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 ؟تسیچ یروآ بات
 یعافد راتفر یعون یروآ بات .تسا اھنآ زا نتشذگ و اھ سرتسا اھ یراوشد اب ندرک ھلباقم تیفرظ یانعم ھب یروآ بات
 .تساھ یراوشد لمحت یارب

 و اھ تیقفوم ھب و دراذگب رس تشپ ار اھنآ .دشاب رادیاپ یگدنز تخس تاقافتا لباقم رد ھک دنکیم کمک ناسنا ھب یگژیو نیا
 نامیاھ جنر و اھدرد اب الومعم نامیاھ یتحاران نامز رد .دسرب دوخ یلغش و یلیصحت یعامتجا یگدنز رد ییاھ یگتسیاش
 یوناز میوش دنلب دیاب تسا نامیاھ تسکش و اھراشف زا ھتفرگرب ھک نامتاساسحا زا تشذگ زا دعب اما میوش یم ور ھب ور



 .مییوگیم یروآ بات ار نآ ھک میداد ناشن یراتفر نامدوخ زا ام تدم نیا یط رد . مینک لمع ھنانیب عقاو و مینک اھر ار مغ
 و دشر دناوتیم یگژیو نیا .تسا توافتم فلتخم دارفا رد ھک دوشیم داجیا یگدنز رد اطخ و نومزآ دنور رد عوضوم نیا
 و رارکت  یریگدای  شزومآ قیرط زا ھک تسا طیحم و درف یتیصخش یاھیگژیو لوصحم یروآ بات .دبای شھاک ای اقترا
 یارب ار دیدج یاھ هار دنکیم یعس درف ھک ینامز مییوگب میناوت یم رگید یفیرعت یارب .دیآ یم تسدب ھبرجت ای نیرمت
  .تسا هدش ور ھب ور یعناوم اب وا نیشیپ یگدنز ھک ینامز دنک ادیپ ھلباقم

 .تسکش و یدیماان اب و ھثداح کی زورب زا سپ ندش رت یوق نایم دراد یکیراب زرم یروآ بات

 یسک رگا .یلبق یداع تلاع ھب نتفر یارب مزال فاطعنا نتشاد ای ندوب فطعنم ینعی ندوب روآ بات یسانشناور رظن زا
 تیوقت شدوخ رد ار نوگانوگ ثداوح لرتنک دناوتیم دنک دنک تیوقت شدوخ رد ار ندرک لمحت یترابع ھب ای یروآ بات
 .دش دیھاوخ ھجوتم ار یتخسرس اب یروآ بات نایم ار ییاھ توافت ھمادا رد  .دنک

 ؟تسا ھنوگچ دارفا رد یروآ بات
 ار دوخ تبثم طاقن اھنآ .دننکیم راختفا ناشیاھ ییاناوت ھب .دنراد ندوب دنمشزرا ساسحا ناشدوخ ھب تبسن دارفا نیا-١
 طاقن ندرکن نامتک .دننکیم یرود اھنآ زا یفنم طاقن ندرک ییاسانش اب نینچمھ دنراد اھنآ نداد شرورپ رد یعس .دننادیم
 .تسا اھنآ یاھ یگژیو رگیدزا یفنم

 .دنزاسب دنھاوخیم ھک ھنوگ نآ ار هدنیآ یگدنز ناشدوخ دنناوتیم ھک دنراد داقتعا و هدوب راودیما هدنیآ ھب ھک یدارفا-٢

 .تسا دوھشم رایسب دارفا نیا رد یدنمفدھ و یراودیما ساسحا

 رد دنشاب نارگید روبص گنس دنناوت یم ھکنیا نمض اھنآ .دنا ھتخومآ یبوخ ھب ار یعامتجا یاھ تراھم ھک یدارفا -٣
 .دننکیم ظفح ار دوخ یژرنا ینارحب یاھ تیعقوم

 .دنراد نارگید اب شمارآ اب ماوت ھطبار یرارقرب و یلدمھ ھک یدارفا رگید هورگ-۴

 سپ زا دنناوتیم ھک دننادیم .دنراد نامیا ناشیاھ ییاناوت و ناشدوخ ھب تبسن .دنراد ییالاب سفنب دامتعا رگید هورگ-۵
  .دنیآرب ور شیپ تالکشم

 و باتک سانشناور ای رواشم لثم رظن دروم عبانم زا دشاب مزال ھک ییاھ تیعقوم رد دنراد یروآ بات یگژیو ھک یدارفا-۶
 .دنریگیم کمک دوخ تالکشم ندرک فرطرب رد هداوناخ ای

 رواب و دننکیم روصت هدنھد تاجن یدرف ار ناشدوخ ھکلب .دننک یمن روصت ینابرق و ناوتان ار ناشدوخ دارفا ھنوگنیا-٧
 .دنیآرب تالکشم سپ زا دنناوتیم ھک دنراد

 تسا یلاح رد نیا.دنسریم نئمطم و نما یاھ لح هار ھب نآ زا هدافتسا اب .دنا ھتخومآ ار ھلئسم لح تراھم روآ بات دارفا-٨
 .دنسرب یدیفم لح هار ھب دنناوتیمن تیعقوم نیا رد نارگید ھک

 دارفا ھمھ یگدنز رد تالکشم نیا ھک دنتسھ هاگآ و تسا تالکشم زا رپ یگدنز ھک دنا هدمآ رانک عوضوم نیا اب اھنآ-٩
 .دننکیم شالت اھنآ ندرک فرطرب یارب ندش دیماان یاج ھب سپ دراد دوجو



 

