باشگاه تابستانی 98
دبیرستان فرزانگان (2دوره اول)

از دوشنبه  31تیرماه تا چهارشنبه  6شهریور ماه

تبثؼتبٖ ٌشْ  ٚدٚػت داؿتٙی ثب سٚصٞبی طٛال٘ی داس ٜؿشٚع ٔیـ ٝؤ ٝی ت ٝ٘ٛتجذیُ ثـ ٝث ٝثٟتشیٗ تبثؼتبٖ ص٘ذٌی تٛ
اص ا٘ٚدبییىٔ ٝذسػ ٝثذ ٖٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞیچ ِطف  ٚصفبیی ٘ذاس ٚ ٜثبص اص ا٘ٚدبییى ٝدَ ٔب تحُٕ ای٘ ٛٙذاس ٜو ٝػٔ ٝب ٜاص ؿٕب دٚس ثٕٔ ٚ ٝ٘ٛطٕئٙیٓ وٝ
خیّی دِٕ ٖٛثشای ؿٕب تٔ ًٙیـ ٚ ٝاص طشفی اص ا٘ٚدبییىٔ ٝی د٘ٚیٓ ؿٕب  ٓٞدِت ٖٛثشای ٔذسػ ٝتٔ ًٙیـ ،ٝأؼبَ وّی فىش وشدیٓ و ٝچیىبس وٙیٓ وٝ
 ٓٞایٗ ػٔ ٝب ٜطٛال٘ی س ٚاص ؿٕب دٚس ٘جبؿیٓ  ٚثخـی اص تبثؼت ٖٛس ٚدس وٙبس  ٓٞثٍذس٘ٚیٓ  ٚث ٝلِٛی ٔذسػ ٝاص صفبی ٚخٛد ؿٕب ثشخٛسداس ثبؿ ٓٞ ٚ ٝؿٕب
ػشحبَ  ٚخٛؿحبَ اص خٛاة ثیذاس ثـیذ  ٚثب دػت  ٚصٛست ؿؼتٛٔ ٚ ٝی ؿ ٝ٘ٛوشد ،ٜػشحبَ  ٚلجشاق ثیبیذ ٔذسػ.ٝ
 ٚتصٕیٓ ٌشفتیٓ یه ػشی ثش٘بٔ ٚ ٝوبسٌب ٜثشات ٖٛثضاسیٓ و ٝدس وٙبس یبدٌیشی وّی  ٓٞثٟت ٖٛخٛؽ ثٍزس ٚ ٜخبطشات خٛة ثشات ٖٛػبخت ٝثـ ،ٝای ٓٙثش٘بٔٝ
 ٚتٛضیحبت وبسٌبٞ ٜبٔ ٖٛو ٝتٛلغ داسیٓ ثب دلت ٔطبِؼـ ٖٛثىٙی  ٚثؼذْ ثب دلت ثیـتشی ا٘تخبة وٙی.
ثٟتش ٜثذ٘ٚی ثش٘بٔ ٝسٚصٞبی دٚؿٙج ٚ ٝچٟبسؿٙجٞ ٝب سٔ ٚب ا٘تخبة وشدیٓ ،أب وبسٌبٞ ٜبی سٚصٞبی ػ ٝؿٙج ٝس ٚؿٕب ثبیذ ا٘تخبة وٙیذ.
ٛٔ ٚلغ ثجت ٘بْ ثشای ٔب ثٛٙیؼی و ٝتشخیح ٔی دی دس ٞش صً٘ ث ٝتشتیت اِٛٚیت چ ٝوبسٌبٞ ٜبیی س ٚؿشوت وٙی! پغ دسثبس ٜؿ ٖٛفىش وٗ.
سٚصٞبی یىـٙج ٝتالؽ خٛاٞیٓ وشد ػال ٜٚثش آؿٙبیی ثیـتش  ٚػّٕی تش ثب دسع ٞبی ٔطبِؼبت اختٕبػی وٙبس  ٓٞتٕشیٗ ٔؼئِٛیت ٞبی اختٕبػی سٓٞ ٚ
ا٘دبْ ثذیٓ ٔىبٖ ٞبیی و ٝث ٝأیذ خذا خٛاٞیٓ سفت:
 .1ؿٟش سی (ٌٙجذ ایٙب٘ح ،اػتٛداٖ ثشصخٔٛیذ ،چـٕ ٝػّی ،ثی ثی ؿٟشثب٘ ،ٛثشج طغشَ ،حشْ حضشت ػجذاِؼظیٓ (ع)  ٚثبصاس تبسیخی سی)
 .2ؿٕیشا٘بت (وبخ ػؼذ آثبدٔ ،یذاٖ تدشیؾ  ٚأبْ صاد ٜصبِح (ع) ،ثبصاس تدشیؾٛٔ ،ص ٜتٕبؿبٌ ٝصٔبٖٛٔ ،ص ٜدوتش حؼبثی)
 .3ثبصاس ثضسي تٟشاٖ  ٚخیبثبٖ ػی تیش
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ایٌن برًاهِ ای کِ قرارُ ها تابستَى طبق اٍى ّودیگِ رٍ ببیٌین
پایِ 8+1

