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آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه

︊﹠︡- د︨ــ️ ﹨︀️ را  ︀﹝﹢ش ﹋﹟- ︪ــ﹛ ﹨︀️ را︋   د︨ــ︐﹢ر﹨︀ی ( ﹝ــ︡ادرا ︋︡ه - ︣اغ را︠ 
 ﹟ا﹨﹫︡ ا﹢︋ ︀﹨ از آن ﹉ ︣﹨ را ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹞﹙﹩ ︋﹥ ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹡︪ــ︀ن د﹨﹫ــ︡ و از (...︣︊︋ ﹐︀︋

د︨︐﹢ر﹨︀ را ︋﹥ ︮﹢رت ︻﹞﹙﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ د﹁︐︣ش را ︋︣﹝﹩ دارد و در ﹋﹫﹀︩ ﹝﹩ ﹎︢ارد؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡﹢آ﹝﹢ز ︑︭﹢︀﹨︣﹩ را ﹋﹥ در ︑﹞︣﹟ ︋︀﹐ ︻﹑﹝️ زده ا︨️ را ︋︀ د︨︐﹢ر آ﹝﹢ز﹎︀ر ا﹡︖︀م د﹨︡.
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  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︨︀را ︨﹫︉ را از ︋︪﹆︀ب ︋︣﹝﹩ دارد و ﹝﹩ ︠﹢رد؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡﹢آ﹝﹢ز ︑︭﹢︀﹨︣﹩ را ﹋﹥ در ︑﹞︣﹟ ︋︀﹐ ︻﹑﹝️ زده ا︨️ را ︋︀ د︨︐﹢ر آ﹝﹢ز﹎︀ر ا﹡︖︀م د﹨︡.
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  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︨︀را آب ︎︀ش را ︋︣ ﹝﹩ دارد و ︋﹥ ﹎﹏ آب ﹝﹩ د﹨︡؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡﹢آ﹝﹢ز ︑︭﹢︀﹨︣﹩ را ﹋﹥ در ︑﹞︣﹟ ︋︀﹐ ︻﹑﹝️ زده ا︨️ را ︋︀ د︨︐﹢ر آ﹝﹢ز﹎︀ر ا﹡︖︀م د﹨︡.
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آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه

  از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹨︣ ︑︭﹢︣ را ︋﹥ ︮﹢رت ︎︀﹡︐﹢﹝﹫﹛ ا︗︣ا ﹋﹠︡.

  از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ د︨︐﹢ر﹨︀ی ز︣ را ا﹡︖︀م د﹨︡.
  ﹝︡اد را روی ﹝﹫︤ ︋﹍︢ار              د︨️ ﹨︀ ︋︀﹐

﹟﹫︀︎ ︀﹨ ️︨︢ار         د﹍︋ ﹩﹛︡﹠︮ ︣را ز ︿﹫﹋  
  ﹎﹏ را دا︠﹏ ﹎﹙︡ان ︋﹍︢ار          ﹝︣ه ﹨︀ را ︋﹫︣ون ︨︊︡ ︋﹍︢ار

︾︢ا ︠﹢ردن︫︀﹡﹥ ﹋︣دن﹝︧﹢اک زدن

آب ︠﹢ردن ﹋﹑ه ﹎︢ا︫︐﹟ ︗︀رو ﹋︣دن
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  از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︋︀ د︡ن ︑︭﹢︣﹨︀، ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ﹝﹢رد ﹡︷︣ را ا﹡︖︀م د﹨︡.

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︨︀را ︻︣و︨﹉ را روی ﹝﹫︤ ﹝﹩ ﹎︢ارد؟
آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟

︑﹢پ را ︎︣︑︀ب ﹋﹟

︻︣و︨﹉ را 
روی ﹝﹫︤ ︋﹍︢ار

د︨️ ︋︤ن

︑﹢پ را دا︠﹏ 
︨︊︡ ︋﹍︢ار



ز︋︀ن، ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩

٥٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ ︑﹢پ را دا︠﹏ ︨︊︡ ﹝﹩ ا﹡︡ازد؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ د﹁︐︣ش را از ﹋﹫︿ در ﹝﹩ آورد؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡﹢آ﹝﹢ز ︑︭﹢︀﹨︣﹩ را ﹋﹥ در ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی ︋︀﹐ ︻﹑﹝️ زده ا︨️ را ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞﹙﹩ ا﹡︖︀م د﹨︡.
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آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

   ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹨︣ د︨︐﹢ر ︑﹢︨︳ ﹡﹢آ﹝﹢ز، او ︋﹥ ︎︨︩︣ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︣ د︨︐﹢ر ︨︀︎ د﹨︡.

   د︨︐﹢ر: ︋﹠︪﹫﹟    ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹡︪︧︐﹛ 
   د︨︐﹢ر: ︋﹢ر       ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ︠﹢ردم

   د︨︐﹢ر: ︋︣و         ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟       ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ر﹁︐﹛
   د︨︐﹢ر: ︋︡و         ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: دو︡م
   د︨︐﹢ر: ︋﹫︀           ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: آ﹝︡م

   ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹨︣ د︨︐﹢ر، ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹥ ︎︨︩︣ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︣د︨︐﹢ر ︨︀︎ د﹨︡.

