
 

 هرداى ّ زًاى ضگفت اًگیس 
 

 بیٌذ ًابیٌایی کَ هی
 

ثي آًضر ّّص، پظزی اطت کَ صر طَ طبلگی ثیٌبیی سْص را ثز 
اثز اثتال ثَ طزطبى اس صطت صاص، اهب اس ُوبى کْصکی یبص گزفت 

 .تْاى صیض کَ چگًَْ ثضّى صاػتي چؼن ُن هی
 

ایي پظز کَ اُل کبلیفزًیبطت، تْاًظت ثب ُوظبالى سْص ثَ 
اّ . طْاری کٌض هضرطَ ثزّص، ثظکتجبل ثبسی کزصٍ ّ صّچزسَ

تْاًظت ثب تمْیت دْاص صیگز سْص، اس آًِب ثزای صیضى اطزافغ 
ُب ثزای صیضى  ُب ّ صلفیي اطتفبصٍ کٌض، هبًٌض کبری کَ سفبع

اّ ثب ایي کبر، دتی . ػْص لْکیؼي ًبهیضٍ هی صٌُض ّ صر پشػکی اکْ اًجبم هی
اّ دتی لبصر اطت تفبّت یک اتْهجیل پبرک ػضٍ ثب . پشػکبى را ُن هتعجت کزص

ثي یکی اس ثزًضگبى ثزًبهَ ثزیتیغ گبت تلٌت صر طزی اّل . کبهیْى را ثفِوض یک
 . اطت

 
 ًْازًذگی با بیٌی

 
کالر ُبّس، سًی اطت کَ ثب تْاًبیی هٌذصز ثَ فزص سْص تْاًظت صاّراى ثزیتیغ 

ُبطت را  اًگیش ای صرثبرٍ ػگفت گبت تلٌت کَ ثزًبهَ
 .َ ثبػضسصٍ کزصٍ ّ ثزًضٍ طزی پٌجن ایي ثزًبه دیزت

 
اّ لبصر اطت ثب ثیٌی سْص فلْت ثٌْاسص، اهب ًَ یکی، ثلکَ 

ُب را صر طْرار ثیٌی سْص  اّ فلْت. صّ تب ثب ُن ّ ُوشهبى
اّ دتی صر . ًْاسص گذاػتَ ّ ثب صهیضى صر آًِب ثَ سیجبیی یک هْطیمیضاى آى را هی

ّ ثب  کٌض سهبى اجزای ًوبیغ، اس صُبى سْص ثزای ًفض گزفتي ًیش اطتفبصٍ ًوی
ًْاستي ُز صّ فلْت آى لضر ثب . ًْاسص ثیٌی سْص، ُن ًفض کؼیضٍ ّ ُن فلْت هی

 .ًْاسًض ُن ُوبٌُگ اطت کَ گْیب صّ ًفز ُوشهبى ّ اس رّی یک ًت آٌُگ هی
 

 ًْازًذگی با پا
 

سبؽ سْص صر ًْاستي پیبًْ، آى ُن طبلَ ّ اُل پکي، ثب تْاًبیی  32لیْ ّی پظزی 
 .جِبًی ثَ صطت آّرصتْاًظتَ اطت ػِزتی  ثب اطتفبصٍ اس پبُبیغ

 
لیْ صر یک طبًذَ تصبصف صّ صطت سْص را اس صطت 



صاص ّ اس آى ثَ ثعض ثْص کَ تصوین گزفت ثب اطتفبصٍ اس پبُبی سْص، کبرُبیغ را 
ُبی  لیْ تب ثَ دبل صر ثظیبری اس ثزًبهَ. اًجبم صاصٍ ّ ثَ صیگزاى تکیَ ًکٌض
 -ُبی ثزیتیغ گبت تلٌت  گبى طزی ثزًبهَتلْیشیًْی ػزکت کزصٍ ّ اس ثزًض

ًْاست ّ ثَ  اّ اس کْصکی، پیبًْ هی. اطت 3202طبل  -هظبثمَ کؼف اطتعضاص 
ُویي سبطز ثب اصْل آى آػٌب ثْص ّ تٌِب ثب چٌض طبعت توزیي صر رّس، ُن اکٌْى صر 