شنبه

خأل

در این روز تقریثا
هیچ چیسی  -الثته از
نوع مذرسه ای اش-
حس نخواهیذ کرد.
الثته یادتان تاشذ،
این که کسی تخواهذ
”هیچ چیسی“ را حس
نکنذ ،هم عجیة
است و هم غریة !
پس در خال خوب
استراحت کنیذ تا
روزهای تعذ مایع یا
جامذ شویذ !

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 5الی :1

 5الی :0511

 5الی :0511

 5الی :0511

گاز

جاهد

هایع

جاهد

ریاضی

دس ایٗ سٚص ػیبَ ٚ

ریاضی

صالَ خٛاٞیذ ثٛد
ٔثُ آة ،فشأٛؽ
٘ىٙیذ آة ٔبیٝ
حیبت اػت پغ دس

هي کٌارت ّستن

ا٘تخبة ثب خٛدتبٖ
اػتٔ ،ی تٛا٘یذ
ٕٞچٙبٖ دس ػبِٓ
خأل ثٕب٘یذ یب
٘ٔ ٝی خٛاٞیذ
دسدػش خأل سا

علَم IYNT

فیسیک سوپادیسُ

اص ثیٗ ثجشیذ.
گفت ٍ گَ با قرآى

ا٘تخبة ثش٘بٔ ٝی
سٚص ػ ٝؿٙجٝ
ٟ٘بیت دلت سا
داؿت ٝثبؿیذ ،رٗٞ
ؿٕب ث ٝآة ٘یبص
داسد.

از ًاى شب ٍاجب تر

صفر ٍ یک ّای کار
راُ اًداز

پنجشنبه

جمعه

خأل

خأل

در این روز تقریثا
هیچ چیسی  -الثته از
نوع مذرسه ای اش-
حس نخواهیذ کرد.
الثته یادتان تاشذ ،این
که کسی تخواهذ
”هیچ چیسی“ را حس
نکنذ ،هم عجیة
است و هم غریة !
پس در خال خوب
استراحت کنیذ تا
روزهای تعذ مایع یا
جامذ شویذ !

در این روز تقریثا
هیچ چیسی -
الثته از نوع
مذرسه ای اش-
حس نخواهیذ
کرد.
یادتان
الثته
تاشذ ،این که
کسی تخواهذ
”هیچ چیسی“ را
حس نکنذ ،هم
عجیة است و
هم غریة !
پس در خال
خوب استراحت
کنیذ تا روزهای
تعذ مایع یا جامذ
شویذ !
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ایٌن برًاهِ ای کِ قرارُ ها تابستَى طبق اٍى ّودیگِ رٍ ببیٌین
پایِ 7+1

شنبه

خأل
در این روز تقریثا
هیچ چیسی -
الثته از نوع
مذرسه ای اش-
نخواهیذ
حس
کرد.
الثته یادتان تاشذ،
این که کسی
”هیچ
تخواهذ
چیسی“ را حس
نکنذ ،هم عجیة
است و هم غریة !
پس در خال خوب
استراحت کنیذ تا
روزهای تعذ مایع
یا جامذ شویذ !

