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: تؼریف ارائِ شفاّی   

اسائِ کٌٌدذُ  . است  گفتبسیب  کالمًَػی اًتقبل اعالػبت است کِ سسبًِ اغلی آى 
ایذُ هَسد ًظشش سا ثب استفبدُ اصگفتبس ٍ ثشخی اهکبًبت دیگش ثِ هخبعت هٌتقل 

سبخت ٍ پشداخت خوالت کِ ثؼضی اص آًْب پیص اًذیطیذُ ٍ ثؼضدی  . هی کٌذ 
اص ایي . هَسدی ٍ فی الجذاِّ ّستٌذ ثِ ّش حبل ًیبص ثِ ًَػی اًطبء هغلت داسد 

 .ًیض هَسَم است اًطبی خغبثی سٍ اسائِ ضفبّی دس هؼٌبی ػبم ثِ 
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:خصَصیات ارائِ شفاّی   
 (هخبعت دس حضَس است ) حضَسی است 
 ( .هگش آًکِ گفتبس ثِ ًحَی ضجظ ضَد ) قبثل استٌبد ًیست 
 ثِ خبعش هحذٍدیت صهبًی ثِ اًذاصُ اسائِ کتجی هطشٍح ًیست ٍ هوکي است دس هؼشؼ خغش

 ًبقع ثَدى ثبضذ 
 کوی آى دضَاس است ٍ هْبست خبغی الصم داسد  –کٌتشل کیفی 
  تؼذاد هخبعجیي هؼوَال کوتش اص تؼذاد هخبعجیي اسائِ کتجی است 
 اص چٌذ سجک تَاًذ اص ًظش آسایص ٍ سجک ثیبى  ضَاثظ اسائِ کتجی سا ًذاسد ٍ اسائِ کٌٌذُ هی

 .ثیبًی استفبدُ کٌذ 
 تبثیش گزاسی اش هی تَاًذ سشیغ ثبضذ ّش چٌذ اثشش دس هخبعت لضٍهب دیشپبی ًیست. 
 اهکبى تجبدل ًظش ثیي اسائِ کٌٌذُ ٍ هخبعت ٍخَد داسد ٍ ثِ ثیبى دیگش ًَػی اًتقبل اعالػبت

 .است دٍسَیِ 
 ُاهکبًی ثسیبس   <<صثبى ثذى  >>اص ًظش هدوَػِ اهکبًبت اص اسائِ کتجی غٌی تش است ثِ ٍیژ

 .هَثش دس ایي ًَع اًتقبل اعالػبت است 
اص . هوکي است ثب ّذف سبصگبسی ٍ یب هدبة کشدى هخبعت ٍ خلت ًظش هَافق اٍ اًدبم ضَد

 .ثبضذ  <<هدبة کٌٌذُ  >>یب  <<آگبُ سبص  >>ایي ًظش اسائِ ضفبّی هوکي است 
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 پیام اًذیشی

 پیام سازي

 پیام فرستی

 پیام پیرایی
 کاٍيپیام 

 خصَصیات ارائِ کٌٌذُ
 کالم

 سبک بیاى ٍ صذا
 آٌّگ -      
 ًَاخت ٍ لحي -      
 عرز اداي کلوات -      
 هکث سکَت -      

 حضَر فسیکی ٍ رٍیارٍیی
 زباى بذى -      
 ًگاُ -      

 شٌیذارياهکاًات دیذاري 
 اػوال تغییرات سریغ

 گفتار ٍ حرکت ّاي هَردي
 ػاعفی هخاعبٍضغ رٍحی 

 ٍضغ زهاًی ٍ هکاًی
ٍضغ  اجتواػی ارائِ

 اهکاًات ارائِ شفاّی ارائِ کٌٌذُ

 درک یا
 حس پیام

 پیام گیري

 پرسش
 ابْام
 تردیذ

 هخاعب

اًتقال دٍسَیِ   
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  :اًَاع ارائِ شفاّی 

 سخٌشاًی ػوَهی 1.

 تذسیس 2.

 فٌی  –سخٌشاًی ػلوی 3.

