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CARD 1 Front:

 ناکدوک تیلاعف تراک
ھمدقم

 و)World Vision International(یللملانیبیناھجزادنامشچنامزاس
 ReferenceCentre for(یعامتجا-یناورینابیتشپعجرمنامزاس

Psychosocial Support(کدوکھناتسودطیحم)Child Friendly 
Space(تسرھفزاتیلاعفیاھتراکنیا.دندرکیزادناەار٢٠١٧لاسردار

هافرثعابھکدنوشیم یھدنامزاسکدوک ھناتسودطیحم یاربدوجوم یاھتیلاعف
یرامیبعویشماگنھردراددنزرفیاھەداوناخوناکدوکیاربیعامتجایناور
.دوشیم١٩-دیئوکیریگھمھ

 و دننکیمیگدنزلزنمھنیطنرقردھکیناکدوکیاربتیلاعفیاھتراک نیا
ەدشیحارط،دنراد تغارف تاقواوھسردمیاھتیلاعفھبدودحمیسرتسد
ودکچوکهورگکیردای ھناگادجتروص ھبدناوتیم اھتیلاعف نیاھیلک.تسا
رداھتراک نیا.دوشماجنایرگیدبسانمناکمردایھناخردیرفنھس ات
ھخسنتروصھبمھونیالنآتروصھبمھودناەدشیحارطA5ەزادنا
لاسرادشابھتشادناکماھکییاھاجردھک یتروصردھکتسادوجومیذغاک
.دشدھاوخ

 Child Friendly Space at(کدوکھناتسودطیحم:یداھنشیپ عبنم عجرم
Home Activity Cards(،یللملانیبیناھجزادنامشچنامزاس)World 
Vision International(یعامتجا-یناورینابیتشپعجرمنامزاسو

)ReferenceCentre for Psychosocial Support(،کاھنپک،
٢٠٢٠

 ReferenceIFRC(یعامتجا-یناورینابیتشپعجرمنامزاس:تیاریپک
Centre for Psychosocial Support(

CARD 1 Front:

ناکدوک تیلاعف تراک
 ھمدقم

 و )World Vision International( یللملانیب یناھج زادنامشچ نامزاس
 Reference Centre for( یعامتجا-یناور ینابیتشپ عجرم نامزاس

Psychosocial Support( کدوک ھناتسود طیحم )Child Friendly 
Space( تسرھف زا تیلاعف یاھتراک نیا .دندرک یزادناەار ٢٠١٧ لاس رد ار

 هافر ثعاب ھک دنوشیم یھدنامزاس کدوک ھناتسود طیحم یارب دوجوم یاھتیلاعف
 یرامیب عویش ماگنھ رد راددنزرف یاھەداوناخ و ناکدوک یارب یعامتجا یناور
 .دوشیم ١٩-دیئوک یریگھمھ

 و دننکیم یگدنز لزنم ھنیطنرق رد ھک یناکدوک یارب تیلاعف یاھتراک نیا
 ەدش یحارط ،دنراد تغارف تاقوا و ھسردم یاھتیلاعف ھب دودحم یسرتسد
 ود کچوک هورگ کی رد ای ھناگادج تروص ھب دناوتیم اھتیلاعف نیا ھیلک .تسا
 رد اھتراک نیا .دوش ماجنا یرگید بسانم ناکم رد ای ھناخ رد یرفن ھس ات
 ھخسن تروص ھب مھ و نیالنآ تروص ھب مھ و دناەدش یحارط A5 ەزادنا
 لاسرا دشاب ھتشاد ناکما ھک ییاھاج رد ھک یتروص رد ھک تسا دوجوم یذغاک
 .دش دھاوخ

 Child Friendly Space at( کدوک ھناتسود طیحم :یداھنشیپ عبنم عجرم
Home Activity Cards(، یللملانیب یناھج زادنامشچ نامزاس )World 
Vision International( یعامتجا-یناور ینابیتشپ عجرم نامزاس و 

)Reference Centre for Psychosocial Support(، کاھنپک، 
٢٠٢٠ 

 Reference IFRC( یعامتجا-یناور ینابیتشپ عجرم نامزاس :تیار یپک
Centre for Psychosocial Support(
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CARD 2 Front:

 ناتسرپرس و نیدلاو یارب
ناتسرپرسونیدلاویارب

،دنرببتذلنآزادنناوتبناکدوکھکتساهدشیحارطیاھنوگھباھتیلاعفنیا
.دننکنیرمتاریدیدجیاھتراھمودننامبملاسیفطاع رظن زا

یزاب یاربنکمملکشنیرتھب.تساەدننکننیعتناکدوکهافریاربیزاب
دای ھب.دنکیزابدھاوخیم ھنوگچ ھکدیوگیمشدوخکدوکھکتساینامز
.دنتسھتوافتمدوخیاھییاناوتونس ھب ھتسبناکدوک ھکدیشابھتشاد

اردوخ تقورگیدبسانمیاھاجایھناخردناتدنزرفیاربمینکیمھیصوت
هزیگناوتبقارم ساسحارتسیبکدوکبیترتنیاھب .دینکاھتیلاعفنیافرص
.درکدھاوخ

 ھباتدینکتبحصدوخنادنزرفایدنزرفابیمک،اھتیلاعفماجناعورشزالبق
 ودینکقیوشتیزابماگنھارناکدوک.دنرادیرظنورکف ھچ ھکدوش ھتفگوا
.دیھد ناشن دوخزایتبثمدروخزاب

نیا)فلا:درومردلاثمناونعھبدینکتبحصکدوکاب،تیلاعفمامتازادعب
ھچ)جدیتشاد تسود اریزیچھچتیلاعفنیازا )ب؟دیدرک ھبرجت ھنوگچار
؟دیدرکفشکتیلاعفنیاایرگیدکیدرومردیزیچ

CARD 2 Front:

 ناتسرپرس و نیدلاو یارب
 ناتسرپرس و نیدلاو یارب

 ،دنربب تذل نآ زا دنناوتب ناکدوک ھک تسا هدش یحارط یاھنوگ ھب اھتیلاعف نیا
 .دننک نیرمت ار یدیدج یاھتراھم و دننامب ملاس یفطاع رظن زا

 یزاب یارب نکمم لکش نیرتھب .تسا ەدننکننیعت ناکدوک هافر یارب یزاب
 دای ھب .دنک یزاب دھاوخیم ھنوگچ ھک دیوگیم شدوخ کدوک ھک تسا ینامز
 .دنتسھ توافتم دوخ یاھییاناوت و نس ھب ھتسب ناکدوک ھک دیشاب ھتشاد

 ار دوخ تقو رگید بسانم یاھاج ای ھناخ رد ناتدنزرف یارب مینکیم ھیصوت
 هزیگنا و تبقارم ساسحا رتسیب کدوک بیترت نیا ھب .دینک اھتیلاعف نیا فرص
 .درک دھاوخ

 ھب ات دینک تبحص دوخ نادنزرف ای دنزرف اب یمک ،اھتیلاعف ماجنا عورش زا لبق
 و دینک قیوشت یزاب ماگنھ ار ناکدوک .دنراد یرظن و رکف ھچ ھک دوش ھتفگ وا
 .دیھد ناشن دوخ زا یتبثم دروخزاب