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 5الی :1

 5الی :0511

 5الی :0511

 5الی :0511

گاز

جاهد

هایع

جاهد

ریاضی
ا٘تخبة ثب خوٛدتوبٖ
اػتٔ ،ی توٛا٘ویوذ
ٕٞچٙبٖ دس ػوبِوٓ
خأل ثٕب٘یذ یب
٘ٔ ٝی خٛاٞیذ
دسدػش خأل سا
اص ثیٗ ثجشیذ.

هي کٌارت ّستن

از ًاى شب ٍاجب تر

صفر و یک های کار
راه انداز

دس ایٗ سٚص ػیبَ ٚ
صالَ خٛاٞیذ ثٛد
ٔثُ آة ،فشأٛؽ
٘ىٙیذ آة ٔبیٝ
حیبت اػت پغ دس
ا٘تخبة ثش٘بٔ ٝسٚص
ػ ٝؿٙجٟ٘ ٝبیت
دلت سا داؿتٝ
ثبؿیذ ،ر ٗٞؿٕب
ث ٝآة ٘یبص داسد.

پنجشنبه

جمعه

خأل

خأل

ریاضی
علَم IYNT

گفت ٍ گَ با قرآى

فیسیک سوپادیسُ

در این روز تقریثا
هیچ چیسی  -الثته از
نوع مذرسه ای اش-
حس نخواهیذ کرد.
الثته یادتان تاشذ ،این
که کسی تخواهذ
”هیچ چیسی“ را حس
نکنذ ،هم عجیة
است و هم غریة !
پس در خال خوب
استراحت کنیذ تا
روزهای تعذ مایع یا
جامذ شویذ !

در این روز تقریثا
هیچ چیییسی -
الثیتیه از نیوع
مذرسه ای اش-
حس نخواهیییذ
کرد.
الثیتیه ییادتیان
تاشذ ،ایین کیه
کسی تیخیواهیذ
”هیچ چییسی“ را
حس نکنذ ،هیم
عجیة اسیت و
هم غریة !
پییس در خییال
خوب استراحیت
کنیذ تا روزهیای
تعذ مایع یا جامذ
شویذ !
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برنامه روزهای سه شنبه

زًگ اٍل

زًگ دٍم

زًگ سَم

زًگ چْارم

 8الی 8:88

 9::8الی :1::1

 :1:08الی :::01

 :::18الی :0:11

7+:

صاٚیٞ ٝبی پشٔؼؤِیت (ػبص)ٜ
چٕؼتبٖ
ا٘دٕبدصٔبٖ(ػىبػی)
چـٓ ٞب سا ثبیذ ؿؼت
Bio mimetic

دوٛساػی ٖٛخبٔغ
ٕ٘بی ٝص٘ذٌی(تئبتش)
ٙٞش  ٚخاللیت
حشوت ػىغ ٞب(فیّٕؼبصی)
Board Games

Bio mimetic
حشوت ػىغ ٞب(فیّٕؼبصی)
ٙٞش  ٚخاللیت
Board Games
ا٘دٕبدصٔبٖ(ػىبػی)

چـٓ ٞب سا ثبیذ ؿؼت
ٌپ خٛدٔب٘ی ث ٝصشف تصٛیش  ٚثیبٖ
ػفش ث ٝػشصٔیٗ ٘ٛسٞ ٖٚب
دوٛساػی ٖٛخبٔغ
ٕ٘بی ٝص٘ذٌی(تئبتش)

8+:

