ﺧﺸﺖ دوم )ﻣﺸﺎوره در ﻃﻮل ﺳﺎل( – ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن )ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ(  -ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان دروﯾﺶ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن )ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ(

دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب و ﭘﺮ ﺗﻼﺷﻢ ،ﺳﻼم؛
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدم و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در زﻣﯿﻨﻪي ﻣﺸﺎورهي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪام.
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر دارم ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮات و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺶ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎن ﺷﻤﺎ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدهام ،ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن اﺳﺖ .ﻫﻤﻪي داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد و ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل ﮐﻨﮑﻮر ،آزﻣﻮنﻫﺎي
زﯾﺎدي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺎدان در ﮐﻼس ،آزﻣﻮنﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﺪارس ،آزﻣﻮنﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و آزﻣﻮنﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﺠﺶ ،ﻗﻠﻢﭼﯽ،
ﮔﺰﯾﻨﻪي دو و  ...اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺿﻌﻒﻫﺎي ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي
داﻧﺶآﻣﻮزان وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در آزﻣﻮنﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ؟ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ آزﻣﻮن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهام و ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻫﻢ
ﺣﻞ ﮐﺮدهام ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻣﻄﻠﻮب را در آزﻣﻮن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ در ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ آزﻣﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺟﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺧﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪي ﻣﻨﻈﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت
آرﺷﯿﻮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﭘﺲ ﭘﻮﺷﻪاي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و درون آن ﺑﺮاي ﻫﺮ درس ﯾﮏ ﮐﺎور ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﭽﻪﻫﺎي ﮐﻨﮑﻮري رﺷﺘﻪي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ادﺑﯿﺎت ،ﻋﺮﺑﯽ ،دﯾﻨﯽ و زﺑﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺴﺖ ،ﺷﯿﻤﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  9ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از آن ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪي ﺑﻌﺪ را در ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ  A4ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺎور ﯾﮏ ﺟﺪول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺣﺎل ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪول
را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ.
•

ﮐﺪ ﺳﺆال

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺻﻮرت ﺳﺆال را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﺮاي آن ﯾﮏ ﮐﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺮﮔﻪي ﺳﺆال ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ روي آن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼً اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن
ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺪ  1ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در آرﺷﯿﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺆال را ﺑﺎ  2ﻋﺪد ﮐﺪ ﮔﺬاري ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ ﻋﺪد ﺑﺮﮔﻪي ﺳﺆال و
دﯾﮕﺮي ﺷﻤﺎرهي آن .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺆال ﺳﻮم درس ادﺑﯿﺎت ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﻞ آزﻣﻮن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ )ادﺑﯿﺎت درس اول آزﻣﻮن اﺳﺖ( در
ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﮐﺪ  1-3ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
•

ﻧﮑﺘﻪي آﻣﻮزﺷﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺘﻪ ،ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ،
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺆال را ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد درسﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺎ اﻧﺪازهاي درس ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﯿﻤﯽ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺣﻞ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ .در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﭼﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮوﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
•

اﺷﮑﺎل

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮع اﺷﮑﺎل ﺷﻤﺎ را در ﺳﺆال ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪي راه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﺷﮑﺎل ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪي ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻢ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎل را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﻮاع آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1

ﺧﺸﺖ دوم )ﻣﺸﺎوره در ﻃﻮل ﺳﺎل( – ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن )ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ(  -ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان دروﯾﺶ
 .1ﯾﺎدﮔﯿﺮي :اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدهام را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ.
 .2ﺗﺸﺨﯿﺺ :ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ راه ﺣﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم .ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻪ راه وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از راه دوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم اﻣﺎ راه
اول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺎ در ﻗﺪم اول ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻧﮑﺘﻪي آﻣﻮزﺷﯽ

ﮐﺪ
ﺳﺆال

.3

اﺷﮑﺎل

ﯾﺎدﮔﯿﺮي

ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﺑﯽدﻗﺘﯽ

ﺗﮑﺮار

ﺑﯽدﻗﺘﯽ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻮردي اﺳﺖ ﮐﻪ آه از ﻧﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽآورد .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺼﺎﻓﺎً ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯽدﻗﺘﯽ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻼ اﺗﻔﺎق
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﯽدﻗﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ درواﻗﻊ ﺑﯽدﻗﺘﯽﻫﺎ ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ اﺻ ً
ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﮐﻼس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺟﻮاب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدم و ﭼﻮن ﺟﻮاب 2
ﺑﻮد ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﮔﺰﯾﻨﻪي  2را ﻋﻼﻣﺖ زدهام .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯽدﻗﺘﯽ اﺳﺖ.
2

ﺧﺸﺖ دوم )ﻣﺸﺎوره در ﻃﻮل ﺳﺎل( – ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن )ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ(  -ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان دروﯾﺶ
•

ﺗﮑﺮار

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي دارد .ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺛﺮي از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره اﺗﻔﺎق ﻣﯽ-
اﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،اي واي دوﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺮاي رﻓﻊ ،روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ زدن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ.
ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،درس ﺑﻪ درس آزﻣﻮﻧﺘﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ درس را در ﺻﻔﺤﻪي ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و در ﮐﺎور ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﻫﺮ درس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺮد اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺷﺮوع ﻣﺠﺪدي اﺳﺖ.

آرزوﻣﻨﺪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﻫﻤﻪي ﻓﺮزﻧﺪان وﻃﻨﻢ
ﻋﻤﺮان دروﯾﺶ
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