 نیا )فلا :دروم رد لاثم ناونع ھب  دینک تبحص کدوک اب ،تیلاعف مامتا زا دعب
 ھچ )ج دیتشاد تسود ار یزیچ ھچ تیلاعف نیا زا )ب ؟دیدرک ھبرجت ھنوگچ ار
 ؟دیدرک فشک تیلاعف نیا ای رگیدکی دروم رد یزیچ
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CARD 3 Front

ناتسرپرس و نیدلاو یارب
ناتسرپرس و نیدلاو یارب

بیسآیحوراییمسجرظنزاتسانکممکدوکھکدیتسھنیانارگنرگا
، موزلتروصرد .دیشاب کمکلابندھب ودینک فقوتم ارتیلاعف،دنیبب
:دیناوتیم

دینکتبحصیلحمنیلوئسماییتلوددارفا اب•

 سامتلیمیاای نفلتقیرطزاناکدوکینابیتشپەراداایھسسؤمکی اب•
دیریگب

دیریگب سامتھقطنم سیلپاب•

رتکد،)NAV(وان،ناکدوکزاتیامحەرادادننامھیدادماتامدخدزن•
دینکینابیتشپیاضاقتیلحمتشادھبەرادااییگداوناخ

:دیناسرببیسآ ناتکدوکھبھکدیتسھ نارگن

دینکتبحصناتساسحا درومرد دوخ دامتعا درومصخشکیاب•

ابدروخرب .دینکرود اردوخطیارش نیا زادیوشیممارآھکینامزات•
.دینزنکتکارکدوکزگرھ،دیتسھمارآیتقوطقفناکدوک

CARD 3 Front

ناتسرپرس و نیدلاو یارب
 ناتسرپرس و نیدلاو یارب

 بیسآ یحور ای یمسج رظن زا تسا نکمم کدوک ھک دیتسھ نیا نارگن رگا
 ، موزل تروص رد .دیشاب کمک لابند ھب و دینک فقوتم ار تیلاعف ،دنیبب
 :دیناوتیم

 دینک تبحص یلحم نیلوئسم ای یتلود دارفا اب•

 سامت لیمیا ای نفلت قیرط زا ناکدوک ینابیتشپ ەرادا ای ھسسؤم کی اب•
دیریگب

 دیریگب سامت ھقطنم سیلپ اب•

 رتکد ،)NAV( وان ،ناکدوک زا تیامح ەرادا دننامھ یدادما تامدخ دزن•
 دینک ینابیتشپ یاضاقت یلحم تشادھب ەرادا ای یگداوناخ

 :دیناسرب بیسآ ناتکدوک ھب ھک دیتسھ نارگن

 دینک تبحص ناتساسحا دروم رد دوخ دامتعا دروم صخش کی اب •

 اب دروخرب .دینک رود ار دوخ طیارش نیا زا دیوشیم مارآ ھک ینامز ات•
 .دینزن کتک ار کدوک زگرھ ،دیتسھ مارآ یتقو طقف ناکدوک
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CARD 4 Front:

ناسنا نیبام ینابیتشپ
 یساسا نیناوق

یساسا و ھیاپ نیناوق
ذغاک و دادم:مزاول

اریساسا وھیاپنیناوق زایخرب،تیلاعفیاھتراکزا هدافتسا عورشزا لبق•
.دینکمیظنت

عمجاردننکهدافتساتیلاعفیاھتراکزادنھاوخیمھکارهداوناخیاضعا•
.دینک

یمرگرس ماجنایاربھمھدیابھکدنھد داھنشیپارینیناوقدیھاوخبھمھزا•
دراومنیادنناوتیمھنومنیاربینیناوقنینچ.دننكتیاعر ارنآ تیلاعف
یھارمھتسناوتنیسکرگادیراذگبمارتحا،رگیدکیھبندادشوگ:دنشاب
.دننکنبلقت،دنک

.دینکتشاددایارناو دینکقفاوتمھابنیناوقنیا درومرد•

.دینکیروآدایرگیدکیھبارنیناوقنیا،تیلاعفیاھتراکزاهدافتسانمض•
4

CARD 4 Front:

 ناسنا نیبام ینابیتشپ
 یساسا نیناوق

یساساو ھیاپنیناوق
ذغاک و دادم:مزاول

اریساسا وھیاپنیناوق زایخرب،تیلاعفیاھتراکزا هدافتسا عورشزا لبق•
.دینکمیظنت

عمجاردننکهدافتساتیلاعفیاھتراکزادنھاوخیمھکارهداوناخیاضعا•
.دینک

یمرگرس ماجنایاربھمھدیابھکدنھد داھنشیپارینیناوقدیھاوخبھمھزا•
دراومنیادنناوتیمھنومنیاربینیناوقنینچ.دننكتیاعر ارنآ تیلاعف
یھارمھتسناوتنیسکرگادیراذگبمارتحا،رگیدکیھبندادشوگ:دنشاب
.دننکنبلقت،دنک

.دینکتشاددایارناو دینکقفاوتمھابنیناوقنیا درومرد•

.دینکیروآدایرگیدکیھبارنیناوقنیا،تیلاعفیاھتراکزاهدافتسانمض•

CARD 4 Front:

ناسنانیبامینابیتشپ
یساسا نیناوق

 یساسا و ھیاپ نیناوق
 ذغاک و دادم :مزاول

 ار یساسا و ھیاپ نیناوق زا یخرب ،تیلاعف یاھتراک زا هدافتسا عورش زا لبق•
.دینک میظنت

 عمج ار دننک هدافتسا تیلاعف یاھتراک زا دنھاوخیم ھک ار هداوناخ یاضعا•
.دینک

یمرگرس ماجنا یارب ھمھ دیاب ھک دنھد داھنشیپ ار ینیناوق دیھاوخب ھمھ زا•
 دراوم نیا دنناوتیم ھنومن یارب ینیناوق نینچ .دننك تیاعر ار نآ تیلاعف
 یھارمھ تسناوتن یسک رگا دیراذگب مارتحا ،رگیدکی ھب نداد شوگ :دنشاب
.دننکن بلقت ،دنک

 .دینک تشاددای ار نا و دینک قفاوت مھ اب نیناوق نیا دروم رد •

.دینک یروآدای رگیدکی ھب ار نیناوق نیا ،تیلاعف یاھتراک زا هدافتسا نمض •
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CARD 5 Front:

 ناسنا نیبام ینابیتشپ
 ام یماسا
 ام یماسا

یلفققاجنسوملق ،اوقمیاھھکت:مزاول

 .دنیوگبامشھبیزیچامشمان درومردھکدیھاوخبهداوناخردنارگید زا•
.دندرکباختناارماننآارچھکدیسرپب

 .دیسیونب نآفرطکیرداردوخمان،ییاوقمھکتکیایھگربکییور•
.دیسیونبارماننآموھفموینعمنآتشپرد و

،دیارجوتالجمیاھەدیرب،یگنر دادمزا.دینکنیئزتار دوخمان•
.دینکهدافتسادیرادرایتخاردھکیرگید دراومایاھبسچرب

