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 ثقیِ. اسز ثبکیفیز ٍ ٍاضح عکس یک ثجز چیض هْوششیي ّوِ، ثشای ; داسد ٍخَد هطششک ًکشِ یک آهبسَس، ٍ ای حشفِ اص اعن ّب عکبس ّوِ ثیي دس

 عکبسی دس اسبسی اصل دٍسثیي، صحیح گشفشي دسز دس چگًَگی.داسًذ قشاس ثعذی اٍلَیشْبی دس …ٍ هٌبست کبدسثٌذی ًَس، ثکبسگیشی ًحَُ هبًٌذ هَاسد

 .ّسشین ضوب ّوشاُ دٍسثیي گشفشي دسز دس صحیح ًحَُ آهَصش ثب اهشٍص.ثشد هی ثبال سا لشصش ثذٍى عکس یک ثجز احشوبل ٍ اسز

 : ایستادٌ حالت در عکاسی

 ٍصى کٌششل ضوي سب دّین هی قشاس دٍسثیي صیش سا چخ دسز کف ای، حشفِ دٍسثیي یک گشفشي دسز دس ثشای حبلز سشیي صحیح ثِ یبثی دسز ثشای

 .ًوبیین سٌظین ًیض سا لٌض ثشَاًین دٍسثیي

 

 .گشدد هٌشقل دٍسثیي ثِ لشصش ٍ سکبى کوششیي سب ثبضٌذ چسجیذُ ثذى ثِ ٍ ًضدیک یگذیگش ثِ ّب آسًح ثبیذ

 

 دسز اص سَاًین هی .داضز خَاّین دٍسثیي ثِ سا سسلط هیضاى ثیطششیي سشسیت ایي ثِ کٌین، ثبص ضبًِ عشض اًذاصُ ثِ ّن سا دبّب ٍ ثبیسشین صبف اسز ثْشش

 .کٌین اسشفبدُ دٍسثیي ًگْذاسًذُ ثعٌَاى چخ

 

 .ثشسذ حذاقل ثِ لشصش هیضاى سب ثذّین سکیِ دیَاس ثِ سَاًین هی ضوٌب .داضز خَاّذ دی دس سا ًشبیح ثْششیي اص یکی ٍضعیز، ایي دس عکسجشداسی

 : وشستٍ درحالت عکاسی

 .ّین هی سکیِ صاًَ ثِ سا( سبعذ دطز) آسًح اص سش دبییي کوی ًطسشِ، ٍضعیز دس
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 .داضز خَاّین سا سسلط هیضاى ثیطششیي ٍ لشصش هیضاى کوششیي ٍضعیز ایي دس

 : درازکش حالت در عکاسی

 .اسز قجلی حبلز هبًٌذ ًیض ّب دسز هَقعیز. گیشًذ قشاس صهیي سٍی ثسشِ کوی ثصَسر ثبیذ آسًدْب ٍضعیز، ایي دس

 

 .داسد ٍخَد ّن ثبال ضبسش سشعز اص اسشفبدُ هبًٌذ دیگشی ّبی ساُ لشصش، سبثیش ثذٍى ٍ ضبسح ّبی عکس ثجز ثشای

 ثبالسش ضبسش سشعز کِ اسز ثْشش کٌیذ هی اسشفبدُ هیلیوششی ۰0 لٌض اص اگش هثبل ثشای. ثبضذ لٌض کبًًَی فبصلِ اص ثبالسش ثبیذ ضبسش سشعز هٌظَس، ایي ثشای

 هْبسر آى اص یکی دٍسثیي گشفشي دسز دس طشیقِ.ثَد خَاّذ ضشٍسی دبیِ سِ اص اسشفبدُ ثشٍد ثبالسش لٌضّب کبًًَی فبصلِ ّشچقذس الجشِ.ثبضذ ثبًیِ 1/۰0 اص

 حشی.  ثبضذ داضشِ ّب عکس کیفیز افضایص دس سضایی ثِ سبثیش سَاًذ هی هْبسر ایي یبدگیشی کِ حبلی دس ضَد هی گشفشِ ًبدیذُ هعوَال کِ اسز ّبیی

 ًْبیز دس ٍ ضوب دسز لشصش هَخت سَاًذ هی آى اضشجبُ داضشي ًگِ,  ثبضیذ دادُ اًدبم دسسشی ثِ هحیطی ضشایط ثِ سَخِ ثب سا دٍسثیي سٌظیوبر اگش

