديشش ثشاٵٳيٴ٦ ثيـشش ٯي ؿٸ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض ي٢ ًشح دس دػز داسد

 ... ايٰض: ٛشكز صيبدي داؿشٮ ٣ٸ ثشاٵٳيٴ٦ سٵ صيش ٳِش ث٨يش٭

 سٵص – ؿٶيي دػز –داخ٬ي 

  

 ... د ثب ٣ؼي دػز ٯي دٹذايٰض ػٶسي ٯ٠بث٪ آيٴٸ طػز ٧شٛشٸ ٣ٸ اٳ٨بس داس

ايٰض )كذاي سٵي سلٶيش(: حوٶس ٛيضي٤يؾ سٵ س٬٠يذ ٣ٴٮ، دس ٯٶسد سٛشبس سح٠يٞ ٣ٴٮ ٵ چيضٹبيي ٯظ٪ 

 ... ايٲ

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 ... ايٰض: حبال سٶ اٵ٫يٲ اليٸ سؤيب، ٯي سٶٳٮ اداي ثشاٵٳيٴ٦ سٵ دسآس٭
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 سٵص – ؿٶيي دػز –داخ٬ي 

  

 .بٱ طػز سا ٯي ٧يشددس آيٴٸ: ثشاٵٳيٴ٦ ٹٰ

 ... ايٰض )كذاي سٵي سلٶيش(: ٵ ٯٜبٹيٰي سٵ ثٸ رٹٲ خٶدآ٧بٷ ٛيـش ديـٴٺبد ثذ٭

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

ايٰض )سٵ ثٸ ٣بة ٯي ٣ٴذ(: ثٔذ ٵٟشي ٯب اٵٱ سٵ يٸ ػٌح ٰٓيٞ سش ثشديٮ، سلٶيش اٵٱ اص ثشاٵٳيٴ٦ ثبيذ، 

 .ثبيذ ثٸ خٶدؽ ٵا٣ٴؾ ٳـٶٱ ثذٷ

 .ٟشاس ٧شٛشٸ(: دغ اٵٱ ٤ٛش سٵ دس خٶدؽ ايؼبد ٯي ٣ٴٸآسسٶس )سحز سأطيش 

 .ايٰض: دٟي٠بً. ايٲ سٴٺب ساٹيٸ ٣ٸ ٯي ؿٸ ايٲ ٣بس سٵ ٣شد. خٶدؽ ثبيذ دسػشؾ ٣ٴٸ

 .آسسٶس: ايٰض، سحز سأطيش ٟشاس ٧شٛشٮ

 .ايٰض: ٛخشٛشٵؿي سٶ ٯظ٪ ٹٰيـٸ دسخٶس سحؼيٴٸ، آسسٶس. ٯٰٴٶٱ

 ؿت – ٣بس٧بٷ دـشي، اسبٝ –داخ٬ي 

  

ي٢ ٯٺشٷ ؿٌشٳغ ثشٳؼي ثيٲ ٧يشٷ ٧زاؿشٸ ٵ ثب يٸ ٯشٸ ٣ٶچ٢ حٜشٷ سٸ ٯٺشٷ سا ٧ٶد ٯي ٣ٴذ. اٵ آسيبدٳي 

ٯٺشٷ سا اص ٧يشٷ ػذا ٯي ٣ٴذ ٵ سٵي ػٌح ٯيض اٯشحبٱ ٯي ٣ٴذ. آسيبدٳي ثب ؿٴيذٱ كذايي ػشؽ سا ثبال 

 .ٯي آٵسد

 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

٤بٳيؼٮ ٹب سا ثشٯي داسد. اٵ ٣بة اػز. ٣بة آسيبدٳي ثٸ ٛوبي اك٬ي ٯي آيذ. ٣ؼي آٱ ػب ي٤ي اص ٯ

 .ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ ٵ آسيبدٳي سا ٯي ثيٴذ

 آسيبدٳي: سٴٺبيي ٯي خٶاي ثشي؟

 .٣بة: ٳٸ، ٳٸ، ٠ٛي داؿشٮ يٸ چيضٹبيي سٵ آصٯبيؾ ٯي ٣شد٭. ٳٜٺٰيذ٭ ٣ؼي اٵٱ ػبػز

 .آسيبدٳي: آسٷ، ٯٲ ٠ٛي، ٯٲ ٠ٛي داؿشٮ سٵ سٶسٰٮ ٣بس ٯي ٣شد٭

 .ٌشٳغ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ثٸ ٣بة ٳـبٱ ٯي دٹذ. ٣بة ػ٬ٶ ٯي آيذآسيبدٳي ٯٺشٷ ؿ
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 .٣بة: ثزاس يٸ ٳ٨بٹي ثٺؾ ثٴذاص٭

 .آسيبدٳي ٯٺشٷ ؿٌشٳغ سا ٯح٤ٮ ٯي ٧يشد ٵ ٫جخٴذ ٯي صٳذ. ٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 ٣بة: دغ، يبد ٧شٛشي. ٹب؟

 آسيبدٳي: يٸ ساٷ ح٪ ُشيٚ ثشاي سـخيق ٵأٟيشٸ. ٤ٛش سٶ ثٶد؟

 .الً ايذٷ ٯب٩ ثٶد٣بة: ٳٸ، ٰٓ

 .٣بة ٛشٛشٷ خٶد سا اص ػيت دسٯي آٵسد ٵ ثٸ آٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

٣بة: ايٲ ٯب٩ اٵٳٸ. سٶي خٶاة اٵٱ سٵ ٯي چشخٶٳذ ٵ ٹيچ ٵٟز ٳٰي اٛشبد. ٠ٛي ٯي چشخيذ ٵ ٯي 

 .چشخيذ

 .آسيبدٳي: آسسٶس ٧ٜز اٵٱ ٛٶر ٣شدٷ

 ٣بة: ٯبصٹب چٌٶسٱ؟

 .ـبٱ ٯي دٹذآسيبدٳي ػٸ ٯذ٩ ًشاحي ؿذٷ ثضس٥ سا ثٸ ٣بة ٳ

آسيبدٳي: ٹش ػٌح ثٸ اٵٱ ثخؾ اص ٳبخٶدآ٧بٷ ػٶطٷ ٣ٸ ٯي خٶايٮ ثٺؾ ثشػيٮ، ٯشثٶى ٯي ؿٸ. ٵاػٸ 

ٹٰيٲ، دبييٲ سشيٲ ػٌح سٵ ٯي ػبص٭، يٸ ثيٰبسػشبٱ ٣ٸ ٛيـش دذسؽ سٵ ثجشٷ اٵٱ ػب. ساػشؾ دس 

 .ٯٶسد ايٲ ًشح يٸ ػإا٩ داس٭

 .آسيبدٳي ي٤ي اص ًشح ٹب سا ثشٯي داسد

 .، ٳٸ، ػضئيبر سٵ ثٸ ٯٲ ٳـٶٱ ٳذٷ. ٠ٛي خيب٩ دشداص ثبيذ ًشح سٵ ثذٵٳٸ٣بة: ٳٸ، ٳٸ

 آسيبدٳي: ٵاػٸ چي ايٲ ٟذس ٯٺٰٸ؟

٣بة: ا٧ٸ يٸ ٵٟز ي٤ي اص ٯب سلبٵيش هٰيش ٳبخٶدآ٧بٹؾ سٵ ٵاسد ٣بس ٣شد، ثبيذ ٣بسي ٣ٴيٮ اٵٱ ٹب 

 .ػضئيبر ًشح سٵ ٳذٵٳٲ

 .آسيبدٳي: ٯٴِٶسر ٵٟشي ٣ٸ سٶ ٯب٩ سٵ ٵاسد ٣بس ٣شدي

 .بة چيضي ٳٰي ٧ٶيذ٣

 آسيبدٳي: ٳٰي سٶٳي اٵٱ سٵ ثيشٵٱ ٣ٴي. ٳٸ؟

 .٣بة: دسػشٸ

آسيبدٳي: ٳٰي سٶٳي ٯبص دسػز ٣ٴي، ثشاي ايٲ ٣ٸ ا٧ٸ سٶ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴي اٵٱ ٯي ٛٺٰٸ ٵ ٣٪ ٬ٰٓيبر سٵ 

 .خشاة ٯي ٣ٴٸ

 .٣بة چيضي ٳٰي ٧ٶيذ

 آسيبدٳي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٣بة، ث٠يٸ ايٲ ٟويٸ سٵ ٯي دٵٳٲ؟

 .ٳٸ. ٳٰي دٵٳٲ٣بة: 
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 .آسيبدٳي: ا٧ٸ ٟشاسٷ ثذسش ثـٸ ثبيذ ثٺـٶٱ ث٨ي

 .٣بة: ٣ؼي ٳ٨ٜز ثذسش ٯي ؿٸ. ثبيذ ثش٭ خٶٳٸ. االٱ ايٲ سٴٺب چيضيٸ ٣ٸ ثشا٭ اٹٰيز داسٷ

 آسيبدٳي: ثشاي چي ٳٰي سٶٳي ثشي خٶٳٸ؟

 .٣بة ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ سلٰيٰؾ سا ٯي ٧يشد ٣ٸ چٸ دبػخي ثذٹذ

 .ٹب ٤ٛش ٯي ٣ٴٲ ٯٲ ٯب٩ سٵ ٣ـشٮ٣بة: ثشاي ايٲ ٣ٸ اٵٱ 

 .٣بة: ٯٰٴٶٱ

 آسيبدٳي: ثشاي چي؟

 .٣بة: ثشاي ايٲ ٣ٸ ٳذشػيذي ٣ـشٰؾ يب ٳٸ

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي، آسسٶس، يٶػٚ، ايٰض ٵ ػبيشٶ ٳـؼشٸ اٳذ ٵ ثٸ دشٵٳذٷ ٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ. ٣بة سيبػز ػ٬ؼٸ سا 

 .ي ٣ٴذ ٵ ثب كذاي ث٬ٴذ ٯي خٶاٳذثٸ ٓٺذٷ داسد. ٣بة ثٸ ٳٶؿشٸ سٵي سخشٸ اؿبسٷ ٯ

 «.ٯٲ اٯذشاسٶسي دذس٭ سٵ ٟؼٰز ٯي ٣ٴٮ»٣بة: 

 .اٵ سٵ ثٸ سيٮ ٯي ٣ٴذ

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: خت، ايٲ ٌٟٔبً ٤ٛشيٸ ٣ٸ ساثشر خٶدؽ سد ٯي ٣ٴٸ. ٵاػٸ ٹٰيٲ ثبيذ ايٲ ٤ٛش 

اٯب ايٲ د٫ي٪ سٵ سٶ آٰبٝ ٳبخٶدآ٧بٹؾ ٣بس ثزاسيٮ. هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ سحز سأطيش احؼبػٸ، دسػشٸ؟ 

 .ٳيؼز، ٵاػٸ ٹٰيٲ ثبيذ ايٲ سٵ ثٸ يٸ ٯٜٺٶ٭ احؼبػي ثش٧شدٵٳيٮ

 آسسٶس: چٌٶسي ٯي سٶٳي يٸ اػششاسظي ٣بسي سٵ ثٸ يٸ حغ ثش٧شدٵٳي؟

 ٣بة: ايٲ ٹٰٶٱ چيضيٸ ٣ٸ ثبيذ ساٹؾ سٵ ديذا ٣ٴيٮ، دسػشٸ؟

ساثشر ٛيـش اػز،  ٣بة ثٸ ي٤ي اص اػٴبد ٣ٸ ثشيذٷ ي٢ سٵصٳبٯٸ ثب ٯ٬ٌجي دس ٯٶسد دس٧يشي ٯٶسيغ ٵ

 .ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ساثشر ٵ دذسؽ ساثٌٸ دشسٴـي داسٱ. ايٲ حذاٟ٪ چيضيٸ ٣ٸ ٯي ؿٸ دسثبسٷ 

 .ؿٶٱ ٧ٜز

ايٰض )دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ اػٴبد سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ(: سٵ ايٲ ٣بس ٯي ٣ٴي؟ ديـٴٺبد ٯي ٣ٴي ؿش٣ز دذسؽ سٵ 

 اص ثيٲ ثجشٷ؟ ٯظ٪ ايٲ ٣ٸ داسٷ ثٸ اٵٱ يٸ ٛحؾ ٳبػٶس ٯي دٷ،

ٹٰٸ ٯب آسصٵي  .٣بة: ٳٸ، ثشاي ايٲ ٣ٸ ٤ٛش ٯي ٣ٴٮ حغ ٯظجز ٹش ثبس ثش حغ ٯٴٜي ديشٵص ٯي ؿٸ

ػبصؽ داسيٮ. يٸ ػٶس سخ٬يٸ ٹيؼبٳيٸ. ٯب ثبيذ ٣بسي ٣ٴيٮ ساثشر ٛيـش ٳؼجز ثٸ ٹٰٸ ايٲ ٹب يٸ 
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 .ٵا٣ٴؾ احؼبػي ٯظجز داؿشٸ ثبؿٸ

 .ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ايٰض دس ٤ٛش ٛشٵ ٯي سٵد. اٵ ثبس دي٨ش ثٸ سخشٸ

دذس٭ ٯي دزيشٷ ٣ٸ ٯٲ ٯي خٶا٭ ثشاي خٶد٭ ٣بس ٣ٴٮ، ٳٸ ايٲ ٣ٸ دب »ايٰض: خت، ايٲ سٵ اٯشحبٱ ٣ٴيٮ. 

 «.ػبي دبي اٵ ثزاس٭

 .٣بة: ٯي سٶٳٸ ػٶاة ثذٷ

 .آسسٶس: ٯي سٶٳٸ؟ ثبيذ ٣بسي ثٺشش اص ٯي سٶٳٸ اٳؼب٭ ثذيٮ

 .ايٰض: ٯٰٴٶٱ اص ٤ٰ٣ز، آسسٶس

 .ٯي خٶا٭، ايٰض. دٟز آسسٶس: ثجخـيٲ ا٧ٸ يٸ ٣ٮ دٟز

٣بة: س٠٬يٲ دس ٯٶسد دٟز ٳيؼز. ٵٟشي ٵاسد رٹٲ اٵٱ ٯي ؿيٮ، ثبيذ سٵ اٵٱ چيضي ٣ٸ ديذا ٣شديٮ 

 .٣بس ٣ٴيٮ

 .دس ٹٰيٲ حب٩ ٣ٸ آٱ ٹب حشٙ ٯي صٳٴذ، آسيبدٳي ًشح ٹبي خٶد سا ثٸ يٶػٚ ٳـبٱ ٯي دٹذ

 )دي٨ش صٯبٱ ي٢ دس ٳِش ثٸ) سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

 .سٵي كٴذ٫ي خٶاثيذٷ اٳذآسيبدٳي ٵ يٶػٚ 

  

 ... ايٰض )كذاي سٵي سلٶيش(: دس ثبالسشيٲ ػٌح، ٯب اسسجبًؾ ثب دذسؽ سٵ ثبص ٯي ٣ٴيٮ

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – ٳيٶيٶس١ ٹبي خيبثبٱ –خبسػي 

  

 .آوبي ٧شٵٷ ٵػي ي٢ س٠بًْ خب٫ي ايؼشبدٷ اٳذ

ثشاي »سٵ ثٺؾ ٯي ديٮ ٣ٸ  سٶ ػٌح ثٔذي ٯب ايٲ خٶسا١« ٯٲ دب ػبي دذس٭ ٳٰي راس٭.»ايٰض: ٯب ٯي ٧يٮ: 

 .ثٔذ ٵٟشي ثٸ دبييٲ سشيٲ ػٌح ٯي سيٮ، دبي آد٭ ٹبي ٬٣ٸ ٧ٴذٷ سٵ ٯي ٣ـيٮ ٵػي« خٶد٭ ٣بس ٯي ٣ٴٮ.

 «.دذس٭ ٳٰي خٶاد ٯٲ ػبي اٵٱ سٵ ث٨يش٭»٣بة: 

 .ايٰض: دٟي٠بً

 سٵص – ٯٶٟز آصٯبيـ٨بٷ –داخ٬ي 
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داخ٪ ٣يٚ ٳ٠شٷ اي ٣بس ٯي ٣ٴذ. اٵ آسسٶس سٵي كٴذ٫ي دبسچٸ اي خٶاثيذٷ اػز. يٶػٚ سٵي ٯ٤بٳيؼٮ 

 .ثٸ ػبٓز خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آسسٶس )كذاي سٵي سلٶيش(: ٵٟشي ػٸ ػٌح دبييٴي، خٶاة ثب ٣ٶچ٢ سشيٲ اخشال٩ اص ٹٮ ٯي دبؿٸ

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .٧شٵٷ ثش٧ـشٸ اٳذ ٵ ثحض ٯي ٣ٴٴذ

ؼز ٣ٸ ثـٸ ػٸ ػٌح خٶاة يٶػٚ )٫جخٴذصٳبٱ ػٶاة آسسٶس سا ٯي دٹذ(: ٯؼ٤ٲ. اٵٱ ٟذس دبيذاس ٹ

 ... دسػز ٣شد

 سٵص – ٯٶٟز آصٯبيـ٨بٷ –داخ٬ي 

  

 .يٶػٚ ثٸ آسسٶس ٣ٸ ٹٴٶص سٵي كٴذ٫ي خٶاة اػز، ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .يٶػٚ )كذاي سٵي سلٶيش(: ثبيذ اٵٱ سٵ ثب يٸ ٯؼ٤ٲ خي٬ي ٟٶي ٟبًي ٣ٴيٮ

 .ايٰض ي٢ ػي٬ي ٯح٤ٮ ثٸ آسسٶس ٯي صٳذ. اٵ ٹيچ ٵا٣ٴـي ٳـبٱ ٳٰي دٹذ

 ؿت – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي ٣يٜؾ سا ثشداؿشٸ سب ثشٵد. اٵ ثٸ ًشٙ ٛوبي اك٬ي سبسي٢ ٯي سٵد. ٣بة سٵي ي٤ي اص كٴذ٫ي 

ٹب خٶاثيذٷ اػز. ٫ٶ٫ٸ ٯ٤بٳيؼٮ ثٸ ٯچ دػز اٵ ٵك٪ اػز. يٶػٚ سٵ ثٸ سٵي ٣بة سٵي كٴذ٫ي 

. اٵ ٓيٴ٤ؾ سا ٳـؼشٸ ٵ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. يٶػٚ ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ ٵ آسيبدٳي سا ٯي ثيٴذ

 .ثشٯي داسد

 .يٶػٚ: ؿت ثٸ خيش

 .آسيبدٳي ثشٯي ٧شدد ٵ ٯي سٵد

 ؿت – ٯٶٟز آصٯبيـ٨بٷ –داخ٬ي 
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 .يٶػٚ ٹٰچٴبٱ ٯـ٘ٶ٩ ٣بس اػز

يٶػٚ )كذاي سٵي سلٶيش(: سش٣يجي ٣ٸ ثشاي خٶاة ٯـشش١ اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴيٮ، يٸ اسسجبى خي٬ي آؿ٤بس 

 ... ثيٲ خيب٩ دشداصٹب ثشٟشاس ٯي ٣ٴٸ

 )دي٨ش صٯبٱ ي٢ دس ٳِش ثٸ) سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .آسيبدٳي ٵ ايٰض سٵي كٴذ٫ي خٶاثيذٷ اٳذ

 .يٶػٚ )كذاي سٵي سلٶيش(: ثٸ ٓالٵٷ ٣بس٣شد ٯ٘ض سٵ ثيـشش ٯي ٣ٴٸ

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .٣بة: ثٸ ٓجبسر دي٨ٸ، سٶ ٹش ػٌح ٵٟز ثيـششي داسيٮ

ٯب٫ٸ ٵ ٵٟشي ؿٰب سٶ اٵٱ خٶاة ٵاسد يٸ خٶاة يٶػٚ: ٣بس٣شد ٯ٘ض دس خٶاة حذٵد ثيؼز ثشاثش حذ ٳش

 ... دي٨ٸ ٯي ؿيٲ سأطيشؽ سـذيذ ٯي ؿٸ. ػٸ سب خٶاة ... دٷ ػبٓز هشة دس ثيؼز

 ايٰض: ٯٔزسر ٯي خٶا٭. ٹيچ ٵٟز اص سيبهي ػش دسٳيبٵسد٭. صٯبٳؾ چ٠ذس ٯي ؿٸ؟

 ... ٣بة: سٶ ػٌح اٵ٩، يٸ ٹٜشٸ. سٶ ػٌح دٵ٭ ؿؾ ٯبٷ ٵ ػٌح ػٶ٭

 .ٯي ؿٸآسيبدٳي: دٷ ػب٩ 

 .٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 آسيبدٳي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٣ي ٯي خٶاد دٷ ٯبٷ سٶ يٸ خٶاة ثبؿٸ؟

 .يٶػٚ: ثٸ خٶاثؾ ثؼش٨ي داسٷ

اٯيذٵاس٭ يٸ چيضي  (آسسٶس: خت، ٵٟشي ٣بسٯٶٱ سٵ اٳؼب٭ داديٮ، چٸ ػٶسي ثيبيٮ ثيشٵٱ؟ )سٵ ثٸ ٣بة

 .بؿيُشيٚ سش اص ايٲ ٣ٸ ثٸ ػش٭ ؿ٬ي٢ ٣ٴي، سٶ رٹٴز داؿشٸ ث

 .٣بة: يٸ هشثٸ

 .آسيبدٳي: هشثٸ چيٸ

 .ايٰض: آسيبدٳي، ايٲ يٸ هشثٸ اع

ايٰض دبيؾ سا صيش دبيٸ كٴذ٫ي آسسٶس ٯي ثشد ٵ ثٸ آٱ هشثٸ ٯي صٳذ. سٔبد٩ آسسٶس ثٸ ٹٮ ٯي خٶسد ٵ 

 .چيضي ٳٰبٳذٷ ثٸ صٯيٲ ثيٜشذ

 .٣بة: حغ اٛشبدٱ. يٸ هشثٸ ثٺز ٵاسد ٯي ؿٸ ٵ ثيذاس ٯي ؿي
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 ٤ٲ هشثٸ سٵ حغ ٯي ٣ٴيٮ؟آسسٶس: ثب ايٲ ٯؼ

يٶػٚ: آٷ. ثخؾ ٹٶؿٰٴذاٳٸ ؽ ايٲ ػبػز. سش٣يجؾ ػٶسيٸ ٣ٸ ٣بس٣شد ٧ٶؽ داخ٬ي دػز ٳخٶسدٷ 

 ... ثٰٶٳٸ. ايٲ ػٶسي، ٹش ٟذس ٹٮ خٶاة ٰٓيٞ ثبؿٸ، خيب٩ دشداص ٹٰچٴبٱ اٛشبدٱ سٵ حغ ٯي ٣ٴٸ

 سٵص – ٯٶٟز آصٯبيـ٨بٷ –داخ٬ي 

  

٪ ٯي دٹذ. آسسٶس ديؾ اص آٱ ٣ٸ ثٸ صٯيٲ ثيٜشذ، اص خٶاة يٶػٚ ثٸ آساٯي كٴذ٫ي آسسٶس سا ثٸ ٠ٓت ٹ

 .ثيذاس ٯي ؿٶد. ايٰض ثٸ اٵ ٯي خٴذد

 اداٯٸ – ٯٶٟز آصٯبيـ٨بٷ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ثبص ٹٮ خٶاة اػز

 .يٶػٚ )كذاي سٵي سلٶيش(: يب ي٢ ٵسي ؿذٱ سٵ

دٱ اص خٶاة ثيذاس يٶػٚ ايٲ ثبس كٴذ٫ي آسسٶس سا ثٸ ي٢ ًشٙ ٹ٪ ٯي دٹذ. آسسٶس ثبص ٹٮ ديؾ اص اٛشب

 .ٯي ؿٶد

 سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .٣بة: سشٛٴذؽ ٹٰبٹٴ٦ ٣شدٱ هشثٸ اع سب ثٸ ٹش ػٸ سب ػٌح ٳٜٶر ٣ٴٸ

آسسٶس: ٯب ٯي سٶٳيٮ اص ؿٰبسؽ ٯ٤ٔٶع ٯٶصي٤ب٩ ثشاي ٹٰبٹٴ٦ ٣شدٱ هشثٸ ٹبي ٯخش٬ٚ اػشٜبدٷ 

 .٣ٴيٮ

 )دي٨ش صٯبٱ ي٢ دس ٳِش ثٸ) سٵص – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

سسٶس سٵي كٴذ٫ي خٶاثيذٷ اٳذ. دس دغ صٯيٴٸ كذاي ي٢ ٯٶػي٠ي ث٬ٴذ ؿٴيذٷ ٯي ؿٶد. آسيبدٳي ٵ آ

آسسٶس اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. اٵ ٳ٨بٹي ثٸ ٫ٶ٫ٸ ثؼشٸ ؿذٷ ثٸ ٯچ دػز خٶد ٯي اٳذاصد ٵ ثٔذ ثٸ 

 .آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٹٴٶص خٶاة اػز
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 اداٯٸ – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

 .ٳـبٱ ٯي دٹذآسيبدٳي ًشح ٹبي خٶد سا ثٸ آسسٶس 

 .ايٰض )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵٱ ٹيچ ٵٟز ػشاحي ٳذاسٷ، ٳٸ ٵٟز د٣شش، ٹيچي

 سٵص – خ٬ٶر ٹش٪ ي٢ الثي –داخ٬ي 

  

 .٧شٵٷ سٵي د٬ٸ ٹبي الثي ٯشٯشي ٵ ثضس٥ ٳـؼشٸ اٳذ ٵ ثحض ٯي ٣ٴٴذ

 ٣بة: ٯ٨ٸ ٟشاس ٳجٶد صاٳٶؽ سٵ ٰٓ٪ ٣ٴٸ؟

 .هٰٴبً ٯب حذاٟ٪ دٷ ػب٩ ٵٟز الص٭ داسيٮايٰض: ٹيچي. ٟشاس ٳيؼز ٹيچ ٬ٰٓي سٵؽ اٳؼب٭ ثـٸ. 

 .ػبيشٶ: ػيذٳي ثٸ ٫غ آٳؼ٬غ

 .آٱ ٹب ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ثشٯي ٧شدٳذ

 ... ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ي٤ي اص ًٶالٳي سشيٲ دشٵاصٹبي دٳيب

 سٵص – ٛشٵد٧بٷ ثبٳذ –داخ٬ي 

  

 .ي٢ ٯبؿيٲ ٯذ٩ ثبال ثٸ ٹٶاديٰب ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 .ٹٜشٸ يٸ ثبس ٯي سٷػبيشٶ )كذاي سٵي سلٶيش(: ٹش دٵ 

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٵ حشٰبً ثب ٹٶاديٰبي ؿخلي ٯي سٷ

 .ٛيـش ٣ٴبس د٬ٸ ٹبي ٹٶاديٰب ثب ٯأٯٶس دشٵاص كحجز ٯي ٣ٴذ

 .ػبيشٶ )كذاي سٵي سلٶيش(: ٯ٨ش ٟشاس ثبؿٸ چيضي سٵ ثب ٹٶاديٰبؽ ثجشٱ

 سٵص – ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٵ آسيبدٳي ػ٬ٶ ٯي آيٴذ

 .ثبؿٸ 747يٸ  آسسٶس: ثبيذ

 ٣بة: چشا ايٲ سٵ ٯي ٧ي؟

خ٬جبٱ ٹب ثبال ٹؼشٲ ٵ ٟؼٰز دسػٸ ي٢ سٶ دٯبٗٸ اع سب ٣ؼي سد ٳـٸ. سٶ  747آسسٶس: ثشاي ايٲ ٣ٸ سٶ 
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 .ثبيذ سٰب٭ ث٬يز ٹبي ٣بثيٲ سٵ ثخشي. ٹٰيٲ ًٶس ث٬يز ٹبي ٟؼٰز دسػٸ ي٢ سٵ

 .ػبيشٶ: ٯٲ ؿش٣ز ٹٶاديٰبيي سٵ خشيذ٭

 .ٹٰٸ ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ

 .ػبيشٶ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثٸ ٳِش سش ٵ سٰيضسش ٯي اٵٯذ

 .٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ ٵ ٫جخٴذ ٯي صٳذ

 .٣بة: خت، ثٸ ٳِش ٯي سػٸ اٵٱ دٷ ػبٓشي سٵ ٣ٸ ٯي خٶاػشيٮ داسيٮ

 .٣بة ساٷ ٯي اٛشذ ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ سٵ ثٸ آسيبدٳي ٯي ٣ٴذ

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: آسيبدٳي؟ هٰٴبً ٣بسر ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ اع

 .آسسٶس ٵ آسيبدٳي ثٸ ٹٮ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ ٵ ٫جخٴذ ٯي صٳٴذ

 ؿت – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي ثٸ ًشٙ ٛوبي اك٬ي سبسي٢ ٯي سٵد. ٣بة سٵي ي٤ي اص كٴذ٫ي ٹب خٶاثيذٷ اػز. ٫ٶ٫ٸ ٯ٤بٳيؼٮ 

ثٸ ٯچ دػز اٵ ٵك٪ اػز. آسيبدٳي اًشاٛؾ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٔذ ٣ٴبس اٵ سٵي كٴذ٫ي ٯي ٳـيٴذ. اٵ 

صٱ ي٤ي اص ٫ٶ٫ٸ ٹب سا دس دػز خٶد ٛشٵ ٯي ٣ٴذ ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٯ٤بٳيؼٮ سا ثٸ ٣بس ٯي اٳذاصد، ػٶ

 ...س٤يٸ ٯي دٹذ ٵ چـٰبٳؾ سا ٯي ثٴذد. ٵ ٯب

 سٵص – ٯبٳٴذ ٟٜغ آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي داخ٪ آػبٳؼٶس اػز. آػبٳؼٶس دبييٲ ٯي آيذ ٵ دس ي٤ي اص ًج٠ٸ ٹب ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد. آسيبدٳي 

 .دـز ٯي٬ٸ ٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذاص 

 سٵص – ٣ٶچ٢ دخشش ي٢ خٶاة اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .دـز دٴؼشٷ اسبٝ ي٢ خبٳٸ اػجبة ثبصي ديذٷ ٯي ؿٶد. آػبٳؼٶس دبييٲ سش ٯي آيذ

 اداٯٸ – ٳـيٰٲ اسبٝ –داخ٬ي 
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ي٢ ٫حِٸ ؿخلي. ٯب٩  .آسيبدٳي اص دـز ٯي٬ٸ ٹب ٣بة ٵ ٯب٩ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ٳـؼشٸ اٳذ ٵ حشٙ ٯي صٳٴذ

 .ٶٹبي ٣بة سا ٳٶاصؽ ٯي ٣ٴذ ٵ ٯي ٣ٶؿذ اٵ سا ٟبٳْ ٣ٴذ. ٯب كذاي آٱ ٹب سا ٯي ؿٴٶيٮٯ

ٯب٩: ٯي دٵٳي چٌٶسي ديذا٭ ٣ٴي. ٯي دٵٳي ثبيذ چي ٣بس ٣ٴي. اٵٱ سٵصي ٣ٸ اص٭ خٶاػش٨بسي ٣شدي 

 يبدسٸ؟

 .٣بة: ا٫جشٸ ٣ٸ يبدٯٸ

 .ٯب٩: ٧ٜشي خٶاة ديذي

 .٣بة: ٣ٸ ثب ٹٮ ديش ؿذيٮ

 .ٯب٩: ٵ ٯب ٯي سٶٳيٮ

٣بة ػشؽ سا ثٸ آساٯي س٤بٱ ٯي دٹذ. ٯب٩ ثب ٯٺشثبٳي ثٸ چـٰبٱ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٳب٧ٺبٱ آسيبدٳي 

سا ٯي ثيٴذ ٵ خـ٤ؾ ٯي صٳذ. ٣بة ثشٯي ٧شدد ٵ آسيبدٳي سا ٯي ثيٴذ. اٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ 

 .آسيبدٳي ٯي سٵد ٣ٸ ٹٰچٴبٱ دس آػبٳؼٶس اػز

 .٣بة: ٳجبيذ ايٲ ػب ثبؿي

 .ٳؼٶس ٯي ؿٶد ٵ دس سا ٯي ثٴذد. اٵ د٧ٰٸ ًج٠ٸ دٵاصدٹٮ سا ٯي صٳذ٣بة ٵاسد آػب

 سٵص –آػبٳؼٶس ٟٜغ ٯبٳٴذ  -داخ٬ي 

  

 .آسيبدٳي: ٠ٛي ٯي خٶاػشٮ ثذٵٳٮ ايٲ چٸ ػٶس آصٯبيـيٸ ٣ٸ سٶ ٹش سٵص ايٲ ػب سٴٺب اٳؼب٭ ٯي دي

 .٣بة: ٹشچي ثبؿٸ ثٸ سٶ اسسجبًي ٳذاسٷ

 .ر اص٭ خٶاػشي ثب ٹٮ خٶاة ٯـشش١ داؿشٸ ثبؿيٮآسيبدٳي: ٯ٬ٔٶٯٸ ثٸ ٯٲ اسسجبى داسٷ. خٶد

 .٣بة: ٳٸ ايٲ ٹب. ايٲ ٹب خٶاة ٹبي ٯٴٲ

آػبٳؼٶس ثبال ٯي سٵد ٵ ايٲ ثبس ٯ٠بث٪ ػبح٬ي دس دٵسدػز ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد. ٯب٩ دس ػبح٪ ؿٴي 

كٶسر ثچٸ ٹب سا ٳٰي ثيٴيٮ.  .ٳـؼشٸ اػز. دٵ ثچٸ ٣ٴبس اٵ ٹؼشٴذ ٵ ثب ٹٮ ٟلش ؿٴي دسػز ٯي ٣ٴٴذ

 .آػبٳؼٶس سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ خبسع ٯي ؿٶد ٣بة دس

 سٵص – ػبح٪ –خبسػي 

  

 آسيبدٳي: چشا ايٲ ٣بس سٵ ثب خٶدر ٯي ٣ٴي؟

 .٣بة: سٴٺب ساٹيٸ ٣ٸ ٯي سٶٳٮ خٶاة ثجيٴٮ
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 آسيبدٳي: چشا خٶاة ديذٱ ايٲ ٟذس اٹٰيز داسٷ؟

 .٣بة ثٸ خبٳٶادٷ خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: سٶ خٶاة ٹبي ٯٲ، ٹٴٶص ثب ٹٮ ٹؼشيٮ

دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ثب ثچٸ ٹب ثبصي ٯي ٣ٴذ، ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ثشٯي ٯب٩ 

 .٧شدد ٵ ٵاسد آػبٳؼٶس ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – ٯبٳٴذ ٟٜغ آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

 .آػبٳؼٶس دبييٲ ٯي سٵد

شٜبدٷ آسيبدٳي: ايٲ ٹب ٠ٛي خٶاة ٳيؼز. ايٲ ٹب خبًشٷ اع ٵ سٶ ٧ٜشي ٹيچ ٵٟز ٳجبيذ اص خبًشٷ اػ

 .٣شد

 .٣بة )ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ(: آسٷ، ٧ٜشٮ

 .آسيبدٳي: ػٔي ٯي ٣ٴي اٵٱ سٵ صٳذٷ ٳ٨ٸ داسي. ٳٰي سٶٳي ثزاسي ثشٷ

٣بة: ٯشٶػٸ ٳيؼشي. ايٲ ٹب ٫حِٸ ٹبيي اٱ ٣ٸ اٛؼٶػؾ سٵ ٯي خٶس٭. ٫حِٸ ٹبيي ٣ٸ ثٸ خٶاة 

 .سجذي٬ـٶٱ ٣شد٭ سب ثشٶٳٮ ٓٶهـٶٱ ٣ٴٮ

 .ٯي ايؼشذ «B» ػبٳؼٶس ٯي سٵد ٵ سٵياٳ٨ـشبٱ آسيبدٳي سٵي د٧ٰٸ ٹبي آ

 آسيبدٳي: اٵٱ دبييٲ چي ٹؼز ٣ٸ اٛؼٶػؾ سٵ ٯي خٶسي؟

 .٣بة دػز آسيبدٳي سا ٣ٴبس ٯي صٳذ

 .٣بة: ٧ٶؽ ٣ٲ. يٸ چيض ٹؼز ٣ٸ ثبيذ دس ٯٶسد ٯٲ دس١ ٣ٴي

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٯب٩ ٵ ٣بة خبٳٸ آؿذضخبٳٸ –داخ٬ي 

  

 .د. آسيبدٳي دٳجب٩ ٣بة ساٷ ٯي اٛشذ٣بة دس آػبٳؼٶس سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ خبسع ٯي ؿٶ

 آسيبدٳي: ايٲ ػب خٶٳٸ سٶئٸ؟

 .٣بة: ث٬ٸ، ٯب٩ ٯٲ ٵ ٯب٩

 آسيبدٳي: اٵٱ ٣ؼبػز؟

 .٣بة: اٵٱ ٯشدٷ

آٱ ٹب دس ساٹشٵ حش٣ز ٯي ٣ٴٴذ. آسيبدٳي ٯؼيش ٳ٨بٷ ٣بة سا دٳجب٩ ٯي ٣ٴذ: ي٢ ثبٕ. ي٢ دؼشثچٸ 
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 .اػزٯٶًاليي ٣ٸ دـشؾ ثٸ آٱ ٹبػز، دس چٰٲ ثبٕ دٳجب٩ چيضي 

 .٣بة: اٵٱ دؼش٭ ػيٰضٷ. دٳجب٩ يٸ چيضيٸ. ؿبيذ يٸ ٣ش٭

 .ي٢ دخششثچٸ ٯٶًاليي ٣ٸ ٣ٰي ثضس٥ سش اػز اص دـز ثٸ اٵ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٵٱ ٹٮ ٛي٬يذبػز

 .دخششثچٸ ٣ٴبس دؼش ٯي ٳـيٴذ. كٶسسـبٱ سا ٳٰي ثيٴيٮ. آٱ ٹب دس ٯٶسد چيضي دس صٯيٲ ثحض ٯي ٣ٴٴذ

ٯي دٹذ(: ٯي دٵٳي. ٤ٛش ٣شد٭ اٵٱ ٹب سٵ كذا ثضٳٮ سب ثش٧شدٱ ٵ ٫جخٴذ ثضٳٲ ٵ ٯٲ كٶسر  ٣بة )اداٯٸ

 .ٟـٴ٨ـٶٱ سٵ ثجيٴٮ. اٯب خي٬ي ديش ؿذ

 .ي٢ ٯشد )كذاي سٵي سلٶيش(: يب االٱ يب ٹيچ ٵٟز، ٣بة

٣بة ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ. ٯشدي الٗشاٳذا٭ دس آؿذضخبٳٸ ايؼشبدٷ اػز. اٵ ي٢ دب٣ز ثٸ ٣بة ٯي 

 .بة دب٣ز سا ثبص ٯي ٣ٴذدٹذ. ٣

٣بة: ثٔذ سشػيذ٭. ٛٺٰيذ٭ ٳٰي خٶا٭ اٛؼٶع ايٲ ٫حِٸ سٵ ثخٶس٭. ثبيذ ٵاػٸ آخشيٲ ثبس كٶسسـٶٱ 

 .سٵ ثجيٴٮ

 .ثچٸ ٹب ثب كذاي ٯبدسثضس٧ـبٱ ٯي دٵٳذ. چٺشٷ ٹبيـبٱ ديذٷ ٳٰي ؿٶد

ٵ س٘ييش ثذ٭. ٹش ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٯب اٵٱ ٫حِٸ اص دػز سٛز. ٹش ٣بس ٣ٴٮ ٳٰي سٶٳٮ ايٲ ٫حِٸ س

 .ٵٟز ٯي خٶا٭ كذاؿٶٱ ٣ٴٮ، ٛشاس ٯي ٣ٴٲ

 .آسيبدٳي ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ ًشٙ آػبٳؼٶس ٯي سٵد

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: دي٨ٸ ٹيچ ٵٟز كٶسسـٶٱ سٵ ٳٰي ثيٴٮ. ثبيذ ثش٧شد٭ خٶٳٸ

 .آسيبدٳي سٴذسش ٯي سٵد

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: دٳيبي ٵأٟي

 .٣بة ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – ٯبٳٴذ ٟٜغ آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

ٯي صٳذ. آػبٳؼٶس دبييٲ ٯي سٵد. دس ي٤ي اص  «B» آسيبدٳي ثٸ ػشٓز دس آػبٳؼٶس سا ٯي ثٴذد ٵ د٧ٰٸ

آػبٳؼٶس دس صيشصٯيٲ ٯي ايؼشذ. آسيبدٳي  .ًج٠بر ي٢ ٌٟبس ثبصي ثٸ ػشٓز اص ٯ٠بث٪ آسيبدٳي ٯي ٧زسد

 ... اٵ دس آػبٳؼٶس سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ ثب احشيبى دب ٯي ٧زاسد ثٸاص دـز ٯي٬ٸ ٹب اسبٝ ي٢ ٹش٪ سا ٯي ثيٴذ. 