  قشائت ًثش ٍ ضؼش4.
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  :خصَصیات سخٌراًی ػوَهی 

 دس ایي ًَع اسائِ ضفبّی هؼوَال اص اهکبًبت ضٌیذاسی ٍ دیذاسی استفبدُ ًوی ضَد. 
 ثِ عَس اًفشادی غَست هی گیشد 

 هذتص هؼوَال حذٍد ًین سبػت ٍ گبُ ثیطتش است 

 سخٌَسی ساثطٌبسذ ٍ ثب في خغبثِ آضٌب ثبضذ آییي اسائِ کٌٌذُ ثبیذ 

 ضخػیت سخٌشاى ٍ حشکبت ٍ سفتبسش دس حیي سخٌشاًی دس هَفقیت یب ػذم هَفقیت سخٌشاًی تبثیش
 صیبد داسد 

هٌبسجتْبیص گًَبگَى است ٍ هحتَایص ًیض عجؼب تبثغ هٌبست آى است 

 ػبعفی ٍ احسبسی هخبعت دس ایي ًَع اسائِ ػبهل هْوی است  –ٍضغ سٍحی 

 ػبهل هْوی ثبضذ هیتَاًذ هکبًی  –ضشایظ صهبًی 
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(: ارائِ تؼلیوی)خصَصیات کلی تذریس   

 هؼوَال اص اهکبًبت ضٌیذاسی ٍ دیذاسی سبدُ استفبدُ هی ضَد 

 ّذف اغلی اش آهَصش است 

  اسائِ کٌٌذُ ثبیذ ضیَُ تذسیس سا ثذاًذ 

 ثش اسبس یک عشح دسس هطخع اًدبم هی ضَد کِ قجال ثبیذ آهبدُ ضذُ ثبضذ 

  هؼوَال هخبعجیي چٌذاى اعالػی اص هَضَع ًذاسًذ 

  هخبعجیي هَظف ثِ سػبیت آداة خبظ ّستٌذ 

  هخبعجیي هلضم ثِ دسیبفت ّستٌذ 

 کست اعویٌبى اص اًدبم فشاسًٍذ دسیبفت ٍ دسک ثسیبس حبئض اّویت است 

 حتوب ثبیذ کٌتشل کوی ٍ کیفی دقیق اًدبم ضَد 

 ُهخبعجیي اص ًظش داًص ٍ آگبّی دس هَضَع اسائِ هؼوَال ثب یکذیگش ّوسغح ٍ صیش سغح اسائِ کٌٌذ
 ّستٌذ  
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  :فٌی  –خصَصیات سخٌراًی ػلوی 
 فٌی است  –خبظ هحبفل ػلوی 
 ٍ اًدبم هی ضَد ... هؼوَال دس کٌفشاًس ، سویٌبس ، سوپَصیَم 
 هَضَع آى غبلجب تخػػی است 
 اص اًَاع اهکبًبت دیذاسی ٍضٌیذاسی دس ایي ًَع اسائِ استفبدُ هی ضَد 
 دقیقِ است  25تب  10هذتص ثیي 
 هؼوَال ثِ عَس اًفشادی اًدبم هی ضَد ّشچٌذ ، گبُ هوکي است هَضَػی سا ثیص اص یک ًفش ٍ ثش اسبس یک عشح اسائِ چٌذ

 ًفشُ اسائِ ًوبیٌذ 
  ثػشی دس هَفقیت آى ثسیبس تبثیش داسد  –استفبدُ ثدب ٍ دسست اص اهکبًبت سوؼی 
 ِسا ثبیذ اًدبم (  غیش اص تٌظین سبختبس سِ ثخطی) کتجی هحتَایص سا ثبیذ ثب دقت آهبدُ کشد ٍ اص ایي ًظش توبم هشاحل یک اسائ

 داد 
 ّش چٌذ ًیبصی ًیست کِ سخٌشاى آییي سخٌَسی ثذاًذ اهب ّش چِ سخٌشاًی ثب آداة سخٌشاًی ثیطتش آضٌب ثبضذ هَفق تش

 .است 
 فٌی دس سغَح هختلف ثَدُ حتی ثؼضی اص آًْب فشاسغح اسائِ کٌٌذُ  –هخبعجیي هوکي است اص ًظش داًص ٍ آگبّی ػلوی

 ثبضٌذ 
 هوکي است هبّیتب اص ًَع اسائِ ضفبّی اعالع دٌّذُ یب اص ًَع اسائِ ضفبّی هدبة کٌٌذُ ثبضذ 
 حتوب ثبیذ ثش اسبس یک عشح صهبًجٌذی هطخع اًدبم  ضَد 
 اسائِ کٌٌذُ ثبیذ آداثی سا سػبیت کٌذ ٍ ثِ ثیبى دیگش ثبیذ عجق ضیَُ اسائِ ػول کٌذ. 
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: اهکبًبت اسائِ ضفبّی   
اسائِ ضفبّی اص ًظش اهکبًبت غٌی تش اص اسائِ کتجی است ایي 

:دستِ صیش تقسین کشد  4اهکبًبت سا هی تَاى ثِ   

 اهکبًبت هشثَط ثِ اسائِ کٌٌذُ 1.

