
!؟ددوش یك

:نناارگيیززاب
ررددام
ششوپهايیس يهوورگ
)اادليی( للوواا حبش
)وورسخ( مموودد حبش
)ننژيیب( مموس حبش
)يسوم( ممرراهچ حبش
)ديیماا( مجنپ حبش
ييیاادص



هنحص

 ززاا هتشابناا ،ززومرم ،ااديیپان ييیاههمهمه .ينافوت ينامسآآ .بش ززاغآآ .ككوورتم يناتسرروگ
 ننوچمه ،ششوپهايیس يهوورگ ،رروودد ززاا ينزز ييهجض يياادص ،يسوناف ييوسوس .ههوودناا وو ففوخ
 هب .دننااوخيم ييدداارروواا ننافوت وو دداب يياغوغ رردد .دنددرگيم رهاظ ،تسددرروودد رردد ،يحابشاا
 ررون ههاارمه سپس وو هتفرگ ججوواا ييااهظحل هجض يياادص .دنربيم مموجه سسوناف وو اادص ييوس
 .دنوشيم ديیدپان نندنااوخ للاح رردد نناشوپهايیس .اههمهمه ههررابوودد .ددرمژپيم نناهگان سسوناف
.تتوكس

).دنااوخيم ييیاادص(
گگرب ممررامشيم:اادص

گگرم ممررامشيم
بش ممررامشيم
گنزز ممررامشيم
گنزز
گنزز
گنزز
:ددايیرف مشكيم
!دداادد يياا
!دداادد يياا !دداادد يياا

 تسدد رردد ييااهسيیك وو سسوناف اب ييررددام .تتوكس مه ززاب وو .ييااهيیرگ قهقه يياادص .تتوكس(
 اارر هچنآآ .دنكيم وجتسج .ددددرگيم .دشكيم رس .ددريیگيم رتالاب اارر سسوناف .ددوشيم ررااديیدپ
 نناشوپهايیس .ددرراشفيم هنيیس رب اارر هسيیك .ددررااذگيم نيیمزز رب اارر سسوناف .دبايیيم ديیوجيم
 هنيیس رب هنيیس .دهنيم نيیمزز رب وناازز ههددرروخوورف وو تسس ،ررددام .دنوشيم رهاظ ههررابوودد
 نناتسرروگ ممامت دهااوخيم ييیوگ وت ،دنكيم ززاب مه ززاا نكمم دح ات اارر اهتسدد .دهدديم ككاخ
).دشك ششوغآآ رردد اارر
ننددرم اشوخ:ررددام

ننددرم اشوخ
!ننددرم اشوخ

 ررددام رروودداترروودد نناشوپهايیس .ددزيیرريم ننووريیب شيیولگ ززاا هيیرگ هيیبش ييیاادص كشخ وو ههاتوك(
 ززاا يتخس هب ررددام دعب .تتوكس يتخل .دنرراادد تسدد رردد ييیاهگنس ننانآآ .دننيیشنيم هلصاف اب
 يتشم سسوناف رپرپ ررون رردد .دنكيم هسيیك رردد تسدد .دنيیشنيم ههدشههآت .ددزيیخيمرب اج
 اارر اهنآآ ،ههدش مخ ككاخ رس رب .ددررووآآيم ننووريیب رروفاك وو ممدنگ وو تتابن وو لقن وو ههددرمژپ گگربلگ
 ااوجن وو دشاپيم ففاارطاا ككاخ رب يتشم ررابره اادن وو هملك ره اب وو ،هتفرگ ككاخ ههاارمه
).دنكيم



اارسپ ييآآ ،اارسپ
اارس هب لكاك
ركش وو تتابن وو لقن
رتسكاخ وو لگ وو ككاخ
رروفاك وو ددوودد وو شتآآ
هلال وو ديیهش وو دهش
!ههرراتس دص وو اادليی

).دننااوخيم زيیمآآديیدهت وو دننززيم گنس رب گنس(:نناشوپهايیس
ههرراكدب گس ريیپ
ههررافك ككاخ اجنيیاا
تساا هنشت ددابآآتنعل
تساا هتشغآآ رفك ننوخ هب
دنااممالظ رردد ششاهههددرم
!دنااههاارر هب همه اهبش
).دنررابيم گنس ررددام ييوورر وو رس رب(

