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سبک اسناد

مفهوم سبک اسناد

               نمونه ی ١ــ٣
به گفت و گوی اين دو نفر دقت کنيد:

درس اّول

فصل سوم

ــ ببين رياضی رو چه کردم؟!

و                   آوردم 
شانسی 

بد من   
اما ــ   

مريض شدم

ــ آخ! عوضش عربی را نگاه کن ،
من نمی دونم با اين عربی چه کار کنم.

ــ هر چقدر هم که آسون باشه تو …
ــ من تو عربی نمرم عاليه.

خودمونيم سؤاال آسون  بود.

اکثر  توی  من  ولی  ــ 
درس ها استعداد ندارم. ادبّيات  در  هميشه  من  ــ 

و  می گيرم  خوب  نمره ی 
خيالم از …

وش به حالت خوب
  ــ خ

خوندی
 درس 

        

ــ آره  خيلی تمرين کردم.
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چنين  با  آيا  می کنند؟  بيان  چگونه  را  خود  بد  و  خوب  نمرات  عّلت  دانش آموز  دو  اين  سؤال: 
موقعّيتی مواجه شده ايد؟ شما برای نمرات خوب و بد خود چه عّلت هايی را بيان می کنيد؟ 

 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

فّعالّيت ١ــ٣
سه اّتفاق مّهمی (موّفقيت يا عدم موّفقيت) که برای شما رخ داده است و داليل 

به وجود آمدن آن را در جدول زير وارد کنيد.

دليل (داليل) آنموّفقيت يا عدم موّفقيت

آن چه فراگرفتيم: انسان موجودی است که فّعاالنه به بررسی اّتفاقات زندگی خود می پردازد 
و دائم از خود می پرسد: «چرا چنين و چنان شد». در پاسخ به اين سؤال، هر فرد سعی می کند دليلی 
تبيين  و  قضاوت  گونه  اين  دهد.  نسبت  عواملی  يا  عامل  به  را  خود  موفّقيت  عدم  يا  موفّقيت  و  بياورد 

موفّقيت يا عدم موفّقيت را سبک اسناد فرد می گويند.
 ...................... جمع بندی: از مباحث مطرح شده می توان نتيجه گرفت که 
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
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سبک اسناد درونی ــ بيرونی

                نمونه ی ٢ــ٣
بابک نتوانست در مسابقات تنيس روی ميز برنده شود و از اين بابت بسيار ناراحت است. او 
می گويد: «بدبياری آوردم. اين دفعه شرايط خوبی برای مسابقه نداشتم ولی سعی می کنم دفعه ی بعد 

برنده شوم».
سؤال: بابک دليل عدم موفّقيتش را به چه عامل يا عواملی نسبت داده است؟

 ...................................................................
آيا اين عوامل به ويژگی های خود فرد برمی گردد يا به شرايط و ويژگی های خارج از فرد؟

 ...................................................................

سبک اسناد پايدار ــ ناپايدار

                نمونه ی ٣ــ٣
 ١٧ باالی  به  را  خود  نمرات  و  کند  پيشرفت  رياضی  درس  در  توانست  زياد  زحمت  با  زهرا 
برساند. او می گويد: «حاال که توانستم چنين تالش و پشتکاری از خودم نشان دهم، حتمًا در آينده هم 

موّفق خواهم شد».
سؤال: دليل زهرا برای موفّقيت هميشگی است يا موقت؟

 ...................................................................

سبک اسناد کلی ــ اختصاصی

               نمونه ی ٤ــ٣
ايمان نتوانست در مسابقات استانی شعر و ادبيات نوجوانان موفق شود؛ با اين که استعداد زيادی 
داشت و تالش نيز کرده بود. او می گويد: «وقتی در زمينه ای که اين همه عالقه داشتم و اين همه زحمت 
نشان  توانايی  من  شد.  نخواهم  موفق  نيز  ديگر  زمينه های  در  حتمًا  پس  شوم؛  موّفق  نتوانستم  کشيدم، 

دادن استعدادهای خودم را ندارم.»
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سؤال: آيا عّلتی که ايمان درباره ی عدم موفّقيتش بيان می کند، به همين جنبه ی زندگی (توانايی 
 ..................... خاص او) مربوط می شود يا به همه موارد زندگی اش تعميم می يابد؟

فّعالّيت ٢ــ٣
داليل موفّقيت يا عدم موفّقيت هريک از افراد نمونه های فوق را در جدول صفحه ی 

بعد وارد کنيد و سبک اسناد آنان را مشخص کنيد.