 اهکبًبت هشثَط ثِ هخبعت 2.

 اهکبًبت ًبضی اص هبّیت اسائِ ضفبّی 3.

   اهکبًبت هحیغی4.
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: اهکاًات هربَط بِ ارائِ کٌٌذُ   

 . آًْبیی ّستٌذ کِ اص ٍضغ کبًبل اسائِ کٌٌذُ ًبضی هی ضَد  
اسائِ کٌٌذُ ضفبّی ػالٍُ ثش خػَغیبتی کِ قجال دیذین  ثبیذ خػَغیبت دیگشی  

  ّن  داضتِ ثبضذ کِ خَاّین دیذ
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: اهکاًات هربَط بِ هخاعب   

آًْبیی ّستٌذ کِ اص ٍضغ کبًبل هخبعت ًبضی هدی ضدَد  هخبعدت ػدالٍُ ثدش      
خػَغیبتی کِ قجال دیذین ثبیذ خػَغیبت دیگشی ّن داضتِ ثبضذ ٍ آداثی سا 

  .سػبیت کٌذ کِ کن ٍ ثیص اص آًْب آگبّین 
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 :  شفاّیاهکاًات ًاشی از هاّیت ارائِ 
 

 کالم 

  سجک ثیبى ٍ غذا 

  حضَس فیضیکی سٍیبسٍی 

 ًُگب 

 ( ثِ ٍیژُ حشکت دستْب ٍ سش) صثبى ثذى 

 تغییشات سشیغ ٍ اغالحبت 

 گفتبسّب ٍ حشکتْبی هَسدی 
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: اهکاًات هحیغی   
 آًْایی ّستٌذ کِ در هحیظ ارائِ فراّن

: هی آیٌذ ٍ ػبارتٌذ از    

 صهبًی ٍ اختوبػی اسائِ   –ٍضغ هکبًی 

 ضٌیذاسی –اهکبًبت دیذاسی  
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: شٌیذاري ػبارتٌذ از –اهکاًات دیذاري   

 ُ(یب سفیذ ) تختِ سیب 
چبست 

 پَستش 

 (  دس اًَاع گًَبگَى ) اثضاسّبی ًوبیطی 

  دستگبّْبی تقَیت ٍ پخص غذا 
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شٌیذاري بایذ بِ چِ هٌظَرّایی   –اهکاًات دیذاري
    هَرد استفادُ قرارگیرًذ 

 خلت تَخِ دقیق هخبعجیي ثِ یک هَضَع هطخع 

 ( تقَیت تبثیش پیبم ) افضایص تبثیش هحتَای هغلجی  کِ اسائِ هی ضَد 

 تطذیذ ػالقِ هخبعجیي ثِ هَضَع 

ًوبیص هفبّین یب ایذُ ّبیی کِ ضشح آًْب ثب کالم صهبًگیش یب دضَاس است 
 تسشیغ ٍ تسْیل  اًتقبل ایذُ ّبی هْوتش 
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ّرگس ًبایذ بِ هٌظَرّاي زیر از ایي 
: اهکاًات استفادُ کرد   

  
تبثیش گزاضتي سٍی هخبعت اص عشیق اسائِ تؼذاد صیبدی خذٍل ٍ ًوَداس 
رٍخَاًی ًَشتِ ّاي  هٌذرج در تصَیر بِ عَر یکٌَاخت 

 اختٌبة اص ثشقشاسی توبس پَیب ثب هخبعجیي. 
اسائِ ایذُ ّبی هتؼذد دس یک هغلت ٍاحذ  . 

