


. دینک صخشم X التم عاب ار تسردان ای تسرد یاه هلمج ( فلا

تسرد . دنناسر یم ندب یاه مادنا ی همه دوش،هب یم جراخ بلقزا هک ار ینوخ اه، گرخرس

تسردان

تسرد . دنیوگ یمرادم ، دیشروخ رود اههب هرایس تکرح ریسم هب

تسردان

تسرد دوش. یم عورش هایگ اب هشیمه ییاذغ ی هریجنز کی

تسردان

تسرد . تسا ندب رد اذغ بذجو مضه شراوگ هاگتسد راک

تسردان

. دینک تسرد ییاذغ هریجنز کی ریز تادوجومزا هدافتسااب ب)

باقع - هغابروق دغج- - مدنگ – خلم

................... ................... .................... ....................... ......................

. دینک صخشم X ارابعالتم تسرد خساپ ج)

؟ تسارت وطالین هیقبزا یسمش هموظنم ی هرایس مادک 1-سلا

یرتشم د- خیرم ج- هرهز ب- نیمز - فلا

؟ دوش یم بوسحم هقلح نیرخآ رادناج مادک ، ییاذغ هریجنز کیرد -2

رام د- هایگ ج- هغابروق ب- کقاجنس – فلا

؟ تسا یبوخ ییامرگ یاناسر مهو یکیرتکلا یاناسر مه مسج مادک -3

باقشب د- یکیتس پال ناویل ج- یسم فرظ ب- یگنس سزید ( فلا

یا هشیش

؟ دوش یم لیدبت هویمهب لگزا تمسق مادک -4

گربساک د) گربلگ ج) یگدام ب) مچرپ ( فلا

. دینکرپ بسانم تاملک اراب خیلا یاهاج د)

. دنیوگیم .................................... هدنز تادوجوم نیب ییاذغ طابترا 1-هب

98/2/.... خیرات باغرمدهشم هقطنم شرورپو شزومآ مود تبون مولع نومزآ

ناگنازرف یعافتناریغ ناتسبد

عراز مناخ : راگزومآ مراهچ ی هیاپ ............ یگداوناخ مانومان



درک. ادج رگیدکیزا ........................................ شوراب ناوت یم ار دوخنورکش طولخم -2

دوش. یم لیدبت ........................................ گنس هبدایزراشفوامرگرثارد کهآ گنس -3

. دیهد خساپ ریز یاه شسرپ ح-هب

؟ دراد مان هچ لولس یهدنامرف زکرم . دیربب مان ار لولس یازجا -1

؟ تسا بسانم یزرواشک نیمزو هچغاب یارب یکاخ مرک ارچ -2

/ دراد مان هچ هرایس نیرتگرزب . دیربب مان بیترت هبار یسمش هموظنم یاه هرایس -3

. دینزب ثملا کی مادکره یاربودیربب مان دنوشیم میسقت هورگدنچ هب نایاپدنب -4

. دیربب مان اهار طولخم عاونا ؟ تسیچ طولخم -5

؟ دراد مان هچ رناژی عبنم نیرت فرصمرپ . دیربب مانار رناژی عبانم -6

ملعم بوخیفیکرظن لوبقبوخیلیخ رتشیبلباق تالش هبزاین

: ملعم یفیصوترظن

دیشاب قفوم