 )ؿت ا٣ٴٶٱ) اداٯٸ –اسبٝ ٹش٪ ؿي٢  –داخ٬ي 
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٫جبع خٶاة ٹبي ثٸ ٹٮ سيخشٸ. ٯيض اسبٝ ٵاسٵٳٸ ؿذٷ اػز. ٹٰٸ چيض ثٸ ٹٮ سيخشٸ اػز. آسيبدٳي 

ز. ٫يٶاٱ ٯي ؿ٤ٴذ. ػ٬ٶسش ٯي آيذ. دبي اٵ سٵي ي٢ ٫يٶاٱ ٳٶؿيذٳي ٯي سٵد ٣ٸ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ اػ

آسيبدٳي ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ٯب٩ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ سٵي ي٢  .دشدٷ اسبٝ ثب ٵصؽ ثبد س٤بٱ ٯي خٶسد

 .ٯج٪ ٳـؼشٸ اػز

 ٯب٩: ايٲ ػب چي ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 ... آسيبدٳي: اػٮ ٯٲ

 ٯب٩: ٯي دٵٳٮ ٣ي ٹؼشي. ايٲ ػب چي ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 .سيبدٳي سشػيذٷ اػزٯب٩ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ آسيبدٳي ٯي آيذ. آ

 .آسيبدٳي: ٠ٛي ػٔي ٯي ٣ٴٮ ثٜٺٰٮ

ٯب٩: چٌٶسي ٯي سٶٳي ثٜٺٰي؟ ٯي دٵٳي ٓبؿٞ ثٶدٱ ئٴي چي؟ )دٹبٳؾ سا ٳضدي٢ ٧ٶؽ آسيبدٳي ٯي 

 .آٵسد( ايٲ ٣ٸ ٳلٚ ٣٪ ي٢ چيض ثبؿي

 .آسيبدٳي )ٳٜغ صٳبٱ(: ٳٸ

 .ٯب٩ سٵثٸ سٵي آسيبدٳي ٯي ايؼشذ

ٌبسي، يٸ ٌٟبس ٣ٸ سٶ سٵ يٸ ػبي خي٬ي دٵس ٯي ثشٷ. ٯي دٵٳي ٯب٩: يٸ ٯٰٔب ثٺز ٯي ٧ٮ. ٯٴشِش يٸ ٟ

چشا ٳجبيذ ثشار ٯٺٮ ثبؿٸ ٣ٸ ٌٟبس سٶ سٵ  .اٯيذٵاسي سٶ سٵ ٣ؼب ثجشٷ، اٯب ٯٌٰئٲ ٳيؼشي، اٯب ٯٺٮ ٳيؼز

 ٣ؼب ٯي ثشٷ؟

 .ٯب٩ خٮ ٯي ؿٶد ٵ ي٢ ٫يٶاٱ ؿ٤ؼشٸ سا اص سٵي ٯيض ثشٯي داسد

 .ٯي سػيٲ ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ثشاي ايٲ ٣ٸ ثٸ ٹٮ

 .آسيبدٳي ثشٯي ٧شدد ٵ ٣بة سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ اص آػبٳؼٶس خبسع ٯي ؿٶد

 ٯب٩: چٌٶسي سٶٳؼشي ثيبسيؾ ايٲ ػب، دا٭؟

 آسيبدٳي: ايٲ ػب ٣ؼبػز؟

 .٣بة: ايٲ ٹٰٶٱ اسبٝ ٹش٬يٸ ٣ٸ ٯب ػب٨٫شد اصدٵاػٰٶٱ سٵ ٧شٛشيٮ

 آسيبدٳي: ايٲ ػب چٸ اسٜبٟي اٛشبدٷ؟

دٳي ٯي دٵد. ٣بة دػز آسيبدٳي سا ٯي ٧يشد ٵ ثٸ ػشٓز ثٸ ًشٙ ٯب٩ ثب ٫يٶاٱ ؿ٤ؼشٸ ثٸ ًشٙ آسيب

 .آػبٳؼٶس ٯي دٵد. آٱ ٹب ٵاسد آػبٳؼٶس ٯي ؿٶٳذ ٵ دس سا ٯي ثٴذٳذ

 اداٯٸ – ٯبٳٴذ ٟٜغ آػبٳؼٶس –داخ٬ي 
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ٯب٩ ٯبٳٴذ ي٢ حيٶاٱ ٵحـي ٯي٬ٸ ٹبي آػبٳؼٶس سا ٯي ٧يشد ٵ ثٸ ًشٙ خٶد ٯي ٣ـذ. اٵ ٛشيبد ٯي 

 .٣ـذ

 !ادي! سٶ ٟٶ٩ دادي ٯب ثب ٹٮ ٯي ٯٶٳيٮٯب٩: سٶ ٟٶ٩ د

 !٣بة: خٶاٹؾ ٯي ٣ٴٮ، ٛٔالً ثبيذ ٹٰيٲ ػب ثٰٶٳي

 !ٯب٩: سٶ ٧ٜشي ٯب ثب ٹٮ ٯي ٯٶٳيٮ! ٧ٜشي ثب ٹٮ ديش ٯي ؿيٮ

 .٣بة: ٯٲ ثشٯي ٧شد٭. ٟٶ٩ ٯي د٭

 ٣بة ي٢ د٧ٰٸ سا ٯي صٳذ ٵ آػبٳؼٶس ثٸ ًشٙ ثبال ثٸ حش٣ز دسٯي آيذ. ٣بة ٵ ٯب٩ ثٸ ٹٮ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ

 ... ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 ؿت – ٣بس٧بٷ –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. اٵ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ثٸ آساٯي د٢٬ ٯي صٳذ ٵ اٵ ٹٮ ثيذاس ٯي 

 .ؿٶد

آسيبدٳي: ٤ٛش ٯي ٣ٴي ٯي سٶٳي ثٸ ٹٰيٲ ساحشي يٸ صٳذاٱ اص خبًشٷ دسػز ٣ٴي ٵ اٵٱ سٵ سٶؽ ٳ٨ٸ 

 داسي؟

 .٣بة ػٶاة ٳٰي دٹذ

 )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٵأٟبً ٤ٛش ٯي ٣ٴي ايٲ ًٶسي ٯي ؿٸ ٯٺبسؽ ٣شد؟ آسيبدٳي

 .ػبيشٶ )كذاي سٵي سلٶيش(: ٵٟشـٸ

 .چشإ ٹبي ٣بس٧بٷ سٵؿٲ ٯي ؿٶد. ػبيشٶ ٵ آسسٶس ٵاسد ٯي ؿٶٳذ

 .ػبيشٶ: ٯٶسيغ ٛيـش ٹٰيٲ االٱ سٶ ػيذٳي ٯشد

 ٣بة: سـييْ ػٴبصٷ ٣يٸ؟

 .ػبيشٶ: ػٸ ؿٴجٸ. سٶ ٫غ آٳؼ٬غ

 .شٰبً ػٸ ؿٴجٸ سٶ ٯشاػٮ ٹؼز. ثبيذ ساٷ ثيٜشيٮآسسٶس: ساثشر ح

 .٣بة: ثبؿٸ

 .٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

 .آسيبدٳي )آسا٭(: ٣بة، ٯٲ ثبٹبر ٯيب٭

 .٣بة )آسا٭(: ٳٰي ؿٸ. ثٸ ٯبي٬ض ٟٶ٩ داد٭
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 .آسيبدٳي: ٧شٵٷ ثٸ ٣ؼي احشيبع داسٷ ٣ٸ ثذٵٳٸ سٶ ثب چي ٬٣ٴؼبس ٯي سي

 .٣بة ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آد٭ ٯٲ ٳجبؿٮ، ثبيذ ثٸ آسسٶس ٹٰٶٱ چيضي سٵ ٣ٸ ٯٲ ديذ٭ ٳـٶٱ ثذي آسيبدٳي: ٵ ا٧ٸ اٵٱ

 .٣بة ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ثشٯي ٧شدد

 .٣بة: ثشاٯٶٱ يٸ كٴذ٫ي دي٨ٸ سٶ ٹٶاديٰب ث٨يش

 سٵص – ٛشٵد٧بٷ ثبٳذ ٵسٵدي –داخ٬ي 

  

ٶر ثٸ داخ٪ ٹٶاديٰب ٯٴش٠٪ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ٣ٴبس اٵ ٯي ايؼشذ. ي٢ سبث 747ػبيشٶ اص دـز دٴؼشٷ ثٸ 

 .ٯي ؿٶد

٣بة: ا٧ٸ ػٶاس ايٲ ٹٶاديٰب ثـٮ ٵ سٶ ثٸ ٟشاسي ٣ٸ ٧زاؿشيٮ ٰٓ٪ ٳ٤ٴي، ٵٟشي ٛشٵد اٵٯذيٮ، ثبٟي 

 .ٰٓش٭ سٵ ٯي س٭ صٳذاٱ

ػبيشٶ: سٶ ٣بسر سٵ اٳؼب٭ ثذٷ، اص ٹٶاديٰب يٸ س٬ٜٲ ٯي صٳٮ ٵ دي٨ٸ ٯـ٬٤ي ثب اداسٷ ٯٺبػشر ٳخٶاٹي 

 .داؿز

 اداٯٸ – ٣747بثيٲ دسػٸ ي٢، 

  

٣بة، آسسٶس ٵ ايٰض  .كٴذ٫ي داسد. ػبيشٶ ٯي ٳـيٴذ. آسيبدٳي كٴذ٫ي دـشي اٵػز ٣10بثيٲ ؿي٢ سٴٺب 

كٴذ٫ي ٹبي خٶد سا ديذا ٯي ٣ٴٴذ. آٱ ٹب ٵاٳٰٶد ٯي ٣ٴٴذ ٹٰذي٨ش سا ٳٰي ؿٴبػٴذ. ايٰض ٵػبي٪ خٶد سا 

شر ٛيـش آٱ ػب ايؼشبدٷ دس ٟٜؼٸ ثبال ٯي ٧زاسد. اٵ ساٷ ٯؼبٛش دـز ػش خٶد سا ثؼشٸ اػز. ساث

 .اػز.، كجٶس ثب ٣يٜي دس دػز. ٫جبع ٯـ٤ي ثٸ سٲ داسد

 .ٛيـش: ٯٔزسر ٯي خٶا٭

 .ايٰض: اٵٷ، آسٷ، ٯٔزسر ٯي خٶا٭

ايٰض خٶد سا ٣ٴبس ٯي ٣ـذ ٵ اػبصٷ ٯي دٹذ ٛيـش سد ؿٶد. ٛيـش سٵي كٴذ٫ي خٶد ٯي ٳـيٴذ دسػز 

٣بة دبػذٶسر سا ثبص ٯي ٣ٴذ. دبػذٶسر ٛيـش ػ٬ٶي ٣بة. ايٰض يٶاؿ٤ي ي٢ دبػذٶسر ثٸ ٣بة ٯي دٹذ. 

 .ايٰض دس كٴذ٫ي دـز ٣بة ٳـؼشٸ اػز .اػز. اٵ دبػذٶسر سا دس ػيت ٯي ٧زاسد

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٛشٵد٧بٷ ثبٳذ –خبسػي 
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 .ٹٶاديٰب اص صٯيٲ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – 747 ي٢، دسػٸ ٣بثيٲ –داخ٬ي 

  

٢ دس دػز داسد. ٣بة دس ؿيـٸ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. اٵ ٣بة ٳ٨بٹي ثٸ ٛيـش ٯي اٳذاصد. اٵ ي٢ ؿيـٸ ٣ٶچ

٣بة ٣ٰشثٴذ خٶد سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ ػ٬ٶ  .ٯٴشِش ٯي ٯبٳذ ٣ٸ چشإ ٣ٰشثٴذٹبي خٶد سا ثجٴذيذ خبٯٶؽ ؿٶد

 .ٯي آيذ

 .٣بة: ثجخـيٲ. ٤ٛش ٣ٴٮ ايٲ ٯب٩ ؿٰبػز. احشٰبالً اص ػيجشٶٱ اٛشبدٷ

 .٣بة دبػذٶسر سا ثٸ ٛيـش ٯي دٹذ

 ٳٶؿيذٳي ٯي٪ داسيٲ؟ ٯٺٰبٳذاس: آٟبيٶٱ،

 .٣بة: آٷ، آة ٫ٌٜبً

 .ٛيـش )دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ثٸ دبػذٶسر ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ(: ٯٲ ٹٮ آة ٯي خٶا٭، ٫ٌٜبً

 .ٛيـش )سٵ ثٸ ٣بة(: آٷ، ٯٰٴٶٱ

 ٣بة: ٯي دٵٳيٲ، ٳبچبس ؿذ٭ اػٰشٶٱ سٵ ثجيٴٮ، اص ٟوب ثب ٯٶسيغ ٛيـش ٳؼجز ٳذاسيٲ، داسيٲ؟

 .ٛيـش: ث٬ٸ، اٵٱ، اٵٱ دذس٭ ثٶد

 .خت، اٵٱ يٸ چٺشٷ خي٬ي ا٫ٺب٭ ثخؾ ثٶد، ٯشأػٜٮ ٣بة:

ٯٺٰبٳذاس ٳٶؿيذٳي ٹبي آٱ ٹب سا ٯي آٵسد. ٣بة ٹش دٵ سا ثشٯي داسد. ٣بة دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٳٶؿيذٳي 

 .ٛيـش سا ثٸ اٵ ٯي دٹذ، ٯحشٶيبر ؿيـٸ ٣ٶچ٢ سا دس آٱ ٯي سيضد

 .٣بة )ثٸ ٯٶسيغ ٛيـش(: ثٜشٯبييٲ

 .ٛيـش: ٯٰٴٶٱ

 .٣بة: ٹي

 .ٙ ٣بة ثشٯي ٧شدد. ٣بة ٫يٶاٱ خٶد سا ػ٬ٶ ٯي آٵسدٛيـش ثٸ ًش

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثٸ ػالٯشي دذسر. خذا ثيبٯشصدؽ

 .آٱ ٹب ٫يٶاٱ ٹبيـبٱ سا ثٸ ٹٮ ٯي صٳٴذ. ٛيـش ثشٯي ٧شدد ٵ ي٢ ػشٓٸ آة ٯي خٶسد

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – 747 ي٢، دسػٸ ٣بثيٲ –داخ٬ي 
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ص ٯي ٣ٴذ. اٵ اص آٱ ثبال ي٢ دشٶ سا سٵي ٛيـش ٯي اٳذاصد. ٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ٟٜؼٸ ثبالي ػش خٶد سا ثب

ٛيـش س٤بٱ ٳٰي خٶسد. ٣بة دػز ٛيـش سا ٯي ٧يشد ٵ س٤بٱ ٯي دٹذ. اٵ ٹٰچٴبٱ خٶاة اػز. ٣بة ثٸ 

دي٨شاٱ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ. ػش ٯٺٰبٳذاس دشدٷ سا ٯي ٣ـذ ٵ ثٸ ًشٙ ٣ٰذ ٯي سٵد ٵ ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا ثيشٵٱ 

ٶس ٯي دٹذ. آسسٶس ٣يٚ سا سٵي ٯيض ٯي ٧زاسد. آٱ ٹب دس ٣يٚ سا ثبص ٯي ٣ٴٴذ ٯي آٵسد. اٵ ٣يٚ سا ثٸ آسس

ٵ ٳٶاسٹب سا ثيشٵٱ ٯي ٣ـٴذ. آسسٶس آػشيٲ ديشاٹٲ ٛيـش سا ثبال ٯي صٳذ ٵ ػٶصٱ سا دس ٯچ دػز اٵ 

ٛشٵ ٯي ٣ٴذ. ٣بة، ايٰض، آسيبدٳي، ػبيشٶ، آسسٶس ٵ يٶػٚ ٹش ي٢ سٵي كٴذ٫ي ٹبي خٶد ٯي ٳـيٴٴذ ٵ 

ٳبص١ سا ثٸ دػز خٶد ٯي ثٴذٳذ. ٣يٚ ٳ٠شٷ اي ٯ٠بث٪ يٶػٚ ثبص اػز. اٵ آخشيٲ ػشٓٸ ٫ٶ٫ٸ ٹبي 

ٳٶؿيذٳي خٶد سا ٯي خٶسد. ػشٯٺٰبٳذاس ٣ٴبس ٣يٚ ٵ ٯ٠بث٪ يٶػٚ صاٳٶ ٯي صٳذ. ٣بة كٴذ٫ي خٶد سا 

٠ٓت ٯي دٹذ. يٶػٚ ثب ػش ثٸ ػشٯٺٰبٳذاس اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ. ػشٯٺٰبٳذاس د٧ٰٸ سا ٯي صٳذ ٵ ٯ٤بٳيؼٮ سا 

 ... بس ٯي اٳذاصد. دػشبٱ ٣بة سٵي دػشٸ كٴذ٫ي ٯي اٛشذ. اٵ ٯي خٶاثذ ٵ ٯبثٸ ٣

 :ٌْٟ ثٸ

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ٹبي خيبثبٱ –خبسػي 

  

يٶػٚ ٣ٴبس خيبثبٱ ايؼشبدٷ اػز. ٣يٚ ٳ٠شٷ اي دس دػشؾ اػز. ثبساٱ ؿذيذي ٯي ثبسد. ي٢ ٯبؿيٲ 

ٯي ؿٶد. آسسٶس ٵ ػبيشٶ سٵي  ثشايؾ ثٶٝ ٯي صٳذ. ي٢ ػذاٱ اػز. ٯبؿيٲ ٯي ايؼشذ. دس ٠ٓت ثبص

 .كٴذ٫ي ٠ٓت ٳـؼشٸ اٳذ. يٶػٚ ػٶاس ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – ػذاٱ –داخ٬ي 

  

 آسسٶس )ثب اؿبسٷ ثٸ ثبساٱ(: ٳٰي سٶٳؼشي ٟج٪ اص ايٲ ٣ٸ ؿشٵّ ٣ٴي، دػز ؿٶيي ثشي؟

 .يٶػٚ: ٯٔزسر ٯي خٶا٭

 .دس ػ٬ٶ ثبص ٵ ايٰض ػٶاس ٯي ؿٶد. اٵ خيغ آة اػز. ٣بة دـز ٛشٯبٱ ٳـؼشٸ اػز

 ايٰض: ٟج٪ اص دشٵاص ٬٣ي ٳٶؿيذٳي ٯؼبٳي خٶسدي، دسػشٸ يٶػٚ؟

 .يٶػٚ )ثٸ ٯؼخشٷ(: ٹب. ٹب

 .٣بة: خت، حذاٟ٪ ٯي دٵٳيٮ سٶ ايٲ ٹٶا دٳجب٩ سب٣ؼيٸ

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ػذاٱ –داخ٬ي / خبسػي 
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صسدسٳ٦ ٯي ٣ٶثذ. ٹش دٵ  ٣بة دس خيبثبٱ ٹبي ؿ٬ٶٕ ٵيشاط ٯي دٹذ ٵ دس ٳٺبيز اص دـز ثٸ ي٢ سب٣ؼي

 .ٯبؿيٲ ٯي ايؼشٴذ. ساٳٴذٷ سب٣ؼي ديبدٷ ٯي ؿٶد ٵ ثب ٓلجبٳيز ثٸ ًشٙ ٣بة ٯي سٵد

 ... ساٳٴذٷ سب٣ؼي: ٓٶهي! چشا

 .٣بة: ثشٵ

٣بة ٹٰبٱ ًٶس ٣ٸ دـز ٛشٯبٱ ٳـؼشٸ ي٢ اػ٬حٸ كذا خٜٸ ٣ٲ سا ثٸ ًشٙ ٯشد ٳـبٳٸ ٯي سٵد. ػبيشٶ 

 .ٸ ًشٙ سب٣ؼي ٯي سٵٳذٵ آسسٶس اص ٯبؿيٲ ديبدٷ ٯي ؿٶٳذ ٵ ث

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس سب٣ؼي –داخ٬ي / خبسػي 

  

آسسٶس دـز ٛشٯبٱ ٯي ٳـيٴذ ٵ ػبيشٶ دس كٴذ٫ي ث٘٪ اٵ. سب٣ؼي ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ ٵ ػذاٱ ٹٮ دـز 

 ػش اٵ ثٸ حش٣ز دسٯي آيذ. آسسٶس سٵثٸ سٵي ي٢ ايؼش٨بٷ ٌٟبس ٯي ايؼشذ. اٵ ٛيـش سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ثب

ٯٶثبي٬ؾ كحجز ٯي ٣ٴذ. ٛيـش دػز س٤بٱ ٯي دٹذ. اٵ س٬ٜٲ سا ٌْٟ ٯي ٣ٴذ ٵ ػٶاس سب٣ؼي ٯي ؿٶد. 

 .ٳب٧ٺبٱ ايٰض اص ًشٙ دي٨ش ػٶاس ٯبؿيٲ ٯي ؿٶد

 ٛيـش: چي ٣بس داسي ٯي ٣ٴي؟

 .ايٰض: ٯٔزسر ٯي خٶا٭. ٤ٛش ٣شد٭ خب٫يٸ

 .ٛيـش: خت، ٯي ثيٴي ٣ٸ ٳيؼز

 .ايٰض: ؿبيذ ثشٶٳيٮ ٹش دٵ ػٶاس ؿيٮ

 ـش: ؿبيذ ٹٮ ٳٸ )سٵ ثٸ آسسٶس( ٯي ؿٸ ثضٳي ٣ٴبس؟ٛي

 .ػبيشٶ دس حب٫ي ٣ٸ ي٢ اػ٬حٸ ثٸ ًشٙ اٵ ٧شٛشٸ، اص كٴذ٫ي ػ٬ٶ ُبٹش ٯي ؿٶد

 .ٛيـش: ٓب٫يٸ

سب٣ؼي دس خيبثبٱ ٹب دس حب٩ حش٣ز اػز. دس ي٤ي اص خيبثبٱ ٹب آسيبدٳي ٯٴشِش اػز. سب٣ؼي اص ٣ٴبس اٵ 

 .سد ٯي ؿٶد. ػذاٱ ٯ٠بث٪ اٵ ٯي ايؼشذ

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ػذاٱ –اخ٬ي / خبسػي د

  

 .٣بة دس ػ٬ٶ سا ثشاي آسيبدٳي ٣ٸ خيغ آة ؿذٷ، ثبص ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ػٶاس ؿٶ

، ي٢ هشثٸ ؿذيذ. ي٢ ٌٟبس ثبسي ثٸ ُبٹش «ثٶ٭»آسيبدٳي ػٶاس ٯي ؿٶد. ٣بة ٯي خٶاٹذ ساٷ ثيٜشذ ٣ٸ 
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ٌٟبس دس سشاٛي٢ ػٴ٨يٲ ثٸ ساٷ خٶد اداٯٸ ٯي  .بس ٯي صٳذثي دبيبٱ ثٸ ػ٬ٶي ػذاٱ ٯي ٣ٶثذ ٵ آٱ سا ٣ٴ

 .دٹذ ٵ ي٤ي دغ اص دي٨شي ثٸ ٯبؿيٲ ٹب ٯي ٣ٶثذ

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس سب٣ؼي –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٛيـش ٣يٚ دٶ٩ خٶد سا دسٯي آٵسد ٵ ثٸ ًشٙ ايٰض دشر ٯي ٣ٴذ

 .ششٷ. حذاٟ٪ ٯٲ سٵ ثشػٶٳيٲ ثٸ ٯ٠لذٛيـش: دٶٳلذ دالس سٶؿٸ ٵ ٟيٰز خٶد ٣يٚ دٶ٩ ثيـ

 .ايٰض ثٸ ٣يٚ دٶ٩ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ًشٙ ٛيـش ثشٯي ٧شدد

 ... ايٰض: ٯٔزسر ٯي خٶا٭

ٳب٧ٺبٱ اص ؿيـٸ ٠ٓت ي٢ ٬٧ٶ٫ٸ ثٸ ًشٙ ايٰض ؿ٬ي٢ ٯي ؿٶد. ايٰض ػشؽ سا دبييٲ ٯي آٵسد. آسسٶس 

ساٷ سا ٯي ثٴذد. دسٹبي ٯبؿيٲ ثبص  دبيؾ سا سٵي ٧بص ٯي ٧زاسد، اٯب ي٢ اع. يٶ. ٵي. ٯـ٤ي ٣ٰي ػ٬ٶسش

آسسٶس دٳذٷ ٠ٓت ٯي ٧يشد، اٯب ي٢ ٯبؿيٲ دي٨ش ساٷ سا اص دـز  .ٯي ؿٶد ٵ چٴذ ٯحبَٛ ثيشٵٱ ٯي آيٴذ

ٹٮ ٯي ثٴذد. ي٢ ٯحبَٛ دي٨ش اص ٯبؿيٲ ديبدٷ ٯي ؿٶد. ايٰض سٵي ػش ٛيـش ٯي دشد ٵ ي٢ ٣يؼٸ سٵي 

 .ػشؽ ٯي ٣ـذ. ؿ٬ي٢ ٬٧ٶ٫ٸ

 !ذٷ ٠ٓت ٯي سٵد(: ٯٶاُجؾ ثبؿيٲ٣بة )دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ دٳ

 !ايٰض: ٳٸ، ٳٸ، ٳٸ

 !ػبيشٶ: چٸ خجشٷ؟

س٧جبس ٬٧ٶ٫ٸ ٹب ثٸ ًشٙ سب٣ؼي ؿ٬ي٢ ٯي ؿٶد. ؿيـٸ ٠ٓت ٯي ؿ٤ٴذ. ٯحبَٛ ؿ٬ي٢ ٣ٴبٱ ثٸ سب٣ؼي 

 .ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ػذاٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ذ٣بة ٵ آسيبدٳي ثٸ ٌٟبس ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴ

 آسيبدٳي: ايٲ سٶ ًشاحي ٯٲ ٳجٶد. ٣بة؟ ٣بة؟

 .٣بة ٯٶاصي ثب ٌٟبس دٳذٷ ٠ٓت ٯي ٧يشد

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس سب٣ؼي –داخ٬ي / خبسػي 
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آسسٶس دبيؾ سا سٵي ٧بص ٯي ٧زاسد ٵ ثب ٣ٶثيذٱ ثٸ ٯبؿيٲ ٹبي ػ٬ٶ ٯي ٣ٶؿذ ساٷ خٶد سا ثبص ٣ٴذ. ػبيشٶ 

ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ػبيشٶ ي٤ي اص آٱ ٹب سا ثب ٬٧ٶ٫ٸ ٯي صٳذ. آسسٶس دٳذٷ ٠ٓت ٯي  ٵ ايٰض ثٸ ًشٙ ٯحبِٛبٱ

 .٧يشد. اٵ ٹٮ ثب ؿ٬ي٢ ٬٧ٶ٫ٸ ي٤ي اص ٯحبِٛبٱ سا اص دب دسٯي آٵسد

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ػذاٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .٣بة دٳذٷ ٠ٓت ٯي ٧يشد ٵ ثٸ ًشٙ ي٢ خيبثبٱ دي٨ش ٯي سٵد

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس سب٣ؼي –سػي داخ٬ي / خب

  

سيشاٳذاصي ٹٰچٴبٱ اداٯٸ داسد. ٣بة خٶد سا ثٸ كحٴٸ دس٧يشي ٯي سػبٳذ. اٵ ثب ٯبؿيٲ ثٸ ي٤ي اص ٯشداٱ 

ٯي ٣ٶثذ. آسسٶس دٳذٷ ٠ٓت ٯي ٧يشد ٵ ي٤ي اص ٯحبِٛبٱ سا ثٸ ٯبؿيٲ دـشي ٯي ٣ٶثذ. اٵ ثشٯي ٧شدد ٵ 

 .٣ٴذ ثٸ ػشٓز كحٴٸ سا سش١ ٯي

 آسسٶس: حب٫ز خٶثٸ؟

 .ايٰض: آسٷ، خٶثٮ، خٶثٮ. ٛيـش ٹٮ خٶثٸ، ٯ٨ش ايٲ ٣ٸ حب٫ؾ اص س٤ٶٱ ٹبي ٯبؿيٲ ثٸ ٹٮ خٶسدٷ ثبؿٸ

 آسسٶس )سٵ ثٸ ػبيشٶ(: ػبيشٶ؟

 .آسسٶس ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. دػشبٱ ػبيشٶ سٵي ػيٴٸ اؽ اػز. دػشبٳؾ خٶٳي اػز

 اداٯٸ – اٳجبس –خبسػي 

  

ػذاٱ ٵ سب٣ؼي ٯ٠بث٪ اٳجبس ٯي ايؼشٴذ. ايٰض ديبدٷ ٯي ؿٶد ٵ دس اٳجبس سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ٹش دٵ ٯبؿيٲ 

 .ٵاسد ٯي ؿٶٳذ

 اداٯٸ – اٳجبس –داخ٬ي 

  

 .٣بة ثب اهٌشاة اص ػذاٱ ديبدٷ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ سب٣ؼي ٯي دٵد. يٶػٚ ٹٮ دٳجب٩ اٵػز

 !٣بة: ٛيـش سٵ ثجشيٮ اسبٝ دـشي. ٹٰيٲ االٱ

 .سا ٣ٸ ٣يؼٸ ػشؽ اػز اص ٯبؿيٲ ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ اٵ ٛيـش
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 .٣بة )ثٸ يٶػٚ(: ثجشيٴؾ اسبٝ دـشي

آسسٶس ػبيشٶ سا ٣ٸ ثي حب٩ اػز اص ٯبؿيٲ ثيشٵٱ ٯي آٵسد ٵ سٵي صٯيٲ ٯي خٶاثبٳذ. ٣بة ٯ٠بث٪ اٵ صاٳٶ 

 .ٯي صٳذ

 ٣بة: ٬٧ٶ٫ٸ خٶسدٷ؟ داسٷ ٯي ٯيشٷ؟

 .آسسٶس: ٳٰي دٵٳٮ

 .٣بة: خذاي ٯٲ

 دي؟ چٸ اسٜبٟي اٛشبد؟آسسٶس: سٶ ٣ؼب ثٶ

 .٣بة: يٸ ٌٟبس ثبسي ساٹٰٶٱ سٵ ثؼز

 .٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

آسسٶس )سٵ ثٸ آسيبدٳي(: ثشاي چي يٸ ٌٟبس ًشاحي ٣شدي ٣ٸ اص ٵػي ي٤ي اص س٠بًْ ٹبي دبييٲ ؿٺش سد 

 ثـٸ؟

 .آسيبدٳي: ٣بس ٯٲ ٳجٶد

 آسسٶس: دغ اص ٣ؼب اٵٯذ؟

ي چي ثٸ ؿٰب ح٬ٰٸ ٣شدٱ؟ ٹب؟ اٵٱ ٹب سلبٵيش ٓبدي ٣بة )ٛشيبدصٳبٱ(: ثزاس ٯٲ اصر يٸ ػإا٩ ٣ٴٮ! ثشا

 !ٳجٶدٱ! ٯحن سهبي خذا، اٵٱ ٹب آٯٶصؽ ديذٷ ثٶدٱ

 .آسسٶس: ساػز ٯي ٧ي

 آسيبدٳي: چٌٶسي س٬ٔيٮ ديذٷ ثٶدٱ؟

آسسٶس: ٛيـش يٸ اػشخشاع ٣ٴٴذٷ داسٷ ٣ٸ ثٸ ٳبخٶدآ٧بٹؾ يبد دادٷ اص خٶدؽ دٛبّ ٣ٴٸ. ٵاػٸ ٹٰيٲ 

 .سٶ سح٠ي٠بر ٯي ٛٺٰيذيٮ. ٯٲ ٯٔزسر ٯي خٶا٭ ٳبخٶدآ٧بٹؾ ٳِبٯي ؿذٷ. ثبيذ

 ٣بة: دغ چشا ٳٜٺٰيذي؟

 .آسسٶس: آسٵ٭ ثبؽ

 !٣بة: ثٸ ٯٲ ٳ٨ٶ آسٵ٭ ثبؿٮ! ايٲ ٵُيٜٸ سٶ ثٶد، ٫ٔٴشي

 .آسسٶس ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ ٣بة ٯي سٵد

ب ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯؼئٶ٫يشؾ ثب سٶ ثٶد! سٶ ثبيذ دغ صٯيٴٸ ٛيـش سٵ ٣بٯ٪ ثشسػي ٯي ٣شدي! ٯ

 !ٵاػٸ ايٲ ػٶس خـٶٳز آٯبدٷ ٳيؼشيٮ

آسسٶس: ٯب ٟجالً ٹٮ ثب ٯحبَٛ ٹبي ٳبخٶدآ٧بٷ سٵثٸ سٵ ؿذيٮ! ا٧ٸ يٸ ٣ٮ حٶاػٰٶٱ سٵ ثيـشش ػْٰ ٣ٴيٮ 

 !اسٜبٟي ثشاٯٶٱ ٳٰي اٛشٸ

 .ايٰض ٵ يٶػٚ ػ٬ٶ ٯي آيٴذ
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 !شٷ٣بة: ايٲ ػضٵ ٳ٠ـٸ ٯٶٱ ٳجٶد! )ثٸ ػبيشٶ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ( ٯحن سهبي خذا، اٵٱ داسٷ ٯي ٯي

 .ايٰض )ثٸ ًشٙ ػبيشٶ ٯي سٵد(: حبال ثزاسيٲ اٵٱ سٵ اص ايٲ ٛال٣ز ٳؼبر ثذيٮ

 .٣بة ايٰض سا ثٸ ًشٙ ٯبؿيٲ ٹٶ٩ ٯي دٹذ

 !٣بة: ٳٸ! ٳٸ! ايٲ ٣بس سٵ ٳ٤ٲ

 .ايٰض: ٹي. اٵٱ داسٷ دسد ٯي ٣ـٸ. ٯٲ ثيذاسؽ ٯي ٣ٴٮ

 .٣بة )ٳٜغ صٳبٱ(: ٳٸ، اٵٱ ثيذاس ٳٰي ؿٸ

 ايٰض: ئٴي چي ثيذاس ٳٰي ؿٸ؟

 ٣بة: اٵٱ ثيذاس ٳٰي ؿٸ؟

 .ايٰض: ٵٟشي سٶي خٶاة ثٰيشيٮ، ثيذاس ٯي ؿيٮ

يٶػٚ: ٳٸ، ٳٸ سٶ ايٲ خٶاة. ٯؼ٤ٲ ٹبيي ٣ٸ ثٸ خٶدٯٶٱ سضسيٞ ٣شديٮ اٵٱ ٟذس ٟٶيٸ ٣ٸ ايٲ ًٶسي 