   د︨︐﹢ر: ︑﹢پ را ︋︡ه   ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹩ رو دادی ؟         ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ︑﹢پ
   د︨︐﹢ر: ︑﹢پ را ︋︡ه   ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی ؟        ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ︑﹢ُپ دادم

   د︨︐﹢ر: ﹜﹫﹢ان را ︋﹫︀ور   ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹩ رو آوردی ؟   ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹜﹫﹢ان
   د︨︐﹢ر: ﹜﹫﹢ان را ︋﹫︀ور   ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی ؟    ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹜﹫﹢ان رو آوردم 

   د︨︐﹢ر: ﹝︡اد را ︋﹍﹫︣   ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹩ را ﹎︣﹁︐﹩ ؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹝︡اد
   د︨︐﹢ر: ﹝︡اد را ︋﹍﹫︣   ︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی ؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹝︡اد رو ﹎︣﹁︐﹛ 

﹎﹢ش ﹋﹟ ، ا﹡︖︀م ︋︡ه 
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آ﹝﹢ز﹎︀ر: 

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

   ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹨︣ د︨ــ︐﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹡﹢آ﹝﹢ز، او ︋﹥ ︎︨︩︣ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︣ د︨︐﹢ر ︨︀︎ د﹨︡.

   د︨ــ︐﹢ر : ﹋︐︀ب را ︋︢ار روی ﹝﹫︤      ︎︨︣ــ︩ : ﹋︐︀ب را ﹋︖︀ ﹎︢ا︫ــ︐﹩؟      ︎︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز : روی ﹝﹫︤
   د︨︐﹢ر: ﹋︐︀ب را ︋︢ار روی ﹝﹫︤     ︎︨︩︣ :﹋︐︀ب ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹎︢ا︫︐﹛ روی ﹝﹫︤
   د︨︐﹢ر: ﹋︐︀ب را ︋︢ار روی ﹝﹫︤      ︎︨︩︣: ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟       ︨︀︎ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹋︐︀ب ﹎︢ا︫︐﹛ روی ﹝﹫︤

︤﹫﹞ ︣آ﹝﹢ز : ز﹢﹡ ︎︨︣ــ︩ : ﹋﹫︿ را ﹋︖︀ ﹎︢ا︫ــ︐﹩؟        ︎︀︨ــ        ︤﹫﹞ ︣د︨ــ︐﹢ر : ﹋﹫︿ را ︋︢ار ز   
︤﹫﹞ ︣آ﹝﹢ز: ﹎︢ا︫︐﹛ ز﹢﹡ ︨︀︎        ︀ر ﹋︣دی؟﹋ ﹩ ︿﹫﹋ : ︩︨︣︎       ︤﹫﹞ ︣د︨︐﹢ر : ﹋﹫︿ را ︋︢ار ز   
︤﹫﹞ ︣آ﹝﹢ز: ﹋﹫︿ ﹎︢ا︫︐﹛ ز﹢﹡ ︨︀︎       ︀ر ﹋︣دی؟﹋ ﹩ : ︩︨︣︎       ︤﹫﹞ ︣د︨︐﹢ر : ﹋﹫︿ را ︋︢ار ز   

︡﹠﹚ ︀︨ــ ﹡﹢آ﹝ــ﹢ز : ﹝︡اد︋  ︨︣ــ︩ : ﹋ــ︡ام ﹝︡اد را دادی؟        ︎  ــ︡ه       ︎  ﹙﹠ــ︡ را︋     د︨ــ︐﹢ر : ﹝ــ︡اد︋ 
︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز: دادم ﹙﹠︡ را ــ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟       ︎  ︨︣ــ︩ : ﹝︡اد︋  ــ︡ه       ︎  ﹙﹠ــ︡ را︋     د︨ــ︐﹢ر : ﹝ــ︡اد︋ 
︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹝ــ︡اد ︋﹙﹠︡ را دادم ︨︣ــ︩ : ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟       ︎     د︨ــ︐﹢ر : ﹝ــ︡اد ︋﹙﹠ــ︡ را ︋︡ه        ︎ 

︀︨ــ ﹡﹢آ﹝ــ﹢ز : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه ︣دا︫ــ︐﹩؟      ︎  ︨︣ــ︩ : ﹋ــ︡ام ﹡﹩ را︋  ــ︣دار     ︎     د︨ــ︐﹢ر : ﹡ــ﹩ ﹋﹢︑ــ︀ه را︋ 
   د︨ــ︐﹢ر : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را ︋︣دار       ︎︨︣ــ︩ : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︎︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ︋︣دا︫ــ︐﹛
   د︨ــ︐﹢ر : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را ︋︣دار       ︎︨︣ــ︩ : ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︎︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را ︋︣دا︫ــ︐﹛
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آ﹝﹢ز﹎︀ر: 

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

   ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹨︣ د︨ــ︐﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹡﹢آ﹝﹢ز، او ︋﹥ ︎︨︩︣ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨︣ د︨︐﹢ر ︨︀︎ د﹨︡.