 اسائِ ایذُ ّبی سبدُ کِ ثب کالم ثِ آسبًی قبثل ثیبى ّستٌذ. 
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: فٌی  –سخٌراًی ػلوی   

. فٌدی  ثسدیبس سایدح اسدت      –ًَػی اص اسائِ ضفبّی است کِ دس هحبفل ػلودی  
 . خػَغیبت ایي ًَع اسائِ سا قجال دیذین

فٌی صهبًی هَفق ٍ داسای تبثیش سٍی هخبعت اسدت کدِ  ثدِ     –سخٌشاًی ػلوی 
 .اًدبم ضَد  سبختوٌذعشصی 

20 



:ساختوٌذي  
 

:سخٌشاًی ػلوی ٍ فٌی سا سبختوٌذ گَیین اگش ثِ عشص صیش اًدبم ضَد     

 .ثب هقذهِ ای خبرة ضشٍع ضَد ثِ ًحَی کِ اص ّوبى آغبص ًظش هخبعت خلت ضَد 1.

هغلت اغلی ثػَست ثخص ثٌذی ضذُ ثب ضشٍع اص هفبّین آضٌب ثشای هخبعجیي ٍ ثیبى  2.
 (. هذت ّش ثخص هتٌبسجب تؼییي ضَد ) هفبّین هجٌبیی هغشح ضَد 

 تسلسل ٍ تَالی هٌغقی ثخطْبی هختلف ثحث ثب سػبیت صهبًجٌذی اسائِ  ثبیذ حفظ  ضَد  3.

 .ًتیدِ گیشیْبی هشحلِ ای اص ّش قسوت ثحث اًدبم ضَد 4.

 .  پبسخ دادُ ضَد( دس غَست هغشح ضذى سئَال ) ثِ سؤاالت هشثَط ثِ ّش هشحلِ اص ثحث 5.

خوغ ثٌذی ًْبیی ٍ ًتیدِ گیشیْبی الصم پس اص اتوبم ثخص ّبی هختلف اًدبم ضَد ثِ 6.
 .  سؤاالت هخبعجیي پبسخ هٌبست دادُ ضَد

 سؤاالتی دس هَضَع اسائِ ضذُ عشح ٍ دس غَست اهکبى پبسخ هخبعجیي دسیبفت ضَد  7.

 .  دس غَست اهکبى  ثخص ثحث پبیبًی ثب هخبعجیي ثشگضاس ضَد8.

اص هخبعجیي ثِ خػَظ اص سئَال کٌٌذگبى ٍ ضشکت کٌٌذگبى دس ثحث پبیبًی سپبسگضاسی  9.
  .ضَد
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  فٌی –هقذهِ دس یک سخٌشاًی ػلوی 

  سبختوٌذ ثبیذ ثِ هَاسد صیش ثپشداصد

 سػبیت ضئَى فشٌّگی ٍ ػشف هحیظ 

 ادای احتشام ثِ حبضشیي 

 ِکست اخبصُ اص غبحجٌظشاى ٍ پیطکسَتبى ٍ اسبتیذ دس هَضَع اسائ 

 گبُ الصم است اسائِ کٌٌذُ خَد سا ثب اخوبل هؼشفی کٌذ 

 گبُ الصم است ثِ هٌبثغ هغبلؼِ ضذُ اضبسُ ضَد 

 (کِ دس ثشگ ضفبف یب چبست یب پَستش ًَضتِ ضذُ اًذ ) عشح ػٌَاى اغلی ٍ ػٌبٍیي داخلی هْن تش 
 ثیبى حیغِ ٍ حذٍد هَضَع 

 ثیبى سَاثق کبسّبی اًدبم ضذُ دس هَضَع  ثِ اختػبس 

 اضبسُ ای هختػش ثِ اهکبًبت ٍ هطکالت احتوبلی هغبلؼِ پژٍّص دس هَضَع 
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 سبختوٌذ 



  :فٌی –خػَغیبت سخٌشاى ػلوی 

 ِظبّش آساستِ ٍ هتٌبست ثب ػشف خبهؼ 
 توشکض فکش ٍ خوؼیت خبعش 
 گطبدُ سٍیی 
 ِغجش ٍ حَغل 
 خلت تَخِ هخبعت ( ٌّش )قبثلیت 
 ِتَاًبیی اضشاف ثش فضبی اسائِ ٍ کٌتشل  خَ اسائ 
ادة دس کالم ٍ ادة دس سفتبس 
 ُتبثیش ًگب 
 ًفَر کالم 
 حضَس رّي 
خًَسشدی 
  تسلظ ثش اػػبة 
 حبضش خَاثی 
 تَاًبیی ثشقشاسی استجبط حضَسی صًذُ ٍ پَیب 
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  :فٌی  –صهبى سخٌشاًی ػلوی 

