
 
 هناربهار تCDیدم و ینامرد تیعقاو ،باخ7نا ی4و3ت همانیهاوگ ناحتما دافم مرف

 
  همو#" .۱

  .دینک ناPب ار دوخ ییارجا و یملع قباوس افطل

  مراهچ ات لوا هرود یاه هزومآ اب طبترم یاه تیلاعف زا یشرازگ .۲

  .دینک تشاددای یا هگرب 4د ار دیا هداد ماجنا ینامرد تیعقاو ای و یفیک هسردم ،هناربهار تCDیدم هزوح رد هک یتیلاعف زا یشرازگ افطل
  همانیهاوگ هرود رد تکرش یارب یشزیگنا همان .۳

 هنوگچ همانیهاوگ نیا تفا4Dد ؟دینک تفا4Dد یCگنامرد تیعقاو همانیهاوگ دیهاوخ یم ارچ ؟تسیچ هرود نیا رد روضح یارب امش هزیگنا
 .دینک تشاددای یا هگرب 4د ار شخب نیا هب خساپ ؟دهد ی4ای ناتیاه هتساوخ هب ندیسر یارب ار امش دناوت یم

 یدروم شرازگ .۴

 یلاخ شزاین فرظ مادک ؟تشاد یا هتساوخ هچ ؟دوب هچ عجارم ناتساد .دینک فیصوت ار ینامرد تیعقاو درکیو4 اب دوخ هرواشم تاسلج زا یکی
 روطچ امش ؟درک یم راک هنوگچ وا راتفر نیشام ؟تشاد رارق ل7Cنک تالاح زا کیمادک رد ؟دوب 4ود بولطم یایند ریواصت مادک زا ؟دوب هدنام
  .دینک تشاددای یا هگرب 4د ار دوخ شرازگ ؟دینک کمک وا هب دnPسناوت
  یصخش تفرشMپ شرازگ .۵

  .دینک تشاددای یا هگرب 4د ار دوخ شرازگ ؟دنک کمک یصخش تفرشPپ و دشر 4د امش هب هتسناوت درکیو4 نیا یاه شزومآ روطچ
 یفیک تیلاعف .۶

 ملیف دیلوت دناوت یم هناقالخ تیلاعف نیا .دننک یفیک  تیلاعف کی یحارط هب مادقا ،هرود نیا رد تکرــش یارب تــسیابیم همانیهاوگ هرود نایــضاقتم
 و باخ7نا ی4و3ت یاه هزومآ ساــسا رب هک تــسا یCگید هئارا ره ای و ینامرد لکتوCپ کی تخاــس ،یvاب کی یحارط ،ریواــصت ای تراک یحارط ،نیــشمینا ای
 یم رتــشPب تاعالطا یارب .تــسا هدــش هدز یفیک تیلاعف کی تخاــس یارب ینهذ هقرج داجیا تهج افرــص هدــش حCطم دراوم .دــشاب ینامرد تیعقاو
 .دینک وج و سرپ دنا هدش دوخ کردم تفا4Dد هب قفوم هتشذگ یاه هرود رد هک یدارفا تادهاشم زا دیناوت

  باWک هصالخ .۷

  .دنک یم تیافک هحفص ۱۰ ات ۲ نPب هصالخ ره .ینامرد تیعقاو و باخ7نا ی4و3ت یاهبا7ک زا با7ک ۲ ندرک هصالخ

  :ی"وآدای
  .دیهد لیوحت هاگراک ناراM_سد هب ارنآ و هتشاد هارمه همانیهاوگ هرود لوا زو" "د امتح ار دوخ یاه تشاددای افطل .۱
  .دوش یم بوسحم هرود زا ندش دودرم هلزنم هب یفیک راک نتشادن و دنشاب هتشاد هئارا یارب یفیک ی"اک دیاب نایضاقتم همه .۲
  .دیهد ماجنا یبوخب ار jk# یاهراک دیناوتب دو" یم راظWنا امش زا همانیهاوگ هرود رد .۳

 نایkpم تراظن اب ینامرد تیعقاو درکیو" اب هرواشم دنیآرف لماک ماجنا •
 تراچ هب طوkpم تالاوئس هب خساپ و نامدیچ •
  .دوش یم باخWنا رفن ره یارب هعرق دیق هب هک یسرد ثحبم کی هئارا •
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