
 دّین؟ اًجام دقیقِ ای 7 توریي چگًَِ

 کٌٌذ؟ ًوی بزآٍردُ را ضذُ تَصیِ جسوی ّای دستَرالعول کِ ّستیذ بشرگساالى درصذ 26 در ضوا آیا

 اس تز هَثز کِ است ضذُ اثبات ٍ است ضذُ دادُ تَسعِ جْاى بزجستِ داًطوٌذاى تَسط ای دقیقِ 7 توزیي

ٍ ّز کذام با  ثاًیِ 03 هذت بِ ّز یک کِ هی باضذ هختلف توزیي 26 ضاهل ایي. است دضَارتز توزیٌات

 .ذًضَ هی اًجامثاًیِ ای اس ّن  23فاصلِ ی 

 

 هرحلِ اٍل

 هی بیزٍى سوت بِ را پاّا ٍ باسٍّا آى در کِ است پزیذى توزیي یک ایي .)حرکت پرٍاًِ ای( اًجام پرش

 عالی است. اًذٍرفیي آساد کزدى بزای توزیي ایي .کطیذ

 



 

 هرحلِ دٍم

 .ضَد هی اًجام ًطستِ هَقعیت در دیَار یک بز تکیِ با توزیي ایي ًشستِ بِ دیَار تکیِ دّید.در حالت 

 ضٌاختِ رٍهی صٌذلی عٌَاى بِ ّوچٌیيایي توزیي . خَد ساًَی ٍ کوز در - باضیذ داضتِ ساٍیِ دٍ بایذ ضوا

 .است چْارگاًِ ّای هاّیچِ ًفع بِ ٍرسش ایي است، ضذُ



 

 هرحلِ سَم

بِ طَر رسوی بِ عٌَاى ضٌای سَئذی ضٌاختِ هی ضَد، ایي یک توزیٌی است کِ ضوا  دّید.شٌا اًجام 

رٍی سهیي دراس هی کطیذ )سوت ضکن رٍ بِ سهیي( ٍ خَد را باال ٍ پاییي هی کطیذ. ایي حزکت بزای ضاًِ 

 ّا ٍ عضالت قفسِ سیٌِ بسیار هفیذ است.



 

 هرحلِ چْارم

، کزاًچ هعوَل تزیي فزم توزیي بِ طَر رسوی بِ دراس ًطست هعزٍف است کراًچ شکوی اًجام دّید.

ایي توزیي را با دراس کطیذى رٍی سهیي )بِ پطت( ٍ خن کزدى ساًَّا ٍ  بزای افشایص عضالت ضکن است.

 اًجام دّیذ.بلٌذ کزدى پطتتاى 



 

 هرحلِ پٌجن

یکی اس پاّا ٍ سپس گذاضتي پا سز جای ضاهل بلٌذ کزدى  حزکت ایي .در جا زدى با استفادُ از صٌدلی

 است؛ افشایص بلٌذی صٌذلی بْتز است. هفیذبسیار  تقَیت ساق پااٍلص هی باضذ. ایي حزکت بزای 



 

 هرحلِ ششن

 ساًَّایتاى را خن کزدُ ٍ در حالت ًطستِ بواًیذ. .بٌشیٌیدچوباتوِ 



 

 هرحلِ ّفتن

بِ طَر رسوی بِ عٌَاى دیپ ًیوکت ضٌاختِ هی  .ًگْداریدهاّیچِ بازٍّای خَد را رٍی یک صٌدلی 

پاّای خَد را تا آًجا کِ هوکي است پاییي ضَد، با قزار دادى عزض ضاًِ ّایتاى رٍی ًیوکت ضزٍع کٌیذ. 

 بیاٍریذ ٍ بذى خَد را باال ٍ پاییي بکطیذ. ضاًِ ّایتاى را هحکن ًگِ داریذ.



 

 هرحلِ ّشتن

 ٍسى فقط دراس بکطیذ ٍ .است عالی ضوا چٌبزُ عضالت بزای توزیي ایي گرُ کردى در هَقعیت پالًک.

 .داریذ ًگِپطتتاى را راست  توزیي، اًجام حیي در .دّیذ قزار خَد اًگطتاى ٍ آرًج ساعذ، رٍی را خَد



 

 هرحلِ ًْن

بشًیذ ٍ تا جایی کِ هی  سز جای خَدتاى آّستِ درجا در حیي درجا زدى زاًَّایتاى را باال بیاٍرید.

در جا سدى استثٌایی هی ضَد سهاًی کِ ّز دٍ پا در یک سهاى در َّا قزار  تَاًیذ ساًَّایتاى را باال بیاٍریذ.

 دارًذ.



 

 هرحلِ دّن

را خن کٌیذ ٍ پای دیگز را بِ پطت بکطیذ. دقت  یک پای خَد را جلَ قزار دّیذ ٍ ساًَیتاى .خیس بردارید

داضتِ باضیذ کِ کف پایتاى رٍی سهیي باضذ. پاّایتاى را یک درهیاى عَض کٌیذ. ایي توزیي در هیاى 

 ٍرسضکاراى هحبَب است.



 

 هرحلِ یازدّن

طیذ ٍ سپس بذى خَد را در هَقعیت قزار دّیذ ٍ دست راست را بِ سوت سقف بک بچرخاًید.را  تاىاًدست

 بزگزداًذُ ٍ دست دیگز را اًجام دّیذ.



 

 هرحلِ دٍازدّن

راست خَد بذًتاى  سوت راستتاى ضزٍع کٌیذ ٍ با ساعذ دست با دراس کطیذى بِ .بواًید در حالت پالًک

 کوز خَد را طَری باال بیاٍریذ کِ با سزتاى در یک راستا قزار گیزد. را باال ًگِ داریذ ٍ


