
ماگ دوخ سرد

 تیدیرک تفایرد و لاوس دنچ هب نداد باوج یارب ،سرد نیا ندناوخ زا سپ
.دینک کیلک نایاپ رد یورس کنیل یور ،دوخ فنص هیذغت شزومآ

 تالکشم تیریدم
اذغ فرص تاقوا

 سرتسا دناوت یم بلغا اذغ فرص نامز ،دیراد دوخ زیم رس اپون لافطا رگا
 تذل هداوناخ لک یارب اذغ فرص نامز ات دینک لابند ار تاکن نیا .دشاب از
.دشاب شخب



لوک هرادا یڅه تخو د وړاوخ د

؟تسیچ یداع ندروخ اذغ

 زور رد اما زور کی رد اذغ کی نتشاد تسود •
.هن یدعب
 زیمت و ییاذغ هدعو کی رد مک ریداقم ندروخ •
.یدعب ییاذغ هدعو رد اهنآ باقشب ندرک
 زا رظن فرص و دیدج یاذغ کی ندرک ناحتما •
.نآ ندروخ
 زا لبق دیدج یاذغ کی ندید اهراب •
.نآ ندیشچ

تیلوئسم میسقت

 ،دسر یم نات لفط هب نداد اذغ هب تبون یتقو
:دیریگیم میمصت امش .دیراد تیلوئسم 3 امش

دروخ یم زیچ هچ امش دنزرف •
دروخ یم اذغ تقو هچ  •
دروخ یم اذغ اجک و •

:تسا دراوم نیا لوئسم امش دنزرف

دروخ یم ردقچ •
دروخ یم وا ایآ هکنیا و •

 لفط دیهد هزاجا و دیهد ماجنا نداد اذغ اب ار دوخ راک
.دهد ماجنا ار دوخ راک نات

 تسا نکمم دندروخ تشاچ یاذغ رد هک ییاه هلیک .دنتسه طاتحم دیدج یاهاذغ ندرک ناحتما دروم رد اهنآ
 ثعاب دناوت یم اما ،تسا یعیبط رایسب راتفر نیا هک یلاح رد .دنزادنایب نیمز یور ماش ماگنه رد
.دوش اذغ دنیاشوخان نامز و شکمشک
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 تیریدم رد امش هب دناوت یم هک دراد دوجو هتکن دنچ اجنیا رد
.دنک کمک اذغ فرص نامز رد تالکشم

 و ییاذغ یاههدعو .دیشاب دنبیاپ نیتور کی هب  .1
 زور ره ناسکی یاهنامز رد ًابیرقت ار اههدعونایم
 دریگیم میمصت امش لقط رگا .دینک فرص
 نایم مظنم نامز کی ،دروخن ییاذغ هدعو کی هک
 مهارف تصرف کی یذغم یاذغ ندروخ یارب هدعو
 ،دینک هیهت ریش اذغ اب دیناوت یم .دزاس یم
 .دیهدب بآ اه هدعو نایم و ییاذغ یاه هدعو نیب اما
 نایم ای ریش ،بآ اب دیهد هزاجا نات لفط هب رگا
 وا یاهتشا تسا نکمم ،دنک ریس زور لوط رد هدعو
.دبای شهاک ییاذغ یاه هدعو یارب

 مارتحا نات لفط یاهتشا نتشادن ای - نتشاد هب  .2
 عانتما اذغ ندروخ زا امش لفط رگا .دیراذگب
 بانتجا نآ دروم رد ندرک ادص و رس زا ،درک
 دنریگب دای هک تسا بوخ لافطا یارب .دینک
 ناونع هب یگنسرگ زا و دنهد شوگ دوخ ندب هب
 یدایز یاذغ زور ماگنه رگا .دننک هدافتسا امنهار
 رد دایز ندروخ هب یا هقالع تسا نکمم ،دنروخب
 تسامش لفط هفیظو نیا .دنشاب هتشادن ماش
 راشف تحت .دروخب زیچ هچ دریگب میمصت هک
 رد اهنآ هیبنت ای ،ندروخ یارب لافطا نداد رارق
 اهنآ هک دوش ثعاب دناوت یم ،لیامت مدع تروص
 تسود تسا نکمم هک ییاهاذغ زا لاعف روط هب
.دنشاب رازیب دنشاب هتشاد

 یاهاذغ ندروخ یارب دوخ لافطا هب .هوشر زا ییاهر  .3
 ار ”هزیاج“ یاذغ دناوتیم نیا .دیهدن هوشر رگید
 ار نآ دیهاوخیم هک ییاذغ و دنک رتزیگناناجیه
 لدبم دنیاشوخان راک هب اهنآ یارب ،دنک ناحتما
 رس هنابش یاه گنج هب دناوت یم نینچمه .دوش
.دوش رجنم ماش یاذغ زیم