ٕ٘بی ٝص٘ذٌی(تئبتش)
حشوت ػىغ ٞب(فیّٕؼبصی)
Board Games
دوٛساػی ٖٛخبٔغ
ٙٞش  ٚخاللیت

صاٚیٞ ٝبی پشٔؼؤِیت (ػبص)ٜ
ا٘دٕبدصٔبٖ(ػىبػی)
چٕؼتبٖ
چـٓ ٞب سا ثبیذ ؿؼت
Bio mimetic

ٕ٘بی ٝص٘ذٌی(تئبتش)
ٌپ خٛدٔب٘ی ث ٝصشف تصٛیش  ٚثیبٖ
ػفش ث ٝػشصٔیٗ ٘ٛسٞ ٖٚب
دوٛساػی ٖٛخبٔغ
چـٓ ٞب سا ثبیذ ؿؼت

Bio mimetic
ٙٞش  ٚخاللیت
حشوت ػىغ ٞب(فیّٕؼبصی)
ا٘دٕبدصٔبٖ(ػىبػی)
Board Games

پایه
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اًجواد زهاى
ٞش سٚص وّی ػىغ ٔی ٌیشیٓ  ٚث٘ ٝظش ٔی سػ ٝوٌٛ ٝؿیٟبی ٔٛثبیُ االٖ تجذیُ ؿذٖ ثٝ
دٚسثیٗ ٞبی ػىبػی و ٝلبثّیت تّفٗ س ٓٞ ٚداس !ٜحتٕ ًب ؿٕب ثّذیذ وّی ػىغ ٞبی خٛة ثٍیشیذ
ِٚی چ ٝخٛة و ٝثیـتش یبد ثٍیشیذ  ٚػىغ ٞبیی س ٚداؿت ٝثبؿیذ و ٝثمی ٝاص دیذ٘ـ ٖٛاٍ٘ـت
ثش د ٗٞثٕ!ٗ٘ٛ
اٌش د٘جبَ ایٗ ٞؼتیذ سا ٜس ٚدسػت أٚذیذ ٕٞیٙدبػت ،وبسٌب ٜػىبػی

Bio mimetic
صٔیٙی ؤ ٝب سٚی ا ٖٚص٘ذٌی ٔی وٙیٓ ثیؾ اص ٔ 6یّیبسد ػبَ ػٕش داس ،ٜدس ط َٛایٗ ٕٝٞ
ػبَ وّی اتفبق ثشای ا ٖٚافتبدِٚ ٜی ٞیچ چیض ٘ت٘ٛؼت ٝا ٖٚس ٚاص ثیٗ ثجش ،ٜایٙى ٝصٔیٗ چطٛس اص
خٛدؽ ٔحبفظت ٔی و ٝٙتب ثت ٝ٘ٛخٛدؽ سٕٞ ٚیـ ٝدس ثٟتشیٗ حبِت حفط و ٝٙػؤاِی ٝوٝ
خٛاثؾ ٔی ت ٝ٘ٛخیّی اص ٔـىالت أشٚصی ٔبس ٚحُ و ،ٝٙا٘دٕٗ ٞبی صیؼت اٍِ ٛدس د٘یب ثٝ
ٕٞیٗ ٔٙظٛس تـىیُ ؿذٖ تب اٍِ ٛثشداسی اص سفتبسٞبی طجیؼی صٔیٗ ٛٔ ٚخٛدات سٚی ا ٖٚسٚ
ثشسػی و ٚ ٗٙثشای پیـشفت  ٚتىِٛٛٙطی  ٚاختشاػبت خذیذ اص ٘تیدٔ ٝطبِؼبتـ ٖٛاػتفبد ٜو،ٗٙ
اٌش ػاللٕٙذ ث ٝؿشوت دس ایٗ وبسٌب ٚ ٜفؼبِیت دس ایٗ صٔیٞ ٝٙؼتی ثٟت تجشیه ٔی ٌٓ ،ثٝ
ػٛٙاٖ یىی اص وٓ ػٗ تشیٗ اػضبی ا٘دٕٗ ث ٝحؼبة ٔی آیی.
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حرکت عکس
 ٚچ ٝد٘یبی ػدیجی ؿذ ٜایٗ د٘یبی سػب٘ ٚ ٝاطالػبت  ٚفضب ٞبی ٔدبصی
تب ٕٞیٗ  51ػبَ پیؾ وی خجش داؿت و ٝد ٚتب ؿٟش دٚستش یب ٘ ٝوٕی ا٘ٚطشف تش ا ٖٚػش
وـٛسؽ ،یب اٛ٘ٚس صٔیٗ  ٚیب حتی االٖ وٕی  ٓٞآ٘طشف تش ت ٛآػٕ ٚ ٖٛفضب چ ٝاتفبلبتی
داسٔ ٜی افتِٚ ٝی ث ٝوٕه تصبٚیش  ٚفیّٓ ٞب اطالػبت ث ٝػشػت ا٘تمبَ پیذا ٔی ؤ ٚ ٗٙب
دس خشیبٖ  ٕٝٞچیض لشاس ٔی ٌیشیٓ،
ایٙدب ؿٕب اص َٛفیّٕؼبصی سٔ ٚی ت٘ٛیذ یبد ثٍیشیذ  ٚؿشٚع وٙیذ ث ٝػبختٗ فیّٓ ٞبی
وٛتبٞی و ٝلشاس ٜثش٘ذ ٜخـٛٙاسٞ ٜبی ثیٗ إِّّی ثـٗ!

