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 آهذ دس کغت ثشای ساُِبیی دًجبل ثَ ُن ثبص داسًذ خْثی ًغجتب دسآهذ کَ زبلی ػیي دس هشدم اص ثغیبسی

 ثَ سعیذگی صیشا ثبؽٌذ داؽتَ دّهی ؽـل تْاًٌذ ًوی ؽبى خبًْادٍ خبىش ثَ اكشاد ثیؾتش اهب. ُغتٌذ ثیؾتش

 دسآهذ داؽتي ثش ػالٍّ گیش، ّهت ًَ ّ کْچک ؽـل یک داؽتي اهب اعت ّظبیق اص ًْػی خْد خبًْادٍ

 آى اًدبم دس عِوی تْاًٌذ هی ُن خبًْادٍ اّهبت ثؼنی دس کَ ؽْد هسغْة عشگشهی ًْػی تْاًذ هی

 .ثبؽٌذ داؽتَ

 : کٌن هی اؽبسٍ هؾبؿل ایي اص ثؼنی ثَ ایٌدب دس

 : صیجب ُبی هدوْػَ ّ ُب کلکغیْى كشّػ

 ایي هِن. فْتی ُبی هْخوْػَ تب گشكتَ توجش اص تذی، ُب خشط تب گشكتَ خْاًذًی ّ هذیوی کتبثِبی اص

 .ثذاًین آًشا هؾخقبت ّ ثْدٍ آؽٌب داسین کَ ای هدوْػَ ثب کَ اعت

 : (اهالک ّ هلک دس گشی ّاعيَ) یبثی هلک

 ثشای…  ّ ُب سّصًبهَ ثٌگبُِب، ىشین اص كشّؽی یب ّ ای اخبسٍ آپبستوبًِبی کشدى پیذا ثب تْاًین هی

 .ثبؽین ثشداؽتَ هذهی هٌضل خْیبی اكشاد

 : کْدک پشعتبسی

 دسآهذ پش ّلی دؽْاس کوی ساٍ ایي. ُغتٌذ خْد کْدک ثشای خْة پشعتبس دًجبل ثَ ُویؾَ هؾـلَ پش اكشاد

 .اعت

 : ىشازی ّ خيبىی

 ّ گشكت لْگْ ىشازی علبسػ تْاى هی ُوچٌیي.  هختلق هشاعن ّ ػضا ػشّعی، کبستِبی ثشای خيبىی

 .کشد ثبصی خْد خالهیت ثب

 : اكشاد ؽخقی خذهبت اًدبم
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. ًذاسًذ سّص عبػبت دس سا خْد هٌضل اص آهذى ثیشّى كشفت زتی( تدبس ثخقْؿ) هشدم اص ثغیبسی

 ثشایؾبى…  ّ عٌذ گزاؽتي گشّ هجبل دس سا…  ّ هيبلجبت ثَ سعیذگی علبسؽبت، ثبًکی، اهْس تْاى هی

 .داد اًدبم

 : اتْهجیل ثب ثبسثشی

 .ایغتٌذ هی ّاًت هٌتظش عبػتِب خیبثبى کٌبس دس کَ اكشادی ثغب چَ. اعت هوکي ّاًت ثب كوو کبس ایي

 : هؾبّسٍ

 پشزشكی ّ هؾبّسٍ اهش دس تخقـ اص عشؽبس ُب اعیبیی هب هؼوْال کَ داسد ًیبص تخقـ کوی کبس ایي

 … ّ كشّػ ّ خشیذ ؽـل، اصدّاج، دس هؾبّسٍ. ُغتین

 : ؿزایی ُبی ّػذٍ سیضی ثشًبهَ

 ّ ثیؾتش…  ّ كیجش کشثُْیذسات، چشثی، کبلشی، ؿزاُب کذام کَ یبكت تْاى هی تسوین ّ خغتدْ کوی ثب

 هٌظْس ثَ ؿزایی ُبی ّػذٍ ىشازی“ هنوْى ثب کْچک تجلیؾ یک ثب تْاى هی عپظ. داسًذ کوتشی یب

