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2 سرد

ار دوخ فارطا داوم اهزاین نیا ندرک فرطرب یارب و میراد ییاهزاین دوخ یگدنز رد 1-ام

میهد یم رییغت

دینزب ییاه ثملا میروآ یم دوجوب دوخ فارطا داوم رد هک یتارییغت 2-زا

ندرک نشور – هویم ندرک درخ یاچ- رد رکش لح – سابل ندرک –ات نان ندرک هکت

–و...... شکتسد نتفاب – تسام هیهت – اذغ نتخپ – تیربک

ندز هرگ – وخن ذغاک ندیرب دش؟ ماجنا ییاهراک هچ کدابداب کی نتخاس شیامزآ 3-رد

داجیا وخن ذغاک رد یتارییغت هچ کدابداب کی نتخاس رد وخن ذغاک ندز هرگ و ندیرب 4-رد

دش داجیا وخن ذغاک هزادنا و لکش رد تارییغت ؟ تسا هدش

دنک یمن رییغت میدرب راک هب هک یداوم سنج کدابداب نتخاس 5-رد

دننک یم رییغت ام فارطا داوم -6

دنک یم رییغت هدام هزادنا و لکش طقف هک یتارییغت ؟رد دینک فیرعت ار یکیزیف رییغت -7

دیآ یمن دوجوب یدیدج هدام و دنک یمن رییغت هدام سنج یلو

؟ دینزب ثملا ار یکیزیف تارییغت -8

سابل نتخود یاچ- رد دنق ندش لح – نان ندرک هکت – ندرگ شلا نتفاب – سابل ندرکات

بوچ ندرک درخ – ذغاک ندیرب –

هدام هزادنا و لکش ؟ دنک یم رییغت یزیچ هچ دنق کی ندرک لح و دنق ندرک درخ 9-رد

تسا یکیزیف رییغت سپ تسا هدشن لیکشت یدیدج هدام یلو دنک یم رییغت

رییغت هدام هزادنا و لکش ؟ دوش یم داجیا یتا رییغت یزیچ هچ دنق ندنازوس رد -10

تسا هدرک رییغت نآ هزادنا و لکش دوش یم بوذ ینعی دوش یم بآ دنق ادتبا . دنک یم

دوش یم ضوع دنق یوب و گنر ترارح همادا اب اما تسا هداد خر یکیزیف رییغت ینعی

دهد یم خر ییایمیش رییغت دوش یم لیدبت یدیدج هدام هب ینعی

و لکش طقف ؟ تسا هدش داجیا یتارییغت هچ دینکش یم ار یغرم مخت هک ینامز -11

تسا هداد خر یکیزیف رییغت هدشن داجیا دیدج هدام و هدرک رییغت غرم مخت هزادنا

و لکش مه ؟ تسا هدش داجیا یتارییغت هچ غرم مخت نتخپ و ندرک زپ بآ رد -12

و تسا هدرک رییغت غرم مخت یوب و هزم و گنر مه تسا هدرک رییغت غرم مخت هزادنا

تسا هداد خر ییایمیش رییغت تسا هدش داجیا یدیدج هدام

؟ دینک فیرعت ار ییایمیش رییغت -13

داوم هزم و ووب گنر و دوش یم لیدبت یدیدج هدام هب هیلوا هدام تارییغت زا یخرب رد



 

 

