
 

 

 ؟میهد شیازفا ار دوخ نادنمراک ییاراک هنوگچ
 همدقم
 ؟دناسریم یرتشیب ییاراک هب ، موادم تیریدم و هزیگنا نتشاد نودب ار دوخ میت هنوگچ عقاو رد
 یخرب هک یلاح رد دنهد یم ماحنا تمحز نودب ار اهراک اه میت زا یضعب ارچ دسر یم رظن هب
 ؟دننک یم شالت ینوناق تلهم هب ندیسر یارب رگید
 دسر یمن رظن هب ، دینک یم هک یراک ره .تسا بقع هشیمه امش میت یتقو تسا هدننک دیماان

 دیناد یمن طقف امش - دراد یلثم دیلوت ییاناوت امش میت هک دیناد یم امش .دیتفیب بقع زگره
 .دنورب احنآ هب ات دینک کمک اهنآ هب هنوگچ
 ؟تسیچ نادنمراک ییاراک
 رد دراد زاین دنمراک هب (UOS) تامدخ دحاو کی هک تسا ینامز تدم نادنمراک ییاراک
 Houston قبط .دشک یم لوط نآ ماحنا یارب یروئت رظن زا هک ینامز تدم اب هسیاقم

Chronicle ، هناگادج تکرش ره هچرگا ، دنا هدرک داجیا ییاهرایعم رضاح لاح رد عیانص رثکا 
 .دنک یریگ هزادنا ار دوخ نادنمراک هنوگچ هک دریگب میمصت دیاب

 
 ؟دیشخب دوبهب راک لحم رد ار دوخ درکلمع دیناوت یم هنوگچ
 :تسا هدش هدروآ راک رد درکلمع دوبهب یارب راک یرو هرهب یارب هتکن تفه اجنیا رد
 :دیشاب یبرم کی لابند هب
 اهنآ ، دنک یمن هیصوت طقف بسانم یبرم .دیتسه راکش لاح رد هک دیهد عالطا دوخ هکبش هب
 .دینیبب دیدج یشور هب ار دوخ لغش دوش یم ثعاب هک دنسرپ یم یتالاوس و دنهد یم شوگ
 :دیریذپب دوخ میت رد نارگید بوخ راک زا
 دیشاب رتدمآراک راک رد امش دوش یم ثعاب هک تسا روآ تفگش یبناج رثا کی نیا
 :دینک هدافتسا اههفقو زا



 

 

 عطق ار امش راک هک راب ره و دیراذگب نایم رد دوخ ناراکمه اب دیاب هک ار یدراوم زا یتسیل
 و رتدیفم رایسب اه هفقو هک دوش یم ثعاب نیا .دینک ثحب تسیل رد ار دوخ دراوم ، دندرک
 .دنشاب رتدمآراک

 :دینک باختنا دعب زور یارب ار یرورض دروم هس
 هتشاد یهجوت لباق تفرشیپ دعب زور رد دیهاوخ یم هک ار هنیمز هس ، راک کرت زا لبق زور ره
 .دینک روضح مالعا تسیل نیا اب رابکی تعاس دنچ ره ، دعب زور .دینک تسیل ، دیشاب

 :ولج هب تکرح
 لقتنم دوخ سیئر هب ار نآ .دیهد همادا و دینزب ادص هدش مامت ار نآ ، دش مامت یراک یتقو
 هب هک تشاد دیهاوخن ار نآ تقو ًالامتحا و تسا ینالوط ًالامتحا امش یاهراک تسیل .دینک
 .دیسرب یرظن لامک
 :دیهاوخب کمک
 مهم رایسب یراکمه .دیهد ماحنا ار یراک هنوگچ دینادب دیاب دینک رکف و دینکن فلت ار دوخ تقو
 ردقچ امش ییاراک ، رگید صخش اب راک ماگنه هک دیشاب بقارم و دیهاوخب کمک امش زا .تسا
 .دبای یم دوبهب
 :دینکن دامتعا دوخ هظفاح هب

 .دینک داجیا دوخ راک رد دیدج یاه هدیا ماغدا و ندرک تشاددای یارب یمتسیس

 
 نادنمراک ییاراک شیازفا لماوع
 نادنمراک همه یارب یداصتقا یاه قوشم )١
 راد ینعم دروخزاب )٢
 دیهد رارق تیولوا رد ار مارتحا )٣
 دیوش لش تنرتنیا یاه تیعونمم رد )٤
 دیهد شزومآ ار تیریدم حوطس مامت )٥
 دینک ینابیتشپ نادنمراک زا )٦
 دینک نییعت ار صخشم فادها )٧
 دیهد شیازفا ار تخانش و شیاتس )٨



 

 

 دیزاسب نتسکش رد )٩
 شقن یاه لدم ناونع هب دشرا تیریدم )١٠