)هجوتيب(:ررددام
اارسپ ييآآ ،اارسپ 

اارس هب لكاك
ديیتشاادد يموش ييهصق
ديیتشاادد يموب بل بباتفآآ
بباتفآآ
نيیمزز
ههرراتس
ههرراظتناا مشچ ررددام
!ههرراادن رحس اادليی

).دننااوخيم رتزيیمآآديیدهت وو دننززيم گنس رب گنس(:نناشوپهايیس
نج
سناا
نناميیلس
نناملس ننوچ ههدنزز ،ههددرم
ننآآرق رماا هب هلمج
ميیديیشك نيیدد ريیشمش
ميیديیرب رس وتاارسپ
ميیديیشك ننوخ وو ككاخ هب



دنااهتفخ ككاخ هب مماارسپ:ررددام
دنااهتفكش ددوخ ننوخ رردد
هلال رراازه رراازه
لبلب
لبلب يياا
ملاظ تسدد ززاا نناغف
!ملاظ تسدد ززاا نناغف

).دننززيم گنس رب گنس ههررابوودد(:نناشوپهايیس
ميیديیهش ثثررااوو ام
ميیديیشك رس هب رردداچ
ميیديیرردد ام وت اادليی
دشوورخيم هللااببزح
!دشوجيم نيیمزز ززاا ننوخ

 ،لصأتسم وو ددولآآننوخ ،ررددام وو ،دنررابيم گنس ررددام ييوورر وو رس رب ييرتشيیب تتدش اب( 
).دنكاارپيم ااوه رردد تترفن وو مشخ اب اارر رروفاك وو تتابن وو لقن وو لگ وو ككاخ يتشم
ننوخ هب هقرغ:ررددام

ننوخ هب هقرغ
ننوتمموش ييان هب نيیرفن
!ننوتمموش ييان هب نيیرفن

).دنررابيم گنس ررددام ييوورر وو رس رب ييرتننووزفاا مهززاب تتدـِّح وو مشخ اب نناشوپهايیس(
رفاك ددررايیليیمرراهچ:نناشوپهايیس

رخآآ ات ميینك هلثُم
هحابم رراّفك ننوخ
مماماا رماا
نيیدد نناطلس
!ههااوگ

).دبوكيم نيیمزز رب تشم .دهدديم ككاخ هنيیس رب هنيیس ههررابوودد ،ننوخ رردد هتشغآآ ،ررددام(
اادخ اادخ اادخ اادخ:ررددام

اادخ اادخ اادخ اادخ
اادهش ديیش ررااديیب
اارسپ متسه نم
ررددام
رهم
نناارراب



ننامزز يياادليی
نناسناا جنرر رتسب
ننااريیاا
!ننااريیاا

 تساارر تماق جيیرردتب وو دشكيم رگيیدد رروگ هب ييرروگ ززاا اارر ششاافيیحن مسج ررااووهنااويیدد(
).دنكيم

اادليی ،ديیماا ،يسوم ،ننژيیب ،وورسخ
اادهش ديیش ررااديیب
ااددرف حبص ههديیدن ننااددرُگ
ااددرر ههديیشوپ گگرم
ممايیق ههددرك ملظ
مماماا ههددرك ننوخ
!مماماا ههددرك ننوخ

 ،رتكبس ،رتننووززوم هظحل ره شتاكرح .ددرروخيم خخرچ وو ددرروخيم خخرچ هتسهآآ وو هتسهآآ(
 وو دنيیبيم ،دنكيم سح ككاخ ننوورردد اارر ييزيیچ هك نيیاا لثم .ددوشيم رتانعمرُـپ وو رتككالاچ
).ددونشيم

مماماا ههددرك ننوخ
ميیئل ببااذك نيیاا
ميیجرر نناطيیش
نيیمزز ممرش نيیاا
نيیدد كهاش
نيیك ييهمخت نيیاا
!نيیهم ددااّدش

).دننيیشنيم بقع جيیرردتب ككانسااره وو بجعتم نناشوپهايیس(
رفُك يياادص اادص اادص:نناشوپهايیس ززاا يكيی
رسُخ نيیمزز نيیمزز نيیمزز:نناشوپهايیس ززاا يكيی
گگرم يياضق اضق اضق:نناشوپهايیس ززاا يكيی
تساا رگوودداج كنززريیپ:نناشوپهايیس ززاا يكيی
تساا نتسبآآ يبش بشماا:نناشوپهايیس ززاا يكيی
تساا رتششوخ ييیاادج ام رب:نناشوپهايیس ززاا يكيی
.تساا رطضُم هللاارراث تشگ:نناشوپهايیس ززاا يكيی