 .کشد خزة هؾتشی خْد ثشای ”الؿشی یب چبهی

 : هٌضل دس خبت فیلی تْلیذ

 خولَ اص خبت فیلی ّ عجضیدبت اًْاع تْاى هی زْفلَ ّ دهت کوی ّ کْچک زیبت یک داؽتي ثب

 آًِب ّ آّسد ػول ثَ تبثغتبى دس چَ ّ صهغتبى دس چَ هٌضل دس سا…  ّ ثبدهدبى ّ خیبس ّ كشًگی گْخَ

 .كشّخت سا

 دادٍ اهْصػ دیگشاى ثَ آًشا هیتْاًیذ داسیذ، هِبست عبص ًْع یک ًْاختي دس ؽوب اگش:  هْعیوی آهْصػ

 .ثبؽیذ داؽتَ ُن ًبچیضی دسآهذ خْد، پیؾشكت ثش ػالٍّ ّ

 : ُب سّصًبهَ ّ هدالت ثَ هوبلَ اسائَ

 ایي.  كشّخت ُب سّصًبهَ ّ هدالت ثَ آًشا تْاى هی خبؿ، هْمْػی سّی ثش تسوین ّ دهین هيبلؼَ ثب

 .کٌذ هی امبكَ ًیض هب اگبُی ّ ػلن ثَ ثْدى صا دساهذ ثش ػالٍّ کبس

 : سّثی ثشف

 دس ّسصػ ثش ػالٍّ. ؽْد هی هسغْة صایی آهذ دس کبس. ثگزاسین کٌبس سا آثشّ خٌجۀ اگش کبس ایي

 ثْدًذ سعتْساًی فبزت کَ سا پغشی ّ پذس خْدم هي. )چؾین هی ًیض سا ثبصی ثشف لزت عشد، سّصُبی

 (!دیذم دیگشاى هٌضل سّثی ثشف زبل دس

 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 

 : هٌضل كشاًغَ آچبس

 اص ثغیبسی. گشكت ػِذٍ ثَ سا ؽْكبژ اًذاصی ساٍ یب ّ کْلش ًقت یب ثشم اهْس اثضاس هوذاسی ثب تْاى هی

 این دیذٍ کَ ُوبًيْس ُن تبثغتبى ایبم دس! ثجٌذًذ سا آًِب هٌضل خبلجبعی پیچ تب داسًذ ًیبص اكشادی ثَ هشدم

 .دُذ هی هشاس یخچبلؼ خلْی سا خْد ”کْلش عشّیظ ّ ًقت“ تبثلْی هسل هبسکتی عْپش

 : ایٌتشًی كنبی كشّػ ُبعتیٌگ، ّة

 ًوی سا کیلیت اهب ؽْد هی هسغْة دسآهذی پش کبس ّلی داسد ًیبص ایٌتشًت دس تخقـ کوی کبس ایي

 کبس هیکٌٌذ کبس آًِب ثب دّلتی ؽشکتِبی عبیش کَ هؼتجش ُبی ؽشکت اص ُویؾَ خْدم هي گشكت ًبدیذٍ تْاى

 کٌن هی خشیذ

 : ثبؿجبًی

 هی ًظش هثجت ُبی خبًْادٍ ثب ؽذى آؽٌب ّ سّزیَ ؽذى ثبص ثبػث کَ اعت تبثغتبى ایبم دس دسآهذ پش ؽـلی

 .دسختی اسٍ ػذد یک ًیبص فْست دس ّ ثبؿجبًی، هیچی ػذد یک ثیلچَ، ػذد یک ُن الصم اثضاس. ؽْد

 الؼبدٍ كْم ُبی ىشازی تْاى هی گزاؽتي، ّهت کوی ثب:  ّثغبیت ّ ّثالگ ُبی صهیٌَ كشّػ ّ ىشازی

 .دٌُذ هی اًدبم سا اهْس ایي ُبیی اكضاس ًشم ُوچٌیي. آّسد پذیذ ای

 : کبهپیْتشی اهْس اًدبم ّ پؾتیجبًی

 ُوچٌیي ّ پشکبسثشد اكضاسُبی ًشم ّ هختلق ُبی ػبهل عیغتن ؽبهل دی عی ػذد چٌذیي تِیَ ثب