 .ٳٰي سٶٳيٮ ثيذاس ؿيٮ

 .ايٰض ثٸ يٶػٚ ٵ ثٔذ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ايٰض: خت، ا٧ٸ ثٰيشيٮ چٸ اسٜبٟي ٯي اٛشٸ؟

 .ٯي اٛشيٮ سٶ ثشصخ٣بة: 

 آسسٶس: ػذي ٯي ٧ي؟

 آسيبدٳي: ثشصخ؟

 .آسسٶس: ٛوبي ػبخشٸ ٳـذٷ خٶاة

 آسيبدٳي: اٵٱ ػب چي ٹؼز؟

آسسٶس: ٳبخٶدآ٧بٷ خب٭ ٵ ثي دبيبٱ. اٵٱ ػب ٹيچي ٳيؼز، ػض ثبصٯٶٳذٷ ٹبي اٵٱ ٣ؼي ٣ٸ ثبٹبؽ خٶاة 

 .ٸ ٣بة( اٵٱ يٸ ٳٜش سٶييٯـشش١ داسيٮ، ٣ؼي ٣ٸ ٟجالً اٵٱ ػب ٧يش اٛشبدٷ ٣ٸ دس ٯٶسد ٯب )سٵ ث

 آسيبدٳي: چٴذ ٵٟز اٵٱ ػب ٧يش ٯي اٛشيٮ؟

 .يٶػٚ: سب ٵٟشي سأطيش ٯؼ٤ٲ ٣ٮ ٳـذٷ حشي ٳٰي سٶٳيٮ ثٸ سالؽ ثشاي ٛشاس ٤ٛش ٣ٴيٮ

 ايٰض: چٴذ ٵٟز يٶػٚ؟

 !يٶػٚ: دٷ ٹب ػب٩. ٯي سٶٳٸ ثي دبيبٱ ثبؿٸ. ٳٰي دٵٳٮ! اص اٵٱ ثذشػيٲ. اٵٱ ٣ؼي ٣ٸ ٟجالً اٵٱ ػب ثٶدٷ

 .س )ثٸ ػبيشٶ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ(: ثيبيٲ ثجشيٰؾ ثبالآسسٶ

 .ايٰض ثٸ ًشٙ ٣بة ٯي سٵد ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ايٰض: ٓب٫يٸ ٯٰٴٶٱ. دغ االٱ ٯب سٶ رٹٲ ٛيـش ٧يش اٛشبديٮ، ثب اسسؾ ؿخلي اٵٱ ٯي ػٴ٨يٮ ٵ ا٧ٸ 
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 ٣ـشٸ ثـيٮ سٶ ثشصخ ٧ٮ ٯي ؿيٮ سب ٯ٘ضٹبٯٶٱ ثـٸ ٳيٰشٵي ٹٮ صدٷ، ٹٶ٭؟

 .ضي ث٨ٶيذ ساٷ ٯي اٛشذ. آسيبدٳي ثب ٳ٨شاٳي ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ٣بة ثي آٱ ٣ٸ چي

 ثٔذ دٟي٠ٸ چٴذ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

آسسٶس ٵ يٶػٚ، ػبيشٶ سا سٵي ٯيض ٣ٺٴٸ ٯي خٶاثبٳٴذ. ػبيشٶ دسد ٯي ٣ـذ. آسسٶس سٵ ثٸ آسيبدٳي ٯي 

 .٣ٴذ

 آسسٶس: ٢ٰ٣ ٹبي اٵ٫يٸ داسي؟

 .. ايٰض، ٣بة سا ٯي ثيٴذ ٵ ثٸ ًشٛؾ ٯي سٵدآسيبدٳي ٵ ايٰض ثبالي ػش ػبيشٶ ٯي سٵٳذ

 آسسٶس: دغ سٶ سيؼ٢ ايٲ ٣بس سٵ ٯي دٵٳؼشي ٵ چيضي ثٸ ٯب ٳ٨ٜشي؟

 .٣بة: ٟشاس ٳجٶد ايٲ ٣بس ثذٵٱ سيؼ٢ ثبؿٸ ٵ ٯٲ ٳٰي دٵٳؼشٮ ثب آسؾ ػٴ٨يٲ سٵثٸ سٵ ٯي ؿيٮ

 .آسسٶس: حٞ ٳذاؿشي ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴي

 .سش ثشيٮ ٹٰيٲ ثٶد ٣بة: سٴٺب ساٷ ثشاي ايٲ ٣ٸ ػٸ اليٸ دبييٲ

 .آسسٶس ثب ٓلجبٳيز ثٸ ًشٙ يٶػٚ ثشٯي ٧شدد

 آسسٶس: ٵ سٶ. سٶ ٟويٸ سٵ ٯي دٵٳؼشي ٵ ثبص حبهش ؿذي ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴي؟

 .يٶػٚ: ٯٲ ثٺؾ آشٰبد ٣شد٭

 آسسٶس: آشٰبد ٣شدي؟ ٵٟشي ثٺز ٟٶ٩ داد ٳلٚ ػٺٰؾ سٵ ثذٷ؟

 .ٟجالً ايٲ ٣بس سٵ ٣شدٷيٶػٚ )سٳؼيذٷ(: ٳٸ، ٹٰٸ ػٺٰؾ سٵ. هٰٲ ايٲ ٣ٸ اٵٱ ٧ٜز 

 .آسسٶس ثٸ ًشٙ ٣بة ثشٯي ٧شدد

 !آسسٶس: ٟجالً ايٲ ٣بس سٵ ٣شدٷ؟ ثب ٣ي؟ ثب ٯب٩؟ ثشاي ايٲ ٣ٸ اٵٱ دٛٔٸ خي٬ي خٶة اٳؼب٭ ؿذٷ ثٶد؟

 .٣بة: ٹيچ سثٌي ٳذاسٷ. ٯٲ ٣بسي سٵ ٣شد٭ ٣ٸ ثشاي ثش٧ـشٲ ديؾ ثچٸ ٹب٭ ثبيذ اٳؼب٭ ٯي داد٭

 ي ٣ٸ ٹيچ ساٷ ٛشاسي اصؽ ٳيؼز، ٹذايز ٣شدي؟ايٰض: دغ سٶ ٯب سٵ ثٸ ٯٴ٠ٌٸ ػٴ٨

٣بة: يٸ ساٷ ٛشاس ٹؼز. خت؟ ٯب ٣بسٯٶٱ سٵ اداٯٸ ٯي ديٮ ٵ سب ػبيي ٣ٸ ٯي ؿٸ ػشيْ اٵٱ سٵ اٳؼب٭ ٯي 

 .ديٮ ٵ ثب اػشٜبدٷ اص هشثٸ خبسع ٯي ؿيٮ. دسػز ٯظ٪ ٟج٪

ٯٴشِش ٯي ٯٶٳٮ  ايٰض: ٛشاٯٶؿؾ ٣ٲ. ٹشچي ثٸ ٰٓٞ ثشيٮ، خٌشؽ سٵ ثيـشش ٣شديٮ. ٯٲ سٶ ٹٰيٲ ػٌح

 .سب ٹٰٸ چي سٰٶ٭ ثـٸ. ثچٸ ٹب

 ٣10بة: ٯحبَٛ ٹبي ٳبخٶدآ٧بٷ ٛيـش ٹٰيٲ االٱ ٣ٸ داسيٮ حشٙ ٯي صٳيٮ ايٲ ػب سٵ ٯحبكشٷ ٣شدٷ. 

ػبٓز دشٵاص ٵاػٸ ايٲ ػٌح ٣ٰٸ. ٯٔٴيؾ ايٴٸ ٣ٸ س٢ س٢ ٯب ٣ـشٸ ٯي ؿيٮ. ايٲ چيضيٸ ٣ٸ ٯي سٶٳٮ 
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٣ٸ اداٯٸ ثذيٮ ٵ سب ػبيي ٣ٸ ٯي ؿٸ ػشيْ اٳؼبٯؾ ثذيٮ. سوٰيٲ ثذ٭. اٳشخبة دي٨ٸ اي ٳذاسيٮ ػض ايٲ 

حش٣ز سٵ ثٸ دبييٲ سٴٺب ساٷ ثشاي حش٣ز سٵ ثٸ ػ٬ٶػز. آٯبدٷ ؿيٲ. )ثٸ آسسٶس( سٶ، ثيب ثشيٮ ؿٶ٣ٸ ؽ 

 .٣ٴيٮ

 اداٯٸ – اٳجبس ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

اٵ ثٸ ي٢ ساديبسٶس ٣بة ٵ آسسٶس كٶسر خٶد سا دٶؿبٳذٷ اٳذ. آٱ ٹب ٣يؼٸ سا اص ػش ٛيـش ثشٯي داسٳذ. 

 .صٳؼيش ؿذٷ اػز

 .ٛيـش: ٯٲ سب دٷ ٯي٬يٶٱ دس ثشاثش آد٭ سثبيي ثيٰٸ ٹؼشٮ. ثبيذ خي٬ي ػبدٷ ثبؿٸ

 !آسسٶس: خٜٸ ؿٶ

 .٣بة: ػبدٷ ٳيؼز

 .ٛيـش ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آسسٶس: سٶ دٛشش دذسر، صيش ٟٜؼٸ ٹبي ٣شبة، ٧بٵكٴذٵٝ ؿخليؾ ٹؼز. ٯب سٯضؽ سٵ ٯي خٶايٮ

 .يچ ٧بٵكٴذٵٟي خجش ٳذاس٭ٛيـش: ٯٲ اص ٹ

 .٣بة: ٯٔٴيؾ ايٲ ٳيؼز ٣ٸ سٶ سٯض سٵ ٳٰي دٵٳي

 .٣بة ٯ٠بث٪ ٛيـش صاٳٶ ٯي صٳذ

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: سٯض سٵ ثٸ ٯب ث٨ٶ

 .ٛيـش: ٯٲ ٳٰي دٵٳٮ

 .٣بة ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ اص دػز ؿٶيي ثيشٵٱ ٯي سٵد

 .آسسٶس: يٸ ٯ٠ب٭ كالحيز داس خٶة ديؾ ٯب ٹؼز ٣ٸ سٶ خٶة ٯي ؿٴبػي

 ٛيـش: آسٷ؟ ايٲ ٯ٠ب٭ كالحيز داس ٣ي ٹؼز؟

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

يٶػٚ ٣يٚ دٶ٩ ٛيـش سا ثشسػي ٯي ٣ٴذ. اٵ ٣يٚ سا ثٶ ٯي ٣ٴذ. ايٰض ثٸ آيٴٸ اي ثب ػٸ ػٌح ٳ٨بٷ ٯي 

 .٣ٴذ

 .يٶػٚ: دبٳلذ دالس ٯي اسصٷ

 ايٰض: سٶؽ چي ٹؼز؟
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 ... يٶػٚ: ٣بسر ٹبي آشجبسي، ٣بسر ؿٴبػبيي ٵ ايٲ

يٶػٚ ي٢ ٤ٓغ سا دسٯي آٵسد. ٹٰبٱ ٤ٓغ دٛشش ٯٶسيغ ٛيـش. ساثشر ٣ٶچ٢ ٛشٛشٷ اي دس دػز 

داسد ٵ آٱ سا ٛٶر ٯي ٣ٴذ. دذسؽ ٹٮ ٛشٛشٷ سا ٛٶر ٯي ٣ٴذ. ايٰض ٤ٓغ سا اص يٶػٚ ٯي ٧يشد ٵ ثٸ 

 .آٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ٵاسد ٯي ؿٶد. ايٰض ٤ٓغ سا ثٸ اٵ ٳـبٱ ٯي دٹذ

 ايٰض: ثٸ دسد ٯي خٶسٷ؟

 .٤ٓغ سا ثشسػي ٯي ٣ٴذ٣بة 

 .٣بة: ؿبيذ

 .ايٰض ٯ٠بث٪ آيٴٸ سٵي كٴذ٫ي ٯي ٳـيٴذ. سلٶيش اٵ دس ٹش ػٸ آيٴٸ ٯٴ٤ٔغ ؿذٷ اػز

 .٣بة: ؿشٵّ ٣ٲ. يٸ ػبٓز ٠ٛي داسيٮ

 ايٰض: يٸ ػبٓز؟

 .ايٰض ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ايٲ ثبس دس ي٤ي اص آيٴٸ ٹب سلٶيش اٵ ثٸ ؿ٤٪ ثشاٵٳيٴ٦ ٯٴ٤ٔغ ؿذٷ اػز

 .ٯي دٹذ(: ٟشاس ثٶد سٰب٭ ؿت سٵ سٰشيٲ ٣ٴٮ ايٰض )اداٯٸ

٣بة: ٟشاس ٳجٶد ٣ؼي ثٸ ٟٜؼٸ ػيٴٸ ػبيشٶ ؿ٬ي٢ ٣ٴٸ. يٸ ػبٓز ٵٟز داسيٮ يٸ ٣بس ٯٜيذ اٳؼب٭ ثذيٮ، 

 .٫ٌٜبً

ايٲ ثبس سلٶيش ايٰض دس دٵ آيٴٸ ثٸ ؿ٤٪ ثشاٵٳيٴ٦ ٯٴ٤ٔغ ؿذٷ اػز. ايٰض سٵيؾ سا ثشٯي ٧شداٳذ. 

ٷ ٵ سلٶيش ثشاٵٳيٴ٦ دس آيٴٸ ؿ٤٪ ايٰض اػز. اٵ ٛشيبد ٯي ٣ـذ ايٲ ثبس اٵ خٶدؽ ؿ٤٪ ثشاٵٳيٴ٦ ؿذ

 .اٳ٨بس ٣ٸ ا٫شٰبع ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – اٳجبس ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

 .كذاي ٛشيبد ثشاٵٳيٴ٦ دس دػز ؿٶيي ٯي ديچذ. ٛيـش ثب ٳ٨شاٳي ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد

 ٛيـش: كذا چيٸ؟

 .آسسٶس: ٯ٠ب٭ كالحيز داس خٶة

 .ذا سا ٯي ؿٴبػذي٢ ٛشيبد دي٨ش. ٛيـش ك

 .ٛيـش: ٰٓٶ ديشش؟ ث٨ٶ ايٲ ٣بس سٵ ٳ٤ٲ

 .ثبص ٹٮ كذاي ٛشيبد

 .آسسٶس: سٯض

 .ٛيـش: ٯٲ ٳٰي دٵٳٮ
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 آسسٶس: دغ چشا ثشاٵٳيٴ٦ ٯي ٧ٸ ٯي دٵٳي؟

 .ٛيـش: ٯٲ ٳٰي دٵٳٮ. ٠ٛي ثزاس ثبٹبؽ كحجز ٣ٴٮ ثجيٴٮ چي ٯي ٧ٸ

 اداٯٸ –، اٳجبس ؿٶيي دػز –داخ٬ي 

  

ايٰض( سا داخ٪ دػز ؿٶيي ٯي آٵسد. ػش ٵ كٶسسؾ خٶٳي ٵ ٣جٶد اػز. اٵ ٣بة ثب خـٶٳز ثشاٵٳيٴ٦ )

ثب دػشجٴذ ثشاٵٳيٴ٦ سا ٣ٴبس ٛيـش ثٸ ٯي٬ٸ ٬ٛضي دبييٲ ػيٴ٢ دػز ؿٶيي ٯي ثٴذد. ثشاٵٳيٴ٦ دسد ٯي 

 .٣ـذ

 .٣بة: يٸ ػبٓز ٵٟز داسي. حشٙ ثضٱ

 .٣بة ثيشٵٱ ٯي سٵد. ٛيـش دػشؾ سا سٵي ؿبٳٸ ثشاٵٳيٴ٦ ٯي ٧زاسد

 ب٫ز خٶثٸ؟ خٶثي؟ٛيـش: ح

ثشاٵٳيٴ٦ )ايٰض(: اٵٱ حشٵٯضادٷ ٹب دٵ سٵصٷ ٯٲ سٵ ٧شٛشٲ. اٵٱ ٹب يٸ ٳٜش سٵ داسٱ ٣ٸ ثٸ دٛشش دذسر 

 .دػششػي داسٷ ٵ ػٔي ٯي ٣ٴٲ ٧بٵكٴذٵٟؾ سٵ ثبص ٣ٴٲ

 .ٛيـش: آسٷ

 .ثشاٵٳيٴ٦ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٵٱ ٹب ٤ٛش ٯي ٣ٴٲ ٯٲ سٯض سٵ ٯي دٵٳٮ، اٯب ٯٲ ٳٰي دٵٳٮ

 .ٯٲ ٹٮ ٳٰي دٵٳٮٛيـش: آسٷ، 

ثشاٵٳيٴ٦ )ػشدس٧ٮ(: چي؟ ٯٶسيغ ثٺٮ ٧ٜز ٵٟشي ثٰيشد، سٶ سٴٺب ٣ؼي ٹؼشي ٣ٸ ٯي سٶٳٸ اٵٱ سٵ ثبص 

 .٣ٴٸ

 .ٛيـش: اٵٱ ٹيچ ٵٟز سٯض سٵ ثٸ ٯٲ ٳ٨ٜز

 .ثشاٵٳيٴ٦ ثشاي ٫حِٸ اي ٤ٛش ٯي ٣ٴذ. اٵ ٯشٶػٸ چيضي ٯي ؿٶد

 .ٵٱ سٯض سٵ ثٺز ٧ٜشٸثشاٵٳيٴ٦: ؿبيذ ٧ٜشٸ، ٯٴِٶس٭ ايٴٸ، ؿبيذ سٶ ٯشٶػٸ ٳـذي ا

 ٛيـش: خت، چي ثٶدٷ؟

 .ثشاٵٳيٴ٦: ٳٰي دٵٳٮ. ؿبيذ يٸ سش٣يت ٯٔٴي داس اص ؿٰبسٷ ٹب ثش ٯجٴبي سؼشثٸ ٹبر ثب ٯٶسيغ

 .ٛيـش )ٯي خٴذد(: ٯب سؼشثيبر ٯٔٴي داس صيبدي ثب ٹٮ ٳذاؿشيٮ

 .ثشاٵٳيٴ٦: ؿبيذ ثٔذ اص اٵٱ ٣ٸ ٯبدسر ٯشد

 «.ساثشر ٵأٟبً ٳٰي ؿٸ چيضي ٧ٜز»د، ثٺٮ چي ٧ٜز؟ ٛيـش: ٯي دٵٳي ثٔذ اص اٵٱ ٣ٸ ٯبدس٭ ٯش

 .ثشاٵٳيٴ٦: اٵٷ، آسٷ. اٵٱ ثب احؼبػبر ساثٌٸ خي٬ي ثذي داؿز

 .ٛيـش: ٯٲ يبصدٷ ػب٫ٮ ثٶد، ٰٓٶ ثشاٵٳيٴ٦
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 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٵاسد دٛشش ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ثٸ ػخشي ٳٜغ ٯي ٣ـذ

 ٣بة: حب٫ؾ چٌٶسٷ؟

 .آسيبدٳي: خي٬ي دسد ٯي ٣ـٸ

 .٣بة: ٵٟشي ثٸ ػٌح ثٔذي ثشيٮ، ؿذر دسد ٣ٰشش ٯي ؿٸ

 آسيبدٳي: ٵ ا٧ٸ ثٰيشٷ؟

 .٣بة: ثذسشيٲ ػٴبسيٶي ٯ٤ٰٲ. ٵٟشي ث٬ٴذ ؿٸ رٹٴؾ ٣بٯالً سٛشٸ

 .ػبيشٶ: ٣بة، ٯٲ ٹٴٶص دبي ٟشاسٯٶٱ ٹؼشٮ

 .٣بة ثب ٳبساحشي ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ٟشي ثيذاس ثـي حشي يبدر ٳٰيبد ثب ٹٮ چٸ ٟشاسي داؿشيٮ. ثشصخ، ٣بة: ػذبػ٨ضاس٭، ػبيشٶ، اٯب ٵ

 .ٵأٟيز سٶ ٯي ؿٸ. اٵٱ ٟذس اٵٱ دبييٲ ٧ٮ ٯي ؿي ٣ٸ يٸ ديشٯشد ٯي ؿي

 ػبيشٶ: دش اص اٛؼٶع؟

 .٣بة: ٯٴشِش ٯي ٯٶٳي ٣ٸ سٶ سٴٺبيي ثٰيشي

 .ٮػبيشٶ: ٳٸ، ٯٲ ثشٯي ٧شد٭ ٵ ٯب دٵثبسٷ ٹٰٶٱ آد٭ ٹبي ػٶٵٳي ٯي ؿيٮ ٣ٸ ثب ٹٮ ثٶدي

 .ػبيشٶ ثٸ ػخشي ٫جخٴذ ٯي صٳذ. ٣بة ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – اٳجبس ؿٶيي، دػز–داخ٬ي 

  

 .ثشاٵٳيٴ٦: ا٧ٸ ثٺـٶٱ سٯض سٵ ٳ٨يٮ ٯب سٵ ٯي ٣ـٲ

 .ٛيـش: اٵٱ ٹب ٠ٛي ثبع ٯي خٶاٱ

 .ثشاٵٳيٴ٦: ؿٴيذ٭ چي ٯي ٧ٜشٲ. اٵٱ ٹب ٟشاسٷ ٯب سٵ سٶ اٵٱ ٵٱ صٳذاٳي ٣ٴٲ ٵ ثٴذاصٱ سٶ سٵدخٶٳٸ

 : خي٬ي خت. سٶ ٧بٵكٴذٵٝ چي ٹؼز؟ٛيـش

ثشاٵٳيٴ٦: يٸ چيضي ٵاػٸ سٶ. ٯٶسيغ ٹٰيـٸ ٯي ٧ٜز ثباسصؽ سشيٲ ٹذيٸ ؽ ثٸ سٶئٸ. يٸ ٵكيز 

 .ٳبٯٸ

 .ٛيـش: ٵكيز ٳبٯٸ ٯٶسيغ ديؾ دٶسر ٵ داٳٸ

ثشاثش ثب اٵٱ سٰٶ٭ ثخؾ  .ثشاٵٳيٴ٦: اٵٱ يٸ ٳؼخٸ دي٨ٸ اع. ايٲ ػبي٨ضيٲ اٵٱ ي٤يٸ، ا٫جشٸ ا٧ٸ ثخٶاي

 .٣٪ اٯذشاسٶسيٸ ٣ٸ ٯب ٯي ؿٴبػيٮ دبيبٱ ايٲ ٵ ؿٲ ٯي ػذا ٹٮ اص ٯبسٵ –سي ٛيـش ٹبي ٣ب
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 ٛيـش: ٹٰٸ اسطٮ سٵ ٳبثٶد ٣ٴٮ. ٤ٛش ٯي ٣ٴي چشا ٹٰچيٲ چيضي سٵ ديـٴٺبد ٣شدٷ؟

 .ثشاٵٳيٴ٦: ٯٲ ٳٰي دٵٳٮ. اٵٱ سٶ سٵ دٵػز داؿز ساثشر. اٵٱ ًٶس ٣ٸ خٶدؽ ٯي خٶاػز

 ٛيـش: اٵٱ ًٶس ٣ٸ خٶدؽ ٯي خٶاػز؟

 .اٵٳيٴ٦ ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذثش

ٛيـش: آخشؽ ٵٟشي داؿز ٯي ٯشد ٯٲ سٵ كذا ٣شد. ػخز ٯي سٶٳؼز حشٙ ثضٳٸ، اٯب ثٸ خٶدؽ 

صحٰز داد ٣ٸ آخشيٲ حشٙ سٵ ثٸ ٯٲ ثضٳٸ. اٵٱ ٯٲ سٵ ٣ـيذ ًشٙ خٶدؽ ٵ ٯٲ ٠ٛي يٸ ٬٣ٰٸ ؿٴيذ٭ 

 .«ٳباٯيذ... »

 .ثشاٵٳيٴ٦ ٹيچ چيض ٳٰي سٶاٳذ ث٨ٶيذ

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي: ٣ي سٶ ثشصخ ثٶدي؟ ٯ٤ٰٴٸ ثبٟي ٧شٵٷ سٵ ٟبٳْ ٣ٴي ايٲ ٣بس سٵ اٳؼب٭ ثذٱ، اٯب ح٠ي٠ز سٵ ٳٰي 

 .دٵٳٲ

 ٣بة: ح٠ي٠ز؟ چي ح٠ي٠شي؟

آسيبدٳي: ايٲ ح٠ي٠ز ٣ٸ ٹش ٫حِٸ اٯ٤بٳؾ ٹؼز ٣ٸ سٶ يٸ ٌٟبس ثبسي سٵ اص ديٶاس ثيبسي سٶ. ايٲ ح٠ي٠ز 

٣شدٷ ٵ ايٲ ح٠ي٠ز ٣ٸ ٹشچي ٯب ٰٓيٞ سش سٶ رٹٲ ٛيـش ثشيٮ، سٶي  ٣ٸ ٯب٩ ٳبخٶدآ٧بٷ سٶ سٵ صيش ٵ سٵ

 .سٶٹٮ ٰٓيٞ سش ٯي سيٮ ٵ ٯٌٰئٲ ٳيؼشٮ چيضٹبيي سٵ ٣ٸ ديذا ٯي ٣ٴيٮ دٵػز داؿشٸ ثبؿيٮ

 .٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

٣بة: ٯب ثب ٹٮ ٣بس ٯي ٣شديٮ. ٯب دس ٯٶسد ٯٜٺٶ٭ خٶاة دس خٶاة سح٠يٞ ٯي ٣شديٮ. ٯٲ ٹي ػ٬ٶسش ٯي 

ٯي خٶاػشٮ ٰٓيٞ سش ثش٭. ٯي خٶاػشٮ ثيـشش ػ٬ٶ ثش٭. ٠ٛي ايٲ ٯٜٺٶ٭ سٵ ٳٰي ٛٺٰيذ٭ ٣ٸ اٵٱ  سٛشٮ.

دبييٲ ػبٓز ٹب ٯي سٶٳٸ ثٸ ػب٩ ٹب سجذي٪ ثـٸ. ايٲ ٣ٸ ٯب ٯي سٶٳيٮ اٵٱ ٟذس سٶ ٰٓٞ ٧يش ثيٜشيٮ ٣ٸ 

 ...ٵٟشي ... ٵٟشي اص ػبح٪ ٳبخٶدآ٧بٹٰٶٱ ػش دسثيبسيٮ

 :ٌْٟ ثٸ

 .ـيذٷ ٵ ثٸ آػٰبٱ اثشي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶدٯب٩ سٵي ػبح٪ ؿٴي دساص ٣

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: سد ٵأٟيز سٵ اص دػز ثذيٮ

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 
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 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٵاػٸ خٶدٯٶٱ يٸ دٳيب دسػز ٣شدٷ ثٶديٮ

 .ٌْٟ ثٸ: ٣بة ٵ ٯب٩ ٣ٴبس ػبح٪ ي٢ ٟلش ؿٴي دسػز ٣شدٷ اٳذ

 .يش(: ػب٩ ٹب ثٶد ايٲ ٣بس سٵ ٯي ٣شديٮ٣بة )كذاي سٵي سلٶ

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة ٵ ٯب٩ دػز دس دػز ٹٮ دس ي٢ ؿٺش خ٬ٶر ٟذ٭ ٯي صٳٴذ

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٯب دٳيبي خٶدٯٶٱ سٵ ػبخشٸ ثٶديٮ

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

 آسيبدٳي: چٴذ ٵٟز اٵٱ ػب ٧يش اٛشبدٷ ثٶدي؟

 .٣بة: حذٵد دٴؼبٷ ػب٩

 .ثبٵسي ثٸ اٵ خيشٷ ٯي ؿٶدآسيبدٳي ثب ٳب

 آسيبدٳي: خذاي ٯٲ، چٌٶسي سٶٳؼشي سحٰ٪ ٣ٴي؟

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة ٵ ٯب٩ ٣ٴبس ػبح٪ ٯي خٴذٳذ

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة ٵ ٯب٩ دس ي٢ ؿٺش خ٬ٶر ٟذ٭ ٯي صٳٴذ

٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵ٫ؾ ثذ ٳجٶد. حغ ٯي ٣شديٮ خذا ٹؼشيٮ. ٯـ٤٪ ايٲ ػب ثٶد ٣ٸ ٯي 

ٵأٟي ٳيؼز. دس ٳٺبيز، دي٨ٸ ٳٰي سٶٳؼشٮ اٵٱ ػٶس صٳذ٧ي سٵ سحٰ٪  دٵٳؼشٮ ٹيچ ٣ذٵ٭ اص ايٲ ٹب

 .٣ٴٮ

 آسيبدٳي: ٯب٩ چي ٤ٛش ٯي ٣شد؟

 :ٌْٟ ثٸ

 .ٯب٩ دس ؿٺش خ٬ٶر ٵ ٯذسٱ ثٸ خبٳٸ دٵساٱ ٣ٶد٣ي خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ٯب٩ ٣ٶد٣ي دٵساٱ خبٳٸ –داخ٬ي 

  

 .٢ خبٳٸ اػجبة ثبصي ٣ٴبس آٱ اػزٯب٩ ٵاسد اسبٝ خٶاة ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ دٴؼشٷ اسبٝ ٯي سٵد ٣ٸ ي

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵٱ يٸ چيضي سٵ ػبي اٯٴي ٧زاؿز، دس آٰبٝ خٶدؽ
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 .ٯب٩ دس خبٳٸ اػجبة ثبصي سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ي٢ ٧بٵكٴذٵٝ آٱ ػبػز

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: سلٰيٮ ٧شٛز ح٠ي٠شي سٵ ٣ٸ صٯبٳي ٯي دٵٳؼز ٛشاٯٶؽ ٣ٴٸ

٣ٴذ. ٧بٵكٴذٵٝ خب٫ي اػز. اٵ ٛشٛشٷ ٣ٶچ٢ سا دس ٧بٵكٴذٵٝ ٯي ٧زاسد  ٯب٩ دس ٧بٵكٴذٵٝ سا ثبص ٯي

 .ٵ دس سا ٟٜ٪ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثشصخ ؿذ ٵأٟيز اٵٱ

 آسيبدٳي: ٵٟشي ثيذاس ؿذي چٸ اسٜبٟي اٛشبد؟

 ...٣بة: ثيذاس ؿذٱ دغ اص ػب٩ ٹب، دغ اص دٹٸ ٹب

 :ٌْٟ ثٸ

 )ث٢ ٛالؽ) سٵص – ٯب٩ ٵ ٣بة خبٳٸ ؿذضخبٳٸآ –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٵ ٯب٩ ٣ٴبس ٹٮ خٶاثيذٷ اٳذ. ٯب٩ چـٰبٳؾ سا ثبص ٯي ٣ٴذ

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ايٲ ٣ٸ سٵحي ديش ثبؿي ٣ٸ ثٸ دٳيبي ػٶٵٳي ثش٧ـشٸ

 .آسيبدٳي ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٯي دٵٳؼشٮ يٸ چيضيؾ ٯي ؿٸ، اٯب ٟجٶ٩ ٳٰي ٣شد

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة ػٔي ٯي ٣ٴذ ٯب٩ سا ٣ٸ ٓلجي اػز، آسا٭ ٣ٴذ

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

 ...٣بة: دس ٳٺبيز اٵٱ ح٠ي٠ز سٵ ثٺٮ ٧ٜز. يٸ ٤ٛش رٹٲ اٵٱ سٵ ٯـ٘ٶ٩ ٣شدٷ ثٶد

 :ٌْٟ ثٸ

 .ٯب٩ ٵ ٣بة ٣ٴبس ٹٮ ٳـؼشٸ اٳذ. ٯب٩ دس ٤ٛش اػز

 :ٌْٟ ثٸ

سا سٵي ي٢ سخشٸ ٧زاؿشٸ اػز. ي٢ چبٟٶ ٣ٴبس سخشٸ ٯب٩ دس آؿذضخبٳٸ دـز ٯيض ٳـؼشٸ ٵ ٛشٛشٷ 
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 .اػز

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ايٲ ٤ٛش ػبدٷ ثٶد ٣ٸ ٹٰٸ چي سٵ ٓٶم ٣شد

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

٣بة: ايٲ ٣ٸ دٳيبي ٯب ٵأٟي ٳيؼز. ايٲ ٣ٸ ثبيذ اص خٶاة ثيذاس ؿيٮ سب ثٸ ٵأٟيز ثش٧شديٮ. ايٲ ٣ٸ 

 .. ثبيذ خٶدٯٶٱ سٵ ث٤ـيٮثشاي ثش٧ـشٲ ثٸ خٶٳٸ..