سبک اسناددليل عدم موفّقيتدليل موفّقيتتجربه (رويداد)

بابک

زهرا

ايمان

حال گروه های چهار نفره تشکيل دهيد. مثال جدول زير را با يکديگر بخوانيد. اسنادهايی را که 
فرد استفاده کرده است، همراه با دليل آن در ستون های جدول وارد کنيد.

سبک اسناددليل موفّقيت يا عدم موفّقيتمثال

«نسرين در امتحان رانندگی رد شد. 
با آن که ناراحت بود، به خود گفت: 
«اين بار بی دقتی کردم و موّفق نشدم 

ولی با توجه به استعدادهايی که دارم، 
مطمئّنم که می توانم با تالش بيش تر 

دفعه ی بعد موفق شوم».



٣٩

ويژه  به  خود،  رفتارهای  و  «اتفاقات  دادن  رخ  دليل  جوی  و  جست  در  گرفتيم:  فرا  آن چه 
موفّقيت ها و عدم موفّقيت ها، امکان دارد افراد دليل آن را به عوامل درونی مثل توانايی ها، استعدادها، 
هوش، تجارب قبلی و …… نسبت دهند که اين را اسناد درونی گويند و يا امکان دارد به عوامل بيرونی 
مثل رفتار و ويژگی های ديگران (مثل والدين، معلمان و ……)، سرنوشت، روش های تربيتی آموزشی 

و …… نسبت دهند که اين را اسناد بيرونی می گويند.
امکان دارد افراد موفّقيت ها يا عدم موفّقيت ها را به عّلت های پايداری مثل شخصّيت، استعداد، 
و …… نسبت دهند که با قيدهايی نظير هميشه، هرگز، قطعًا و …… همراه می شود، در اين صورت 
اسناد پايدار است. هم چنين امکان دارد به عواملی کم دوام نظير بيماری، خستگی، تصادف و …… با 
قيدهايی مثل گاهی، اين بار، بعضی وقت ها و …… نسبت داده شود که در اين صورت اسناد ناپايدار 

ناميده می شود.
از  و  می دهند  تعميم  کلی  موارد  به  را  موّفقيت ها  عدم  يا  موّفقيت ها  عّلت  فرد  گاهی  هم چنين 
قيدهايی مثل همه،هيچ و ... استفاده  می کند. اين نوع اسناد  را اسناد کلی می گويند و يا به موارد 
خاص و محدود که قابليت تعميم به شرايط ديگر ندارد و از  قيدهايی نظير بعضی، اين بار، در اين مورد  

خاص و ... استفاده می کند، در اين صورت اسناد اختصاصی ناميده می شود.
جمع بندی: به اين نتيجه رسيدم که اسناد به رفتار من می تواند به صورت............

 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
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تأثير سبک های اسناد بر سالمت ما

               نمونه ی ٥ــ٣
الهام بعد از تعريف اطرافيان از شيرينی ای که خودش پخته بود، گفت: «من هميشه در آشپزی 

موّفق بوده ام».
سؤال: الهام از چه اسنادهايی استفاده کرده است؟ 

 ..................................................................
آيا اين گونه اسناد دادن الهام می تواند موجب اميدواری او شود؟ آيا اين اميدواری بر سالمت 

او تأثير می گذارد؟ چرا؟
 ..................................................................

               نمونه ی ٦ــ٣
نيما وقتی در مهمانی خجالت زده شد و نتوانست نظرش را خوب بيان کند، دليل آورد که: «من 

هميشه همين طور بوده ام و کاری در اين مورد نمی توانم انجام دهم».
  سؤال: نيما از چه اسنادهايی استفاده کرده است؟

 ..................................................................
 ..................................................................

داليل و اسنادهای نيما برای عدم موفقيتش چه تأثيری بر سالمت او می گذارد؟ آيا اين اسنادها 
زمينه ی شکست های بعدی را برای او فراهم می کند؟ چرا؟

 ..................................................................