 !ؽذ کبهپیْتش هٌِذط یک تْاى هی هختلق دسایْسُبی

 : اهتسبًی عْاالت ىشازی

 ُبی سدٍ دس هؼلوبى ّ اعبتیذ کبس کشدى آعبى ثش ػالٍّ. اعت هلیذ ثغیبس ثغیبس کبس یک کبسف ایي

 عْاالت ًوًَْ تْاى هی ُوچٌیي.  عبخت خْاُین گًْبگْى دسعِبی صهیٌَ دس اعتبد یک خْد اص هختلق،

 .كشّخت ایٌتشًت دس سا اهتسبًی

 : الکتشًّیک کتبثِبی كشّػ

 ػشمَ ثبصاس دس کَ کتبثِبیی اص ثغیبسی زتی. داسًذ ثغیبسی کبسثشدُبی اهشّصٍ الکتشًّیک کتبثِبی

 .یبكت ایٌتشًت دس تْاى هی سا اعت ؽذٍ توبم آى كشّػ یب ّ ؽْد ًوی

 : ثبصاسیبثی

 داؽتي فْست دس ّ ؽذٍ زغبة اّل ؽـل ًْػی خْد داسد ُب دّهی ؽـل هیبى دس ىْالیی یذ کَ کبس ایي

 .ثبؽذ داؽتَ ثغیبسی دسآهذ تْاًذ هی پؾتکبس
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 : دعتی فٌبیغ عبخت

 اؽبسٍ …ّ آهیضی سًگ کبسی، کٌذٍ چْة، کبسثب عجذثبكی، ثبكتٌی، گلذّصی، اًْاع ثَ تْاى هی خولَ اص

 .کشد

 : هٌضل دس آسایگؾشی

 ُوچٌیي. داسد ًیبص ىشاكت ّ ٌُش کوی الجتَ. داد اًدبم سا آسایؾگبٍ یک کبسُبی ُوَ هٌضل دس تْاى هی

 .ثبًْاى ثشای ثخقْؿ آسایؾگشی آهْصػ دّسٍ یک

 : ًْیغی سصّهَ

 داًٌذ ًوی افال یب ّ ًذاؽتَ یبد سا ًْیغی سصّهَ کَ اعت کبس خْیبی اكشاد اص ثغیبسی دؿذؿۀ کَ ُن ایي

 .چیغت ًْیغی سصّهَ

 : خشاة ثبصیِبی اعجبة تؼویش

 ػذم ّ خْسدى مشثَ دلیل ثَ ُب ثبصی اعجبة اص ثغیبسی. صیبد اثضاس ًَ ّ خْاُذ هی تخقـ ًَ کبس ایي

 آسهیچش یک تؼْیل ثب ُوچٌیي. اكتٌذ هی کبس اص هؼوْلی عین یک هيغ ثب ُب ثچَ تْعو دسعت اعتلبدٍ

 !داد ًدبت سا ثضسگ آٌُی آدم یک تْاى هی کْچک

 : ػشّعک عبخت

 .کشد ثشپب هیتْاى هٌضل دس سا عبصی ػشّعک کبسخبًَ یک عبصی، ػشّعک اّلیَ هْاد تِیَ ثب

 : هذیوی تقبّیش ثبصعبصی

 زبل ػیي دس ّ گیش ّهت کبسی آیذ، هی ثش آهبتْسی ُش دعت اص دیگش سّصُب ایي کَ کبس ایي

 .هبئلٌذ خذیذ تقبّیش اص ثیؾتش اسصؽی خْد هذیوی تقبّیش ثشای هشدم اص ثغیبسی. دسآهذصاعت

 : هختلق هتْى تبیپ

 دُّلتَ یب یک اص پظ. ثجشًذ سا اعتلبدٍ ًِبیت خْد ّهت اص کَ اعت داس خبًَ خبًوِبی ثشای کبس ثِتشیي

 یبكت خْاُذ اكضایؼ دهیوَ دس فلسَ 1 تب دعت عشػت
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 داللی اهب.  داللیَ خْس یَ ُن كشّؽٌذگی ّ ّاسدات کٌیي ثبّس.  ُب ًکٌیي ثشداؽت ثذ افال الجتَ.  داللی