︤رگ ︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز : ︑﹢پ︋  ﹢ت ﹋︣دی؟      ︎  ︨︩︣ : ﹋︡ام ︑﹢پ را︫  ﹢ت ﹋﹟.      ︎  ︤رگ را︫     د︨︐﹢ر : ︑﹢پ︋ 
︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز:︫﹢ت ﹋︣دم. ︤رگ را ﹥ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︎  ︨︩︣ : ︑﹢پ︋  ﹢ت ﹋﹟.      ︎  ︤رگ را︫     د︨︐﹢ر : ︑﹢پ︋ 
﹢ت ﹋︣دم ︤رگ را︫  ︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ︑﹢پ︋  ︨︩︣ : ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟      ︎  ﹢ت ﹋﹟.      ︎  ︤رگ را︫     د︨︐﹢ر : ︑﹢پ︋ 

﹉﹢﹋ ﹟﹫︫︀﹞ : آ﹝﹢ز﹢﹡ ︨︀ ︨︩︣ : ﹋︡ام ﹝︀︫﹫﹟ را آوردی؟           ︎  ﹫︀ر          ︎     د︨︐﹢ر : ﹝︀︫﹫﹟ ﹋﹢﹉ را︋ 
︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز: آوردم. ︨︩︣ : ﹝︀︫﹫﹟ ﹋﹢﹈ را ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟        ︎  ﹫︀ر         ︎   ︋﹉﹢﹋ ﹟﹫︫︀﹞ : د︨︐﹢ر   
︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹝︀︫﹫﹟ ﹋﹢﹉ را آوردم. ︨︩︣ : ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟        ︎  ﹫︀ر          ︎     د︨︐﹢ر : ﹝︀︫﹫﹟ ﹋﹢﹉ را︋ 

 د︨ــ︐﹢ر : د︨ــ︐️ و ︋︊ــ︣ ︋ــ︀﹐              ︎︨︣ــ︩ : د︨ــ︐️ را ﹋︖ــ︀ ︋ــ︣دی؟           ︎︀︨ــ ﹡﹢آ﹝ــ﹢ز : ︋ــ︀﹐
︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز: د︨ــ︐﹛ را ︀﹐؟           ︎  ︨︣ــ︩ : ــ﹩ رو ︋ــ︣دی︋   د︨ــ︐﹢ر : د︨ــ︐️ و ︋︊ــ︣ ︋ــ︀﹐              ︎ 
﹐︀ ︣دم︋  ︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز: د︨ــ︐﹛ و︋  ︨︣ــ︩ : ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟            ︎   ︎            ﹐︀  ︋︣︊   د︨ــ︐﹢ر : د︨ــ︐️ و︋ 

  د︨ــ︐﹢ر : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را ︋︣دار           ︎︨︣ــ︩ : ﹋︡ام ﹡﹩ را ︋︣دا︫ــ︐﹩؟            ︎︀︨ــ ﹡﹢آ﹝﹢ز : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه
︣دا︫︐﹛ ︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز:︋  ︨︩︣ : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟             ︎  ︣دار            ︎    د︨︐﹢ر : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را︋ 
︣دا︫︐﹛ ︨︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز: ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را︋  ︨︩︣ : ﹩ ﹋︀ر ﹋︣دی؟             ︎  ︣دار            ︎    د︨︐﹢ر : ﹡﹩ ﹋﹢︑︀ه را︋ 

:﹤︐﹊﹡
 ا︋ ﹟︩ ︋︺︡ از آ﹝﹢زش ا﹡︡ازه ( ︋︤رگ/ ﹋﹢﹉- ︋﹙﹠︡/ ﹋﹢︑︀ه) و 

﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹁︱︀﹩ ( ︋︀﹐/ ︀︎﹫﹟ و ز︣ /رو) آ﹝﹢زش داده ︫﹢د.
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﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︋︀زی:
﹎︀م اّول: ﹡﹢آ﹝﹢زان را در ﹝﹆︀︋﹏ ︠﹢د ︮︿ ﹋﹠﹫︡ و د︨︐﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د را  ﹩﹊﹊﹩ ︋︣ای 

﹡﹢آ﹝﹢زان ا︗︣ا ﹋﹠﹫︡ ︑︀ آن ﹨︀ ، ﹨︣ د︨︐﹢ر را ︋︺︡ از ا︗︣ای ﹡﹞︀︪﹩، ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.
.︡﹠︀﹝﹡ رد ﹡︷︣را ا︗︣ا﹢﹞ د︨︐﹢ر ،﹩︪︀﹝﹡ ︡ه ا︗︣ای﹨︀︪﹞ ︀م دوم: ﹡﹢آ﹝﹢زان ︋︡ون﹎

د︨︐﹢ر﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︋﹠︪﹫﹟، ︎︀︫﹢، ︋︡و، د︨︐︀︑﹢ ︋︊︣ ︋︀﹐، د︨️ ﹨︀ ︋﹥ ﹋﹞︣،  د︨️ ﹨︀ روی ︨︣.