 .ُبی صًیب لزار گزفتَ اطت رصیف هبُزتزیي پیبًیظت
 
 

 ُای پرتْاى گْش
 

 .اطت 3222ی صیگز اس ثزًضگبى ثزیتیغ گبت تلٌت صر طبل ًیک ُل، یک
 

ُبی ًیک اس لضرت عجیجی ثزسْرصار اطت  گْع
تْاًٌض یک ططل دبّی ّطبیل  طْری کَ هی

ًکتَ . طٌگیي را کَ ثَ آًِب آّیشاى ػضٍ، تبة ثضُض
جبلت ایٌجبطت کَ اّ، ططل را ثب سًجیز اس اللَ 

ُن  کٌض ّ سْص ایي سًجیز ُبیغ آّیشاى هی گْع
ُبیغ ّارص ًؼضٍ  ثظیبر طٌگیي اطت، ّلی تب ثَ دبل ُیچ آطیجی ثَ گْع

ای را اس ثیٌی سْص عجْر صاصٍ ّ دتی اس  ُبیغ هتَ اّ صر یکی صیگز اس ًوبیغ. اطت
لجبطی را آّیشاى کزص، اهب ایي صّ ًوبیغ ثَ اًضاسٍ تبة  اع یک چْة صّ طْرار ثیٌی

 .صاصى ططل، هْرص تْجَ صاّراى لزار ًگزفت
 

 سریعتریي دًّذٍ بذّى پای جِاى
 

ای اُل جٌْة آفزیمبطت کَ ثضّى صاػتي پب ّ ثب صّ  اطکبر پیظتْریْص، صًّضٍ
کٌض ّ ًبهغ ثَ عٌْاى  ثبًیَ طی هی 30هتز را صر  022پبی هصٌْعی، ُز 

تزیي صًّضٍ ثضّى پب صر کتبة رکْرصُبی گیٌض  طزیع
 .ثجت ػضٍ اطت

 
پیک آتي، هضال طالی اّ تْاًظت صر هظبثمبت پبرا الو

. هتز را کظت کٌض 022هتز ّ هضال ثزًش صّ  322صّ 
پبُبی اطکبر اس ثضّ تْلض اس طبق ثَ پبییي صارای 

ُبی کْچک ّ ًبسک ثْص کَ راٍ رفتي را ثزای  اطتشْاى
اّ غیزهوکي کزصٍ ثْص ّ ثَ ُویي سبطز ّالضیٌغ تزجیخ صاصًض تب پبُبی اّ را لطع 

اطکبر ثزای صّیضى اس صّ پبی هصٌْعی اس . صٌْعی ثظبسًضکزصٍ ّ ثزای اّ صّ پبی ه
 .کٌض جٌض فیجز کزثي اطتفبصٍ هی

 
 هردی کَ بذى خْد را از راکت تٌیس رد هی کٌذ

 
طبلَ اُل لٌضى صاصٍ ػضٍ  23پذیز  کبپیتبى فزصّ، لمجی اطت کَ ثَ هزص اًعطبف

 .اطت



 
فزصّ لبصر اطت ثَ رادتی توبم ثضى سْص را اس صاسل یک 

اّ اثتضا یک صطت سْص را اس صاسل . کت تٌیض رص کٌضرا
ُب ّ صطت  صُض ّ طپض طزع، ػبًَ راکت عجْر هی

رطض ّ اّ  صیگز، اس آى ثَ ثعض صیگز کبر طبصٍ ثَ ًظز هی
ثعض اس ایٌکَ کبپیتبى . آّرص راکت را اس پبُبیغ صر هی

شیضگبى فزصّ صر ثزًبهَ تلْیشیًْی ثزیتیغ گبت تلٌت ػزکت کزص ّ صر فِزطت ثزگ
ُبی  لزار گزفت، ًبم ّ تْاًبیی اّ جِبًی ػض ّ اس آًجب ثْص کَ ثیؼتز طیزک