 اّل دعت اىالػبت کَ ایٌَ: ( دی...  ًخْسٍ ثش ُن خْدم اهثبل ثَ کَ گشی ّاعيَ ثزاسین اعوؾْ)  هْكن

 کٌی ثشهشاس استجبه کی ثب ، ثخشی خْسی چَ ، ثخشی کدب اص ، ثخشی چی ثذًّی.  ثبؽی داؽتَ دسعت ّ

  ... ثلشّؽی کدب ّ کی ثَ ّ....  ثخشی تب

 ّ(  خشیذاس کشدى زشیـ ثب یب هشاسدادی یب چکی)  ثلشّؽی اّل ، ًخشی افال کَ ایٌَ ُن عیغتن ثِتشیي

  ... ّ ّام ّ هشاس ّ هْل ثب ثلکَ پْل ثب ًَ اًّن.  ثخشی ثؼذ

 هیؾَ ایشاى اص خٌظ کوی فبدسات زتی ّ خبسج اص کبال هیلیْى عَ دّ ّاسدات ثب كشّػ ثشای اهب عختَ

 گضاسی عشهبیَ ُوچٌیي ّ صهیي ّ اهالک ثقْست پْل اًذاص پظ کبس تْ ثضاسیي ثبیذ کن کن.  کشد ؽشّع

 تْ اًذاص پظ( .  عشهبیَ ی ُوَ ثب ًَ اّلتْى کبس عْد ثب كوو الجتَ 0 دیگَ پشعْد ّ سیغک پش کبسُبی تْ

 هگش)  فلشٍ ًضدیک عْختؼ اهکبى ّ هیؾَ زلظ پْلتْى افل - 1:  داسٍ عْد تب عَ خْدػ ُن هلک

 اگَ زتی ّ هیشٍ ثبال هیوتؼ هٌبعجی صهبى تْ - 2(  ثزاسٍ دعت سّػ کغی یب ثؾَ تْهیق هلکتْى ایٌکَ

 هیضاى ثَ ، کن ثبًکی ثِشٍ ثب ّ گشكت ّام ثبُبػ دّثبسٍ هیؾَ - 3 هیؾَ ثشاثش چٌذ کٌیي اهذام دسعت

 ... کغت ّ کبس تْ سیخت پْل ، ؽذٍ هلک ثَ تجذیل کَ اًذاصتْى پظ ًقق

 الجتَ ّ گشكتن یبد هشیؾی آهبی ًبم ثَ تِشاًی هیلیبسدس هْلتی یک اص ثْدم عبلَ 11 ّهتی کَ عیغتویَ ایي

 ایٌکَ تب.  کشدم ؽشّع فلش اص ّ خْسدم صهیي ثبسُب.  کشدم اهتسبى سّ آهْصػ ّ خيب ّ تغت ُن عبلِب

 عي ُن ثشای ام هؼوْلی ّ سّصهشٍ کبسُبی اص خیلی کَ ام سعیذٍ زذی ثَ خًّْی اّل ؽکش سّ خذا االى

 . آسصّعت ، ثضسگتشًذ هي اص عبل 20 ، 10 کَ کغبًی زتی ّ ّعبلِبم

 ثتًْن تب ثکؾن ثبال تًْن هی کَ خبیی تب سّ خْدم ّ کٌن کغت تدشثَ عبلِب ثبیذ کٌن هی كکش ُن ٌُْص الجتَ

 . ثذم اًدبم داسم ُذف کَ کبسی ّ ثشًبهَ ّ ثشعن خْام هی کَ خبیی ثَ

 سّ خذا)  هي هثل ّ ثشٍ خلْ تقبػذی چیض ُوَ تب ًکیي كشاهْػ سّ چیض تب عَ ثبیذ کَ ثگن ایٌن الجتَ

)  ثخؾٌذگی - 2 هيبلؼَ ّ هيبلؼَ ّ هيبلؼَ ّ آهْصػ -1:  ثشعَ ثشاتْى دیْاس ّ دس اص ُن ؽبًظ(  ؽکش

 ثِت تب داسی خِبى گشدػ دس ًوؾی تْ ثلِوَ کبئٌبت تب ثجخؾی ثبیذ.  هبًًَْ یَ ، ًیغت خْد اص تؼشیق
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 ًجبؽَ عشت پؾت آُی اگَ اهب ًیغت زشّم پْل ثسث)  ساعتی ّ دسعتی - 3(  ثشعًَْ ثشاثش فذ چٌذ

