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لوا سرد

همه دندرک هدهاشم ؟ دندرک هدهاشم یزیچ هچ اه هچب اه هرفرف اب یزاب ماگنه -1

دنسر یمن نیمز هب مه اهاب هرفرف

یاه هرفرف یخرب ارچ ؟ دش داجیا یشسرپ هچ اه هرفرف هدهاشم زا دعب -2

دنسر یم نیمز هب رترید ناخرچ

رتشیب هرفرف بلا یانهپ هچره ؟ دوب هچ اه هرف رف هرابرد هدش ماجنا ینیب شیپ -3

دسر یم نیمز هب رترید هرفرف دشاب

یزیچ هچ و درکن رییغت یزیچ هچ و درک رییغت یزیچ هچ بلا یانهپ شیامزآ 4-رد

؟ دوش یم هتفرگ هزادنا

هرفرف بلا یانهپ ؟ دنک یم رییغت هک یزیچ

نیمز هب هرفرف ندیسر نامز ؟ تفرگ هزادنا دیاب هک یزیچ

مد لوط – مینک یم اهر ار هرفرف هک یعافترا ؟ دنک یمن رییغت هک یزیچ

هرفرف بلا لوط – ذغاک سنج – هرفرف

دراد رت نهپ هکبلا یا هرفرف ؟ دوب هچ هرفرف بلا یانهپ هرابرد هیرظن و هجیتن -5

نامز دشاب رت نهپ هرفرف بلا ردق هچره نیاربانب دسر یم نیمز هب رترید

دوش یم رتشیب نیمز هب هرفرف ندیسر

دوب دهاوخ رت قیقد هدهاشم دیریگب هزادنا رت قیقد ار نامز ردق هچره -6

؟ دننک یم شواک هنوگچ نادنمشناد -7

ییاه شسرپ هجیتن رد دننک یم هجوت دوخ فارطا یاه هدیدپ هب نادنمشناد

. دننک یم شواک دوخ یاه شسرپ نتفای یارب اهنآ دوش یم داجیا اهنآ نهذ رد

؟ دراد ریثات اه هرفرف ندمآ دورف نامز رد یلماوع هچ -8

اه هرفرف بلا یدنلب اه– هرفرف بلا یانهپ اه– هرفرف سنج اه– هرفرف نزو

اه هرفرف مد هزادنا –

. دراد ریثات نآ ندمآ دورف نامز رد میهد یم هرفرف رد هک یرییغت 9-ره

اهنآ ندمآ دورف نامز دشاب توافتم مه اهاب هرفرف ایبلا مد لوط رگا -10

تسا توافتم نیمز هب



 

 

 

 

هچ ؟ دیهد یم رییغت ار ییاهزیچ هچ هرفرف بلا لوط رییغت دروم رد -11

؟ دیهد یمن رییغت ار ییاهزیچ هچ ؟ دیریگ یم هزادنا ار یزیچ

هرفرف بلا لوط هزادنا داد؟ رییغت دیاب هک یزیچ

مد لوط – مینک یم اهر ار هرفرف هک یعافترا ؟ داد رییغت دیابن هک یزیچ

هرفرف بلا یانهپ – ذغاک سنج – هرفرف

نیمز هب اه هرفرف ندیسر نامز ؟ میریگ یم هزادنا هک یزیچ

رت نیگنس هرفرف دشاب رتشیب اه هرفرف مد یاه هریگ دادعت ردقچ ره -12

دسر یم نیمز هب رتدوز و هدش

مد لوط ردقچره ؟ تسیچ اه هرفرف مد لوط هرابرد هیرظن و هجیتن -13

هب رترید هرفرف و دوش یم رتشیب نیمز هب ندیسر نامز دوش رتشیب اه هرفرف

دسر یم نیمز

یاه هکبلا ییارفا ؟ دسر یم رترید ارفا مادک ارفا یاه هناد شیامزآ رد -14

دسر یم نیمز هب رترید دراد نهپ

ب ریز یرتشیب یاوه نوچ ؟ دسر یم نیمز هب رترید نهپ بلا یارفا ارچ -15

دراد یم هگن اوه رد یرتشیب تدم ار ارفا و دنک یم ادیپ نایرج شیاه لا

یزیزع

ییادتبا مجنپ ناملعم یمارگلت تاالر

ییافص رتکد


