تِ ًام ذسا
زسضیؽ ًگاضُ ی ۷
تِ تِ چِ ضٍؾسایی !
اضظقیاتی اظ ًگاضُ ی ۶ۺ
خطؾف زضتاضُ ی ًگاضُ ی  + ۶زوطیي ترف وطزى ٍصساوكی .
 زض صَضذ گن قسى زض خاضن چِ هی وٌیس ؟ تَؾساى ( خاضن) هحل اًجام چِ واضّایی اؾر ؟چٌس ولوِ تگَ وِ صسای اٍلكاى ( چـ) تاقس ؟ (.چازض – چای – چسط  -چَب )
ولوازی ضا تگَ وِ صسای آذطقاى ( تـ ) تاقس؟ ( زاب  -آب – وثاب  -آفساب )
تاضّاقسُ زاًف آهَظاى تِ زَج تِ ػٌَاى ولوِ ای وِ صسای آذط آى ( تـ ) اؾر اقاضُ وطزُ اًس(.زَب) زَجِ زاقسِ تاقین ایي اظجولِ هَاضز اقىاالذ زلفظی اؾر وِ تایس اصالح
قَز.
چسطضا ترف وي  ،ؾدؽ صساوكی آى ضا اًجام تسُ
چسط ــــــــــــــــــــ» چسط * صساوكی { چسط ـــــ» چـ  +ـَ  +زـ  +ض }
ولواذ تیكسطی ضا ترَاّیس وِ ترف وطزُ ٍ صسا وكی وٌٌس ٍ اظ لؿور ّای تثیي ٍ تگَ  ,گَـ وي ٍ تگٍَ تگطز ٍ خیسا وي ًگاضُ ی ّ ۶ن ؾَاالزی عطح وٌیس .

اّساف زضؼ ( ًگاضُ ی ) ۷ۺ
 ۱آقٌایی تا ضٍؾسا ٍ ضٍؾساًكیٌاى
 ۲آقٌایی تا ذاًِ ّای ضٍؾسایی ٍ خسیسُ ّای هَجَز زض ضٍؾسا
 ۳آقٌایی تا ضٍحیِٔ ّوىاضی زض ضٍؾسا
 ۴آقٌایی تا ٍؾایل وكاٍضظی زض ضٍؾسا ٍ هحصَالذ ضٍؾسایی
 ۵آقٌایی ٍ ػاللِ هٌسی تِ حیَاًاذ اّلی ،فایسُ ٍ ًمف آًْا زض ضٍؾسا
 ۶زَاًایی ضؾن ذغَط هٌحٌی اظ ضاؾر تِ چح ٍ اظ تاال تِ خاییي
 ۷زَاًایی زلفظ ولیس ٍاغُ ّای ضٍؾسا ،ازاق ،اضزن ٍ...

هفاّین ّ ,سف ّا ٍ هْاضذ ّای ًگاضُ ی ۷
 – ۱هكرصاذ ضٍؾسا ٍ ضٍؾساییاى ضا تیاى هی وٌس .
 – ۲زض هَضز قغل هطزم زض ضٍؾسا صحثر هی وٌس .
 – ۳تطذی اظهحصَالذ وكاٍضظی هطزم ضٍؾسا ضا تط هی قواضز .
 – ۴زض هَضز ًمف ظًاىِ ضٍؾسا زض هعضػِ زَضیح هی زّس .
 – ۵اظ گَقر ٍ لثٌیاذ تِ ػٌَاى زٍ هحصَل هْن زاهدطٍضی اقاضُ هی وٌس .
 – ۶تِ ذاًِ ّای ضٍؾسایی تِ ػٌَاى هحلی تطای ًگِ زاضی حیَاًاذ ذاًگی اقاضُ هی وٌس .
ً – ۷مف حیَاًاذ ذاًگی ضا تِ جْر تطعطف وطزى تركی اظ ًیاظّای ضٍظهطُ هْن هی قواضز .
– ۸زؼسازی اظ ٍؾایلی ضا وِ زض واقر ٍ تطزاقر هحصَالذ وكاٍضظی اؾسفازُ هی قَز ًام هی تطز .
 – ۹اظ ضٍؾساییاى تِ ػٌَاى افطازی ًام هی تطز وِ تیكسط هَاز غصایی ذَز ضا زَلیس هی وٌٌس .
 – ۱1اظَّای خان ٍ واض(فؼالیر تسًی) زض ضٍؾسا تِ ػٌَاى زٍػاهل هْن ؾالهسی افطاز ًام هی تطز .
ٍ – ۱۱جَز آب  ،تاغاذ تا زضذساى فطاٍاى ٍ هعاضع اظجولِ ظیثاییْای ضٍؾسا تطهی قوطز.
 – ۱۲هْطتاًی ٍ ّوىاضی زض واضّا ضا اظ ٍیػگی ّای تاضظ ضٍؾساییاى تیاى هی وٌس .
 – ۱۳تیاى هی وٌس وِ زض ضٍؾسا زوام افطاز حسی وَزواى زض واض زَلیس هكاضور زاضًس .
 – ۱۴اٍذاًِ ّای ضٍؾسایی ضا هحل واض ٍ زَلیس تطهی قوطز .