 ّ دّعت زتی ، ثبؽَ دیگشاى ّ هشدم اًشژی ّ دػب عشت پؾت ّهتی کي هدغن زبال ، هیلتی خلْ خیلی

  ( . ای ثشًذٍ چوذس ، ثذثخت ّ ػبدی هشدم ّ ُوکبسات ّ خبًْادٍ

 دّعتی خیبًت ثب یب.  گشدٍ هی ثش آدم خْد ثَ ثضّدی ّ کٌَ هی دًجبل سّ آدم ؽذیذا سّی کژ ّ ًبساعتی

 کَ خٌغی ؽذى ؿشم یب ؽذى دصدیَ هثل دسک هبثل ؿیش ّ ثذ ؽبًظ یَ یب کغی ثشداسی کالٍ ثب یب چیضی

 .... دیگَ چیض تب ُضاس یب ًیغت ثیوَ

)  فبدساتی ثشًبهَ یَ سیختي ثب ثْد عبلن 23 ّهتی کَ ایٌَ کٌن هی اكتخبس کَ چیضُبیی اص یکی ثَ هي هثال

 عشی تًْغتن ُن(  صیجب كْم ّ دعتجبف اثشیؾوی ُبی لچک ّ سّعشی:  چی هیگن ، ًذاسم کَ ثشدٍ خشدٍ

 عبل کَ ثوبًذ ، ثبس ُش اص دسفذ 500 تب 60 ثیي)  ثشدم خْثی عْد ُن ، کٌن ثبال خبسخی كشّؽٌذگبى تْ

 صیش ثبًکی زغبة ثب ؽذم هدجْس ّ دادم دعت اص سّ پْلن ُوَ ّ ؽذم ّسؽکغت دیگَ کبس یَ تْی ثؼذ

 آرسثبیدبى تْ سّعتب تب دّ هي تالػ ّ كکش ثب ؽکش سّ خذا ایٌکَ ُن ّ ،(  کٌن ؽشّع تْهي هیلیْى یک

 اص خبًْادٍ تب چٌذ عبلگی 23 تْ خذا ؽکش ّ گشكتي خْى ، ثْدًذ هسقْل ایي افلی کٌٌذٍ تْلیذ کَ

 ثدبی تًْغتي ُن ًلش چٌذیي ّ ؽذًذ ػشّط ًلش چٌذ کَ داسم خجش ّ سعیذى ًْایی ّ ًْى یَ ثَ هي كؼبلیت

 اص هٌْ ثبسُب دل پبک آدهبی ایي دػبی ّ خْة ازغبط ُویي ثبؽیي هيوئي.  داًؾگبٍ ثشًّذ ، صهیي عش

 اص ثؾوشم ثشاتْى ثخْام اگَ کَ کشدٍ سُب آعبیی هؼدضٍ ؽکل ثَ ًکشدًی ثبّس هؾکالت ّ ثذثختی

 . هیؾَ تش ىْالًی ُن اهیشاسعالى هبخشای

 ثچَ تب چٌذ یب ّ ثکٌن هبلی کوک ثِضیغتی ثچَ تب چٌذ ثَ هبُبًَ تًْن هی االى کَ کٌن هی اكتخبس ُویؾَ یب

 ثچَ یَ هیؾَ هبٍ دس تْهي ُضاس عی الی دٍ ثب.  ًذاسٍ ُن ای ُضیٌَ.  کٌن زوبیت سّ عشپشعت تک ّ یتین

 . کشد عشپشعتی سّ

 تْ اؽک ّ کٌن هی عشثلٌذی ازغبط ًْیغن هی سّ ایٌب داسم کَ االى ُویي کَ کٌیي ثبّس تًْیي ًوی

 . صدٍ زلوَ چؾوبم

 ُن ؽوب ، خْدم ؽخقی داعتبى گلتي ثب خْام هی اهب ًذاسم خْد اص تؼشیق هقذ ًبکشدٍ خذای کٌیي ثبّس