 :ٌْٟ ثٸ

ٯب٩ چبٟٶي آؿذضخبٳٸ سا ٫ٰغ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ثٸ آساٯي دػشبٱ اٵ سا ٯي ٧يشد ٵ ٣ٴبسؽ ٯي ٳـيٴذ. ٯب٩ 

 .ٹٰچٴبٱ دس خٶاة اػز

 آسيبدٳي )كذاي سٵي سلٶيش(: ثچٸ ٹبسٶٱ چي؟

ٸ ٹبي ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٤ٛش ٯي ٣شد اٵٱ ٹب سلبٵيش ٳبخٶدآ٧بٹٰٶٱ ٹؼشٲ. ايٲ ٣ٸ ثچ

 .ٵأٟيٰٶٱ يٸ ػب ٯٴشِشٯٶٱ ٹؼشٲ

 )ث٢ ٛالؽ) سٵص – ٯب٩ ٵ ٣بة خبٳٸ آؿذضخبٳٸ –داخ٬ي 

  

ٯب٩ دس ٹٰبٱ حب٫ي ٣ٸ ٣بة ثچٸ ٹب سا اص اسبٝ ثيشٵٱ ٯي ثشد، ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. چٺشٷ ٹبي ثچٸ ٹب 

 .سا ٳٰي ثيٴيٮ

 .ٯب٩ )ٛشيبدصٳبٱ(: ثجيٲ، ٣بة. ٯٲ ٯبدسؿٶٳٮ

 .٣بة: آسٵ٭ ثبؽ

 .ٳ٤ٲ ٳٰي سٶٳٮ ٛشٟؾ سٵ حغ ٣ٴٮ ٯب٩: ٤ٛش

 .٣بة دس سا ٯي ثٴذد ٵ ديؾ ٯب٩ ثشٯي ٧شدد

 ٣بة: ا٧ٸ ايٲ خٶاة ٯٴٸ، چشا ٳٰي سٶٳٮ ٣ٴشش٫ؾ ٣ٴٮ؟

 !ٯب٩: ثشاي ايٲ ٣ٸ ٳٰي دٵٳي داسي خٶاة ٯي ثيٴي

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵٱ ٯٌٰئٲ ثٶد ٣بسي اص دػشٮ ٳٰيبد

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 
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داٯٸ ٯي دٹذ(: ٯٺٮ ٳجٶد چ٠ذس ا٫شٰبع ٣ٴٮ. ٯي خٶاػز اٵٱ ٣بس سٵ ث٤ٴٸ، اٯب سٴٺبيي ٳٰي ٣بة )ا

 .سٶٳؼز

 :ٌْٟ ثٸ

 )ث٢ ٛالؽ) سٵص – ٯب٩ ٵ ٣بة خبٳٸ آؿذضخبٳٸ –داخ٬ي 

  

 .ٯب٩ ايؼشبدٷ ٵ ٤ٛش ٯي ٣ٴذ

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵٱ ٯٲ سٵ خي٬ي دٵػز داؿز

 )٢ث ٛالؽ) ؿت – ؿي٢ ٹش٪ ساٹشٵي–داخ٬ي 

  

 .٣بة دس حب٫ي ٣ٸ ي٢ دػشٸ ٧٪ دس دػز داسد، ؿٰبسٷ اسبٝ ٹب سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: سٶ ػب٨٫شد اصدٵاػٰٶٱ يٸ ٳ٠ـٸ ٣ـيذ

 )ث٢ ٛالؽ) اداٯٸ – ؿي٢ ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

اٵ ٣بة ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶد. ٹٰٸ چيض ثٸ ٹٮ سيخشٸ اػز. ٣بة ػ٬ٶ ٯي آيذ. كذاي ؿ٤ؼشٲ ؿيـٸ دبي 

٫يٶاٱ ٯي ؿ٤ٴذ. ٣ٴبس ٫يٶاٱ ؿ٤ؼشٸ  .سٵي ي٢ ٫يٶاٱ ٳٶؿيذٳي ٯي سٵد ٣ٸ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ اػز

ٛشٛشٷ اٛشبدٷ اػز. ٣بة خٮ ٯي ؿٶد ٵ آٱ سا ثشٯي داسد. اٵ ثٸ ٛشٛشٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة دس ٤ٛش ٛشٵ 

صؽ ثبد س٤بٱ ٯي ٯي سٵد. اٵ حغ ٯي ٣ٴذ اص ػبيي ثبد ٯي آيذ ٵ ثٸ دٴؼشٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. دشدٷ اسبٝ ثب ٵ

 .خٶسد

 )ث٢ ٛالؽ) اداٯٸ – دٴؼشٷ ٫جٸ –خبسػي 

  

ٯٶٹبيؾ ثب ٵصؽ ثبد  .٣بة اص دٴؼشٷ ثٸ ثيشٵٱ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ: ٯب٩ سٵي ٫جٸ دٴؼشٷ ٯ٠بث٪ ٳـؼشٸ اػز

 .س٤بٱ ٯي خٶسد. صيش دبٹبي اٵ ي٢ ٛوبي دٹ٬يضٯبٳٴذ ٯشسْٜ ٵ ػش٧يؼٸ آٵس اػز

 ٣بة: ٓضيض٭، چي ٣بس داسي ٯي ٣ٴي؟

 .ب ديـٮٯب٩: ثي
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 .٣بة )ثب احشيبى(: ٠ٛي، ٠ٛي ثش٧شد سٶ، ثبؿٸ؟ ثش٧شد سٶ، ٹٰيٲ االٱ. ثيب

 .ٯب٩: ٳٸ... ٯٲ ٯي خٶا٭ ثذش٭ ٵ سٶ ٹٮ ثب ٯٲ ٯيبي

٣بة: ٳٸ، ٳٰيب٭. حبال. حبال ٧ٶؽ ٣ٲ ثجيٲ چي ٯي ٧ٮ. ا٧ٸ ثذشي دي٨ٸ ثيذاس ٳٰي ؿي. يبدر ٹؼز؟ ٯي 

 .ٮ دس ٯٶسدؽ حشٙ ٯي صٳيٮٯيشي. حبال ٠ٛي ثش٧شد سٶ، ثيب. ثش٧شد سٶ ثب ٹ

 .ٯب٩: ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي حشٙ صديٮ

 .ٯب٩ سلٰيٮ خٶد سا ٧شٛشٸ اػز. اٵ ي٢ دبيؾ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. ٣ٜـؾ دبييٲ ٯي اٛشذ

 .٣بة ػ٬ٶسش ٯي آيذ

 ٣بة: ٯب٩؟

 .ٯب٩: ثيب سٵ ٫جٸ، ٵ٧شٳٸ ٹٰيٲ حبال ٯي دش٭

 .٣بة: ثبؿٸ

 .٣بة ثب احشيبى دبيؾ سا سٵي ٫جٸ دٴؼشٷ ٯي ٧زاسد

 بة: دس ٯٶسدؽ حشٙ ٯي صٳيٮ. خت؟٣

 .٣بة سٵي ٫جٸ دٴؼشٷ سٵثٸ سٵي ٹٰؼشؽ ٯي ٳـيٴذ

 .ٯب٩ اصر ٯي خٶاٹٮ ثٺٮ آشٰبد ٣ٴي

٣بة: ٳٸ، ٓضيض٭. ٳٰي سٶٳٮ. ٯي دٵٳي. ٳٰي سٶٳٮ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴٮ. يٸ ٣ٮ ثيـشش ٤ٛش ٣ٲ. ثٸ ثچٸ ٹبٯٶٱ 

 .٤ٛش ٣ٲ. ثٸ ػيٰض ٤ٛش ٣ٲ. ثٸ ٛي٬يذب

 .ثش٭، اٵٱ ٹب دس ٹش حب٩ ثچٸ ٹب سٵ ثب خٶدؿٶٱ ٯي ثشٱٯب٩: ا٧ٸ ٯٲ ثذٵٳٮ سٶ 

 ٣بة: ٯٴِٶسر چيٸ؟

 .ٯب٩: يٸ ٳبٯٸ ثشاي ٵ٣ي٬ٰٶٱ ٳٶؿشٮ. سٶهيح داد٭ چ٠ذس احؼبع ٳباٯٴي ٯي ٣ٴٮ

 .٣بة ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ اسبٝ ثٸ ٹٮ سيخشٸ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٵحـز ٣شدٷ اػز

 .ٯب٩ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ايٲ ٣ٸ سٺذيذ ٣شدي ٯٲ سٵ ث٤ـي

 ة: چشا ايٲ ٣بس سٵ ٣شدي؟٣ب

 .ٯٲ دٵػشز داس٭، دا٭

 ٣بة: چشا ايٲ ٣بس سٵ ٣شدي؟ چشا؟ چشا ايٲ ٣بس سٵ ثب ٯٲ ٯي ٣ٴي؟

ٯب٩: ٯٲ سٶ سٵ اص ايٲ احؼبع ٧ٴبٷ ٣ٸ اٵٱ ٹب سٵ سش١ ٯي ٣ٴي، سٹب ٣شد٭. ٯب ٯي سيٮ خٶٳٸ. ديؾ ثچٸ 

 .ٹبي ٵأٟي ٯٶٱ

 !، ثٸ ٯٲ ٳ٨بٷ ٣ٲ. خٶاٹؾ ٯي ٣ٴٮ٣بة: ٳٸ، ٳٸ، ٳٸ. ٯب٩، ٧ٶؽ ٣ٲ چي ٯي ٧ٮ! خت؟ ٯب٩

 .ٯب٩ چـٰبٳؾ سا ٯي ثٴذد
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 .ٯب٩: سٶ ٯٴشِش يٸ ٌٟبسي

 !٣بة )ٛشيبدصٳبٱ(: ٯب٩، ٫ٔٴشي. ايٲ ٣بس سٵ ٳ٤ٲ

 .ٯب٩: يٸ ٌٟبس ٣ٸ سٶ سٵ ثٸ ػبي خي٬ي دٵس ٯي ثشٷ

 !٣بة: ػيٰض ٵ ٛي٬يذب ٯٴشِش سٶ ٹؼشٲ

 .ٯب٩: سٶ ٯي دٵٳي اٯيذٵاسي ايٲ ٌٟبس سٶ سٵ ٣ؼب ثجشٷ

 !: اٵٱ ٹب ٯٴشِش ٯب ٹؼشٲ٣بة

 .ٯب٩: اٯب ٯٌٰئٲ ٳيؼشي

 !٣بة: ٯب٩! ثٸ ٯٲ ٳ٨بٷ ٣ٲ

 ٯب٩: اٯب ٯٺٮ ٳيؼز

 !٣بة: ٯب٩، ٫ٔٴشي

 .٣بة دٳجب٩ ساٹي اػز ٣ٸ خٶد سا ثٸ اٵ ثشػبٳذ

 .ٯب٩: ثشاي ايٲ ٣ٸ ؿٰب ثب ٹٮ خٶاٹيذ ثٶد

 !٣بة: ٓضيض٭، ثٸ ٯٲ ٳ٨بٷ ٣ٲ

 .ٳجب٩ اٵ ٛشيبد ٯي صٳذٯب٩ ػ٬ٶسش ٯي آيذ ٵ دبييٲ ٯي دشد. ٣بة ثٸ د

 !٣بة )٧شيٸ ٣ٴبٱ(: ٳٸ، خذاي ٯٲ

 اداٯٸ – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

 .٣بة: اٵٱ اص ػٸ سٵاٱ دضؿ٢ ٯخش٬ٚ ٧ٶاٹي ػالٯز ٠ٓ٪ ٧شٛشٸ ثٶد

 )ث٢ ٛالؽ) سٵص – ٯب٩ ٵ ٣بة خبٳٸ آؿذضخبٳٸ –داخ٬ي 

 .٣بة ٵ ٯشد الٗشاٳذا٭ ايؼشبدٷ اٳذ ٵ كحجز ٯي ٣ٴٴذ

  

 ...ش(: ايٲ ًٶسي اٯ٤بٱ ٳذاؿز دس ٯٶسد ٯبٹيز ػٴٶٱ اٵٱ سٶهيح ثذ٭٣بة )كذاي سٵي سلٶي

٣بة كذاي ٛشيبدي ٯي ؿٴٶد. اٵ اص دٴؼشٷ ثبٕ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ػيٰض دس چٰٲ ثبٕ دٳجب٩ چيضي اػز. 

٬ٛيذب اص دـز ثٸ اٵ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد. آٱ ٹب دس ٯٶسد چيضي دس صٯيٲ ثحض ٯي ٣ٴٴذ. كٶسسـبٱ سا ٳٰي 

 .ثيٴيٮ

 .ٵي سلٶيش(: ٵاػٸ ٹٰيٲ ٛشاس ٣شد٭٣بة )كذاي س
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 .ٯشد الٗشاٳذا٭: يب االٱ يب ٹيچ ٵٟز، ٣بة

٣بة ػشؽ سا اص ًشٙ دٴؼشٷ ثشٯي ٧شداٳذ. ٯشد الٗشاٳذا٭ ي٢ دب٣ز ثٸ ٣بة ٯي دٹذ. ٣بة دب٣ز سا ثبص 

ٯي ٣ٴذ. ي٢ ث٬يز ٹٶاديٰبػز. ٣بة دٵثبسٷ اص دٴؼشٷ ثيشٵٱ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٯي خٶاٹذ ثچٸ ٹب سا 

 .٣ٴذ، اٯب ثچٸ ٹب ثب كذاي ٯبدسثضس٧ـبٱ ٯي دٵٳذ كذا

 .٣بة: خي٬ي خت. ثشيٮ

 .٣بة ٵ ٯشد الٗشاٳذا٭ ساٷ ٯي اٛشٴذ

 سٵص – اٳجبس دٛشش، –داخ٬ي 

  

 .٣بة: ٯٲ ثچٸ ٹب٭ سٵ سش١ ٣شد٭ ٵ اص اٵٱ ٯٶْٟ سب حبال ػٔي ٯي ٣ٴٮ ثش٧شد٭

سٶ ٯؼئٶ٩ ٤ٛشي  .ؾ ٟذسر ٯي دٷآسيبدٳي: احؼبع ٧ٴبٷ سٶ ٯب٩ سٵ سٔشيٚ ٯي ٣ٴٸ. ايٲ چيضيٸ ٣ٸ ثٺ

ٳيؼشي ٣ٸ اٵٱ سٵ ٳبثٶد ٣شد. ٵ ا٧ٸ ٟشاس ثبؿٸ ٯب اص دغ ايٲ ٣بس ثشثيبيٮ، سٶ ثبيذ خٶدر سٵ ثجخـي. 

 .ثبيذ ثبٹبؽ سٵثٸ سٵ ؿي. الص٭ ٹٮ ٳيؼز ايٲ ٣بس سٵ سٴٺبيي اٳؼب٭ ثذي

 .٣بة: ٳٸ، ٳٸ

ب ٹيچ اًالٓي اص ايٲ ٣ٸ چٸ سيؼ٤ي آسيبدٳي: ٯٲ ايٲ ٣بس سٵ ٵاػٸ ث٠يٸ ٯي ٣ٴٮ. ثشاي ايٲ ٣ٸ اٵٱ ٹ

 .٣شدٱ ايٲ ػب ثب سٶ اٵٯذٱ، ٳذاسٱ

 .٣بة ثٸ دـز ثب٭ ٯ٠بث٪ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ي٢ س٢ سيشاٳذاص سا ٯي ثيٴذ

 .٣بة: آسٷ، ثبيذ ثشيٮ

 اداٯٸ – اٳجبس ؿٶيي، دػز –داخ٬ي 

  

 .د سا دٶؿبٳذٷ اٳذ٣بة دس سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ ٵاسد ٯي ؿٶد. آسسٶس دـز ػش اٵ ٯي آيذ. ٹش دٵ كٶسر خٶ

 .آسسٶس: ٵٟز سٰٶ٭ ؿذ

 .ٛيـش: خي٬ي خت. ٯٲ ٹيچ سٯضي ٳٰي دٵٳٮ. ثٸ ٹش حب٩، آ٧بٹبٳٸ ٳٰي دٵٳٮ

 ٣بة: ٗيشاسادي چٌٶس؟ ٹب؟

 .٣بة اػ٬حٸ خٶد سا ثٸ ًشٙ ٛيـش ٯي ٧يشد. اٵ ٯٶثبي٪ خٶد سا دسٯي آٵسد ٵ ؿٰبسٷ ٯي ٧يشد

ٱ سٶ دٛشش دذسر ايؼشبدٷ ٵ آٯبدٷ اع سٯض سٵ ٵاسد ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: يٸ ٳٜش سٵ داس٭ ٣ٸ ٹٰيٲ اال

 .٣ٴٸ
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 .٣بة ٯٶثبي٪ سا ثٸ ٧ٶؽ ٛيـش ٯي چؼجبٳذ ٵ اػ٬حٸ سا ثٸ كٶسر اٵ ٳضدي٢ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اٵ٫يٲ ؿؾ سٰٟي سٵ ٣ٸ ٹٰيٲ االٱ ثٸ رٹٴز ٯي سػٸ، ٯي خٶا٭

 .ٛيـش: ٹيچي ثٸ رٹٴٮ ٳٰي سػٸ

 .ؼجبٳذ٣بة اػ٬حٸ سا ثٸ ديـبٳي اٵ ٯي چ

 !٣بة )ٛشيبدصٳبٱ(: ٹٰيٲ حبال

 .٣بة اػ٬حٸ سا ثٸ ًشٙ ثشاٵٳيٴ٦ ٯي ٧يشد

 !٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٧ٜشٮ ٹٰيٲ حبال! ٹٰيٲ حبال

 1، 9، 4، 8، 2، 5ٛيـش: 

٣بة اػ٬حٸ خٶد سا دبييٲ ٯي آٵسد. ثٸ س٬ٜٲ ٧ٶؽ ٯي دٹذ. ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. س٬ٜٲ سا ٌْٟ ٯي 

 .٣ٴذ

 .ٲ ثبؿي. خي٬ي خت، ٣يؼٸ ٹب سٵ ثزاس. ثبيذ ثشيٮ٣بة : ثبيذ ثٺشش اص اي

 .آسسٶس ػش ٹش دٵ ٣يؼٸ ٯي ٣ـذ

 اداٯٸ – اٳجبس –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٵ آسسٶس، ٛيـش ٵ ثشاٵٳيٴ٦ سا ثٸ ًشٙ ٵٱ ٯي ثشٳذ. آسسٶس ٛيـش سا سٵي كٴذ٫ي ٠ٓت ٯي ٧زاسد

 ٛيـش: صٳذٷ ٯٶٱ ثيـشش ثشاسٶٱ ٯي اسصٷ. ٯي ؿٴٶي؟

ثشاٵٳيٴ٦ ٣يؼٸ  .ي ٯبيْ سٵي ٣يؼٸ ٛيـش ٯي سيضد. ػش ٛيـش خٮ ٯي ؿٶدآسسٶس ثب ٌٟشٷ چ٤بٱ ٯ٠ذاس

 .سا اص ػش خٶد ثشٯي داسد. اٵ ا٣ٴٶٱ ايٰض اػز

 ٣بة: چي ٛٺٰيذي؟

 .ايٰض )ٹيؼبٱ صدٷ(: اسسجبى دؼشٷ ثب دذسؽ اص اٵٳي ٣ٸ ٤ٛش ٯي ٣شديٮ ثذسش ثٶدٷ

 آسسٶس: ثٸ ٯب چٸ ٤ٰ٣ي ٯي ٣ٴٸ؟

 .سخ٬يٸ ٹيؼبٳي ٟٶي سشٷ٣بة: ٹشچي ٯؼبئ٪ ديچيذٷ سش ثبؿٸ، 

 .آسسٶس اص داخ٪ ٵٱ ي٢ سٜٴ٦ ثشٯي داسد. يٶػٚ، ػبيشٶ سا ثب خٶد ٯي آٵسد. ٣بة ثٸ ًشٙ آٱ ٹب ٯي سٵد

 آسسٶس: ا٧ٸ ايٲ ٹٰٸ ثب ٹٮ ٗشيجٸ اٱ، چٸ ػٶسي ٯي خٶاي آؿشيـٶٱ ثذي؟

 .ايٰض: خت، داس٭ سٵؽ ٣بس ٯي ٣ٴٮ

ٸ ػشٓز ٳضدي٢ ٯي ؿٲ. ثبيذ ٟج٪ اص ايٲ ٣ٸ ٧يش آسسٶس: خت، ػشيْ ٣بس ٣ٲ. سلبيٶس ٳبخٶدآ٧بٷ داسٱ ث

 .ثيٜشيٮ، اص ايٲ ػب ثضٳيٮ ثيشٵٱ
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آسسٶس اص دٴؼشٷ ثٸ  .٣بة ٵ يٶػٚ صيش ث٘٪ ػبيشٶ سا ٧شٛشٸ اٳذ ٵ اٵ سا ثٸ آساٯي ػٶاس ٵٱ ٯي ٣ٴٴذ

ثيشٵٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. س٢ سيشاٳذاصٹب ٹٮ اص ثيشٵٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. آسٶس ي٤ي اص س٢ سيشاٳذاصٹب سا اص 

ب دسٯي آٵسد. آسسٶس ٳٰي سٶاٳذ س٢ سيشاٳذاص دي٨ش سا ثضٳذ. اٵ ػبيي اٯٲ ٯٶهْ ٧شٛشٸ اػز. ايٰض ثٸ د

 .آسسٶس ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 .ايٰض: ٳجبيذ اص يٸ خٶاة ٧ٴذٷ سش ثششػي، ٓضيض٭

ايٰض ي٢ ٳبسٳؼ٢ اٳذاص سا ثٸ ًشٙ ٯح٪ اخشٜبي س٢ سيضاٳذاص ٳـبٳٸ ٯي ٧يشد ٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. س٢ 

ي ٣ٸ دٴٺبٱ ؿذٷ ٣بٯالً ٯٴٜؼش ٯي ؿٶٳذ. آسسٶس ثٸ ايٰض ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ايٰض ثي آٱ ٣ٸ چيضي سيضاٳذاص ٵ ػبي

 .ث٨ٶيذ ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ ًشٙ ٵٱ ٯي سٵد. آسسٶس دس اٳجبس سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ٵٱ ثيشٵٱ ٯي صٳذ

 اداٯٸ – ٳيٶيٶس١ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٴذ ٵ ٫ٶ٫ٸ ٹبي ٣ٶچ٢ سا ثٸ آوبي ٧شٵٷ ٯي دٹذآسسٶس دس ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا ثبص ٯي ٣

 .٣بة: حبال ثبيذ ٯؼيش دؿٰٴي ثب دذسؽ سٵ ثٸ ًشٙ دذسخٶاٳذٷ اؽ س٘ييش ثذيٮ

 آسيبدٳي: ئٴي ساثٌٸ ٯظجشؾ ثب اٵٱ سٵ اص ثيٲ ثجشيٮ؟

ايٰض: ٳٸ، ثب ٛبؽ ٣شدٱ ٯبٹيز ٵأٟي دذسخٶاٳذٷ اؽ، ساثٌٸ اٵٱ ثب دذسؽ سٵ اكالح ٯي ٣ٴيٮ. ثبيذ ثٸ 

 .ٳذاصٷ ػبيشٶ اص ٛيـش دٶ٩ ث٨يشيٮا

 .آسسٶس: ٯحبَٛ ٹبؽ چي؟ ٹشچي سٶ ٰٓٞ ثشيٮ، اٵهبّ ثذسش ٯي ؿٸ

 .٣بة: ٤ٛش ٣ٴٮ ثبيذ ثشيٮ ػشإ آٟبي چبس٫ض

 .آسسٶس: ٳٸ

 ايٰض: آٟبي چبس٫ض ٣يٸ؟

 .آسسٶس: يٸ ٤ٛش ثذ

ثب آٟبي ٣بة: ٹٰيٲ ٣ٸ ثشػيٮ ثٸ اٵٱ ٹش٪ ٵ ثٸ ٛيـش ٳضدي٢ ؿيٮ، ٯحبَٛ ٹبؽ ٯي سيضٱ ػشٯٶٱ. 

 .چبس٫ض ٛشاس ٯي ٣ٴيٮ، ؿجيٸ ٣بس اػشبيٲ

 ايٰض: دغ ٟجالً ايٲ ٣بس سٵ ٣شديٲ؟

 .آسسٶس: آسٷ ٵ ػٶاة ٳذاد. ػٶطٷ ٛٺٰيذ داسٷ خٶاة ٯي ثيٴٸ ٵ ٳبخٶدآ٧بٹؾ ٯب سٵ داٗٶٱ ٣شد

 ايٰض: ٓب٫يٸ. ٓٶهؾ خي٬ي چيضٹب يبد ٧شٛشيٲ، دسػشٸ؟

 .٣بة: يٸ ػٶسٹبيي ثبيذ حٶاػؾ سٵ دشر ٣ٴيٮ

 ـ٬٤ي ٳيؼز. اٵٱ خبٳٮ دٵػز داؿشي ٣ٸ ٟجالً ٹٮ اصؽ اػشٜبدٷ ٣شد٭، چٌٶسٷ؟ايٰض: ٯ
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 .٣بة سٵ ثٸ يٶػٚ ٣ٸ دس حب٩ ساٳٴذ٧ي اػز

 ٣بة: ٧ٶؽ ٣ٲ، ثب دٟز ساٳٴذ٧ي ٣ٲ، خت؟

 .يٶػٚ: ثبؿٸ

 .٣بة: اٵٱ دبييٲ ٹٰٸ چي ثذػٶس ٳبدبيذاسٷ

 .آسسٶس: خي٬ي صٵد ٳذش. سٴٺب ٛشكز ٯب ٹٰٶٱ هشثٸ ايٸ ٣ٸ ثبيذ ثضٳي

 .ٶػٚ: ٵٟشؾ ٣ٸ ؿذ، اص ٯٶػي٠ي اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٮ، ثبٟيؾ ثب خٶدسٶٳٸي

ايٰض ٣يؼٸ سا ػش خٶد ٯي ٣ـذ. ٹٰٸ ٧شٵٷ ٯٶهْ ٯي ٧يشٳذ. آٱ ٹب ٣ٰشثٴذٹبي خٶد سا ثؼشٸ اٳذ. 

 .آسسٶس ٯ٤بٳيؼٮ سا ثٸ ٣بس ٯي اٳذاصد

 يٶػٚ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٹٰٸ آٯبدٷ ايٲ؟

 .٣بة ثٸ ػبي ٹٰٸ ػٶاة ٯي دٹذ

 !٣بة: آٯبدٷ

 .يٶػٚ: خٶاة ٹبي خٶة ثجيٴيٲ

 ... اٵ د٧ٰٸ دػش٨بٷ سا ٯي صٳذ ٵ ٯب

 ٗشٵة – ٹش٪ الثي ثبس –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش ي٢ ٳٶؿيذٳي دس دػز داسد

 صٱ ٯٶًاليي )كذاي سٵي سلٶيش(: حٶك٬ٸ ر سٵ ػش ٯي ثش٭؟

 .ٛيـش ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ. ي٢ صٱ ٯٶًاليي ٣ٴبس اٵ ٳـؼشٸ اػز

 .داؿشٮ ٵاػٸ ر اص خٶد٭ ٯي ٧ٜشٮ. حذع ٯي صٳٮ ثشار ػب٫ت ٳجٶد صٱ ٯٶًاليي )اداٯٸ ٯي دٹذ(:

 .ٛيـش: خي٬ي چيضٹب سٶ رٹٴٰٸ

 اداٯٸ – ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٵ آسيبدٳي سٵي ٯج٪ ٳـؼشٸ اٳذ. آٱ ٹب ٣بة سا ٯي ثيٴٴذ ٣ٸ ديؾ ٛيـش ٯي سٵد

 .آسسٶس: ايٲ ٹٮ آٟبي چبس٫ض

 ٗشٵة – ٹش٪ الثي ثبس –داخ٬ي 
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 .ٯي سٵد. ٯحبَٛ هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ٛيـش ثٸ دٟز اٵ سا صيش ٳِش داسد٣بة ثٸ ثبس 

 .٣بة: آٟبي ٛيـش، خٶدسٶٱ ٹؼشيٲ؟ اص ديذٳشٶٱ خٶؿحب٫ٮ. ساد ٧شيٲ ٹؼشٮ اص ثخؾ ثبصاسيبثي

 .٣بة دػشؾ سا ػ٬ٶ ٯي آٵسد، اٯب ٛيـش ثب اٵ دػز ٳٰي دٹذ. ٣بة سٵ ثٸ صٱ ٯٶًاليي ٯي ٣ٴذ

 ...٣بة: ٵ ؿٰب ثبيذ

 .ثش٭صٱ ٯٶًاليي: 

 .اٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٯي سٵد، ي٢ دػشٰب٩ ػٜشٷ ٣ٶ٣ش٪ سا ػ٬ٶي اٵ ٯي ٧زاسد

 .صٱ ٯٶًاليي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ا٧ٸ يٸ ٵٟز حٶك٬ٸ ر ػش سٛز

 .ٯحبَٛ ٳبخٶدآ٧بٷ ٛيـش ثٸ دٳجب٩ اٵ ساٷ ٯي اٛشذ

 .بؿٸ٣بة: حشٰبً دػز سد ثٸ ػيٴٸ ر صدٷ، ٯ٨ش ؿٰبسٷ س٬ٜٴؾ ٵأٟبً ٠ٛي ؿؾ سٰٟي ث

 528 – 491ٛيـش ثٸ دػشٰب٩ ػٜشٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ سٵي آٱ ايٲ ؿٰبسٷ ٳٶؿشٸ ؿذٷ اػز: 

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: يٸ ساٷ ثبٯضٷ ٵاػٸ دٵػز ؿذٳٸ. اٵٳٮ ي٤ي ٣ٸ ايٲ ػٶسي ٣يٚ دٶ٫ز سٵ ثذصدٷ

 .ٛيـش دػز دس ػيت خٶد ٯي ٣ٴذ. خب٫ي اػز. اٵ ثٸ الثي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ...ٚ دٶ٩ حذٵدٛيـش: ٫ٔٴشي. ٠ٛي خٶد ٣ي

٣بة: دٶٳلذ دالس ٯي اسصيذ. دسػشٸ؟ ٧ٶؽ ٣ٲ، ٳ٨شاٱ ٳجبؽ. آد٭ ٹبي ٯٲ ٹٰيٲ حبال داسٱ سٵ ايٲ 

 .ٯؼئ٬ٸ ٣بس ٯي ٣ٴٲ

 اداٯٸ – ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

 آسيبدٳي: آٟبسي چبس٫ض ٣ي يب چيٸ؟

 .آسسٶس: يٸ ؿ٨شدٷ ٣ٸ ًشاحي ؿذٷ ٛيـش سٵ ٯخب٫ٚ ٳبخٶدآ٧بٹؾ ٣ٴٸ

 .آٱ ٹب سد ٯي ؿٶدصٱ ٯٶًاليي اص ٯ٠بث٪ 

 آسيبدٳي: ٵ د٫ي٪ ٯخب٫ٜز سٶ چي ثٶد؟

آسسٶس: ثشاي ايٲ ٣ٸ ثبيذ ثٸ ٹذٙ ث٨ي ٣ٸ داسٷ خٶاة ٯي ثيٴٸ ٣ٸ ايٲ ٣بس خي٬ي ثبٓض ػ٬ت سٶػٸ ٯب ٯي 

 .ؿٸ

 آسيبدٳي: ٣بة ٳ٨ٜز ٹيچ ٵٟز ايٲ ٣بس سٵ ٳ٤ٴيٮ؟

٣ٴٸ ٣ٸ ٯي ٧ٸ ٹيچ آسسٶس: ٹٶ٭. دغ سٶ ٹٮ ٯشٶػٸ ؿذي ٣بة چ٠ذس ٵٟز كشٙ اٳؼب٭ ٣بسٹبيي ٯي 

 .ٵٟز اٳؼب٭ ٳذيٮ
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 اداٯٸ – ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

 .دس آػبٳؼٶس ثبص ٯي ؿٶد. صٱ ٯٶًاليي ثب ٓؼ٬ٸ خٶد سا ثٸ ػبيشٶ ٯي سػبٳذ

 صٱ ٯٶًاليي، آٟبي ػبيشٶ، يٸ دٟي٠ٸ ٛشكز داسيٲ؟

ػبٳؼٶس صٱ ٯٶًاليي ػبيشٶ سا ثٸ ٠ٓت ٹ٪ ٯي دٹذ ٵ ٟج٪ اص ايٲ ٣ٸ ٯحبَٛ ٳبخٶدآ٧بٷ ٵاسد ؿٶد، دس آ

 .سا ٯي ثٴذد

 اداٯٸ – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

 .صٱ ٯٶًاليي ثٸ ػبيشٶ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 ...ػبيشٶ: ٯٔزسر ٯي خٶا٭، اٯب

ػبيشٶ ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ ٵ دس سٶٳ٪ سلبٵيش ثي دبيبٱ خ٬ٞ ؿذٷ سٶػي آيٴٸ ٹبي سٵثٸ سٵي ٹٮ 

 .س٤بٱ ٯي دٹذآػبٳؼٶس، سلٶيش ايٰض سا ٯي ثيٴذ. صٱ ٯٶًاليي ايٰض اػز. اٵ ػشؽ سا 

 .ايٰض: يٸ ٣ٮ ػشحب٩ سش ٹؼشي

 .ػبيشٶ )اٵ سا ثٸ ٠ٓت ٹ٪ ٯي دٹذ(: خي٬ي ثبٯضٷ ثٶد، آٟبي ايٰض

 .ايٰض ٣يٚ دٶ٩ ٛيـش سا اص ػيت دسٯي آٵسد ٵ ثٸ ٤ٓغ ٣ٶد٣ي اٵ دس ٣ٴبس دذسؽ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آػبٳؼٶس ثٸ ٫شصٷ ٯي اٛشذ

 ػبيشٶ: ٹٶاديٰب ثٸ ٯـ٤٪ خٶسدٷ؟

 .سشٷ. ٵاػٸ ساٳٴذ٧ي يٶػٜٸ ايٰض: ٳٸ، خي٬ي ٳضدي٢

 ...ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 اداٯٸ –ٵٱ دس خيبثبٱ ٹبي ثبساٳي  –داخ٬ي / خبسػي 

  

يٶػٚ ثٸ ػشٓز اص ي٢ ٣ٶچٸ ٯي ٧زسد. ي٢ اع. يٶ. ٵي. دس س٠ٔيت اٵػز. ي٢ س٢ سيشاٳذاص اص 

ي كٴذ٫ي ٠ٓت ثٸ ًشٙ ٵٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. يٶػٚ ػبخب٫ي ٯي دٹذ. آد٭ ٹبي خٶاة ثب حش٣ز ٵٱ س٤بٱ ٯ

 .خٶسٳذ
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 ٗشٵة – ٹش٪ الثي ثبس –داخ٬ي 

  

 .دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ سٰب٭ ثبس ثٸ ٫شصٷ اٛشبدٷ، ٛيـش ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ٯي ٣ٶؿذ اٵ سا ثٸ ػب ثيبٵسد

 ٛيـش: ٯٔزسر ٯي خٶا٭ ٧ٜشي ٣ي ٹؼشي؟

 ٣بة: ساد ٧شيٲ اص ثخؾ ثبصاسيبثي... اكالً ٵأٟيز ٳذاسٷ، داسٷ؟

 .٣بة ٣ٴبس ٛيـش ٯي ٳـيٴذ

اداٯٸ ٯي دٹذ(: اػٮ ٯٲ آٟبي چبس٫ضٷ. ٯٲ سٵ يبدسٶٱ ٯيبد، ٳٰيبد؟ ٯٲ ايٲ ػب سئيغ سيٮ حٜبُز ٣بة )

 .ؿٰب ٹؼشٮ

 اداٯٸ –داخ٬ي ـ آػبٳؼٶس 

  

 .ايٰض ٣يٚ دٶ٩ سا ثٸ ػبيشٶ ٯي دٹذ

 .ايٰض: يٸ ًج٠ٸ دي٨ٸ ديبدٷ ؿٶ ٵ ثشٵ. ٣يٚ دٶ٩ سٵ ثٴذاص دٵس. ٯحبَٛ ٹب دٳجب٫ؾ ٯي ٧شدٱ. خي٬ي خت

 .ي٤ي اص ًج٠بر ٯي ايؼشذ. ايٰض خبسع ٯي ؿٶد آػبٳؼٶس دس

  .ايٰض )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثبيذ ٣بسي ٣ٴيٮ ٣بة يٸ ٣ٮ ثيـشش ٵٟز داؿشٸ ثبؿٸ

 .ايٰض ٯي سٵد. ػبيشٶ ػشٛٸ ٯي ٣ٴذ. يٸ ػشٛٸ ثذ ٵ ٰٓيٞ

 اداٯٸ – ٹش٪ الثي ثبس –داخ٬ي 

  

 ٛيـش: حٜبُز. ٹب؟ ٵاػٸ ٹش٪ ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 .ٳٶّ خي٬ي خبف اص حٜبُز ٹؼشٮ. حٜبُز اص هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ٣بة: ٳٸ، ٳٸ. ٯٲ ٯشخلق يٸ 

 ٛيـش: ٯٴِٶسر خٶاثٸ؟ ٯٴِٶسر اػشخشاػٸ؟

 ...٣بة: ٯٲ ايٴؼب٭ ٣ٸ اص ؿٰب ٯحبِٛز ٣ٴٮ

كذاي ؿ٤ؼشٲ ؿيـٸ. ي٢ ٫يٶاٱ ٳٶؿيذٳي اص دػز ي٤ي اص ديـخذٯز ٹب ٯي اٛشذ ٵ ٯي ؿ٤ٴذ. ٣بة 

ي ثيٴذ ٣ٸ صاٳٶ صدٷ اٳذ. كٶسسـبٱ ديذٷ ٳٰي ؿٶد. ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ. اٵ آٱ ًشٙ ثبس دٵ ثچٸ سا ٯ

ثچٸ ٹب ٯي سٵٳذ. ٯـششي ٹبي ثبس ٳب٧ٺبٱ ثب سشديذ ثٸ ٣بة خيشٷ ٯي ؿٶٳذ. ٣بة ثب دػشذبچ٨ي سٵ ثٸ 

 .ٛيـش ٯي ٣ٴذ

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: آٟبي ٛيـش ٯٲ ايٴؼب٭ سب اص ؿٰب دس ثشاثش ٹش ٳٶّ سالؽ ثشاي دػششػي ثٸ 
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 .بِٛز ٣ٴٮرٹٴشٶٱ اص ًشيٞ خٶاة ٯح

 .٣بة ثٸ خٶد ٯي آيذ. ٯـششي ٹب دي٨ش ثٸ اٵ سٶػٸ ٳٰي ٣ٴٴذ. ٣بة ػشؽ سا ػ٬ٶ ٯي آٵسد

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ؿٰب ايٲ ػب اٯٴيز ٳذاسيٲ. اٵٱ ٹب دٳجب٫شٶٱ ٹؼشٲ

 اداٯٸ – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

يـشش ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ػبيشٶ اص ساٹشٵ ٯي ٧زسد. ي٢ ٯحبَٛ اٵ سا س٠ٔيت ٯي ٣ٴذ. ػبيشٶ ػشٓز خٶد سا ث

٧ٶؿٸ اي ٯي ديچذ. ٯحبَٛ ٹٮ ٹٰيٲ ًٶس. ػبيشٶ ٣يٚ دٶ٩ ٛيـش سا دس ػٌ٪ آؿ٘ب٩ ٯي اٳذاصد ٵ ٯي 

 .سٵد. ٯحبَٛ ٣يٚ دٶ٩ سا ديذا ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

بٱ اداٯٸ داسد. ؿيـٸ ٵٱ اص ٣ٶچٸ ٵ اص ٯيبٱ چب٫ٸ ٹب ٵ ػٌ٪ ٹبي آؿ٘ب٩ سد ٯي ؿٶد. سيشاٳذاصي ٹٰچٴ

٠ٓت ٵ ٣ٴبس ٵٱ خشد ٯي ؿٶد. ثبد ٵ ثبساٱ ٵاسد ٵٱ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ كٶسر دس حب٩ خٶاة ٣بة ٯي خٶسد. ٵ 

 ...ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 ٗشٵة – ٹش٪ الثي ثبس –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش اص دٴؼشٷ ٹب ثيشٵٱ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ي٢ ثبساٱ سٶٛبٱ ٯبٳٴذ

 ٣بة : آة ٵ ٹٶاي ٓؼيجيٸ، ٳيؼز؟

 .دسٯي آيذ. ٣بة اًشاٙ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ثبس ثٸ ٫شصؽ

 ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: حغ ٯي ٣ٴيٲ؟

 اداٯٸ - ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

ٵصؽ سٴذثبد ٵ ثبسؽ ؿذيذ ثبساٱ ٯٺٰبٳبٱ ٹش٪ سا ٧يغ ٣شدٷ اػز. ثٔوي اص آٱ ٹب ٯؼش٠يٮ ثٸ آسسٶس 

 .ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ
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 آسيبدٳي: چٸ خجشٷ؟

اة ػ٬ت ٯي ٣ٴٸ ٣ٸ ثبٓض ٯي ؿٸ هٰيش ٳبخٶدآ٧بٹؾ آسسٶس: ٣بة داسٷ سٶػٸ ٛيـش سٵ ثٸ ؿ٨ٜشي خٶ

 .دٳجب٩ خيب٩ دشداص ثبؿٸ. دٳجب٩ ٯٲ

 .آٱ ٹب ثٸ ًشٙ ٯٺٰبٳبٱ ٹش٪ ثشٯي ٧شدٳذ

 .آسيبدٳي: اٵٱ ٹب ٹٴٶص داسٱ ثٸ ٯب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٲ

 .آسسٶس: آسٷ، اٯب اسصؿؾ سٵ داؿز. ؿبيذ ثٺشش ثبؿٸ اص ايٲ ػب ثشيٮ

 ...ي ٣ٴذ. ٵ ٯبآسيبدٳي ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ آسسٶس ٳ٨بٷ ٯ

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص –بٱ ٹبي ثبساٳي خيبث دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

سٸ ٣ٶچٸ، يٶػٚ ثب ػشٓز سٰب٭ ثٸ ػٰز ساػز ٯي ديچذ. حش٣ز سلٶيش ٣بٯالً آٹؼشٸ ٯي ؿٶد. آد٭ 

 ...ٹبي خٶاة سٸ ٵٱ ثش اطش ٳيشٵي ٧شيض اص ٯش٣ض ثٸ ٧ٶؿٸ ٯبؿيٲ ٣ـيذٷ ٯي ؿٶٳذ. ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 ٗشٵة – ٹش٪ يالث ثبس –داخ٬ي 

  

ٯبيْ داخ٪ ٳٶؿيذٳي ٛيـش اص ي٢ ػٰز ٫يٶاٱ ثبال آٯذٷ اػز. ٛيـش اص ديذٱ ايٲ كحٴٸ ٧يغ ؿذٷ 

 .اػز. ٣٪ ثبس ٯي ٫شصد

٣بة: حغ ٯي ٣ٴيٲ؟ ؿٰب ٰٓالً ٵاػٸ ايٲ آٯٶصؽ ديذيٲ، آٟبي ٛيـش. ثٸ ؿ٨ٜشي آة ٵ ٹٶا سٶػٸ ٣ٴيٲ، 

 .س٘ييش ػبرثٸ صٯيٲ

 .دسػٸ ٟشاس داسد. ٫يٶاٱ ٹب ٣غ ؿذٷ اٳذ 45. اٳ٨بس سٰب٭ اسبٝ دس صاٵيٸ ٛيـش ثٸ اًشاٙ ثبس ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٹيچ ٣ذٵ٭ اص ايٲ ٹب ٵأٟي ٳيؼز. ؿٰب سٶ يٸ خٶاة ٹؼشيٲ

 .ٹٰٸ آد٭ ٹبي داخ٪ ثبس سٵ ثٸ ٣بة ٯي ٣ٴٴذ

ٸ ٣ٸ ػٔي ٣ٴيٲ ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: حبال آػٶٱ سشيٲ ٣بس ثشاي ايٲ ٣ٸ خٶدسٶٱ سٵ اٯشحبٱ ٣ٴيٲ ايٴ

 ثٸ يبد ثيبسيٲ چٌٶسي اٵٯذيٲ ايٲ ػب. ٯي سٶٳيٲ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴيٲ؟

 .ٛيـش ثٸ ٣بة خيشٷ ؿذٷ اػز. اٵ ػٔي ٯي ٣ٴذ ايٲ ٣بس سا اٳؼب٭ ثذٹذ. آد٭ ٹب ثٸ ٣بة خيشٷ ؿذٷ اٳذ

 ...ٛيـش: ثجيٲ، ٯٲ



adamakechobi.ir 

ٶ يٸ خٶاة ٣بة: ٳٜغ ث٤ـيٲ، ٳٜغ ث٤ـيٲ. آٯٶصؽ ٹبسٶٱ سٵ ثٸ يبد ثيبسيٲ. ٟجٶ٩ ٣ٴيٲ ٣ٸ س

 .ٹؼشيٲ ٵ ٯٲ ايٲ ػب٭ ٣ٸ اص ؿٰب ٯحبِٛز ٣ٴٮ. اداٯٸ ثذيٲ

 .ٛيـش ثٸ خٶدؽ ٯي آيذ. ػبخشٰبٱ ثٸ سذسيغ آسا٭ ٯي ؿٶد

 .ٛيـش: اٵٹٶ٭. سٶ ٵأٟي ٳيؼشي

 .ٯـششيبٱ ثبس دٵثبسٷ ٣بة سا ٳبديذٷ ٯي ٧يشٳذ

ا٧ٸ اػشخشاع ٣ٴٴذٷ ٹب  ٣بة: ٳٸ، ٳٸ. ٯٲ سلٶيش هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ ؿٰب ٹؼشٮ. ٯٲ سٵ ٛشػشبدٱ ايٲ ػب ٣ٸ

ؿٰب سٵ سٶ يٸ خٶاة ٣ـيذٱ، اصسٶٱ ٯحبِٛز ٣ٴٮ ٵ آش٠بد داس٭ ايٲ دٟي٠بً ٹٰٶٱ چيضيٸ ٣ٸ االٱ داسٷ 

 .اسٜبٝ ٯي اٛشٸ، آٟبي ٛيـش

 .ٛيـش: آسٷ، ثبؿٸ، ثبؿٸ

 .٣بة ثٸ ٯحبِٛي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٣ٴبس آٱ ٹب دـز ثبس ٯي ٳـيٴذ

 يشٵٱ؟ٛيـش: ٯي سٶٳي ٯٲ سٵ اص ايٲ ػب ثجشي ث

 .٣بة ٳ٨بٹي ثٸ ٯحبَٛ ٯي اٳذاصد

 .٣بة: ٹٰيٲ حبال. دٳجب٫ٮ ثيبيٲ

 اداٯٸ – ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

٣بة، ٛيـش سا دس الثي ٹش٪ ٹٰشاٹي ٯي ٣ٴذ. آٱ ٹب اص ٣ٴبس دٵ ثچٸ سد ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ دـز ثٸ ٯب 

ٴذ. ٣بة ٵ ٹؼشٴذ. ٣بة آٱ ٹب سا ٳبديذٷ ٯي ٧يشد. دٵ ٯحبَٛ هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ دـز ػش آٱ ٹب ٯي آي

 .ٛيـش ثٸ ػشٓز اص د٬ٸ ٹب ثبال ٯي سٵٳذ. ٣بة، ٛيـش سا ثٸ داخ٪ دػز ؿٶيي الثي ٹ٪ ٯي دٹذ

 اداٯٸ – ٹش٪ الثي ؿٶيي دػز –داخ٬ي 

  

٣بة، ٛيـش سا ثٸ ػ٬ٶ ٹ٪ ٯي دٹذ ٵ خٶدؽ دـز دس دػز ؿٶيي ٯي ايؼشذ. اٵ٫يٲ ٯحبَٛ ٵاسد ٯي 

ٯي ؿٶد، ٛيـش اػ٬حٸ اٵ سا ٯي ٧يشد ٵ ثٸ ٯحبَٛ ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ ٛيـش ٯي سٵد. ٯحبَٛ دٵ٭ ٣ٸ ٵاسد 

 .اٵ٩ سيشاٳذاصي ٯي ٣ٴذ. اٵ ٯحبَٛ اٵ٩ سا ٹٮ اص دب دسٯي آٵسد

 !ٛيـش: خذاي ٯٲ، چي ٣بس ٯي ٣ٴي؟

 .٣بة: ايٲ آد٭ ٹب سٵ ٛشػشبدٷ ثٶدٱ ؿٰب سٵ ثذصدٱ. ا٧ٸ ٯي خٶايٲ ثٺشٶٱ ٢ٰ٣ ٣ٴٮ ثبيذ آسٵ٭ ثـيٲ

 .٣ٸ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ ثشٯي داسد ٵ ثٸ ٛيـش ٯي دٹذ ٣بة خٮ ٯي ؿٶد ٵ اػ٬حٸ ٯحبَٛ اٵ٩ سا
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 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثبيذ ثب ٯٲ ٹ٤ٰبسي ٣ٴيٲ، آٟبي ٛيـش

ٛيـش اػ٬حٸ سا اص ٣بة ٯي ٧يشد. چيضي ثٸ يبدؽ ٯي آيذ ٵ اػ٬حٸ سا سٵي ػش خٶد ٯي ٧زاسد. ٣بة 

 .ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد

 يذاس ؿٮ، دسػشٸ؟ٛيـش: ا٧ٸ يٸ خٶاثٸ، ٠ٛي ثبيذ خٶد٭ سٵ ث٤ـٮ سب ث

٣بة: ا٧ٸ ػبي ؿٰب ثٶد٭، ايٲ ٣بس سٵ ٳٰي ٣شد٭ آٟبي ٛيـش. ٤ٛش ٯي ٣ٴٮ اٵٱ ٹب ثٸ ؿٰب ٯؼ٤ٲ سضسيٞ 

ٯ٤ٰٴٸ يٸ ػٌح دي٨ٸ دبييٲ ثشيٲ. ٯي دٵٳيٲ  .٣شدٱ ٵ ا٧ٸ ٯبؿٸ سٵ ث٤ـيٲ، ؿبيذ اص خٶاة ثيذاس ٳـيٲ

سٶٳٸ چي ثٺشٶٱ ٧ٜشٮ. اػ٬حٸ سٵ اص چي حشٙ ٯي صٳٮ. آٯٶصؽ ٹب يبدسٶٳٸ. )دػشؾ سا ػ٬ٶ ٯي ثشد( يبد

 .ثذيٲ ثٸ ٯٲ

 .ٛيـش اػ٬حٸ سا دبييٲ ٯي آٵسد ٵ ثٸ ٣بة ٯي دٹذ

 اداٯٸ – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

. آسسٶس 491آسسٶس ػ٬ٶسش اص آسيبدٳي حش٣ز ٯي ٣ٴذ. آٱ ٹب ثٸ ي٢ اسبٝ ٯـخق ٯي سػٴذ: اسبٝ ؿٰبسٷ 

 .دس سا ثبص ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – 491 اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .ثبؿٸ 528ايٲ اسبٝ ثبيذ دٟي٠بً صيش اسبٝ آسسٶس: 

 .آسيبدٳي: آسٷ

آسسٶس ثٸ ًشٙ ٟٜؼٸ ٯي سٵد، ٧بٵكٴذٵٝ اسبٝ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ٣يؼٸ داخ٪ ٧بٵكٴذٵٝ سا ثشٯي داسد. 

 .دٵ ٯبدٷ ٯٴٜؼشٷ دالػشي٤ي آٱ ػبػز

 اداٯٸ –ي ٹش٪ الث ؿٶيي دػز –داخ٬ي 

  

 ٲ خٶاة چي يبدسٶٱ ٯيبد؟٣بة: آٟبي ٛيـش، ٤ٛش ٣ٴيٲ. ٤ٛش ٣ٴيٲ. اص ٟج٪ اي

 .ٛيـش: اٵٱ. ٬٣ي سيشاٳذاصي ثٶد ٵ... ثبساٱ. ٰٓٶ ديشش. )ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد( آٷ. ٯب سٵ دصديذٷ ثٶدٱ

 ٣بة: ٣ؼب ٳ٨ٺشٶٱ داؿشٸ ثٶدٱ؟

 ٛيـش: ٯب سٵ دـز يٸ ٵٱ ٧زاؿشٸ ثٶدٱ؟



adamakechobi.ir 

 .٣بة: دغ ايٲ د٫ي٪ س٘ييش ػبرثٸ اع. ؿٰب سٸ يٸ ٵٱ ٹؼشيٲ. اداٯٸ ثذيٲ

ػٶسٹبيي... يٸ ػٶسٹبيي ثٸ يٸ ٧بٵكٴذٵٝ ٯشثٶى ٯي ؿذ... خذاي ٯٲ چشا يبدآٵسيؾ ايٲ ٛيـش: يٸ 

 ٟذس ػخشٸ؟

٣بة: ٯظ٪ ثٸ يبد آٵسدٱ يٸ خٶاة ثٔذ اص ثيذاسيٸ. ٧ٶؽ ٣ٴيٲ ػب٩ ٹب سٰشيٲ الص٭ داسٷ. دغ، ؿٰب ٵ 

ٶٱ ٯي ثشاٵٳيٴ٦ ثٸ ايٲ خٶاة ٣ـيذٷ ؿذيٲ، چٶٱ اٵٱ ٹب ٯي خٶاٱ چيضي سٵ اص رٹٴشٶٱ ثذصدٱ. اصس

 !خٶا٭ سٰش٣ض ٣ٴيٲ ٵ ػٔي ٣ٴيٲ يبدسٶٱ ثيبد اٵٱ چيٸ. اٵٱ چيٸ آٟبي ٛيـش؟ ٤ٛش ٣ٴيٲ

 .ٛيـش: آٷ. يٸ سٯض. اص٭ خٶاػشٲ اٵ٫يٲ ؿٰبسٷ ٹبيي سٵ ٣ٸ ثٸ رٹٴٮ ٯي سػٸ ث٨ٮ

٣بة: اٵٱ ٹب ٯي خٶاٱ ؿٰبسٷ سٵ اص ٳبخٶدآ٧بٷ ؿٰب اػشخشاع ٣ٴٲ. ٯي سٶٳٸ ٹش چي ثبؿٸ. ٯب االٱ سٶ يٸ 

بيذ اسبٝ ٹبي ٹش٪ سٵ اٯشحبٱ ٣ٴيٮ. ؿٰبسٷ چي ثٶد، آٟبي ٛيـش؟ ػٔي ٣ٴيٲ ثٸ يبد ثيبسيٲ. ايٲ ٹش٬يٮ. ث

 .خي٬ي ٯٺٰٸ

 .٣بة ٯٶثبي٪ خٶد سا اص ػيجؾ ثيشٵٱ ٯي آٵسد

 .... چي ثٶد؟ يٸ ؿٰبسٷ ًٶالٳي ثٶد2، 5ٛيـش: 

 .( ًج٠ٸ دٴؼٮ٣بة )ؿٰبسٷ ٯي ٧يشد(: ٹٰيٲ ٹٮ خٶثٸ. ٯي سٶٳيٮ اص ٹٰيٲ ػب ؿشٵّ ٣ٴيٮ. )دـز س٬ٜٲ

 اداٯٸ – 491 اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٧ٶؿي سا ٯي ٧زاسد. اٵ سٵي ي٢ كٴذ٫ي ايؼشبدٷ ٵ ٯٶاد ٯٴٜؼشٷ سا دس ػ٠ٚ ٣بس ٯي ٧زاسد

 آسيبدٳي: اص سبيٰش اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴي؟

 .خٶاثيٲ، ٯٴشِش هشثٸ يٶػٚ ٯي ٯٶٳٮ 528آسسٶس: ٳٸ، خٶد٭ ثبيذ سخٰيٲ ثضٳٮ. ٵٟشي ٹٰٸ سٶٱ سٶ اسبٝ 

 ٳي: چٌٶسي ٯشٶػٸ ٯي ؿي؟آسيبد

آسسٶس: ٯٶػي٠يؾ ثٺٮ ٹـذاس ٯي دٷ. ٵ ثٔذ ٵٟشي ٵٱ ثٸ حٜبٍ د٪ ثشخٶسد ٣شد، دي٨ٸ ٌٟٔبً ٯشٶػٸ ٯي 

ؿيٮ. دغ ٯب يٸ هشثٸ سٰيض ٵ ٹٰبٹٴ٦ داسيٮ. ا٧ٸ خي٬ي صٵد ثبؿٸ ٳٰي سٶٳيٮ خٶدٯٶٱ سٵ ثيشٵٱ 

 .ث٤ـيٮ ٵ ا٧ٸ خي٬ي ديش ثبؿٸ ٯٲ ٳٰي سٶٳٮ خٶدٯٶٱ سٵ ثٴذاص٭ صٯيٲ

 آسيبدٳي: چشا؟

آسسٶس )اص كٴذ٫ي دبييٲ ٯي آيذ(: ثشاي ايٲ ٣ٸ ٵٱ ػ٠ٶى آصاد ٯي ٣ٴٸ. ثذٵٱ ػبرثٸ صٯيٲ، ٯٲ ٳٰي سٶٳٮ 

 .ؿٰبٹب سٵ ثٴذاص٭

 .آسيبدٳي: دسػشٸ
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 اداٯٸ – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٵ ٛيـش اص آػبٳؼٶس خبسع ٯي ؿٶٳذ. آسسٶس ٵ آسيبدٳي دس ساٹشٵ ٯٴشِش آٱ ٹب ٹؼشٴذ

 .ٵٱ ٹب ثب ٯٲ ٹؼشٲ. ثشيٮ٣بة: ا

ٯي ايؼشذ. ٣بة ٵ آسسٶس اػ٬حٸ ٹبي خٶد سا  528ٛيـش ثٸ ؿٰبسٷ اسبٝ ٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٯ٠بث٪ اسبٝ 

 .دسٯي آٵسٳذ ٵ دـز دس ٣ٰيٲ ٯي ٣ٴٴذ. ٣بة ثب ٨٫ذ دس اسبٝ سا ثبص ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – 528اسبٝ  –داخ٬ي 

  

ا ثبال ٧شٛشٸ اٳذ. اسبٝ خب٫ي اػز. آسسٶس چيضي ديذا ٣بة ٵ آسسٶس ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶٳذ. اػ٬حٸ ٹبيـبٱ س

 .ٯي ٣ٴذ

 !آسسٶس: آٟبي چبس٫ض

 .آسسٶس ي٢ ٣يٚ ٳ٠شٷ اي دس دػز داسد. ٣بة آٱ سا ثٸ ٛيـش ٳـبٱ ٯي دٹذ

 ٣بة: ٯي دٵٳيٲ ايٲ چيٸ؟ آٟبي ٛيـش؟

 .آسسٶس دس ٣يٚ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ٛيـش ثٸ ؿٰبسٷ ٹب ٵ ديؼشٶٱ ٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٤ٛش ٣ٴٮٛيـش: آسٷ، 

 .٣بة: اٵٱ ٹب ػٔي داؿشٲ ٣بسي ٣ٴٲ ؿٰب ثخٶاثيٲ

 .ٛيـش: ٯٲ ٹٰيٲ حبال ٹٮ خٶاثٮ

 .٣بة: دٵثبسٷ ثخٶاثيٲ

 ٛيـش: ٯٴِٶسر چيٸ؟ خٶاة دس خٶاة؟

 اداٯٸ – ٹش٪ الثي –داخ٬ي 

  

 .ػبيشٶ دس الثي ساٷ ٯي سٵد. ثشاٵٳيٴ٦ اص ٯ٠بث٪ ٯي آيذ. ػبيشٶ ٤ٛش ٯي ٣ٴذ اٵ ايٰض اػز

 .ٸ ٓٶم ؿذيػبيشٶ: ٹي. چ

 ثشاٵٳيٴ٦: ثجخـيٲ؟

 .ايٰض اص دـز ثشاٵٳيٴ٦ ثب دػز ثٸ ػبيشٶ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ

 .ػبيشٶ: آٷ. ٯٔزسر ٯي خٶا٭. ؿٰب سٵ ثب ي٤ي اص دٵػز ٹب٭ اؿشجبٷ ٧شٛشٮ
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 .ثشاٵٳيٴ٦: ٹب. ٯٌٰئٴٮ دٵػز خٶؽ سيذيٸ

 .ثشاٵٳيٴ٦ ٯي سٵد. ايٰض ثٸ ػبيشٶ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 .ـش اص ثشاٵٳيٴ٨ٸ. ثيبد دٳجب٫ؾ ثشيٮ ثجيٴيٮ چي ٣بس ٯي ٣ٴٸايٰض: اٵٱ سلٶيش ٳبخٶدآ٧بٷ ٛي

 ػبيشٶ: چشا؟

 .ايٰض: ثشاي ايٲ ٣ٸ ٳٶّ سٛشبس اٵٱ ثٸ ٯب ٯي ٧ٸ ٛيـش اٵٱ ػٶس ٣ٸ ٯب ٯي خٶايٮ ثٺؾ ؿ٢ ٣شدٷ يب ٳٸ

 اداٯٸ – 528 اسبٝ –داخ٬ي 

  

 !آسسٶس: ٹيغ

ٯي سٵد ٵ دػز ٯشدي سا ٣ٸ ٵاسد ي٢ ٳٜش دـز دس اػز. اٵ ٬٣يذ ٯي اٳذاصد.آسسٶس ػشيْ ثٸ ًشٙ دس 

 .ؿذٷ ٯي ٧يشد. ٯشد صاٳٶ ٯي صٳذ. اٵ ثشاٵٳيٴ٦ اػز. ٛيـش ثب ٳبثبٵسي ثٸ دذسخٶاٳذٷ خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٛيـش: ٰٓٶ ديشش

 .٣528بة ٬٣يذ سا اص دػشبٱ ثشاٵٳيٴ٦ ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ: اسبٝ 

 ٣بة: ٧ٜشيٲ ؿٰب دٵ سب سٵ ثب ٹٮ دصديذٱ؟

 .ب ٟج٪ اص ٯٲ اٵٱ سٵ ٧شٛشٲ. ؿ٤ٴؼٸ ؽ ٣شدٷ ثٶدٱٛيـش: خت، ٳٸ دٟي٠بً. اٵٱ ٹ

 ٣بة: ٵ ؿٰب ديذيٲ ؿ٤ٴؼٸ ؽ ٣شدٱ؟

 .ٛيـش ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ ٵ ثٸ ثشاٵٳيٴ٦ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. دس ٤ٛش ٛشٵ ٯي سٵد

 ٛيـش: دصدٹب ٵاػٸ سٶ ٣بس ٯي ٣ٴٲ؟

 .ثشاٵٳيٴ٦: ساثشر

 ٵ ثشداسي؟ٛيـش: سٶ ٯي خٶاػشي اٵٱ ٧بٵكٴذٵٝ سا ثبص ٣ٴي؟ سب ٳؼخٸ ػبي٨ضيٲ س

 .ثشاٵٳيٴ٦ ثٸ ٛيـش ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ثشاٵٳيٴ٦: ٛيـش... ٯبسٵ ٹٰٸ صٳذ٧ي ٯٴٸ. ٳٰي سٶٳٮ اػبصٷ ثذ٭ ٳبثٶدؽ ٣ٴي

 ٛيـش: ٟشاس ٳيؼز اسطٮ سٵ دٵس ثشيض٭، چشا ثبيذ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴٮ؟

 .ثشاٵٳيٴ٦: ٳٰي سٶٳؼشٮ ثٺز اػبصٷ ثذ٭ ثٸ آخشيٲ ًٔٴٸ دذسر ٰٓ٪ ٣ٴي

 ٛيـش: ًٔٴٸ؟

كيز ٳبٯٸ، ساثشر. اٵٱ ٵكيز ٳبٯٸ. اٵٱ آخشيٲ سٶٹيٲ دذسسٸ. يٸ چب٫ؾ ٣ٸ چيضي ٵاػٸ ثشاٵٳيٴ٦: ٵ

 .خٶدر ثؼبصي. اٵٱ ٹٮ ثب ٧ٜشٲ ايٲ حشٙ ٣ٸ سٶ اسصؽ ديـشٛز ٹبي اٵٱ سٵ ٳذاسي

 .ٛيـش ٯشٶػٸ ٯٴِٶس ثشاٵٳيٴ٦ ٯي ؿٶد. ٯبر ٵ ٯجٺٶر اػز
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 ؿذٷ؟« ٯأيٶع»ٛيـش: چي؟ ايٲ ٣ٸ 

شجبٷ ٯي ٣شد. سٶ ٯي سٶٳي يٸ ؿش٣ز ثٺشش اص چيضي ٣ٸ اٵٱ ٯي سٶٳؼز، ثشاٵٳيٴ٦: ٯشأػٜٮ، اٯب اٵٱ اؿ

 .دسػز ٣ٴي

 .٣بة: آٟبي ٛيـش. اٵٱ دسٵٕ ٯي ٧ٸ

 ٛيـش: اص ٣ؼب ٯي دٵٳي؟

 .٣بة: ثٸ ٯٲ آشٰبد ٣ٴيٲ. ايٲ ٣بس ٯٴٸ. اٵٱ چيضي سٵ دٴٺبٱ ٯي ٣ٴٸ ٵ ٯب ثبيذ ثذٵٳيٮ اٵٱ چيٸ

 .ايٰض ٵ ػبيشٶ ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶٳذ

 .ٯي دٹذ(: اصسٶٱ ٯي خٶا٭ ٹٰٶٱ ٣بسي سٵ ثبٹبؽ ث٤ٴيٲ ٣ٸ اٵٱ ٯي خٶاػز ثب ؿٰب ث٤ٴٸ ٣بة )اداٯٸ

آسسٶس آػشيٲ ثشاٵٳيٴ٦ سا ثبال ٯي صٳذ ٵ ٫ٶ٫ٸ سا ثٸ دػز اٵ ٵك٪ ٯي ٣ٴذ. ايٰض دـز ػش ثشاٵٳيٴ٦ 

 .ايؼشبدٷ ٵ ٯٶاُت اػز

سٵ ٳٰي خٶاد ؿٰب  ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯب ٵاسد ٳبخٶدآ٧بٹؾ ٯي ؿيٮ ٵ ٯشٶػٸ ٯي ؿيٮ چٸ چيضي

 .ثذٵٳيٲ

ٛيـش ثٸ چـٰبٱ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. سلٰيٮ خٶد سا ٯي ٧يشد. آػشيٲ خٶد سا ثبال ٯي صٳذ ٵ ٯچ دػشؾ 

سا ػ٬ٶ ٯي آٵسد. اٵ سٵي سخز ٯي ٳـيٴذ. ٧شٵٷ ٫ٶ٫ٸ ٹب سا ثٸ ٹٮ ٵك٪ ٯي ٣ٴٴذ. آسسٶس اثشذا ثٸ 

 .ذثشاٵٳيٴ٦ ٵ ثٔذ ثٸ ٛيـش سضسيٞ ٯي ٣ٴذ. ٹش دٵ ثي ٹٶؽ ٯي ؿٶٳ

 .آسسٶس: ثي ٹٶؽ ؿذ

 آسيبدٳي: كجش ٣ٴيٮ. ٯب االٱ دٟي٠بً سٶ ٳبخٶدآ٧بٷ ٣ي ٯي سيٮ؟

٣بة: ٯي سيٮ سٶ ٳبخٶدآ٧بٷ ٛيـش. ثٺؾ ٧ٜشٮ سٶ ٳبخٶدآ٧بٷ ثشاٵٳيٴ٦ ٯي سيٮ سب اٵٱ ثشٶٳٸ ي٤ي اص 

 .آوبي ٧شٵٷ ٯب ثبؿٸ

 .آسسٶس )سحز سأطيش ٟشاس ٧شٛشٸ(: اٵٱ ٢ٰ٣ ٯي ٣ٴٸ ٯب ٵاسد ٳبخٶدآ٧بٹؾ ثـيٮ

 .٣بة: دسػشٸ

 ايٰض )دس حب٫ي ٣ٸ آسسٶس ٫ٶ٫ٸ سا ثٸ ٯچ دػز اٵ ٯي ثٴذد(: ٯحبَٛ ٹب حؼبة سٶ سٵ ٯي سػٲ. ٳٸ؟

 .آسسٶس: يٸ س٠ٔيت ٵ ٧شيض ثبحب٩ ثشاؿٶٱ آٯبدٷ ٣شد٭

 .ايٰض )ٯي خٴذد(: ٠ٛي ٵاػٸ هشثٸ ثٸ ٯٶْٟ ثش٧شد

 .آسسٶس: ثخٶاة، آٟبي ايٰض

دشدٷ اسبٝ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ س٤بٱ ٯي خٶسد، ٯظ٪ دشدٷ اسبٝ  ٣بة ٯي ٳـيٴذ. اٵ ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ

 .ٹش٪ ٯب٩

 آسسٶس )كذاي سٵي سلٶيش(: خٶثي؟ ٹي. آٯبدٷ اي؟
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 .٣بة )ثٸ خٶد ٯي آيذ(: آسٷ. آسٷ. ٯٲ. ٯٲ خٶثٮ. آٯبدٷ ا٭

 ...٣بة ثٸ دشدٷ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. سلٶيش ػٜيذ ٯي ؿٶد ٵ ٯب

 سٵص – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٣ٶٹؼشبٱ –خبسػي 

  

 .دي٢ اص كٶسر ٣بة. اٵ ثب سٜٴ٦ ػبيي سا ٳـبٳٸ ٧شٛشٸ اػز. س٤بٱ ٳٰي خٶسدٳٰبي ٳض

 آسيبدٳي )كذاي سٵي سلٶيش(: ٣بة؟ ٣بة؟

آسيبدٳي ٣ٴبس اٵ ايؼشبدٷ اػز. آٱ ٹب سٵي ي٢ كخشٷ ايؼشبدٷ اٳذ ٵ ٫جبع ٹبي صٯؼشبٳي ػٜيذ ثٸ سٲ 

ٯي ٣ٴٴذ. ٣بة ثب سٜٴ٦  داسٳذ. آٱ ٹب ؿجيٸ ٣ٰبٳذٵٹبي ػٴ٦ ػٺبٳي دٵ٭ ػالح ٹبيي ػٜيذسٳ٦ حٰ٪

 .دٵسثيٲ داس خٶد ٹذٙ سا ثشسػي ٯي ٣ٴذ: ي٢ ٯ٠ش دضؿ٤ي ٯؼٺض حذٵد ي٢ ٯبي٪ دبييٲ سش

 آسيبدٳي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: چي اٵٱ دبييٴٸ؟

 .٣بة: اٯيذٵاس٭ ٹٰٶٱ ح٠ي٠شي ثبؿٸ ٣ٸ ٯي خٶايٮ ٛيـش ٯشٶػٸ ثـٸ

 آسيبدٳي: ٯٴِٶس٭ ايٴٸ سٶ اٵٱ دبييٲ چي داسي؟

 .ٯي آٵسد ٵ ثٸ آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ٣بة ػشؽ سا ثبال 

 ؿت – 528 اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .آوبي ٧شٵٷ خٶاثيذٷ اٳذ. آسسٶس ثبالي ػشؿبٱ ايؼشبدٷ ٵ آٱ ٹب سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ؿٺش دبييٲ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ٱ ٳضدي٢ ٯي ؿٶٳذ. يٶػٚ ساٳٴذ٧ي ٯي ٣ٴذ. دٵ ٯشد ٯؼ٬ح ػٶاس ثش ي٢ ٯٶسٶسػي٬٤ز اص دـز ثٸ ٵ

 .ٳٜش دـشي ثٸ ؿيـٸ ساٳٴذٷ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

 ؿت – 528 اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٣ز خٶد سا دسٯي آٵسد. اٵ دس ٣يٚ ٳ٠شٷ اي سا ٯي ثٴذد
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 اداٯٸ – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

آسسٶس اص اسبٝ خبسع ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ آػبٳؼٶس ٯي سٵد. دس آػبٳؼٶس ثبص ٯي ؿٶد. ي٢ ٯحبَٛ ُبٹش ٯي 

ٶد. اٵ ٯؼش٠يٮ ثٸ ًشٙ آسسٶس ٯي آيذ. آسسٶس ساٹؾ سا ٣غ ٯي ٣ٴذ ٵ ثش ػشٓز خٶد ٯي اٛضايذ. ؿ

 .ٯحبَٛ دٳجب٩ اٵ ٯي سٵد

 سٵص – ؿٺش دبييٲ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ٯشداٱ ٯؼ٬ح ػٶاس ثش ٯٶسٶس ٹٰچٴبٱ ثٸ ٵٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ٯٶسٶس ثٸ دٴؼشٷ ػٰز ساٳٴذٷ ٳضدي٢ ٯي 

ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ي٤ي اص ٯشداٱ ٟلذ داسد سٜٴ٦ خٶد سا دش ٣ٴذ، يٶػٚ ٛشٯبٱ سا ٯي چشخبٳذ. ؿٶد 

اٵ ثب ٳضدي٢ ؿذٱ ٯٶسٶس ثٸ ٯبؿيٲ، دػز ٯي اٳذاصد ٵ اػ٬حٸ ٯشد سا ٯي ٧يشد. يٶػٚ ٛشٯبٱ سا ثٸ 

ػٺز دي٨ش ٯي چشخبٳذ. ٯشدي ٣ٸ دـز ٯٶسٶسػٶاس ٳـؼشٸ ثٸ صٯيٲ ٯي اٛشذ. خٶد ٯٶسٶسػٶاس ٹٮ 

 .د٩ خٶد سا اص دػز ٯي دٹذ. يٶػٚ ثٸ ػٰز ي٢ ثبصاس ٯششٵ٣ٸ ٯي ديچذسٔب

 اداٯٸ – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

آسسٶس ػشيْ ٟذ٭ ثشٯي داسد ٵ ٧ٶؿٸ ساٹشٵ دـز ديٶاس ٟبيٮ ٯي ؿٶد. ثب آٯذٱ ٯحبَٛ، آسسٶس ثب اٵ 

اٹشٵ ٯي دس٧يش ٯي ؿٶد. اػ٬حٸ آسسٶس اص دػشؾ ٯي اٛشذ. ٯحبَٛ دػز اٵ سا ٯي ٧يشد ٵ ثٸ ٵػي س

ٳب٧ٺبٱ اص سٸ ساٹشٵ ػش ٵ ٬٣ٸ ي٢ ٯحبَٛ دي٨ش ديذا ٯي ؿٶد.  .٣ـبٳذ. ٯحبَٛ آسسٶس سا ثٸ ديٶاس ٯي ٣ٶثذ

 .اٵ ثٸ ػشٓز اػ٬حٸ خٶد سا ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ ٵ ثٸ ًشٙ آٱ ٹب ٳـبٳٸ ٯي ٧يشد

 سٵص – ؿٺش دبييٲ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ٱ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد. ثب ؿ٬ي٢ ٬٧ٶ٫ٸ اٵ ي٤ي دي٨ش اص ؿيـٸ ٹبي ٯٶسٶسػٶاس ٯؼ٬ح اص ػٰز ساػز ٵ

 .ٯبؿيٲ خشد ٯي ؿٶد. داخ٪ ٵٱ اٛشاد دس خٶاة سٵي كٴذ٫ي ٹبي خٶد س٤بٱ ٯي خٶسٳذ

 سٵص –ٯؼيش ٛشٓي، خيبثبٱ ٹبي ثبساٳي دبييٲ ؿٺش 
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 .ي٢ ٯحبَٛ سٜٴ٦ خٶد سا چ٢ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٔذ ػٶاس ي٢ اع. يٶ. ٵي. ٯـ٤ي ٯي ؿٶد

 سٵص – ؿٺش دبييٲ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –ي داخ٬ي / خبسػ

  

ٯٶسٶسػٶاس اص ػٰز كٴذ٫ي ٣ٴبس ساٳٴذٷ ثٸ ػٰز يٶػٚ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. يٶػٚ دػشؾ سا سٵي ػشؽ 

 .ٯي ٧زاسد

 سٵص –ٯؼيش ٛشٓي، خيبثبٱ ٹبي ثبساٳي دبييٲ ؿٺش 

  

 .اع. يٶ. ٵي ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ

 سٵص – ؿٺش دبييٲ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

يٶػٚ ٳشػيذٷ ثٸ  .يٶػٚ اع. يٶ. ٵي. ٯـ٤ي سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ اص س٠بًْ ػٰز چخ ثٸ ًشٙ ٵٱ ٯي آيذ

س٠بًْ ٳب٧ٺبٱ سشٯض ٯي ٣ٴذ. ٯٶسٶسػي٬٤ز ٵ ٯبؿيٲ ثٸ ؿذر سلبدٙ ٯي ٣ٴٴذ. ٯٶسٶسػٶاس ثٸ ؿيـٸ 

 .ػ٬ٶي ٯبؿيٲ ٯي خٶسد. ثب س٤بٱ ٹبي ؿذيذ، آسسٶس ٹٮ دس ٯبؿيٲ س٤بٱ ٯي خٶسد

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –٬ي داخ

  

ٯحبَٛ اٵ٩ آسسٶس سا ٯي ٧يشد ٵ ثٸ صٯيٲ ٯي ٣ٶثذ. دس ٹٰيٲ حب٩ ساٹشٵ ي٢ ٵسي ٯي ؿٶد. ثب ٣غ ؿذٱ 

 .ساٹشٵ ٯحبَٛ دٵ٭ ثٸ ديٶاس ٯي خٶسد

 سٵص – ؿٺش دبييٲ ثبساٳي ٹبي خيبثبٱ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ٯششٵ١ ٯي ؿٶد. آسسٶس ٹٮ دس حب٫ي ٣ٸ يٶػٚ ٛشٯبٱ سا ثٸ ػٰز ساػز ٯي چشخبٳذ ٵ ٵاسد ي٢ ثبصاس 

 .خٶاة اػز، ي٢ ٵسي ٯي ؿٶد

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 
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ساٹشٵ ؿشٵّ ثٸ چشخيذٱ ٯي ٣ٴذ ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آسسٶس ٵ ٯحبَٛ ثب ٹٮ دس٧يشٳذ، ػ٠ٚ ساٹشٵ، ٣ٚ 

بدصٳبٱ ثٸ ٯحبَٛ اٵ٩ ثٸ ديٶاس ساٹشٵ ٯي خٶسد ٵ ٛشي .ساٹشٵ ٯي ؿٶد. آسسٶس ٯحبَٛ اٵ٩ سا دشر ٯي ٣ٴذ

ٯحبَٛ دٵ٭ ػٔي ٯي ٣ٴذ اػ٬حٸ خٶد سا ثشداسد، اٯب چشخؾ ساٹشٵ ايٲ  .دبييٲ ساٹشٵ دشر ٯي ؿٶد