ھکدیسرپباھنآ زا ودیھد ناشنەداوناخرگیدیاضعاھباردوخمانتراک•
.دینکنیئزتارناشمانتراکمھاھنآیاربدیناوتیمایآ

مانیاھتراکاتدینک کمک اھنآھبودیبایبرگید دارفامانهرابردییاھناتساد•
.دننکتسردار

یوررباردوخمانتراکصاخزورکیرد دنناوتیمهداوناخدارفامامت•
.دننکبصنناشندب

CARD 6 Front:

CARD 5 Front:

ناسنانیبامینابیتشپ
 ام یماسا
 ام یماسا

 یلفق قاجنس و ملق ،اوقم یاھھکت :مزاول

 .دنیوگب امش ھب یزیچ امش مان درومرد ھک دیھاوخب هداوناخ رد نارگید زا•
 .دندرک باختنا ار مان نآ ارچ ھک دیسرپب

 .دیسیونب نآ فرط کی رد ار دوخ مان ،ییاوقم ھکت کی ای ھگرب کی یور•
 .دیسیونب ار مان نآ موھفم و ینعم نآ تشپ رد و

 ،دیارج و تالجم یاھەدیرب ،یگنر دادم زا .دینک نیئزت ار دوخ مان•
.دینک هدافتسا دیراد رایتخا رد ھک یرگید دراوم ای اھبسچرب

 ھک دیسرپب اھنآ زا و دیھد ناشن ەداوناخ رگید یاضعا ھب ار دوخ مان تراک•
.دینک نیئزت ار ناشمان تراک مھ اھنآ یارب دیناوتیم ایآ

 مان یاھتراک ات دینک کمک اھنآ ھب و دیبایب رگید دارفا مان هرابرد ییاھناتساد •
.دننک تسرد ار

 یور رب ار دوخ مان تراک صاخ زور کی رد دنناوتیم هداوناخ دارفا مامت•
 .دننک بصن ناشندب

CARD 6 Front:4

CARD 4 Front:

 ناسنا نیبام ینابیتشپ
 یساسا نیناوق

یساساو ھیاپنیناوق
ذغاک و دادم:مزاول

اریساسا وھیاپنیناوق زایخرب،تیلاعفیاھتراکزا هدافتسا عورشزا لبق•
.دینکمیظنت

عمجاردننکهدافتساتیلاعفیاھتراکزادنھاوخیمھکارهداوناخیاضعا•
.دینک

یمرگرس ماجنایاربھمھدیابھکدنھد داھنشیپارینیناوقدیھاوخبھمھزا•
دراومنیادنناوتیمھنومنیاربینیناوقنینچ.دننكتیاعر ارنآ تیلاعف
یھارمھتسناوتنیسکرگادیراذگبمارتحا،رگیدکیھبندادشوگ:دنشاب
.دننکنبلقت،دنک

.دینکتشاددایارناو دینکقفاوتمھابنیناوقنیا درومرد•

.دینکیروآدایرگیدکیھبارنیناوقنیا،تیلاعفیاھتراکزاهدافتسانمض•



U
se

po
si

tiv
e

se
lf-

ta
lk

U
se

a
calm

dow
n

jar

12

3
45

6

7

8
9

10

Slow

ly
co

un
t

to
10

U
se

po
si

tiv
evv

se
lf-ff

ta
lk

U
se

a
calm

dow
n

jar

12

3
45

6

7

8
9

10

Sloww

ly
co

un
t

to
1100

Happy

An
gr

y

Sad

Afra
id

Happy

6

یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین

یساسحایریگدای
 تاساسحا خرچ
 تاساسحا خرچ

 ذغاک ەریگ و یگنر دادم ،اوقم ھکت ود :مزاول

 ھب ار هریاد .دیھد شرب ار نآً اقیقد و دیشکب اوقم ھکت کی یور ار یاەریاد•
 مان ،شخب رھ رد .دینک میسقت کیک یاھھکت دننام یواسم تمسق شش
 ،تشحو ،راجزنا ،تینابصع ،یتخبشوخ :دیسیونب ار فلتخم تاساسحا
 .یتحاران و بجعت

 یارب ھملک نآ رانک رد ار تاساسحا ھک دیزاسب هداس لکش ای میسرت کی •
.دنک نایب تاساسحا

 .دینک میسقت تمسق شش ھب ار نآ شور نامھ ھب و دیشکب دیدج ەریاد کی •
 کی ،تسا هدش هداد ناشن تیلاعف تراک نیا یولج تمسق رد ھک روطنامھ
 کی هرامش هریاد یور ار ود هرامش هریاد .دیھد شرب ار هریاد زا شخب
 .دینک لصو رگیدکی ھب زکرم زا ذغاک ەریگ اب ار اھنآ و دیھد رارق

.دینک نیئزت ای دینک گنر دیراد تسود ھک روطنآ ار دوخ ساسحا ھخرچ•

 ناشن ار نییاپ هریاد تاساسحا زا یکی ات دیناخرچب خرچ رد ار الاب هریاد•
 .دھد

 اب ار دارفا ریاس و امش ساسحا زور رھ ات دینک هدافتسا تاساسحا ھخرچ زا•
 "تسرد" ای "هابتشا" یساسحا چیھ ھک دیشاب ھتشاد دای ھب .دینک یسررب نآ
6 .تسین

 یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین
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 یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین

CARD 7 Front:

 یساسحا یریگدای
 دروم رد رتشیب دراوم

 تاساسحا
 درومرد رتشیب دراوم

تاساسحا
وملق،٦هرامشتیلاعفتراکزاهدافتساابدیناوتیمھکتاساسحاھخرچ:مزاول
.دینکتسردارنآ ذغاک

.دینکهاگنتاساسحاھخرچردساسحاششرھھب•

تاساسحا نیا زا کیرھدرفاتدوشیم ثعابیطیارشھچھک دینک رکفنیاھب
.دنکساسحاخرچردار

ھچ دننزبسدحات دینکراداوارنارگیدو دینکتسردکچوکیزابکی•
.دینکیمیزاباریساسحا

دنناوتبەرابودھمھھکیتروصبدینکضوعارتوافتمتاساسحاندرکیزاب•
ناشن اراھنآ دناوتیمناسنا ھنوگچھکنیا ودنوشھجوتم ارساسحا ششرھ
.دھد

CARD 7 Front:

یساسحایریگدای
 درومرد رتشیب دراوم

 تاساسحا
 دروم رد رتشیب دراوم

 تاساسحا
 و ملق ،٦ هرامش تیلاعف تراک زا هدافتسا اب دیناوتیم ھک تاساسحا ھخرچ :مزاول
 .دینک تسرد ار نآ ذغاک

 .دینک هاگن تاساسحا ھخرچ رد ساسحا شش رھ ھب •

تاساسحا نیا زا کی رھ درف ات دوشیم ثعاب یطیارش ھچ ھک دینک رکف نیا ھب
 .دنک ساسحا خرچ رد ار

 ھچ دننزب سدح ات دینک راداو ار نارگید و دینک تسرد کچوک یزاب کی •
 .دینکیم یزاب ار یساسحا