).دنوورريم هللاارراث ننددرك ربخ يياارب وو ههدش ههدنكاارپ(
 يصقرر ،زيیمآآرراارساا وو للومعمريیغ يصقرر .دنكيم صقرر زيیچ ره هب هجوتيب ننونكاا ،ررددام(
 ،دنااوخيم اارف اارر ييززومرم ييووريین وواا .نيیمزز ييانفررژژ رردد ،ددرراادد ككاخ قمع رردد هشيیرر هك



).زيیخاتسرر ييووريین ،تعيیبط ييووريین ،تتايیح ييووريین
اادليی ،ديیماا ،يسوم ،ننژيیب ،وورسخ:ررددام

اادهش ديیش ررااديیب
)ننامسآآ هب وورر(
!نناارراب ،نناارراب
)نيیمزز هب وورر(
!نناارراهب وچ ههدنزز
ديیيیآآرب
ديیيیآآرب ككاخ ززاا
ديیيیآآرب ممااررآآ
ديیيیآآرب مشخرُپ
ديیيیآآرب رهم رُپ
!ديیيیآآرب هنيیك رُپ
دعرر وو رردنت ننوچ
گگرب وو منبش ننوچ
ميیظع ججوم ننوچ
ميین ييااههرطق ننوچ
بباقع ههدنرپ ننوچ
ببآآ رردد يهام ننوچ
گگرم ننويیش ننوچ
تتايیح لبط ننوچ
ننافوت وچ ههدنّرغ
نناارراب وچ ههدنزيیرر
لگنج وچ زبسرس
شتآآ وچ ههدنززوس
ايیرردد هچ ههديیرروش
لحاس وچ ههددوسآآ
هلااژژ وچ هناادداش
هلال وچ ههديیدغاادد
ركش وچ نيیريیش
لهاله وچ نناخلت
تتوورراب وچ ههرعنرُپ
ددوورر وو ين وچ همغنرُپ
ززووريیدد وچ رروشرُپ



ززوورماا مه ههززرشرُپ
ايیؤؤرر همه گنرررُپ
سسوباك همه رتسكاخ
سسوباك همه رتسكاخ
!سسوباك همه رتسكاخ

 ررااديیدپ ييززاب للاح رردد ،هلاسههددرراهچ ههددزيیس يكرتخدد ،اادليی ،للوواا حبش .ننويیش يياادص(
).ددوشيم
ييدداش:اادليی

ييدداش
يبآآ ،خخرس ننامسآآ
يبآآ ،خخرس
يبااوخيب ززاا ددرُم بش بيیدد
اهييرپ
!ييددااززآآ
).دسرريم ررددام رباارب(

...اادليی:ررددام
!تخبههديیرروش يياادليی

...ررددام:اادليی
دنددرك هچ نم اب يناادب رگاا
!يناادب رگاا
).ددوشيم رروودد وو دنااوخيم ههررابوودد(
ييدداش
ييدداش
يبآآ ،خخرُس ننامسآآ
يبآآ ،خخرُس
يبااوخيب ززاا ددرم بش بيیدد
اهييرپ
ييددااززآآ
!ييددااززآآ
).ددددرگيم ديیدپان .ننويیش يياادص(
).دنززيم گنچ ككاخرب ررددام(

ييدداش:ررددام
ييدداش
ييززاب دش ننوودد گگرم



يضاق دش گس وو همزگ
!ييددااززآآ دش بيیدد ييهصق
ييدداش
ييدداش
رراادد رب دش قح ددرم
ررااددنيیدد دش دددد ييهلفُس
!ييددااوو نيیاا دش ننوگهلال
ييدداش
ييدداش
اادليی دش رروگ هناخ
اهبش دش ددوودد وو ددرردد
ييیالال دش ررددام ننويیش
ييیالال دش ررددام ننويیش
؟ييیاجك ،وورسخ ،وورسخ

).ددوشيم رهاظ ،وورسخ ،مموودد حبش .ددالوپ وو نهآآ كچاكچ ررااددهنماادد يياهنيینط(
"ننااوخسوورخ ات ققرق ززاا":وورسخ

