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 ثبسْ ػٛاالت سدیف
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 اِف( ثبصؿٙبػی

 ثب تٛجٝ ثٝ عشح صیش، ٚاطٜ ٞبی ٔٙبػت سا اص ٔیبٖ وّٕبت داخُ وٕب٘ه ا٘تخبة وٙیذ.                                        

 

 دػتٝ ثٙذی ٔغبِت( اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. -آصاد -٘ٛیؼی )ٚاثؼتٝ ثٝ ٔتٗ اِف( دس ایٗ عشح، اص ؿیٜٛ ی خالصٝ

 ٘مـٝ ی ٔفٟٛٔی( ٔی ثبؿذ. -جذَٚ -ة( سٚؽ ثٝ وبس سفتٝ دس ایٗ عشح )ٕ٘ٛداس

1 

 جذَٚ ٚیظٌی ٞبی خبعشٜ صیش سا وبُٔ وٙیذ. 2

 سػیذٖ دا٘ؾ آٔٛص جب ٔب٘ذٜ اص لغبس: -سٚص اَٚ

وشد. ٕٞٝ خٛؿحبَ ثٛدیٓ. ثؼذ اص تٕبْ ؿذٖ أتحبٖ، فشصت خٛثی ثشای تفشیح ٚ لغبس ثب ػٛت ثّٙذی حشوت خٛد سا آغبص 

ػفش ثٛد. یىی اص ثچٝ ٞبی پش ػش ٚ صذای والع وٝ اتفبلبً لشاس ثٛد دس وٛپٝ ی ٔب ثبؿذ، اص ػفش جب ٔب٘ذ. حؼبثی دِٕبٖ 

 ؽ سا سػب٘ذ.ثشایؾ ػٛخت، أب دس ایؼتٍبٜ لٓ وٝ لغبس ایؼتبد ػش ٚ وّٝ اؽ پیذا ؿذ. ثبالخشٜ خٛد

 د( ٘ىبت ٟٔٓ ج( ٔٛضٛع وّی ة( ٔىبٖ اِف( صٔبٖ

    
 

1 

 

3 

 ة( ػبصٜ ٞبی ٘ٛؿتبس

 حىبیت صیش سا ثٝ ٘ثش سٚاٖ أشٚصی ثبص٘ٛیؼی وٙیذ.

ایٗ ٔٛسد سا ثجیٙیذ وٝ ثبس »ٔٛسی سا دیذ٘ذ وٝ ثٝ صٚسٔٙذی وٕش ثؼتٝ ٚ ّٔخی سا دٜ ثشاثش خٛد ثشداؿتٝ. ثٝ تؼجت ٌفتٙذ: 

 «ٌشا٘ی چٖٛ ٔی وـذ؟ثٝ ایٗ 

              «.                                         ٔشداٖ، ثب سا ثٝ ٘یشٚی ٕٞت ٚ ثبصٚی حٕیت وـٙذ، ٘ٝ ثٝ لٛت تٗ»ٔٛس چٖٛ ایٗ ؿٙیذ، ثخٙذیذ ٚ ٌفت: 

 *ثٟبسػتبٖ جبٔی*
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 پبػخٙبٔٝ ػٛاالت

 اِف( ثبصؿٙبػی

دػتٝ ثٙذی ٔغبِت ة( ٕ٘ٛداساِف(   

اِف( سٚص اَٚ ة( ایؼتٍبٜ لغبس ج( ادأٝ ی حشوت ٚ ٔؼبفشت د( جب ٔب٘ذٖ ٚ تشػیذٖ دا٘ؾ 

 آٔٛص ثٝ لغبس

دس والع دسع ٔٛسچٝ ای سا دیذْ وٝ وٕش ٕٞت ثؼتٝ ٚ ّٔخی سا وٝ دٜ ثشاثش ٚصٖ اٚ ثٛد، حُٕ 

ا ٔی ثیٙیذ وٝ ثبسی ثٝ ایٗ ػٍٙیٙی سا ثب آیب ایٗ ٔٛسچٝ س»ٔی وشد. ثب تؼجت ثٝ دیٍشاٖ ٌفتٓ: 