و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز:
   و︀︨﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹢پ، ﹜﹫﹢ان ، ﹋﹫︿، ﹋︐︀ب

﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︋︀زی:
﹎︀م اّول: ﹡﹢آ﹝﹢زان را ︑﹉ ︑﹉ ﹝﹆︀︋﹏ ︠﹢د ︮︿ ﹋﹠﹫︡ و از آن ﹨︀ ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ د︨︐﹢ر﹨︀ی 
﹝︀﹡﹠︡( ︑﹢پ ︋﹍︢ار ز︣ ﹝﹫︤، ﹋﹫︿ ︋﹍︢ار روی ︮﹠︡﹜﹩،   ﹩︀﹨ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. د︨︐﹢ر را   ︣ز

﹝︣ه ﹨︀ را ︋﹍︢ار ︑﹢ی ︨︊︡، ﹋︐︀ب و ︋﹍︢ار ︠︀رج ﹋﹫︿)
﹎︀م دوم: ︎︦ از ا﹡︖︀م ﹨︣ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ︑﹢︨︳ ﹡﹢آ﹝﹢ز، از او ︨﹢ال ﹋﹠﹫︡ ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م دادی؟

︋︴﹢ر ﹝︓︀ل:
   ︤﹫﹞ ︣د︨︐﹢ر: ︑﹢پ ︋﹍︢ار ز 

︎︨︩︣ آ﹝﹢ز﹎︀ر: ︑﹢پ ﹋︖︀ ﹎︢ا︫︐﹩؟  
︤﹫﹞ ︣آ﹝﹢ز :  ز﹢﹡ ︨︀︎ 

︑︪﹢﹅ ﹡﹢آ﹝﹢زان را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫︡.

︨︀︻︐﹩ ︫︀د را ︋︣ای آن ﹨︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫︡.

آی ︋︀زی، ︋︀زی، ︋︀زی
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︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟
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︋︊﹫﹟ و ︋﹍﹢
.﹢﹍︋ ،﹩﹠﹫︋ ﹩﹞ ︣﹢︭︑ را ﹋﹥ در ﹤ ︣﹨ ︀م﹡  
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دا︨︐︀ن: ︻﹙﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹝﹫﹢ه ︋﹢رد او ︋︣ای ︠﹢ردن 
︧︐﹟ ﹝﹫﹢ه ا︨️. ﹥ آ︫︍︤︠︀﹡﹥ ر﹁︐﹥  و در ︀ل︫  ︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟﹝﹫﹢ه︋ 

  ︋﹥ دا︨︐︀ن ﹎﹢ش ﹋﹟ و ︑︭﹢︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

دا︨︐︀ن: ︊︮ ︫︡ه و ︨︀را در ︀ل ︋﹫︡ار ︫︡ن از ︠﹢اب ا︨️.
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دا︨︐︀ن: ︨︀را ︗﹙﹢ی درب ﹋﹑س ا︧︐︀ده و ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋︀ ﹎︣﹁︐﹟ ا︗︀زه وارد ﹋﹑س ︫﹢د.

  ︋﹥ دا︨︐︀ن ﹎﹢ش ﹋﹟ و ︑︭﹢︣ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.
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.﹟﹋ ︿︣︺︑ ︌ ﹤︋ ️︨را از را ︣﹢︭︑ ︣﹨ دا︨︐︀ن  

︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه
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   از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ ﹡ّ﹆︀︫ــ﹩ ︋﹊︪ــ︡ 
﹡ّ﹆︀︫﹩، ﹡ّ﹆︀︫﹩و ︨ــ︍︦ ﹡ّ﹆︀︫ــ﹩ ︠ــ﹢د را ︑︺︣ــ︿  ﹋﹠︡.
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 ﹤︣﹎ ︀ط ﹝︡ر︨﹥ ز﹝﹫﹟ ︠﹢رده ا︨️ و﹫ دا︨︐︀ن: ︻﹙﹩ ﹨﹠﹍︀م ︋︀زی در
﹝﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹊﹩ از دو︨︐︀﹡︩ ︋﹥ او ﹋﹞﹉ ﹋︣د ︑︀ از ز﹝﹫﹟ ︋﹙﹠︡ ︫﹢د.

.︡﹠﹋ ︿︣︺︑ ︀ی ر﹡﹌ ︫︡ه را﹨︣﹢︭︑ ا﹨﹫︡ ﹋﹥ دا︨︐︀ن﹢︋ از ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹐︀  

﹤ ّ︭ ﹇،﹤ ّ︭ ﹇،﹤ ّ︭ آی ﹇
﹀﹥ ی ︲﹞︀﹛  ︗︡ا ﹡﹞︀﹫︡ و دا︨︐︀ن  ﹞︀ره ٣ را از︮   ︫︣﹢︭︑  
ز︣ را ︋︣ای ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹡﹫︡ واز او ︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ ︑︭﹢︣﹨︀ را 
︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ﹝﹢︲ــ﹢ع ر﹡﹌ ︋︤﹡︡ و در ︗︀ی ︠﹢د ︋︙︧ــ︊︀﹡︡.
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ا﹟ ﹋﹫﹥؟

﹟﹞

آ﹝﹢ز﹎︀ر:

﹎︀م ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩:

 ️آ﹝﹢زان، آن ﹨︀ را ﹨︡ا﹢﹡ ﹩︭  ︫﹏︀︨و ﹤  ︋﹤︗ّ﹢︑ ︀  ︋  
﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︲﹞﹫︣ ﹝﹙﹊﹩ « ﹝︀ل ﹝﹟» را ︋﹥ ﹋︀ر ︋︊︣د.