 دنناوتب ەرابود ھمھ ھک یتروصب دینک ضوع ار توافتم تاساسحا ندرک یزاب•
ناشن ار اھنآ دناوتیم ناسنا ھنوگچ ھکنیا و دنوش ھجوتم ار ساسحا شش رھ
 .دھد
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 یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین

CARD 8 Front

 تاساسحا یریگدای
 رگید تاساسحا
رگیدتاساسحا

٦ەرامشتیلاعفتاک کمک ابارنآدیناوتیم امشھک تاساسحاھخرچ:مزاول
ذغاکودادم،دینکتسرد

.دینکەاگنتاساسحاھخرچلخادساسحاششرھھب•

ھیھتدیسانشیمھکار یتاساسحازایتسیل؟دینادیمساسحادنچھبعجارامش•
.دینک

 ھبھیبشایآھکدینکتبحصدیتشونھکیتاساسحادرومردیصخش اب•
نامھ"یدنیاشوخان"ھنومنیاربایآ.دشابیمتاساسحاھخرچلخادتاساسحا
؟دشابیم"یتحاران"

؟دیاھتشوناریرگیدتاساسحادرومدنچ•

8 

CARD 8 Front

تاساسحایریگدای
 رگید تاساسحا
 رگید تاساسحا

 ٦ ەرامش تیلاعف تراک کمک اب ار نآ دیناوتیم امش ھک تاساسحا ھخرچ :مزاول
 ذغاک و دادم ،دینک تسرد

 .دینک ەاگن تاساسحا ھخرچ لخاد ساسحا شش رھ ھب •

 ھیھت دیسانشیم ھک ار یتاساسحا زا یتسیل ؟دینادیم ساسحا دنچ ھب عجار امش •
 .دینک

 ھب ھیبش ایآ ھک دینک تبحص دیتشون ھک یتاساسحا دروم رد یصخش اب •
نامھ "یدنیاشوخان" ھنومن یارب ایآ .دشابیم تاساسحا ھخرچ لخاد تاساسحا
 ؟دشابیم "یتحاران"

 ؟دیاھتشون ار یرگید تاساسحا دروم دنچ•
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 یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین

CARD 9 Front:

 تاساسحا یریگدای
 تاساسحا ندرک مھارف

 بوخ
تاساسحا ندرک مھارف

بوخ
٦ەرامشتیلاعفتاک کمک ابارنآدیناوتیم امشھک تاساسحاھخرچ:مزاول
ذغاکودادم،دینکتسرد

 ھباتدوشیمثعابھکدینکباختنا اریساسحاودیرگنبتاساسحاھخرچھب•
.دیبایب نآرداردوخ نکمملکش نیرتھب

تسدبارساسحانیا اتدیھدماجناھناخرددیناوتیمھکییاھراک ھمھ ھب•
.دیسیونب ارنآ و،دینکرکفدیروآ

اربوخساسحانیاھکدینکتقدودیھد ماجنادیتشونھکارھچنآدینکیعس•
.دینکساسحا دوخرد 9

CARD 9 Front:

تاساسحایریگدای
تاساسحاندرکمھارف

 بوخ
تاساسحا ندرک مھارف

 بوخ
ترا کمک اب ار نآ دیناوتیم امش ھک تاساسحا ھخرچ :مزاول  ٦ ەرامش تیلاعف ک
 ذغاک و دادم ،دینک تسرد

 ھب ات دوشیم ثعاب ھک دینک باختنا ار یساسحا و دیرگنب تاساسحا ھخرچ ھب •
 .دیبایب نآ رد ار دوخ نکمم لکش نیرتھب

 تسدب ار ساسحا نیا ات دیھد ماجنا ھناخ رد دیناوتیم ھک ییاھراک ھمھ ھب •
 .دیسیونب ار نآ و ،دینک رکف دیروآ

 ار بوخ ساسحا نیا ھک دینک تقد و دیھد ماجنا دیتشون ھک ار ھچنآ دینک یعس •
 .دینک سح دوخ رد
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 یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین

CARD 10 Front:

 تاساسحا یریگدای
 راوشد تاساسحا اب ھلباقم
راوشد تاساسحا ابھلباقم

٦ەرامشتیلاعفتاک کمک ابارنآدیناوتیم امشھک تاساسحاھخرچ:مزاول
ذغاکودادم،دینکتسرد

تحارانیمکھکدینکباختنا اریساسحاودینکهاگنتاساسحاھخرچھب•
،هدعمرد؟دینکیم ساسحاتدشھبار ساسحانیاناتندبیاجکرد.دشابهدننک
؟یرگیدیاجای واھاپ،رس،بلق

اتدیراد نامز،دیربب مان وییاسانش اریتاساسحانینچدیناوتیمھکیماگنھ•
.داد ناشنشنکاواھنآھبھنوگچدیابھکدینکادیپ

.دیھد ناشنشنکاواھنآھبدیناوتیمھنوگچھکدیسیونب•

ولکشمبلقردنآنتشادھگنھکدیوشیمھجوتماریساسحاھک یتقو•
تاساسحادیناوتیم،تساتخسیرگیدصخشابنآدرومردندرکتبحص
"بوختاساسحاندرکمھارف"تیلاعفردارنآالبقھکدینکمھارفاربوخ
.دیدوبھتشون

CARD 11 Front:
10

CARD 10 Front:

تاساسحایریگدای
راوشد تاساسحا اب ھلباقم
 راوشد تاساسحا اب ھلباقم

ترا کمک اب ار نآ دیناوتیم امش ھک تاساسحا ھخرچ :مزاول  ٦ ەرامش تیلاعف ک
 ذغاک و دادم ،دینک تسرد

 تحاران یمک ھک دینک باختنا ار یساسحا و دینک هاگن تاساسحا ھخرچ ھب •
 ، هدعم رد ؟دینکیم ساسحا تدش ھب ار ساسحا نیا ناتندب یاجک رد .دشاب هدننک
 ؟یرگید یاج ای و اھاپ ،رس ،بلق

 ات دیراد نامز ،دیربب مان و ییاسانش ار یتاساسحا نینچ دیناوتیم ھک یماگنھ •
 .داد ناشن شنکاو اھنآ ھب ھنوگچ دیاب ھک دینک ادیپ

 .دیھد ناشن شنکاو اھنآ ھب دیناوتیم ھنوگچ ھک دیسیونب •

 و لکشم بلق رد نآ نتشادھگن ھک دیوشیم ھجوتم ار یساسحا ھک یتقو •
 تاساسحا دیناوتیم ،تسا تخس یرگید صخش اب نآ دروم رد ندرک تبحص
 "بوخ تاساسحا ندرک مھارف" تیلاعف رد ار نآ البق ھک دینک مھارف ار بوخ
 .دیدوب ھتشون

CARD 11 Front:
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 یساسحا یریگدای
 تاساسحا خرچ
تاساسحاخرچ