کارگاُ چوستاى

ایٙدب ٔی تٔ ٝ٘ٛحُ تاللی  ٚث ٓٞ ٝسػیذٖ ػّ ْٛث ٝحؼبة ثیبدٞ ،ش چیضی و ٝاص
ؿیٕی ،فیضیه  ٚصیؼت ؿٙبػی  ٚثمی ٝدسػٟب ثّذی ایٙدب ٔی ت ٝ٘ٛدس وٙبس  ٓٞلشاس
ثٍیش ٚ ٜوّی ایذٞ ٜبی خذیذ ػبخت ٝثـ ٝو ٝد٘یبی ٔبسٔ ٚی ت ٗ٘ٛلـ ًٙتش  ٚصیجبتش
ثى .ٗٙدس ایٗ وبسٌب ٜػّت ٞبی ػّٕی  ٚاتفبلبت ػبد ٜی ٔحیطت ثٟت ٔؼشفی ٔیـٗ ٚ
تٔ ٛتٛخٔ ٝیـی و ٝخیّی اص پیچیذٌیٟب ا٘ٚمذس و ٝت ٛفىش ٔی وٙی پیچیذ٘ ٜیؼتٗ ٚ
ثشػىغ خیّی اص چیضٞبیی و ٝفىشٔی وٙیٓ ایٙى ٝچیضی ٘یؼت دس ٚالغ خیّی ٓٞ
چیضی ٞؼتٗ.

باشگاه تابستانی 98
کارگاُ ٌّر ٍخالقیت
دس ایٗ وبسٌبٙٞ ٜش تجذیُ ث ٝاثضاسی ٔی ؿ ٝو ٝت ٛتدشثٞ ٝبی خٛثی اص
خاللیت ثذػت ثیبسیٔ ،ب أیذٚاسیٓ ایٗ تدشثٞ ٝب ایٙمذس صیش د٘ذٖٚ
تٔ ٛض ٜو ٗٙوٕٞ ٝیـ ٕٝٞ ٚ ٝخبی ص٘ذٌیت دس ا٘دبْ ٞش وبسی
ثذ٘جبَ ایٗ ثشی و ٝخالق تشیٗ سٚؽ ٞبس ٚا٘تخبة وٙی  ٚحتی ثشای
خٛدت سٚؽ ٞبی خالق خّك وٙی!!