  . ًکٌیي كشاهْػ هٌْ ُبی تْفیَ كوو.  ثخْایي اگَ تًْیي هی کَ کٌیي ثبّس

 ثَ ثشعَ چَ دیگَ.  ثغبصین سّ دًیب ایي کَ هبعت هغّْلیت ایي کٌین ثبّس کَ ؽشىی ثَ داسین خْثی دًیبی

 . لضسٍ هی ُن ٌُْص ّ لشصیذ هی هلجن اعوؼ ؽٌیذى ثب ثچگی اص کَ خْدهْى هظلْم ّ ػضیض هولکت

  . خذهتن دس اىالػبتن یب تدشثَ عير دس ّ ّخْد توبم ثب خْاعت ساٌُوبیی یب چیضی عْالی کغی اگَ

 ًکشدٍ خذای یب ثذم ًؾْى خْدهْ خْاعتن هی ًکٌیي كکش.  داسم ّخذاى ػزاة ُن رسٍ یَ خذاییؼ:  ادیت

 سّ خْدم صًذگی چْى گلتن خْدم اص.  ثْد صدى هثبل ّ ساٌُوبیی هقذم كوو ّ كوو خذا ثَ.  ثلشّؽن كخش

  . ًکشدم پیذا خْدم اص ثِتش هثبلی ّ ؽٌبعن هی ثِتش
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 كشّػ زتی یب اسّپب ثَ فبدسات ّ آخیل ّ هیٍْ ّ خشهب ّ خؾکجبس هثل خْساکی ثٌذی ثغتَ ّ تْلیذی

 ًوبیٌذگی ثتًْی زتی ، سعیذٍ کوتش ؽِشعتبًِب ثَ اهب هیؾَ پش داسٍ تِشاى)  خْدهْى ایشاى تْ هسذّد

 تْ کَ خذیذی ُبی چیپظ عشاؽ ثشّ هثال...  ثغتی سّ ثبست ثگیشی سّ هسقْالت ایي اص یکی پخؼ

.  ثشداؽتَ سّ تِشّى ػبلی کیلیت ّ ىشذ ثب کَ خؾکجبس ّ آخیل خْؽگل ُبی ثغتَ ُویي یب اّهذٍ تِشاى

 عبلَ یَ.  کي پخؾؼ ثبکالط هبسکت عْپش تب چٌذ تْ ّ ثگیش ؽِشعتبًؾْ ًوبیٌذگی علبسػ ّ پبستی ثب

 . ؽذی داس عشهبیَ خْدت ثشای

 اػ هیٍْ)  ثبال کیلیت ثب کوپْت ّ کٌغشّ کبسخًَْ یَ زذ تب ثذٍ گغتشػ كکشتْ زتی داسی صیبد هبیَ اگَ

 ایٌکبس. )  ثضى....  ّ رست چْاًَ یب گٌذم خْاًَ یب هبسچ هثل چیضُبیی کٌغشّ یب(  ایشاى تْ سیختَ کَ

 هیلیبسدی عشهبیَ الجتَ(  سّ ّهتؼ ًَ داؽتن سّ ایٌکبس ثشای الصم عشهبیَ ًَ ُیچْهت اهب ثْد هي ػؾن

 :دی!  دیگَ صُشهبس ّ کْكت ُش یب ؽشیک ُش یب ّام ثب زبال.  ُب خْای هی

(  سیختَ کَ هؼوْلی پیتضاكشّؽی یب سعتْساًی ًَ الجتَ)  ؿزاكشّؽی كشّؽگبٍ یَ تبعیظ:  ایٌَ ُن دّهیؼ

  ثیبد دعتتْى آهبس هیضًن هثبل تب 4.  خْدتْى ؽِش تْ زذاهل یب ایشاى تْ اّل دعت ّ خذیذ خْساکی یَ ثلکَ

.  داسٍ ای صًدیشٍ ُبی سعتْساى االى ىشف ؟ ثْد کی آّسد ایشاى ثَ سّ اعٌک کَ کغی اّلیي یبدتًَْ -

 ... اعٌک كشّؽگبٍ یَ ثب عبل ُلت ؽیؼ ثؼذ

 پخؼ ایشاى کل تْ.  هسوذ اًبس آة ؽشکت ؽذ اعوؼ ثؼذ ؟ یبدتًَْ ؽشیؼتی تْی خْى تقلیَ ایغتگبٍ -