ذغاکەریگ ویگنردادم ،اوقم ھکتود:مزاول

ھبارهریاد .دیھدشربار نآًاقیقد ودیشکباوقمھکتکییوراریاەریاد•
مان،شخب رھ رد.دینکمیسقتکیکیاھھکتدننامیواسمتمسقشش
،تشحو،راجزنا،تینابصع،یتخبشوخ:دیسیونبار فلتخمتاساسحا
.یتحارانوبجعت

یاربھملک نآرانکردارتاساسحاھکدیزاسبهداسلکشایمیسرتکی•
.دنکنایبتاساسحا

 .دینکمیسقتتمسقششھبار نآشور نامھھبودیشکبدیدجەریادکی•
کی،تساهدشهدادناشنتیلاعفتراکنیایولجتمسق ردھک روطنامھ
کیهرامشهریادیور ار ودهرامشهریاد .دیھدشربارهریادزاشخب
.دینکلصورگیدکیھبزکرمزاذغاکەریگاباراھنآودیھدرارق

.دینکنیئزتایدینک گنر دیراد تسودھکروطنآاردوخ ساسحاھخرچ•

 ناشنارنییاپهریادتاساسحازایکی اتدیناخرچبخرچردارالابهریاد•
.دھد

 اباردارفاریاسوامشساسحازوررھاتدینکهدافتساتاساسحاھخرچزا•
"تسرد"ای"هابتشا"یساسحاچیھھکدیشابھتشاددای ھب.دینکیسررب نآ
.تسین

 تاساسحا یریگدای
 یارب فلتخم یاھشور

 شنکاو
یارب فلتخم یاھشور

شنکاو
ناشنشنکاودوختاساسحاھبتبسنھنوگچمدرمھکمینکیسرربمیناوتیمام
.دنھدیم

تاعالطاتاساسحارباربردشنکاوهوحندرومرداتدیوربمھاب ود و ود•
.دینکبسکیرتشیب

اب ارساسحا نآدینکیعس ودیریگبمیمصتتاساسحانیا زا یکیدرومرد•
یساسحاھچدنزبسدحدیھاوخبدوخراکمھ زا.دیھد ناشندوخ ندبوهرھچ
.دیھدیم ناشنار

دیھاوخبدوخراکمھ زا.ریخایتساهدزسدحتسردواایآھکدییوگب واھب•
.دنکیزابوارابنیاار ساسحانامھھک

ار اھشقنودینکیزابار نآ،دینکباختنا اریرگیدتاساسحاعونکی•
.دیھدرییغت

 زادیناوتبنآردھکدیزاسبەزماب ناتسادکی ودینکهدافتسادوختالیختزا•
.دینکهدافتسادیاەدرکنیرمت نداد ناشنیاربھکیتاساسحامامت

تاساسحایریگدای
 یاربفلتخمیاھشور

 شنکاو
 یارب فلتخم یاھشور

 شنکاو
 ناشن شنکاو دوخ تاساسحا ھب تبسن ھنوگچ مدرم ھک مینک یسررب میناوتیم ام
 .دنھدیم

 تاعالطا تاساسحا ربارب رد شنکاو هوحن درومرد ات دیورب مھ اب ود و ود •
 .دینک بسک یرتشیب

 اب ار ساسحا نآ دینک یعس و دیریگب میمصت تاساسحا نیا زا یکی دروم رد •
 یساسحا ھچ دنزب سدح دیھاوخب دوخ راکمھ زا .دیھد ناشن دوخ ندب و هرھچ
 .دیھدیم ناشن ار

 دیھاوخب دوخ راکمھ زا .ریخ ای تسا هدز سدح تسرد وا ایآ ھک دییوگب وا ھب •
 .دنک یزاب وا رابنیا ار ساسحا نامھ ھک

 ار اھشقن و دینک یزاب ار نآ ،دینک باختنا ار یرگید تاساسحا عون کی •
 .دیھد رییغت

 زا دیناوتب نآ رد ھک دیزاسب ەزماب ناتساد کی و دینک هدافتسا دوخ تالیخت زا•
 .دینک هدافتسا دیاەدرک نیرمت نداد ناشن یارب ھک یتاساسحا مامت
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CARD 12 Front:

 طلست و هافر
 داب رد یتخرد

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 12 Front:

 طلست و هافر
 داب رد یتخرد

ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 12 Front:

طلست و هافر
 داب رد یتخرد

 ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی
 .دینک لابند ار اھلمعلاروتسد .دیھد ماجنا یراک ھچ ھک دناوخب ناتیارب ھناتسود

Card 12 Back:

 داب رد یتخرد
 .تسین یزاین :مزاول

 .دیھد رارق دوخ فارطا رد یدایز یاضف و ەدرک ادج مھ زا ار دوخ یاھاپ •
 هزاجا و دینک زارد تحار نیئاپ ھب ور ار ناتیاھتسد .دینک مخ یمک ار اھوناز
 .دنوش نازیوآ یعیبط روط ھب دیھد

 ھشیر تخرد یور اھنآ ھک راگنا ،دینک ساسحا نیمز یور رب ار دوخ یاھاپ •
 دشر نیمز نورد رد نداتسیا ماگنھ رد ھک دیراد ییاھھشیر دینک روصت .دنراد
 .دننکیم

سفن ینالوط و یمارآ ھب و ،دیتسھ روحم دوخ ناتندب یاجک رد ھک دینک سح •
 .دریگب رارق ناتندب زکرم رد ات دیشکب

 یتقو .دنتسھ تخرد یاھھخاش اھنآ ھک راگنا دینک دنلب ار ناتیاھتسد یمارآ ھب •
 .دینک اھر دوخ شوغآزا ار ورین ،دینکیم مدزاب

 و هدرک سفنت دوخ یاھھشیر زا ار تردق یعون ھب دیناوتیم ھنوگچ دینک سح •
 .دیھد لاقتنا اھگرب و اھھخاش ھب ار ورین

 ناکت ار ناتیاھاپ و تسد ،وزاب و هدرک زاب ار دوخ نامشچ دیناوتیم نونکا •
 .دیھد

 دینک رارقرب سامت نیمز اب دیتساوخ ھک راب رھ .تساجنآ مھ زونھ امش تخرد •
 و ھشیر دیھد هزاجا و ھتشاک نیمز رد ار دوخ یاپ ،دیشاب مارآ و یوق و
 .دننک دشر هرابود امش یاھھخاش
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CARD 13 Front:

 طلست و بوخ تاساسحا
 شخبمارآ سفنت

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابندار اھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 12 Front:

طلست و هافر
 داب رد یتخرد

 ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی
 .دینک لابند ار اھلمعلاروتسد .دیھد ماجنا یراک ھچ ھک دناوخب ناتیارب ھناتسود

CARD 13 Front:

 طلست و بوخ تاساسحا
 شخبمارآ سفنت

ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی
.دینک لابندار اھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

Card 13 Back:

 شخبمارآ سفنت
 .تسین یزاین :مزاول

 ھب ار دوخ نامشچ .دینک یتحار ساسحا ھک یتروصب دیشکب زارد ای دینیشنب •
 هاگن یخاخ زیچ ھب ھکنیا نودب دیراد ھگن زاب ار دوخ نامشچ ای دیدنبب یمارآ
 دیھاوخیم ھک دسریم رظنب ھک روطنآ دیھد نوریب ار دوخ سفن یمارآ ھب .دینک
 دوخ سفن ات تسا مزال نامز ردقچ ھک دینک ھجوت .دینکیم کنخ ار مرگ یندیشون
 .دیھد نوریب ار