.  اسز دبیِ سِ اص اسشفبدُ دٍسثیي لشصش اص خلَگیشی ثشای سٍش ثْششیي کِ داًیذ هی حشوب. ثبضیذ ّوشاُ ًیَص گدز ثب اداهِ دس.  ضَد عکس کیفیز افز

 خَد ثذى اص چگًَِ کِ ثگیشیذ یبد ثبیذ ثٌبثشایي.  ًیسز دسششس دس دبیِ سِ ّویطِ ّن ثبضیذ کشدُ خشیذاسی دبیِ سِ خَد دٍسثیي ثشای اگش حبل ایي ثب

 کبهذکز سَاًذ هی)  ضوب دٍسثیي ًَع ثِ دٍسثیي داضشي ًگِ صحیح سٍش.  ضَد خلَگیشی,  عکس ثجز صهبى دس دٍسثیي لشصش اص سب ثسبصیذ دبیِ سِ یک

 دٍسثیي گشفشي دسز دس صحیح ّبی سٍش ضذُ سعی اداهِ دس.  داسد ثسشگی دٍسثیي LCD یب یبة هٌظشُ اص اسشفبدُ ثِ سبى سوبیل ٍ(  ثبضذ SLR یب

 . اسز ضذُ اسائِ دسز ساسز افشاد ثشای سَضیحبر ایي کِ ثبضیذ داضشِ سَخِ.  ضَد دادُ آهَصش

 SLR َای ديربیه

 

.  یبثذ هی افضایص دٍسثیي ٍصى ًشیدِ دس,  ضَد هی ًصت ّب آى سٍی ّن لٌض هعوَال ٍ ّسشٌذ Compact ّبی دٍسثیي اص سش سٌگیي ّب دٍسثیي ایي

 . ًطَد ایدبد دٍسثیي دس لشصضی,  ثشداسی عکس صهبى دس سب گشفز دسز دس ثجبر ثب ٍ هحکن خیلی ثبیذ سا ّب دٍسثیي ایي ثٌبثشایي
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 : SLR َای ديربیه داشته وگٍ زمان در

 . ثگیشیذ دسز دس آساهی ثِ سا لٌض,  چخ دسز اًگطشبى ثب

 . کٌیذ اسشفبدُ دٍسثیي سٌظیوبر کٌششل ثشای ساسز دسز اص

 . دّیذ فطبس سیٌِ ثِ سا ّب آسًح

 . کٌیذ خن خلَ ثِ کوی سا سش ٍ دّیذ فطبس دیطبًی ثِ آساهی ثِ سا دٍسثیي

 دبییي اًگطز سِ.  کٌذ هی سحول سا دٍسثیي ٍصى عوذُ چخ دسز.  آٍسد هی ٍخَد ثِ دٍسثیي ثشای سا هحکوی گبُ سکیِ,  سیٌِ ثِ ّب آسًح ضذى فطشدُ

 دس ضسز اًگطز ٍ گیشد هی قشاس ضبسش ی دکوِ سٍی ساسز دسز اضبسُ اًگطز.  داسًذ هی ًگبُ هحکن سا دٍسثیي,  دسز کف کوک ثب ساسز دسز

 . اسز داضشِ ًگِ خَثی ثِ سا دٍسثیي ساسز دسز,  کٌیذ سّب سا چخ دسز اگش حبلز ایي دس.  دٍسثیي دطز

 مًبایل َای گًشی ي کامپکت َای ديربیه

 

 هٌظشُ ضوب دٍسثیي اگش.  کٌذ هی دضَاس سا ضبى گشفشي دسز دس,  ّب آى ثَدى کَچک ٍلی ّسشٌذ سش سجک هَثبیل ّبی گَضی ٍ کبهذکز ّبی دٍسثیي

 ساحز ّب خیلی ثشای گشچِ دٍسثیي LCD اص اسشفبدُ.  ثبضذ سش هشعبدل ًشیدِ دس ٍ سش ًضدیک سبى ثذى ثِ دٍسثیي سب ًوبییذ اسشفبدُ آى اص داسد خَثی یبة

