
 (9)چگًَِ اس کَدکاًواى سَال کٌین؟
دیز ٍقت است ٍ ضوا اس اٍ هی خَاّیذ تلَسیَى را خاهَش کٌذ ٍ تزای خَاب تِ اتاقص . کَدک ضوا هطغَل تواضای تلَسیَى است 

 .تزٍد 

 فکز هی کٌیذ در کذام یک اس هَارد سیز احتوال پیزٍی کَدک اس دستَر ضوا تیطتز است؟ 

  
 .ضة است ٍ ٍقت خَاب ضوا ، تلٌذ ضَ ، تلَسیَى را خاهَش کي ٍ تزٍ تخَاب 11ساعت ( الف

  

دقیقِ  3صثح ضذ ، پس کی هی خَاّی تلَسیَى رٍ خاهَش کٌی ؟ اس صثح ایي تلَسیَى رٍضٌِ ، صذاش تَی گَضوِ ، حتی  (ب

ساعت ّن  1تفزیحص رٍ هی کٌِ ، رٍسی  چِ قذر هاِّ ، درسص رٍ هی خًَِ ،. ّن درس ًخًَذی ، دختز خالِ ات رٍ ًگاُ کي 

 ...تلَسیَى تواضا هی کٌِ ، ضاگزد اٍل ّن ضذُ ، اها تَ چی ؟ هٌَ ًا اهیذ هی کٌی ٍ

  

 تلَسیَى رٍ خاهَش هی کٌی یا تیام دستت رٍ تگیزم ٍ پزتت کٌن تَی اتاقت؟ (ج

  

 :کَدک سیاد است  ًافزهاًی در صَرتی کِ دستَرات ضوا ایي اضکاالت رٍ داضتِ تاضٌذ ، احتوال
  
 .در چٌیي ضزایطی کَدک تزخیح هی دّذ ّیچ کذام اس دستَرات تی ضوار ضوا را اًدام ًذّذ.سهاًی کِ سیاد دستَر هی دّیذ -1
  
ا دٍستاًص در حیاط . ٍقتی در سهاى ًاهٌاسة دستَر هی دّیذ -2 هثال کَدک ضوا در یک هْواًی در هٌشلتاى هطغَل تَج تاسی ت

 .سٍد تیا تٌطیي سز درس ٍ هطقت: اى ضوا هی گَییذ است کِ ًاگْ
  

کَدک ضوا در حضَر خوع حزف سضتی را هی : هثال .ٍقتی تا دستَرتاى یک پیام هتٌاقض ٍ دٍ پْلَ را تِ اٍ هٌتقل هی کٌیذ -3

، دیگِ ایي حزف رٍ خیلی حزف سضتی سدی : سًذ ٍ ضوا هی خَاّیذ اٍ را اس گفتي ایي حزف هٌع کٌیذ ، ضوي خٌذُ تِ اٍ هی گَییذ

 !!ًشًی ّا 

تِ اٍ هی ( خٌذُ ، حالت چطن ٍ صَرت )   ایي پیام هتٌاقض است ؛ تا کالم خَد اٍ را هٌع هی کٌیذ ٍلی تا حالت غیز کالهی تاى

 .خَضتاى آهذُ است  گَییذ حزفص چٌذاى ّن سضت ًثَدُ ٍ ضوا
  

آیا ضوا قثال . « درست هسَاک تشى  »: تِ کَدکتاى هی گَییذ  :هثال . ٍقتی دستَر ضوا کافی ًیست ٍ ًیاس تِ آهَسش دارد -4

 درست هسَاک سدى را تِ کَدکتاى آهَختِ ایذ؟

  

 . ٍقتی دستَرات ضوا هثْن است  -5

  

اًتظار دارم تَ . کارّای احوقاًِ ًکي . کاری ًکي کِ آتزٍی هي تزُ . هؤدب تاش . دختز خَتی تاش : ٍقتی تِ فزسًذ خَد هی گَییذ

 ...ًی لح هي رٍ درًیاری ٍ هْوَ

  

ها ًوی داًین هٌظَر ضوا اس خَب تَدى ، هؤدب تَدى ، احوق . در توام ایي هَارد فقظ خَد ضوا هی داًیذ کِ هٌظَرتاى چیست 

 چیست؟... ًثَدى ٍ 

  

، هی خَدش هٌظَرم را هی فْوذ ، کن َّش کِ ًیست ، ٍقتی هی گَین خَب : تِ ضوا تَصیِ هی کٌن ّیچ ٍقت ًگَییذ  تاش 

 .فْوذ یعٌی چِ 

 .ّویطِ هٌظَرتاى را خیلی سادُ ، ٍاضح ٍ رٍضي تیاى کٌیذ ؛ حتی تزای افزاد تاَّش ٍ کساًی کِ تا آًْا سًذگی هی کٌیذ 

 .ضوا تایذ ٌّگام دستَر دادى دقیقا تِ ّواى رفتاری کِ هذ ًظزتاى است اضارُ کٌیذ 

 .، تِ خای لح تاسی ًکي ، ایي قذر حزظ هي رٍ درًیار( رٍی هثل تاال ٍ پاییي ًپز ، رٍی آى تٌطیي)  : تِ ایي عثارات تَخِ کٌیذ 

هي خستِ ضذم اس تس . ، تِ خای ضلختِ تاسی را کٌار تگذار ، کوی ّن اًصاف داضتِ تاش ( لثاس ّایت را داخل کوذ آٍیشاى کي )  

 (رٍاًپشضک)دکتز سّزُ خعفزی                                                                    .ا هزتة کزدمکِ لثاسْای تَ ر


