
ماگدوخ سرد

 ات دینک کیلک اهتنا رد یجنسرظن دنویپ یور ،سرد نیا ٔهعلاطم زا سپ
 تفایرد هیذغت شزومآ رابتعا ناتسالک یارب و دیهد خساپ شسرپ دنچ هب
.دینک

 اب طبترم تالکشم تیریدم
ییاذغ یاه هدعو نامز

 دناوت یم ییاذغ هدعو نامز ،دیشاب هتشاد اذغ زیم رس ییاپون ناکدوک رگا
 یارب ییاذغ هدعو نامز ات دینک یوریپ تاکن نیا زا .دشاب سرتسا اب مأوت
.دوش شخب تذل هداوناخ مامت
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؟تسیچ لومعم ندروخ اذغ

       زور رد هن یلو زور کی رد اذغ نتشاد تسود •
.یدعب
 ات و هدعو کی رد اذغ زا یمک ریداقم ندروخ •
 ییاذغ هدعو رد باقشب رد دوجوم یاذغ ندروخ اهتنا
.یدعب
.نآ ندروخ زا یراددوخ و دیدج یاذغ ندرک ناحتما  •
 لبق راب دنچ یارب دیدج یاذغ کی ندرک اشامت  •

.نآ ندیشچ زا

؟تسیچ لومعم ندروخ اذغ

 ،دسر یم ناتکدوک هب نداد اذغ هب تبون یتقو
:دیریگ یم میمصت امش .دیراد تیلوئسم 3 امش

دروخب یزیچ هچ ناتکدوک •
دروخب اذغ ینامز هچ  •
دروخب اذغ اجک و •

:امش کدوک تیلوئسم

دروخب اذغ رادقم هچ •
هن ای دروخ یم اذغ ایآ هکنیا و •

 هزاجا و دیهد ماجنا ار ناتکدوک نداد اذغ راک امش
.دهد ماجنا ار شدوخ راک زین وا دیهد

    .دنتسه دنسپ لکشم یتاذ روط هب ندروخ اذغ رظن زا ناکدوک
 نکمم ،دنروخ یم هت ات راهان رس اهنآ هک ییاهزوم .دنتسه طاتحم دیدج یاهاذغ ندرک ناحتما یارب اهنآ
 دناوت یم لاح نیا اب ،تسا لومعم یلیخ راتفر نیا هچرگا .دروایبرد رس قاتا فک زا ماش ماگنه تسا
.دنک دنیاشوخان ار ییاذغ هدعو نامز و دوش یتالکشم ببس
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 تالکشم تیریدم هب دناوت یم هک تسا هدمآ تاکن زا یخرب اجنیا رد
.دنک کمک امش هب ییاذغ یاه هدعو

 یاه هدعو  .دیشاب دنبیاپ نیتور لاور کی هب  .1
 ورس اه نامز نامه رد زور ره ار اه هدعو نایم و ییاذغ
 ار ییاذغ هدعو دهاوخن ناتکدوک رگا .دینک
 یارب یتصرف یلومعم هدعو نایم کی ،دروخب
 دیناوت یم .درک دهاوخ مهارف یذغم یاذغ ندروخ
 یاه هدعو نیب یلو ،دیهد هئارا اذغ هارمه ار ریش
 دیهدب هزاجا رگا .دیهدب بآ اه هدعو نایم و ییاذغ
 ای ریش ،هویمبآ اب زور لوط رد ناتکدوک
 تسا نکمم راک نیا ،دنک رپ ار شمکش هدعو نایم
.دهد شهاک ییاذغ هدعو یارب ار شیاهتشا

 وا یاهتشا نتشادن ای—ناتکدوک یاهتشا یارب  .2
 کی ندروخ زا ناتکدوک رگا .دیوش لئاق مارتحا
 دایز دینکن یعس ،دنک یم بانتجا ییاذغ هدعو
 یادن هب ناکدوک هک تسا بوخ .دیریگب تخس
 دوخ یامنهار ار یگنسرگ و دنهد شوگ ناشندب
 نکمم ،دنروخب یلصفم راهان اهنآ رگا .دننادب
 ناتکدوک .دنهدن ناشن ماش هب یا هقالع دایز تسا
 .دروخب دهاوخ یم هچ هک دنک نییعت ناشدوخ دیاب
 و ندروخ یارب کدوک نداد رارق راشف تحت
 ًالمع دناوت یم ندروخن تروص رد اهنآ هیبنت
 تسود تسا نکمم هک ییاهاذغ زا اهنآ دوش ببس
.دنوش رفنتم دنشاب هتشاد

 .دینک یراددوخ ندروخ اذغ یارب اهنآ قیوشت زا  .3
 ریاس ندروخ یارب ییاه قوشم اب اهنآ قیوشت زا
 «هزیاج» یاذغ راک نیا اب .دینک یراددوخ اهاذغ
 هک ییاذغ و دوش یم رتزیگنا ناجیه یتح
 دنیاشوخان یرابجا دننک ناحتما اهنآ دیهاوخ یم
 ببس دناوت یم نینچمه راک نیا .دوش یم
.دوش ماش زیم رس هنابش یاه یریگرد

