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.  بدةن  ھةمى ثسیاران بةرسظ  ھیظیدارین. زاروكَین خوة  رةووشتَین   دةربارةى ھیظي دكةین ظَى فورما ل ذَیر ثر بكةن
  ھندةك رةوشت كةم بن  ئةطةر 

   ض جارا   زاروكى  ھةروةكى نة   ب   بدةن  بةرسظ  دارین ھیظى) دیتبیت   بتةنَى   جارا  یان دوو  جارةكَى كة, نمونة (
 .وةنةكرى

       نةئةر  ھتد ؟ .. وة  دكةن   ل سةر جوكَین  و بزاظكرنَى  ھةالظَیذتن  ب خوة  كةیف  وة زاروكَین  ئایا -1
    نة    ئةر   تَیت ؟ دى زاروكَین   ب  كةیف  وة   زاروكَین ئایا -2
      نةئةرَى سةركةفتنَى ؟  ب   ل دةرةضكا  وةكو  دكةن  تشتا  لسةركةفتنا  حةز   وة  زاروكَین ئایا .3
      نةئةرَى  دكةن ؟ )ضیكانَى( خوظةشارتكانَى   ل یاریا   وة  حةز   زاروكَین ئایا  -4
   بوكَین  خوةدانكرنا یان تةلةفونَى   ثةیظین لسةر  ,بو نمونة , خونیشانددةت   جارةكَى   وة ھیض  زاروكَین  ئایا-5
     نةئةرَى    تشتَین دى؟  یان  الستیكى 
  داخوازیا دةمَى ,   ذبو بنیشانكرنَى   بكاردئینیت شةھدَى   تبال خوةیا  جاران ھیض  كور |وة  كض  زاروكَین   ای ئا-6  

     ئةرَى      نة                                                                                                                                                 تشتةكى دكةت؟ 
  ئةر      نة                               نیشا كة,  بنیشانكرنَى   ذبو  بكاردئینیت  خوةیا شةھدَى  جاران تبال ھیض  كور |وة  كض   زاروكَین ا ی ئا-7
   ھةى؟  وى حةز لَى بكةت  تشتةكى ة و 
                                      ئةرَى      نة                           )وةكو ئوتومبَیلكا یان بالكسا (خوةیَین بضَوك  بكةن ریكَین ایاریَى ب ی كى  و ثَی برَیك  نوة دشَی  زاروكَین -8

  ت ؟  ثاظَیذیت یان بَیخی, خوة دانیت َى  ناظ دةظ  بَیى كو ل
      نةئةرَى   بدةت ؟ وة نیشا  ذَى  داكو تشتةكى ) دایك و بابا  ( وة با  دئینیت ل ة تشتاو   زاروكَین   جارةكَى   ھیض-9

 ئةرَى     نة   دووا ؟  یان  ضركةكَى  بو ماوَى مَیزةدكةت  ةو   ل دةم و ضاظَین  رك و رك ةو  ئایا  زاروكَین -10
 نة    ئةرَى   ذ دةنطى؟  ن ب ھةستةدار  ثر دیتیة   كو  ھیض  وة  زاروكَین   ئایا-11  

  َویَى وة دكةظنر سةرَو   ب وان   ضاظَین  دةمَى كةنن  د  وة زاروكَین  ئایا -12
       ئةرَى      نة                                                                                                                                       كةنیَى وة ؟   یان  

 ئةرَى    نة   ) وة دكةن؟ زارى وة  ئایا زروكَین  ,  سةروضاظا بزاظةكا, بَو نمونة( وة دكةن  زارى  وة   زاروكَین   ئایا-13
       نةئةرَى                                 وان ؟  بناظَى نوان دكة  طازى  ھیندةمَى   دزظرن   خوة ناظَى َور  د ل كور|كض وة  وكَین ارز  ئایا -14

 ئةرَى     نة  ؟) بةرَى خوة دكةنَى( لَى دزظرن  ة و   زاروكَین  ,  یاریكةكَى ل ئالیَى دیَى ئودَى ن  نیشان بكة بدةستى  ھین  ئةطةر-15
                                     ئةرَى      نة                                                                                ثییا دضن؟  ب  وة  زاروكَین  ئایا -16

 ئةرَى     نة  َى؟ ن دكة خوة بةرَى   ھیَن  تشتَین   وان  دكةنة  خوة  بةرَى  وة  زاروكَین  ئایا -17
 ئةرَى      نة   دكةن ؟   خوة  سةروضاظَین نزیك  ل خوة ب تبال   غةریب  َینبزاظ  كور| كض  وة  زاروكَین  ئایا-18
      نةئةرَى  خوة؟   بو كریارَین   بكَیشیت  بالَى وة   ددن  ھةولكور|كض  وة   زاروكَین  ئایا-19
           ئةرَى      نة                                                كةربیت؟  یَین  ةزاروكَین و  كو  كریة ضةندَى   بوَى   ھةست جارةكى  ھیض -20

       نةئةر    ثةیظَین خةلكَى  دطةھن؟دن وة  ئایا زاروكَی-21
                                                   ئةرَى    نة ھةبیت؟  بَیى ئطةرةك ھزر دكةن  یان  مَیزةدكن  تشتةكبیت  ئایا زاروكَین وة ل ھیض -22

        نةئةر     دبةن ؟  غةریب  تشتةكى  بةرامبةرى ل دةما   بزانن   وة ھةستَىكو   وة دكةن   سةروضاظَین وة مَیزةى  زاروكَین   ئایا -23
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