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نیمز یور بآ رفس متفه لصف
ص69: تیلا عف

ناهایگ نوچ تسا رتشیب تسا یهایگ ششوپ یاراد هک یا هقطنم رد بآ ذوفن رادقم : خساپ
ب هنماد رد اما دنک ذوفن نیمز رد ات دراد یرتشیب تصرف بآو دننک یم دنک ار بآ تکرح تعرس

. دنک یم ذوفن نیمز رد یمک رادقم هب و هدرک تکرح عیرس بآ هایگ نود
شهاک ثعاب دس نوچ تسا رتشیب دس ثادحا هب زاین تسا یهایگ ششوپ دقاف هک یا هنماد رد -
بآ شیازفا اب و دوش یم رواجم قطانم لخاد هب بآ ذوفن و بآ هریخذ ببس و هدش بآ تعرس

. دنک یم فرط رب ار هقطنم بآ زاین ینیمز ریز یاه
ص69: دینک شیامزآ

هک دهد یم ناشن شیامزآ نیا دوش یم جراخ رت عیرس هسام زا و رت رید سر کاخ زا بآ : خساپ
. تسا دایز هسام یریذپ ذوفن اما تسا مک سر کاخ یریذپ ذوفن

ص70: دینک رکف
رد ات دراد یمک تصرف بآ و دوش یم دایز یراج بآ تعرس دشاب دایز رگا نیمز بیش : خساپ

. دوش یم مک کاخ یریذپ ذوفن سپ دنک ذوفن نیمز
تعرس هب هایگ هجیتن رد دور یم نیمز قمع هب بآ و دراد هگن دوخ رد ار بآ دناوتیمن کاخ نوچ

. دوش یم کشخ و هدش یبآ مک راچد
:70 صدینک شیامزآ

دهد یم ناشن شیامزآ نیا تخیر رشب رد بآ ناوت یم مه زاب رشب ندوب رپ هب هجوت اب : خساپ
هدش فرصم بآ مجح و دریگیم رارق اضف نآ رد بآ هک دراد دوجو هسام تارذ نیب یلا خ یاضف

. تسا هسام تارذ نیب یلا خ یاضف رادقم لداعم

هرامش یشزومآ هوزج
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یمامت یرهاط همطاف



:71 صدینک رکف
. دراد یرتشیب یریذپ ذوفن و تسا دایز )2( لکش رد یلا خ یاهاضف نازیم : خساپ

رتشیب نآ یریذپ ذوفن هک یکاخ درادن ینادنچ نایرج ینیمز ریز بآ ۀ رفس هک راومه قطانم رد
2 لکش دنک یم هریخذ دو خ رد یرتشیب بآ تسا

ص71: تیلا عف
یی باال شخب و هدش عمج اج نآ رد بآ هک فرظ نییاپ دوش یم هدهاشم ازجم هقطنم ود : خساپ

. تسا تبوطر و اوه ، هسام طقف هک
یاراد یاه گنس و بآ یواح نوچ درک هیبشت ینیمز ریز بآ ۀ رفس هب ناوت یم ار ینییاپ شخب

. تسا هدش عمج نآ رد بآ هک لخلخت
ص72: دینک رکف

میخض . ینیمز ریز یاه بآ زا مک تشادرب نازیم ، نیمز مک بیش ، دایز یگدنراب نازیم : خساپ
ندمآ باال و ینیمز ریز یاه بآ شیازفا ببس یراج یاه بآ دنک تکرح و ریذپ ذوفن هی ال ندوب

. دور یم نییاپ ییاتسیا حطس باال لماوع ندوب سکعرب تروص رد دوش یم ییاتسیا حطس
73 ص دینک وگتفگ

نیب بآ شهاک تلع هب هک نیمز تسشن ، بآ ندش روش ، ینیمز ریز یاه بآ حطس نتفر نییاپ
. دوش یم داجیا کاخ ندش هدرشف و شزیر هجیتن ردو کاخرد یلا خ یاضف داجیاو کاخ تارذ

ص73: تیلا عف
بآ ندش مرگ زا سپ دشاب یم میزینم و میسلک امومع هک یندیماشآ بآ رد لولحم الح ما : خساپ

. دننک یم بوسر نآ رد ییایمیش یاه شنکاو رثا رب یرتک
هکرس یرادقم هک بیترت نیا هب دنوش یم لح هکرس رد دنشاب یم کهآ َ ال ومعم هک تابوسر نیا
. مینک یم کشخ و هتسش بآ اب ار نآ هیلخت زا سپ و میناشوج یم یرتک ای روامس لخاد رد ار