︋︴﹢ر ﹝︓︀ل: آ﹝﹢ز﹎︀ر﹝﹩ ︎︨︣︡ : ا﹟ ﹜﹫﹢ان ﹋﹫﹥؟
﹡﹢آ﹝﹢ز ︨︀︎ د﹨︡:  ﹝︀ل ﹝﹟

  ا︋︐︡ا ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹁︺︀﹜ّ﹫︐﹩ را ا﹡︖︀م د﹨︡ ︨︍︦ ︋︀ ︵︣ح ﹉ ︨︣ی ︨﹢ا﹐ت از ﹁︺︀﹜ّ﹫︐﹩ 
﹋﹥ ﹡﹢آ﹝﹢ز ا﹡︖︀م داده ﹡﹢آ﹝﹢ز را ﹨︡ا️ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ از ︲﹞﹫︣ ︫︭﹩ ﹝﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.

 ︡﹫︀﹝﹡ ︩︨︣︎ ال را﹢︨ ﹟ز ا﹢﹞رد ︨︍︦ از ﹡﹢آ﹢︋ ر ﹝︓︀ل: ﹡﹢آ﹝﹢ز ︨﹫︊﹩ را﹢︵ ﹤︋
آ﹝﹢ز﹎︀ر: « ا﹟ ︨﹫︉ را ﹋﹩ ︠﹢رده ا︨️؟»    ﹡﹢آ﹝﹢ز« ﹝﹟ »

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋︊﹫﹟ و ا﹡︖︀م ︋︡ه
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﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︋︀زی:
﹋﹫︿ ﹨︀ی ﹡﹢آ﹝﹢زان را ︗﹞︹ ﹋﹠﹫︡ و  ﹩﹊﹊﹩ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹢آ﹝﹢زان ︋︀﹐ ︣︊︋︡ و از 
آن ﹨︀ ︨﹢ال ﹋﹠﹫︡ «ا﹟ ﹋﹫︿ ﹝︀ل ﹋﹫﹥؟» ︑︀ ﹡﹢آ﹝﹢ز ︨︀︎ ︿﹫﹋ ︉︀︮ د﹨︡ « ﹝︀ل 

« ﹟﹞

 ︣﹫﹝︲ ︀︑ د﹨﹫︡  ا﹡︖︀م  را   ️﹫ّ﹛︀︺﹁  ﹟ا ﹡﹢آ﹝﹢زان   ﹩︭︫ ﹏︀︨و ︑﹞︀م  ﹝﹢رد  در   
︫︭﹩ «﹝︀ل ﹝﹟» را ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ︀د ︋﹍﹫︣﹡︡. 

︨︺﹩ ﹋﹠﹫︡ ︫︣ا︳ ﹝︪︀ر﹋️ ︑﹞︀م ﹡﹢آ﹝﹢زان را در ﹋﹑س ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫︡.

آی ︋︀زی، ︋︀زی، ︋︀زی
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  ︋﹥ ﹨︣ ﹉ از ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹉ آ﹠﹥ ︋︡﹨﹫︡ ︑︀ ︠﹢د︫︀ن را در آن ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹠︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢زان 
︋﹢ا﹨﹫︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹨﹛ د﹍︣ ا﹟ ︫︺︣ را ︋﹢ا﹡﹠︡ و ︋﹍﹢ ︡﹠﹥ ﹋︧﹩ را در آ﹠﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡؟

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای ︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩

﹤﹠ری ︑﹢ی آ﹢︗ ﹟︧ــ︐﹩ ﹋﹥ ﹡︪︧ــ︐﹩        ا﹨ ﹩﹋
﹤﹠︊︀︨ــ️                       ︠﹢د ﹝﹠﹩ ︑﹢ آ﹛ ﹤﹠﹞ ﹏︓﹞
و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝ــ﹟ ﹝﹩ ︠﹠︡م    ︑﹢﹨﹛ ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹩ ︠﹠︡ی
︪ــ﹞︀﹝﹢ ﹋﹥ ﹝﹩ ︋﹠︡م           ︑﹢ ︪﹞︀︑﹢ ﹝﹩ ︋﹠︡ی
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   ︋﹥ ︑︭﹢︣﹨︀ ﹡﹍︀ه ﹋﹟ و ︋﹍﹢ ﹨︣ ﹁︣د ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡.

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩
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   ︋﹥ ︑︭﹢︣﹨︀ ﹡﹍︀ه ﹋﹟ و ︋﹍﹢ ﹨︣ ﹁︣د ﹥ ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡.

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩

٧٢

!﹟︣﹁آ ︡︮



︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩

 ﹜﹨ ︀︋  ︋﹥ ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ د︨️ ︡﹊﹍︣ را ︋﹍﹫︣﹡︡ و ︋﹥ ︮﹢رت دا︣ه وار 
﹢ا﹡﹠︡. ︀ف را︋  ︺︣ ︻﹞﹢ ز﹡︖﹫︣︋  ︋︙︣︠﹠︡ و︫ 

آ﹝﹢ز﹎︀ر: ︻﹞﹢ ز﹡︖﹫︣ ︋︀ف            ﹡﹢آ﹝﹢زان: ︋﹙﹥
آ﹝﹢ز﹎︀ر: ز﹡︖﹫︣ ﹝﹠﹢ ︋︀﹁︐﹩؟        ﹡﹢آ﹝﹢زان: ︋﹙﹥
آ﹝﹢ز﹎︀ر: ︎︪️ ﹋﹢ه ا﹡︡ا︠︐﹩؟    ﹡﹢آ﹝﹢زان: ︋﹙﹥

آ﹝﹢ز﹎︀ر: ︋︀ ︮︡ای ﹩؟ 
﹡﹢آ﹝﹢زان: ︋︀ ︮︡ای ﹎︣︋﹥ و ﹨﹞﹥ ﹡﹢آ﹝﹢زان ︮︡ای ﹎︣︋﹥ را ︑﹆﹙﹫︡ ﹋﹠﹠︡.

