
 
  

  ۱۹ - دیووک نارود رد نیدلاو

 
 
 
 

 دب یاهراتفر
۴ 
 

 !کیلک ار اجنیا ندوب ردام و ردپ هب طوبرم لئاسم ةرابرد رتشیب ییامنهار یارب
 !دینک

 لالقتسا یریگدای لاح رد ای ،دنا هدیسرت ای دناهنسرگ و هتسخ هک یناکدوک یارب رما نیا .دننکیم یراتفردب ناکدوک همه
 !دننک هناوید ار ام دنناوتیم دننامیم هناخ رد هک یماگنه و .تسا یعیبط دنتسه

 دیهد ریسم رییغت دینک شالت

 هجوت دینک شالت و دیهد صیخشت ار دب راتفر عیرس •

 رییغت بوخ راتفر کی هب دب راتفر کی زا ار دوخ کدوک

 .دیهد

 یماگنه !دیریگب ار نآ یولج دوش عورش هکنیا زا شیپ •

 زیچ کی اب دیناوتیم ،دننکیم یرارقیب هب عورش اهنآ هک

 :دینک ترپ ار اهنآ ساوح هدننک مرگرس ای زیگناناجیه

  "!مینزب مدق یمک نوریب میورب ،ایب"

 دینک ثکم یمک

 هب ؟دیشکب دایرف دیهاوخیم دینکیم ساسحا •

 هقیقد جنپ تدم هب .دیهد تقو هیناث ۱۰ ناتدوخ

 یلکش هب دینک یعس سپس .دیشکب قیمع سفن هتسهآ

 .دیهد ناشن شنکاو رتمارآ

 

 کمک رایسب شور نیا دندقتعم ردام و ردپ اهنویلیم •

 .رایسب -دنکیم

 هدافتسا اهدمایپ و بقاوع زا

دینک  ات دنکیم کمک ام هب عوضوم کی یاهدمایپ و بقاوع 

 نیا .میهد دای ار ناشیاهراک تیلوئسم دوخ ناکدوک هب

 لرتنک تروص هب ناکدوک دهدیم هزاجا نینچمه راک

 زا یرتشیب ریثأت راک نیا .دنوش تیبرت و بیدأت هدش

 .دراد ندیشک دایرف و ندز کتک

 ۳-۱ تاکن

 مادم ار

 هدافتسا

 دینک

 ،دیهد صاصتخا نادنزرف زا کی ره یارب ار ییاهنامز •

 نیا و ،دینک قیوشت ار دنهدیم ماحنا هک یبوخ یاهراک

 دب یاهراتفر دش دهاوخ ثعاب هرمزور و نیتور یاهراک

 .دننک ادیپ شهاک

 یاهراک یرس کی تیلوئسم دوخ ناناوجون و ناکدوک هب •

 اهنآ هک دینک لصاح نانیمطا طقف .دیراپسب ار هداس

 اهراک نیا هک یماگنه و .دنیآرب اهراک نآ ةدهع زا دنناوتیم

 !دینک ناشقیوشت دنداد ماحنا ار

 دیهد تصرف ،دینک بیدأت ار اهنآ هکنیا زا شیپ ناتناکدوک هب •

 .دننک یوریپ امش یاهلمعلاروتسد زا هک

 

 دینکیم هجاوم ناشراک بقاوع اب ار اهنآ هک ینامز رد دینک یعس •

 دینک ظفح ار دوخ شمارآ

 

 ،لاثم روط هب .دیربیم شیپ هب اهتنا ات ار بیدأت دیشاب نئمطم •

 یراوشد راک هتفه کی تدم هب ناوجون کی زا لیابوم نتفرگ

 .تسا رتهنانیبعقاو تعاس کی تدم هب لیابوم نتفرگ .تسا

 

 دوخ دنزرف هب هرابود تصرف کی ،دش مامت بیدأت هک یماگنه •

 قیوشت ار وا راک نیا رطاخ هب و دهد ماحنا بوخ راک هک دیهد

 .دینک