 لفط رگا .دینک شالت هرابود ،دینک شالت  .4
 هئارا هب .دیوشن میلست ،درک در ار اذغ راب کی
 هکنیا زا لبق .دیهد همادا دنسپان و دیدج یاهاذغ
 ،دنریذپب ار نآ اپون لفط ییاشچ یاه هناوج
 ات دربب نامز رتشیب ای راب 10 تسا نکمم
 یزیر همانرب ییاذغ یاه هدعو .دنشچب ار اذغ کی
 امش لفط هب دناوت یم دودحم یاه هدعو نایم و هدش
.دشاب هنسرگ دیدج یاذغ یفرعم ماگنه رد

 یزپشآ یاهراک زا یخرب .کچوک یاهزپشآرس  .5
 تراظن اب هتبلا) دنتسه یلاع اپون لافطا یارب
 ندیچ ،داوم شرامش ،ندز مه ،ندرک کلا :(دایز
 زپشآرس هب .هچقاط ای هچغاب زا هزات ناهایگ
 و ونیم یزیر همانرب رد ات دیهد هزاجا دوخ کچوک
.دنک کمک ماش یارب یزبس ای هویم باختنا
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 صوصخ هب ملاس یاهاذغ عاونا .هلاسم :عونت .6
 یاهاذغ لماش و دیهد هئارا ار اه هویم و تاجیزبس
 مخت و یلپمم هرک ،تشوگ دننام رتالاب ینیتورپ
 تفاب و اه معط دینک کمک دوخ لفط هب .دشاب غرم
 و ناهایگ دینک یعس .دنک فشک ار اذغ دیدج یاه
 هفاضا هداس ییاذغ یاه هدعو هب ار فلتخم تاج هلاسم
 .دنوش رت هزمشوخ ات دینک

 تسود اپون لافطا .دینک هدننک مرگرس ار اذغ  .7
 یاه شور هب هک دننک ناحتما ار ییاهاذغ دنراد
 نامدیچ اب .دنا هدش هدیچ زاون مشچ و هناقالخ
 ،هدننک مرگرس و گنراگنر یاه لکش هب اهاذغ
 اه هچب .دیهد هولج تمواقم لباق ریغ ار اهنآ
 دشاب ندروخ بآ لماش هک ییاذغ ره زا نینچمه
 هجوت دروم ًالومعم یتشگنا یاهاذغ .دنرب یم تذل
 هب ار دماج یاهاذغ .دنریگ یم رارق اپون لافطا
 یتحار هب هک دیهد شرب همقل هزادنا اب یتاعطق
 هب تاعطق هک دیوش نئمطم ،دنروخب ار اهنآ
 یگفخ رطخ زا ات دنتسه کچوک یفاک هزادنا
.دوش یریگولج

 هب دیناوت یم هک ییاج ات .یگداوناخ کبس  .8
 یاه هاگتسد .دیروخب اذغ مه اب هداوناخ کی ناونع
 یارب نامز نیا زا .دینک شوماخ ار یکینورتکلا
 کی .دینک هدافتسا ملاس هیذغت زا یرادربوگلا
 رگا .دینک ورس هداوناخ لک یارب ییاذغ هدعو
 هدرک ورس امش هک یزیچ ندروخ زا نات دنزرف
 .دینکن تسرد صاخ یاهاذغ ،دنک یم عانتما دیا
 .دوش یم اذغ ندروخ هب قیوشت ثعاب طقف نیا
 دنزرف هقالع دروم یاذغ کی لقادح دینک یعس
 هئارا هب و دیناجنگب ییاذغ هدعو ره رد ار نات
 ای دروخب ار نآ وا هاوخ ،لداعتم ییاذغ هدعو کی
.دیهد همادا ،دروخن

 ،دش هتفریذپ اذغ کی هک یماگنه .اه لپ زا روبع  .9
 «اذغ لپ» نآ هب هیذغت ناصصختم هک یزیچ زا
 و معط ،گنر اب نارگید یفرعم یارب دنیوگ یم
 ییاذغ عونت هب ات دینک هدافتسا هباشم تفاب
 دنزرف رگا ،لاثم یارب .دینک کمک نات لفط
 بیس هروپ ،دراد تسود لبنت ودک یاپ نات
 ناحتما ار کدرز هروپ سپس و نیریش ینیمز
 .دینک

 ای انشآان یاهاذغ دینک یعس .بوخ تفج کی  .10
 اهنآ زا ادتبا رد لاسدروخ لافطا هک ار ییاهمعط
 انشآ یاهاذغ اب ،(خلت و شرت) دیآیمن ناش شوخ
 دنهدیم حیجرت یعیبط روط هب اپون لافطا هک
 ،لاثم روط هب .دینک ورس (روش و نیریش)
 هدش هدنر رینپ اب (خلت) یلکورب بیکرت
 ییاشچ یاه هناوج یارب یلاع یبیکرت ،(کمن)
.تسا اپون لافطا

 اجنیا تدیدیرک تفایرد و یورس لیمکت یارب
 !فقوتدینک کیلک

رد دینک ادیپ ام
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