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 ((چکیذه))

 ضاثِ هؿئلِ ایي وِ هطاثطآًساقت زازًس هی ًكبى اظذَز ًٍگبضـ اًكب زضؾبػت آهَظاى زاًف وِ وبضی ٍون ضؼف

 .ؾبظم ذبضج ًَاذتی یه ضااظ ّب والؼ ٍایي زّن لطاض ٍثطضؾی ٍ وٌىبـ ،هَضز ای هَقىبفبًِ نَضت

  انلی نبحجبى ثِ قطٍع ثطای ذبطط ویيّ ثِ ثعًن زاضی زاهٌِ ٍتٌحم تحمیك ثِ زؾت قسُ ثبػث اهط ّویي

 قسًس،ؾؼی هي اظؾَالْبی ذیلی ولیس ذَز خَاثْبی ثب وِ ًوَزم ؛ضخَع ثبقٌس هی فطاگیطاى ّوبى وِ زضؼ ایي

 .قس همسٍض هسیطآهَظقگبُ ثبهؿبػست وِ.ثگیطم ثْطُ ًیع ّوىبضاًن زیگط اظًظطات وِ وطزم

 .ًوَزم هططح ًیع هٌطمِ آهَظقی ٍزضگطٍّْبی بُآهَظقگ ٍهطثیبى اٍلیب زضاًدوي ذَزضا ططح ّوچٌیي

 هرتلف ّبی تبقیَُ هطایبضیسٌّس وِ ًوَزًس ٍلجَل قسًس هي گبم ٍّن ّوطاُ اظّوىبضاى چٌستي خب زضآى وِ

 .زضآٍضزین اخطا ضاثِ اًكب تسضیؽ

 ّبی زضوالؼ قگطفی تبثیط اخطا ٍثؼساظ ثَز هي اظاًتظبض فطاتط هَاضز زضثطذی ٍحتی هطلَة ثؿیبض حبنلِ ًتبیح

 .گصاقت خب ثِ اًكب
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 موجود وضؼیت توصیف:مقذمه  

 تسضیؽ ثِ هكغَل آى زٍضًٍعزیه ٍزضضٍؾتبّبی ثیؿتَى ی هٌطمِ ضاٌّوبیی زضهمطغ وِ اؾت ؾبل17حسٍز

 .ثبقن هی اػت یه ای ّفتِ نَضت ثِ اًكبًٍگبضـ تسضیؽ ٍّوچٌیي: فبضؾی ٍازثیبت ظثبى

 آهَظاى زاًف وِ ذبنی گی ػاللِ ٍثی تَخْی ثی وطزهْویكِ هی ضاتسضیؽ ـًٍگبض اًكب ضؼ وِ هستی زضتوبم

 اثتسا اًكب زضؾبػبت هؼَال ضاثیبثن اهط ایي تبػلت ثَز وطزُ هكغَل ذَز ثِ هطا شّي زاقتٌس زضؼ ایي ثِ ًؿجت

 ثِ سقسً هی خسیس هَضَع ی زضثبضُ ًَقتي وبض ثِ زؾت آًْب وِ ٍظهبًی زازم هی ّب ثچِ ضاثِ اًكبیی هَضَع

 ی ثمیِ ٍاًكبی ًوَزم هی اًتربة ذَز لجلی اًكبیی ذَاًسى ضاثطای آهَظاى اظزاًف  ای ػسُ ٍلت ووجَز زلیل

 .زازم هی ًٍوطُ ذَاًسم هی ضاذَزم آهَظاى زاًف

 زیسم ًوی آهَظاى ٍزاًف ذَز هطلَة ضاظیبز ٍضؼیت ایي ًوَزم هی ٍؾجه وطزهَؾٌگیي هی فىط ثبذَزّطچِ

 تمبضب زیگط ّوىبضاى وِ افتبز هی اتفبق گبّی حتی. ثطزم ًوی لصت آهَظاى زاًف ًٍِ ذَزم ًِ قیَُ اظایي ٍظیبز

 !زّن اذتهبل آًْب اًكبضاثِ ظًگ وِ وطزًس هی

 زضهیبى ّؿتٌس آهَظاى زاًف ّوبى وِ ًٍگبضـ اًكب والؼ انلی ثبنبحجبى ضا هَضَع ؛ایي گطفتن تهوین

