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اﺑﺰار ﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲ :اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﭘﺖ و ﻣﺖ -ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ :ﮔﺎراژ

داﺳﺘﺎن
ﭘﺖ و ﻣﺖ ،در ﮔﻮﺷﻪي ﺣﻴﺎط ،رو ﺑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ،ﻳﻚ ﮔﺎراژ ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﻲآورﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را داﺧﻞ ﮔﺎراژ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﻼش ﺑﻲﻫﻮده ،ﺑﺪﻧﻪي ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺮاب ﻣﻲﺷﻮد.
آنﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲرﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را ﮔﻮﺷﻪي ﺣﻴﺎط ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﮔﺎراژ را روي آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر،
ﭼﺮخﻫﺎي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را زﻳﺮ ﮔﺎراژ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺎراژ را ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و روي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ.
ﺑﺪﻧﻪي ﮔﺎراژ را ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را از آن ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﮔﺎراژ ،در ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را ﺑﻪ
درون آن ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن را ﻛﻨﺎر ﮔﺎراژ ﮔﺬارده و روي آن ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ،و وﺳﺎﻳﻞ اﺗﺎق ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﻛﻪ از آن ﺟﺪا
ﺷﺪه ،ﺑﻪ درون ﮔﺎراژ ﺑﺮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
*****

ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﭘﺖ و ﻣﺖ
 .1 ﮔﺎراژ را رو ﺑﻪ روي ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ رو ﺑﻪ روي در ورودي.
 .2 ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن دادن و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻏﻠﻂ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ را داﻏﻮن ﻛﺮدﻧﺪ.
 .3 ﺧﺮك دارﺑﺴﺖ را از وﺳﻂ ﺣﻴﺎط ﻛﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
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 .4 ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻘﺸﻪي راه روي زﻣﻴﻦ ،ﭘﻴﭽﻴﺪن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ درون ﮔﺎراژ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازهي آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
 .5 ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺟﻠﻮ در ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
 .6 ﭼﺮخﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ را زﻳﺮ ﮔﺎراژ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
 .7 ﮔﺎراژ را روي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ) .ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺎراژ را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و رو ﺑﻪ روي در ورودي ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ(.
 . 8 ﺑﺪﻧﻪي ﮔﺎراژ را ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ را از آن ﺧﺎرج ﻛﺮدﻧﺪ.
 .9 ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻟﻮﻻ ،ﺑﺮاي ﮔﺎراژ ،در ورودي ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
 .10 روي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
 .11 وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﻪ درون ﮔﺎراژ ﺑﺮدﻧﺪ و در آن را ﻗﻔﻞ و زﻧﺠﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ.
*****

درس
 اﻟﻒ – ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮب ،ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻏﻠﻂ ،ﺧﺮاب ﺷﺪ.
 ب – ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎراژ را در ﮔﻮﺷﻪي ﺣﻴﺎط ،رو ﺑﻪ در ورودي ﺑﺴﺎزﻧﺪ) .ﮔﺰ ﻧﻜﺮده ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ(.
 ج – ﻛﺎر ﭘﺖ و ﻣﺖ ،ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮد .ﺧﻴﻠﻲ ﺿﺮر وارد ﻛﺮدﻧﺪ.
 د – ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪ :ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ را در ﮔﺎراژ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،آن را ﺧﺮاب ﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎت آن
را در ﮔﺎراژ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻛﺎرﻛﺮد ﮔﺎراژ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻧﺒﺎري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .ﻫﺪف آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﭼﻪ ﺑﻮد و در اﻧﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺷﺪ!

ﻧﻜﺘﻪ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد )ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎري ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮده ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد( ﭘﺎيﺑﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻲاﺣﺘﺮاﻣﻲ
ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺗﻮﻫﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺷﻮد.
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