زسضیؽ زضؼ
گطچِ زاًف آهَظاى تا هحیظ ضٍؾسا آقٌایی زاضًس ،
ٍلی تْسط آى اؾر وِ زسضیؽ زض هحیظ ضٍؾسا صَضذ خصیطز.
تچِ ّا ضا تِ ضٍؾسا هی تطین  ،گطزقی زض تیي ذاًِ ّای ضٍؾسا ،
هعاضع ٍ تاغاذ ٍ گفسگَیی تا هطزم ٍ ؾدؽ زسضیؽ ضا قطٍع هی وٌین.
الثسِ تطای تٌسُ ٍ ّوىاضاًی وِ زض ضٍؾسا زسضیؽ هی وٌٌس ،
اضائِ ی ایي ًگاضُ ٍ زفْین آى تِ زاًف آهَظاى ؾْل زط ذَاّس تَز .
تایس زاویس وٌن وِ زسضیؽ چِ زض والؼ یا چِ زض ضٍؾسا تطگعاض قَز
هَاضز شیل ضا تطای ضؾیسى تِ اّساف ٍ هفاّین زضؼ خی هی گیطین.
زض واض گطٍّی ۺ
 ّطیه اظ زاًف آهَظاى زضتاضُٔ آًچِ زض زصَیطیا ضٍؾسا هی تیٌٌس ،فىط هی وٌٌس. زاًف آهَظاى ّط گطٍُ زضتاضُٔ آًچِ زض زصَیط یا ضٍؾسا هی تیٌٌس ،تا ّن گفر ٍگَ هی وٌٌس. تا زَجِ تِ ًظط هؼلنً ،وایٌسُ ای اظ گطٍُ یا ّؤِ اػضای گطٍُّطچِ ضا زض زصَیط یا ضٍؾسا هی تیٌٌس ،تیاى هی وٌٌس.
 هؼلن تا زَجِ تِ اّساف ایي ًگاضُ ،زاًف آهَظاى ضا ّسایر وطزُ ٍ اقىاالذ زلفظی آًْا ضاتطعطف هی وٌس.زصَیط ًگاضُ ی  ۷ضا هماتل زیسگاى وَزن لطاض هی زّین یا
اگط تاظزیس اظ ضٍؾسا زاقسِ این زض گَقِ ای اظ تاغاذ ؾطؾثع
زٍض ّن جوغ قسُ ٍ خطؾف ّا ضا هغطح هی وٌین.
ؾَاالذ تایس ها ضا تِ اّساف ٍ هفاّین تاال ًعزیه وٌس .
 – ۱زصَیط چِ جایی ضا ًكاى هی زّس؟ ( یا تاظزیس ها اظ چِ هىاًی تَز؟) ضٍؾسا ( زُِ )
 – ۲زض ضٍؾسا چِ چیعّایی زیسُ هی قَز ؟
ذاًِ  ،زضذر  ،تاؽ  ،گَؾفٌس  ،گاٍ  ،ضٍز ذاًِ  ،هعضػِ  ،ذطٍؼ  ،اُضزن ٍ...
 – ۳قغل اصلی هطزم ضٍؾسا چیؿر؟
قغل اصلی هطزم ضٍؾسا وكاٍضظی ٍ زاهدطٍضی اؾر.
 – ۴زاهدطٍضی زض ضٍؾسا چگًَِ اًجام هی قَز ؟
آى ّا گلِ ّای گَؾفٌس ضا تِ چطا هی تطًس .
اظ گلِ ّای گاٍ زض عَیلِ یا هعاضع ًگِ زاضی هی وٌٌس .