نناخرُرهلال ات نناادقوورس ززاا
ررديیح ات ررديیح ززاا
ينابايیخ ات ينابايیخ ززاا
يناقلاط ات نناخكچوك ززاا
يلضفاا ات هشوناا ززاا
ييرروشك ات ننايیسپ ززاا
هسامح ات ههرروطساا ززاا
رگرراك ات ههوواك ززاا
تسه وو ددوب هچ ره
رراك وو جنرر
تسه وو ددوب هچ ره
رراكيیپ وو رراك
ييززووريیپ تساجك سپ
ييززوورهب تساجك سپ
يناسناا يياهبنوخ تساجك سپ
يناادديم هك ههرفاادداپ هتسجخ ننآآ
؟ييددااززآآ تساجك سپ
؟ييددااززآآ تساجك سپ



).دسرريم ررددام رباارب(
...وورسخ:ررددام

هشيیدناا تلوص وورسخ
ددالوپ ددرم
!هشيیپ رگرراك

؟تسيیك ننآآ ززاا رروگ نيیاا ...ررددام:وورسخ
!اادليی تترهااوخ:ررددام
؟كيی نيیاا:وورسخ
!ننژيیب تترردداارب:ررددام
؟كيی ننآآ:وورسخ
!يسوم تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!ديیماا تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!رگيیدد ييرردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!رگيیدد ييرهااوخ:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!يسوورع:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!يلفط:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!ييرسمه:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:وورسخ
!ييددرم ااونيیب:ررددام
رگيیدد ننآآ وو:وورسخ

رگيیدد ننآآ وو
!رگيیدد ننآآ وو
).دتفاايم ههاارر(
نم رب ييااوو
!نم رب ييااوو
!نم رب ييااوو
).ددوشيم ديیدپان)
).ددددرگيم رهاظ ههررابوودد اادليی .ننويیش يياادص(



لفاغ ددوب هك ره:اادليی
لفاغان مماادد هب دتفاا
رروورغم ييااههدنرپ
رروشرُپ ديیشكيم رپ
اهننامسآآ ججوواا رردد
اهنناادد ديیدد ههدنرپ
ااددرردد بباتش دص اب
اهرباا زز دمآآ ددوورف
اتمهيب ننآآ دش ييدنب
!اتمهيب ننآآ دش ييدنب
تلفغ ننآآ ديیدد هك ددايّیص
تتوّورميب ييدّـنرر ننوچ
تتّوق وو ررووزز رُپ ديیوودد
ديیچ اارر ههدنرپ للاب
ديیدنخ ششوخ تخب رب
:ديیسرپ رراازز غغرم ززاا
ززااووآآششوخ ييههدنرپ"
ززابهش گنچ ريیساا
"؟ززابمه ايی يهااوخيم لگ
ززوسرُپ ههدنرپ ديیلان
:ززوسرگج ههآآ دص اب
ززابمه هن ممااوخيم لگ هن"
ززااوورپ هظحل كيی ززاا غيیرردد
"!ززااوورپ هظحل كيی ززاا غيیرردد
).دتسيیاايم ررددام رباارب(
...ررددام
دنددرك هچ نم اب يناادب يهااوخيم
ينك للوه تشحوو ززاا ات
ينك ققدد مغ ززاا ات
!؟يسرتب سسرت ززاا ات
).ددوشيم رروودد وو دنااوخيم ههررابوودد(
لفاغ ددوب هك ره
لفاغان مماادد هب دتفاا
رروورغم ييااههدنرپ



رروشرُپ ديیشكيم رپ
اهننامسآآ ججوواا رردد
اهنناادد ديیدد ههدنرپ
ااددرردد بباتش دص اب
اهرباا زز دمآآ ددوورف
!اتمهيب ننآآ دش ييدنب
!اتمهيب ننآآ دش ييدنب
تلفغ ننآآ ديیدد هك ددايّیص
تتوّورميب ييدّـنرر ننوچ
تتّوق وو ررووزز رُپ ديیوودد
ديیچ اارر ههدنرپ للاب
ديیدنخ ششوخ تخب رب
:ديیسرپ رراازز غغرم ززاا
ززااووآآششوخ ييههدنرپ"
ززابهش گنچ ريیساا
"؟ززابمه ايی يهااوخيم لگ
ززوسرُپ ههدنرپ ديیلان
:ززوسرگج ههآآ دص اب
ززابمه هن ممااوخيم لگ هن"
ززااوورپ هظحل كيی ززاا غيیرردد
"!ززااوورپ هظحل كيی ززاا غيیرردد
).ددددرگيم ديیدپان .ننويیش يياادص(