دنک یم رییغت هیلوا

– هویم داسف – اذغ و نان نتخپ – دنق نتخوس ؟ دینزب ثملا ییایمیش تارییغت -14

ریش ندش شرت

هزادنا و لکش و گنر ؟ تسا هدش داجیا یرییغت هچ دزوس یم تیربک بوچ یتقو -15

تسا ییایمیش رییغت و دنک یم رییغت سنج ووبو تلا وح

هدش لیدبت دماج هب عیام ؟ تسا هداتفا قافتا یتارییغت هچ دنز یم خی بآ یتقو -16

رییغت تسا هدشن دیلوت یدیدج هدام و هدرک رییغت هدام تلا وح هزادنا طقف ( بوذ ) تسا

تسا یکیزیف

یم لیدبت زاگ هب عیام ؟ تسا هداتفا قافتا یتارییغت هچ دوش یم راخب بآ یتقو -17

ت سا هدشن دیلوت یدیدج هدام و هدرک رییغت هدام تلا وح هزادنا طقف ( ریخبت ) دوش

تسا یکیزیف رییغت

دینک یدنب هقبط ار ریز تارییغت -18

رییغت

یکیزیف

مدنگ ندرک درآ – دادم ندیشارت – ناویل نتسکش – هچراپ ندیرب

رییغت

ییایمیش

ندیسوپ – ابرم ندرک تسرد – هکرس هب روگنا لیدبت – غرم نتخپ

ندز کپک - نهآ ندز گنز – هچراپ

ار مرگ مین بآ ناویل کی و ریش ناویل کی ؟ مینک یم هیهت رادزاگ یندیشون هنوگچ -19

همه – دینک طولخم رگید یفرظرد ار کمن یرادقم و تسام ناویل فصن – دینک طولخم

کی زا دعب –( دوشن رپ لماک یرطب ) دیدنبب مکحم نآ ورد دینک طولخم یرطب رد ار داوم

دنیک زاب ار نآ ورد دیهد ناکت بوخ ار یرطب هتفه

زاب یرطب رد یتقو ؟ تسا هدمآ دوجوب یتارییغت هچ راد زاگ یندیشون هیهت رد -20

ضوع داوم هزم و گنر و دراد یصاخ یوب هک دوش یم جراخ نآ زا زاگ یرادقم دوش

. هدش

رییغت تسا هدشن تسرد زونه دیدج هدام میدرک طولخم مه اراب داوم هک یا هلحرم رد

ییایمیش رییغت تسا هدرک رییغت داوم هزم و ووب گنر هتفه کی زا دعب یلو تسا یکیزیف

تسا

– قاجا رد زاگ نتخوس ؟ دینزب ثملا دوش یم ماجنا تعرس هب هک یتارییغت زا -21

تیربک بوچ نتخوس



 

 

غود – تسام ندرک تسرد ؟ دینزب ثملا دوش یم ماجنا یدنک هب هک یتارییغت زا -22

نهآ ندز گنز – راد زاگ

لح تعرس امرگ – غاد یاچ ؟رد درس ای تسا رتدوز غاد یاچ رد رکش ندش لح -23

دهد یم شیازفا ار بآ رد رکش ندش

زا نوریب ؟ نوریب ای دوش یم ماجنا رتدوز لا جخی رد ییاذغ داوم ندش دساف -24

دهد یم شیازفا ار ییاذغ داوم داسف تعرس امرگ – لا جخی

یاوه ؟رد کشخ یاوه رد ای دنز یم گنز رتدوز بوطرم یاوه رد ینهآ لیاسو -25

نیا – دنز یم گنز مک مک دوش بیکرت اوه ژن یسکا و تبوطر اب نهآ یتقو – بوطرم

گنز زا یریگولج یارب . دوش هدیسوپ و دوش مک نهآ ماکحتسا دوش یم ثعاب ندز گنز

دننز یم گنر ار نآ نهآ ندز

تسا رییغت حلا رد هراومه تعیبط -26

– نادمه هتشون گنس ؟ دینزب ثملا دراد تلا خد نآ رد ناسنا هک یتارییغت زا -27

دس ثادحا – ناتخرد عطق – لنوت رفح – لیب اب نیمز ندنک – هداج ندرک فاص

– خیم – شکچ ؟ دنک یم داجیا رییغت تعیبط رد ییاهرازبا هچ کمک هب ناسنا -28

و.... گنلک – لیب

ندیسر – لصف رییغت ؟ دینزب ثملا درادن تلا خد نآ رد ناسنا هک یتارییغت زا -29

اه هناخدور نتسب خی – هلزلز – اهایرد و اهراغ ندمآ دوجو اه–هب هویم

دننام یتارشح اه ناسنا ؟ دینزب ثملا تعیبط رد ناسنا دیفم یاه تلا خد زا -30

عرازم تافآ زا یضعب دنناوت یم تارشح نیا هک دنهد یم شرورپ ار روبنز و کزودشفک

دنربب نیب ارزا

رییغت هزادنا و لکش طقف ؟ تسا هداتفا قافتا یرییغت هچ ذغاک یدنب هتسب رد -31

تسا یکیزیفرییغت تسا هدشن دیلوت یدیدج هدام و هدرک

؟عالهو تسا هداتفا قافتا یرییغت هچ هویم زا ابرم هیهت و بوچ زا لا غذ هیهت رد -32

تسا ییایمیش رییغت تسا هدش دیلوت یدیدج هدام هیلوا داوم هزادنا و لکش رد رییغت رب

هدرک رییغت هزادنا و لکش طقف ؟ تسا هداد خز یرییغت هچ بآ زا خی هیهت رد -33

تسا یکیزیف رییغت تسا هدشن دیلوت یدیدج هدام و تسا

یم لیدبت درآ هب ار مدنگ ادتبا ؟ تسا هداد خر یرییغت هچ مدنگ زا درآ هیهت رد -34

یکیزیف رییغت تسا هدشن دیلوت یدیدج هدام و هدرک رییغت هدام هزادنا و لکش طقف مینک

تسا ییایمیش رییغت هک تسا هدش دیلوت یدیدج هدام ریمخ نتخپ ماگنه رد یلو تسا



 

 

یزیزع

ییادتبا مجنپ ناملعم یمارگلت تاالر

ییافص رتکد