      ا﹟ ︫︺︣ در ﹝﹢رد ﹫﹢ا﹡︀ت آ﹝﹢زش داده ︫︡ه ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د.

٧٣

!﹟︣﹁آ ︡︮



  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ﹨︣ ︑︭﹢ ،︣︀﹜️ ﹝﹠︀︨︉ ︮﹢رت را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩

٧٤

!﹟︣﹁آ ︡︮



  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ︑︭﹢ ،︣︀﹜️ ﹝﹠︀︨︉ ︮﹢رت را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
واژ﹎︀ن در﹋﹩ و ︋﹫︀﹡﹩

٧٥

!﹟︣﹁آ ︡︮



٧٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

﹡﹍︀ره ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٧٧

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در ﹋︡ام ︑︭﹢︣ ︻﹙﹩ ﹋︐︀ب را در︨️ در د︨️ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؟ 
آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٧٨

!﹟︣﹁آ ︡︮

  د﹁︐︣ی  ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ رو︋︣وی ︨︀را ﹇︣ار دارد را ر﹡﹌ ︋︤ن.

  در ︑︭﹢︣ ز︣، ﹋︡ام ﹉ از ︋ّ︙﹥ ﹨︀ ﹋︐︀ب را ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ در د︨️ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؟ آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٧٩

!﹟︣﹁آ ︡︮

و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز: 
  ﹋︀رت د︡ آ﹝﹢ز﹫﹢ا﹡︀ت، ﹋︐︀ب دا︨︐︀ن 

﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︋︀زی:
﹎︀م اّول: از ︨︣ی ﹋︀رت ﹨︀ی ﹫﹢ا﹡︀ت  ︋﹥ ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹉ ﹋︀رت ︋﹥ ︮﹢رت وارو﹡﹥ ︋︡﹨﹫︡ و 

از آن ﹨︀ ︋﹢ا﹨﹫︡ آن ﹋︀رت را ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ در ﹝﹆︀︋﹏ ︠﹢د در د︨️ ︋﹍﹫︣﹡︡.
﹎︀م دوم: ﹋︐︀ب دا︨︐︀ن ﹨︀﹩ را در ﹝﹆︀︋﹏ ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹇︣ار د﹨﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢زان ︋﹢ا﹨﹫︡ 

︑︭﹢︣﹨︀ ﹋︐︀ب ﹨︀ را ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹠︡. و ﹋︐︀ب ﹨︀را ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ ︋﹥ د︨️ ︋﹍﹫︣﹡︡.

︨︺﹩ ﹋﹠﹫︡ ︨︀︻︐﹩ ︫︀د را ︋︣ای ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫︡.

آی ︋︀زی، ︋︀زی، ︋︀زی



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٠

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ﹡ــ︀م ︑︭﹢︣ ﹝﹢رد ﹡︷︣ را ︋﹍﹢ و آن 
را ︋﹥ ︑︭﹢︣ ﹝︓ــ﹏ ︠﹢دش و︮﹏ ﹋﹟.

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨١

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ﹡ــ︀م ︑︭﹢︣ ﹝﹢رد ﹡︷ــ︣ را ︋﹍﹢ و آن را ︋﹥ ︑︭﹢︣ ﹝︓ــ﹏ ︠﹢دش و︮﹏ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٢

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در د︨️ ﹝︀در ﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹩؟ و︨﹫﹙﹥ ی ﹝︓﹏ آن را  ︻﹑﹝️ ︋︤ن و ﹡︀م آن را ︋﹍﹢. 

  و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ در د︨️ ︎︡ر ا︨️ را در ︋﹫﹟ ︑︭﹢︣﹨︀ی ز︣ ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  ︀﹐ ﹡︀م و︨﹫﹙﹥ ای را ﹋﹥ ︻﹑﹝️ زدی ︋﹍﹢.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٣

!﹟︣﹁آ ︡︮

  در ︑︭﹢ ︣﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹩ ؟ ﹡︀م آن را ︋﹍﹢ و در ︑︭﹢︣﹨︀ی ز︣ ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

  در ︑︭﹢ ︣﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹩ ؟ ﹡︀م آن را ︋﹍﹢ و در ︑︭﹢︣ ز︣ ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٤

!﹟︣﹁آ ︡︮

و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز:
  ﹋︀رت ﹨︀ی ︑︭﹢︣ی ﹫﹢ا﹡︀ت و ا︫﹫︀

﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︋︀زی:
﹠︡ ﹋︀رت ( ﹫﹢ا﹡︀ت ︀ ا︫﹫︀ و ...) را روی ﹝﹫︤ در ا︠︐﹫︀ر ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹇︣ار داده و ︨︍︦ 
﹥ ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز ﹡︪︀ن د﹨﹫︡ و  ﹥ ﹝︡ت ٢٠ ︔︀﹡﹫﹥︋  ﹋︀ر︑﹩ ﹝︓﹏ ﹊﹩ از ﹋︀رت ﹨︀ی روی ﹝﹫︤ را︋ 
 .︡﹢﹍ ﹫︡ا ﹋﹠︡ و ﹡︀م آن را︋  ﹢د︎  ﹫﹟ ﹋︀رت ﹨︀ی︠  ﹢ا﹨﹫︡ آن ︑︭﹢︣ را از︋  از ﹨︣ ﹡﹢آ﹝﹢ز︋ 

︨︺﹩ ﹋﹠﹫︡ ︨︀︻︐﹩ ︫︀د را ︋︣ای ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫︡.

آی ︋︀زی، ︋︀زی، ︋︀زی



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٥

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ﹋︡ام و︨﹫﹙﹥ در د︨️ ︨︀را ﹡﹫︧️؟ دور آن ︠︳ ︋﹊︩.

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٦

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ﹡︀م ﹨︣ و︨﹫﹙﹥ را ︋﹍﹢؟                                                             ︀﹐ ︋﹍﹢ ﹋︡ام و︨﹫﹙﹥ در ا﹢︭︑ ﹟︣ ﹡﹫︧️؟



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٧

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︋﹥ ا﹢︭︑ ﹟︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹟

  ﹢︭︑ ﹐︀︣ ﹝﹫﹢ه ای ﹋﹥ از روی ﹝﹫︤ ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه را ︻﹑﹝️ ︋︤ن و ﹡︀م آن را ︋﹍﹢.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٨

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︀﹐ ﹋︡ام ︑︭﹢︣ را در ︑︭﹢︣ ︋︀﹐ ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹩، آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن و ﹡︀م آن را ︋﹍﹢.

  ︋﹥ ا﹢︭︑ ﹟︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٨٩

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︑︭﹢︣ ︋︀﹐ را ︋︍﹢︫︀﹡﹫︡ و از ﹡﹢آ﹝﹢ز ︋﹢ا﹨﹫︡ ︋﹥ ︑︭﹢︣ ز︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹠︡.

  ︀﹐ ﹡︀م ا︨︊︀ب ︋︀زی ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه را ︋﹍﹢؟
  ﹢︭︑ ﹐︀︣ و︨﹫﹙﹥ ︋︣دا︫︐﹥ ︫︡ه را ر﹡﹌ ︋︤ن

  ︋﹥ ا﹢︭︑ ﹟︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٩٠

!﹟︣﹁آ ︡︮

و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز:
 ︧︉ ــ ﹇﹫︙﹩

 ﹝﹆ّ﹢ا
A٤ ﹤﹎︣︋ ﹉ 

روش ︨︀︠️ :
﹎︀م اّول: ︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره (٤) را از ︀﹝︲ ︩︋﹛ ︗︡ا ﹋︣ده و روی ﹝﹆ّ﹢ا ︋︙︧︊︀﹡﹫︡.

﹝﹆ّ﹢ا را از ︋﹫﹟ دو ︑︭﹢﹀︮ ︀︑ ︡﹫﹡︤︋ ︀︑ ︣︀ت ﹨﹠﹍︀م ﹡﹞︀︩ ︋﹥ ﹡﹢آ﹝﹢ز روی ﹨﹛  ﹎︀م دوم: 
﹇︣ار ︋﹍﹫︣﹡︡.

 ︀︑ ،﹟﹫ ﹤︴﹆﹡ ️﹝︧﹇ را از ﹤﹀︮ ︦︍︨ ︡﹫﹨ز ﹡︪︀ن د﹢﹞︀ره ١ را ︋﹥ ﹡﹢آ﹝︫ ︣﹢︭︑ :︀م ︨﹢م﹎
 ︣﹢︭︑ در ︡﹢﹍︋ ︀﹝︫ ﹤︋ ز ﹡︪︀ن د﹨﹫︡  ︑︀ آن را ︋︊﹫﹠︡ و﹢﹞︀ره ٢ را ︋﹥ ﹡﹢آ﹝︫ ︣﹢︭︑ و ︡﹫﹠﹋

︫﹞︀ره ٢ ﹥ و︨﹫﹙﹥ ای ︢ف ︫︡ه ا︨️.

 از ︑︭﹢︣﹨︀ی د﹍︣ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︣ای ا﹟ ﹁︺︀﹜ّ﹫️ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.

︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ١

︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ٢ 

﹋︀رد︨︐﹩

︲﹞﹫﹞﹥ ︫﹞︀ره ٤



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٩١

!﹟︣﹁آ ︡︮

﹢﹍ ︡ه و ﹡︀م آن ﹨︀ را︋    در ︑︭﹢︣ ز︣ ا︗︤ا دو︣︠﹥ را ﹡︪︀ن︋ 

︋︊﹫﹟ و ﹎﹢ش ﹋﹟

︋︊﹫﹟ و ︋﹍﹢



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٩٢

!﹟︣﹁آ ︡︮

 در ︑︭﹢︣ ز︣ ا︗︤ا ︠︀﹡﹥ را ﹡︪︀ن ︋︡ه و ﹡︀م آن ﹨︀ را ︋﹍﹢.