ٔٛجٛدات ثب اسصؽ ٚ ثضسي، »ثٝ صثبٖ آٔذ ٚ ٌفت: ٘بٌٟبٖ ٔٛسچٝ « خٛد جب ثٝ جب ٔی وٙذ؟

«.ٔؼئِٛیت سا ثب اسادٜ ٚ ٕٞت خٛد ثٝ ا٘جبْ ٔی سػب٘ٙذ ٚ ٘ٝ ثب ٘یشٚی ثذ٘ی خٛیؾ  

ا٘ؼبٖ اػت وٝ ٕٞبٖ  آٔذٖ ثٟبس ٚ ؿىٛفبیی عجیؼت ٚ ص٘ذٜ ؿذٖ صٔیٗ یبدآٚس ؿىٜٛ سٚصٌبس

٘ٛجٛا٘ی ٚ جٛا٘ی ٔی ثبؿذ. سٚصٌبسی وٝ ٕٞٝ چیض ثش ٚفك ٔشاد ٚ ٔغبثك ٔیُ ٚ ِزت آدٔی 

اػت. پغ غشیت ٘یؼت وٝ ثب ثٟبس، خبعشٜ دٚػتی ٞبی سٚصٌبس جٛا٘ی یبدآٚسی ٔی ؿٛد ٚ 

 دٚػتبٖ دس پشدٜ ی یبد ٚ رٞٗ ا٘ؼبٖ ثٝ خبعش آٚسدٜ ٔی ؿٛ٘ذ.

ی ص٘ذٌی، تصٕیٕبت ٔخبعشٜ اٍ٘یض ٔی ؿٛ٘ذ، ساٞی تٛفیك ٚ وبٔشٚایی دس ٌشد٘ٝ ٞب ٚ دٚساٞی ٞب

ٚ ساٞی دیٍش ٍٖ٘ٛ ثختی ٚ خؼشاٖ سا دس پی داسد. أب ػمُ، تذثیش، تجشثٝ ٚ ٔـٛست چشاؽ ساٞی 

ٞبی ٔتىجش ٔی ٌیشد.  ٚ ثٟب٘ٝ سا اص ا٘ؼبٖ اػت وٝ ا٘ؼبٖ سا اص تبسیىی ٚ ٘بآٌبٞی ٔی سٞب٘ذ

بصُ ثی تٛجٟی ثٝ ٔؼیبسٞبیی اػت وٝ دس اختیبس ا٘ؼبٖ ٟ٘بدٜ پـیٕب٘ی حبصُ اص ػٛءتذثیش ح

 ؿذٜ اػت.
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اِف( ٘ٛیؼٙذٜ ثب تٛصیف ٚیظٌی ٞبی خبف ظبٞشی )لذ ٚ ثیٙبیی( ٚ خصٛصیبت اخاللی 

ِٛعی ثبصی ٚ وـٕىؾ( ؿٕبیی ٔٙبػت اص ؿخصیت ساٚی ٚ لٟشٔبٖ لصٝ اسائٝ  -دػٛا -)ؿشاست

 ٔی وٙذ.

یٛ٘ذٞبی ٞٓ پبیٝ ػبص ٚ ٚاثؼتٝ ی آخش( وٛتبٜ ٞؼتٙذ ٚ ثب پجّٕٝ ٞب ػٕٛٔبً )ثٝ جض جّٕٝ ة( 

 ػت ثٝ ٞٓ ٔشثٛط ٔی ؿٛ٘ذ.

ج( ٚاطٌبٖ ثٝ وبس سفتٝ ٚ خصٛصبً تشویجبت وٙبیی )ػََّٓ یضیذ ٚ ؿٛسثب اص آػٕبٖ( ثب ثبفت ٔتٗ 

 ٔتٙبػت ٔی ٕ٘بیٙذ.

ا٘ذ أب  ـذٜد( ثؼضی اص ػالئٓ ٍ٘بسؿی )خصٛصبً دسً٘ ٕ٘ب( دس ثؼضی اص ٔٛاضغ ثٝ وبس ٌشفتٝ ٘

 وبسثشد خظ تیشٜ ثشای جّٕٝ ٔؼتشضٝ ٚ .... دسػت ثٛدٜ اػت.

 ثش ػٟذٜ ی دا٘ؾ آٔٛص
…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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