 .ثگصاضم

 ذَز اًكبی زفتطّبی وِ ذَاؾتن ّب اظثچِ والؼ آغبظیي ٍهطاؾن پطؾی لاحَا ثؼساظ قسم والؼ ٍاضز وِ ضٍظ یه

 :وِ زٌّس پبؾد ّب پطؾف ایي ثیبیٌسٍثِ آى خبی ٍثِ زضًیبٍضًس ضا
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 ًساضًس؟ ًٍىبضـ اًكب زضؼ ثِ ًؿجت چٌساًی ػاللِ آهَظاى زاًف ثیكتط چطا

 .زٌّس ثیٌسیكٌسٍپبؾد ؾَال ایي ثِ زلت ثِ وِ وطزم ذَاّف اظآًْب

 ی ٍّوْوِ وطزًس ؾیط ذَز زضشّي ؾَال ایي خَاة زًجبل ٍثؼسثِ وطزًس گَـ هي نحجتْبی ثِ اقتیبق بث آًْب

 وٌٌس قطوت ثحث  زضایي ذَاؾتٌس هی وَزوی ذبل ثبقَق آهَظاى زاًف. آهس ٍخَز ثِ زضوالؼ ػدیجی

 :آیس هی زضشیل آًْب ًظطات ی چىیسُ.

 .زاًس ًوی ظیبزی اّویت اًكب ضؼز ثِ اظهؼلوبى ذیلی تبوٌَى اثتسایی ی اظزٍضُ   -1

 .گیطین هی ًوطُ ؾطّن ٍآذط ًساضز ذَاًسى اًكب زضؼ   -2

 .ذَضز ًوی زضز ٍثِ ًساضز ای فبیسُ وِ اًكب ًَقتي   -3

 .وٌٌس ًوی تسضیؽ ضاذَة ٍآى زٌّس ًوی اّویت زضؼ ایي ثِ اظهؼلوْب ذیلی   -4

 هفیس حل ضاُ آًْب ثبووه وِ زازم لَل آهَظاى  فزاً ٍثِ وطزم ضایبزاقت آًْب اوثط وِ زیگط هطبلت ٍذیلی

 .وٌن پیسا زضؼ ایي ثطای ٍهٌبؾجی

 (1ضواهذ) اطالػات گردآوری

 قَم،اهب خَیب ضاًیع ّوىبضاى زیگط آهَظاًٌظط ثطزاًف ػالٍُ گطفتن وبضتهوین زضایي هطلَة پبؾد ثِ ضؾیسى ثطای

 هسضؾِ گفتگَثبهسیط ثؼساظ ّطحبل ثِ اهب.ثَم زمذَ هسضؾِ آى– ًٍگبضـ اًكب زضؼ زثیط تٌْب وِ ثَز ایي هكىل

 .وٌن هططح قَز هی تكىیل هبّیبًِ نَضت ثِ وِ زثیطاًأهَظقگبُ ضازضقَضای هَضَع قس لطاض

 ثَزم پطؾیسُ آهَظاى اظزاًف ضاوِ ؾَالی ّوبى هسضؾِ ّبی ٍوبؾتی ون قسى هططح ثؼساظ خلؿِ زضضٍظ

 ! قوب ًظط ثِ: گفتن آًْب ٍثِ پطؾیسم ًیع اظّوىبضاى
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 نذارنذ؟ انطا درس به نسبت زیادی اضتیاق آموزان دانص چرا

 ًوَز نحجت ثِ قطٍع ًظط نبحت ّوىبضاى اظ یىی وِ ًىكیس طَلی اهب قس فطهب حىن ؾٌگیٌی ؾىَت اثتسا

 .ًوَزًس ضاتىویل ایكبى ّبی ثحث ًیع ّوىبضاى ٍزیگط

 آهَظاى زاًف آضای قجیِ اظًظطات ثؼضی. زموط ضایبززاقت آًْب ی ػوسُ وِ ثَز ایكبى زضنحجتْبی خبلجی ًىبت

 .ثَز تط ٍهتیي تط پرتِ زیگط ٍثطذی

 : خلؿِ ثؼساظایي

 زاًف ؛ثباٍلیبی قس هی ثطگعاض هبُ زضّوبى وِ ٍهطثیبى اٍلیب ی ضازضخلؿِ هَضَع ایي قس لطاض پیكٌْبزهي ثِ

