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مهدزای لصف
:110 هحفص تیلا عف

: خساپ
ص111: تیلا عف

. دنشاب یم هتسه و مس ال پوتیس ( اشغ ) ، هتسوپ یاراد اه لولس همه : خساپ
ص113: تیلا عف

-( تویراکورپ ) درد ولگ یرتکاب -( تویراکوی )( چراق ) رمخم -( تویراکورپ ) زاس تسام یرتکاب : خساپ
( تویراکوی ) انلگوا
ص114: تیلا عف

: خساپ
یلولس یاه هناخشخب راک یاه دنیآشخب رف

هناخراکاشغ یاه هزاورد و اه داومرد جورخ و دورو

یردنک ژیونیم رنا ژیعبنم رنا دیلوت

تخپموزوبیر و طولخم لوصحمشخب دیلوت

ژی لگ عیزوتهاگتسد و یدنب هتسب شخپشخب و یدنب هتسب

تسایرهتسه و تیریدمتیریدم و لر تنک

ندرکرابنالئوکاو هریخذ

ص115: دینک شیامزآ
یبآ ای ( شفنب ) دی لولحم اب سامت رد . تسا هتساشن تسا هدش هریخذ اه نآ رد هک یا هدام : خساپ

. دوش یم هریت
ص116: تیلا عف

: خساپ
یهایگهصخشم یروناجلولس لولس

تس ال درادندرادپورلک

یلولس درادندرادهراوید

یردنک دراددرادوتیم

یزکرم درادندرادلئوکاو

:118 صاه نیرمت و اه شسرپ
یمن روبع لا برغ زا تشرد داوم ، دهد یم روبع دوخ زا هزادنا هب هجوت اب ار داوم لا برغ ، ریخ س1:



روبع دوخ زا لولس زاین هب هجوت اب ار داوم لولس یاشغ اما ، دنک یم روبع نآ زا ریز داوم اما ، دنک
. دنک یم فرطرب ار لولس زاین و دهد یم

س2:
تویراکدراوم روی / تویراکورب

دنراد صخشم تویراکویهتسه

اه تویراکورپیرتکاب

اه تویراکویچراق

. دنراد هتسه تویراکوییاشغ

. دنراد دودحم یاه تویراکورپکمادنا

تویراکویناروناج

تویراکویناهایگ

. دنراد یددعتم یاه تویراکویکمادنا

س3:
رهشرهش

یراد
سیلپ

ۀ داج + هار
یدنبرمک

تکرش
هاگورین + زاگ
قرب

وفانصا اه نابایخ
اه هچوک

واهولیس یرادماد
یرادغرم

الیردنکوتیماشغهتسهلولس پوتیس
مس

ۀ کبش
ال پوردنآ

یمس

موزوبیرلئوکاو

دوخ لولس فارطا رد یزلولس یاشغ ، دراد تس ال پورلک ، دزاس یم اذغ یهایگ لولس : توافت س4:
. درادن ار دراوم نیا یروناج لولس اما دراد یزکرم لئوکاو دراد

. دنراد هتسه و مس ال پوتیس ، یلولس یاشغ ود ره : تهابش
س5:

هدنز دوجوم ندب ← هاگتسد ← مادنا ← تفاب ← اهل ولس
ناسنا ← نوخ شدرگ هاگتسد ← بلق ← یا هچیهام تفاب ← یروناج لولس