 رد ھنیس ھک دینک ھجوت .دیشکب سفن و دیراذگب دوخ ھنیس یور ار دوخ ناتسد •
 .دوریم نییاپ و الاب ھنوگچ ندیشک سفن ماگنھ

 هدعم ات دیھد ەزاجا و دیشکب سفن .دیراذگب دوخ مکش یور ار تسد ود رھ •
 .دوش مروتم کنکداب دننام امش

 و هدش زاب ندب یاھولھپ و تشپ ھنوگچ ،مدزاب ماگنھ ھک دیشاب ھتشاد تقد •
 .دوشیم طسبنمً اددجم

 .دیشکب سفن یمارآ ھب ھقیقد دنچ و دیراذگب دوخ لغب رد ار دوخ ناتسد •

 .دوشیم ساسحا ھنوگچ ندب لک و سفن الاح ھک دینک ھجوت•
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CARD 12 Front:

 طلست و هافر
 داب رد یتخرد

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 12 Front:

طلست و هافر
 داب رد یتخرد

 ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی
 .دینک لابند ار اھلمعلاروتسد .دیھد ماجنا یراک ھچ ھک دناوخب ناتیارب ھناتسود

CARD 14 Front

 طلست و هافر
 بوخ باوخ و مارآ سفنت

ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسودکی
.دینک لابندار اھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

Card 14 Back:

بوخباوخومارآسفنت
.تسین یزاین :مزاول

ھکدراد دوجوسفنتنیرمتکیاجنیارد.تساراوشدندیباوختاقوایضعب
.دیباوخبرتتحاردیناوتباتدوشیمامششمارآثعاب

کشتاب ندب سامتھکدینکتقد ودیشکبزارد دوخلغبایوتشپیور ھب•
.تساھنوگچ

کفونابز،اھمشچ،دینک زابارناتناھدیمک.دینکزکرمتدوخسفنتیور•
.دیھدشمارآوتحارتساار

رارکتار راکنیا راب راھچ.دیرامشبجنپاتمدزابیورودیشکبقیمع سفن•
.دینک

!ریخببش.دنکیم رتمارآو رتقیمعارامشسفنتنیرمتنیا•

CARD 14 Front

طلست و هافر
بوخباوخومارآسفنت

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابندار اھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

Card 14 Back:

 بوخ باوخ و مارآ سفنت
 .تسین یزاین :مزاول

 ھک دراد دوجو سفنت نیرمت کی اجنیا رد .تسا راوشد ندیباوخ تاقوا یضعب
 .دیباوخب رتتحار دیناوتب ات دوشیم امش شمارآ ثعاب

 کشت اب ندب سامت ھک دینک تقد و دیشکب زارد دوخ لغب ای و تشپ یور ھب •
 .تسا ھنوگچ

 کف و نابز ،اھمشچ ،دینک زاب ار ناتناھد یمک .دینک زکرمت دوخ سفنت یور •
 .دیھد شمارآ و تحارتسا ار

 رارکت ار راکنیا راب راھچ .دیرامشب جنپ ات مدزاب یور و دیشکب قیمع سفن •
 .دینک

 !ریخب بش .دنکیم رتمارآ و رتقیمع ار امش سفنت نیرمت نیا •
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CARD 12 Front:

 طلست و هافر
 داب رد یتخرد

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 12 Front:

طلست و هافر
 داب رد یتخرد

 ییادص اب دناوتب ھک دینک باختنا ار هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی
 .دینک لابند ار اھلمعلاروتسد .دیھد ماجنا یراک ھچ ھک دناوخب ناتیارب ھناتسود

CARD 15 Front:

 طلست و هافر
 تالضع شمارآ

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

Card 15 Back:

تالضعشمارآ
.تسین یزاین :مزاول

.دیشکب سفنتخاونکی ودینکیمیتحارساسحاھکروطنآدیشکبزاردایدینیشنب

تسد رد شنت.دیھدراشفدیناوتیم ھک اجنآاتودینزبهرگمھبارتسد ود رھ•
جنپ ددعات دیاەدزهرگھکیلاح رداردوخ ناتسد.دینکساسحا ارناتیاھوزاب و
.دیھدتحارتساناتیاھوزاب وتسدھب سپس.دیرامشب

یزیچراگنا،دینک تفسارناتیاھوزابودینک مخجنرآرد اردوخیاھوزاب•
.دینکیمدنلبارینیگنس

تالضعابارراکنیمھ.دیھد ماجنادوخیاھھناشوندرگابارراکنیمھ•
.اپچموقاس،اھاپابماجنارس و .مکشتالضعاب سپس.دیھدماجناتروص

.دینکھجوت ضبقنم وطسبنمتالضعنیبتوافت ھب•

CARD 15 Front:

طلست و هافر
تالضعشمارآ

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

Card 15 Back:

 تالضع شمارآ
 .تسین یزاین :مزاول

 .دیشکب سفن تخاونکی و دینکیم یتحار ساسحا ھک روطنآ دیشکب زارد ای دینیشنب

 تسد رد شنت .دیھد راشف دیناوتیم ھک اجنآ ات و دینزب هرگ مھب ار تسد ود رھ •
جنپ ددع ات دیاەدز هرگ ھک یلاح رد ار دوخ ناتسد .دینک ساسحا ار ناتیاھوزاب و
 .دیھد تحارتسا ناتیاھوزاب و تسد ھب سپس .دیرامشب

 یزیچ راگنا ،دینک تفس ار ناتیاھوزاب و دینک مخ جنرآ رد ار دوخ یاھوزاب •
 .دینکیم دنلب ار ینیگنس

 تالضع اب ار راک نیمھ .دیھد ماجنا دوخ یاھھناش و ندرگ اب ار راک نیمھ •
 .اپ چم و قاس ،اھاپ اب ماجنارس و .مکش تالضع اب سپس .دیھد ماجنا تروص

 .دینک ھجوت ضبقنم و طسبنم تالضع نیب توافت ھب•
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CARD 12 Front:

 طلست و هافر
 داب رد یتخرد

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 16 Front:

 طلست و هافر
 مکش اب ندیشک سفن

مکشابندیشکسفن
.تسین یزاین :مزاول

گرزبرداموگرزبردپ،ردپ،ردامًالثممکشیورارناترسودیشکبزارد•
.دیشکب سفنتخاونکی وقیمع.دیھدرارقرداربایرھاوخای

ھکدرکدیھاوخساسحا،دنکتحارتساامش مکش یور ربیسک رس رگا•
.دوریمنییاپ والاب رسھنوگچ،ندیشک سفنماگنھ

.دینک تقددوخندیشک سفنھب•

ھکدینکھجوت.دینکساسحااردوخناھد وینیبیاوھدیشکیم سفنیتقو•
 ناکتامشمکشیورکدوکرسھنوگچودنوشیمرپ اوھاب اھھیرھنوگچ
.دروخیم