  .... :دی!  ُب ثضهدَ هیضًي ؿلو پْل تْ االى پغشاػ اهب هشد هسوذ....  ؽذ

 ؟ دًّیي هی ُوگی دیگَ کَ سّ پک آیظ داعتبى -

 . ُغتٌذ دیگَ هْكن ّ هؾبثَ هْاسد ُن....  ّ(  ُبیذا) عشد عبًذّیچ ، ایتبلیبیی پیتضای ُبی سعتْساى -

  دّصي پشدٍ -

 : کٌین ؽشّع سّ ؿزایی چَ ّ سّ کبسی چَ ثلِوین کدب اص اهب

 ... هسوذ اًبس آة ُویي هثل ثیبسیي دس خْدتْى اص(  الق 

 یَ ثَ هي تْفیَ ایي.  ثضًیي ؽِشعتبًِب تْی چیضی ًوبیٌذگی ثجشیي ّ کٌیي پیذا ثضسگتش ؽِشُبی اص( ة 

 ّ گشكتَ سّ اُْاص ّ افلِبى تْ پک آیظ ًوبیٌذگی تب دّ کْچیک ًکتَ ُویي ثب االى ىشف کَ ثْد سكیون

 هی ُشّهت ُن ٌُْص ، ًیغت هشاهی ثی ّ ًبهشد آدم الجتَ. سّ ًبهشد ًویذٍ تکًْؼ ُن تْپ خذاسّؽکش

  خذا ثٌذٍ دادٍ هشك ثِن کلْى پْل ُن ثبس دّ ّ کٌَ هی تؾکش اصم تْفیَ ایي ثبثت ثیٌذم

 کَ ای خْؽوضٍ ّ خْؽگل هضخشف اّلیي کٌیي ثبص چؾن.  زلَ دیگَ کَ سكتیي خبسخی هغبكشت اگَ(  ج

 ... کٌیي اخشا ؽِشعتبًِب ّ تِشاى تْ کشدیي پیذا
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 ُبی ثشًبهَ تْ زبال.  کشدم پیذا ثبزبل چیض یَ ، خبسج ثْدین سكتَ خبًْادٍ ثب تْس یَ کَ پبسعبل خْدم هي

 ساُؼ ؽِش تب چٌذ ّ تِشاى تْ ثٌذاصم ساٍ عجک ایي تْ کبسی خْاعتن یب ؽذم ثیکبس اگَ تب هًْذٍ سصسّم

 ّعبیلؼ ّ اّلیَ هْاد.  ًیبصٍ دکْساعیْى ّ تجلیـبت ثبثت ُن اػ ُوَ.  کوَ خیلی ُن اػ عشهبیَ.  ثٌذاصم

 ...  هلتَ

 یَ.  کي اخشاػ ؽوب.  ًکشدم پیذا ّهتؾْ افال اهب ُغت ّ ثْدٍ خْدهن ُبی ثشًبهَ تْ گلتن کَ تب دّ ایي

 کي ًثبس خْدم ثشای ُن هثجت اًشژی یَ ّ ثلشعت هب اهْات ثَ ُن دػب

 ىشذ ّهتی کَ ثخقْؿ.  هؾن هثل.  آصادٍ هٌبىن تْ آصاد تدبست هْاًیي اص اعتلبدٍ زل ساٍ ثِتشیي 

 یب یؼٌی.  دسیبییَ ساٍ اص فبدسات اکثش ایٌکَ دّم.  هیذى ثِت اًّدب ُن اهکبًبت ّ ّام ّ صهیي ثبؽَ خْة

 ُن دسیبیی فبدسات ایي کَ(  ػشام ّ ثسشیي ّ اهبسات ثخقْؿ)  ػشثی کؾْسُبی یب ، اسّپب ثَ

 . تشٍ سازت هؾن اص.  دیگَ هؼلْهَ

 کْچیک ُبی ىشذ ثشای.  ایٌبعت...  ّ خؾکجبس فبدسات هثل تش ثضسگ ُبی ىشذ ثشای ایي الجتَ

 ُبی ثشًبهَ هیؾَ سازت خیلی ؽذ سدیق کَ کبال.  ًیغت هدْص ّ دًّذگی ایٌِوَ ثَ ًیبصی افال