 . داضز خَاّذ ّوشاُ ثِ سا سعبدل کبّص هطکل کِ داسیذ ًگِ دٍس خَد ثذى اص سا دٍسثیي هدجَسیذ ٍلی اسز سش

 : هَثبیل ّبی گَضی ٍ کبهذکز ّبی دٍسثیي داضشي ًگِ صهبى دس

 . داسیذ ًگِ خَد ثذى هششی سبًشی 30 فبصلِ دس دٍدسز ثب سا دٍسثیي

 . ثچسجبًیذ ثذى ثِ سا ّب آسًح

 کشدى هسذٍد احشوبل,  دٍسثیي اطشاف دس ّب اًگطز ثَدى سّب.  ثچسجٌذ دٍسثیي ثذًِ ثِ ثبیذ حشوب ّب اًگطز.  ثیبًذاصیذ دسز هچ دٍس ثِ سا دٍسثیي ثٌذ

 . دّذ هی افضایص سا لٌض هقبثل دس ّب آى گشفشي قشاس یب فلص ًَس

 ديربیه داشته وگٍ َای حالت دیگر
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 ثَدى ثبص. ضًَذ هی هحکن دٍسثیي طشف دٍ دس کٌیذ هی هالحظِ کِ ضکلی ثِ دسز دٍ اًگطشبى ٍ چسجٌذ هی ثذى ثِ ّب آسًح ّن عوَدی ٍضعیز دس

 فالش ًَس یب سصَیش ٍ گشفشِ قشاس فالش یب لٌض هقبثل دس اسز هوکي ّن ثبضٌذ سّب ّب اًگطز اگش.  دٌّذ هی افضایص سا دسز لشصش احشوبل ّب آسًح

 . کٌٌذ هخذٍش

 

 خلَگیشی آى افشبدى اص سَاًیذ هی دسز هچ دٍس ثِ دٍسثیي ثٌذ اًذاخشي ثب کِ آى ضوي.  ثشد هی ثیي اص سا آى سعبدل,  دسز یک ثب دٍسثیي داضشي ًگِ

 . کٌیذ

 

 : کىیم می مشاَدٌ زیر در را شًد می حساب خطا َای حالت جسي کٍ دیگری مًرد

 

 ایستادٌ حالت در پاَا يضعیت
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.  ثبضٌذ خویذُ کوی ّن ّب صاًَ اسز ثْشش.  ضَد حفظ ثْشش ثذى سعبدل سب دّیذ قشاس خلَسش کوی سا چخ دبی ٍ کشدُ ثبص ضبًِ عشض اًذاصُ ثِ ثبیذ سا دبّب

 ! ثبیسشیذ خجشداس,  عکس گشفشي صهبى دس ًیسز ًیبص ٍلی اسز آٌّگ ّن”  سشثبصی”  ثب”  عکبسی”  ٍاطُ چِ اگش

 وشستٍ حالت در عکاسی

 

 صهیي سٍی سا ساسز صاًَی ٍ ثضًیذ صاًَ کِ اسز آى هَاقعی چٌیي دس حبلز ثْششیي.  کٌیذ عکبسی خَد ًظش هَسد سَطُ اص دبییي هٌظش اص اسز الصم گبّی

 چوجبسوِ حبلز ثِ سَاًیذ هی,  ثٌطیٌیذ صهیي سٍی خَاّیذ ًوی اگش.  کٌیذ اسشفبدُ گبُ سکیِ عٌَاى ثِ چخ صاًَی اص سَاًیذ هی سشسیت ایي ثِ.  دّیذ قشاس

 ٍ ًطسشِ صهیي سٍی کبهال سَاًیذ هی,  اسز گشفشِ سا ضوب ثذخَس عکبسی خَ اگش.  ثگزاسیذ خَد صاًَی دٍ سٍی سا ّب دسز ٍ ًطسشِ ساسز دبی سٍی

 . ضًَذ هی هحکن ٍ گشفشِ قشاس ّب صاًَ سٍی ّب آسًح,  حبلز سِ ّش دس کِ ثبضیذ داضشِ سَخِ.  کٌیذ سجذیل دٍسثیي ثشای هحکوی گبُ سکیِ ثِ سا ثذًشبى

 َا گاٌ تکیٍ سایر از استفادٌ

 داضشي ًگبُ سٍش یبدگیشی ثش عالٍُ.  اسز دٍسثیي لشصش اص خلَگیشی,  خَة ّبی عکس گشفشي ثشای اثشذایی سهَص اص یکی,  ضذ گفشِ کِ ّوبًطَس