فّعالّيت ٣ــ٣
         به فّعالّيت ١ــ٣ برگرديد و جدول صفحه ی بعد را به ترتيب گفته شده پر کنيد:

درس دوم
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الف) دو اّتفاق را از آن جدول انتخاب و در ستون اّول وارد کنيد.
ب) داليل ذکر شده را در ستون بعدی بنويسيد.

           ج) سبک های اسناد به کار رفته را در ستون سوم ذکر کنيد.
سبک های اسنادداليلاّتفاق

درباره ی سالمت يا عدم سالمت سبک خود در هر موقعيت بحث کنيد. اگر سبک شما سالم 
نيست، چه اسنادی بايد به کار بگيريد که باعث اميدواری شما شود؟

اّتفاق اّول:
 ..................................................................
 ..................................................................

اّتفاق دوم:
 ..................................................................
 ..................................................................

فّعالّيت ٣ــ٤
گروه های خود را تشکيل دهيد.در هر گروه براساس يکی از جمالت ارائه شده 
در ستون اّول جدول صفحه ی بعد، يک متن نمايشی کوتاه درباره ی افرادی که هميشه از 
اين جمالت (اسناد ناسالم) استفاده می کنند، بسازيد و به ترتيب زير نمايش را در کالس 

اجرا کنيد:
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استفاده  جمالت)  ناسالم (اين  اسناد  از  هميشه  که  فردی  نقش  در  نفر  يک  الف) 
می کند، بازی کند و بقيه ی گروه در نقش افرادی که می کوشند همواره از اسناد سالم 

استفاده کنند، بازی کنند. اسناد ناسالم اين فرد را در پرانتز بنويسيد.
ب) سپس هر گروه نمايش را در کالس اجرا و پس از آن، اسنادهای سالم را که 

بقيه ی افراد گروه  به کار گرفته اند، در ستون دوم جدول وارد کنيد.
اسناد سالماسناد ناسالم

من آدم تنبلی ام
(                           )

همه جا بدشانسی می آورم.
(                           )

در بين اعضای خانواده هيچ کس از من حمايت 
نمی کند.

(                           )

به هيچ کس نبايد اعتماد کرد.
(                           )

من فقط در درس ادبّيات موفّقم.
(                           )

فقط اين بار توانستم بين جمع، خوب صحبت 
کنم.

(                           )

آن چه فرا گرفتيم: زمانی که با يک شکست (هر چند کوچک) رو به رو می شويم، استفاده از 
اسنادهايی که هم درونی، هم پايدار و هم کلی باشند، پيامد سنگينی را به دنبال دارند؛ زيرا:

احساس  در او  کرده و  قلمداد  ناتوان  فرد، خود را  باعث می شود  اسنادها  اين  بودن  درونی   
بی مقداری و غمگينی به وجود  آيد و بدين ترتيب عّزت نفس و سالمت روانی او کاهش می يابد.
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 پايدار بودن اين اسنادها به دليل هميشگی بودن در طول زمان، اميد را از بين می برد و باز هم 
سالمت روان فرد به خطر می افتد.

 کلی بودن اين اسنادها باعث می شود که فرد، به سمت موقعّيت ها و يا فرصت های ديگر نرود 
و آن را به ساير موقعيت ها تعميم دهد بدين ترتيب  او باز هم با مشکل مواجه می شود و سالمت او به 

خطر می افتد.
جمع بندی: می توانم به طور خالصه بگويم که رويدادها به خودی خود آسيب زا نيستند؛ بلکه 

 ....................................................... نوع اسنادهايی که …
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
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درماندگی

               نمونه ی ٧ــ٣
به داستان زير دقت کنيد:

علی و محسن در کارگاه ريخته گری کار می کردند. ساعت کاری اين دو، توسط سر کارگر از 
٧/٣٠ صبح تا ٨ شب تعيين شده بود. در بين روز نيز زمان کوتاهی را به نماز و ناهار می پرداختند. اين 
دو از حق بيمه برخوردار نبودند؛ حق رفت و آمد و مسکن دريافت نمی کردند و اضافه کاری آنان نيز 
کم تر از آن چه بود که قانون کار مشخص کرده بود. علی اين وضعيت را غيرقابل تحمل می دانست و در 
پی يافتن راه حل برای تغيير وضعيت کاری خود بود. سرانجام توانست با پرس وجو جای مناسب تری 
رابرای کار کردن بيابد و از محسن نيز خواست که برای تغيير محيط کارش اقدام کند؛ ولی او قبول 
نکرد. به اين دليل که او به اين کار عادت کرده و بر آن مسلط شده بود. او می گفت که اگر هر جای 
ديگری هم برود، شرايط آن جا چندان متفاوت نخواهد بود؛ بنابراين بهتر است کار خود را از دست 

ندهد.