 .گصاقتن ضازضهیبى هَضَع ثَزًس یا فطّیرتِ اًؿبًْبی وِ اظٍالسیي تي ثبچٌس زضضٍظخلؿِ.ثگصاضم زضهیبى آهَظاى

 زضیىی ّوچٌیي.زاقتٌس ظهیٌِ زضایي ذَثی اطالػبت وطزم ضایبززاقت آًْب ّبی ٍنحجت ًظطات ی چىیسُ

 ٍثؿیبض هَقىبفبًِ نَضت ثِ اهط ایي ٍٍالؼب. گصاقتن زضهیبى ازثیبت ضاثبزثیطاى هَضَع هٌطمِ ّبی اظگطزّوبیی

 ٍثِ ثجطم ّوىبضاى ٍترههی خبهغ ًٍظطات خلؿِ اظآى ظیبزی ی ثْطُ تَاًؿتن ٍهي.قس ثطضؾی خلؿِ زضآى زلیك

 .ًوَزم ضایبززاقت  آًْب اظخَاثْبی ثؿیبضی زلیل ّویي

 اطالػات وتحلیل تجسیه

 ٍتحلیل تدعیِ هَضز زلت ثِ ضا آًْب ته ته ثَزم وطزُ آٍضی خوغ وِ ٍهساضوی ّب ًَقتِ زلیك ی اظهطبلؼِ پؽ

 .زازم لطاض

 تؼییي ًیع ًٍگبضـ اًكب تسضیؽ انَل ّوچٌیي آقىبضقسُ ای تباًساظُ اًكبًٍگبضـ ؼوال ٍووجَزّبی ًَالم

 .قس فْطؾت  ًٍگبضـ اًكب تسضیؽ ضٍـ گًَبگَى ّبی ٍضاُ گطزیس
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 :آیس هی شیل قطح ثِ ٍتحلیل تدعیِ اظایي حبنل ّبی یبفتِ ذالنِ

 اولیه های یافته ی خالصه

 آهَظاى زاًف پبیِ ٍاغگبى ضؼف-1

 ترههی ّبی تسضیؽ ضٍـ ًٍرَاًسى اظزثیطاى ثؿیبضی سیسىً آهَظـ   -2

 ًٍَخَاى وَزن ثبازثیبت اظزثیطاى تؼسازی ًجَزى آقٌب-3

 اًكب زضتسضیؽ تٌَع ًجَز   -4

 اثتسایی ی زضزٍضُ تسضیؽ ًجَزى ترههی   -5

 اهط ایي ثِ ضاٌّوبیی ی زٍضُ وتبة اظططاحبى ثطذی ًبآقٌبیی   -6

 اًكب زضؼ اضظقیبثی ثطای اؾتبًساضزٍهكرم هؼیبض ًجَز   -7

 اًكب هَضَع گفتي زضٌّگبم آهَظاى زاًف فىطی ٍظطفیت ٍػالیك ثبؾالیي ًجَزى آقٌب   -8

 ًگبضـ ثباًَاع اًكب اظزثیطاى ثؿیبضی ًبآقٌبیی   -9

 ترههی غیط زثیطاى ثِ وبض اضبفِ نَضت ثِ اًكب زضؼ زازى-11

  

 نگارش ی درباره نکته چنذ

  هؿتمیوی ای ضاثطِ هطلت ٍزضن ذَاًسى ٍتَاًبیی ًَقتي لسضت ثیي.اؾت ظثبى ی پیچیسُ قىل ًَقتي

 الظم تَاًبیی ظثبى زیگط زضاضوبى وِ ثطآیس هْبضت ایي ی اظػْسُ ذَثی ثِ تَاًس هی آهَظ زاًف پؽ ٍخَززاضز
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 زاقتِ وبفی بضتهْ ٍذَاًسى گفتي ،ؾري زازى زضگَـ وِ  ثٌَیؿس ذَة تَاًس هی  اٍظهبًی.ثبقس وطزُ ضاوؿت

 .ثبقس

 اطالػبت ّبؾت ٍاًسیكِ افىبض تجبزل  ٍتَاًبیی همسهبتی اطالػبت زاقتي هؿتلعم ًٍگبضـ زضًَقتي هْبضت