اهدب گزضدتِ اص ایدي    . ثسیبس تدبثیش داسد ( تبسیخ )دس ایي ًَع اسائِ ًیض ػبهل صهبى 
. اص حسبسیت خبغدی ثشخدَسداس اسدت    ( سبػت )ػبهل  هسئلِ اًتخبة صهبى 

ثؼٌَاى هثبل سبػت قجل اص ظْش یب ثالفبغلِ ثؼذ اص ظْش صهدبى هغلدَثی ثدشای    
فٌی ًیست ٍ دس هحیغْبی کبسی سبػت آخش ٍقت ًبهغلَة –سخٌشاًی ػلوی 

 .ثِ ًظش هی سسذ
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 (ثِ هذت یک سٍص هثل سویٌبس ) ًوَداس اسائِ هغبلت دساسائِ ضفبّی عَالًی 
  

 غجح ثؼذاصظْش
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  : فٌی –هکبى سخٌشاًی ػلوی 

هکبى سخٌشاًی ػلوی فٌی ثبیذ اص ًظش هؼوبسی ٍ اهکبًبت ٍ تدْیضات ثِ گًَدِ ای  
  .ثبضذ کِ ّیچ هطکل ٍ هبًؼی دس اًدبم اسائِ ایدبد ًطَد 
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  :فٌی  –آهبدُ سبصی سخٌشاًی ػلوی 

سخٌشاى ػلوی ٍ فٌی ثبیذ سخٌشاًی اش سا ثب دقت عشاحی ٍ هحتَایص سا آهدبدُ  
توبم هشاحلی کِ دس اسائِ کتجی دیذین دس ایي ًَع اسائِ ًیدض ثبیدذ اًددبم    . کٌذ 

الجتِ تٌظین سبختبس سِ ثخطی ثِ گًَِ ای کِ دس اسائدِ کتجدی دیدذین    . ضًَذ 
هثال ) فقظ ٍقتی اًدبم هی ضَد کِ غَست کتجی سخٌشاًی خَاستِ ضذُ ثبضذ 

  (ثشای دسج دس گضاسش کٌفشاًس یب سویٌبس ٍ یب تَصیغ ثیي حبضشیي دس خلسِ 
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فٌی   –دس آهبدُ سبصی سخٌشاًی ػلوی 
  :کبسّبی صیش ثبیذ اًدبم ضَد 

 هشاحل یکن تب پٌدن اص هشاحل آهبدُ سبصی اسائِ کتجی 

 ایي عشح ثْتش است دس یک دفتش یبدداضت تْیِ ضَد ثِ  : تْیِ عشح صهبًجٌذی
 غَستی کِ دس ضکل خَاّین دیذ 

 تْیِ ثشگْبی ضفبف 

 دیذاسی دس غَستیکِ تْیِ آًْب ثب خَد اسائِ کٌٌذُ  –تْیِ اهکبًبت ضٌیذاسی
 ثبضذ 

  توشیي سخٌشاًی 
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 : ثشگْبی ضفبف 
  :ایي ثشگْب ثْتش است دس دٍ ًَع صیش  تْیِ ضًَذ    

ثشگْبی ضفبف حبٍی تػبٍیش خبلت ٍ گَیب ٍ ًطبى دٌّذُ   -1
 هغلت اغلی ٍ تشخیحب ثب چٌذ سسن الخظ ٍ ثغَس سًگی 

ثشگْبی ضفبف حبٍی هتي اغلی سخٌشاًی کِ گبُ هوکي   -2
 .است ثشای تَضیحبت ثیطتش الصم ثبضٌذ 
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خالصه 

   توضیحات
مفاهیم 

 اصلي 

عنوان 

 داخلي 
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شرح 

 تصویر

عنوان 

 تصویر

موضوع 

 تصویر

شماره 

 تصویر

 نتیجه گیري 

عشح صهبًجٌذی سخٌشاًی ػلوی فٌی : دفتش یبدداضت   
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  :فٌی  –ضیَُ سخٌشاًی ػلوی 