 .اػبصٷ سا ثٸ اٵ ٳٰي دٹذ. آسسٶس دػز ٯي اٳذاصد ٵ خٶد سا ثبال ٯي ٣ـذ

 سٵص – د٪ ٳضدي٢ ثبساٳي ثضس٧شاٷ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ي٢ ثضس٧شاٷ دس حش٣ز اػز. ٵٱ ثٸ ي٢ د٪ ٳضدي٢ ٯي ٵٱ ٣ٸ اص ثبصاس ثيشٵٱ صدٷ ثب ػشٓز صيبد دس 

ؿٶد. سٵي د٪، ي٢ اع. يٶ. ٵي ثٸ ٵٱ ٯي سػذ ٵ آٱ سا ثٸ ٳشدٷ ٹبي حٜبٍ د٪ ٯي چؼجبٳذ. دس دبيبٱ 

حٜبٍ، ٵٱ ثش اطش ٛـبس اع. يٶ. ٵي. اص ٯؼيش خبسع ٯي ؿٶد ٵ چخ ٯي ٣ٴذ. يٶػٚ ٛشيبد ٯي صٳذ. ٹٮ 

دٷ ٯؼبٛشاٱ خٶاثيذٷ دس ٯبؿيٲ ٹٮ ٯي چشخٴذ. دػشبٱ آسسٶس صٯبٱ ثب چخ ؿذٱ ٵٱ دس خب٣شيض ٣ٴبس ػب

 .ثبال ٯي سٵد

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

آسسٶس دس حب٫ز ثي ٵصٳي اص سٵي ديٶاس ػٰز چخ ساٹشٵ ثٸ ًشٙ ٯحبَٛ دٵ٭ ٯي دٵد ٵ ثب اٵ دس٧يش ٯي 

الٵيض ٯي ؿٶٳذ. ؿٶد. اػ٬حٸ ٯشد اص دػشؾ ٯي اٛشذ. آسسٶس اٵ سا ثٸ ديٶاس ٯي ٣ٶثذ. آٱ ٹب ثب ٹٮ ٧

 .دس٧يشي آٱ ٹب سٵي ػ٠ٚ ساٹشٵ اداٯٸ ديذا ٯي ٣ٴذ. ػشؿبٱ سٵ ثٸ ٣ٚ ساٹشٵػز

 سٵص – د٪ ٣ٴبس ػشاؿيجي سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٵٱ سٵي خب٣شيض ٯي چشخذ

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

بٝ ٹبي ٹش٪ ثبص آسسٶس ٵ ٯحبَٛ دٵ٭ ٹٰچٴبٱ دس٧يش ٹؼشٴذ. ساٹشٵ دس حب٩ چشخيذٱ اػز. دس ي٤ي اص اس

 .ٯي ؿٶد ٵ آٱ ٹب داخ٪ اسبٝ ٯي اٛشٴذ
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 سٵص – د٪ ٣ٴبس ػشاؿيجي سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٳٰبيي اص آسسٶس ٣ٸ ٹٰچٴبٱ خٶاة اػز

 داخ٬ي ـ اسبٝ ٹش٪ ـ ؿت

  

آسسٶس ٯحبَٛ دٵ٭ سا ثٸ ديٶاس ٯي ٣ٶثذ. دس٧يشي آٳٺب دس حب٫ز ثي ٵصٳي اداٯٸ داسد. اػ٬حٸ ثٸ ايٲ ًشٙ 

 .شٙ دشر ٯي ؿٶدٵ آٱ ً

 داخ٬ي/ خبسػي ـ ٵٱ سٵي ػشاؿيجي ٣ٴبس د٪ ـ سٵص

  

 .ٳٰبيي اص ٣بة ٣ٸ ٹٰچٴبٱ خٶاة اػز. ٵٱ ثٸ دٵس خٶد ٯي چشخذ

 ؿت – ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٵ ٯحبَٛ دٵ٭ ٣ٸ داخ٪ ي٤ي اص اسبٝ ٹبي ٹش٪ اٛشبدٷ اٳذ ٹٰچٴبٱ ٹٰذي٨ش سا ٯي صٳٴذ

 سٵص – د٪ ٳضدي٢ ساٳيثب ثضس٧شاٷ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٵٱ ثٸ ث٬ٶ١ ٣ٴبس ػبدٷ ٯي خٶسد ٵ ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد. يٶػٚ ثٸ ػخشي ٳٜغ ٯي ٣ـذ

 ؿت – ٹش٪ اسبٝ –داخ٬ي 

  

اػ٬حٸ ٯحبَٛ دٵ٭ ػش ٯي خٶسد ٵ ثٸ ًشٙ آسسٶس ٯي اٛشذ. آسسٶس اػ٬حٸ سا ثشٯي داسد ٵ دس ٹٰبٱ حب٩ 

٨ش ٳٰي چشخذ. ٹٰٸ چيض ثٸ حب٫ز ٓبدي ثشٯي ٣ٸ ٯحبَٛ سٵي اٵ ٯي دشد، ثٸ اٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. اسبٝ دي

٧شدد. آسسٶس ث٬ٴذ ٯي ؿٶد. ٯحبَٛ دٵ٭ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ اػز. آسسٶس اػ٬حٸ سا چ٢ ٯي ٣ٴذ ٵ آٱ سا 

 .ٯي اٳذاصد صٯيٲ
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 سٵص – د٪ ٳضدي٢ ثبساٳي ثضس٧شاٷ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ٯي خٴذد. اٵ ثشٯي ٧شدد ثٸ ًشٙ يٶػٚ ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد ٵ ٵٟشي ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد ٵٱ ٯشٶٟٚ ؿذٷ 

 .آوبي ٧شٵٷ ٣ٸ ٹٰچٴبٱ خٶاة ٹؼشٴذ

 يٶػٚ )ثب خٴذٷ(: ديذيٲ؟

 .اٵ ٵٱ سا سٵؿٲ ٯي ٣ٴذ ٵ دس خب٣شيض ٣ٴبس ػبدٷ ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ثٸ ػٰز ساٷ د٬ٸ ٯي سٵد

 سٵص – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

ٹب دبييٲ ٯي آيٴذ. ٣بة، آسيبدٳي، ايٰض، ػبيشٶ ٵ ٛيـش. ٹٰٸ ٫جبع صٯؼشبٳي  ٧شٵٷ اػ٤ي ٣ٴبٱ اص ٣ٶٷ

 .ػٜيذسٳ٦ ثٸ سٲ داسٳذ. ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي اص دٵس ديذٷ ٯي ؿٶد

 ٣بة: ايٰض، ايٲ خٶاة سٶئٸ. اصر ٯي خٶا٭ سيٮ ٯحبِٛز سٵ اص ٯؼشْٰ دٵس ٣ٴي. ٛٺٰيذي؟

 ايٰض: ٣ي ٛيـش سٵ ثٸ سٶ ٹذايز ٣ٴٸ؟

 .ساٷ ٹب سٵ ديذا ٣ٲ. ثٸ سٶاٛٞ ٯي سػيٮ٣بة: ٯٲ ٳٸ. ٹٰٸ 

 .آسيبدٳي: ٯٲ ايٲ ػب سٵ ًشاحي ٣شد٭

 .٣بة: ٳٸ، سٶ ثب ٯٲ ٯيبي

 .ػبيشٶ: ٯٲ ٯي سٶٳٮ ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴٮ

 .ٹٰٸ ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ

 .٣بة )سٵ ثٸ ايٰض(: خي٬ي خت. ٯؼيش ٯؼشْٰ سٵ ثٸ ػبيشٶ ٳـٶٱ ثذٷ

 .٣بة: ٛيـش. سٶ ٹٮ ثبٹبؽ ثشٵ

 خٶدر چي؟ ٛيـش: ثبؿٸ.

 .٣بة ثٸ ٯي٤شٵٛٲ ساديٶي ٛيـش ٯي ٣ٶثذ

 .٣بة: حٶاػز ثٸ ٯي٤شٵٛٲ ثبؿٸ. سٰب٭ ٯذر ٧ٶؽ ٯي د٭

 .ػبيشٶ ػشٛٸ ٯي ٣ٴذ. ٣ٰي خٶٱ اص دٹبٳؾ سٵي ثشٙ ٯي سيضد. ايٰض ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ٰب سٵ ٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: دٴؼشٷ ٹبي ًج٠ٸ ٹبي ثبال اٵٱ ٟذس ثضس٥ ٹؼشٲ ٣ٸ ثشٶٳٮ اص ثشع ػٴٶثي ؿ

 دٶؿؾ ثذ٭. ٯي ثيٴي؟
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 .٣بة ثٸ دٴؼشٷ ٹبي ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ

 ٛيـش: سٶ ٳٰيبي؟

 .٣بة: ثشاي ايٲ ٣ٸ دس ٯٶسد دذسر ح٠ي٠ز سٵ ديذا ٣ٴي، ثبيذ خٶدر ٵاسد رٹٲ ثشاٵٳيٴ٦ ثـي

 .ػبيشٶ ساٷ ٯي اٛشذ

 .ػبيشٶ: ٛيـش، ثيب ثشيٮ

 .آٱ ٹب ساٷ ٯي اٛشٴذ

 سٵص – د٪ ٳضدي٢ ثبساٳي ضس٧شاٷث دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

يٶػٚ ثٸ ساٷ خٶد اداٯٸ ٯي دٹذ. اٵ ثب ؿٴيذٱ كذاي صٳ٦ ثٸ د٪ ػ٬ٶي خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. د٪ ثٸ صٵدي 

ثبال ٯي آيذ ٵ ساٷ ثؼشٸ ٯي ؿٶد. اٵ ثٸ ػبٓز خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. يٶػٚ 

ٱ د٪ اص سٵي آٱ سد ؿٶد. ٳب٧ٺبٱ اص دـز ٵٱ دبيؾ سا سٵي ٧بص ٯي ٧زاسد ٵ ٯي ٣ٶؿذ ديؾ اص ثبال آٯذ

ي٢ اع. يٶ. ٵي ُبٹش ٯي ؿٶد. ٯٶاٳْ ؿشٵّ ثٸ ثبال آٯذٱ ٯي ٣ٴٴذ. ٵٱ ٯٶٛٞ ٯي ؿٶد اص ٯٶاٳْ ث٨زسد، 

اٯب ا٣ؼ٪ اع. يٶ. ٵي ٣ٸ دـز ػش ٵٱ دس حش٣ز اػز ثٸ ٯٶاٳْ ٧يش ٯي ٣ٴذ ٵ ٣ٴذٷ ٯي ؿٶد. ٯبؿيٲ 

ٹٮ ؿشٵّ ثٸ ثبال آٯذٱ ٯي ٣ٴذ. يٶػٚ سشٯض ٯي ٣ٴذ.  چشخي ٯي صٳذ ٵ ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد. ثخؾ ػ٬ٶي د٪

 .ٹش دٵ ٯبؿيٲ سٵي د٪ ٧يش اٛشبدٷ اٳذ

 سٵص – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .ايٰض دس اًشاٙ ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي اػز. اٵ ي٢ ٯٴٶس دشسبة ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

ٰٺٰٸ ٯي ؿٶد. ٯأٯٶساٱ ثب اػ٤ي ٵ اػٴٶٯٶثي٪ ثٸ ساٷ ٯي ٳيشٵٹبي حٜبُز ٯؼشْٰ ٯٴٶس سا ٯي ثيٴٴذ. ٹ

 .اٛشٴذ

 سٵص –ساٳي ثبال آٯذٷ ثب د٪ سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 
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ٯحبِٛبٱ اص دـز اع. يٶ. ٵي. ثٸ ًشٙ ٵٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. يٶػٚ ٹٮ ثٸ آٱ ٹب ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. ي٤ي 

 .اص ٯحبِٛبٱ ػ٬ٶسش ٯي آيذ

 !يٶػٚ: ٧ٴذؽ ثضٳٲ

ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ دـز ٵٱ ٯي سٵد. اٵ ٹذٛٶٱ سا سٵي ٧ٶؽ آسسٶس ٣ٸ خٶاة  اٵ اص دـز ٛشٯبٱ ث٬ٴذ

اػز، ٯي ٧زاسد. ثٔذ ًشٙ ػبيشٶ ٯي سٵد ٵ ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد ٫جبع اٵ ٣بٯالً خٶٳي اػز. ػبيشٶ ثشٯي 

٧شدد ٵ دـز ٛشٯبٱ ٯي ٳـيٴذ. س٧جبس ٬٧ٶ٫ٸ ٹب ثٸ ػٶي ٵٱ ؿ٬ي٢ ٯي ؿٶد. آسسٶس ا٭ دي سشي د٬يش سا 

  .دس دػز ٯي ٧يشد

 !يٶػٚ: اٯيذٵاس٭ آٯبدٷ ثبؿيٲ

اديز ديبٙ اص ٹذٛٶٱ دخؾ  «Non, je ne regrette rien» اٵ د٧ٰٸ ا٭ دي سشي د٬يش سا ٯي صٳذ. سشاٳٸ

 ...ٯي ؿٶد. ٳٰبيي ٳضدي٢ اص چٺشٷ آسسٶس ٣ٸ خٶاة اػز. ٵ ٯب 

 :ٌْٟ ثٸ

 ؿت – ٹش٪ د٬ٸ ساٷ –داخ٬ي 

  

كذاي ٯٶػي٠ي ؿٴيذٷ ٯي ؿٶد. آسسٶس، ٵحـز صدٷ  آسسٶس ثٸ ػشٓز اص د٬ٸ ٹب دبييٲ ٯي آيذ. اص دٵس

 .ٯي ايؼشذ ٵ ثبالي ػشؽ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .آسسٶس: ٳٸ، خي٬ي صٵدٷ

 سٵص –كخشٷ ٯـشٙ ثٸ دـز ٯؼشْٰ 

  

ػبيشٶ ٵ ٛيـش ثب اػشٜبدٷ اص چ٤ؾ ٵ ًٴبة اص كخشٷ ثبال ٯي سٵٳذ. ػبيشٶ ثب ؿٴيذٱ كذاي ٯٶػي٠ي اص 

 .دٵسدػز ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، – خبسػي

  

 .ايٰض ٹٮ ٣ٸ دبييٲ چٴذ دسخز دٴٺبٱ ؿذٷ اص دٵسدػز كذاي ٯٶػي٠ي سا ٯي ؿٴٶد

 ... ايٰض )اص ساديٶ(: ٣بة، ٯي ؿٴٶي؟
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 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة ٵ ايٰض سٵي ػٌح ثشٛي ٹؼشٴذ

 ... ثبس حذٵد ثيؼز دٟي٠ٸ ديؾ ؿٴيذ٭ايٰض )اص ساديٶ، كذاي سٵي سلٶيش(: اٵ٫يٲ 

 اداٯٸ –ػٴ٨٪، ٣ٶٷ ٹبي دٶؿيذٷ اص ثشٙ 

  

 .ايٰض )اص ساديٶ(: ٤ٛش ٣شد٭ كذاي ثبدٷ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة )اص ساديٶ(: آسٷ، ؿٴيذ٭. كذاي ٯٶػي٠يٸ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 ال چي ٣بس ٣ٴيٮ؟ايٰض )اص ساديٶ(: حب

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة )اص ساديٶ(: ػشيْ حش٣ز ٣ٲ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

ايٰض سٵيؾ سا ثشٯي ٧شداٳذ. ي٢ اػٴٶٯٶثي٪ ٣ٰي دبييٲ سش ٯشٶٟٚ ٯي ؿٶد. چٴذ ٯحبَٛ ايٰض سا ٯي 

 .ثيٴٴذ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 
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 ...٣بة: يٶػٚ حذٵد دٷ طبٳيٸ دي٨ٸ ٯي دشٷ

 سٵص –ٱ سٵي د٪ ثبساٳي ثبال آٯذٷ ٵ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .يٶػٚ دبيؾ سا سٵي ٧بص ٯي ٧زاسد. ٠ٓت ٵٱ آوبي ٧شٵٷ ٹٰٸ خٶاة اٳذ

 سٵص –٣ٶٷ ٹبي دٶؿيذٷ اص ثشٙ 

  

 ...٣بة: ئٴي آسسٶس ػٸ دٟي٠ٸ ٵٟز داسٷ

 ؿت – ٹش٪ د٬ٸ ساٷ –داخ٬ي 

  

آسسٶس. اػ٬حٸ ثٸ دػز اص د٬ٸ ٹب ثبال ٯي آيذ ٵ ثٸ ؿ٤ي ٳبٯ٤ٰٲ اص دـز دٵ ٯحبَٛ ػش دسٯي آٵسد. 

آسسٶس ٛشيبد ٯي صٳذ ٵ ػشيْ ثشٯي ٧شدد ٵ ٯي سٵد. آٱ ٹب ٯشٔؼت ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ ٵ ػشيْ ثٸ 

 .خٶدؿبٱ ٯي آيٴذ. ي٤ي اص آٱ ٹب اػ٬حٸ اؽ سا ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ ٵ دٳجب٩ آسسٶس ٯي سٵد

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –ي خبسػ

  

 ٣بة: ئٴي ٯب چ٠ذس ٵٟز داسيٮ؟

 .آسيبدٳي: ؿلز دٟي٠ٸ

 ٣بة: اٵٱ ٹب ٯي سٶٳٲ ٣ٰشش اص يٸ ػبٓز اٵٱ ساٷ سٵ ثشٱ؟

 .آسيبدٳي: ٹٴٶص ثٸ ػ٤ٶي ٵػٌي ٳشػيذٱ

 .٣بة: خت، دغ ثبيذ اص يٸ ساٷ دي٨ٸ ثشٱ، يٸ ساٷ ٯؼش٠يٮ سش

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

ٯحبِٛبٱ هٰيش ٳبخٶدآ٧بٷ دس س٠ٔيت ايٰض ٹؼشٴذ. آٱ ٹب ثب سيشثبس ثٸ ػٶي اٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ايٰض 

 .ػٶاس ثش اػ٤ي ٛشاس ٯي ٣ٴذ. ي٢ اػٴٶٯٶثي٪ اٵ سا س٠ٔيت ٯي ٣ٴذ
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 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .آسيبدٳي: ٯظ٪ يٸ ٯبسديچ ًشاحي ؿذٷ

 ثبؿٸ ٣ٸ ثشٶٳيٮ اص ٯبص سد ثـيٮ، دسػشٸ؟ )دس ساديٶ( ايٰض؟٣بة: ثبيذ يٸ ساٷ 

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

ايٰض ٳٰي سٶاٳذ ػٶاة اٵ سا ثذٹذ. اٵ ثب اػ٤ي دس ػٴ٨٪ ثٸ كٶسر ٯبسديچ ٯي ٧زسد. ٯحبِٛبٱ ثٸ 

ثشٯي ٧شدد ٵ ثٸ ي٤ي اص دٳجب٫ؾ ٹؼشٴذ. سيشاٳذاصي اداٯٸ داسد. ايٰض دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٛشاس ٯي ٣ٴذ، 

 .ٯحبِٛبٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ –دٶؿيذٷ اص ثشٙ  ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة ثٸ ًشٙ آسيبدٳي ثشٯي ٧شدد

 ٣بة: ايٰض چيضي ٹٮ اهبٛٸ ٣شدٷ؟

 ...آسيبدٳي: ٤ٛش ٳٰي ٣ٴٮ ثبيذ ثٺز ث٨ٮ. ا٧ٸ ٯب٩ ثٜٺٰٸ

 ٣بة: ٵاػٸ ايٲ حشٙ ٹب ٵٟز ٳذاس٭. چيضي داسٷ؟

 .ٳب٩ ٹٶا اهبٛٸ ٣شدٷ ٣ٸ ثٸ ٯبص ساٷ داسٷآسيبدٳي: اٵٱ يٸ ٣ب

 .٣بة: خٶثٸ. ثشاؿٶٱ سٶهيح ثذٷ

 اداٯٸ –كخشٷ ٯـشٙ ثٸ دـز ٯؼشْٰ 

  

 .ػبيشٶ ثب اػشٜبدٷ اص چ٤ؾ ٵ ًٴبة اص كخشٷ ثبال ٯي سٵد

 آسيبدٳي )اص ساديٶ، كذاي سٵي سلٶيش(: ػبيشٶ؟

 .ػبيشٶ: ٯي ؿٴٶ٭

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 
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ايٰض دس حب٩ ٛشاس دٵس سٴٸ ي٢ دسخز ًٴبة ٯي اٳذاصد ٵ ٯي ايؼشذ. ٯحبِٛبٱ ٣ٸ دـز ػش اٵ اػ٤ي 

 .ٯي ٣ٴٴذ، ي٤ي دغ اص دي٨شي ثٸ ًٴبة ٯي خٶسٳذ ٵ ٯي اٛشٴذ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ي٢ ٯحبَٛ ؿ٬ي٢ ٣ٴبٱ ثٸ ٯبؿيٲ ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 ؿت – ٹش٪ د٬ٸ ساٷ –داخ٬ي 

  

آسيبدٳي ػب خب٫ي  .آسسٶس ثٸ ًشٙ د٬ٸ ٹب ٯي دٵد. ي٢ ٯحبَٛ دٳجب٩ اٵػز ٵ ثٸ ػٶيؾ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

ٯي دٹذ ٵ ثٔذ ٳب٧ٺبٱ ثٸ ؿ٬٤ي ٗيشٯ٤ٰٲ اص ثبال خٶد سا ثٸ ٯحبَٛ ٯي سػبٳذ ٵ اٵ سا ٯي ٧يشد. ٯشد ٣ٸ 

 .ٌشٳب١ اػز٧يغ ؿذٷ دبييٲ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٵ ٯشٶػٸ اٵ ٯي ؿٶد. ا٣ٴٶٱ ثبالي ي٢ ث٬ٴذي خ

 .آسسٶس )سٵ ثٸ ٯحبَٛ(: سٴبٟن

 .آسسٶس، ٯحبَٛ سا ثٸ دبييٲ دشر ٯي ٣ٴذ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .يٶػٚ دٳذٷ ٠ٓت ٯي ٧يشد

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس ٯي دٵد

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٸ ثٸ حٜبٍ ٬ٛضي د٪ ٯي خٶسدٵٱ دس حش٣ز آٹؼش

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 
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 .ي٢ هشثٸ ؿذيذ آسسٶس سا دس ٹٶا ثٸ دشٵاص دسٯي آٵسد

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 .ايٰض ثب ؿٴيذٱ كذاي ي٢ ٗشؽ ػشؽ سا ثشٯي ٧شداٳذ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ سٵي ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .بس آٹؼشٸ، ٵٱ اص حٜبٍ ٬ٛضي ٯي ٧زسد ٵ اص ثبالي د٪ ؿشٵّ ثٸ اٛشبدٱ ٯي ٣ٴذدس حش٣ز ثؼي

 سٵص –كخشٷ ٯـشٙ ثٸ دـز ٯؼشْٰ 

  

ي٢ ثٺٰٲ. ػبيشٶ ثبالي ػش خٶد كذاي ٗشؽ سا ٯي ؿٴٶد. اٵ ثٸ دبييٲ دبي خٶد ٵ ثٸ ٛيـش ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. 

ٴذ سب دس ٯؼيش ثٺٰٲ ٟشاس ٳ٨يشٳذ. ػبيشٶ ٵ ٛيـش ًٴبة خٶد سا آصاد ٯي ٣ٴٴذ ٵ اص كخشٷ ٹب دبييٲ ٯي آي

 .آٱ ٹب سٵي داٯٴٸ ثشٛي ٯي اٛشٴذ ٵ سٵي ػٌح ؿيت داس ػش ٯي خٶسٳذ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة اثش ثٺٰٲ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ اص ٣ٴبس ٯؼشْٰ ٯي ٧زسد

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 .ايٰض دٴبٷ ٯي ٧يشد

 اٯٸاد –شٷ ٯـشٙ ثٸ دـز ٯؼشْٰ دبييٲ كخ

  

 .ػبيشٶ ٵ ٛيـش دس داٯٴٸ كخشٷ سٵي ػٌح كبٙ اٛشبدٷ اٳذ. ٹش دٵ ٳٜغ ٳٜغ ٯي صٳٴذ
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 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 آسيبدٳي: چي ثٶد؟

 .٣بة: هشثٸ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 .ايٰض سٵي ثشٙ دساص ٣ـيذٷ اػز

 ساديٶ(: ٣بة؟ ٣بة؟ اص دػز داديٰؾ؟ ايٰض )اص

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة: آسٷ، اص دػز داديٰؾ

 اداٯٸ –دبييٲ كخشٷ ٯـشٙ ثٸ دـز ٯؼشْٰ 

  

 .ٛيـش ٵ ػبيشٶ ث٬ٴذ ٯي ؿٶٳذ

ٛيـش )ٓلجبٳي(: ٳٰي ؿذ ثٸ ػبي ايٲ خٶاة يٸ ػبح٪ ٫ٔٴشي سٵ ٯي ديذيٲ؟ ػبيشٶ ػشؽ سا س٤بٱ ٯي 

 .دٹذ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 ايٰض )اص ساديٶ، كذاي سٵي سلٶيش(: حبال چٸ ٬ٌٗي ث٤ٴيٮ؟

 .٣بة: ٟج٪ اص هشثٸ ثٔذي ٣بس سٵ سٰٶ٭ ٯي ٣ٴيٮ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 ايٰض: هشثٸ ثٔذي چيٸ؟
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 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .اٛشبد سٶ آة٣بة: ٵٟشي ٵٱ 

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ سٵي اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٳٰبٹبيي اص ٵٱ دس حب٩ ػ٠ٶى اص د٪

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

آسسٶس ٹٰچٴبٱ دس ساٹشٵ دس حب٩ دشٵاص اػز. ٳيشٵي ػبرثٸ صٯيٲ اص ثيٲ سٛشٸ اػز. اٵ دس ٹٰبٱ حب٩ 

آوبي ٧شٵٷ دس حب٩ خٶاة دس اسبٝ ٯ٬ٔٞ ؿذٷ اٳذ. ٵػبي٪ اسبٝ ٹٮ دس ٯي سػبٳذ.  528خٶد سا ثٸ اسبٝ 

 .حب٫ز ثي ٵصٳي ٯ٬ٔٞ ٹؼشٴذ. س٬ٜٲ سٵي دي٘ب٭ ٧يش سٛشٸ اػز. آسسٶس ٳ٨بٹي ثٸ اٛشاد ٯ٬ٔٞ ٯي اٳذاصد

 آسسٶس: ثذٵٱ ٳيشٵي ػبرثٸ چٌٶسي ثٴذاصٯشٶٱ؟

 سٵص – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .داسٷ، ٯب حذٵد ثيؼز دٟي٠ٸ ٣بة: آسسٶس چٴذ دٟي٠ٸ ٵٟز

 .آسيبدٳي ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 .ي٤ي اص ٯحبِٛبٱ ثب سيشثبس ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

ؿٶٳذ. ػبيشٶ ٵ ٛيـش اًشاٙ ػبخشٰبٱ ٹؼشٴذ. آٱ ٹب دبييٲ ػبخشٰبٱ ثب ي٢ ٹٶا٣ؾ ثضس٥ سٵثٸ سٵ ٯي 

آٱ ٹب ثب ٯٶاد ٯٴٜؼشٷ ثخـي اص ٹٶا٣ؾ سا ٯٴٜؼش ٯي ٣ٴٴذ ٵ ٵاسد ٯؼشْٰ ٯي ؿٶٳذ. ػبيشٶ ػشٛٸ ٯي 
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 .٣ٴذ

 ٛيـش: حب٫ز خٶثٸ؟

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

سيشثبس ي٢ اػٴٶٯٶثي٪ دس حب٩ ؿ٬ي٢ اػز. ايٰض دٴبٷ ٧شٛشٸ اػز. ٯحبِٛبٱ ثٸ ػٰز دبييٲ ٯؼشْٰ ساٷ 

 .شٴذٯي اٛ

 .ايٰض )اص ساديٶ(: يٸ ٯـ٬٤ي ديؾ اٵٯذٷ. اٵٱ ٹب داسٱ ثشٯي ٧شدٱ ٯؼشْٰ، اٳ٨بس ٣ٸ ٯشٶػٸ چيضي ؿذٱ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ –خبسػي 

  

 .٣بة ثب ؿٴيذٱ ايٲ حشٙ ٳ٨شاٱ ٯي ؿٶد

 .٣بة: ٠ٛي يٸ ٣بسي ٣ٲ ٵٟز ثيـششي داؿشٸ ثبؿيٮ. ثبؿٸ؟ )سٵ ثٸ آسيبدٳي( ثيب ثشيٮ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ٴ٨٪،ػ –خبسػي 

  

 .ايٰض: داس٭ ٯيب٭

ايٰض ثٸ ػٰز ٯؼشْٰ ساٷ ٯي اٛشذ. دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ٯحبِٛبٱ ثٸ ًشٙ ٯؼشْٰ ثشٯي ٧شدٳذ، ايٰض اص 

ٛشكز اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ دـز ي٢ ٯٶسٶس ٯي دشد، ٯحبِٛبٱ سا سٵي ثشٙ ٯي اٳذاصد ٵ خٶدؽ ثٸ ساٷ 

 .اٵ ٳٰي ؿٶٳذ ٯي اٛشذ. دي٨ش ٯحبِٛبٱ ٯشٶػٸ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ثبال، ػ٤ٶي –خبسػي 

  

 .٣بة ٵ آسيبدٳي خٶد سا ثٸ ٵسٵدي ٯؼشْٰ ٯي سػبٳٴذ. ٣بة ثٸ ي٤ي اص ٳ٨ٺجبٳبٱ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 
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ٳذ. آسسٶس دس ساٹشٵي ٹش٪ ثب ي٢ ٯحبَٛ سٵثٸ سٵ ٯي ؿٶد. آٱ ٹب دس حب٫ز ثي ٵصٳي ثب ٹٮ دس٧يش ٯي ؿٶ

 .آسسٶس ٧شدٱ ٯشد سا ٯي ؿ٤ٴذ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

 .ػبيشٶ ٵ ٛيـش اص ٣بٳب٩ ثبال ٯي سٵٳذ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 .ايٰض دـز دي٨ش ٳ٨ٺجبٳبٱ ثٸ ػٰز ٯؼشْٰ دس حش٣ز اػز. اٵ ثٸ ػٶي آٱ ٹب ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ يسٵ ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .سلٶيش ثؼيبس آٹؼشٸ اص ٵٱ دس حب٩ ػ٠ٶى اص د٪. ٳٰبيي اص آسسٶس. دػشبٱ اٵ دس ٹٶا ٯ٬ٔٞ اػز

 ؿت – 491 اسبٝ –داخ٬ي 

  

٣بة ثب ٓؼ٬ٸ ٯبدٷ  .ٯي سػبٳذ. اٵ ٵاسد اسبٝ ٯي ؿٶد 491آسسٶس دس حب٫ز ثي ٵصٳي خٶد سا ثٸ اسبٝ 

 .ٚ خٶد سا ثشٯي داسدٯٴٜؼشٷ سا اص ػ٠ٚ ٯي ٣ٴذ ٵ ٣ي

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –داخ٬ي 

  

ي٢ ٳ٨ٺجبٱ ثبالي ثشع اػز. ٣بة ثٸ اٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ ٵ ٹٰشاٷ آسيبدٳي ٵاسد ثشع ٯي ؿٶد. ٣بة دـز 

 .دٴؼشٷ ٯي سٵد

 .آسيبدٳي )اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ(: اٵٱ ديؾ سبالس ثيشٵٱ خضاٳٸ اع

 .سبالس ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣بة ثٸ دٴؼشٷ ٹبي ثضس٥ ديؾ

 ٣بة: خضاٳٸ چي؟ ٹيچ دٴؼشٷ اي ٳذاسٷ؟

 .آسيبدٳي: ا٧ٸ داؿز خي٬ي ػخز ٯي ؿذ
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 .٣بة: ثبيذ اٯيذٵاس ثبؿيٮ ٛيـش اص چيضي ٣ٸ اٵٳؼب ديذا ٯي ٣ٴٸ، خٶؿؾ ثيبد

٣بة ثب سٜٴ٦ دٵسثيٲ داس خٶد ثٸ ًٶس سلبدٛي ثٸ ٳ٨ٺجبٳبٱ سٵي ثب٤٫ٲ ثيشٵٱ ديؾ سبالس ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ 

 .ب سا اص دب دسٯي آٵسدٵ آٱ ٹ

 آسيبدٳي: اٵٱ سلبٵيش ثخـي اص ٳبخٶدآ٧بٹؾ ٹؼشٲ؟

 .٣بة )دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ(: آسٷ

 آسيبدٳي: داسي اٵٱ ثخؾ اص رٹٴؾ سٵ اص ثيٲ ٯي ثشي؟

 .٣بة: ٳٸ، ٳٸ. اٵٱ ٹب ٠ٛي سلٶيشٱ

 ؿت – 528 اسبٝ –داخ٬ي 

  

ب٩ خٶاة دس ٹٶا ٯ٬ٔٞ ٹؼشٴذ ٵ سٴٺب اص ًشيٞ ٫ٶ٫ٸ آسسٶس دس اسبٝ دشٵاص ٯي ٣ٴذ. اٛشاد ٧شٵٷ ٹٮ دس ح

ٹبيي ٣ٸ ثٸ دػشبٳـبٱ ٵك٪ اػز ثٸ ٹٮ ٯشسجي ٹؼشٴذ. آسسٶس ثٸ آٱ ٹب ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. چيضي ثٸ رٹٴؾ 

 .ٯي سػذ. اٵ آٱ ٹب سا ثٸ ٣ٴبس ٹٮ ٯي آٵسد ٵ ثٸ ػبيشٶ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ دٹبٳؾ خٶٳي اػز

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

ٛيـش ٵ ػبيشٶ ثٸ دسيچٸ اي ٯي سػٴذ ٣ٸ ثٸ ديؾ سبالس ساٷ داسد. حب٩ ػبيشٶ خٶة ٳيؼز. اٵ ٳٜغ 

 .ٳٜغ ٯي صٳذ ٵ ٣ٚ ٣بٳب٩ ٯي اٛشذ. هٔيٚ ثٸ ٳِشٯي سػذ. ٛيـش ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٛيـش )اص ساديٶ(: ٯب سػيذيٮ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .ثيٲ سٜٴ٦ خٶد ديؾ سبالس سا ثشسػي ٯي ٣ٴذ. ثٸ ٳِش ٯي آيذ ٣ؼي آٱ ػب ٳيؼز٣بة ثب دٵس

 .٣بة: االٱ ٯـ٬٤ي ٳيؼز، اٯب ٓؼ٬ٸ ٣ٴيٲ. يٸ ٫ـ٨ش سٶ ساٹٲ

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

 .ٳيشٵٹب دس حب٩ ثش٧ـز ثٸ ٯؼشْٰ ٹؼشٴذ
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 ؿت – 528 اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض ٵ ػبيشٶ سا ثب ًٴبة ثٸ ٹٮ ٯي ثٴذد آسسٶس، آسيبدٳي، ٣بة، ٛيـش،

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش ثب احشيبى ػ٬ٶ ٯي سٵد ٵ اص دـز دسيچٸ ثيشٵٱ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٛيـش )اص ساديٶ(: ٯب ٵاسد ؿذيٮ

 .دكذاي ؿ٬خ ؿ٬خ ساديٶ ثؼيبس ث٬ٴذ اػز. ٛيـش كذا سا ٣ٮ ٯي ٣ٴذ ٵ سٵي ٓذد كٜش ٯي ٧زاس

 اداٯٸ – ثشٙ اص دٶؿيذٷ ٹبي ٣ٶٷ ػٴ٨٪، –خبسػي 

  

اػٴٶٯٶثي٪ ػ٬ٶسش دسحش٣ز اػز ٵ ثبٟي ٯحبِٛبٱ ثب ًٴبة ٹبيي ٣ٸ ثٸ آٱ ٵك٪ اػز حش٣ز ٯي ٣ٴٴذ. 