:74 صدینک شیامزآ
رد دوش یم ریذپ فاطعتا و مرن غرم مخت و دوش یم لح هکرس رد یکهآ ی هتسوپ مک مک : خساپ

. دنوش یم هدید هتسوپ یور رب زاگ یاه بابح هتسوپ ندش لح co2نیح

یلخاد رادج یور زا بوسر و دوش یم لح هکرس رد یکهآ بوسر روامس رد هکرس نتخیر اب - هلب
. دوش یم کاپ روامس

:74 صدینک رکف
هب و... نارهت مق نانمس و یزکرم ، دزی ، نامرک یاه ناتسا لثم ریوک ی هیشاح یاه ناتسا رد : خساپ

دنراد طابترا مه هب هاچ یاهتنا زا و دراد همادا ریوک طسو ات هوک یاپ زا هک هاچ هتشر کی کمک
هک یلا ناک و اههاچ هعومجم هب دبای یم لا قتنا بآ مک و تسپ قطانم هب بآ رپ قطانم زا بآ

. دنیوگ یم زیراک ای تانق دنک یم لصو مه هب ار اه اچ یاهتنا



ص75: اه نیرمت و اه شسرپ
(2) هنومن : فلا س1:

یتحار هب یلا خ یاضف نآ زا بآ و تسا رتشیب نآ تارذ نیب یلا خ یاضف نوچ (2) . هنومن ب:
. دنک یم روبع

بآ بذج یارب یفاک تصرف هایگ و دراد یم هگن دوخ رد یرتشیب تدم ار بآ نوچ .(1) هنومن ج:
. دراد رایتخا رد

زا نیمز لخاد هب بآ ذوف ن زا دناوت یم هک ینامیس رتسب اب ییاه لا ناک رفح -2 یشک هلول -1 س2:
. دنک یریگ ولج

اما تسا مک سر کاخ یریذپذوفن نوچ دنک یم ذوفن یمک بآ یسر یاه نیمز نورد هب س3:
. دنراد یرتشیب بآ و دنریذپ ذوفن هسام و نش نتشاد لیلد هب یتفربآ یاه نیمز

کاخ ی ریذپ ذوفن هک دنکیم کمک هسام اب آن ندرک طولخم و سر کاخ ندرک هفاضا س4:
نیریز یاه هی ال هب رت هتسهآ بآ و دراد هگن دوخ رد ار بآ یرتشیب تدم و دوش مک یزرواشک

. دنک ذوفن
یدیسا تیص اخ ناراب بآ هب و دوش یم لح ناراب بآ رد اوه رد دوجوم دیسکا ید نبرک س5:

رد دنک یم لح ار اه نآ و دراذگ یم رثا یکهآ یاه گنس یور دیسا ناراب دهد یم یفیعض
راغ نامه هک دیآ یم دوجوب گنس نیا رد ییاه هرفح و اه لا ناک لا س نارازه لوط رد هجیتن

. تسا
( عابشا هقطنم ) رادبآ هی ال C یباتسیا حطس B ییاتسیا حطس قمع A س6:

یمک قمع رد ییاتسیا حطس بآ حطس ندوب باال و دایز یگدنراب تلع هب ناردنزام ناتسا رد س7:
هطقن رد ییاتسیا حطس بآ ندوب مک و نییاپ و مک یگدنراب تلع هب دزی ناتسا رد اما دراد رارق

. دراد رارق یرت قیمع
راشف تحت ینیمز ریز بآ هرفس س8:



ییاتسیا حطس :B نیزترآ هاچ :A
میزینم و میسلک س9:

رد و دنوش یم اوه دراو هدش راخب دیشروخ رون شبات رثا رب نیمز حطس یاه بآ س10:
فرب تروص هب و دوش یم اج هب اج داب طسوت و دنک یم داجیا ربا هدش مکارتم و درس تاعافترا
رب اهایرد هب اهدور طسوت زین یکشخ یور بآ ددرگ یم زاب اه یکشخ و اهایرد حطس هب ناراب و

دنیوگ یم بآ هخرچ ار یکشخ و اوه ایرد نیب بآ یمئاد ییاج هباج نیا دندرگیم

متفه لصف نایاپ


