تمریه آخر اسفنذ 69

تمریه روز آخر سال:
زٔاٖ تٕریٗ :رٚز تیست  ٟٓ٘ ٚاز ا َٚصثح تا ساعت  7عصر.

بخش اول :تٙفس
٘ شست سیذٞاسا٘ا یا چٟار زا٘ٛ
تٙفس آراْ
 تٙفس اٚجایی تا سثه ٌّثري ت ٝتعذاد دِخٛاٜ
تیٗ پیشا٘ی (آجا٘ا چاورا)  ٚسی( ٝٙآ٘اٞاتا چاورا) ٕٞرا ٜتا صٛت دٚلّ.ٛ
دْ از پشت ت ٝسٕت پاییٗ  ٚتازدْ از جّ ٛت ٝطرف تاال
 واپاالتٟاتی وریا٘ 4 :شستٞ ،ر ٘شست  01یا  01ضرت.ٝ

بخش دوم :آسا٘ا
ا٘جاْ سیىُ ٟٔار خشٓ تا  01ثا٘یٔ ٝىث در ٞر حروت .سیىُ را ٔتٙاسة تا شرایط تذٖ ت ٝس ٝصٛرت پیشرفت،ٝ
ٔثتذی  ٚیا تا صٙذِی ٔی تٛاٖ ا٘جاْ داد .تأثیر سیىُ ت ٝصٛرت پیشرفت ٝتیشتر است.

سیکل ضذ خشم (پیشرفته)

ردیف
0

تاالسا٘ا ٍِٗ :رٚی پا ،دستٟا وشیذ 01 .ٜثا٘یٔ ٝىث

0

حروت تچ ٝسً ) : (Puppy poseراٟ٘ا عٕٛد تر زٔیٗ،
دستٟا وشیذ ،ٜپیشا٘ی رٚی زٔیٗ یا تىیٌ ٝا 01 .ٜثا٘یٔ ٝىث

3

ٔارجاراسا٘ا :دْ  ٚتازدْ ٌرت 4 ٝتار تذٔ ٖٚىث( .یه دْ  ٚیه
تازدْ; یه تار)

4

شٛاٖ آسا٘ا  01 . Iثا٘یٔ ٝىث

5

شٛاٖ آسا٘ا  01 .IIثا٘یٔ ٝىث

6

تاالسا٘ا 01 :ثا٘یٔ ٝىث

7

وثری 01 :ثا٘یٔ ٝىث

8

تاالسا٘ا 01 :ثا٘یٔ ٝىث

سیکل ضذ خشم (مبتذی)

ردیف
0

٘شست ٚیراسا٘ا .تٙفس آراْ  01تار.

0

شاشا٘ىاسا٘ا ٍِٗ :رٚی پاٞا ،دستٟا وشیذ .ٜپیشا٘ی رٚی زٔیٗ
یا تىیٌ ٝا 01.ٜثا٘یٔ ٝىث

3

دْ  ٚتازدْ ٌرت 4 ٝتار .تذٔ ٖٚىث

4

وشش پای راست ت ٝعمة 01 .ثا٘یٔ ٝىث
وشش دست چپ ت ٝجّ 01 .ٛثا٘یٔ ٝىث
وشش پای چپ ت ٝعمة 01 .ثا٘یٔ ٝىث
وشش دست راست ت ٝجّ 01 .ٛثا٘یٔ ٝىث

5

شٛاٖ آسا٘ا  01 . Iثا٘یٔ ٝىث

6

شاشا٘ىاسا٘ا ٍِٗ :رٚی پاٞا ،دستٟا وشیذ .ٜپیشا٘ی رٚی زٔیٗ
یا تىیٌ ٝا 01.ٜثا٘یٔ ٝىث

7

٘شست ٚیراسا٘ا .تٙفس آراْ  01تار.

ردیف

سیکل ضذ خشم (با استفاده صنذلی)

0

پشت صاف ،راٟ٘ا ٔٛازی ،وف پا رٚی زٔیٗ یا تىیٌ ٝا .ٜتٙفس
آراْ  01تار.