ٳب٧ٺبٱ ايٰض ثب ٯٶسٶس ثشٙ سٵ اص ٵػي ًٴبة سد ٯي ؿٶد. ٟج٪ اص آٱ ٣ٸ ٯحبَٛ دـز سيشثبس ثشٶاٳذ ٣بسي 

ؼشٷ ؿجيٸ چيضي ٣ٸ آسسٶس داؿز، ثٸ ًشٛؾ دشر ٯي ٣ٴذ. ايٰض ػشيْ اٳؼب٭ ثذٹذ، ايٰض ي٢ ٯبدٷ ٯٴٜ

 .ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ. ي٢ اٳٜؼبس ٯٺيت. اػٴٶٯٶثي٪ دس آسؾ ٯي ػٶصد

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس آوبي ٧شٵٷ سا ٣ٸ ثب ًٴبة ثٸ ٹٮ ٵك٪ ؿذٷ اٳذ ثٸ ًشٙ آػبٳؼٶس ٹذايز ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش ثب احشيبى دسيچٸ سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ ٵاسد ديؾ سبالس ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .٣بة ثب دٵسثيٲ سٜٴ٦ خٶد داخ٪ ديؾ سبالس سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ
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 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .دٴؼشٷ ٹبي اك٬ي چيضي ديذٷ ٯي ؿٶدٛيـش ػ٬ٶ ٯي سٵد. دـز اٵ ثبالي 

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد

 .٣بة: ي٤ي دي٨ٸ ٹٮ اٵٱ ػبػز

 !آسيبدٳي )اص ساديٶ(: ٛيـش، ايٲ يٸ س٬ٸ اع. ثشٵٱ ثيشٵٱ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٰي ؿٶد. اٵ حشٙ ٹبي آسيبدٳي سا ٳٰي ؿٴٶدٛيـش ٯشٶػٸ ٳٶس ساديٶ ٳ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .٣بة آٯبدٷ ؿ٬ي٢ ٯي ؿٶد

 .٣بة: ثؼٴت. يٸ ٣ٮ دي٨ٸ ثيب دبييٲ سش

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش ٹٴٶص ٯشٶػٸ ٳـذٷ ي٢ ٳٜش دـز ػش اٵػز

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .٣بة خـ٤ؾ ٯي صٳذ. ٣ؼي ٣ٸ اص ػ٠ٚ دبييٲ ٯي آيذ، ٯب٩ اػز

 .آسيبدٳي: ٣بة. ٳٸ، اٵٱ ٵأٟي ٳيؼز

 .٣بة ثٸ ًشٙ اٵ ثشٯي ٧شدد
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 ٣بة: اص ٣ؼب ٯي دٵٳي؟

 !آسيبدٳي: اٵٱ ٠ٛي يٸ سلٶيشٷ. ٛيـش... ٛيـش ٵأٟيٸ

 اداٯٸ – سػشبٳيثيٰب ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

 .ػبيشٶ ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد ٛيـش دس خٌش اػز. اٵ ثٸ ػخشي دػش٤ؾ خٶد سا دسٯي آٵسد

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٯب٩ ثٸ آساٯي دـز ػش ٛيـش حش٣ز ٯي ٣ٴذ

 .ٯب٩: ػال٭

 .ٹٰيٲ ٣ٸ ٛيـش ثشٯي ٧شدد، ٯب٩ ثٸ اٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. ٛيـش ثٸ صٯيٲ ٯي اٛشذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ػٴٶثي، ثشع ثبال، اسبٝ –ي داخ٬

  

٣بة ثٸ ًٶس ٗيشاسادي ٯبؿٸ سا ٛـبس ٯي دٹذ ٵ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ. ٯب٩ سٵي صٯيٲ ٯي اٛشذ. ٣بة ػشؽ سا 

 .ثبال ٯي آٵسد. ٯشحيش اػز

 !آسيبدٳي )اص ساديٶ(: ايٰض؟ ايٰض؟ خٶدر سٵ ثشػٶٱ ديؾ سبالس، ٹٰيٲ حبال

 اداٯٸ – ٳيثيٰبسػشب ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ايٰض ٳضدي٢ ٯؼشْٰ خٶد سا اص ٯٶسٶس دبييٲ ٯي اٳذاصد ٵ ثٸ ًشٙ ٯؼشْٰ ؿشٵّ ثٸ دٵيذٱ ٯي ٣ٴذ

 ؿت – ٹش٪ ساٹشٵي –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس د٧ٰٸ آػبٳؼٶس سا ٯي صٳذ. دس ثبص ٯي ؿٶد. آسسٶس آٱ ٹب سا ثٸ داخ٪ آػبٳؼٶس ٹ٪ ٯي دٹذ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –داخ٬ي 

  



adamakechobi.ir 

 .٣ؾ ٵاسد ٯؼشْٰ ٯي ؿٶد ٵ اص ٣بٳب٩ ثبال ٯي سٵدايٰض اص ٹٶا

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض خٶد سا ثٸ ػبيشٶ ٯي سػبٳذ ٣ٸ اص حب٩ سٛشٸ اػز

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

داسد ٵ ثبالي ػش ٛيـش ايٰض ٵاسد ديؾ سبالس ٯي ؿٶد. اٵ اص ي٢ ٟٜؼٸ ػٔجٸ ٢ٰ٣ ٹبي اٵ٫يٸ سا ثشٯي 

 .ٯي سٵد ٣ٸ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ اػز. ٫جبػؾ سا ٣ٴبس ٯي صٳذ. ٣بة ٵ آسيبدٳي خٶد سا ٯي سػبٳٴذ

 ايٰض: چٸ اسٜبٟي اٛشبد؟

 .آسيبدٳي: ٯب٩، ٛيـش سٵ ٣ـز

 .٣بة، ٯب٩ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ًشٙ دي٨ش سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ ٵ چـٰبٳؾ ثؼشٸ اػز

 .٣بة: ٳٰي سٶٳؼشٮ ثٺؾ ؿ٬ي٢ ٣ٴٮ

 .ض ػيٴٸ ٛيـش سا ٛـبس ٯي دٹذايٰ

٣بة )سٵ ثٸ ايٰض(: ثش٧شدٵٳذٱ اٵٱ ثٸ صٳذ٧ي ثي ٛبيذٷ اع. رٹٴؾ ٹٰيٲ حبال ٹٮ اٵٱ دبييٲ ٧يش 

 .اٛشبدٷ. ٹٰٸ چي سٰٶ٭ ؿذ

 .ايٰض دػز ٳ٨ٸ ٯي داسد ٵ ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد

 ايٰض: ٹٰيٲ؟ دغ ٯب ؿ٤ؼز خٶسديٮ؟

 .٣بة: ٣بسٯٶٱ سٰٶ٭ ؿذ. ٯشأػٜٮ

 .ٷ ٯي ٣ٴذايٰض ثٸ اٵ ٳ٨ب

 ايٰض: خت، اٵٱ ٯٲ ٳيؼشٮ ٣ٸ ٟشاسٷ ثش٧شد٭ ديؾ خبٳٶادٷ ٭، دسػشٸ؟

 .٣بة ػٶاة ٳٰي دٹذ

ايٰض )ثٸ خضاٳٸ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ(: ؿش٭ آٵسٷ. ٵأٟبً ٯي خٶاػشٮ ثذٵٳٮ اٵٱ سٶ چٸ خجشٷ. ٯٌٰئٲ ثٶد٭ ايٲ 

 .ي٤ي سٵ ٯي سٶٳؼشيٮ اٳؼب٭ ثذيٮ

 .٣بة: ثيبيٲ ٯٶاد ٯٴٜؼشٷ سٵ ٣بس ثزاسيٮ

 .ٳي: ٳٸ، ٹٴٶص يٸ ساٷ دي٨ٸ ٹؼزآسيبد

 .٣بة ٵ ايٰض ثٸ ٣بس خٶد اداٯٸ ٯي دٹٴذ
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 .آسيبدٳي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٠ٛي ثبيذ اٵٱ دبييٲ ٛيـش سٵ دٳجب٩ ٣ٴيٮ

 .ايٰض: ٵٟز ٳذاسيٮ

 .آسيبدٳي: ٳٸ، اٵٱ دبييٲ ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي ٵٟز ٹؼز

  .٣بة ٵ ايٰض ػشؿبٱ سا ثبال ٯي آٵسٳذ ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ

دٳي )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٵ ٯب ديذاؽ ٯي ٣ٴيٮ. خي٬ي خت. ٹٰيٲ ٣ٸ كذاي ٯٶػي٠ي آسسٶس اٵٯذ، اص آسيب

ا٤٫ششٵٳي٢ ثشاي ثٸ ٹٶؽ آٵسدٳؾ اػشٜبدٷ ٣ٴيٲ. ٯي سٶٳيٮ اٵٱ دبييٲ ثٺؾ هشثٸ ثضٳيٮ. )ثٸ دسٹب 

يٲ ٵ اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ( ثجيٴيٲ. ثجشيٴؾ اٵٱ ػب. ٹٰيٲ ٣ٸ ٯٶػي٠ي سٰٶ٭ ؿذ، ثيٰبسػشبٱ سٵ ٯٴٜؼش ٯي ٣ٴ

 .ٯب ٹٰٸ اليٸ ٹب ثب اػشٜبدٷ اص هشثٸ سد ٯي ٣ٴيٮ

 .ايٰض ثٸ آسيبدٳي ٵ ثٔذ ثٸ ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ايٰض: اسصؿؾ سٵ داسٷ اٯشحبٱ ٣ٴيٮ. ٵ ٵٟشي ٯٲ داس٭ ٯٶاد ٯٴٜؼشٷ سٵ ٣بس ٯي راس٭ ػبيشٶ ٯي سٶٳٸ 

 .ٳ٨ٺجبٱ ٹب سٵ ثيشٵٱ ٳ٨ٸ داسٷ

 ٣بة: ػبيشٶ صٳذٷ ٳٰي ٯٶٳٸ، ٯي ٯٶٳٸ؟

 .ا س٤بٱ ٯي دٹذايٰض ػشؽ س

 .آسيبدٳي: ٣بة، ثجيٲ. ٯب ثبيذ ايٲ سٵ اٯشحبٱ ٣ٴيٮ

 .ايٰض: ثشيٮ

ايٰض ٯ٤بٳيؼٮ سا اص ػب١ خٶد ثيشٵٱ ٯي آٵسد. ٣بة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ػب٣ز. آسيبدٳي ٫ٶ٫ٸ ٹب سا ثيشٵٱ ٯي 

 .٣ـذ

 .ايٰض: ثجيٴيٲ، ا٧ٸ ٵاػٸ هشثٸ ثشٳ٨ـشيٲ، ٯٲ ثشٯي ٧شد٭، ثب ؿٰب يب ثذٵٱ ؿٰب

 .ؿٶد ٣بة ث٬ٴذ ٯي

 .٣بة )دس سأييذ آسيبدٳي(: دسػز ٯي ٧ٸ. دسػز ٯي ٧ٸ

 .آسيبدٳي: ٯي سٶٳٮ ثٺز آشٰبد ٣ٴٮ ٣بسي سٵ ٣ٸ الصٯٸ اٳؼب٭ ثذي؟ ٯٴِٶس٭ ايٴٸ ٯب٩ اٵٱ دبييٴٸ

 .٣بة: ٯي دٵٳٮ ٣ؼب ديذاؽ ٣ٴٮ. اٵٱ ٛيـش سٵ داسٷ

 آسيبدٳي: اص ٣ؼب ٯي دٵٳي؟

 .اٵٱ ثش٧شد٭ دبييٲ ٣بة: اٵٱ اص٭ ٯي خٶاد دٳجب٫ؾ ثش٭. ٯي خٶاد ثب

 ... آسيبدٳي ٵ ٣بة ٫ٶ٫ٸ ٹب سا ثٸ خٶد ٵك٪ ٯي ٣ٴٴذ ٵ سٵي صٯيٲ دساص ٯي ٣ـٴذ. ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص –( ثشصخ) ػبح٪ –خبسػي 
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ػبخشٰبٱ ٹبي ؿٺشي  .آسيبدٳي ٣ٴبس ػبح٪ دس ٯيبٱ ي٢ ٯٶع ػبح٬ي اػز. اٵ اًشاٙ خٶد سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

ٹب ٯبٳٴذ كخشٷ ٹبي يخي دس آة ٯي اٛشٴذ. ٣بة اص ٟؼٰز ٹبي  ٣ٴبس ػبح٪ س٬ٰجبس ؿذٷ اٳذ. ػبخشٰبٱ

٣ٮ ٰٓٞ آة ثٸ ًشٙ اٵ ٯي آيذ. آسيبدٳي ثٸ ؿٺش ٯشالؿي ؿذٷ اًشاٙ خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٣بة اٵ سا ث٬ٴذ 

 .ٯي ٣ٴذ

 ٣بة: حب٫ز خٶثٸ؟

 آسيبدٳي: ايٲ دٳيبي سٶئٸ؟

 .٣بة: ثٶد. ٯب٩ ثبيذ ايٲ ػب ثبؿٸ. ثيب ثشيٮ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

ٳٰبيي دٵس اص ٵٱ ٣ٸ دس حب٩ ػ٠ٶى اص د٪ اػز. دػشبٱ آسسٶس دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ خٶاثيذٷ، ثبال سٛشٸ 

 .اػز

 ؿت – آػبٳؼٶس داخ٪ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ دس ٹٶا ٯ٬ٔٞ اػز ٵاسد ٟؼٰز ثبالي آػبٳؼٶس ٯي ؿٶد

 سٵص – ٳيثيٰبسػشب ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ٯحبِٛبٱ ثٸ ٯؼشْٰ ثشٯي ٧شدٳذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض ػبيشٶ سا ٣ٸ ثي حب٩ اػز، ث٬ٴذ ٯي ٣ٴذ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ٯحبِٛبٱ اص ٹٰٸ ًشٙ ٯؼشْٰ سا ٯحبكشٷ ٯي ٣ٴٴذ. ٧شٵٹي اص آٱ ٹب اص ديٶاسٹب ثبال ٯي آيٴذ
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 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

چٴذ ٯحبَٛ اص ثشع سٵثٸ سٵ ثٸ ايٰض ٵ ػبيشٶ ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ايٰض، ػبيشٶ سا ثٸ ديٶاس س٤يٸ ٯي دٹذ. اٵ 

 .ي٢ اػ٬حٸ دس دػشبٱ ػبيشٶ ٯي ٧زاسد

 ايٰض: ػبيشٶ. اصر ٯي خٶا٭ حٶاػز ثٸ ٛيـش ثبؿٸ سب ٯٲ ٯٶاد ٯٴٜؼشٷ سٵ ٣بس ثزاس٭. ثبؿٸ؟

 .خشي ٫جخٴذ ٯي صٳذػبيشٶ ثٸ ػ

 .ػبيشٶ: سٶ ٣بسي ٯظ٪ ايٲ ػبيي ٵاػٸ سٶسيؼز ٹب ٳيؼز

 .ايٰض ٹٮ ٫جخٴذ ٯي صٳذ ٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٣ٸ ثشٵد

 .ايٰض: احٰٞ ٳجبؽ

 .٣بة ٟج٪ اص خشٵع ػشي ٹٮ ثٸ ٛيـش ٯي صٳذ

 سٵص –( ثشصخ) ػبح٪ –خبسػي 

  

خيبثبٱ ٹب ثٸ ؿ٬٤ي  .ٯي ٣ٴٴذ٣بة ٵ آسيبدٳي اص ٯيبٱ ػبخشٰبٱ ٹبي ث٬ٴذ ٵ دس حب٩ ٛشٵدبؿي ٓجٶس 

سشػٴب١ خب٫ي ٹؼشٴذ. دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آٱ ٹب ػ٬ٶسش ٯي سٵٳذ، ػبخشٰبٱ ٹب ػذيذسش ٵ ٯشٜبٵر ٯي 

ؿٶٳذ. آسيبدٳي ٯؼحٶس ٯؼٰٶٓٸ ؿ٨ٜز اٳ٨يض ػبخشٰبٱ ٹب ؿذٷ اػز؛ ٹش ػج٢ ٯٰٔبسي ٟبث٪ سلٶس دس 

 .اٯٶاع آسٯبٱ ؿٺشٹبي ؿ٤ؼز خٶسدٷ

 .خشي؟ ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ اعآسيبدٳي: ٹٰٸ ايٲ ٹب سٵ سٶ ػب

 .٣بة: ػب٩ ٹب سٵؿٶٱ ٣بس ٯي ٣شديٮ. اص سٵ خبًشٷ ٹبٯٶٱ ػبخشيٮ

ٳب٧ٺبٱ چيضي سٶػٸ ٣بة ٵ آسيبدٳي سا ػ٬ت ٯي ٣ٴذ. ي٢ دؼشثچٸ ٯٶًاليي ٵ ي٢ دخششثچٸ ٯٶًاليي خٮ 

 .ؿذٷ اٳذ ٵ سٵي صٯيٲ دٳجب٩ چيضي ٹؼشٴذ. كٶسسـبٱ ديذٷ ٳٰي ؿٶد

 .٣بة: اص ايٲ ٵس ثشيٮ

 .دٵٳذ ٵ ٯي دٵٳذثچٸ ٹب ٯي 

 ؿت – آػبٳؼٶس داخ٪ –داخ٬ي 
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آسسٶس ٯٶاد ٯٴؼشٷ ٣ٶچ٢ سا سٵي سشٯض ٵ ٣بث٪ ٹبي آػبٳؼٶس ٯي ٧زاسد. اٵ اص ٣بث٪ ثبال ٯي سٵد، ػبيي 

ي٢ اٳٜؼبس ٣ٶچ٢. ي٤ي اص ٣بث٪ ٹب دبسٷ ٯي ؿٶد ٵ  .دٴبٷ ٯي ٧يشد ٵ د٧ٰٸ ٣ٴشش٩ اص ساٷ دٵس سا ٯي صٳذ

 .ٯي اٛشذ

 سٵص –( ثشصخ) ٯششٵ١ ؿٺش –خبسػي 

  

٣بة ٵ آسيبدٳي اص ي٢ خيبثبٱ ٯششٵ١ ٯي ٧زسٳذ. سش٣يت ػبخشٰبٱ ٹب س٬ٜي٠ي اص آدبسسٰبٱ ٹب ٵ خبٳٸ ٹبي 

 .ػذيذ ٵ ٟذيٰي اػز

اٵٱ اٵ٫يٲ آدبسسٰبٱ ٯب  (٣بة: ايٲ ٯح٬ٸ ٯبػز. ٟجالً ايٲ ػب صٳذ٧ي ٯي ٣شد٭. )ثب دػز اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ

 .ٱ. ثٔذؽ ٹٮ ٣ٸ ٯب٩ حبٯ٬ٸ ؿذ، سٛشيٮ ايٲ خٶٳٸثٶد، ثٔذ اػجبة ٣ـي ٣شديٮ ثٸ ايٲ ػبخشٰٶ

 آسيبدٳي: ٹٰٸ ايٲ ٹب سٵ اص سٵ خبًشٷ اص ٳٶ ػبخشي؟

 .٣بة: ٹٰٶٱ ًٶس ٣ٸ ثٺز ٧ٜشٮ، ٬٣ي ٵٟز داؿشيٮ

 آسيبدٳي: ايٲ چيٸ؟

 .٣بة: ايٲ خٶٳٸ ايٸ ٣ٸ ٯب٩ سٶؽ ثضس٥ ؿذ

 آسيبدٳي: االٱ اٵٱ ػبػز؟

 .٣بة )ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ(: ٳٸ. ثيب ثشيٮ

 .ٱ ٹب ٵاسد ي٢ آػٰبٱ خشاؽ ؿيـٸ اي ٯي ؿٶٳذآ

 اداٯٸ –( ثشصخ) خشاؽ آػٰبٱ الثي –داخ٬ي 

  

٣بة: ٹشدٵٯٶٱ ٯي خٶاػشيٮ سٶ يٸ خٶٳٸ صٳذ٧ي ٣ٴيٮ، اٯب ايٲ ػٶسػبخشٰٶٱ ٹب سٵ دٵػز داؿشيٮ. سٶ 

 .دٳيبي ٵأٟي ٯؼجٶس ثٶديٮ اٳشخبة ٣ٴيٮ، اٯب ايٲ ػب ٳٸ

 .ذ ٵ ثٸ آػبٳؼٶسٹب ٯي سػٴذ٣بة ٵ آسيبدٳي اص ػب٫ٲ ثشاٝ ٯي ٧زسٳ

 سٵص –ثيٰبسػشبٳي  ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ايٰض اص سشاع ثبال ٯي دشد. اص ٹش ًشٙ ثٸ اٵ ٬٧ٶ٫ٸ ؿ٬ي٢ ٯي ؿٶد. اٵ چٴذ ٯحبَٛ سا ٯي صٳذ
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 ؿت – آػبٳؼٶس داخ٪ –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس اص ٣بث٪ آػبٳؼٶس ثبال ٯي سٵد ٵ چٴذ ػبي دي٨ش ٹٮ ثٰت ٣بس٧زاسي ٯي ٣ٴذ

 سٵص –( ثشصخ) خشاؽ آػٰبٱ ٳؼٶسآػب –داخ٬ي 

  

 آسيبدٳي: چٌٶسي ٛيـش سٵ ثشٯي ٧شدٵٳيٮ؟

 .٣بة: ثبيذ دٳجب٩ يٸ چيضي ٯظ٪ هشثٸ ثبؿيٮ

 آسيبدٳي: چي؟

 .٣بة اػ٬حٸ ٣ٰشي خٶد سا دسٯي آٵسد ٵ چ٢ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: يٸ چيضي ػش ٹٮ ٯي ٣ٴٮ. ثجيٲ، يٸ چيضي ٹؼز ٣ٸ ثبيذ دس ٯٶسد ٯٲ ثذٵٳي. دس ٯٶسد س٠٬يٲ

 .ثٸ آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ٣بة 

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ايٰض ثب ي٤ي اص ٯحبِٛبٱ دس٧يش اػز. دٵ ٯشد ثب ٯـز ٹٰذي٨ش سا ٯي صٳٴذ

 سٵص –( ثشصخ) ٹبٵع دٴز –داخ٬ي 

  

 .٣بة ٵ آسيبدٳي ٵاسد ساٹشٵي خبٳٸ اي ثب ٛوبي داخ٬ي ٳبٹٰبٹٴ٦ ٯي ؿٶٳذ. ٣بة اػ٬حٸ دس دػز داسد

 .ٯظ٪ ٵيشٵع ٯي ٯٶٳٸ. )سٵ ثٸ آسيبدٳي( اٳٌٔبٙ دزيش. ٣بٯالً ٯؼشي ٣بة: يٸ ٤ٛش

 .آٱ ٹب ثب احشيبى اص ساٹشٵ سد ٯي ؿٶٳذ

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٣ٶچ٢ سشيٲ ثزس يٸ ٤ٛش ٯي سٶٳٸ سؿذ ٣ٴٸ. )اػ٬حٸ خٶد سا ثبال ٯي آٵسد( سؿذ 

 .اٵٱ ٯي سٶٳٸ دٳيبي سٶ سٵ سٔشيٚ يب ٳبثٶد ٣ٴٸ

ٴذ، ٹٰبٱ آؿذضخبٳٸ خبٳٸ ٣بة ٵ ٯب٩ ٣ٸ ٟجالً ديذٷ ايٮ. ٯب٩ ٣ٴبس ٯيض آٱ ٹب ثٸ آؿذضخبٳٸ ٯي سػ

آؿذضخبٳٸ ٳـؼشٸ اػز. دـشؾ ثٸ آٱ ٹبػز. ثٸ ايٶاٱ خيشٷ ؿذٷ اػز. ثشع ٹبي ثشصخ اص دـز 

 .ؿيـٸ ٹب ديذٷ ٯي ؿٶد

يٸ ٤ٛش ػبدٷ ٵ ٣ٶچ٢ ٣ٸ ٹٰٸ چي سٵ ٓٶم «. دٳيبي سٶ ٵأٟي ٳيؼز»ٯب٩: ٣ٶچ٢ سشيٲ ايذٷ ٹب ٯظ٪ 
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 .٣شد

 .ٯب٩ ثٸ ًشٙ آٱ ٹب ثشٯي ٧شدد

ٯب٩ )اداٯٸ ٯي دٹذ(: اًٰيٴبٱ ثٸ ٳيبر. ايٲ ٣ٸ چ٠ذس ٵأٟيٸ )ثٸ ٣بة اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ( ٤ٛش ٯي ٣ٴي اٵٱ 

 ٹؼز؟ يب ٤ٛش ٯي ٣ٴي اٵٱ ٹٮ ثٸ اٳذاصٷ ٯٲ ٧ٮ ؿذٷ اع؟

 .٣بة ثٸ ًشٙ ٯب٩ ٯي سٵد

 .٣بة: ٯٲ ٯي دٵٳٮ چي ٵأٟيٸ، ٯب٩

 .٣بة ٣ٴبس اٵ ٯي ٳـيٴذ

ديذٹبي سذسيؼي ٳذاسي؟ حغ ٳٰي ٣ٴي ؿ٤ٴؼٸ ؿذي، دا٭؟ ايٲ ٣ٸ ؿش٣ز ٹبي ثي ٳب٭ ٵ ٳـٶٱ ٯب٩: سش

 ٵ ٳيشٵٹبي د٬يغ ٹٰٸ ػبي دٳيب دٳجب٫ز ٹؼشٲ؟ ٹٰٶٱ ػٶس ٣ٸ سلبٵيش يٸ خيب٩ دشداص سٵ آصاس ٯي دٱ؟

 .ٯب٩ دػشبٱ خٶد سا ثب حب٫ز سأػٚ سٵي كٶسر ٣بة ٯي ٧زاسد

ٓش٠بد ٳذاسي. دغ اٳشخبة ٣ٲ. اٳشخبة ٣ٲ ٣ٸ ايٲ ػب ثبؿي. ٯٲ ٯب٩: ٟجٶ٩ ٣ٲ. سٶ دي٨ٸ ثٸ يٸ ٵأٟيز ا

 .سٵ اٳشخبة ٣ٲ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

ٯحبَٛ ايٰض سا اص ثبالي ٳشدٷ ٹب دبييٲ ٯي اٳذاصد، اٯب ٹٰيٲ ٣ٸ ٯي دشد دبييٲ، ثب ؿ٬ي٢ چٴذ ٬٧ٶ٫ٸ ٣ـشٸ 

 .ٯي ؿٶد

 ؿت – آػبٳؼٶس داخ٪ –داخ٬ي 

  

س ثشٯي ٧شدد. اٵ ػشإ ػبيشٶ ٯي سٵد ٵ ٣شؾ سا ٣ٴبس ٯي صٳذ. ٫جبػؾ خٶٳي آسسٶس ثٸ داخ٪ آػبٳؼٶ

 .اػز

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ػبيشٶ ػشٛٸ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ػخشي ٳٜغ ٯي ٣ـذ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 
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 .ٵٱ ثب حش٣ز ثؼيبس آٹؼشٸ دس حب٩ ػ٠ٶى اػز

 سٵص –ٹبٵع )ثشصخ(  دٴز آؿذضخبٳٸ، –داخ٬ي 

  

 .ٯب٩ ٹٰچٴبٱ كٶسر ٣بة سا ٧شٛشٸ اػز

٣بة: سٶ ٯي دٵٳي ٯؼجٶس٭ چي ٣بس ٣ٴٮ. ثبيذ ثش٧شد٭ ديؾ ثچٸ ٹبٯٶٱ، ثشاي ايٲ ٣ٸ سٶ اٵٱ ٹب سٵ سش١ 

 .٣شدي. )٣ٮ ٣ٮ ٓلجبٳي ٯي ؿٶد( ثشاي ايٲ ٣ٸ ٯب سٵ سش١ ٣شدي

 .ٯب٩: اؿشجبٷ ٯي ٣ٴي

 .٣بة: اكالً

 .ٯب٩: ػشدس٧ٰي

 .ٯب٩ كٶسر ٣بة سا ٵ٩ ٯي ٣ٴذ

ثچٸ ٹب ًشٙ دي٨ش  .ٯب٩: ثچٸ ٹبي ٯب ايٴؼبٱ. ٵ سٶ دٵػز داسي يٸ ثبس دي٨ٸ كٶسر اٵٱ ٹب سٵ ثجيٴي

 .كٶسسـبٱ سا ٳٰي ثيٴيٮ .آؿذضخبٳٸ خٮ ؿذٷ اٳذ ٵ سٵي صٯيٲ دٳجب٩ چيضي ٹؼشٴذ

 .٣بة: ث٬ٸ، اٯب ٯي خٶا٭ اٵٱ ثبال ثجيٴٰـٶٱ، ٯب٩

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ايٰض ي٢ ٯحبَٛ دي٨ش سا اص دب دسٯي آٵسد. اٵ سٵي ي٤ي اص ديٶاسٹبي ٵسٵدي ثٰت ٣بس ٯي ٧زاسد

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ػبيشٶ ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد ٳيشٵٹبي حٜبُز اص ٣بٳب٩ ٹٶا ثبال ٯي آيٴذ. اٵ ػشٛٸ ٯي ٣ٴذ

 سٵص –( ثشصخ) عٹبٵ دٴز آؿذضخبٳٸ، –داخ٬ي 

  

 .ٯب٩ ثٸ ٣بة ٯي خٴذد

ٯب٩: اٵٱ ثبال؟ ثٸ خٶدر ٧ٶؽ ٣ٲ. )اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ( ايٲ ٹب ثچٸ ٹبي ٯب ٹؼشٴذ. ٳ٨بٷ ٣ٲ. )سٵ ثٸ ثچٸ ٹب 

 ٯي ٣ٴذ( ػيٰض؟ ٛي٬يذب؟
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آٱ ٹب ػشؿبٱ سا ثشٯي ٧شداٳٴذ، اٯب ٣بة سٵيؾ سا ثشٯي ٧شداػبيشٶ ػشٛٸ ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ػخشي ٳٜغ 

 .ٯي ٣ـذ

 سٵص –ى اص د٪ ثبساٳي ثبال آٯذٷ ػ٠ٶ حب٩ دس ٵٱ –بسػي داخ٬ي / خ

  

 .ٵٱ ثب حش٣ز ثؼيبس آٹؼشٸ دس حب٩ ػ٠ٶى اػز.ٯٲ ٯي دٵٳٮ

 ٯب٩: ا٧ٸ اؿشجبٷ ٣شدٷ ثبؿي، چي؟ ا٧ٸ اٵٳي ٣ٸ ٵأٟيٸ ٯٲ ثبؿٮ، چي؟

 .٣بة ػٶاة ٳٰي دٹذ

 ي؟ٯب٩: دائٮ ثٸ خٶدر ٯي ٧ي چي ٯي دٵٳي، اٯب چي سٵ ثبٵس داسي؟ چي احؼبع ٯي ٣ٴ

 .٣بة ٬٣ٴؼبس ٯي سٵد

٣بة: ٧ٴبٷ. احؼبع ٧ٴبٷ ٯي ٣ٴٮ، ٯب٩. ٵ ٯٺٮ ٳيؼز ٯٲ چي ٣بس ٯي ٣ٴٮ، ٯٺٮ ٳيؼز چ٠ذس دسٯٶٳذٷ ا٭، 

 .ٯٺٮ ٳيؼز چ٠ذس ػشدس٧ٰٮ، ايٲ حغ ٧ٴبٷ ٹٰيـٸ ٹؼز. ٯٲ سٵ يبد ح٠ي٠ز ٯي اٳذاصٷ

 ٯب٩: چٸ ح٠ي٠شي؟

 .٣بة: ٯٲ ثبٓض ؿذ٭ سٶ ٵأٟيز خٶدر سٵ صيش ػإا٩ ثجشي

 سٶ ايٲ ٤ٛش سٵ سٶ رٹٲ ٯٲ ٧زاؿشي؟ٯب٩: 

 آسيبدٳي: اٵٱ چي ٯي ٧ٸ؟

٣بة: ٯي دٵٳؼشٮ س٠٬يٲ اٯ٤بٱ دزيشٷ ثشاي ايٲ ٣ٸ ٯٲ ٟج٬ؾ ايٲ ٣بس سٵ ثب اٵٱ ٣شدٷ ثٶد٭. ايٲ ٣بس سٵ 

 .ثب ٹٰؼش خٶد٭ ٣شد٭

 آسيبدٳي: چشا؟

 ...٣بة: ٯب ايٲ ػب ٧ٮ ؿذٷ ثٶديٮ

 :ٌْٟ ثٸ

 .صٳٴذ٣بة ٵ ٯب٩ دس خيبثبٱ ٹبي ثشصخ ٟذ٭ ٯي 

 ...٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٯي دٵٳؼشٮ ثبيذ ٛشاس ٣ٴيٮ، اٯب اٵٱ ٟجٶ٩ ٳٰي ٣شد

 :ٌْٟ ثٸ

ٯب٩ ثٸ خبٳٸ دٵساٱ ٣ٶد٣ي خٶد ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٵاسد اسبٝ خٶاة ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ًشٙ دٴؼشٷ اسبٝ ٯي سٵد 

بٵكٴذٵٝ آٱ ٣ٸ ي٢ خبٳٸ اػجبة ثبصي ٣ٴبس آٱ اػز. ٯب٩ دس خبٳٸ اػجبة ثبصي سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ي٢ ٧

ػبػز. ٯب٩ دس ٧بٵكٴذٵٝ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ٧بٵكٴذٵٝ خب٫ي اػز. اٵ ٛشٛشٷ ٣ٶچ٢ سا دس ٧بٵكٴذٵٝ ٯي 

 .٧زاسد ٵ دس سا ٟٜ٪ ٯي ٣ٴذ
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٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٵٱ يٸ چيضي سٵ ػبي اٯٴي ٧زاؿز، دس آٰبٝ خٶدؽ. سلٰيٮ ٧شٛز 

 .ح٠ي٠شي سٵ ٣ٸ صٯبٳي ٯي دٵٳؼز ٛشاٯٶؽ ٣ٴٸ

 .ٳي حشٙ ٯي صٳذ، اٯب ٳ٨بٹؾ دس سٰب٭ ٫حِٸ ٹب ثٸ ٯب٩ اػز٣بة ثب آسيبد

 .٣بة: ٳشٶٳؼز خٶدؽ سٵ ٳؼبر ثذٷ

 .ٯب٩ ػشؽ سا دبييٲ ٯي اٳذاصد

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة دس خيبثبٱ ٹبي ثشصخ ػش٧شداٱ اػز

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٵاػٸ ٹٰيٲ سلٰيٮ ٧شٛشٮ ثش٭ دٳجب٫ؾ

 :ٌْٟ ثٸ

  .٩ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. اٵ ٵاسد خبٳٸ ٯي ؿٶد٣بة ثٸ خبٳٸ ٵي٤شٶسيبيي دٵساٱ ٣ٶد٣ي ٯب

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: سٶ آٰبٝ رٹٴؾ سٛشٮ ٵ اٵٱ ػبي ٯخٜي سٵ ديذا ٣شد٭

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة دس خبٳٸ اػجبة ثبصي سا ثبص ٯي ٣ٴذ. اٵ دس ي٢ ٧بٵكٴذٵٝ سا ثبص ٯي ٣ٴذ ٵ ٛشٛشٷ سا ثشٯي داسد

ػب ٣بس ٧زاؿشٮ. يٸ ٤ٛش ػبدٷ ٣ٸ ٹٰٸ چي ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ٵاسد رٹٴؾ ؿذ٭ ٵ يٸ ٤ٛش اٵٱ 

 .سٵ ٓٶم ٣شد

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة ٛشٛشٷ سا سٵي ػٌح ٯي ٧زاسد ٵ ثٸ چشخؾ دسٯي آٵسد

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ايٲ ٣ٸ دٳيبي ٵأٟي ٳيؼز

  :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة دس ٧بٵكٴذٵٝ سا ٯي ثٴذد

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة ٵ ٯب٩ دس خيبثبٱ ٹبي ثشصخ ٟذ٭ ٯي صٳٴذ

 .حب٩ثش٧ـز ثٸ صٯبٱ 

 .ٯب٩: اٵٱ ٯش٥ سٴٺب ساٷ ٛشاس ثٶد

 :ٌْٟ ثٸ

٣بة ٵ ٯب٩ ثٸ خٌٶى ساٷ آٹٲ ٣ٸ دس ػشسبػش صٯيٴي ثبيش ساٷ داسد ٯي سػٴذ. آٱ ٹب سٵي خي دساص ٯي 

٣ـٴذ. ثٸ چـٰبٱ ٹٮ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ. ٯب٩ ٧شيٸ ٯي ٣ٴذ. ٣بة دػز ٯب٩ سا ٯي ٧يشد ٵ ثٸ اٵ اًٰيٴبٱ ٯي 

 .دٹذ. اٵ ؿشٵّ ثٸ حشٙ صدٱ ٯي ٣ٴذ
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 .٣بة: ٯٴشِش يٸ ٌٟبسي

 .كذاي ٳضدي٢ ؿذٱ ي٢ ٌٟبس. ٳٰبيي ٳضدي٢ اص چٺشٷ ٯب٩

٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: يٸ ٌٟبس ٣ٸ سٶ سٵ يٸ ػبي خي٬ي دٵس ٯي ثشٷ. ٯي دٵٳي اٯيذٵاسي سٶ سٵ ٣ؼب ثجشٷ، 

 !اٯب ٯٺٮ ٳيؼز! حبال ث٨ٶ چشا (اٯب ٯٌٰئٲ ٳيؼشي! )ٌٟبس ٹش ٫حِٸ ٳضدي٢ سش ٯي ؿٶد

 !ٌٟبس دـز ػش اٵػز(: ثشاي ايٲ ٣ٸ ثٸ ٹٮ ٯي سػيذ ٯب٩ )ٛشيبدصٳبٱ،

 :ٌْٟ ثٸ

 .آؿذضخبٳٸ ٣بة ٵ ٯب٩. ٣بة ٵ ٯب٩ ٣ٴبس ٹٮ خٶاثيذٷ اٳذ. ٯب٩ چـٰبٳؾ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. اٵ ث٬ٴذ ٯي ؿٶد

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: اٯب ٳٰي دٵٳؼشٮ ايٲ ٤ٛش ٯظ٪ ػشًبٱ سٶ رٹٴؾ سؿذ ٯي ٣ٴٸ

 :ٌْٟ ثٸ

 .ٳذٯب٩ ٵ ٣بة ٣ٴبس ٹٮ ٳـؼشٸ ا

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: حشي ثٔذ اص ايٲ ٣ٸ ثيذاس ٯي ؿذ

 :ٌْٟ ثٸ

 .ٯب٩ چبٟٶي آؿذضخبٳٸ سا ٫ٰغ ٯي ٣ٴذ. ٣بة ثٸ آساٯي دػشبٱ اٵ سا ٯي ٧يشد

 .ثش٧ـز ثٸ صٯبٱ حب٩

 .٣بة: حشي ثٔذ اص ايٲ ٣ٸ ثٸ ٵأٟيز ثش٧ـشي

 :ٌْٟ ثٸ

 .٣بة دػشبٱ ٯب٩ سا ٯي ٧يشد ٵ ٣ٴبسؽ ٯي ٳـيٴذ

 .ٱ حب٩ثش٧ـز ثٸ صٯب

 .٣بة: ٹٰچٴبٱ اكشاس داؿشي دٳيبر ٵأٟي ٳيؼز

 :ٌْٟ ثٸ

 .ٯب٩ سٵي ٫جٸ دٴؼشٷ ٹش٪ ٳـؼشٸ اػز. اٵ ي٢ دبيؾ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. ٣ٜـؾ دبييٲ ٯي اٛشذ

 .ثش٧ـز ثٸ صٯبٱ حب٩

 .٣بة: اٵٱ ٯش٥ سٴٺب ساٷ ٛشاس ثٶد

 :ٌْٟ ثٸ

 .ي ٣ـذٯب٩ خٶد سا اص ٫جٸ دٴؼشٷ ٹش٪ ثٸ دبييٲ دشر ٯي ٣ٴذ. ٣بة ٛشيبد ٯ

 .ٌْٟ ثٸ صٯبٱ حب٩

 .ٯب٩ ٧شيٸ ٯي ٣ٴذ

 .ٯب٩: سٶ رٹٲ ٯٲ سٵ آ٫ٶدٷ ٣شدي
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 .٣بة: ػٔي ٯي ٣شد٭ ثٺز ٢ٰ٣ ٣ٴٮ

ٯب٩: سٶ ثٸ ٯٲ خيبٳز ٣شدي، اٯب ٯي سٶٳي ٣بسر سٵ اكالح ٣ٴي. ٹٴٶص ٯي سٶٳي ػش ٟٶ٫ز ثبؿي. ٯب ٹٴٶص 

 .ٯي سٶٳيٮ ثب ٹٮ ثبؿيٮ. ٹٰيٲ ػب. سٶ دٳيبيي ٣ٸ ثب ٹٮ ػبخشيٮ

 سٵص –٩ ػ٠ٶى اص د٪ ثبساٳي ثبال آٯذٷ حب دس ٵٱ –/ خبسػي  داخ٬ي

  

 .ٳٰبيي دٵس اص ٵٱ دس حب٩ ػ٠ٶى

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

ٳيشٵٹبي حٜبُز ٵاسد سبالس ٯي ؿٶٳذ. آٳٺب ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴٴذ. ػبيشٶ ٹٰچٴبٱ ػشٛٸ ٯي ٣ٴذ. اٵ دس ٹٰبٱ 

 .حب٩ ثب اػ٬حٸ خٶد چٴذ سيش ؿ٬ي٢ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 

  

 .ايٰض چٴذ ٯبدٷ ٯٴٜؼشٷ دي٨ش ٣بس ٯي ٧زاسد

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ ٹٶا، ٣بٳب٩ –داخ٬ي 

  

 .ٯحبِٛبٱ اص ٣بٳب٩ ثبال ٯي آيٴذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .سٳؼ٢ سا داخ٪ ٣بٳب٩ ٯي اٳذاصدػبيشٶ ثٸ صحٰز هبٯٲ ٳبسٳؼ٤ي سا ٣ٸ دس دػز داسد ٯي ٣ـذ ٵ ٳب

 .ي٢ اٳٜؼبس ٯٺيت داخ٪ ٣بٳب٩. ػبيشٶ ٳٜغ آخش سا ٯي ٣ـذ. اٵ ٯي ٯيشد

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ –خبسػي 
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 .ايٰض چٴذ ٟؼٰز دي٨ش سا ٹٮ ٯٴٜؼش ٯي ٣ٴذ ٵ ثٸ ًشٙ ديؾ سبالس ٯي سٵد

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .س ٯي ؿٶد ٵ ػبيشٶ سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ثي ػبٱ سٵي صٯيٲ اٛشبدٷ اػزاٵ ٵاسد ديؾ سبال

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

ٹذٛٶٱ دس ٧ٶؽ ٹبي ايٰض اػز، آسسٶس د٧ٰٸ دخؾ سا ٯي صٳذ. سشاٳٸ اديز ديبٙ دخؾ ٯي ؿٶد. 

