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داستان
پت و مت تصمیم گرفتند بخشی از وسایل خانهی خود را به یک خانهی صحرایی منتقل کرده و در آنجا استراحت کنند.
وسایل و اثاث خانه را روی اتومبیل خود چیدند و به سمت خانهی صحرایی به راه افتادند .چون وسایل را غلط چیدند ،چند بار
اثاثه از روی ماشین به زمین فرو ریختند .وسایل زیاد بودند و در نتیجه همه جای ماشین را پُر کرده و جلو دید مت را هنگام رانندگی
گرفته بودند .این مشکل موجب شد تا ماشین با تیرک کنار جاده برخورد کند.

یک باربر ساختند و آن را به پشت ماشین وصل کردند .همهی بارها را روی آن چیدند و به راه افتادند .وقتی به خانهی صحرایی
رسیدند ،ماشین از در ورودی عبور کرد ،اما باربر پشت آن به در ورودی خانهی صحرایی گیر کرد و آن را از جای خود کند .ماشین
هم با باربر و اثاث ،به گودال افتاد و همهی وسایل شکستند و ماشین هم خراب شد.

*****
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تصمیمگیریهای پت و مت
 .1 جابهجا کردن وسایل خانه ،باید دو نفری انجام شود ،نه اینکه هر کس به تنهایی یک وسیلهی سنگین خانه را حمل کند.
 .2 بشکهای جلو در حیاطبود ،که سر راه پت و مت قرار داشت و آنها شش بار با آن برخورد کردند ،اما آن را کنار نگذاشتند.
 .3 مت که قاب آینه را در دست داشت ،هنگام خروج از در حیاط وقتی متوجه شد که برخالف همیشه ،بشکه تکان نخورد،
آن را جلو کشید و در چهارچوب در گذاشت ،در نتیجه پت با آن برخورد کرد.
 .4 کمد اول را روی صندلی جلو گذاشتند ،و دیگر جایی برای نشستن خودشان باقی نماند.
 .5 همان کمد را از روی صندلی جلو ،باال بردند و در نتیجه همهی وسایل و اثاث خانه از روی ماشین فرو ریختند.
 .6 مت ،گلدان را روی گِلگیر ماشین گذاشت .در نتیجه افتاد و شکست.
 . 7 کمد کوچکی که روی صندلی ماشین بود ،جای پت را اشغال کرده بود .پت آن را به صندلی مت هُل داد و مت هم آن را
به صندلی پت هُل داد.
 .8 پت روی دوش مت رفت تا آن کمد کوچک را باالی اسباب و وسایل قرار دهد ،اما آن را پرت کرد و به وسایل باالی بار
کوبید ،در نتیجه همهی آنها ریختند.
 .9 پت وسایل را دوباره روی ماشین چید .اما یکی از کمدها را روی کاپوت ماشین گذاشت ،و در نتیجه جلو شیشه ماشین
گرفته شد و پت و مت نتوانستند جلو خود را ببینند.
 .11 فرمان ماشین را دو نفری در دست داشتند و در سر دو راهی هر کس به سمت خود پیچاند .در نتیجه با صخرهی روبهرو
برخورد کردند.
 .11 پت ،در رکاب ماشین ایستاد و با آینهای که در دست داشت ،مت را در رانندگی کمک میکرد .مت ،چون جلو خود را
نمیدید ،از آینهی در دست پت ،مسیر حرکت را مشخص میکرد.
 .12 پت ،چون در رکاب ماشین تعادل نداشت ،در هنگام عبور ماشین از روی سنگها ،به زمین افتاد و آینهی در دست او هم
به زمین خورد و شکست .مت هم که جلو خود را نمیدید ،ماشین را به تیرک کنار جاده کوبید.
 .13 مت ،برای اینکه هنگام رانندگی ،جلو خود را ببیند ،درهای کمد را باز کرد و تختهی کمد را با اره برید.
 .14 برای اینکه درهای کمد جلو شیشهی ماشین بسته نشوند و جلو دید مت را هنگام رانندگی نگیرند ،باید به جایی وصل
می شدند .مت این کار را نکرد و در نتیجه هنگام رانندگی ،درهای کمد بسته شد و جلو دید او را گرفت .او هم نتوانست ماشین را
کنترل کند و ماشین از جاده منحرف شد و به گودال افتاد.
 .15 پت ،تیرک برق کنار جاده را برید تا از آن برای چرخها ،یک محور بسازد.
 .16 کمد بزرگ را روی آن محور و چرخها گذاشتند تا از آن به جای باربر پشت ماشین استفاده کنند.
 .17 از دستهی جارو و بیل برای اتصال باربر به پشت ماشین استفاده کردند.
 .18 پت دستهی جارو را به روش غلط ،با طناب به عقب ماشین بست.
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 .19 مت کتابها را بین پایه تیرک برق کنار جاده ،با بخش باالی آن قرار داد ،تا جای قطعهای که از آن بریده شده بود ،پُر
شود.
 .21 پت و مت با ماشین و اثاث خانه ،ابتدا از داخل خانهی صحرایی گذشتند ،بعد به پشت در حیاط آن خانه رسیدند.
 .21 مت هنگام عبور ماشین از در ورودی محوطه ،آن را از جای کند ،و ماشین و اثاث را به گودال انداخت و هم ماشین و
هم اثاث را ویران کرد.
*****

درس
 -1 اثاثکشی ،باید با کامیون مخصوص انجام شود( .هر چه را بهر کاری ساختند)
 -2 جابهجا کردن وسایل خانه ،باید توسط افراد متخصص آن انجام شود( .هر که را بهر کاری ساختند)
 -3 کار پت و مت ،بسیار پُر هزینه بود ،در نتیجه «غیر اقتصادی» بود.
 -4 تالشهای پت و مت ،بیهوده بود .در نتیجه «غیر حکیمانه» بود.
 -5 پت و مت به اموال عمومی (تیرک برق) ضرر زدند .کار پت و مت «غیر قانونی» بود.
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