 ٍگفتگَ ،ًَقتي ذَاًسى اظططیك ًیع ثطلطاضیبضتجبط ٍتَاًبیی آٍضز زؾت ثِ تَاى هی ٍهطبلؼِ تحهیالت ضااظططیك

 .آیس هی زؾت ثِ وطزى

 انطا ومبانی اصول

 شیل هَاضز ثِ تَاى هی وِ زاضز ذَز ثِ هرهَل ٍهجبًی انَل زیگطی ّطزضؼ هبًٌس ًیع ًٍگبضـ ًكبا زضؼ

 .وطز اقبضُ

 ٍپَیب ذالق تفىط زاقتي  -1

 .یبزثگیطین ضاًیع وبض ایي لَاػس ثبیس ًیؿت وبفی ٍاؾتؼساز شٍق تٌْب-2

 ًگبضقی هطؾَم ّبی اظلبلت ثیكتط اؾتفبزُ   -3

 .  ...ٍ قٌبؾی ًَیؿی،ٍاغُ خولِ هبًٌس ًَبگَىگ اخعای ثِ اًكب تدعیِ-4

 .ثبقس زاقتِ اطالػبتی آى ی زضثبضُ آهَظ زاًف وِ هَضَػبتی زازى-5

 ًٍگبضـ اًكب ثطای زضؼ ططح زاقتي-6

 انطا انواع

 :قَز هی اقبضُ اظآًْب  تؼسازی ثِ اذتهبض ثِ وِ زاضز گًَبگًَی الؿبم اًكب
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 تَنیفی اًكبی   -1

 تریلی اًكبی-2

 اقیبء ثِ ثركیسى ىخب- 3

 ًَیؿی گعاضـ  -4

 ًَیؿی زاؾتبى-5

 ًَیؿی حبل قطح   -6

 ًگبضی ًبهِ-7

 ًَیؿی ذبططُ-8

 ًَیؿی ذالنِ-11

 

 

 ارزضیابی مؼیارهای

 :آیس هی شیل قطح ثِ اًكب اضظقیبثی اظهؼیبضّبی ثطذی

 ٍاثتىبض ًَآٍضی   -1

 آى ٍفْن هَضَع پطٍضاًسى   -2

 والتٍخ هطبلت ٍّوبٌّگی اضتجبط   -3
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 ًٍگبضقی زؾتَضی ًىبت ضػبیت-4

 ٍتویعی ذَاًبیی-5

 ثٌسّب ٍػوَزی افمی اضتجبط-6

 فىطی ًظن-7

 نویسی انطا برای پیطنهادی راههای

 اًكبپی تسضیؽ ّبی زضقیَُ ٍتٌَع گًَبگًَی ثِ آًْب وطزى ٍؾجه ٍؾٌگیي قسُ آٍضی خوغ اطالػبت ثبهمبیؿِ

 ّطیه ٍزثیطاى زضؾْبؾت ی اظثمیِ تط گؿتطزُ آى ی ٌٍِزاه اًكبًَیؿی ّبی ضٍـ وِ قسم ٍهتَخِ. ثطزم

 ثَزُ ًعزیه ّن ثِ افطاز آى ٍهجبًی انَل ّطچٌس اًس یبفتِ زؾت ّبیی هَفمیت ثِ ضاّْب آى اظ یىی ثبآظهبیف

 .اؾت

 ضااخطا چٌسضاُ هٌطمِ آهَظقی گطٍّْبی ٍثبّوبٌّگی تسضیح ثِ پیكٌْبزی ضاّْبی اظهیبى وِ قس ثطآى تهوین

 .وٌین ضاگعاضـ ّب ٍهَفمیت ًتبیح ظاخطاٍثؼسا وٌین

  ّطیه زاٍطلت نَضت قس؛ثِ زاقتن؛همطض فبضؾی ازثیبت ظثبى ثبزثیطاى وِ هٌطمِ آهَظقی ّبی گطٍُ خلؿِ ثؼساظ

 زیگط یىی.ًوَزم ضااًتربة ًگبضی ًبهِ هي.ًوبیٌس ضااًتربة تسضیؽ ّبی اظضاُ یىی ًٍگبضـ اًكب اظزثیطاى ّطیه