درس سوم
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سؤال: اسنادهای اين دو فرد را مشخص کنيد.
 ............................................................. علی: 
 ........................................................... محسن: 
 ..................................................................
کدام يک از اين دو نفر از اسناد ناسالم استفاده کرده است؟ چه احساسی را تجربه می کند؟

 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

فّعالّيت ٥  ــ٣
فيلم ها،  يا  اطرافيان  زندگی  مانند  می گذرد؛  شما  اطراف  در  آن چه  مشاهده ی  با 
داستان ها و اخبار و اطالعاتی که می شنويد، يا در جريان آن قرار می گيريد، نمونه ای از 

درماندگی و شرايطی را که به اين احساس منجر می شود، بيابيد و در جدول بنويسيد:

شرح احساسنمونه
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آن چه فرا گرفتيم: درماندگی، احساسی است که انسان ها گاهی در زندگی خود تجربه می کنند 
و زمانی اّتفاق می افتد که فرد احساس می کند نمی تواند کاری انجام دهد. در اين موقعّيت بعضی شرايط 
نامناسب درونی يا بيرونی اجازه می يابند که بر زندگی فرد مسلط شوند؛ بنابراين فرد به سمت تسليم شدن 
و پذيرش شرايط حرکت می کند، مثًال اگر نمرات پايين شما به طور تصادفی و بدون توانايی واقعی و بدون 
زحمت و تالش شما تعيين شود، احساس می کنيد که تالش و کوشش امری بيهوده است و به اين نتيجه 
می رسيد که شرايط غيرقابل تغيير است. در اين حالت درماندگی را تجربه می کنيد. در اين موقعيت فرد 
احساس می کند کنترلی بر زندگی خود ندارد و کاری از دست شما بر نمی آيد. آيا حقيقتًا چنين است؟

 .............................. جمع بندی: بنابراين، من زمانی درمانده می شوم که
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................

درماندگی آموخته شده

               نمونه ی ٨  ــ٣
متن زير را که از کتاب ادبيات سال اّول دبيرستان به نقل از کليله و دمنه بيان شده مطالعه کنيد:

گويند که بطی (مرغابی) در آب روشنايی ستاره می ديد. پنداشت که ماهی است. قصد می کرد 
تا بگيرد و هيچ نمی يافت. چون بارها بيازمود و حاصلی نديد، فروگذاشت. ديگر روز هرگاه که ماهی 
روز  همه  که  بود  آن  تجربت  اين  ثمرت  و  نپيوستی  قصدی  است.  روشنايی  همان  بردی  گمان  بديدی، 

گرسنه بماند.
سؤال: نظر خود را درباره ی احساسی که مرغابی دارد، بنويسيد؟ چرا مرغابی دست از تالش 

 .......................................... برداشت؛ طوری که هر روز گرسنه ماند؟
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
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 ...................................................................
 ...................................................................

فّعالّيت ٦  ــ٣
به  نيز  گروه  هر  ب.  گروه  و  الف  گروه  شويد:  تقسيم  گروه  دو  به  دبير  کمک  با 
دسته های ٤ تا ٥ نفری تقسيم شود، يک متن نمايشی ناتمام برای شما نوشته شده است. 
به  فرد  آن،  پايان  در  که  کند  تنظيم  نوعی  به  را  نمايشی  متن  الف  گروه  آن،  به  توّجه  با 
از  بعد  فرد  دهد  نشان  که  کند  تنظيم  طوری  را  نمايشی  متن  ب  گروه  و  برسد  درماندگی 
متن  داوطلب،  گروه های  سپس  است.  داده  ادامه  تالش  به  هم چنان  مکّرر  شکست های 
نمايشی خود را در کالس ارائه دهند. در پايان هر متن نمايشی، درباره ی درماندگی و 
داليل آن؛ هم چنين مقاومت در برابر درماندگی و داليل آن، پس از ارائه در کالس بحث 
کنيد و نتيجه را در جدول بنويسيد. (مسلمًا مکالمه ی افراد در نمايش بسيار مهم است؛ 