 یک دًجبل ثِ ثٌبثشایي.  کٌذ کوک عکسجشداسی صهبى دس دٍسثیي داضشي ًگِ ثبثز ثِ سَاًذ هی ّن اطشاف دس هَخَد ّبی گبُ سکیِ اص اسشفبدُ,  دٍسثیي

 سکیِ سٍی سا ثذى ثبالیی قسوز ٍصى ثشَاًیذ ثبیذ.  دّیذ افضایص سا دٍسثیي ثجبر,  آى ثش سکیِ ثب سب ثبضیذ سشًَی یب اسَهجیل,  سٌگ سخشِ,  دسخز,  دیَاس

 . کٌیذ ثبص ضبًِ عشض اًذاصُ ثِ سا دبّب اسز ثْشش ّوچٌیي,  ثیبًذاصیذ کٌیذ هی اًشخبة کِ گبّی

 اوگشت

 سا دٍسثیي طَسی ثبیذ ضوب. داد قشاس ضبسش دکوِ سٍی سا خَد اضبسُ اًگطز ٍ گشفز ساسز دسز ثب سا آى ثشَاى کِ ضذُ طشاحی طَسی دٍسثیي ثذًِ

 .دّیذ فطبس سا ضبسش دکوِ ثشَاًیذ اًگطشبًشبى خبی دادى سغییش ثذٍى کِ ثگیشیذ

 دست

 ًگِ ساسز دسز ثب سا دٍسثیي ثذًِ. ثچشخبًیذ سا صٍم ٍ فَکَس ّبی حلقِ چخ دسز اًگطشبى ثب ثشَاًیذ ثبیذ. دّیذ قشاس چخ دسز سٍی ثش سا دٍسثیي لٌض

 .داسیذ

 آروج

 ثیطشش ضوب دسز ثبضذ، داضشِ فبصلِ ثیطشش ثذًشبى اص ضوب آسًح چقذس ّش. داسیذ ًگِ حشکز ثی سا دٍسثیي ثشَاًیذ سب دّیذ سکیِ خَد ثذى ثِ سا خَد آسًح

 .لشصیذ خَاّذ

 بگیرید عکس( عمًدی) پرترٌ حالت بٍ

 ّبی دسز دّیذ اًدبم ثشعکس سا کبس ایي اگش. گیشد قشاس ثبال دس ضبسش دکوِ کِ ثچشخبًیذ طَسی سا دٍسثیي ثگیشیذ، عکس دشسشُ ضکل ثِ خَاسشیذ اگش

 .خَسد خَاٌّذ دیچ ّن ثِ کبهالً ضوب

 ابري
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 دیگشی قسوز اص سا دٍسثیي کبس ایي ثب. دّیذ سکیِ خَد اثشٍی ثِ سا دٍسثیي کٌیذ هی ًگبُ دٍسثیي( Visor) ًوبیبة اص کِ حبلی دس ٍ ثجشیذ ثبال سا دٍسثیي

 .ضذ خَاّذ آى کوشش لشصش ثبعث کبس ایي کِ ایذ دادُ سکیِ خَد ثذى ثِ

 پاَا

 اسشحکبم سب دّیذ قشاس خلَسش کوی سا دب یک ضَیذ، خن هدجَسیذ گشفشي عکس ثشای اگش. ثبضیذ داضشِ ثْششی سعبدل سب دّیذ فبصلِ ّن اص سا دبّب کوی

 .ثبضیذ داضشِ ثیطششی

 کىید کىترل را خًد کشیدن وفس

 ثذى ،(ثبضیذ داضشِ سا دم عول) دّیذ داخل سا خَد ًفس یب ٍ داسیذ ًگِ سا خَد ًفس ٍقشی. دّیذ ثیشٍى سا خَد ًفس ثگیشیذ عکس خَاّیذ هی ٍقشی

 .اسز صیبد خیلی کٌذ هی ایدبد ضوب کطیذى ًفس ًحَُ کِ سفبٍسی. خَسد خَاّذ سکبى کوی ضوب