 ،ننژيیب ،مموس حبش .اهننااررابريیت وو اهددوورْس ززاا ررااددهنماادد وو قيیمع اماا ،گنُـگ ييیاهككااووژپ(
).ددوشيم رهاظ
هيیامرس نناادباع تيیزعت ههاارر وو بش:ننژيیب

هتفخ نناج هب قلخ رهم وو بش
اهنت للددايیرردد ددرم ششوورخ وو بش
!ننااررابريیت مماگنه هب
نيینوخللدد كيیرچ ههوودناا وو بش
نيیوورپيب ننامسآآ وو بش
ييررااديیب تشهدد وو بش
!ييررايیشه جنرر
تتدداهش خخرُس ددوورُس وو بش
تتددالوو خخرُس ددرردد وو بش



تترراشب خخرُس رراظتناا وو بش
قلخ ييديیشرروخ ههاارر
!ككررابم
).دسرريم ررددام رباارب(

...ننژيیب:ررددام
هشيیب دص ريیش ...ننژيیب
رراكيیپ ددرم
!هشيیرر ره نناج

؟تسيیك ننآآ ززاا رروگ نيیاا ررددام:ننژيیب
!اادليی تترهااوخ:ررددام
؟كيی نيیاا:ننژيیب
!وورسخ تترردداارب:ررددام
؟كيی ننآآ:ننژيیب
!يسوم تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!ديیماا تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!رگيیدد ييرردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!رگيیدد ييرهااوخ:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!يسوورع:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!يلفط:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!ييرسمه:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب
!ييددرم ااونيیب:ررددام
رگيیدد ننآآ وو:ننژيیب

!رگيیدد ننآآ وو رگيیدد ننآآ وو
).دتفايم هار(
نم رب ييااوو
نم رب ييااوو
!نم رب ييااوو



).ددوشيم ديیدپان(
).ددددرگيم رهاظ ههررابوودد اادليی .ننويیش يياادص(

هلاسهُن دش هك رتخدد:اادليی
هلالح هتفگ ربهرر
هلاصولاابجااوو وواا
ههزيینك هشاب رفاك
ههذيیذل هشاب ملسُم
وواا دش قشاع
ننااررابگنس
وواا دش ببرراح
ننااررابريیت
!ننااررامج ييوورر هب لگ
!ننااررامج ييوورر هب لگ
).دسرريم ررددام رباارب(
...ررددام
ام ننااددرم
دنددوب اجك ميیاهرردداارب
دنددربيم ننوخ يياههلجح هب اارر ام هك يتقوو
!؟دنددوب اجك
).ددوشيم رروودد وو دنااوخيم ههررابوودد(
هلاسهُن دش هك رتخدد
هلالح هتفگ ربهرر
هلاصولاابجااوو وواا
ههزيینك هشاب رفاك
ههذيیذل هشاب ملسُم
وواا دش قشاع
ننااررابگنس
وواا دش ببرراح
ننااررابريیت
!ننااررامج ييوورر هب لگ
!ننااررامج ييوورر هب لگ
).ددددرگيم ديیدپان .ننويیش يياادص(
).دنززيم گنچ ككاخ رب ررددام(

ننااررامج ييوورر هب فُت:ررددام



ننااررامج ييوورر هب فُت
نناارراكدب دنويیپمه
نناارراهب لتاق يياا
يناارروودد لهجاباا
ينايیفُس دنززرف وت
يمامت نميیرهاا
يماارح ررااوخمددآآ
يمائل تتريیس بش
؟يناادد هچ نناسناا ززاا وت
؟يناادد هچ نناسناا ززاا وت

).ددوشيم رهاظ ،يسوم ،ممرراهچ حبش .اهلبط شبوك رِرووآآرگج يياهههرعن(
متشرس تتوورراب ددرردد وو معط اب اارر بش نم:يسوم

متشغآآ تتوورراب رطع وو ددوودد اب اارر بش نم
!متشون تتوورراب گنرر وو ققرب اب اارر بش نم
اضيیب ديی متسدد نم
نناسناا نناسناا همه مقشع
!رراكيیپ رراكيیپ همه مهاارر
متسدد هب ديیشرروخ نم
متشگ ههررااووآآ ييررااديیب يياهنناتسرروگ رردد
قيیالخ يياا
اارر تتوكس وو اارر بش نم
اارر سسرت
!متسكشب
).دسرريم ررددام رباارب(