  در ︑︭﹢︣ ز︣، ا︗︤ا ﹝︀︫﹫﹟ را ﹡︪︀ن ︋︡ه و ﹡︀م آن ﹨︀ را ︋﹍﹢.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٩٣

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ﹨︣ ︗︤ ︑︭﹢︣ را ︋﹥ ︗︀ی ﹝﹠︀︨︉ آن و︮﹏ ﹋﹟.

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

٩٤

!﹟︣﹁آ ︡︮

  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹇︧﹞️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︻︣و︨﹉، ا︗︤ای آن را ر﹡﹌ ﹝﹠︀︨︉ ︋︤ن.

  ﹨︣ ︗︤ ︑︭﹢︣ را ︋﹥ ︗︀ی ﹝﹠︀︨︉ آن و︮﹏ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن
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  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ︑︭﹢ ️﹝︧﹇ ، ﹏﹞︀﹋ ︣︢ف ︫︡ه ︑︭﹢︣ را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن
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  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ︑︭﹢ ️﹝︧﹇ ، ﹏﹞︀﹋ ︣︢ف ︫︡ه ︑︭﹢︣ را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن
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  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ︑︭﹢ ️﹝︧﹇ ، ﹏﹞︀﹋ ︣︢ف ︫︡ه ︑︭﹢︣ را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن
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  ︋︀ ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ ︑︭﹢﹢︭︑ ، ﹏﹞︀﹋ ︣︣﹨︀ی ﹡︭﹀﹥ را ︋﹥ ﹨﹛ و︮﹏ ﹋﹟.

  ︑︭﹢︣ ﹨︀ی ﹡︭﹀﹥ را ︋﹥ ﹨﹛ و︮﹏ ﹋﹟.



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن
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  ︑︭﹢︣ ﹨︀ی ﹡︭﹀﹥ را ︋﹥ ﹨﹛ و︮﹏ ﹋﹟.

﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︋︀زی :
﹎︀م اّول: ︑︭﹢︣ ︫﹞︀ره ٥ ︮﹀︀﹝︲ ﹤﹛ را ︗︡ا ﹡﹞﹢ده 
 ︉﹫  ︨︣﹢︭︑ و در ا︠︐﹫︀ر ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹇︣ار د﹨﹫︡ ︑︀ روی

﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹛ ر﹡﹌ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︋﹍︢ارد.
 ﹏︋︀﹆﹞ را  ای   ﹤︺︴﹇ دو   ﹏﹞︀﹋ ︎︀زل  ا︋︐︡ا  دوم:  ﹎︀م 
 ﹤︺︴﹇ ﹉ ︦︍︨ .︡︀﹝﹡ ︡ه﹨︀︪﹞ ︀︑ آ﹝﹢ز ﹇︣ار داده﹢﹡
 .︡﹠﹋ ︗︀﹎︢اری  را  آن  ﹡﹢آ﹝﹢ز   ︀︑  ︡︋︣دار را  ︎︀زل  از 
︨︍︦ ﹨︣ دو ﹇︴︺﹥ را از ︮﹀﹥ ︎︀زل ︋︣دار︡ و در 
 ︀︑ ︋﹢ا﹨﹫︡  ﹡﹢آ﹝﹢ز  از  و  د﹨﹫︡  ﹇︣ار  ﹡﹢آ﹝﹢ز   ﹏︋︀﹆﹞

﹨︣دو ﹇︴︺﹥ را در ︗︀ی ︠﹢د ﹇︣ار د﹨︡.
﹎︀م ︨﹢م: ︎︀زل ﹨︀ی ︨﹥ ﹇︴︺﹥ ای را ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︣﹙﹥ دوم 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹟︣﹝︑ زان﹢﹞آ﹢﹡ ︀︋

و︀︨﹏ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز:
﹜︀﹝︲ ﹤﹀ ﹞︀ره ٥︮   ︫︣﹢︭︑  ︉﹫ ﹝︣﹙﹥ ١: ︑︭﹢︣ ﹝﹫﹢ه ی︨ 

﹝︣﹙﹥ ٢: ︎︀زل ﹨︀ی دو﹇︴︺﹥ ای
﹝︣﹙﹥ ٣: ︎︀زل ﹨︀ی ︨﹥ ﹇︴︺﹥ ای

︨︺﹩ ﹋﹠﹫︡ ︨︀︻︐﹩ ︫︀د را ︋︣ای ﹡﹢آ﹝﹢زان ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹫︡.

آی ︋︀زی، ︋︀زی، ︋︀زی



︨﹢اد آ﹝﹢زی:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن
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  ︋﹥ ا﹢︭︑ ﹟︣ ﹡﹍︀ه ﹋﹟.

  در ︑︭﹢︣ ز︣ ︋︀د﹋﹠﹉ ﹎﹞︪︡ه ی ︻﹙﹩ را ︎﹫︡ا ﹋﹟ و آن را ︻﹑﹝️ ︋︤ن.

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای:
ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زی ︋︣ای ︠﹢ا﹡︡ن

︑﹞︣﹟ ﹨︀ی دوره ای
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