 باشید داشتٍ َمراٌ بٍ حصیری

 دس سب ثبضیذ داضشِ ّوشاُ ثِ خَد ثب دالسشیک یب ٍ حصیش یک. ضَد کثیف ٍ خیس ضوب صاًَی اسز هوکي ثضًیذ، صاًَ خَاّیذ هی خبًِ اص خبسج دس ٍقشی

 .کٌیذ خلَگیشی لجبسشبى ضذى کثیف اص ّن ٍ ثبضیذ سش ساحز ّن ثضًیذ صاًَ خَاّیذ هی کِ صهبًی

 بیايرید باال را پا یک

 ثش سا خَد آسًح. آٍسیذ دس دبیِ سِ یک ضکل ثِ سا خَد سَاًیذ هی کبس ایي ثب ثیبٍیذ، ثبال سا خَد دبی یک ثگیشیذ، عکس ًطسشِ حبلز ثِ خَاّیذ هی ٍقشی

 سلَ سلَ اص ٍ داسیذ ًگِ سا دٍسثیي هسشحکن خیلی سَاًیذ هی کبس ایي ثب کٌیذ، ایدبد دسز ٍ دب ثیي اسصبلی ٍ دّیذ قشاس ایذ آٍسدُ ثبال کِ دبیی صاًَی سٍی

 .کٌیذ خلَگیشی خَد دسز خَدى

 ديربیه پشت در کىترلی َای دکمٍ

 ثِ ساسز دسز ضسز اًگطز دادى سکبى ثب سَاًیذ هی ّب اًگطز سبیش ٍ دسز دادى سکبى ثذٍى ثبضیذ گشفشِ صحیح صَسر ثِ سا دٍسثیي کِ صهبًی

 .دّیذ سغییش آى دطز دس کٌششلی ّبی دکوِ طشیق اص سا دٍسثیي سٌظیوبر ساحشی

 دَید تکیٍ را خًد آروج

 هیض یب ٍ دیَاس هبًٌذ صبف سطَح دًجبل ثِ. ثبضیذ داضشِ ثیطششی اسشحکبم ثشَاًیذ سب ثگزاسیذ آى سٍی سا خَد آسًح داسیذ، خَد سٍی ثِ سٍ سطحی اگش

 .ثبضیذ کبس ایي ثشای

 دَید تکیٍ

 سَاًذ هی کبس ایي ثگیشیذ، عکس دبییي ضبسش سشعز ثب دبیِ سِ اص اسشفبدُ ثذٍى خَاّیذ هی اگش. ثگیشیذ سش هحکن سا دٍسثیي ثشَاًیذ سب دّیذ سکیِ دیَاس ثِ

 .کٌذ کوک ضوب ثِ حذی سب

  چپ دست قرارگیری طرز

 ثشای ضذُ رکش ًکبر سَاًیذ هی ساحشی ثِ ّسشیذ، چخ دسز فشد یک ضوب اگش. اسز ضذُ ًَضشِ ساسز دسز افشاد ثشای هقبلِ ایي کِ ثبضیذ داضشِ سَخِ

 اًگطز ٍ اضبسُ اًگطز کِ حبلی دس اسز، دٍسثیي ثذًِ ًگْذاضشي ثشای گضیٌِ ثْششیي ضوب چخ دسز کف. کٌیذ خبیگضیي ّن ثب سا ساسز ٍ چخ دسز

 اهش ایي اسز، چخ دسز کف سٍی دٍسثیي ثذًِ ٍصى ّوِ کِ ضَیذ هطوئي. ّسشٌذ دسششس دس لٌض سٌظین حلقِ چشخبًذى ثشای ساحشی ثِ ضصز

 .کٌذ هی دیذا کبّص ًیض عکس هبسی احشوبل ثٌبثشایي سسبًذ، هی حذاقل ثِ سا دٍسثیي لشصش احشوبل
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. داسیذ ًگِ آصاد ضبسش دادى فطبس ثشای سا خَد ساسز دسز اضبسُ اًگطز. گیشد قشاس ساسز دسز دس ساحشی ثِ ثبیذ ضوب دٍسثیي ساسز سوز افق سطح

 فیلن اّشم چشخص ثشای ایٌکِ خبی ثِ اًگطز DSLR سٍی ٍ دّذ حشکز سا فیلن چشخص دسشگیشُ یب اّشم سب هبًذ هی خبیی دس اًگطز ،SLR یک سٍی