 .وطز اقیبءضااًتربة ثِ ثركیسى خبى ی قیَُ ٍزیگطی ًَیؿی ذالنِ اظّوىبضاى

 .زّین آهَظـ ضا آًْب قسُ گفتِ ٍهجبًی انَل ثِ  ثبتَخِ قس ثطایي لطاض
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 جذیذ راه اجرای چگونگی

 ًبهِ  ضاثباًَاع آهَظاى زاًف آهَظـ زضاثتسای گطفتن ػْسُ ضاثِ ًگبضی ًبهِ آهَظـ هي قس شوط زضثبال وِ ّوبًطَض

 ثِ ثبهطاخؼِ تَاًؿتٌس هی وِ هفیس هٌجغ ٍچٌس وطزم وطزآقٌب ضػبیت ثبیس ًَقتي زضٌّگبم وِ ٍانَلی ًگبضی

 .ًوَزم هؼطفی ّب آى ثِ.وٌٌس پیسا هٌطمِ ذبًِ وتبة

 ٍیه ازاضی ًبهِ یه ذَاؾتن اظآًْب.زاقتن ضاٌّوبیی ؾَم ی پبیِ آهَظاى ثبزاًف ّفتِ ّوبى وِ اًكبیی زضظًگ

 ّب ثچِ تبّن ثرَاًٌس آهَظاى زاًف ی ثمیِ ثطای والؼ ضازض آى قسى هبزٍُثؼساظآ ثٌَیؿٌس زٍؾتبًِ ی ًبهِ

 .ًوبیین ثطططف آهَظاى زاًف زضخوغ ضا ًبهِ ٍایطازّبی ّب وبؾتی ثتَاًین ٍّن قًَس آقٌب ًگبضی ًبهِ ثیكتطثب

 وطزُ تْیِ یٍػبطف ٍزٍؾتبًِ اظازاضی اػن خبلجی ّبی ًبهِ ظیبز  ثباقتیبق ّطیه آهَظاى زاًف قس اًدبم وبض ایي

 قسثبّوبٌّگی ٍلطاض وطزم ضااًتربة آًْب ّبی اظًبهِ تؼسازی.قَز ثیكتط آهَظاى زاًف اًگیعُ وِ ایي ثطای. ثَزًس

 .قَز اضؾبل قسُ ًَقتِ ًبهِ آًْب ثِ وِ اقربنی ثطای پؿت اظططیك ّب ،ًبهِ هسضؾِ هسیط

 قس هی ون فْویسٍون آًْب ته هت ی اظچْطُ قس هی ضا ضضبیت آهَظاى زاًف ّبی الؼول ػىؽ ثِ ثبتَخِ

 .ًیؿت ٍزم قبخ ثی غَل یه هثل آهَظاى زاًف ثطای زیگط ًَقتي وِ ًوَز احؿبؼ

 (2ضواهذ) اطالػات گردآوری

 آهسُ ٍخَز ثِ زضآًْب وَچه ّطچٌس تحَلی وِ ظز حسؼ قس هی آهَظاى زاًف ًظطات ٍثیبى اظضفتبضّب ّطچٌس

 زثیطاى هبّیبًِ زضخلؿِ قسُ لطاض ثٌبثطایي آٍضی خوغ ثبضُ یيزضا تطی زلیك اطالػبت گطفتن تهوین اهب اؾت

 .وٌین اهطضاثطضؾی ایي آهَظقگبُ ٍهسیط
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 :است ریل ضرح به کار نتایج

 آًْب ًوطات وِ اؾت قسُ قس،ؾجت گفتِ زضلجل وِ هَضازی ضػبیت ثِ ثبتَخِ آهَظاى زاًف اظاًكبی اضظقیبثی  -1

 .ثبقس تط ٍالؼی

 اظآى ٍپؽ آهَظـ اظ پیف اًكب زضزضؼ ظاىآهَ زاًف ًوطات همبیؿِ-2

 قسُ آٍضی خوغ اًكبقَاّس آهَظـ خسیس ضٍـ ی زضثبضُ آًْب ٍٍالسیي آهَظاى اظزاًف وتجی ذَاّی ًظط-3

 ثط آى هؿتمین ٍتبثیط خسیس اظضٍقْبی آهَظاى زاًف ٍٍالسیي آهَظقگبُ آهَظاى،هسیط زاًف ثیكتط اظضضبیت حبوی

