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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان
  هرچه را بهر كاري ساختند

  سازيتصميمعنوان درس: 
  كشيروز اسباب :بخش يازدهم - انيميشن پت و متآموزشي: ابزار كمك

  37 شماره جلسه:

  14/11/1391 تاريخ:

  مدارتصميم كرد:روي

  

  انداست
جا استراحت ي صحرايي منتقل كرده و در آنك خانهي خود را به ياز وسايل خانهپت و مت تصميم گرفتند بخشي 

  كنند.
ي صحرايي به راه افتادند. چون وسايل را غلط خانه را  روي اتومبيل خود چيدند و به سمت خانه اثاثوسايل و 

رده و ر كنتيجه همه جاي ماشين را پُ  از روي ماشين به زمين فرو ريختند. وسايل زياد بودند و در اثاثهچيدند، چند بار 
  جلو ديد مت را هنگام رانندگي گرفته بودند. اين مشكل موجب شد تا ماشين با تيرك كنار جاده برخورد كند.

  

  
  

ي بارها را روي آن چيدند و به راه افتادند. وقتي به يك باربر ساختند و آن را به پشت ماشين وصل كردند. همه
ي صحرايي گير كرد و د، اما باربر پشت آن به در ورودي خانهي صحرايي رسيدند، ماشين از در ورودي عبور كرخانه

  ي وسايل شكستند و ماشين هم خراب شد.، به گودال افتاد و همهاثاثآن را از جاي خود كند. ماشين هم با باربر و 
  
  

* * * * *  
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  پت و مت هايگيريتصميم

 1 .ي سنگين خانه را كه هر كس به تنهايي يك وسيلهينجا كردن وسايل خانه، بايد دو نفري انجام شود، نه اهجاب
  حمل كند.
 2 .ها شش بار با آن برخورد كردند، اما آن را و آن قرار داشت، كه سر راه پت و مت بودي جلو در حياطابشكه

  كنار نگذاشتند.
 3 .ميشه، بشكه مت كه قاب آينه را در دست داشت، هنگام خروج از در حياط وقتي متوجه شد كه برخالف ه

  تكان نخورد، آن را جلو كشيد و در چهارچوب در گذاشت، در نتيجه پت با آن برخورد كرد.
 4 . اول را روي صندلي جلو گذاشتند، و ديگر جايي براي نشستن خودشان باقي نماند.كمد  
 5 .روي ماشين فرو خانه از  اثاثي وسايل و جه همهيتوي صندلي جلو، باال بردند و در نهمان كمد را از ر
  ريختند.
 6 .گير ماشين گذاشت. در نتيجه افتاد و شكست.مت، گلدان را روي گِل  
 7 كمد كوچكي كه روي صندلي ماشين بود، جاي پت را اشغال كرده بود. پت آن را به صندلي مت هُل داد و .

  مت هم آن را به صندلي پت هُل داد.
 8ا باالي اسباب و وسايل قرار دهد، اما آن را پرت كرد و به . پت روي دوش مت رفت تا آن كمد كوچك ر
  .ندها ريختي آنباالي بار كوبيد، در نتيجه همه وسايل
 9،و در نتيجه جلو  . پت وسايل را دوباره روي ماشين چيد. اما يكي از كمدها را روي كاپوت ماشين گذاشت

  شيشه ماشين گرفته شد و پت و مت نتوانستند جلو خود را ببينند.
 10 فرمان ماشين را دو نفري در دست داشتند و در سر دو راهي هر كس به سمت خود پيچاند. در نتيجه با .
  رو برخورد كردند.هي روبصخره
 11كرد. مت، چون شت، مت را در رانندگي كمك مياي كه در دست دا. پت، در ركاب ماشين ايستاد و با آينه

  كرد.ي در دست پت، مسير حركت را مشخص ميديد، از آينهجلو خود را نمي
 12ي در ها، به زمين افتاد و آينه. پت، چون در ركاب ماشين تعادل نداشت، در هنگام عبور ماشين از روي سنگ

  ديد، ماشين را به تيرك كنار جاده كوبيد.د را نميدست او هم به زمين خورد و شكست. مت هم كه جلو خو
 13ي كمد را با اره بريد.كه هنگام رانندگي، جلو خود را ببيند، درهاي كمد را باز كرد و تخته. مت، براي اين  
 14ي ماشين بسته نشوند و جلو ديد مت را هنگام رانندگي نگيرند، بايد به كه درهاي كمد جلو شيشه. براي اين

شدند. مت اين كار را نكرد و در نتيجه هنگام رانندگي، درهاي كمد بسته شد و جلو ديد او را گرفت. او ايي وصل ميج
  هم نتوانست ماشين را كنترل كند و ماشين از جاده منحرف شد و به گودال افتاد.

 15ها، يك محور بسازد.. پت، تيرك برق كنار جاده را بريد تا از آن براي چرخ  
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 16ها گذاشتند تا از آن به جاي باربر پشت ماشين استفاده كنند.. كمد بزرگ را روي آن محور و چرخ  
 17ي جارو و بيل براي اتصال باربر به پشت ماشين استفاده كردند.. از دسته  
 18ي جارو را به روش غلط، با طناب به عقب ماشين بست.. پت دسته  
 19اي كه از آن بريده برق كنار جاده، با بخش باالي آن قرار داد، تا جاي قطعه ها را بين پايه تيرك. مت كتاب

  شده بود، پُر شود.
 20 ي صحرايي گذشتند، بعد به پشت در حياط آن خانه خانه، ابتدا از داخل خانه اثاث. پت و مت با ماشين و

  رسيدند.
 21را به گودال انداخت و  اثاثند، و ماشين و ك از در ورودي محوطه، آن را از جاي . مت هنگام عبور ماشين

  را ويران كرد. اثاثهم ماشين و هم 

  

* * * * *  
  

  

  درس

 ۱- کشي، بايد با کاميون مخصوص انجام شود. (هر چه را بهر کاري ساختند)اثاث  

 ۲- جا کردن وسايل خانه، بايد توسط افراد متخصص آن انجام شود. (هر که را بهر کاري ساختند)جابه  

 3 - بود. »غير اقتصادي« نتيجه كار پت و مت، بسيار پُر هزينه بود، در  

 ۴- بود. »غير حکيمانه«هوده بود. در نتيجه هاي پت و مت، بيتالش  

 ۵-  بود. »غير قانوني«پت و مت به اموال عمومي (تيرک برق) ضرر زدند. کار پت و مت 


