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سینما و تلویزیون
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تازه های سینما

میز مصاحبه

مشت در وقت اضافه

ضیغمی -اگر بخواهیم نگاهی به آثار تلویزیونی تولید شده با مضمون محرم داشته باشیم باید گفت
تلویزیون از دهه  80و با تولید سریال تلویزیونی «شب دهم» ساخته حسن فتحی  ،رنگ و بوی خاصی به
سریال سازی در این حیطه داد .هر سال با نزدیک شدن به ماه محرم برنامه سازان آثاری را با مضامین
دینی تولید و در این ایام به خصوص دهه اول محرم روانه آنتن می کنند .البته امسال دست تلویزیون

«مشت در وقت اضافه» به کارگردانی مهدی فخیم
زاده به مسائل اجتماعی و خانوادگی می پردازد و
در ژانری که به کمدی اکشن موسوم است موضوع
خــود را ب ــرای مخاطب مــطــرح مــی کــنــد .گوهر
خیراندیش ،احمد نجفی ،رامین راستاد ،گلناز
خالصی ،حمیدرضا قلی خانی ،سیاوش معمارزاده
و آتنا مهیاری همراه با خود مهدی فخیم زاده در
این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

تولد ماه

فرزاد حسنی
این بازیگر ،مجری تلویزیون و ترانه سرا  ۲۱شهریور
سال  ۱۳۵۶به دنیا آمد« .فــرزاد حسنی» دانش
آموخته رشته مهندسی مکانیک اســت .حسنی
دوره بازیگری را در کــاس هــای استاد حمید
سمندریان و امین تارخ گذراند .برنامه تلویزیونی
گفت و گو محور «کول ه پشتی» باعث شهرت او شد.
وی همچنین در رادیــو هم به اجــرای برنامه می
پردازد .او به عنوان بازیگر در سریال های مسافری
م های
از هند ،کمکم کن و مسیر انحرافی و فیل 
آمین خواهیم گفت ،آنچه مردان درباره زنان نمی
دانند ،در امتداد شهر و ثبت با سند برابر است،
ایفای نقش کرده است.

گپ

سفیر

مختارنامه

به خاطر هانیه

«فریبرز صالح» گوشه ای از زندگی
قیس بن مسهر را به تصویر کشید .او
نماینده امــام حسین (ع) است که با
نامه ای برای سلیمان خزاعی به طرف
کوفه می رود و در راه توسط عمال بن
زیــاد ،والی کوفه دستگیر و به زندان
افکنده می شود.
قیس پیش از دستگیری نامه را از بین
می برد و در زنــدان ،زندانیان را ضد
زندانبان ها می شوراند و روزی که
قرار است اعالم کند که بیعت اش را با
امام(ع) شکسته ،علیه یزید سخنرانی
می کند.
ابن زیــاد ،قیس را از باالی برج ارک
به پایین می اندازد و او را به شهادت
میرساند.

مختارنامه با بــازی «فریبرز عــرب نیا» در
نقش «مختار ثقفی» یکی از مهم ترین
سریال های تاریخی و فاخر تلویزیون بود.
این سریال با بودجه  20میلیارد تومانی
ساخته شد و به جرئت می تــوان گفت که
به لحاظ محتوای تاریخی ،دکور و گریم،
بازی گرفتن از بازیگران این سریال از سایر
آثار تاریخی و مذهبی تلویزیون چند درجه
باالتر است.

کیومرث پوراحمد چهره ای شناخته شده
بــود که فیلم سینمایی «بــه خاطر هانیه»
را ساخت.فیلم روایتی جذاب و داستانی
بــدون لکنت دارد و ایــن نخستین امتیاز
آن محسوب می شود .دلیل دیگر اهمیت
فیلم ،برجسته کردن یک آیین مذهبی در
بوشهر یعنی «دمام زنی» است .کمتر فیلم
داستانی را در سینمای ایران سراغ داریم
که تا این حد در نشان دادن آیین عاشورایی
موفق و تاثیرگذار عمل کرده باشد.