تطذی اظ هطزم تِ خطٍضـ هطؽ  ،تَللوَى ٍ خیلِ ی وطم اتطیكن هكغَلٌس .
الثسِ هی زَاى تِ ظًثَض زاضی تطای زَلیس ػؿل ٍ
ًگِ زاضی تطذی خطًسگاى اقاضُ وطز.
 – ۵وكاٍضظاى چِ هحصَالزی ضا تطزاقر هی وٌٌس؟
گٌسم  ،جَ  ،اًاض  ،تازام  ،اًگَض  ،تطًج ٍ...
 – ۶زض زَلیس هحصَالذ وكاٍضظی چِ وؿاًی ّوىاضی هی وٌٌس ؟
هطزم ضٍؾسا تایىسیگط ّوىاضی هی وٌٌس .
فطظًساى وكاٍضظ زض اًجام واضّا تِ اٍ ووه هی وٌٌس .
ظًاى ػالٍُ تط ذاًِ زاضی زض واض وكاٍضظی زالـ هی وٌٌس.
وَزواى ًیع تا اًجام واضّای ؾازُ تِ زیگط اػضا یاضی هی ضؾاًٌس.
 – ۷زَلیساذ زاهدطٍضی ضٍؾسا وسام اؾر ؟
گَقر  ،لثٌیاذ  ،زرن هطؽ ؛ ػؿل ٍ...
 – ۸تِ وسام هَاز غصایی لثٌیاذ هی گَیین ؟
قیط  ،هاؾر  ،وطُ  ،خٌیط  ،زٍؽ  ،لطُ لطٍذ  ،وكه .
 – ۹وسام حیَاًاذ زض ذاًِ ّای ضٍؾسایی ًگِ زاضی هی قًَس ؟
گَؾفٌس  ،گاٍ  ،هطؽ  ،جَجِ  ،اُضزن ٍ ...تِ زؼساز ون زض ذاًِ ًگِ زاضی هی قَز .
 – ۱1حیَاًاذ ذاًگی وسام احسیاجاذ ذاًَازُ ضا تطآٍضزُ هی وٌس ؟
زرن هطؽ  ،گَقر  ،قیط ٍ هاؾر  ،خٌیط  ،وطُ ٍ ...
 – ۱۱اظ وسام حیَاًاذ تطای تاضتطی ٍ ؾَاضی زض ضٍؾسا اؾسفازُ هی قَز ؟
اظ اؾة ٍ االؽ ٍ لاعط تِ ایي هٌظَض اؾسفازُ هی قَز.
 – ۱۲چِ ٍؾایلی زض زَلیس هحصَالذ وكاٍضی اؾسفازُ هی قَز ؟
زطاوسَض  ،زیلط  ،ذطهي وَب ( ووثایي )  ،تیل  ،چْاضقاخ ٍ ...
– ۱۳ػلر ؾالهسی ٍ قازاتی هطزم ضٍؾسا چیؿر ؟
اًجام واض زض هعضػِ  ،اؾسفازُ اظ َّای خان  ،هَاز غصایی ؾالن ٍ همَی
 – ۱۴هطزم زض ضٍؾسا چِ ٍیػگی ّایی زاضًس ؟
آًاى تؿیاض هطزهی تاذسا  ،هْطتاى ٍ تِ یىسیگط زض واض ّا ووه هی وٌٌس .
 – ۱۵ػالٍُ تط وكاٍضظی ٍ زاهدطٍضی چِ واضّای زیگطی زض ضٍؾسا اًجام هی قَز ؟
لالی تافی  ،آجط خعی  ،ؾفالگطی ٍ ...
 ۱۶ؾاذر ذاًِ ّای ضٍؾسایی تیكسط اظ چِ هصالحی اؾر ؟
تیف زط ذاًِ ّا اظ گل ٍ تا ؾمف ّای اظ چَب اؾر .
اها اذیطا ذاًِ ّا تا هصالح جسیس تِ صَضذ اؾىلر آّي ؾاذسِ هی قَز.
هغاتمر زصَیط تا ٍاغُ ٍ تیاى قفاّی