اسائدِ کٌٌدذُ   . ثبیذ تَخِ داضت کِ ایي کدبس ثسدیبس ظشیدف ٍ حسدبس اسدت      
ثبیذ سؼی کٌذ کوتشیي اضدتجبُ سا چدِ دس گفتدبس ٍ چدِ دس سفتدبس      ( سخٌشاى)

هشتکت ضَد تب سخٌشاًی هَثش ٍ هَفقی داضتِ ثبضذ ثَیژُ اگش اسائِ ضدفبّی اص  
 .ًَع هدبة کٌٌذُ ثبضذ 
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 ثشخی اص ًکبت قبثل تَخِ دس
:فٌی  –ضیَُ سخٌشاًی ػلوی    
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 قجل اص ضشٍع سخي ثب گشدش آسام ًگبُ ثِ ّوِ سَی  لحظبتی ثِ هخبعجیي
 ًظبسُ کٌذ 

 گبُ آسام سخي ثگَیذ ٍ گبُ ثب غذای .  اغل ًبیکٌَاختی غذا سا سػبیت کٌذ
 سسب ٍ ثلٌذ

 غذای هتٌبست ثب هَقؼیت هکبًی اسائِ ٍ تؼذاد حبضشیي داضتِ ثبضذ 
 غذای هتٌبست ثب هَضَع داضتِ ثبضذ 
  اص آٌّگ ، ًَاخت ٍلحي کالم هتٌبسجب استفبدُ کٌذ 
 ثیبًی سبدُ ٍ سٍاى داضتِ ثبضذ 
 تکیِ کالم ًذاضتِ ثبضذ 
 حتی االهکبى ثب چٌذ سجک سخي ثگَیذ 
 هغلت سا عجق عشح صهبًجٌذی اسائِ کٌذ ٍ اص ٍقت ثِ دسستی استفبدُ کٌذ 
 اص حبضیِ پشداصی ٍ صیبدُ گَیی اختٌبة کٌذ 
 تبکیذات ٍ تکشاسّبی ثدب داضتِ ثبضذ 
 اص هکث ٍ سکَت ثدب ٍ ثِ اًذاصُ ثؼٌَاى اهکبًی ثشای تبثیشگزاسی ثیطتش

 34  سٍی هخبعجیي ثِ دسستی استفبدُ کٌذ



 اص ثکبس ثشدى کلوبت ٍ ػجبسات اثْبم اًگیض اختٌبة ٍسصد 
 ٍ ِدس ّش لحظِ سؼی کٌذ ٍضؼیت هخبعجیي یؼٌی هیضاى کطص ، ػالق

 حَغلِ آًْب سا ثِ ضٌیذى ٍ دًجبل کشدى هغلت دسک کٌذ 
 ٍ اص ًگبُ ثِ ػٌَاى اهکبًی خْت ثشقشاس کشدى استجبط پَیب ثب هخبعجیي

تبثیشگزاسی سٍی آًْب ثِ خَثی استفبدُ کٌذ ٍ ػذالت دس تقسین ًگبُ ثیي 
 هخبعجیي داضتِ ثبضذ 

 اص حشکبت ثذى ثَیژُ دست ثغَس هٌبست ٍ ثقذس کبفی ثْشُ ثگیشد 
 ثبثت ٍ ثی حشکت دس یک هکبى ًبیستذ 
  حتی االهکبى هخبعجیي سا دس اسائِ هطبسکت دّذ 
 گبُ گبُ ٍ ثِ اقتضبی هَقغ ٍ هغلت ثب سػبیت خَاًت ػشفی ٍ فشٌّگی کالم

 خَد سا تلغیف کٌذ 
 اص تفبخش، تکجش ، خَدًوبیی ، ٍ فضل فشٍضی پشّیض کٌذ 
 هتَاضغ ثبضذ ٍلی ًِ ثغَس تػٌؼی یب اص سٍی ضؼف 
 دیذاسی ثخَثی ٍ ثِ هَقغ استفبدُ کٌذ  –اص اهکبًبت ضٌیذاسی 
  دس توبم هذت اسائِ سؼی کٌذ ثب غذاقت ٍ غویویت ثِ هخبعجیي ًطبى

 دّذ کِ ثشای آًْب اّویت صیبد قبئل است 
 ثب اعویٌبى سخي ثگَیذ ٍ ّش خب کِ تشدیذ داضتِ ثبضذ تشدیذش سا غشیحب

  اػالم کٌذ
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