 کٌٌذ هی فشاّن سا دٍسثیي سعبدل ٍ ثجبر دیگش هبًذُ ثبقی اًگطز سِ. هبًذ هی ثبقی ثبثز دٍسثیي ثذًِ سٍی یعٌی هَقعیز ّوبى دس ثبضذ، آهبدُ گشداى

 کِ حبلی ضذدس خَاّذ لشصش دچبس دٍسثیي احشوال داسیذ، ًگِ ساسز دسز ثب کبهال سا دٍسثیي کٌیذ سعی اگش(. داسًذ هی ًگِ سا دٍسثیي ثذًِ ٍصى ثقیِ)

 دسز آسًح کٌیذ سعی. آهذ خَاّذ دبییي ًیض ضوب کبسایی ثبضذ ًبهشعبدل ٍ ثجبر ثی چخ دسز آسًح اگش داضشِ، ًگِ سا دٍسثیي ثذًِ ضوب چخ دسز کف

 اهکبى کِ داسیذ قشاس هَقعیشی دس اگش. ثگزاسیذ خَد صاًَی سٍی سا آى ًذاضز ٍخَد کبس ایي ثشای هحلی اگش. دّیذ قشاس ثبثز سطح یک سٍی سا خَد چخ

 قشاس. داسیذ ًگِ حشکز ثی سا سبى دسز آسًح کٌیذ سعی فقط کٌیذ، اسشفبدُ چخ دسز اص سٌْبیی ثِ ًذاضز، ٍخَد ّب گضیٌِ ایي اص یک ّیچ اص اسشفبدُ

 هی اسشفبدُ هشش هیلی 200 حذٍد صیبد کبًًَی فبصلِ ثب لٌضی اص کِ ٌّگبهی حبل، ّش ثِ. اسز آى داضشي ًگِ ثبثز ثشای خَثی ایذُ ضکن سٍی آسًح دادى

 اسز ضشٍسی آسًح ثشای گبُ سکیِ هحل یک داضشي کٌیذ،

 

 

 ( Portrait یا مىظرٌ فرمت) عمًدی صًرت بٍ برداری عکس

 دسز صیشیي قسوز ثبیذ ضوب هَاسدی، چٌیي دس. کٌیذ اسشفبدُ دسخز سٌِ یب ٍ دیَاس کٌبسُ دس، چبسچَة هثل عوَدی گبُ سکیِ یک اص سَاًیذ هی ضوب

 ّویي سٍی سَاًذ هی ساسز دسز آسًح صهبى ّویي دس. دّیذ سکیِ خبیی دس اسز داضشِ ًگِ عوَدی صَسر ثِ سا دٍسثیي ثذًِ کِ حبلی دس سا خَد چخ

 .ضَد ایدبد کبهل ثجبر ٍ سعبدل یک سب گشفشِ قشاس گبُ سکیِ سطح
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 ثذٍى ٍ دٍسثیي لشصش ثذٍى ضوب ّبی عکس ثبضیذ هطوئي کشدیذ ضشکز عکبسی هسبثقِ یک دس اگش ضَد هی ثبعث صحیح طَس ثِ دٍسثیي داضشي ًگِ

 لٌض کبًًَی فبصلِ ٍ کوشش ضوب ضبسش سشعز چِ ّش کِ، ثبضیذ داضشِ یبد ثِ. داد خَاّذ افضایص ًیض سا ضوب ضذى ثشًذُ احشوبل ایي ٍ ضذُ گشفشِ هبسی

 .ضَد هی ثیطشش دٍسثیي داضشي ًگِ ثبثز اّویز ثبضذ، ثیطشش ضوب دٍسثیي

  تجربٍ

 دبیِ سِ سٍی دٍسثیي ٍ کٌیذ اسشفبدُ ثبًیِ دس 1/10 حشی یب 1/1۰ هثل ضبسش سشعز اص کِ ٌّگبهی. کٌیذ اسشفبدُ ضبسش کن ّبی سشعز اص کٌیذ سعی

 ٍ ثبثز ضوب دٍسثیي ثذًِ صَسر ایي دس کٌیذ، اسشفبدُ خَد آسًح ثشای گبُ سکیِ عٌَاى ثِ صبف سطح یک یب ٍ صاًَ دیَاس، اص کٌیذ سعی ًیسز هسشقش

 .ضَد هی حشکز ثذٍى
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