آخرین دعوت

«سینماگرام» در شبکه چهار

حسین سهیلیزاده بعد از استقبال
مــخــاطــبــان از ســـریـــال «روزهـــــای
اعــتــراض» که محرم ســال  84پخش
شــد ،ب ــرای مــحــرم ســال  87سریال
تلویزیونی «آخرین دعــوت» را آمــاده
کرد .نقش اصلی این سریال برعهده
فرامرز قریبیان گذاشته شد که ایفاگر
شخصیت اســتــاد دانشگاهی بــا نام
یوسف زمانیفر شد.
او که نماینده سابق مجلس بوده ،برای
پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در
غرب کشور میشود اما در حادثهای و
با شکست زمان سر از کوفه سال 61
هجری قمری در میآورد.

ضیغمی« -سینماگرام» جدیدترین برنامه سینمایی
تلویزیون به تهیهکنندگی میرمحمدحسین رضوی،
به صورت هفتگی ،پنج شنبه شبها از شبکه چهار
سیما در حــال پخش اســت.روابــط عمومی برنامه
«سینماگرام» به خبرنگار ما گفت« :سینماگرام»
اولــیــن برنامه بــا مــوضــوع «س ــواد سینمایی» است
کــه بــا هــدف بــاال بــردن ایــن مــهــارت در بین مــردم
فعالیت خواهد کــرد .سلمانی اظهارکرد :بحث و
گفتوگو پیرامون مسائل ریز سینمای ایران و ملل،
گفتوگوهای جنبی ،مستندهای سینمایی و بررسی
تــاریــخ سینما و تکنیکهای آن از جمله مباحث
محوری «سینماگرام» است و در نهایت این برنامه
دریچهای به سوی سینمای ملل خواهد بود.

شب دهم
مــاجــرای عــشــق یــک ف ــرد عـــادی بــه یک
شاهزاده و شرط برگزاری تعزیه در روزهای
حکومت نظامی ،آن قدر جذابیت داشت که
مخاطبان را در  13روز سال جدید برای
تماشای ادامه آن ترغیب کند .سوژه جدید،
ساختار تاریخی و داستان جذاب عاشقانه
سریال در کنار هم باعث شد مورد اقبال
مخاطبان قرار گیرد.

روز واقعه
شهرام اســدی با اولین فیلم اش یعنی
«اوینار» مــورد توجه سینمادوستان قرار
گرفت امــا کمتر کسی انتظار داشــت او
بتواند فیلمی در اندازه «روز واقعه» بسازد.
اســدی خــوش شانس بــود که فیلم نامه
بهرام بیضایی به او پیشنهاد داده شد.
همچنان می توان گفت روز واقعه بهترین
فیلمی است که با موضوع عاشورا ساخته
شده است.

ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

.

٣٠درﺻﺪﺑﻴﺸﺘﺮﭼﺸﻴﺪهﺷﺪ!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

دوﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺪﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن
رﺳﻴﺪ.ﻃﺒﻖآﻣﺎر،ﺗﻌﺪادﭘﺎﺳﺦﻫﺎدرﺎﻓﺘدرﻫﻔﺘﻪدومﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪﻫﻔﺘﻪاول٣٠،درﺻﺪاﻓﺰاﺶداﺷﺘﻪاﺳﺖ.

اﻓﺰاﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺴﻴﺎر از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪانﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ،ﻫﻨﻮزازﻣﺴﺎﺑﻘﺎتروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنﻣﻄﻠﻊﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮﺧازﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎنﻫﻢﻓﺮﺻﺖ
ﺎﻓ ﺑﺮا ﺗﺴﻠﻂ رو ﺑﻌﻀ از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب«
را ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺪا ﻧ¦ﺮدهاﻧﺪ .از ﺣــﻖ ﻧﮕﺬرﻢ ﻪ ﺣﻞ ﺮدن ﺑﺮﺧ از
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ رو ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺮا ﺑﺎرﻫﺎ اول ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
دﻗﺖﺑﺎﻻداردﭼﻮناﺳﺘﻔﺎدهازﭘﺎªﻦ-ﻫﺮﭼﻨﺪﻣﺮﻏﻮب-
رو ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺪ ﺑﺎ وﺳﻮاس زﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤ¦ﻦ
اﺳﺖاﺻﻞﻣﻌﻤﺎراﺧﺮابﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻦ اﺣﻮال ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺒﻠ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻢ
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮﺖﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺳﺎﻟﻢ« را
ﺑﭽﺸﻨﺪ و در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷــﺮﺖ ﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻦ رﻗﺎﺑﺖ،
ﻫﺪﻪاﻫﻢﺻﺮﻓﺎﺑﻪرﺳﻢﺎدﺑﻮدازﻣﺴﺎﺑﻘﺎتدرﺎﻓﺖﻨﻨﺪ.

ﺳﺎده

45
دﻗﻴﻘﻪ

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار
می دهیم.
*«رضا عطاران» در جشن اهدای جوایز آکادمی
«سینما سینما» بــه عــنــوان مــوثــرتــریــن چهره
سینمایی سال  ۹۶انتخاب شد .
*تصویربرداری سریال «گشت پلیس» با بازی
فرهاد قائمیان ،برزو ارجمند ،امیررضا دالوری
و رضا کریمی به پایان رسیده و مراحل فنی
آن آغاز شده است.
*فــیــلــم ســیــنــمــایــی «مــاســاچــوســت» به
کارگردانی محمدحسین لطیفی و به تهیه
کنندگی حمید اعتباریان با دریافت پروانه
ساخت وارد مرحله پیش تولید شد.
*آتیال پسیانی ،بانیپال شومون و مجتبی
پیرزاده به جمع بازیگران فیلم «غالمرضا
تختی» پیوستند.
*فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ رد
خون» که قسمت دوم «ماجرای نیمروز»
به حساب میآید ،جلوی دوربین رفت.

روایت عشق
روایــت عشق تقریب ًا اولین سریال بزرگ
دربــاره کربالست که درست به خود این
مــوضــوع مــیپ ــردازد .در صحنه پایانی
ســریــال ،شــمــر ،عــربــده کــشــان و خنجر
به دســت نزدیک میآید و قــاب دوربین
شکسته و خونین میشود.