اّ اس کْصکی آکزّثبت آهْستَ ّ ثب توزیي . هذجْة اس اّ تمبضبی ُوکبری کزصًض
 .پذیز ثکٌض تْاًظتَ ثْص ثضى سْص را اًعطبف

 
 

 بلعیذى ّ پس دادى هاُی زًذٍ
 

َ، الهپ، تْپ ثیلیبرص ّ دتی هبُی اطتیْ اطتبر لبصر اطت چیشُبیی هبًٌض طک
گلی را ثلعیضٍ ّ پض اس چٌض صلیمَ، ثضّى ایٌکَ ثَ اجظبم 

صُبًغ یب سْصع آطیجی ّارص ػضٍ ثبػض، آًِب را اس 
 .سبرج کٌض

 
صُض ّ دتی  اطتیْ دتی هبُی را صّثبرٍ سًضٍ تذْیل هی

عجیت ّ ایي تْاًبیی . تْاًض ایي کبر را اًجبم صُض صاًض چطْر هی سْصع ُن ًوی
ُبی تلْیشیًْی  ثزًضٍ طزی ثزًبهَ 0222غزیت اطتیْ، ثبعث ػض تب صر طبل 

ًیش صر ایي ثزًبهَ ػزکت کزص ّ ثب  3202اطتیْ صر آّریل . ثزیتیغ گبت تلٌت ثبػض
سْرصى چٌضیي طکَ ّ اًگؼتز ثزلیبى صاّر ثزًبهَ ّ پض صاصى آًِب پض اس چٌض 

 .ًیش تب هزدلَ ًِبیی پیغ رفتصلیمَ، ثبعث دیزت توبػبچیبى ػض ّ ایي ثبر 
 

 هردی کَ در قالب یخی هی خْابذ
 

طبلَ اُل ُلٌض لبصر ثَ هبًضى ّ دتی ػٌب  84ّین ُْف 
تْاًٌض یک اًظبى  ُبیی اطت کَ هی کزصى صر هیبى یز

عبصی را صر عزض چٌض صلیمَ هٌجوض کٌٌض ّ ُویي اهز، 
 .ثبعث ػضٍ تب ثَ اّ لمت هزص یشی صاصٍ ػْص

 
طبل اطت کَ ُز ثبر ثب ًؼبى صاصى  32ّین هضت 

ُبی هشتلف سْص صر تذول طزهب، ُوَ را ػگفت سصٍ کزصٍ ّ تب ثَ دبل  تْاًبیی
ػْص، اس سْص ثجب  ثبرُب رکْرصُبی هشتلفی کَ ػبهل رکْرص گیٌض ًیش هی

 32صلیمَ صر ظزفی یشی ثب صهبی  84ّین صر آسزیي رکْرص سْص، . گذاػتَ اطت
اّ ُوچٌیي صر فٌالًض ثب ػکظتي یز رّصسبًَ، صاسل آة رفتَ . هبًضصرجَ سیز صفز 
 .هتز را ػٌب کزص 02ّ 

 
 



 هرد هغٌاطیسی
 

لئْ تْ لیي اُل هبلشی ثَ سبطز صاػتي تْاًبیی صر جذة اجظبم فلشی، هزص 
 .هغٌبطیظی لمت گزفتَ اطت

 
 20اّ لبصر اطت اجظبم فلشی اس صّ کیلْگزم تب دضاکثز 

تْاًبیی اّ ثَ لضری عجیت . سْص جذة کٌض کیلْگزم را ثب ثضى
اطت کَ تب ثَ دبل صاًؼوٌضاى ّ پشػکبى ثظیبری اس 

سصٍ کزصٍ ّ صرثبرٍ اّ ثَ تذمیك  ُبی هبلشی را دیزت صاًؼگبٍ
اع ًیش  ًکتَ جبلت ایٌجبطت کَ صّ پظز ّ صّ ًٍْ. اًض پزصاستَ

ًیزّی هغٌبطیض صر ثضى لئْ آى لضر . اس ایي تْاًبیی ثزسْرصارًض
تْاًض ثب اطتفبصٍ اس یک جظن فلشی  سیبص اطت کَ هی