پس دقت کنيد.)
دانش آموز سال اّول دبيرستان، امتحان رياضی دارد. او در دو امتحان قبل نمره ی 
خوبی نگرفته است؛ به همين دليل بايد در اين امتحان آن نمرات را جبران کند. او تمام 
روز و نيز تا نيمه های شب به خواندن و تمرين پرداخت. صبح، زمانی که ساعت زنگ زد، 
به دليل خستگی زياد صدای زنگ را نشنيد، وقتی ناگهان چشم باز کرد و ساعت را ديد 
از جا پريد؛ ساعت ٧:٣٠ بود. درحالی که با عجله حاضر می شد در فکر ساعت امتحان 
بود با شتاب خود را به مدرسه رساند. زمانی که پشت در کالس رسيد، صدای معّلم را 
شنيد که داشت به دانش آموزان درباره ی سؤاالت توضيح می داد. دانش آموز با دلهره و 
ترس در کالس را باز کرد. معلم با تعجب او را به کالس راه داد. وقتی دانش آموز برگه ی 
امتحان را گرفت، خيره به سؤاالت نگاه کرد. او کامًال گيج شده بود. احساس می کرد 

چيزی در حافظه ندارد. سرش را روی برگه گذاشت و …
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درماندگی يا عدم درماندگیادامه ی متن

گروه الف)

گروه ب)

آن چه فرا گرفتيم: طبق مطالعات انجام شده، عّلت اصلی درماندگی آموخته شده در انسان، 
که  می گيرد  ياد  انسان  کنترل،  غيرقابل  رويدادهای  از  بعد  يعنی،  است؛  رويدادها  بودن  کنترل  غيرقابل 
تالش و کوشش، تأثيری بر نتايج نخواهد داشت. اين انتظار عدم ارتباط بين پاسخ و پيامد ايجاد شده، 
منجر به اين می شود که فرد دست از تالش بردارد و ديگر فعاليتی نکند؛ زيرا تصّور او اين است که 
فعالّيت هايش هيچ نتيجه ای نخواهد داشت. حّتی امکان دارد انسان از طريق مشاهده ی رفتار آنان که 

شکست خورده اند، دچار درماندگی شود.
جمع بندی: اگر می خواهيم دچار درماندگی نشويم، بهترين راه.................... 
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
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مقابله با درماندگی

               نمونه ی ٩ــ٣
عميقی  چاله ی  در  آن ها  از  تا  دو  ناگهان  که  می کردند  حرکت  يکديگر  با  قورباغه  چند  روزی 
افتادند. در حالی که اين دو قورباغه برای بيرون آمدن از چاله دائمًا جست و خيز می کردند، قورباغه های 
ديگر در اطراف چاله حلقه زدند و به اظهار نظر درباره ی آن ها پرداختند. آن ها با ديدن چاله ی عميق و 
تالش های ناموّفق آن دو قورباغه می گفتند: «نه! نمی شود! مگر آن ها می توانند بيرون بيايند؟ نه. عجب 
از  پس  می گفتند.  يأس آميز  سخنان  گونه  اين  از  مرتبًا  آنان  ندارد!».  فايده ای  تالش  عميقی!  چاله ی 
ساعاتی، يکی از قورباغه هايی که در چاله افتاده بود، خسته، نااميد و ناتوان شد و در گوشه ای افتاد. 
ولی  بيايد  بيرون  چاله  اين  از  توانست  نخواهد  که  می کرد  احساس  چون  برداشت؛  تالش  از  دست  او 
قورباغه ی ديگر هم چنان به تالش خود ادامه داد و سرانجام پس از سعی و تالش فراوان، با جستی بلند 
از چاله بيرون آمد. وقتی قورباغه های ديگر گرد او آمدند، با تعّجب متوجه شدند اين قورباغه ناشنواست 

و صحبت های نااميد کننده ی آنان را نشنيده است.