ﺑﺮﻧﺪهﻫــﺎ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت روزﻫــﺎ
ﺷﻨﺒﻪﺗﺎﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﮔﺬﺷﺘﻪ:
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻧﺎ ﻓــﻼح از ﻓﺎروج ﺑﻪ ﺷــﻤﺎره
ﻫﻤــﺮاه  ٠٩٣٧٠...٧٣٥ﺑﺮﻧــﺪه
٥٠ﻫــﺰار ﺗﻮﻣــﺎن وﺟــﻪ ﻧﻘــﺪ و آﻗــﺎ
ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻫﻤــﺮاه  ٠٩١٥٦...٢٣٠ﺑﺮﻧــﺪه
اﺷــﺘﺮا ªدوﻣﺎﻫﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن
ﺷــﺪﻧﺪ .ﻞ ﭘﻴﺎﻣ½ﻫــﺎ درﺎﻓﺘــ
در وبﺳــﺎﺖ ı sargarmi.irﻗﺎﺑــﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل رﻧﮕ ½
ﺷــ¦ﻞ ﻣﺘﻘــﺎرن ﺑ¦ﺸــﻴﻢ .اﻦ
»ﺧﻂ
ﺷــ¦ﻞ،درﺣﻘﻴﻘﺖــ½ ِ
ﺷ¦ﺴﺘﻪ ﺑﺴــﺘﻪ« اﺳــﺖ ﻪ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازآنﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺎلرﻧﮕ
ﻣﺮﺰش،ﻗﺮﻨﻪاﺳﺖ.
ﻌﻨاﮔﺮﺑﺎﺧﻄــﻓﺮﺿ،ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪازﺷ¦ﻞراﺑﻪﺧﺎلﻣﺮﺰش
وﺻﻞﻨﻴــﻢوﺧــﻂراﺑﻪﻫﻤﺎن
ﻣﻘــﺪاراداﻣــﻪدﻫﻴﻢ،ﺑــﻪﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺮﻨﻪاشدرآنﺳﻮﺷ¦ﻞﺑﺮﺳﻴﻢ.ﺎاﮔﺮﺷ¦ﻞرا١٨٠درﺟﻪدورﺧﺎل
ﻣﺮﺰشﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ،ﺗﻐﻴﻴﺮﻧ¦ﻨﺪ.
 2ﺗﻤﺎمﺧﻄﻪﺑﺮارﺳﻢﺷ¦ﻞﺸﻴﺪه
ﻣﺷــﻮد،ﺑﺎــﺪروﺧﻄﻮطﺷــﻄﺮﻧﺠ
رﻧﮓزﻣﻴﻨﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻢ ِ
 3وﻗﺘﺷ¦ﻞﻫﺎ،ﺟﺪولراﺎﻣﻞﺮدﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودهﻫــﺮﺧﺎلراﺑــﺎرﻧﮕﺶﭘُــﺮﻣﻨﻴﻢ.ﻓﻘﻂﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳــﻔﻴﺪ
ﻣﻣﺎﻧﻨﺪﻪدرﺷ¦ﻞﻣﺘﻘﺎرﻧﺑﺎﺷﻨﺪﻪﻣﺮﺰشداﺮهﺳﻔﻴﺪدارد.
ﺑﺮادرªﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﺑﻪاﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻮﭼ½ﺣﻞﺷﺪهدﻗﺖﻨﻴﺪ:

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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 1درآﻏﺎزﺣﻞﻫﺮﻣﻌﻤﺎ،ﺗ¦ﻪﺧﻂﻫﺎراﺑ¦ﺸﻴﺪﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪﺑﻴﻦدوﺧﺎلﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺎدﻮارها
ﺑﻴﻦآنﻫﺎﺗﺸ¦ﻴﻞدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ¥
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت¥ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ¥ﻨﻴﺪ.

 2ﻫﺮ ﺗ¦ﻪ ﺧﻄ ﻪ از ﻫﺮ ﺷــ¦ﻠ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ،
ﻓﻮراﻗﺮﻨﻪاشراﻫﻢدرﻫﻤﺎنﺷ¦ﻞﺑ¦ﺸﻴﺪ.ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻄﻮطﻮﺗﺎه،ﺑﻪﻣﺮورﺑﺎﻋﺚﺎﻣﻞﺷــﺪنﺷــ¦ﻞﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ¥ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

کافه سینما

داوود میرباقری با «معصومیت از دست رفته»
سعی کرد ابتدا عنصر جذابیت را به داستانش
تزریق کند و در خالل آن سراغ روایت تاریخ
بــرود .او هوشمندانه عشق شوذب را دست
مایه قــرار داد و از این طریق مخاطبان کم
حوصله را به تماشای سریالش ترغیب کرد.
داستان شوذب که بین دو عشق مردد مانده،
قالب خوبی برای صید مخاطب و تزریق حرف
های مهم است.

ﺎب ﻗﺮﻨﻪ
ﻧﻘﺶ ِ
»ﻧﻘﺶـﺎب ﻗﺮﻨﻪ« ﻜ از ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻌـﺮوف ﺟﻬـﺎن اﺳــﺖ .در ﻫـﺮ »ﻧﻘﺶـﺎب ﻗﺮﻨﻪ«،
ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن اﺳــﺖ .ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧـﺎل رﻧﮕ،
ـ ¥ﺷـ¤ﻞ ﻣﺘﻘـﺎرن ﺸـﻴﺪ و دروﻧـﺶ را ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن
رﻧـﮓ ﭘُﺮ ﺮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه ﺸـ¦ ﺷـﻮد.

