
 

 

 رپمکسا کینکت

 ؟تسیچ رپمکسا کینکت

 ندرک ادیپ ،دیهد دوبهب ای و دیهد هعسوت ار سیورس ای لوصحم کی دیهاوخیم هک یتقو بلغا
  .تسا راوشد دیدج یاههدیا

 هب رازبا نیا .دننک کمک دنناوتیم رپمکسا دننام هناقالخ یزادرپ هدیا یاهکینکت هک تساجنیا
 ار امش و دینک قلخ دیدج تامدخ و تالوصحم یارب یدیدج یاههدیا دنکیم کمک امش
  .دیشخب دوبهب ار دوجوم یاههدیا دیناوتیم هنوگچ هک دینک رکف نیا هب هک دنکیم قیوشت

 رپمکسا ففخم

 :زا تسا ترابع رپمکسا ففخم

 ینیزگیاج •
 بیکرت •
 رگید فده کی یارب )ندرکراگزاس،نداد قیبطت( ندرک بسانم •
 حالصا •
 رگید دربراک •
 فذح •
 ندرک هنوراو •

 

 تفه زا کی ره زا هدافتسا اب ،دوجوم تالوصحم دروم رد یتالاوس ندیسرپ اب رازبا نیا زا امش
 یارب یا هناقالخ یاههدیا دننکیم کمک امش هب تالاوس نیا .دینکیم هدافتسا الاب رد مایپ
  .دیروآ تسد هب یلعف تالوصحم دوبهب و دیدج تالوصحم هعسوت



 

 

 تالاوس لصا رد ،دش هتخانش یزغم نافوط رگزاغآ ناونع هب یرایسب طسوت هک ،نروبسا سکلا
 نیا هک دوب هدنسیون و شزومآ ریدم لربا باب ،لاح نیا اب .درک حرطم کینکت نیا رد ار یرایسب

  .درک یهد نامزاس یظفح رپمکسا رد ار تالاوس

 رپمکسا کینکت زا هدافتسا هوحن

  .تسا ناسآ اعقاو رپمکسا کینکت زا هدافتسا هوحن

 دیهاوخیم هک دشاب یدروم دناوتیم نیا .دیریگب رظن رد ار دوجوم تامدخ ای لوصحم کی ،لوا
 دینکیم رکف هک یدروم ای ،دیراد لکشم نآ اب رضاح لاح رد هک یدروم ،دیشخب دوبهب ار نآ

 .دشاب هدنیآ هعسوت یارب یبوخ عورش هطقن دناوتیم

 یارب هک یظفح زا هدافتسا اب ،دیسرپب دیاهدرک ییاسانش هک یلوصحم دروم رد یتالاوس سپس 
 .دینکیم هدافتسا امش ییامنهار

 ام) .دراد هارمه هب دوخاب ار یدایز یاهخساپ و تالاوس یزغم نافوط ،دیناوتیم هک ییاج ات
 هاگن دیدش هجاوم اهنآ اب هک ییاهخساپ هب ،تیاهن رد ).میدناجنگ ریز رد ار هنومن لاوس دنچ
 ؟درادن دوجو لکشم نیا لح یارب یهار چیه ایآ .دینک

 دوجوم لوصحم کی هعسوت ای ،دیدج لوصحم کی داجیا یارب اهنآ زا کی ره زا دیناوتیم ایآ
 رتشیب ار اهنآ دیناوتیم ،دنسریم رظن هب یلمع امش یاههدیا زا کی ره رگا ؟دینک هدافتسا
  دینک یسررب

 



 

 

  هنومن یاهشسرپ

 ینیزگیاج

  ؟دینک هلدابم ای نیزگیاج لوصحم دوبهب یارب دیناوتیم یعبانم ای داوم هچ

 ؟دینک هدافتسا دیناوتیم یرگید دنیآرف ای لوصحم هچ زا

  ؟ینک نیزگیاج یناوتیم ار ینیناوق هچ

 یرگید زیچ یارب نیشناج کی ناونع هب ای ،یرگید یاج رد لوصحم نیا زا دیناوتیم ایآ
  ؟دینک هدافتسا