درس چهارم
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سؤال: چه عاملی باعث درماندگی و نااميدی قورباغه ای شد که دست از تالش کشيد.
 ...................................................................
 ...................................................................

آيا به نظر شما انسان برای اين که دچار درماندگی نشود، بايد ناشنوا و يا نابينا و … باشد؟ بحث 
کنيد.

 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................

فّعالّيت ٧ــ٣
اين  از  خودتان  يا  شنيده ايد  کسی  از  را  جدول  الف  ستون  جمالت  تاکنون  آيا 

جمالت استفاده کرده ايد؟
روزمره  مکالمات  در  که  را  الف  ستون  جمالت  به  توجه  با  ديگر  جمله ی  چند   

استفاده می کنيد، در ستون ب بنويسيد.
ستون بستون الف

 انسان نبايد در زندگی شکست بخورد.

 انسان های ضعيف، تنبل، بی لياقت و … در 
زندگی شکست می خورند.

 زندگی توأم با سختی و دردسر، زندگی نيست.

آيا اين باورها همان اسنادهای ما در زندگی اند؟ چرا؟
 ...................................................................
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 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
 ................... اين باورها و نگرش ها چه تأثيری در رفتار روزمره ی فرد دارند؟
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................
  ...................................................................

                نمونه ی ١٠ــ٣
به اين جمالت توجه کنيد:

شکست به معنی پيروز نشدن نيست؛ بلکه به معنی تجربه اندوزی است.
مهم آن نيست که زمين نخوری؛ مهم آن است که بعد از زمين خوردن دوباره بلند شوی.

شکست نشانه ی بی لياقتی و ناتوانی نيست؛ بلکه به معنای اين است که زمان تفّکر و تالش 
بيش تری فرا رسيده است.

سؤال: اين گونه باورها چه تأثيری در رفتار روزمره ی فرد دارند؟ شما چقدر و چه زمان از اين 
باورها استفاده می کنيد؟

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………

فّعالّيت ٨  ــ٣
فرض کنيد در محيط زندگی يا بين دوستان و آشنايان با فردی مواجه ايد که دائمًا 
از جمالت زير در ستون الف جدول استفاده می کند. چگونه اسنادهای ناسالم اين فرد را 
تغيير می دهيد؟ جمالتی بسازيد که با اسناد ناسالم اين افراد مقابله کند و آن را در ستون 

ب بنويسيد.
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ستون بستون الف
  برای آدم های خوب نبايد اتفاقات بد پيش آيد.

شکست خوردن يعنی بی ارزش شدن.
آدم های بد نبايد در زندگی موّفق شوند.

يک انسان قوی در زندگی خود شکست 
نمی خورد.

شکست خوردن نشانه ی اهمال کاری است.
زندگی يعنی در رفاه بودن

آن چه فرا گرفتيم: تا به حال با افرادی برخورد کرده ايم که دائمًا می گويند: «مگر می شود اين 
وضعيت را تغيير داد؟» يا «اين کار نشدنی است». اين افراد ديدگاهشان نسبت به زندگی ثابت است و از 

شکست می ترسند و شکست های خود را به عوامل پايدار، کلی و درونی نسبت می دهند.
از طرف ديگر، افرادی را می شناسيم که در مقابل مشکالت پايداری می کنند و نااميد و مأيوس 
نمی شوند و تا حّد امکان دست از تالش برنمی دارند و بيان می کنند: «من تالش می کنم تا اين مشکل 

حل شود». اين افراد همواره اميدوارند و خود کارآمدی را در خود تقويت می کنند.
مشاهده ی طرز برخورد هر دو گروه از افراد باال در موقعّيت های مشابه، رفتار و نگرش ما را 
تحت تأثير قرار می دهد. اين که تأثير کدام فرد بر ما بيش تر خواهد بود، بستگی به همراهی يا معاشرت 

بيش تر با يکی از آن دو گروه دارد.
جمع بندی: حاال که متوجه شدم اسنادهای ناسالم می تواند مرا بيمار و درمانده کند؛ بنابراين به 

نظر من اگر از روش هايی مثل.................................................. 
 ...................................................................
 ...................................................................
 ...................................................................