 .چظجیضٍ ثَ ثضًغ، ّسًی هعبصل طَ آجز را رّی آى ًگَ صارص
 
 

 خْابی سال بی 53
 

طبلَ ّیتٌبهی اطت کَ ثَ سبطز  06تبی ًگْک، پیزهزص 
طبل اطت کَ  24 –سْاثی  ثی –صاػتي ثیوبری ایٌشاهٌیب 

 .ًشْاثیضٍ اطت
 

ثَ ایي ثیوبری  0226صر طبل اّ ثَ سبطز یک تت ػضیض 
تزیي استاللی  صچبر ػض، اهب صر طالهت اّ تب ثَ دبل کْچک

سْاثی اّ یک ثیوبری ثَ  ثب ایٌکَ ثی. ّارص ًؼضٍ اطت
ُبی عجیت ّ ثب  آیض، اهب ثبعث ػضٍ تب ًبم اّ ثَ عٌْاى یکی اس اًظبى دظبة هی

ب ایٌکَ صر رّس ثَ تبی ث. العبصٍ صر کتبة رکْرصُبی گیٌض ثجت ػْص تْاًبیی سبرق
ػْص، اهب ثبس ُن  ُبی طْالًی سظتَ هی سبطز کبر ثظیبر صر هشرعَ ّ پیبصٍ رّی

 .اس ًظز اّ اًظبى، ثضّى سْاة، هبًٌض سهیي ثضّى آة اطت. ثزص سْاثغ ًوی
 
 

 هردی کَ با دًذاى قطار جابجا هی کٌذ
 

ْاًظتَ اطت ُبی صًیب ت تزیي صًضاى راتِب کزیؼٌبى اُل ٌُضّطتبى ثب صاػتي لْی
 .ًبم سْص را صر کتبة رکْرصُبی لیوکب ثَ ثجت ثزطبًض

 



ُبیغ ّ ثضّى کوک صطت ّ  اّ صر آسزیي رکْرصسًی سْص تْاًظت تٌِب ثب صًضاى
اّ صر طبل . تي را دضّص طَ هتز ثکؼض 222پبُبیغ یک لطبر ُفت کبثیٌَ ثب ّسى 

فِزطت صر ثزًبهَ ثزیتیغ گبت تلٌت ًیش ػزکت کزص ّ تْاًظت صر  3222
 .ثزگشیضگبى هزدلَ ًِبیی لزار گیزص اهب هْفك ًؼض ثزًضٍ ایي ثزًبهَ ثبػض

 
 

هردی کَ سْزى را در گْضت ّ پْست 
 خْد فرّ هی کٌذ

 
تین کزیضلٌض لبصر اطت ثضّى ایٌکَ ادظبص 
صرص صاػتَ ثبػض، تعضاص سیبصی طْسى را صر 
گْػت ّ پْطت سْص فزّ کٌض ّ ُویي اهز، 

مت پبصػبٍ ػکٌجَ صاصٍ ثبعث ػضٍ تب ثَ اّ ل
 .ػْص

 
ایي کبر را صر طیزک  0228اّ اس طبل . ُوچٌیي ًبم صیگز تین، جبطْسًی اطت

لضر جبلت ّ هٌذصز ثَ فزص ثْص کَ ثَ  الوللی جین رس آغبس کزص ّ کبرع آى ثیي
تین دتی لبصر اطت تعضاص سیبصی طْسى . طزعت ػِزتی جِبًی ثَ صطت آّرص

ُب راٍ  اّ لبصر اطت رّی طْسى. ٍ اس صُبى سْص سبرج کٌضسْرصٍ ّ توبم آًِب را صّثبر
ًبم تین ًیش صر فِزطت . ثزّص، ثشْاثض ّ آًِب را اس ثضى سْص عجْر صُض

 .ُبی کتبة گیٌض لزار گزفتَ اطت تزیي عجیت
 
 