 .ثَز آهَظاى زاًف ًوطات

 آن به بخطی واػتبار گرفته انجام درروضهای ظرجذیذن 

 ضؼف  ًمبط ّوىبضاى ثبحضَض خلؿِ زضیه قس لطاض ططح ایي ثِ ضاخغ قسُ هططح ٍاًتمبزات ًظطّب ثِ  ثبتَخِ

 .اؾت قسُ هَاخِ ثبالجبل ضٍـ ّطؾِ وِ زاز هی قَاّسًكبى ّطچٌس. ًوبیین ططف ضاثط ضاثطططف ططح

 ّبی اظضٍظًبهِ یىی زفتط هؿئَل آًْب اظ یىی وِ ظهیٌِ زضایي ٍفؼبالى ازثی اًدوي ًفطاظّوىبضاى اظخٌس ّوچٌیي

 ًحَاحؿي ثِ تبثتَاًین وٌٌس ًظط اظْبض هب اًتربثی ّبی ٍقیَُ وبضهب ضٍـ ی زضثبضُ وطزین ذَاّف ثَز نجح

 .زاًؿتٌس آهیع ضاهَفمیت ٍآى ضاپصیطفتِ ططح ایكبى وِ ًوبیین ضاثطططف هَخَز اقتجبّبت

 پصیطفتٌس ضا آى وٌٌسگبى قطوت اوثط وِ ًوَزم اضائِ اؾتبى آهَظقی گطٍّْبی زضهدوغ ذَزضا ضـگعا ّوچٌیي

 .قس زازُ تكریم هٌبؾت زضول اهب.آهس ػول ثِ ًیع ًمسّبیی ّطچٌس
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 نتایج

 :وطز اقبضُ ظیط هطبلت ثِ چىیسُ نَضت ثِ تَاى هی قس هی هططح وِ هطبلجی اظتوبهی

 .اؾت قسُ اظپیف ثیكتط اًكب زضؼ ثِ آهَظاى زاًف ی ػاللِ  -1

 اًكب زضظًگ آهَظاى اظزاًف ثیكتطی تؼساز ثطاًگیرتي-2

 .اؾت قسُ ون والؼ ًَاذتی ٍیه اظوؿبلت -3

 .آهَظاى زاًف ًعز اظًَقتي  تطؼ ضفتي اضثیي-4

 هسضؾِ اًسضوبضاى ٍزؾت زثیطاى آهَظاى زاًف ثیكتط هكبضوت-5

 آهَظاى زضزاًف ٍضی ؾري لسضت پطٍضاًسى-6

 ذبًِ وتبة ثِ ٍضخَع ،هدلِ وتبة هطبلؼِ ثِ آهَظاى زاًف ثیكتط هیل-7

 آهَظاى زاًف پبیِ ٍاغگبى قسى تط غٌی-8

 آهَظاى زضزاًف اختوبػی ٍضقس ًفؽ ثِ اػتوبز آهسى ٍخَز ثِ-9

 ًٍَقتي ذَاًسى قٌیسى ثَزى ٍاض ظًدیط-11

 ذَز فطظًساى پیكطفت تطیي اظخعیی ٍالسیي اطالع-11
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 گیری نتیجه

 زاًف ٍثتَاًین ًوبیین تلمی هؿتمل زضؼ یه نَضت ضاثِ ٍآى.زّین اّویت زضؾْب زیگط اًساظُ ثِ اًكب زضؼ ثِ

 زؾتَضی ٍلَاػس انَل ضػبیت ثِ آهَظاى زاًف ثطتكَیك ٍػالٍُ.وٌین آقٌب ًٍگبضـ اًكب ٍهجبًی ضاثبانَل آهَظاى

 زاًف ضاثِ فىطی ًظن ٍزاقتي اًسیكیسى تزضؾ ٍچگًَگی.ٍازاضین ثیكتط ی هطبلؼِ ضاثِ آًْب ًٍگبضقی اهالیی

 . ثیبهَظین آهَظاى

 هی اًكب اضظقیبثی وِ ثساًین ّوچٌیي.ضؾیس ذَاّس هَفمیت ثِ حتوب ٍتوطیي ثبتىطاض وِ ثساًس آهَظثبیس زاًف

 .ثبقس ذَز ذبل ٍلَاػس ػلوی ّبی هالن ثطاؾبؼ تَاًس
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