...يسوم:ررددام
هنااويیدد مشخ ززاا يياسوم
هناگيیب سسرت ززاا
!هناخيب قشع ززاا

؟تسيیك ننآآ ززاا رروگ نيیاا ...ررددام:يسوم
!اادليی تترهااوخ:ررددام
؟كيی نيیاا:يسوم
!وورسخ تترردداارب:ررددام
؟كيی ننآآ:يسوم
!ننژيیب تترردداارب:ررددام



؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!ديیماا تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!رگيیدد ييرردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!رگيیدد ييرهااوخ:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!يسوورع:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!يلفط:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!ييرسمه:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:يسوم
!ييددرم ااونيیب:ررددام
رگيیدد ننآآ وو:يسوم

رگيیدد ننآآ وو
!رگيیدد ننآآ وو
).دتفاايم ههاارر(
نم رب ييااوو
نم رب ييااوو
!نم رب ييااوو
).ددوشيم ديیدپان(
).ددددرگيم رهاظ ههررابوودد اادليی .ننويیش يياادص(

رس رب يهايیس رروت:اادليی
ربهرر سسوورع ممدش
ييرتسكاخ ههايیس وو خخرُس
يلعديیس نم رهوش
هشيیاع مندنااوخ حبص
!هشحاف نم ممدش بش
).دسرريم ررددام رباارب(
...ررددام
دمآآ هك ااددرف ،ااددرف
ننامنناارردداارب نناادنزز رردد يتح هك وگب وگب
!دنديیرردديم اارر رگيیدكيی ييولگ



!...وگب ...وگب
).ددوشيم رروودد وو دنااوخيم ههررابوودد(
رس رب يهايیس رروت
ربهرر سسوورع ممدش
ييرتسكاخ ههايیس وو خخرُس
يلعديیس نم رهوش
هشيیاع مندنااوخ حبص
!هشحاف نم ممدش بش
).ددددرگيم ديیدپان .ننويیش يياادص(

).ددوشيم رهاظ ،ديیماا ،مجنپ حبش .دنرردديم اارر ننامسآآ هك ششاارخشوگ رراادشك يياهتتوّص)
ييززووريیپ ات گنج گنج:ديیماا

هلال يخرُس
ييززوورفااشتآآ غغاادد
ههددرم للدد
ههددوسرف نت
ههددوهيیب گگرم
هيیامرس گنج گنج
!هباخرُس ززاا زيیربل هلجدد
گنرراگنرر ههدعوو
گنهآآيب ههژژااوو
گنتلدد تخس اهززاادناامشچ
ننوخ ربهرر
ايیحيب
ممرشيب
دبوك ززاب
دفوت ززاب
!گنج ززاس وو لبط رب
).دسرريم ررددام رباارب(

...ديیماا:ررددام
ننوخ رتسب ززاا ههددررووآآرب رس ديیماا
!ننونج يياهههبج ززاا يياپزيیرگ يهاپس

؟تسيیك ننآآ ززاا رروگ نيیاا ...ررددام:ديیماا
!اادليی تترهااوخ:ررددام
؟كيی نيیاا:ديیماا



!وورسخ تترردداارب:ررددام
؟كيی ننآآ:ديیماا
!ننژيیب تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!يسوم تترردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!رگيیدد ييرردداارب:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!رگيیدد ييرهااوخ:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!يسوورع:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!يلفط:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!ييرسمه:ررددام
؟رگيیدد ننآآ وو:ديیماا
!ييددرم ااونيیب:ررددام
رگيیدد ننآآ وو:ديیماا

رگيیدد ننآآ وو
!رگيیدد ننآآ وو
).دتفاايم ههاارر(
نم رب ييااوو
نم رب ييااوو
!نم رب ييااوو
).ددوشيم ديیدپان(
).ددددرگيم رهاظ ههررابوودد اادليی .ننويیش يياادص(

ههددزيیس:اادليی
ههددزيیس
ههددزيیس
دش ديیفس ميیاهوم هك ممددوب هلاسههددزيیس
دش مشوماارف ههدنخ
!دش ممددايی ززاا نتسيیرگ
ههددزيیس
ههددزيیس