 .آسسٶس چبؿٴي ثٰت سا چ٢ ٯي ٣ٴذ

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

سا ٣ٸ اص دٵس ٳٶاخشٸ ٯي ؿٶد، ٯي ؿٴٶد. اٵ ثٸ ػشٓز ثٸ ًشٙ ٛيـش ٯي دٵد. ايٰض كذاي ٯٶػي٠ي 

 .ايٰض ا٤٫ششٵؿٶ١ سٵي ػيٴٸ اٵ ٯي ٧زاسد ٵ د٧ٰٸ سا ٯي صٳذ. ي٢ كذاي ؿذيذ

 سٵص –( ثشصخ) ٹبٵع دٴز آؿذضخبٳٸ، –داخ٬ي 

  

 .سٓذ ٵ ثشٝ آػٰبٱ ؿٺش سا ٛشا ٯي ٧يشد. آسيبدٳي ٯشٶػٸ ٯي ؿٶد

 .يـش سٵ ثجشيٮآسيبدٳي: ٣بة، ثبيذ ٛ

 .ٯب٩ )٧شيٸ ٣ٴبٱ(: ٳٰي سٶٳيٲ اٵٱ سٵ ثجشيٲ

 ٣بة: ا٧ٸ ٯٲ ايٲ ػب ثٰٶٳٮ، ٯي راسي اٵٱ ثشٷ؟

 آسيبدٳي: چي داسي ٯي ٧ي؟

 .ٯب٩: ٛيـش سٵ ايٶٵٳٸ

 .٣بة: آسيبدٳي ثشٵ ثجيٲ صٳذٷ اع

 .آسيبدٳي: ٣بة، سٶ ٳٰي سٶٳي ايٲ ٣بس سٵ ث٤ٴي

 .. ثشٵ٣بة: آسيبدٳي ثشٵ ثجيٲ صٳذٷ اع. ٹٰيٲ حبال

 .آسيبدٳي ثٸ ًشٙ ايٶاٱ ٯي سٵد. ٛيـش ثب دػز ٵ دبي ثؼشٸ آٱ ػب اٛشبدٷ اػز
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 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .چيضي ٳٰبٳذٷ ٵٱ دخ٪ آة ثيٜشذ

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

 .آسسٶس دس حب٫ي ٣ٸ ٣ٴشش٩ سا دس دػز داسد، اٳشِبس ٯي ٣ـذ

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ؾدي –داخ٬ي 

  

 .ايٰض ي٢ ؿٶ١ دي٨ش ثٸ ٛيـش ٵاسد ٯي ٣ٴذ

 سٵص –( ثشصخ) ٹبٵع دٴز ايٶاٱ، –داخ٬ي 

  

 .آسيبدٳي ٛيـش سا ٯي ٣ـذ. ثيشٵٱ سٓذ ٵ ثشٝ ؿذيذ آػٰبٱ سا ٳٶساٳي ٣شدٷ اػز

 .آسيبدٳي: اٵٱ ايٲ ػبػز ٵ االٱ ٵٟشـٸ، اٯب ٹٰيٲ حبال ثبيذ ثيبي

 .سا ٧شٛشٸ ٵ ثٸ چـٰبٳؾ خيشٷ ؿذٷ اػز ٣بة دػشبٱ ٯب٩

 ٣بة )ثي آٱ ٣ٸ ثٸ آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٣ٴذ(: ٛيـش سٵ ثب خٶدر ثجش، خت؟

 .آسيبدٳي: سٶ ٳٰي سٶٳي ايٲ ػب ثٰٶٳي ثشاي ايٲ ٣ٸ ثب اٵٱ ثبؿي

 .٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 .ثبيذ ديذاؽ ٣ٴٮ٣بة: ٳيؼشٮ. ػبيشٶ سب االٱ ٯشدٷ. ٯٔٴيؾ ايٴٸ اٵٱ االٱ يٸ ػبيي ٹٰيٲ ػبػز. ئٴي 

 .٣بة دٵثبسٷ ثٸ ٯب٩ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .٣بة: ٯٲ دي٨ٸ ٳٰي سٶٳٮ ثب اٵٱ ثبؿٮ، ثشاي ايٲ ٣ٸ اٵٱ ٵػٶد ٳذاسٷ

 .ٯب٩: ٯٲ سٴٺب چيضي ٹؼشٮ ٣ٸ االٱ ثٺؾ آش٠بد داسي

٣بة: آسصٵؽ سٵ داؿشٮ، ثيـشش اص ٹش چيض دي٨ٸ، اٯب ٳٰي سٶٳٮ سٶ سٵ ثذٵٱ ٹٰٸ ديچيذ٧ي ٹبر سلٶس 

 .ٹٰٸ ٣ٰبالسز ٵ ٹٰٸ ٓيت ٹبر٣ٴٮ. ثذٵٱ 

 .آسيبدٳي دبسچٸ ثؼشٸ ؿذٷ ثٸ دٹبٱ ٛيـش سا ثبص ٯي ٣ٴذ

 آسيبدٳي: حب٫ز خٶثٸ؟
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 .٣بة )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ثٸ خٶدر ٳ٨بٷ ٣ٲ. ٠ٛي يٸ ػبيٸ اي. ٠ٛي يٸ ػبيٸ اص ٹٰؼش ٵأٟي ٯٲ ٹؼشي

 .ٯب٩ چبٟٶي ٣ٴبس دػشؾ سا ٫ٰغ ٯي ٣ٴذ

 .ٳؼشٮ اٳؼب٭ ثذ٭، اٯب ٯشأػٜٮ، سٶ ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي خٶة ٳيؼشي٣بة: ٵ سٶ ثٺششيٲ چيضي ثٶدي ٣ٸ ٯي سٶ

 .ٯب٩ ٳب٧ٺبٱ چبٟٶ سا ثشٯي داسد ٵ ثٸ ػيٴٸ ٣بة ٯي ٣ٶثذ

 ٯب٩: ايٲ سٵ ٵأٟبً احؼبع ٯي ٣ٴي؟

 .ؿ٬ي٢ ي٢ ٬٧ٶ٫ٸ. ٯب٩ ثٸ صٯيٲ ٯي اٛشذ

 ٣بة: چي ٣بس داسي ٯي ٣ٴي؟

 .آسيبدٳي: ٛي ا٫جذاٹٸ يٸ ٣بسي ٣شد٭

ثبال ثٸ دبييٲ دشر ٯي ٣ٴذ. ٛيـش دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آػٰبٱ ثب سٓذ ٵ ثشٝ سٵؿٲ  آسيبدٳي، ٛيـش سا اص

 .ؿذٷ ثٸ دبييٲ دشر ٯي ؿٶد

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش ثٸ ٹٶؽ ٯي آيذ. اٵ ٳٜغ ٳٜغ ٯي صٳذ

 سٵص –( ثشصخ) ٹبٵع دٴز –داخ٬ي 

  

 .آسيبدٳي ٯي خٶاٹذ دٵثبسٷ ثٸ ٯب٩ ؿ٬ي٢ ٣ٴذ

 !ٳٸ، ٳٸ، ٳٸ ٣بة:

 .٣بة ثبالي ػش ٯب٩ صاٳٶ ٯي صٳذ. آسيبدٳي سٜٴ٦ خٶد سا دبييٲ ٯي آٵسد

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض )سٵ ثٸ ٛيـش(: ثشٵ اٵٱ ػب، اٵٱ ػب. ثذٵ. ثذٵ

 .ٛيـش ٹٴٶص ٳٜغ ٳٜغ ٯي صٳذ

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 
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 .حش٣ز ثؼيبس آٹؼشٸ. ٵٱ ٛبك٬ٸ چٴذاٳي ثب آة ٳذاسد

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

آسسٶس ٳ٨بٹي ثٸ دبييٲ دبي خٶد ٯي اٳذاصد ٵ د٧ٰٸ ٣ٴشش٩ اص ساٷ دٵس سا ٯي صٳذ. ثٰت ٹبي دبييٲ 

 .آػبٳؼٶس ٯٴٜؼش ٯي ؿٶٳذ. آػبٳؼٶس دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ دس آسؾ ٯي ػٶصد، دبييٲ ٯي سٵد

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش ثٸ ًشٙ خضاٳٸ ٯي سٵد. اٵ د٧ٰٸ سٵي دس سا ٯي صٳذ

 .دس دٵ ٫ٴ٨ٸ ٯ٠بث٪ اٵ ثبص ٯي ؿٶد. ٛيـش ٵاسد ٯي ؿٶد

 اداٯٸ – خضاٳٸ –داخ٬ي 

  

ٛيـش دس اسبٝ ػيبٷ ثٸ ساٷ ٯي اٛشذ. دسٹب دـز ػشؽ ثؼشٸ ٯي ؿٶد. سٸ اسبٝ ي٢ سخز خٶاة اػز. 

ذٷ اػز. دذسؽ ٣ٸ ثٸ ػخشي ٳٜغ ٯي ٣ـذ. اٵ دس حب٩ احشوبس اػز. دذس اٵ ي٢ ٳٜش سٵي سخز خٶاثي

 .سا ٯي ثيٴذ. ػٔي ٯي ٣ٴذ حشٙ ثضٳذ

 ...دذس: ٯٲ. ٯب... ٯٲ. ٯب

 .ٛيـش: ٯي دٵٳٮ دذس

 .ٛيـش ػ٬ٶ ٯي سٵد ٵ ٯ٠بث٪ سخز اٵ ٯي ٳـيٴذ

 .ثٶديٛيـش )اداٯٸ ٯي دٹذ(: ٯي دٵٳٮ اص ايٲ ٣ٸ ٯٲ ٳٰي سٶٳؼشٮ ٯظ٪ سٶ ثبؿٮ، ٳباٯيذ 

 .دذس: ٳٸ، ٳٸ، ٳٸ. ٯٲ ٳباٯيذ ؿذٷ ثٶد٭ چٶٱ سٶ ػٔي ٣شدي ٯظ٪ ٯٲ ثبؿي

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

آػبٳؼٶس ٹٰچٴبٱ دبييٲ ٯي آيذ. آسسٶس ٧ٶؿٸ آػبٳؼٶس ٳـؼشٸ ٵ ثٸ آد٭ ٹبي دس خٶاة ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. 

 .آسيبدٳي، ٣بة، ػبيشٶ ٵ ايٰض
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 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٰض ٯٴشِش اػزاي

 اداٯٸ – خضاٳٸ –داخ٬ي 

  

 .دذس ثب دػز ثٸ ػبيي اؿبسٷ ٯي ٣ٴذ. ي٢ ٧بٵكٴذٵٝ ٳضدي٢ سخز اػز

 سٵص – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض )ثب خٶد(: ثذٵ. ثذٵ. ثذٵ

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

 .آػبٳؼٶس دس حب٩ حش٣ز اػز

 سٵص – آٯذٷ ثبال ثبساٳي د٪ اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٵٱ ٣بٯالً ثٸ آة ٳضدي٢ ٯي ؿٶد

 سٵص – خضاٳٸ –داخ٬ي 

  

ٵ د٧ٰٸ  .1، 9، 4، 8، 2، 5ٛيـش دس حب٫ي ٣ٸ چـٰبٳؾ دش اؿ٢ ؿذٷ سٯض ٧بٵكٴذٵٝ سا ٵاسد ٯي ٣ٴذ: 

سا ٯي صٳذ. دس ٧بٵكٴذٵٝ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. ي٢ ٵكيز ٳبٯٸ آٱ ػبػز. ٵ ٣ٴبس آٱ ي٢ ٛشٛشٷ ٣بٗزي ٣ٸ 

٤بسا ٣بسدػشي ي٢ ٣ٶد١ اػز. ٛيـش ث٘ن ٣شدٷ اػز. اٵ ػشؽ سا ثٸ ًشٙ دذسؽ ثشٯي ٧شداٳذ. آؿ

 .دذس، ٯشدٷ اػز. ٛيـش دػشبٱ اٵ سا ٯي ٧يشد ٵ ٧شيٸ ٯي ٣ٴذ
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 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ايٰض: د٧ٰٸ سا ٯي صٳذ

 سٵص –خبسػي ـ ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي 

  

بي دي دس دي ديٶاسٹبي دبييٲ سا ٳبثٶد ٯي ٣ٴذ. ٣٪ ػبخشٰبٱ دس ٣ٶٹؼشبٱ ؿشٵّ ٯؼٰٶٓٸ اي اص اٳٜؼبسٹ

 .ثٸ سيضؽ ٯي ٣ٴذ

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

آػبٳؼٶس ٹٰچٴبٱ دبييٲ ٯي آيذ. اٛشاد دس خٶاة اص ػٌح آػبٳؼٶس ثبال ٯي آيٴذ. ٳٰبيي ٳضدي٢ اص 

 .آسيبدٳي

 سٵص – ٯذٷآ ثبال ثبساٳي د٪ اص ػ٠ٶى حب٩ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

 .ٵٱ دس آة ٛشٵ ٯي سٵد

 اداٯٸ – ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ٳٰبيي اص ايٰض. ٹٰٸ ػب ؿشٵّ ثٸ ٫شصيذٱ ٣شدٷ اػز

 سٵص – خضاٳٸ –داخ٬ي 

  

 .دذس ٛيـش ثب چـٰبٱ ثبص سٵي سخز ٯشدٷ اػز. ٟبة ٤ٓغ اٵ ٵ ٛيـش سٵي ٣ٰذ س٤بٱ ٯي خٶسد

 ٵصس –خبسػي ـ ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي 
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 .اٳٜؼبسٹبي دي٨ش ٣٪ ٯؼشْٰ سا سب آػشبٳٸ ٳبثٶدي ديؾ ٯي ثشد

 سٵص –( ثشصخ) ٹبٵع دٴز ايٶاٱ، –داخ٬ي 

  

ػبخشٰبٱ ٹبي ٛشػٶدٷ  .اٵ اص دٴؼشٷ ثيشٵٱ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ي٢ سٶٛبٱ ؿذيذ. آػٰبٱ سيشٷ ؿذٷ اػز

ػشٶٱ سا ٯح٤ٮ ٧شٛشٸ دس حب٩ ٳبثٶدي ٹؼشٴذ. ثبد ؿذيذ ٯي ٵصد. ٣بة ثٸ آسيبدٳي ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ 

 .اػز

 .٣بة )ٛشيبدصٳبٱ(: ايٲ ٹٰٶٱ هشثٸ اع، آسيبدٳي. ثبيذ ٹٰيٲ االٱ ثشي

 سٵص – خضاٳٸ –داخ٬ي 

  

 .ٛيـش دػشبٱ دذس سا ٧شٛشٸ ٵ ٧شيٸ ٯي ٣ٴذ

 سٵص –خبسػي ـ ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي 

  

 .ٯؼشْٰ ٛشٵ ٯي سيضد

 سٵص – خضاٳٸ –داخ٬ي 

  

 .يبٱ آٵاسٹب ٛشٵ ٯي سٵدخضاٳٸ ٹٮ اص ثيٲ ٯي سٵد. ٛيـش دس ٯ

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

 .چـٰبٱ ٛيـش ثبص ٯي ؿٶد

 داخ٬ي ـ ديؾ سبالس، ٯؼشْٰ ثيٰبسػشبٳي ـ اداٯٸ

  

 .ايٰض دس آٵاس ٛشٵ ٯي سٵد
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 داخ٬ي ـ آػبٳؼٶس ـ ؿت

  

 .ايٰض ٹٮ چـٰبٳؾ سا ثبص ٯي ٣ٴذ

  ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

 .ي خٶسد. اٵ ٹٰچٴبٱ خٶاة اػزصٯيٲ اًشاٙ آسيبدٳي سش١ ٯ

 سٵص –( ثشصخ) ٹبٵع دٴز ايٶاٱ، –داخ٬ي 

  

 !آسيبدٳي: خٶدر سٵ ٧ٮ ٳ٤ٲ! ػبيشٶ سا ديذا ٣ٲ ٵ اٵٱ سٵ ثش٧شدٵٱ

 !٣بة: ثبؿٸ

 .سٶٛبٱ ؿذيذ اداٯٸ داسد. آسيبدٳي خٶد سا اص ثبال ثٸ دبييٲ دشر ٯي ٣ٴذ

  ثيٰبسػشبٳي ٯؼشْٰ سبالس، ديؾ –داخ٬ي 

  

اص ٛشٵدبؿي ٣بٯ٪ ػبخشٰبٱ چـٰبٳؾ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. اٵ سٵي س٤ٸ ػٴ٨ي اػز ٣ٸ ثٸ آسيبدٳي ديؾ 

 .دبييٲ ٯي اٛشذ

 ؿت – آػبٳؼٶس –داخ٬ي 

  

 .آسيبدٳي چـٰبٳؾ سا ثبص ٯي ٣ٴذ. آػبٳؼٶس ثٸ دبييٲ سشيٲ ًج٠ٸ ٯي سػذ

 سٵص – سٵدخبٳٸ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

بص ٯي ٣ٴذ. آة ثب ؿذر ٹشچٸ سٰب٭ سش اص ؿيـٸ ٹب ٯبؿيٲ دس آة ٛشٵ ٯي سٵد. آسيبدٳي چـٰبٳؾ سا ث

 .ثٸ داخ٪ ٯي صٳذ
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 سٵص –)ثشصخ(  ٹبٵع دٴز ايٶاٱ، –داخ٬ي 

  

 ٯب٩: اٵٱ سٵصي سٵ ٣ٸ اص٭ خٶاػش٨بسي ٣شدي يبدسٸ؟

 .٣بة: آسٷ

 .ٯب٩: ٧ٜشي خٶاة ديذي ثب ٹٮ ديش ٯي ؿيٮ

 .٣بة: ؿذيٮ

 :ٌْٟ ثٸ

 .صخ ٟذ٭ ٯي صٳٴذ. آٱ ٹب دػز ٹٮ سا ٧شٛشٸ اٳذدٵ ػب٫خٶسدٷ )ٯب٩ ٵ ٣بة( ٣ٸ دس خيبثبٱ ٹبي ثش

 ٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ثب ٹٮ ديش ؿذيٮ، يبدسٸ؟

 :ٌْٟ ثٸ

 .دٵ دػز چشٵ٣يذٷ ٣ٸ ٣ٴبس خي ساٷ آٹٲ دس ٹٮ ٧شٷ ؿذٷ اٳذ

 .ثبص٧ـز ثٸ صٯبٱ حب٩، اؿ٢ اص چـٰبٱ ٯب٩ ػشاصيش ٯي ؿٶد

ؿذٷ، اٯب خي٬ي ثب ٹٮ ثٶديٮ ٵ االٱ ثبيذ  ٣بة: خي٬ي ثيـشش اص اٵٱ ٣ٸ ثشٶاٳٮ سحٰ٪ ٣ٴٮ، د٫ٮ ثشار سٴ٦

 .ثزاس٭ ثشي. ثبيذ ثزاس٭ ثشي

ٯب٩ ػشؽ سا ثٸ آساٯي س٤بٱ ٯي دٹذ. ٣بة ديـبٳي اٵ سا ٯي ثٶػذ. چـٰبٱ ٯب٩ ثؼشٸ ٯي ؿٶد. اٵ ٯي 

 .ٯيشد

 سٵص – سٵدخبٳٸ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

بص ٯي ٣ٴذ. اٵ ثشاٵٳيٴ٦ سا اص ٵٱ دس آة ٬ٗز ٯي صٳذ. صيش آة ٛيـش ث٬ٴذ ٯي ؿٶد ٵ دس ٠ٓت سا ث

 .ٯبؿيٲ ثيشٵٱ ٯي ٣ـذ

 اداٯٸ – سٵدخبٳٸ –خبسػي 

  

 .ٛيـش ٵ ثشاٵٳيٴ٦ ثٸ ػٌح آة ٯي آيٴذ. ٹش دٵ ٳٜغ ٳٜغ ٯي صٳٴذ

 ثٔذ دٟي٠ٸ چٴذ – سٵدخبٳٸ ٣ٴبس –خبسػي 
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خـ٤ي سجذي٪ ثشاٵٳيٴ٦ ثٸ ايٰض يب ثش٤ٓغ سٰب٭ ؿذٷ اػز. آٱ ٹب اص آة ثيشٵٱ ٯي آيٴذ ٵ خٶد سا ثٸ 

 .ٯي سػبٳٴذ. ثبساٱ ؿذيذي ٯي ثبسد

 .ثشاٵٳيٴ٦: ٯشأػٜٮ، ساثشر

 سٵص –دس سٵدخبٳٸ  ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 

  

آسسٶس ٵ آسيبدٳي صيش آة اص ي٢ س٧السٶس اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ. آسسٶس ثٸ ًشٙ ٣بة ٯي سٵد ٣ٸ ٳـبٳي اص 

٣بة ثيذاس ٳٰي ؿٶد. اٵ اص صٳذ٧ي دس اٵ ٳيؼز. يٶػٚ ٹٮ اص ٵٱ ثيشٵٱ ٯي صٳذ. آسسٶس ٹش ٣بس ٯي ٣ٴذ 

 .ٵٱ ثيشٵٱ ٯي صٳذ

 اداٯٸ – سٵدخبٳٸ ٣ٴبس –خبسػي 

  

ٛيـش: ٯي دٵٳي، ثشاثش ثب ٵكيز ٳبٯٸ ثبثب ٯي خٶاػز ٯٲ آد٭ خٶد٭ ثبؿٮ ٵ ٳٸ ٠ٛي ٣ؼي ٣ٸ ٵاػٸ اٵٱ 

 .صٳذ٧ي ٯي ٣ٴٸ. ايٲ ٹٰٶٱ ٣بسيٸ ٣ٸ ٯٲ اٳؼب٭ ٯي د٭، ٰٓٶ ثشاٵٳيٴ٦

حش٣ز دٵسثيٲ ٣ؼي ٣ٸ ٣ٴبس ٛيـشٳـؼشٸ، ٳٸ ثشاٵٳيٴ٦ ث٤٬ٸ  ثشاٵٳيٴ٦ ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ. ثب

 .ايٰض اػز. ايٰض ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 ثٔذ سٵص چٴذ – د٪ صيش –خبسػي 

  

 .آسسٶس ٵ آسيبدٳي اص آة خبسع ٯي ؿٶٳذ

 آسسٶس: چي ؿذٷ؟

 .آسيبدٳي: ٣بة ٯٶٳذ

 آسسٶس: ثب ٯب٩؟

 .آسيبدٳي: ٳٸ، ثشاي ايٲ ٣ٸ ػبيشٶ سٵ ديذا ٣ٴٸ

 .سٵخبٳٸ صيش د٪ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ آسسٶس ثٸ

 .آسسٶس: اٵٱ ٧ٮ ٯي ؿٸ

 سٵص – سٵدخبٳٸ دس ٵٱ –داخ٬ي / خبسػي 
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 .٣بة ٹٰچٴبٱ صيش آة اػز، ثب چـٰبٱ ثؼشٸ

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – د٪ صيش –خبسػي 

  

 .آسيبدٳي: ٳٸ، ٯـ٬٤ي ثشاؽ ديؾ ٳٰيبد

 .آسسٶس ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ...ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 ٯشالًٮ عاٯٶا – د٭ ػذيذٷ –خبسػي 

  

ٯشدي ثب سٸ سيؾ ثٸ دـز سٵي ؿٲ ٹبي خيغ ػبح٪ اٛشبدٷ اػز. اٵ ٣بة اػز. ديشسش ٵ ٛشػٶدٷ سش. 

٫ٶ٫ٸ ي٢ سٜٴ٦ ثٸ دـز اٵ ٯي خٶسد. ي٢ ػشثبص طادٴي ثب ٫ٶ٫ٸ سٜٴ٦ ٣ز ٯشد سا ٣ٴبس ٯي صٳذ ٵ ٯشٶػٸ 

 .ٯي ؿٶد اٵ ٯؼ٬ح اػز

 سٵص – ٟلش – ٳبٹبخٶسي اسبٝ –داخ٬ي 

  

 .٫ي ٣ٸ صيش ث٘٪ ٯشد سا ٧شٛشٸ اٳذ اٵ سا ثٸ داخ٪ اسبٝ ٯي ٣ـبٳٴذدٵ ٯأٯٶس دس حب

 ثٔذ ٫حِٸ چٴذ – ٹٰبٱ –داخ٬ي 

  

  .ػب٫ٸ( اٵ سا ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ ٣90بة ٗزا ٯي خٶسد. ٯشد ػب٫خٶسدٷ طادٴي )ػبيشٶ، 

 ػبيشٶ: اٵٯذي ايٲ ػب ٯٲ سٵ ث٤ـي؟

 .٣بة ػشؽ سا اص سٵي ثـ٠بة ثبال ٯي آٵسد ٵ ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 .يشٶ: ٯٲ ٯٴشِش يٸ ٳٜش٭ػب

 .٣بة ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

 ٣بة: ٣ؼي ٣ٸ سٶ يٸ خٶاثي ٣ٸ ٳلٜؾ يبدسٸ، ديذيؾ؟

ػبيشٶ )ػشؽ سا ثبال ٯي آٵسد(: ٣بة؟ ٗيشٯ٤ٰٴٸ. ٯب يٸ صٯبٳي آد٭ ٹبي ػٶٵٳي ثٶديٮ. ٯٲ االٱ يٸ 
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 .ديشٯشد٭

 .٣بة: دش اٛؼٶع

 .ػبيشٶ: ٣ٸ ٯٴشِش سٶ سٴٺبيي ثٰيشٷ. ٹب

  .چيضي سٵ ثٸ يبدر ثيبس٭. يٸ چيضي ٣ٸ يٸ ٵٟز ٯي دٵٳؼشي٣بة: ثش٧ـشٮ يٸ 

 .٣بة ثٸ ٯيض ثشاٝ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٛشٛشٷ ٹٰچٴبٱ دس حب٩ چشخيذٱ اػز، اٳ٨بس ٣ٸ ٹيچ ٵٟز ٳٰي اٛشذ

 .٣بة )كذاي سٵي سلٶيش(: ايٲ ٣ٸ دٳيب ٵأٟي ٳيؼز

 ػبيشٶ: سب ٯٲ سٵ ٟبٳْ ٣ٴي دبي ٟشاسٯٶٱ ثٰٶٳٮ؟

 .آسٷ٣بة: ٣ٸ د٩ ثٸ دسيب ثضٳٮ. 

 .آٱ ٹب ثٸ ٹٮ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ

٣بة: ثش٧شد. ثب ٯٲ ثش٧شد. ثش٧شد. ٣بة دػشؾ سا ثٸ ًشٙ سٜٴ٦ خٶد ٣ٸ سٵي ٯيض اػز، ٯي ثشد. ٛشٛشٷ 

 .ٹٰچٴبٱ ٯي چشخذ

 ...ٵ ٯب

 :ٌْٟ ثٸ

 سٵص – 747 ي٢ دسػٸ ٣بثيٲ –داخ٬ي 

  

 .٣بة اص خٶاة ثيذاس ٯي ؿٶد. اٵ ثٸ اًشاٙ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ

سلٶيش(: حٶ٫ٸ دإ، آٟب؟ ٯب حذٵد ثيؼز دٟي٠ٸ دي٨ٸ سٶ ٫غ آٳؼ٬غ ٯي ؿيٴيٮ.  ٯٺٰبٳذاس )كذاي سٵي

 ٛش٭ ٯٺبػشر الص٭ داسيٲ؟

 .٣بة ػشؽ سا س٤بٱ ٯي دٹذ

 .٣بة: ٯٰٴٶٱ

 .ٯٺٰبٳذاس ثٸ ًشٙ ٛيـش ٣ٸ كٴذ٫ي ػ٬ٶي ٣بة ٳـؼشٸ ٯي سٵد

 ٯٺٰبٳذاس: حٶ٫ٸ دإ؟

 .ٛيـش: اٵٷ، ٳٸ

 ٯٺٰبٳذاس: ٛش٭ ٯٺبػشر الص٭ داسيٲ؟

 .٢ ٛش٭ ٯي ٧يشدٛيـش ي

٣بة ثٸ اًشاٛؾ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. آسسٶس ثٸ اٵ ٫جخٴذ ٯي صٳذ ٵ ػشؽ سا دبييٲ ٯي اٳذاصد. آسيبدٳي ٹٮ 
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ثشٯي ٧شدد ثٸ اٵ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴذ. ٳ٨بٷ ػبيشٶ ثٸ اٵ ثؼيبس ػذي اػز ٵ ٯوٌشة. ػبيشٶ ثشٯي ٧شدد ٵ ثب 

 .س٬ٜٲ خٶد ؿٰبسٷ ٯي ٧يشد

 داٯٸا – ٛشٵد٧بٷ –داخ٬ي 

  

أٯٶس ٯٺبػشر ٯي سٵد ٵ دبػذٶسر خٶد سا ثٸ اٵ ٯي دٹذ. اٵ ٓلجي اػز. ٯأٯٶس دبػذٶسر ٣بة ثٸ ًشٙ ٯ

 .سا ٯي ٧يشد، ٳ٨بٹي ثٸ ٣بة ٯي اٳذاصد ٵ ٯٺش ٵسٵد سا ٯي صٳذ. اٵ دبػذٶسر سا ثٸ ٣بة ثشٯي ٧شداٳذ

 .ٯأٯٶس: ثٸ خٶٳٸ خٶؽ اٵٯذيٲ، آٟبي ٣بة

 .٣بة: ٯٰٴٶٳٮ، آٟب

ٴذ. ٹش دٵ ثشاي ٹٮ ػش س٤بٱ ٯي دٹٴذ. ٣بة ٣يٚ خٶد سا ثشٯي ٣بة دس ثبػٸ ثٔذي آسيبدٳي سا ٯي ثي

داسد ٵ ساٷ ٯي اٛشذ. اٵ يٶػٚ ٵ آسسٶس سا ٯي ثيٴذ ٵ ٯإدثبٳٸ ثشاي ٹش دٵ ػش س٤بٱ ٯي دٹذ. دس ٯؼيش ثب 

ايٰض، ػبيشٶ ٵ ٛيـش سٵثٸ سٵ ٯي ؿٶد. ثٸ ٹٮ ٳ٨بٷ ٯي ٣ٴٴذ. دس ٹٰبٱ حب٩ ٣ٸ آسسٶس اص ػب٫ٲ خبسع ٯي 

 .س ٯبي٬ض سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ ثشايؾ دػز س٤بٱ ٯي دٹذ. ٯبي٬ض ٣يٚ اٵ سا ٯي ٧يشدؿٶد، اٵ دشٵٛؼٶ

 .ٯبي٬ض: ثٸ خٶٳٸ خٶؽ اٵٯذي. اص ايٲ ٵس ثشيٮ

 سٵص – ٯب٩ ٵ ٣بة خبٳٸ آؿذضخبٳٸ –داخ٬ي 

  

٣بة ٹٰشاٷ ٯبي٬ض ٵاسد ٯي ؿٶد. ٣يٚ خٶد سا صٯيٲ ٯي ٧زاسد. اٵ ٳ٨بٹي ثٸ اًشاٙ ٯي اٳذاصد ٵ دػز 

 .ٵ ٛشٛشٷ سا ثيشٵٱ ٯي آٵسد. اٵ ٛشٛشٷ سا سٵي ٯيض ثٸ چشخؾ دسٯي آٵسددس ػيجؾ ٯي ٣ٴذ 

 ٯبي٬ض )كذاي سٵي سلٶيش(: ػيٰض؟ ٛي٬يذب؟

 .٣بة اص دٴؼشٷ ثچٸ ٹب سا ٯي ثيٴذ ٣ٸ دس چٰٲ ثبٕ دٳجب٩ چيضي ٹؼشٴذ. كٶسسـبٱ سا ٳٰي ثيٴيٮ

 ٯبي٬ض )كذاي سٵي سلٶيش(: ثجيٴيٲ ٣ي ايٲ ػبػز؟

يذٱ ٣بة ٫جخٴذ ٯي صٳٴذ. آٱ ٹب ثٸ ًشٛؾ ٯي آيٴذ. ٣بة ثٸ ػٶيـبٱ ٯي ثچٸ ٹب ثشٯي ٧شدٳذ ٵ ثب د

 .دٵد

 ٣بة: ٹي ثچٸ ٹب، حب٫شٶٱ چٌٶسٷ؟

 ٛي٬يذب: ثبثب؟

 ػيٰض: ثبثب؟

 .٣بة ٹش دٵ سا ث٘٪ ٯي ٣ٴذ. ثچٸ ٹب اص خٶؿحب٫ي ػيٖ ٯي ٣ـٴذ. آٱ ٹب اص آؿذضخبٳٸ ثيشٵٱ ٯي صٳٴذ
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 !ػيٰض: ٳ٨بٷ ٣ٲ ثجيٲ چي دسػز ٣شد٭، ثبثب

 اٵٱ ػب چي ٣بس ٯي ٣شديٲ؟ ٣بة:

 .ػيٰض: ثب ػٴ٦ ٹب يٸ خٶٳٸ ٯي ػبخشيٮ

 ٣بة: اص ػٴ٦؟

 ٛي٬يذب: ثيب ثٺز ٳـٶٱ ثذيٮ. سٶ ٹٮ ث٬ذي دسػز ٣ٴي؟

 .آٱ ٹب ثٸ ثبٕ ٯي سٵٳذ. سٵي ٯيض، ٛشٛشٷ ٹٰچٴبٱ ٯي چشخذ

 ...ٵ ٯب

 .ٌْٟ ثٸ ػيبٹي

 دبيبٱ 