کارگاُ گپ خَدهاًی بِ صرف تصَیر ٍ بیاى

دس ایٗ وبسٌبٔ ٜی ت٘ٛیٓ ٞش آ٘چ ٝو ٝر ٚ ٗٞثوذ٘وٕو ٖٛتوِٛویوذ  ٚثوٝ
اطشافیبٕ٘ٙٔ ٖٛتمُ ٔی و ٝٙس ٚثشسػی وٙیٓ  ٚدسثبس ٜی خٛة یب ثذ ثوٛدٖ
اٟ٘ٚب تصٕیٓ ثٍیشیٓ! دسػتٔ ٝب دسثبس ٜی سفتبسٞبٔ ٖٛثبیذ تصٕیٓ ثٍیشیٓ ٚ
ٔی ٌیشیٓ پغ چ ٝثٟتش ٜایٗ تصٕیٓ ٞب ٕٞشا ٜثب آٌبٞی  ٚؿٙبخت ثبؿ.ٝ
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ا٘ؼبٖ ثبِفطش ٜتٕبیُ ث ٝصیجبیی داسد ٟٔ ٚبست  ٚتٛا٘بیی ایٗ سا داسد و ٝصیجبیی ٞب سا دس ٔحیطی

دکَراسیَى جاهع هدرسِ

و ٝص٘ذٌی ٔی وٙذ ؿٙبػبیی  ٚیب خّك وٙذ .دس ٌزؿتٞ ٝبی ثؼیبس دٚس و ٝا٘ؼبٟ٘ب دس دَ
طجیؼت ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ ٘یبص چٙذا٘ی ث ٝخّك صیجبیی ٔ ٚذیشیت آٖ دس ص٘ذٌی خٛد ٘ذاؿتٙذ
چشا و ٝطجیؼت ث ٝصٛست ٔؼٕ َٛایٗ ٘یبص سا ثشآٚسدٔ ٜی وشد ِٚی ثب ثٛخٛد آٔذٖ ؿٟشٞب ٚ
ٌؼتشؽ ؿٟش٘ـیٙی  ٚتٕبیُ ا٘ؼبٟ٘ب ث ٝص٘ذٌی دس ؿٟشٞب ایٗ ٔٛضٛع إٞیت  ٚضشٚست ٚیظ ٜای
پیذا وشد ؤ ٝب ثتٛا٘یٓ ٔحیطی سا و ٝدس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ ثٔ ٝحیطی صیجب  ٚایذ ٜآَ ثشای
ایٗ ٔٛضٛع تجذیُ وٙیٓ  ٚایٗ دس لبِت دا٘ؾ ٔجّٕبٖ ؿٟشی ٔطشح ؿذ ٜاػت.
ایٗ وبسٌب ٜتّفیمی اص دا٘ؾ ٟٔٙذػی ٙٞ ٚش خٛاٞذ ثٛد و ٝثتٛا٘یٓ ایذ ٜای خزاثی ثشای
ٔحیط ص٘ذٌی خٛدٔبٖ ٔطشح  ٚاخشا ٕ٘بییٓ.

چشن ّا را باید شست
چ ٝخٛث ٝخبیی ثبؿ ٝو ٗٔ ٝلشاس ٘جبؿ ٝتٛؽ چیضی س ٚیبد ثٍیشْ  ٚوؼی ٘جبؿ ٝوٞ ٝی ثخٛاد
ث ٗٔ ٝچیضی یبد ثذ ،ٜخت ثشْ ثـی ٓٙفیّٓ ثجیِ ٚ ٓٙزت ثجشْ ِٚی اص چی؟ فمط ی ػؤاَ فىش
ٔی وٙی ت ٛی والػی و٘ 51 ٝفش ٔثُ ت ٛحضٛس داسٖ  ٕٝٞت ٖٛیه خٛس ٔی ثیٙیذ  ٚیه
خٛس فىش ٔی وٙیذ دسثبس ٜی فیّٕی و ٝداس ٜپخؾ ٔیـٝ؟ اٌش ٔی خٛای خٛاة ایٗ ػؤاَ سٚ
ثفٕٟی دس وبسٌب ٜفیّٓ ٔٙتظشت ٞؼتیٓ ،ؿه ٘ىٗ ؿٍفتی ٞبی خٛدؽ س ٚخٛاٞذ داؿت.
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زاٍیِ ّای پرهسؤلیت
ٌشایـی اص سؿت ٝی ٟٔٙذػی ػٕشاٖ و ٝثش٘بٔؾ تِٛیذ ػبصٞ ٜبی ٔختّف ٝو ٝتِٛیذؽ
ساحت ثبؿ ٚ ٝوبسثشیؾ آػ ،ٖٛایٗ ػبصٞ ٜب دس ػخت تشیٗ ؿىّؾ ٔی ؿٗ پُ ٞبی
ٔختّف  ٚػبختٕبٟ٘بی ػدیت  ٚغشیت  ٚػبد ٜتشیٙـ ٖٕٛٞ ... ٖٛچیضی ٝو ٝت ٛاٌش دس
ایٗ وبسٌب ٜحضٛس داؿت ٝثبؿی ٔیت٘ٛی ایذ ٜؿ ٛتِٛیذ وٙی  ٚثؼبصیؾ.