ههددزيیس
مقلُخ دش مشخ هك ممددوب هلاسههددزيیس
مناج دش ددرردد
!مساسحاا دش هنيیك
ههددزيیس
ههددزيیس
ههددزيیس
ممدش يناادنزز هك ممددوب هلاسههددزيیس
ممدش هجنكش
ممدش ريیپ
!ممدش مماادعاا هك ممددوب هلاسههددزيیس
).دسرريم ررددام رباارب(
...ررددام
؟تساا ههددرم ام ديیشرروخ رگم
مماقتناا ززوورر
ام ييااددرف
؟ددوش يك ،ددوش يك ،ددوش يك
).ددوشيم رروودد وو دنااوخيم ههررابوودد(
ههددزيیس
ههددزيیس
ههددزيیس
دش ديیفس ميیاهوم هك ممددوب هلاسههددزيیس
دش مشوماارف ههدنخ
!دش ممددايی ززاا نتسيیرگ
ههددزيیس
ههددزيیس
ههددزيیس
مقلُخ دش مشخ هك ممددوب هلاسههددزيیس
مناج دش ددرردد
!مساسحاا دش هنيیك
ههددزيیس
ههددزيیس
ههددزيیس
ممدش يناادنزز هك ممددوب هلاسههددزيیس



ممدش هجنكش
ممدش ريیپ
!ممدش مماادعاا هك ممددوب هلاسههددزيیس
).ددوشيم ديیدپان .ننويیش يياادص(
).دنزيم گنچ كاخ رب ردام(

مماقتناا ززاا نناتننوخ دشوجب يك:ررددام
ممامت يفرح گنفت وو ريیت ددوش يك
همهمه اب نناتگناب دشوورخ يك
همه دحااوو نناتقيیرفت ددوش يك
رراك كتپ اب نناج ررام ديیبوكب يك
رراغ دنب رردد نناتيياهنم ددوش يك
نيیمزز ززاا نناتخرردد ننوچ ديیيیآآرب يك
نيیمززرس نيیاا ننامكنيیگنرر ددوش يك
رس زز اارر بش ههددرپ ديیفاكش يك
رحس اادليی رحس اادليی ددوش يك
قلف رردناا لُگ وچمه ديیفوكش يك
قفش رردناا رراك ززاغآآ ددوش يك
غغاب ببرردد ززاا دنب وو لفق ديیررآآرب يك
غغالك لهاج نيیاا ههرراپدص ددوش يك
ننولُك ززاا ببرردد حلص غغاب ديیناهرر يك
ننوورب هناخ ره زز ههدنخ ددوش يك
ابص ههدنخرف ممايیاا دسرر يك
امش ننابرق هب ررددام ددوش يك
؟ددوش يك ،ددوش يك ،ددوش يك

 .دنوشيم رتدنلب وو دنلب اهاادص .تتوكس .ددررااذگيم ككاخ رب رس ررددام .رروودد ززاا ييیاهاادص
 .دننااوخيم ييدداارروواا .دننززيم گنس رب گنس .دنددرگيم ررااديیدپ وس ره ززاا ششوپهايیس يهوبناا
 .دنررابيم گنس وواا ييوس هب .دنهدديم نناشن رگيیدكيی هب اارر ررددام .دنيیآآيم رتكيیددزن وو كيیددزن
 گنس مه ززاب .دننااوخيم مه ززاب .دنررابيم گنس مه ززاب .دنريیگيم ننايیم رردد اارر ييوو جيیرردتب
 ييااهجض مماجناارس وو .دننااوخيم مه ززاب .دنررابيم گنس مه ززاب .دننااوخيم مه ززاب .دنررابيم
 دعب وو ،رراظتناا يتخل .تتوكس .يهايیس .ددرمژپيم نناهگان هك سسوناف ررون وو ،هفخ وو ههاتوك
 ههررابوودد .تتوكس ههررابوودد .دنوشيم ديیدپان وو رروودد ،ههدنكاارپ ،نندنااوخ للاح رردد ،نناشوپهايیس
 هك تساا گگرم طقف .تساا قلطم يهايیس .تسيین ااديیپ زيیچچيیه وو سكچيیه .اههمهمه
 هك تساا نناارراب ،ددرّغيم هك تساا دعرر ،دفوتيم هك تساا دداب ،دلانيم هك تساا ددرردد ،دددنخيم



:دنااوخيم هك تساادص وو ،ددررابيم

گگرب ممررامشيم:اادص
گگرم ممررامشيم
بش ممررامشيم
گنزز ممررامشيم
گنزز
گنزز
گنزز
:ددايیرف مشكيم
!دداادد يياا
!دداادد يياا
!دداادد يياا