 هرد ٌُذی ُْاپیوا را با گْضِایص جابجا کرد
 

 .جبثجب کٌض ایي هزص ٌُضی لبصر اطت ثب گْػِبیغ ُْاپیوبی غْل پیکزی را
 

رکْرص صر کتبة  22کَ تب ثَ دبل ثیغ اس طبلَ اُل ٌُضّطتبى  46هبًجیت طیٌگ 
لیوکب ثجت کزصٍ، صارای  رکْرصُبی گیٌض ّ 
لضرتی اطت کَ  ُب ّ هُْبی پز  گْع
آًِب، اتْهجیل، اتْثْص ّ  تْاًض ثَ ّطیلَ  هی

تْاًض  اّ هی. ثکؼض دتی ُْاپیوب را 
ثب کیلْگزم را   44ای ثیغ اس  ّسًَ

هبًجیت صر یکی اس  . ُبیغ ثلٌض کٌض گْع
ُْاپیوبیی ثب ُؼت تي  رکْرصُبیغ، 

ُبی  هتز ثَ ّطیلَ گْع ّسى را ثَ طْل طَ 
تْاًض آًِب را ثَ  پذیزی سبصی صارًض ّ هی ُبی هبًجیت اًعطبف گْع. سْص کؼیض

اّ ثَ سبطز صاػتي چٌیي لضرتی، هزص . ای هذکن ثَ طٌبة ثجٌضص رادتی ثب گیزٍ
 .مت گزفتَ اطتآٌُیي ل

 
 



 ًْضتي با اضک چطن
 

تْاًض ثب آثی کَ اس  طبل طي صارص، هی 40رّ آًتیٌگ چیٌی کَ ُن اکٌْى 
پبػض، رّی یک کبغذ هتٌی ثٌْیظض  چؼوبًغ ثیزّى هی

 .یب یک طزح طبصٍ را ًمبػی کٌض
 

اّ صر اثتضا آة را اس ثیٌی سْص ثبال کؼیضٍ ّ آى را ثب فؼبر 
رّ . پبػض چؼوبى سْص ثیزّى هیفزاّاى، هبًٌض اطپزی اس 

ّلتی ًَ طبلَ ثْص، ثزای ػٌب ثَ رّصسبًَ رفت کَ ًبگِبى 
. صچبر گزفتگی پب ػضٍ ّ صر آة فزّ رفت ّ آة سیبصی سْرص

ػْص ّ اس آًجب ثْص  اّ پض اس ًجبت یبفتي، هتْجَ ػض کَ آة اس چؼن اّ سبرج هی
ًبیی را اس ُوَ پٌِبى طبلگی ایي تْا 32اهب رّ تب . کَ ثَ تْاًبیی سْص پی ثزص

 .تْاًض آة را ثَ فبصلَ طَ هتز ثیزّى ثپبػض اّ هی. کزص هی
 
 

 باد هی کٌذ (بادکٌک)پْقاًَُایص  هردی کَ با گْش
 

ُبیی اطت کَ تْاًبیی صهیضى  طبلَ صارای گْع 44ّی هیٌگ تٌگ، هزص چیٌی 
ُبیغ ُن  کَ اسگْعطبل پیغ هیٌگ تٌگ هتْجَ ػض  22صر دضّص . صارًض

یعٌی صر ّالع عول ثبسصم را  ا را سبرج کٌض؛ تْاًض ُْ هی
 . اًجبم صُض 

اًجبم دزکبت عجیت ّ غزیت  اس آى ثَ ثعض ثْص کَ ثب 
هتعجت کزصٍ ّ ًبم سْص را صر  ُبیغ ُوَ را  ثب گْع
تٌگ صر فظتیْال ثِبری چیي  هیٌگ . گیٌض ثجت کزص

. ُبیغ سبهْع کٌض گْع ػوع را ثب  32تْاًظت 
صاػتي ثیٌی ّ ثیزّى  ًگَ ُوچٌیي اّ لبصر اطت ثب 

 .صاصى ُْا اس گْع سْص، دتی یک ثبصکٌک را ثبص کٌض
 
 

 ُایی کَ با آى اتْهبیل حرکت هی کٌذ پلک
 

تْاًٌض یک اتْهجیل  ُبیی ثظیبر لْی اطت کَ هی طًْگ تبئْ اُل چیي صارای پلک
 .را ثَ دزکت صر آّرًض