  ؟دتفایم یقافتا هچ ،دیهد رییغت لوصحم نیا هب تبسن ار دوخ شرگن ای و تاساسحا رگا

  بیکرت

  ؟دتفایم یقافتا هچ دینک قلخ یدیدج زیچ ات دینک بیکرت یرگید اب ار لوصحم نیا امش رگا

 ؟دینک بیکرت مه اب دیناوتیم ار یزیچ هچ لوصحم نیا زا هدافتسا ندناسر رثکادح هب یارب

 نیا هب تبسن دیدج درکیور کی ات دینک بیکرت مه اب ار عبانم و دادعتسا دیناوتیم هنوگچ
  ؟دینک داجیا لوصحم

 )ندرکراگزاس،نداد قیبطت( ندرک بسانم

  ؟دیهد قیبطت رگید هدافتسا ای فده کی هب تمدخ یارب ار لوصحم نیا دیناوتیم هنوگچ

  ؟تسا یلکش هچ رگید لوصحم

 ؟دینک یزاسهیبش لوصحم نیا قابطنا یارب دیناوتیم ار یزیچ هچ ای یسک هچ

  ؟تسا امش لوصحم هیبش یرگید زیچ هچ

 ؟دیهد رارق نآ رد ار دوخ لوصحم دیناوتیم یرگید هنیمز هچ

  ؟دینک هدافتسا نتفرگ ماهلا یارب دیناوتیم یرگید یاههدیا ای تالوصحم هچ زا

 حالصا

 ؟دیهد رییغت ار دوخ لوصحم ساسحا ای ،رهاظ ،لکش دیناوتیم هنوگچ



 

 

 ؟دینک هفاضا لوصحم نیا رییغت یارب دیناوتیم یزیچ هچ

 ؟دینکیم دیکات ای دیکات یزیچ هچ رب رتشیب شزرا داجیا یارب امش

  ؟دینک قلخ یدیدج زیچ ات دینک تیوقت دیناوتیم ار لوصحم نیا زا یرصنع هچ

 رگید دربراک

 ؟دینک هدافتسا رگید تعنص کی رد دیاش ،یرگید یاج رد لوصحم نیا زا دیناوتیم ایآ

  ؟دنک هدافتسا لوصحم نیا زا دناوتیم یرگید سک هچ

 ؟تشاد دهاوخ یتوافتم راتفر هنوگچ رگید طیارش رد لوصحم نیا

 ؟دیزاسب یدیدج زیچ ات دینک تفایزاب ار لوصحم نیا تاعیاض دیناوتیم ایآ

  فذح

 ؟دینک هداس ای هداس ار لوصحم نیا دیناوتیم هنوگچ

 ؟دینک فذح دیناوتیم ار ینیناوق ای ،تاعطق ،اهیگژیو هچ

 ؟ینک رتشیب ای رتکبس ،رتعیرس ،رتکچوک ار نآ یناوتیم روطچ

  ؟دتفایم یقافتا هچ دیهدب تسد زا ار لوصحم نیا زا یشخب امش رگا

 ندرک هنوراو

 بیترت توافتم روط هب ار اهراک ای و دینک سوکعم ار دنیآرف نیا امش رگا دتفایم یقافتا هچ
  ؟دیهد

  ؟یچ یدب ماحنا ور ینکب یاوخیم هک یراک سکعرب اقیقد ینک یعس هگا

  ؟دینک نیزگیاج لوصحم نیا شرافس رییغت یارب دیناوتیم ار ییازجا هچ

 ؟دینک هلدابم ای سوکعم دیناوتیم ار ییاهشقن هچ

  ؟دینک یهدنامزاس هرابود ار لوصحم نیا دیناوتیم هنوگچ

 


