
Training Your Dog (Int.) 
About this lesson

: در این درس شما خواهید آموخت   

.چگونه برای تربیت سگ خود از کسی کمک بخواهید - 
.چگونه  شرح دهید چه نوع رفتاری را می خواهید در سگ خود ببینید - 
.چگونه درباره روشهای تصحیح رفتار و تشویق حیوانات گفتگو کنید - 
.چگونه نظر خود را در باره روشهای  موثر تربیت سگ ابراز کنید  - 

My dog misbehaves

My dog is so poorly behaved!
استادب بی سگ من خیلی  !  

He always misbehaves.
ی می کندرفتاربد او همیشه  .

He never obeys any of my commands!
نمی کنداطاعت من دستورهای از هرگز او  !  

I think he needs to be retrained.
دوباره تربیت شودفکر می کنم باید  .

: وقتی آمریکا یی ها می خواهند سگ خود را تنبه کنند ، به آنها می گویند   

Bad dog!
 ای سگ بد !

Have you ever tried...?

Have you ever tried bringing your dog to obedience school?
؟بیاوریدمدرسه تربیت سگ تا سگ خود را به تا به حال امتحان کرده اید   

Have you ever tried changing your dog's diet?
عوض کنید ؟یی سگ خود را رژیم غذاتا به حال امتحان کرده اید 

Have you ever tried exercising your dog more regularly?
؟ورزش دهیدمنظم تر تا سگ خود را تا به حال امتحان کرده اید 

Have you ever tried taking your dog to the vet?



؟ببریددامپژشک پیش تا سگ خود را تا به حال امتحان کرده اید 

What tricks?

What tricks do you want your dog to do?
ای را می خواهید سگ شما انجام دهد؟کارهای با مزه چه  

I want my dog to come on my command.
 باشدمی خواهم سگم به فرمان من .

I want my dog to heel when I take him for a walk.
باشدمطیع می خواهم وقتی سگم را برای پیاده روی بیرون می برم  .

I want my dog to sit when I tell him to.
، بنشیندبشینمی خواهم وقتی به سگم می گویم  .

I just want my dog to be house broken!
باشد محافظ خانه من فقط  می خواهم سگم .

How do you correct his behavior?

What do you do to correct your dog's behavior?
کنی؟اصلح چه کاری می کنی تا رفتار سگت را 

I tried to use a spray bottle, but it didn't work.
ولی اثری نکرداستفاده کنم شیشۀ اسپری سعی کردم از  .

Now I ignore him when he misbehaves.
او کم محلی می کنمبه حال هر وقت کار بدی می کند ،  .

I don't believe in using shock collars.
اعتقاد ندارماز قلده ش�ک دهنده استفاده من به  .

Sometimes I give him a time-out in his crate for ten minutes.
در جایش بماتدبی حرکت و بی صدا  دقیقه ۱۰که به مدت مجبور می کنم  بعضی اوقات  او را  .

How do you reward his behavior?

What do you use as a reward?
استفاده می کنی ؟پاداش از چه به عنوان 

I give him a treat when he behaves well.
جایزهوقتی خوب رفتار می کند به او  .  (treat) می دهم

I take him for a walk when he obeys my command.
می برمبیرون او را پیاده روی برای وقتی به حرفم گوش می دهد ،  .

I play fetch with him when he's good.



با اووقتی رفتارش خوب است  .   fetch بازی می کنم

I give him praise when he performs a trick.
کنممی او تعریف وقتی کار با مزه ای انجام می دهد از  .

What I learned from the Dog Whisperer

I learned a lot from "the Dog Whisperer."
یاد گرفتم  " The Dog Whisperer"چبزهای زیادی از .

 "The Dog Whisperer" یک مجموعه پر بیننده تلویزیونی آمریکایی است که در آن یک مربی سگ به صاحبان سگ های پر دردسر 
 به اقتباس گرفته شده که درباره یک مربی "The horse Whispere" کمک می کنند. اسم این برنامه از نام  یک کتاب/فیلم معروف به نام
.اسب است که سرکش ترین اسب ها را با نجوا کردن در گوششان رام می کند

You have to understand their motivation.
کنیدرک آنها را انگیزه باید  .

You have to read their body language for subtle cues.
شان توجه کنیدرفتارهای زیرکانه  آنها به زبان اشارهدرک باید برای  .

You have to establish mutual trust with your dog.
ایجاد کنیدبین شما و سگتان اعتماد متقابل باید یک  .

You have to establish yourself as the leader.
نشان دهیدرهبر را به عنوان خود باید  .

You have to build your dog's confidence.
ایجاد کنید را در سگ خود اعتماد به نفسباید  .

Video: Animal Rescue