سفر بِ سرزهیي ًَرٍى ّا

ٟٔٙذػی دا٘ـی ٝو ٝاص ٙٞذػ ٝؿشٚع ؿذٙٞ ٚ ٜذػٕ٘ٛٞ ٝطٛس ؤ ٝی د٘ٚی یؼٙی لٛاػذ ٚ
اص ٚ َٛچیضٞبیی و ٝاصُ  ٚاػبع داس٘ذ ،حبال فىش ٔی وٙی چطٛس ٔیـ ٝر ٖٕٛٙٞسٚ
ٟٔٙذػی وٙیٓ ؟ ٔب فىش ٔی وٙیٓ ٕٞیٗ و ٝثت٘ٛیٓ دسن وٙیٓ  ٚیبد ثٍیشیٓ وٞ ٝش فشدی
ثشای فىش وشدٖ ثبیذ یه ٔذَ ٔٙبػت داؿت ٝثبؿ ،ٝوٕىٕٔ ٖٛیى ٝٙو ٝثشیٓ ثذ٘جبَ وـف
وشدٖ  ٚپیذا وشدٖ  ٚػبختٗ ایٗ ٔذَ ٞب ،دسػت ٔثُ حُ وشدٖ ٔؼأِٞ ٝبی سیبضی ؤ ٝب
یه فشٔ َٛیب ٔذَ س ٚیبد ٔی ٌیشیٓ  ٚثیـتش ٔؼأِٞ ٝبسٔ ٚی ت٘ٛیٓ ثب  ٖٕٛٞیه ٔذَ حُ
وٙیٓ .
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Board Games
ثیـتشیٗ چیضٞبیی ؤ ٝب اص ثچٍی تب ث ٝحبَ یبد ٌشفتیٓ دس خشیبٖ ثبصیٟب ثٛدٚ ٜ
حتی وّی خبطش ٜخٛة اص ایٗ ثبصیٟب ت ٛرٞ ٖٕٛٙٞؼت ایٙدب  ٓٞلشاس ٜثبصی وٙیذ ثبصیٟبی
ٔختّف ٞ ٚیدبٖ اٍ٘یض ،ثبصیٟبیی ؤ ٓٞ ٝـبسوت س ٚثٟت یبد ٔیذ ٓٞ ٚ ٜسلبثت سٞ ،ٚش خّؼٝ
یه ثبصی خذیذ ثب ٌشٟٞٚبی خذیذ  ٚتدشثٞ ٝبی خذیذ!!

ًوایِ زًدگی

٘بٌفت ٝپیذاػت و ٝلشاس ٜافشاد ثب اػتؼذاد ٙٞ ٚشٔٙذ ثشای تـىیُ ٌش ٜٚتئبتش ایٙدب ٚ
دس ایٗ وبسٌب ٜخٕغ ثـٗ ،ثب ػجه ٞبی ٔختّف تئبتش  ٚد٘یبی تئبتش آؿٙب ثـٗ  ٚثؼذْ ی
ٕ٘بیؾ دسػت و ٚ ٗٙاخشا و! ٗٙ