ضیغمی« -اکــبــر رحــمــتــی» مشغول بـــازی در
سریال «قصه های کمال» است.این بازیگر سینما
و تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:
پیشنهاد بازی در سریال « قصه های کمال» به
کارگردانی «قدرت ا ...صلح میرزایی» داده شد
که قــرارداد بستم و اکنون مشغول بازی در این
سریال هستم.رحمتی با اشــاره به نقش خود
توضیح داد :من نقش یک آرایشگر را در این
سریال بازی می کنم .در گذشته تجربه بازی در
نقش یک آرایشگر را در «زیر بازارچه» داشتم و با
این حرفه آشنایی دارم .این اثر را زنده یاد «رضا
ژیان» کارگردانی کرد و تجربه خوبی بود.
وی اضافه کرد :از دوران کودکی همه حرفه ها را
تجربه کرده ام .خوب نگاه کرده ام .همیشه بین
مردم هستم و همه را با دقت می بینم .عالوه بر
ایــن در سه مــاه تعطیالت تابستان حرفه هایی
همچون نجاری و آهنگری را تجربه کرده ام .با
دقت به این مشاغل نگاه می کنم.

معصومیت از دست رفته

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﻫﻔﺘﻪ دوم ،آﻣﺎر ﻣﺸﺎرﺖ اﻓﺰاﺶ ﺎﻓﺖ

خالی است و هیچ اثری برای این شب ها ساخته نشده است .سینما هم در این سه دهه آثاری در این
رابطه تولید کرده که «روز واقعه» یکی از بهترین آثاری است که بارها نیز روانه آنتن تلویزیون شده است.
در مطلب پیش روی تان به فیلم و سریال های مهمی می پردازیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به
واقعه عاشورا و محرم پرداخته اند.

اکبر رحمتی از «قصه های
کمال» می گوید

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 3ﭼــﻮن ﭼﻬــﺎر ﺿﻠــﻊ ﻣﺸــ¦ اﺻﻠ،
ﻣﺘﻘﺎرن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ِ
رو ﺧﻄﻮط ﺷ¦ﻞﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭘﺲﻫﺮﺠﺎﻻزمﺑﻮد،ﻗﺮﻨﻪآنﻫﺎ
راﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻫﺮﺧﺎلﺑ¦ﺸﻴﺪ.
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 4ﮔﺎﻫــ ــﻪ ﺧﻄــ
از ﺷــ¦ﻠ را ﻧﻤﺗــﻮان
ﺸﻴﺪ ،ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺧــﺎص)?( را اﻧﺘﺨــﺎب
ﻨﻴــﺪ و ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ
ﻪ» :اﻦ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺤــﺪوده ــﺪام ﺧﺎل
ﺑﺎﺷــﺪ؟« ﺗﻤــﺎم ﺧﺎلﻫــﺎرا
ﺑﺮرﺳــ ﻨﻴــﺪ .وﻗﺘــ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ ــﻪ ﻓﻘﻂ
¦ازآنﻫﺎﻣﺗﻮاﻧﺪﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗ¦ﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را ﻪ ﺑﺮا اﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺎ ﻗﺮﻨﻪاش
ﻣُ ﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑ¦ﺸﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

 5ﻫﻤﻴﺸﻪﺧﻂﻫﺎرا»½واﺣﺪ½واﺣﺪ«ﺑ¦ﺸــﻴﺪوﺑﺮاﻫﺮواﺣﺪ،
دﻟﻴﻞﺗﺎنراﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.ﺣﺪسزدن،ﺑﺎﻋﺚﻣﺷــﻮدﺑﺎ½
اﺷﺘﺒﺎهﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺑﻌﺪﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
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 6ﺑﺮاﺣﻞاﻦﺳﺮﮔﺮﻣازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎªﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ¥ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

