
( یناسنا مولع و تایبدا هتشر ) مهدزای هیاپ ی سانش ناور لوا سرد هوزج

؟ دجنگ یم یسانش ناور ملع ورملق رد یلماوع ۱–هچ

؟ دینک نایب ار ناسنا درکلمع رد یتخانش ناور یاه یوژیگ -۲

؟ دوش نایب دیاب یدراوم هچ ایهن تسا تسرد نارگید خساپ مینادب هکنیا یارب –۳

؟ دبلط یم ار یزیچ هچ یتخانش ناور وساالت هب ییوگخساپ –۴

؟ دینک نایب ار نا روظنم و تسیچ ملع -۵

؟ دوش یم هتخادرپ یباهدامن هچ قیبطت هب ینیع یاه شور ریاس و هدهاشم کمک اب یبرجت مولع رد -۶

دینزب ؟ثملا تسیچ یس انش ناور ملع رد دامن زا روظنم –۷

؟ دینک فیرعت ار هیضرف -۸

؟ دینک نایب ار اهنا تسا هیوس ود هطبار کی هیضرف و هلئسم نیب –۹

؟ دینک نایب ار یملع یاه هرازگ بتارم هلسل ۱۰–س

؟ دینک فیرعت ار هیرظن –۱۱

؟ دراد یریثات هچ هظفاح رب نامز تشذگ –۱۲

؟ میجنس یم یساسا هچ اررب یملع اهی هیرظن –۱۳

؟ دینک فیرعت ار مادک وره دیربب مان تسا تسا حطس ود یاراد اه هیرظن –۱۴

؟ دیهد حیصوت دنا هدرک دشر هزادنا کی هب یبرجت و یروص حوطس رد یملع اهی هیرظن همه ۱۵–ایآ

؟ دننک یم اربندلا ییاه فده هچ یسانش ناور مولع –۱۶

ابثملا؟ تسیچ فیصوت زا روظنم –۱۷

؟ دوش یم طوبرم یزیچ هچ وهب دراد هراشا هچ هب نییبت ۱۸–اوژه

؟ دراد یگتسب یزیچ هچ هب دنتسه یدایز یاه تلع عبات یسانش ناور یاه هدیدپ زا یرایسب –۱۹

؟ دیهد حیضوت و هدرب ارمان تخانش بسک عبانم –۲۰

؟ دینک رکذ ار یملع شور فیرعت نیرت یدربراک –۲۱

؟ دینک فیرعت ار دنیارف –۲۲

؟ دینک نایب ار یملع شور هدش هدافتسا یاه ۲۳–اوژه

؟ دینک نایب ار یملع یاه شور یاه یوژیگ –۲۴

؟ تسیچ یتایلمع فیرعت زا روظنم –۲۵

؟ دوش یم یزیچ هچ ثعاب یتایلمع فیرعت -۲۶

هچ؟ ینعی یریگ هزادنا –۲۷

؟ تسا هجاوم ییاه تیدودحم اب هراومه ناسنا هب طوبرم یاه شهو پژ هچدالیلی ۲۸–هب

؟ تسیچ یسانشناور رد فلتخم فیراعت دوجو یلصا لیلد –۲۹

؟ دینک فیرعت ار یسانشناور –۳۰



؟ دینزب ثملا هنومن ود تسیچ راتفر –۳۱

؟ دیدرگ ظاحل یسانش ناور فیرعت رد هچدالیلی هب ینهذ یاه دنیارف ۳۲–اوژه

؟ تسیچ کاردا –۳۳

؟ تسیچ هظفاح نزخم –۳۴

؟ تسیچ لماش و دینک فیرعت ار رکفت –۳۵

؟ دیربب ارمان تخانش بتارم هلسلس –۳۶

؟ تسیچ تخانش –۳۷

؟ تسیچ عیلا تخانش –۳۸

؟ تسانعم هچ هب شزادرپ –۳۹

؟ تسیک یدنک –۴۰

؟ تسیک یبارافرصنوبا –۴۱

؟ دینک نایب ار یسانش ناور درکلمع رد یبصع هاگتس د شقن –۴۲

؟ تسیچ لماش نیسپ زغم –۴۳

؟ تسیچ لماش یزغم ۴۴–لپ

دیربب ؟مان دنوش یم میسقت هعطق راهچ هب یلمع دصاقم یارب خم رشق و زغم یاه هرکمین –۴۵

؟ دیربب ارمان هتکس عاونا –۴۶

؟ دوش یم داجیا هنوگچ ینوخ مک هتکس –۴۷

؟ دوش یم داجیا هنوگچ یزیرنوخ هتکس –۴۸

؟ دیربب ارمان یسانش ناور رد تاع طاال یروآ عمج یاه شور –۴۹

؟ دیهد حیضوت ار هدهاشم –۵۰

؟ دیهد حیضوت ار همانشسرپ –۵۱

؟ دیهد حیضوت ار هبحاصم –۵۲

؟ دیهد حیضوت اهار نومزآ –۵۳

؟ دنزادرپ یم طملاهع دروم عوضوم نییبت هب یشور هچ زا هدافتسا اب ناسانش ناور زا یرایسب –۵۴

دینک؟ نایب ار تاع طاال یروآ درگ نیون یاه شور –۵۵

؟ دینک نایب ار یسانش ناور تایلک زا دروم راهچ –۵۶

؟ تسیک سانش ناور –۵۷

تسیقاب نانچمه تایاکح رتفد نیا دمآ نایاپ هب