.دوریمنییاپوالابرس،دینکیم مدزابای مد یتقوھنوگچھکدینکتقد•

 اتدینکمدزابیمارآھب.دیایبالابمکشیوررسومکشاتدیشکبقیمع سفن•
.دیایبنییاپیمارآھبرس

رگیدمھابار اھشقندیناوتیم،دیتسھرفنوداھنتنیرمتنیاردامشرگا•
.دینکضوع

CARD 16 Front:

طلست و هافر
مکشابندیشکسفن

 مکش اب ندیشک سفن
 .تسین یزاین :مزاول

 گرزبردام و گرزبردپ ،ردپ ،ردامً الثم مکش یور ار ناترس و دیشکب زارد •
 .دیشکب سفن تخاونکی و قیمع .دیھد رارق ردارب ای رھاوخ ای

 ھک درک دیھاوخ ساسحا ،دنک تحارتسا امش مکش یور رب یسک رس رگا •
 .دوریم نییاپ و الاب رس ھنوگچ،ندیشک سفن ماگنھ

 .دینک تقد دوخ ندیشک سفن ھب •

 ھک دینک ھجوت .دینک ساسحا ار دوخ ناھد و ینیب یاوھ دیشکیم سفن یتقو •
 ناکت امش مکش یور کدوک رس ھنوگچ و دنوشیم رپ اوھ اب اھھیر ھنوگچ
 .دروخیم

 .دوریم نییاپ و الاب رس ،دینکیم مدزاب ای مد یتقو ھنوگچ ھک دینک تقد •

 ات دینک مدزاب یمارآ ھب .دیایب الاب مکش یور رس و مکش ات دیشکب قیمع سفن •
 .دیایب نییاپ یمارآ ھب رس

 رگیدمھ اب ار اھشقن دیناوتیم ،دیتسھ رفن ود اھنت نیرمت نیا رد امش رگا •
 .دینک ضوع
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CARD 12 Front:

 طلست و هافر
 داب رد یتخرد

ییادصابدناوتبھکدینکباختناارهداوناخیاضعازایکیایتسودکی
.دینک لابنداراھلمعلاروتسد.دیھد ماجنایراکھچھکدناوخبناتیاربھناتسود

CARD 17 Front:

 طلست و ەافر
 دینک ھجوت نتفر هار ماگنھ
دینکھجوت نتفر هار ماگنھ

یگنردادم،دادم،ذغاک:مزاول

وھناخلخادردھچ،دینکیتحار وتینما ساسحااجنآھکدینکادیپاریناکم•
دوخفارطاردزیچھمھ ھبدینکیعسودیراذگبتقو.لزنم زاجراخ ردھچ
.دینکتقد

رابنیلوایاربھک راگنا،دینکھجوتزیچ ھمھ ھب.دینزبمدقیزیچنتفگنودب•
 وطخ ، اھگنرھب.دینکھجوتزیچھمھتایئزجنیرتکچوکھب.دینیبیمار نآ
.دیشابھتشادلماکھجوتدابوباتفآ،اھادص،وب،راگن

بوخدیدید دوخفارطاردنتفرهارماگنھھکیییاھزیچ ھبودینک فقوت•
ات .دیشکبیشاقناردیدربتذلرتشیبنآ زاندزمدقماگنھھکیزیچ .دینکرکف
کیدیناوتیم ،لاثم ناونعھب.دیشکب ارنآ ودیروایبرطاخھبدیناوتیم ھک اجنآ
گرب نآھکارھچنآرھو گنروەدرن یاھمیس،لکش.دیشکبارتخردگرب
.دیریگب رظن رداردھدیمەولج صاخار

ناشن ەداوناخءاضعازایکی ای ناتسودزایکی ھب دیاەدرکیشاقن ھکارھچنآ•
.دیھد

CARD 17 Front:

طلست و ەافر
دینک ھجوت نتفر هار ماگنھ
 دینک ھجوت نتفر هار ماگنھ

 یگنر دادم ،دادم ،ذغاک :مزاول

 و ھناخ لخاد رد ھچ ،دینک یتحار و تینما ساسحا اجنآ ھک دینک ادیپ ار یناکم •
 دوخ فارطا رد زیچ ھمھ ھب دینک یعس و دیراذگب تقو .لزنم زا جراخ رد ھچ
 .دینک تقد

 راب نیلوا یارب ھک راگنا ،دینک ھجوت زیچ ھمھ ھب .دینزب مدق یزیچ نتفگ نودب •
 و طخ ، اھگنر ھب .دینک ھجوت زیچ ھمھ تایئزج نیرتکچوک ھب .دینیبیم ار نآ
 .دیشاب ھتشاد لماک ھجوت داب و باتفآ ،اھادص ،وب ، راگن

 بوخ دیدید دوخ فارطا رد نتفر هار ماگنھ ھک یییاھزیچ ھب و دینک فقوت •
 ات .دیشکب یشاقن ار دیدرب تذل رتشیب نآ زا ندز مدق ماگنھ ھک یزیچ .دینک رکف
 کی دیناوتیم ،لاثم ناونع ھب .دیشکب ارنآ و دیروایب رطاخ ھب دیناوتیم ھک اجنآ
 گرب نآ ھک ار ھچنآ رھ و گنر و ەدرن یاھمیس ،لکش .دیشکب ار تخرد گرب
 .دیریگب رظن رد ار دھدیم ەولج صاخ ار

ناشن ەداوناخ ءاضعا زا یکی ای ناتسود زا یکی ھب دیاەدرک یشاقن ھک ار ھچنآ •
 .دیھد
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CARD 18 Front:

یناسنانیبام ینابیتشپ
ناتسود و ەداوناخ

 ندرک یراکمھ
 ندرک یراکمھ

بوچایاھدادم:مزاول

 رارقدوخراکمھتشگنانامھودوختشگنانیباردنلباتبسنبوچکی•
 نیدنچ .دیھدماجناهداوناخیاضعازایکیایتسودکیابار راکنیا .دیھد
.دیتسیابتبونردامشھکیتروصبدنھد ماجنا مھابارنیرمتنیادنناوتیمرفن

 ھبتقداب .دینک تکرح بوچنداتفانودبدیناوتیمناتراکمھوامشالاح•
 رتعیرسدیرادارنآییاناوتدینکیمساسحاھکییاجات ودینکهاگنرگیدمھ
.دینکتکرح

.دیھدماجنا ناترگید ناتشگناابارنیرمت نیمھ•

.دینزنیفرحچیھرابنیااما،دینکناحتماەرابود•

ھگندوخیاجرددتفایبھکنیا نودب اربوچدیناوتیمتدمھچھکدینکھجوت•
اب تسھزاین یزیچھب درومنیاردیراکمھیارب ھکنیادرومرددیناوتیم.دیراد
.دینکتبحصرگیدمھ
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CARD 18 Front:

ناتسود و ەداوناخ یناسنا نیبام ینابیتشپ

 ندرک یراکمھ
ندرکیراکمھ

بوچایاھدادم:مزاول

 رارقدوخراکمھتشگنانامھودوختشگنانیباردنلباتبسنبوچکی•
 نیدنچ .دیھدماجناهداوناخیاضعازایکیایتسودکیابار راکنیا .دیھد
.دیتسیابتبونردامشھکیتروصبدنھد ماجنا مھابارنیرمتنیادنناوتیمرفن