0

زا٘ٞٛا از  ٓٞدٚر ،دستٟا تیٗ پاٞا رٚی زٔیٗ یا تىیٌ ٝا01 .ٜ
ثا٘یٔ ٝىث

3

ٔطاتك شىُ وف دستٟا عٕٛد رٚی صٙذِی ،پاٞا عٕٛد تر
زٔیٗ .ا٘جاْ حروت دْ  ٚتازدْ ٌرتٔ 4 ٝرتثٝ

4

وشش پای راست ت ٝعمة 01 .ثا٘یٔ ٝىث
وشش دست چپ ت ٝجّ 01 .ٛثا٘یٔ ٝىث
وشش پای چپ ت ٝعمة 01 .ثا٘یٔ ٝىث
وشش دست راست ت ٝجّ 01 .ٛثا٘یٔ ٝىث

5

وف دستٟا رٚی صٙذِی ،تا پاٞا وٕی عمة رفت ٚ ٝوشش ٍِٗ
ت ٝسٕت عمة 01 .ثا٘یٔ ٝىث

6

تىرار حروت د 01 .ْٚثا٘یٔ ٝىث

7

تىرار حروت ا 01 .َٚثا٘یٔ ٝىث

بخش سوم :سىٛت ر ٗٞتٔ ٝذت وٛتاٜ

بخش چهارمٛٔ :درا
 دستٟا ت ٝصٛرت ضرتذر رٚی آ٘اٞاتا .دست راست رٚی سی ،ٝٙدست چپ رٚی دست راست.
تٕروس در آ٘اٞاتا داخُ تذٖ ٕٞرا ٜتا سىٛت ر.ٗٞ
 دست راست رٚی پیشا٘ی  ٚدست چپ پشت سر .تٕروس در آجا٘ا چاورا داخُ سر ٕٞرا ٜتا سىٛت ر.ٗٞ

بخش پنجم :شىرٌساری
 تاالسا٘ا ،دستٟا  ٚپیشا٘ی رٚی عٙصر خان.
 شىرٌساری

تمریه زمان تحویل:
تٙفس عادی ٕٞرا ٜتا صٛت دٚلّٛ

تمریه روز اول سال:
زٔاٖ تٕریٗ :از  8شة رٚز آخر ساَ تا آخر شة رٚز ا َٚساَ
 سیىُ سالْ تر خٛرشیذ سٙتی ت ٝتعذاد دِخٛا( ٜزٚج)
 دعا یا تیاٖ آرزٞٚا

سیکل سالم بر خورشیذ (با استفاده صنذلی)

ردیف
0

پاٞا ٔٛازی ست ٖٛفمرات صاف ،وف دستٟا ت ٓٞ ٝچسثیذ،ٜ
تازٞٚا  ٚشا٘ٞ ٝا آراْ

0

ٕٞرا ٜتا دْ وشش دستٟا ت ٝسٕت تاال ،لفس ٝسیٙٔ ٝٙثسط،
سر تیٗ د ٚتازٚ

3

ٕٞرا ٜتا تازدْ رٞایی تاالت ٝٙت ٝسٕت زٔیٗ ،سر در ٔسیر ٟٔرٜ
ٞا ،دستٟا وٙار پا رٚی زٔیٗ یا رٚی تىیٌ ٝاٜ

4

وشش پای راست ت ٝسٕت لفس ٝسی ،ٝٙدستٟا پشت راٖ
لالبٕٞ ،را ٜتا دْ لفس ٝسیٙٔ ٝٙثسط

5

زا٘ٞٛا صاف ،وشش پاشٞ ٝٙا  ٚوف پا عٕٛدٕٞ ،را ٜتا تازدْ
وشش تاالت ٝٙت ٝسٕت جّ ،ٛوف دستٟا ٔٛازی تا دیٛار رٚتر،ٚ
سر تیٗ تازٞٚا

6

پاٞا وٕی وشیذ ،ٜپٙج ٝپاٞا رٚی زٔیٗ ،دستٟا رٚی ساق یا
ٔچ پا ،وشش لفس ٝسی ،ٝٙدْ  ٚتازدْ جاری

7

ٕٞرا ٜتا دْ دستٟا وٕی عمة تر از ٍِٗ وٙار صٙذِی ،لفسٝ
سیٙٔ ٝٙثسط

8

ٔطاتك حروت شٕار5 ٜ

9

ا٘جاْ حروت شٕار 4 ٜتا پای چپ

01

ٔطاتك حروت شٕار3 ٜ

00

ٔطاتك حروت شٕار0 ٜ

00

ٔطاتك حروت شٕار0 ٜ

ٔٛفك تاشیذ.