 ؟یثرا ای تسا ینتخومآ یروآ بات
 ھک روطنامھ تسا طلغ رکف نیا اما،دنا هدش هداز ھنوگنیا ادتبا زا روآ بات دارفا ھک دیشاب ھتشاد ار روصت نیا ادتبا رد دیاش
 .تسا هدماین ایند ھب نامرھق ینامرھق چیھ

 ناوتیم ھبرجت نیرمت شزومآ قیرط زا و هدوبن یتاذ یروآ بات تخومآ ار نآ ناوتیم ھک تسا یتراھم یروآ بات یگژیو
 .درک بسک ار نآ

  .دینک تیوقت ناتدوخ رد ار نآ دیناوتیم یتحار ھب دیرادن ار یگژیو نیا رگا سپ

 ؟میشاب روآ بات ھنوگچ
 ؟دھدیم ماجنا ار یراک ھچ یروآ بات رد دارفا :لاوس

 ندرک گرزب یاج ھب و تسا توافتم اھنآ شرگن .دنزاسیم تصرف ناشدوخ یارب راوشد یاھ تیعقوم زا دارفا ھنوگ نیا
 سپ زا تباھن رد دننکیم ھجوت ناشیاھ یناوت و اھ یگژیو ھب نآ تاعبت رد ندرک ریگ و ھعجاف ھب نآ ندرک لیدبت ای لکشم
 و دنھدیمن تسد زا ار دوخ ھیحور اھ یتخس رد یراتفرگ ماگنھ ھک تسا ھنوگنیا دارفا نیا یروآ بات .دنیآ یمرب لکشم نآ
 .دنزاسیم تصرف ناشدوخ یارب یاھ یتخس نیا زا ھکلب دنوشیمن یناور یاھ بیسآ راچد

  

 :دیشاب ھتشاد فدھ-١
 کی اب دننکیمن شالت یعوضوم یارب و دنرادن فدھ یگدنز رد ھک یناسک .دیشاب ھتشاد صخشم فادھا دوخ یگدنز یارب

 .دنھدیم تسد زا ار دوخ دیما و هزیگنا .دنشاپ یم مھ زا کچوک کوش

  

 :سفنب دامتعا و سفن تزع شیازفا-٢
 .دراد یگدنز تالکشم اب ندمآ رانک رد یمھم رایسب شقن سفن تزع و سفنب دامتعا

 .دینکیم لمع رت رثوم رایسب دیشاب ھتشاد نامیا دوخ یاھ ییاناوت و اھ یگژیو ھب ھک ینامز

  



 :دیشاب فطعنم-٣
 بات مھ تالکشم لباقم رد ھجیتن رد دیشاب فطعنم تارییغت نیا ربارب رد دیناوتن رگا تسا رییغت لاح رد هراومھ یگدنز
 .دیروخیم تسکش و تشاد دیھاوخ ینییاپ یروآ

 :دینک ظفح ار دوخ تاطابترا-۴
 رد یمھم رایسب لماع عوضوم نیا اریز دیزاسب ار یمکحتسم یعامتجا یفطاع طباور و دیھد شرتسگ ار دوخ تاطابترا

 .دوشیم بوسحم ھناوتشپ کی ناونع ھب تالکشم زورب ماگنھ.دیآ یم باسح ھب امش ناور تمالس

 :دیھد شیازفا ار ناتنامیا-۵
 دننکیم لکوت دنوادخ ھب لکشم لح یارب ندرک شالت نمض دنراد یوق نامیا ھک یناسک دیھد شیازفا ناتدوخ رد ار تیونعم
 .دنکیم تسرد ار زیچ ھمھ ھک دنراد رواب و

 :دیشاب نیب شوخ-۶
 .دینک لمع بسانم و دیشاب ھتشاد یتسرد کرد عوضوم زا دوشیم ثعاب یشیدنا تبثم اب هارمھ ھنانیب عقاو هاگن

 :دیشاب ھتشاد ملاس یگدنز کبس-٧
 ملاس و ملاس ھیذغت دینک یعس .دیبایم ار هراچ هار تالکشم اب ھلباقم رد دینک تکرح دوخ ملاس یگدنز کبس اب بسانتم رگا

 ھحولرس ار یندب تیلاعف و شزرو .دیشاب ناتیمسج یتمالس بقارم رتشیب ینعی دیھد شرورپ ناتدوخ رد ار یروخ
 .دیھد رارق ناتیاھ یگرمزور

 :اھ نارحب ندیدن-٨
 .میھد رییغت هدما شیپ عوضوم ھب تبسن ار نامدوخ ریسفت میناوتیم اما مینک کرد ار عوضوم تقیقح منیاوتیمن ھک دنچرھ

 ثعاب راک نیا .دینک تکراشم یھورگ ای یدرف تروص ھب تیلاعف دنچ ای کی رد .دینک داجیا تبثم و بسانم یاھ یگتسبلد
 .دینک رکف رتمک دوشیم ثعاب و دوشیم ناتندش مرگرس

  

 ینایاپ نخس
 .تسا اھ یراوشد و تخس طیارش ربارب رد نداتسیا و ندرک ھلباقم یانعم ھب یروآ بات میتفگ ھلاقم نیا رد

 .دیریگب دای ار نآ دیناوتیم و تسین یتثارو تراھم نیا

 .دنتسیا یم تالکشم لباقم رد و هدوب سفنب دامتعا یاراد دنراد ار تراھم نیا ھک یدارفا

 .دشاب هدوب دیفم امش یارب ھلاقم نیا میراودیما .دینکیم لابند ار ساب یدیل یاھ ھعومجم ھک مینونمم

 .دیراذگب نایم رد ام اب تارظن شخب رد ار دوخ یاھ راکھار و تایبرجت زین امش



 