 . داد ػجْس لٌح کشایَ ثب ُن اًّدب اص ّ هؾن یب کیؼ ثشد ُْایی زول ثب ّ کشد سدیق سّ فبدساتیؼ

 یب تدبسی آصاد هٌبىن هْاًیي ػجبست هثال ّ ثضًیي گْگل تْ عبدٍ عشچ یَ تًْیي هی ثیؾتش اىالػبت ثشای

 کٌیي خغتدْ سّ(  چبثِبس یب)  هؾن آصاد هٌتيوَ فبدساتی هْاًیي

 كشّختي سّػ ّ هؾتشی اّل:  تشٍ هِن چیض ُوَ اص(  ایي ثخقْؿ)  تدبست تْ کَ ًکتَ یَ كوو ّ كوو

 . ثذیي اًدبم سّ خشیذ ّ گضاسی عشهبیَ کبس ثؼذ ، کٌیي پیذا ّ کٌیي سیضی ثشًبهَ هيؼی سّ
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 يبدگيري اًگليسي بذٍى استبد ، در هٌسل

اًگليسي هكبلوِ آهَزش فيلن جلسِ 08 از بيص  

پیشرفته - تا مبتدي از  

English For You - EFU - Lessons English 

استاد به ویاز بدين مىسل در اوگلیسي آمًزش براي مىابع بهتريه از يكي  

اي حرفه تا مبتدي از اوگلیسي مكالمه آمًزش ييدئًيي جلسه 08 از بیص  

 

 ايٌترًت ٍ كبهپييَتر يبدگيري كِ طَر ّوبى ببضذ هي اجببري اًگليسي زببى هيكٌين زًذگي هب كِ عصري در

 يب ٍ English For You ي هجوَعِ ضوب براي جْبًي اي درٍازُ ببزضذى يعٌي زببى يبدگيري.است ضذُ اجببري

 بِ را كالس ٍ استبد بِ ًيبز حقيقتبً كِ است اًگليسي زببى آهَزش ٍيذئَيي هجوَعِ برتريي EFU ، اختصبر بِ

 هطوئٌبً ٍ گيريذ هي يبد زببى اًگليسي اسبتيذ از را اًگليسي ضوب هجوَعِ ايي در. كٌذ هي برطرف كبهل طَر

 تْيِ سطح سِ در EFUذ .ض خَاّيذ هتَجِ دارًذ داًطگبّي اسبتيذي اكثراً كِ ايراى هؤسسبت بب را آى تفبٍت

 كبهالً ضوب كِ است ًَعي بِ فيلوبرداري ي ًحَُ. ضَد هي تذريس استبد يك تَسط سطح ّر ٍ است ضذُ

 كالس ، جلسِ ّوبى سطح در آهَزاًي زببى ، جلسبت توبهي در كِ چرا. داريذ را درس كالس در حضَر احسبس

 كٌٌذ هي ّوراّي را
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 كٌين ايي هجوَعِ را بِ سِ گرٍُ بِ صَرت ٍيژُ پيطٌْبد هي 

 

 :گرٍُ اٍل

 

رٍيي جْت حضَر در ايي  تَاًذ كن ّبي آهَزش هكبلوِ بِ داليل هختلف )ايي دليل هي آهَزاًي كِ بِ كالس زببى

 ّب ببضذ( دسترسي ًذارًذ ، كالس

 

 :گرٍُ دٍم

 

 اًذ ٍ قصذ دارًذ اًگليسي خَد را هطببق بب بْتريي الگَي آهَزضي كٌٌذ هَزاًي كِ چٌذ دٍرُ كالس رفتِآ زببى

 

 :گرٍُ سَم

 

تَاًذ رًٍذ تذريس  كٌن. ايي هجوَعِ هي ّبي هكبلوِ زببى ايي هجوَعِ را پيطٌْبد هي بِ اسبتيذ ٍ هربيبى كالس

ي خَدتبى ، يكي از بْتريي هذرسيي هكبلوِ زببى ُ ي تذريس ٍ ضيَ ضوب را هتحَل كٌذ! بب تركيب ايي ضيَُ

 .ضَيذ
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از
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 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