ّسف اصلی ایي لؿور هغاتمر زصَیط تا ٍاغُ تِ عَض غیط هؿسمین ،ضفغ اقىاالذ زلفظی،زمَیر تیاى قفاّی ٍ زصَیطی اؾر .تٌاتطایي آهَظگاض تایس زلر وٌس وِ ّطگع تِ ٍاغُٔ
ظیط زصَیطّای وَچه زأویس ًىٌسّ .طچٌس زاًف آهَظ ًاذَزآگاُ هیاى زصَیط ٍ قىل ذغی ،اضزثاط ایجاز هی وٌس.
زصاٍیط هَجَز زض ظیط ًگاضُۺ
ازاق ،اضزن ،گاٍ ،گَؾفٌس ،ضٍزذاًِ ،خل ،تطف ،ػلف ،ؾطٍ
وسام زصاٍیطّا ّن خایاًٌس ( صسای آذطقَى هثل ّن اؾر ) ؟{ ؾَطٍ ٍ گاٍ  ،ذة صسای آذطقَى چیؿر؟ ( ٍ)}

{ تطف ٍ ػلف  ،ذة صسای آذطقَى چیؿر؟ ( فـ)}
وسام زصاٍیط ّن آغاظًس ( صسای اٍلكَى هاًٌس ّن اؾر ) ؟
{<< اُضزن ٍ اُزاق>>  ،ذة صسای اٍلكاى چیؿر؟ ( ـُ ) }
{<< گَؾفٌس ٍ گاٍ >>  ،ذة صسای اٍلكاى چیؿر؟ ( گـ ) }
صسای اٍل ( ضٍزذاًِ ) چیؿر ؟ (ض)
چٌس ولوِ تگَ وِ صسای اٍلكَى ( ض ) تاقِ ؟ ضاُ  ،ضٍؾسا  ،ضاًٌسُ ٍ...
صسای اٍل ولوِ ی خُل چیؿر ؟ (خـ )
چٌس ولوِ تگَ صسای اٍلكَى ( خـ ) تاقس ؟ خاور  ،خطزُ  ،خاوي ٍ ...
صسای آذط ولوِ ی اُزاق چیؿر؟ ( لـ )
چٌس ولوِ تگَ وِ صسای آذطقَى ( لـ ) تاقس ؟ اُجاق  ،ؾاق  ،تَق ٍ...
اگط ولوازی هاًٌس زاؽ ،تاؽ ،والؽ ٍ ...ضا گفسٌس لثَل هی وٌین.
ترف وي ٍ صساوكی ضا اًجام تسُ ؟
اُضزن ــــــــــــــــــــ» اُضزن * صساوكی { اُض ـــــ» ـُ  +ض } { زَن ـــــ» ز  +ـَ  +ن }
ضٍزذاًِ ــــــــــــــــــــ» ضٍز  +ذا * ًِ +
صساوكی { ضٍز ـــــ» ض  + ٍ +ز } { ذا ـــــ» خ  +ا } { ًِ ـــــ» ًـ  +ـِ }
ٍ ؾَال ّای تیكسط تا قوا ...

تثیي ٍ تگَ ۺ

ّسف اظ ایي ترف ،زصَیطذَاًی ،تیاى قفاّی ،جولِ ؾاظی ٍ زضن اضزثاط زصاٍیط اؾر( .فؼّالیّر گطٍّی) .
 زاًف آهَظاى زض ّط گطٍُ اتسسا زصَیط ضا تطضؾی وٌٌس ٍضاجغ تِ آى فىط وطزُ ٍ گفر ٍ گَ وٌٌس. ؾدؽ هؼلن تِ صَضذ گطٍّی یا فطزی ضاجغ تِ آى زصَیط ؾؤال وٌس. تیي زصاٍیط ضاتغِ ی هفَْهی ٍجَز ًساضز.هفَْم ّط زصَیط جسای اظ زصاٍیط زیگط اؾر . ؾؼی قَز تچِ ّا تا جولِ ّای واهل تِ ؾؤاالذ خاؾد زٌّس ٍزض تطاتط جولِ ّای واهل زط ،زكَیك قًَس.حطور چكن اظ ضاؾر تِ چح هَضز زَجِ لطاض گیطز.
زصَیط ۱خسض زض هعضػِ واض هی وٌس ( .آقٌایی تا هعضػِ ،وكاٍضظیٍ ،ؾایل وكاٍضظی ٍ) ...
زصَیط ۲تچِّ ّا زض واض هعضػِ تِ خسض ووه هی وٌٌس ۺ (آهَظـ ّوىاضی ٍ ّویاضی(
زصَیط ۳هَلغ ظْط اؾر ،خسض تا تچِّ ّا هكغَل ذَاًسى ًواظ اؾر( .زطتیر زیٌی ٍ هصّثی(
زصَیط ۴ظیط ؾایِٔ زضذر زض هعضػِ ّوگی هكغَل صطف ًاّاض ّؿسٌس( .آهَظـ زغصیِٔ هٌاؾة(
جوغ تٌسیۺ زاًف آهَظاى زضتاضُٔ زصَیطّا زض گطٍُ تحث ٍ گفر ٍگَ هی وٌٌس ٍ زاؾساى وَزاّی
هی ؾاظًس ٍ ًوایٌسُٔ ّط گطٍُ زاؾساى ضا زض چْاض هطحلِ تیاى هی وٌس.