 
ر کتبة رکْرصُبی اّ تْاًظتَ اطت ثب ایي ًیزّی هٌذصز ثَ فزص، ًبم سْص را ص

ُبیی را ثَ اتْهجیل  طٌبة اّ . گیٌض ًیش ثجت کٌض
ُبی پبییٌغ ّصل  را ثَ پلک ُبی آى  هتصل کزصٍ ّ لالة

طًْگ صر یکی اس . کؼض هی کٌض ّ اتْهجیل را ثَ جلْ  هی
اتْهجیل را ثَ اًضاسٍ صّ هتز  رکْرصُبیغ تْاًظت یک 

ز اس رکْرصُبیغ، صّ ططل پ جب کٌض ّ صر یکی صیگز  جبثَ
ُبیغ  ّسى صاػت را ثب پلک اس آة کَ ُز کضام طَ لیتز 



ُبی طًْگ ّارص  ُب ّ پلک ثب ّجْص فؼبر ثیغ اس دضی کَ ثَ چؼن. ثلٌض کزص
 .ػْص اهب تب ثَ دبل ُیچ هؼکلی ثزای اّ ثَ ّجْص ًیبهضٍ اطت هی

 
 

 هردی کَ با حس ضطن اجسام را جابجا هی کٌذ
 

اًبیی عجیجی صر جذة ّ دزکت صاصى هیزّطالّ هبگْال اُل هًْیز آلوبى، تْ
کبر را تٌِب ثب توزکش کزصى  اجظبم صارص ّ ایي 

رّی آًِب اًجبم  .صُض هی
جبلت ایٌجبطت کَ ثزسی   
ًیزّی هغٌبطیض صر  افزاص ثب صاػتي 

تْاًٌض اجظبم فلشی را  هی ػبى فمط  ثضى
هیزّطالّ ُز ػیئی را  جذة کٌٌض اهب 

ّ اس هیزّطال. جذة کٌض تْاًض ثب ثضى سْص  هی
تْاًض ثب توزکش کزصى ثز یک ػیء آى را دزکت صُض ّ  کْصکی هتْجَ ػض کَ هی

اّ . لضر ثزایغ جبلت ثْص کَ تصوین گزفت تْاًبیی سْص را افشایغ صُض ایي کبر آى
تْاًض اجظبم را اس سهیي ثلٌض کزصٍ یب ثَ ثضى سْص  پض اس هضتی هتْجَ ػض کَ هی

ُبی ثیزتیغ گبت تلٌت ّ اًجبم  ًبهَاّ ثب ػزکت صر چٌض طزی اس ثز. ثچظجبًض
ایي  3228سصٍ کزصٍ ّ ثزًضٍ طبل  کبرُبی عجیت صاّراى ّ توبػبگزاى را دیزت

 .ثزًبهَ ػض
 
 

 هردی کَ رّی سرش هاضیي ًگَ هی دارد
 

رکْرصُبی گیٌض ثجت کزصٍ ّ صّ ثبر صر رکْرص صر کتبة  22جبى ایْاًض تب ثَ دبل 
 .ًِبیی پیغ رفتَ اطتثزًبهَ ثزیتیغ گبت تلٌت تب هزدلَ 

تْاًض  جبى هی  
ػضى صضهَ  ثضّى ّارص  تزیي اجظبم را  طٌگیي

طز سْص ثَ دبلت  ثَ گزصى ّ کوزع رّی 
رکْرصُبی اّ، ًگَ  صر . تعبصل ًگَ صارص

پبکت  24هیٌی کْپز،  صاػتي یک اتْهجیل 
ای پز اس  آة ّ ثؼکَ ظزف پز اس  322ػیز، 

ُبی آتغ سصٍ را  ُیشم تْاى هؼبُضٍ کزص هی
صضُب کیلْگزم ّسى  کَ توبم ایي هْارص 
گزصى جبى آى لضر سیبص  لضرت طز ّ . صاػتٌض

تزیي دزکتی، اجظبم را ثبثت ًگَ صاػتَ ّ دتی ثب  تْاًض ثضّى کْچک اطت کَ هی
 .آًِب راٍ ثزّص

 