 کی کدوک رگا .دینک یعس هرابود ،دینک یعس  .4
 هب .دیوشن سویأم ،دنک یم عانتما ییاذغ زا راب
 .دیهد همادا هدشن دنسپ و دیدج یاهاذغ ندرک هئارا
 هک دشکب لوط رتشیب ای راب 10 تسا نکمم
 ییاشچ یاه هناوج ات دشچب ار ییاذغ اپون کدوک
 هدش یدنبنامز ییاذغ یاه هدعو .دریذپب ار نآ وا
 نیا زا نانیمطا هب دناوت یم دودحم یاه هدعو نایم و
 یفرعم ماگنه ناتدوک هک دنک کمک عوضوم
.دنشاب هنسرگ دیدج یاذغ ندش

 یاهراک زا یخرب .ولوچوک یاهزپشآرس  .5
 تراظن اب ،هتبلا) اپون ناکدوک یارب یزپشآ
 ندرمش ،ندز مه ،ندرک کلا :تسا یلاع (ناوارف
 ای غاب زا هزات ندروخ یزبس ندیچ ،تابیکرت
 ار ونم ولوچوک زپشآرس دیهد هزاجا .هرجنپ هبل
 ماش یارب ار تاجیزبس ای هویم و دنک تیریدم
.دنک باختنا
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 هژیو هب ،ملاس یاهاذغ زا یعونت .هیودا :عونت  .6
 یاراد یاهاذغ و دیهد هئارا تاج هویم و تاجیزبس
 ینیمز مداب هرک ،تشوگ لثم الاب نیئتورپ
 دینک کمک .دینک هفاضا زین غرم مخت و
 ار اذغ رد دیدج تابیکرت و اه معط ناتکدوک
 فلتخم یاه هیودا و ندروخ یزبس .دنک ناحتما
 رت هزمشوخ ات دینک ناحتما هداس یاهاذغ هارمه ار
 .دنوش

 اپون ناکدوک .دینک شخب تذل ار ندروخ اذغ  .7
 و ریگ مشچ شنیچ رد ار اهاذغ دنراد تسود
 شنیچ اب .دننک هبرجت هناقالخ یاه شور
 هک دینک یراک گنراگنر یاه لکش و بلاج
 ناکدوک .دنسرب رظن هب زیگنا هسوسو اهاذغ
 اه کمقل .دنرب یم تذل راد سس یاهاذغ زا نینچمه
 اپون ناکدوک یارب ًالومعم (اهدوفرگنیف)
 علب لباق یاه هکت رد ار دماج یاهاذغ .تسا بوبحم
 ار اهنآ دنناوتب ییاهنت هب ناکدوک ات دیربب
 یفاک هزادنا هب اه هکت هک دیوش نئمطم ،دنروخب
.دوش بانتجا یگفخ رطخ زا ات دنشاب کچوک

 هک اجنآ ات تاقوا بلغا .یگداوناخ کبس  .8
 .دیروخب اذغ یگداوناخ تروص هب تسا نکمم
 تاقوا نیا زا .دینک شوماخ ار یقرب یاه هاگتسد
 .دینک هدافتسا ملاس هیذغت یزاسلدم یارب
 .دینک ورس هداوناخ لک یارب ییاذغ هدعو کی
 دیا هدرک ورس هچنآ ندروخ زا ناتکدوک رگا
 نیا .دینکن تسرد هژیو یاهاذغ ،دنک یم عانتما
 جیورت ار هنادنسپ لکشم ندروخ اذغ طقف راک
 یاهاذغ زا یکی لقادح دینک یعس .دنک یم
 دینک هفاضا هدعو ره رد ار ناتکدوک دنسپدروم
 هاوخ ،دیهد هئارا ینزاوتم ییاذغ هدعو نانچمه و
.هن ای دنشاب هتشاد تسود

 دروم ییاذغ هک ینامز .(اه ینارگن) اه لپ زا ندش در  .9
 هک دینک هدافتسا یشور زا ،دش عقاو شریذپ
 و دنیوگ یم «ییاذغ یاه لپ» هیذغت نیصصختم
 یفرعم یرگید یاهاذغ ،بیکرت و معط ،گنر اب
 دروخ دهاوخ ناتکدوک هچنآ رد ار عونت هک دینک
 یاپ زا ناتکدوک رگا لاثم یارب .دیشخب عونت
 و نیریش ینیمز بیس هروپ ،دیآ یم ششوخ ودک
 .دینک ناحتما ار جیوه هروپ سپس

 ای انشآان یاهاذغ دینک یعس .بسانم تفج کی  .10
 دنرادن تسود ادتبا ناوج ناکدوک هک ییاه معط
 هک ییانشآ یاهاذغ اب هارمه ار (یخلت و یشرت)
 ینیریش) دنهد یم حیجرت ًاتاذ اپون ناکدوک
 ندرک هارمه لاثم یارب .دینک ورس (یروش و
 (روش) هدش هدنر رینپ اب (خلت) یلکورب ملک
 کدوک ییاشچ یاه هناوج یارب یلاع بیکرت
.تسا اپون

 تفایرد و یجنسرظن لیمکت یارب
!دیرادهگن تسددینک کیلک اجنیا رابتعا
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