گَـ وي ٍ تگَ
زض ضٍؾسا چِ حیَاًازی زیسُ هی قَز ؟ جَجِ ،ذطٍؼ ،گاٍ ،گَؾفٌس ٍ هطؽ
وكاٍضظ زض ضٍؾسا چِ هی وٌس ؟
وكاٍضظی هی وٌس .گٌسم ٍ جَ هی واضز .ظهیي ضا قرن هی ظًس.

اظ حیَاًاذ ًگِ زاضی هی وٌس .هیَُ ٍ ؾثعی هی واضز.
ٍؾَاالذ زیگطی وِ هی زَاًیس تیافعاییس .
ؾؤال خیكٌْازی
چطا وكاٍضظ زض ضٍؾسا ؾگ ٍ گَؾفٌس زاضز؟ اظ ؾگ تطای ًگْثاًی ،اظ گَؾفٌس تطای
اؾسفازُ اظ گَقر ،قیط ،خكن ًٍ ...گْساضی هی وٌس.

تگطز ٍ خیسا وي
زاًف آهَظ ولوازی ضا وِ هؼلن ًام هی تطز خیسا ٍ ًكاى هی زّس.
ولواذ ایي ترفۺ جَجِ ،ذطٍؼ ،اضزن ،تلثل ،زضذر ،ضٍزذاًِ

تِ زٍؾساًر تگَۺ
 ۱اگط زیسی جَجِٔ خطًسُ ای ضٍی ظهیي افسازُ ،چِ هی وٌی؟ )ّسف زمَیر ضٍحیِّٔ هطالثر اظحیَاًاذ ٍ)...
آى ضا اظ ضٍی ظهیي تط هی زاضم ٍ تِ ذاًِ هی تطم.
اظ اٍ هطالثر هی وٌن.
آى ضا زض الًِ اـ هی گصاضم ...
 ۲فىط هی وٌی زض زْیِٔ ًاى چِ وؿاًی ّوىاضی هی وٌٌس؟
(آقٌایی تا هطاحل زْیِٔ ًاى ٍ زمَیر ضٍحیِٔ ّوىاضی ٍ هكاضور زض واضّا(
وكاٍضظً ،اًَا ٍ ...
ؾؤال خیكٌْازی
 ۱زٍؾر زاضی زض ذاًِ اظ چِ حیَاًی هطالثر وٌی؟
ّسف
 ۱آظاض ًطؾاًسى تِ حیَاًاذ
 ۲قٌاذر حیَاًاذ اّلی
 ۳آظاض ًطؾاًسى تِ ّوؿایِ ّا ٍ...

ًوایفۺ
ًكاى زازى تطذی اظ واضّای وكاٍضظ زض هعضػِ
زصوطهْنۺ واض وطزى زض والؼ تِ قیَُٔ گطٍّی ٍ ّویاضی ّسف اصلی ایي وساب اؾر.
زضزسضیؽ ّویكِ آى ضا هسًظط لطاض زّیس ،ظیطا هكاضور زاًف آهَظاى زض فطآیٌس یاززّی یازگیطی تط زأثیط
آهَظـ هی افعایس ٍ یازگیطی ضا آؾاى زط ٍ هاًسگاضزط هی ؾاظز.
الثسِ ایي ًوایف ّن هی زَاًس گطٍّی ٍ ّن اًفطازی تِ صَضذ خاًسَهین تاقس .