 ھبتقداب .دینک تکرح بوچنداتفانودبدیناوتیمناتراکمھوامشالاح•
 رتعیرسدیرادارنآییاناوتدینکیمساسحاھکییاجات ودینکهاگنرگیدمھ
.دینکتکرح

.دیھدماجنا ناترگید ناتشگناابارنیرمت نیمھ•

.دینزنیفرحچیھرابنیااما،دینکناحتماەرابود•

ھگندوخیاجرددتفایبھکنیا نودب اربوچدیناوتیمتدمھچھکدینکھجوت•
اب تسھزاین یزیچھب درومنیاردیراکمھیارب ھکنیادرومرددیناوتیم.دیراد
.دینکتبحصرگیدمھ

CARD 19 Front:

CARD 18 Front:

یناسنانیبام ینابیتشپ
ناتسودوەداوناخ

 ندرک یراکمھ
 ندرک یراکمھ

 بوچ ای اھدادم :مزاول

 رارق دوخ راکمھ تشگنا نامھ و دوخ تشگنا نیب ار دنلب اتبسن بوچ کی •
 نیدنچ .دیھد ماجنا هداوناخ یاضعا زا یکی ای تسود کی اب ار راک نیا .دیھد
 .دیتسیاب تبون رد امش ھک یتروصب دنھد ماجنا مھ اب ار نیرمت نیا دنناوتیم رفن

 ھب تقد اب .دینک تکرح بوچ نداتفا نودب دیناوتیم ناتراکمھ و امش الاح •
 رتعیرس دیراد ار نآ ییاناوت دینکیم ساسحا ھک ییاج ات و دینک هاگن رگیدمھ
 .دینک تکرح

 .دیھد ماجنا ناترگید ناتشگنا اب ار نیرمت نیمھ •

 .دینزن یفرح چیھ رابنیا اما ،دینک ناحتما ەرابود •

 ھگن دوخ یاج رد دتفایب ھکنیا نودب ار بوچ دیناوتیم تدم ھچ ھک دینک ھجوت •
 اب تسھ زاین یزیچ ھب درومنیا رد یراکمھ یارب ھکنیا دروم رد دیناوتیم .دیراد
 .دینک تبحص رگیدمھ
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CARD 19 Front:

یناسنانیبام ینابیتشپ
 ناتسود و ەداوناخ

 ناتسود اب ەارمھ طایح رد
اھنآ ھب ھکیدارفاریاسایدوختسرپرسدارفاابارنیرمتنیامینکیمھیصوت
شوجدوخروطھبراکفاوتاساسحانایببیترتنیدب .دیھد ماجنادیراددامتعا

.تسارتتحار

Card 19 Back:

ناتسودابەارمھطایحرد
یگنردادموذغاک:مزاول

.یزابلحمای و اھلگ،ناتخرد ابەارمھدیاش،دینکیشاقنارطایحکی•

صخشنیا.دشابتایحردامشەارمھدیرادتسودھکدینکرکفیسکھب•
 .دیراد دامتعاواھبھک دشابیصخشایناتسود،هداوناخدارفا زایدرفدناوتیم
.دیشکبطایحرد مھار اھنآریوصتنینچمھ

.تسامشطایحردیسکھچھکدیھد حیضوتهداوناخردیسکیارب•

یسکھچدزنطایحرد دیناوتیم،دیرادیتخسطیارشھکدینکیمساسحارگا•
یرادتسودرگا؟دینکتبحصوااب ودینکدامتعادیناوتیمیسکھچھب؟دیورب
.دییوگبهداوناخردیسکھبارنیایناوتیم

CARD 19 Front:

یناسنانیبام ینابیتشپ
ناتسودوەداوناخ

ناتسود اب ەارمھ طایح رد
 اھنآ ھب ھک یدارفا ریاس ای دوخ تسرپرس دارفا اب ار نیرمت نیا مینکیم ھیصوت
شوجدوخ روط ھب راکفا و تاساسحا نایب بیترت نیدب .دیھد ماجنا دیراد دامتعا

 .تسا رتتحار

Card 19 Back:

ناتسودابەارمھطایحرد
یگنردادموذغاک:مزاول

.یزابلحمای و اھلگ،ناتخرد ابەارمھدیاش،دینکیشاقنارطایحکی•

صخشنیا.دشابتایحردامشەارمھدیرادتسودھکدینکرکفیسکھب•
 .دیراد دامتعاواھبھک دشابیصخشایناتسود،هداوناخدارفا زایدرفدناوتیم
.دیشکبطایحرد مھار اھنآریوصتنینچمھ

.تسامشطایحردیسکھچھکدیھد حیضوتهداوناخردیسکیارب•

یسکھچدزنطایحرد دیناوتیم،دیرادیتخسطیارشھکدینکیمساسحارگا•
یرادتسودرگا؟دینکتبحصوااب ودینکدامتعادیناوتیمیسکھچھب؟دیورب
.دییوگبهداوناخردیسکھبارنیایناوتیم
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CARD 18 Front:

ناتسود و ەداوناخ یناسنا نیبام ینابیتشپ

 ندرک یراکمھ
ندرکیراکمھ

بوچایاھدادم:مزاول

 رارقدوخراکمھتشگنانامھودوختشگنانیباردنلباتبسنبوچکی•
 نیدنچ .دیھدماجناهداوناخیاضعازایکیایتسودکیابار راکنیا .دیھد
.دیتسیابتبونردامشھکیتروصبدنھد ماجنا مھابارنیرمتنیادنناوتیمرفن

 ھبتقداب .دینک تکرح بوچنداتفانودبدیناوتیمناتراکمھوامشالاح•
 رتعیرسدیرادارنآییاناوتدینکیمساسحاھکییاجات ودینکهاگنرگیدمھ
.دینکتکرح

.دیھدماجنا ناترگید ناتشگناابارنیرمت نیمھ•

.دینزنیفرحچیھرابنیااما،دینکناحتماەرابود•

ھگندوخیاجرددتفایبھکنیا نودب اربوچدیناوتیمتدمھچھکدینکھجوت•
اب تسھزاین یزیچھب درومنیاردیراکمھیارب ھکنیادرومرددیناوتیم.دیراد
.دینکتبحصرگیدمھ

CARD 19 Front:

21

یناسنانیبام ینابیتشپ
ناتسودوەداوناخ

ناتسودابەارمھطایحرد
اھنآ ھب ھکیدارفاریاسایدوختسرپرسدارفاابارنیرمتنیامینکیمھیصوت
شوجدوخروطھبراکفاوتاساسحانایببیترتنیدب .دیھد ماجنادیراددامتعا

.تسارتتحار

Card 19 Back:

 ناتسود اب ەارمھ طایح رد
 یگنر دادم و ذغاک :مزاول

 .یزاب لحم ای و اھلگ ،ناتخرد اب ەارمھ دیاش ،دینک یشاقن ار طایح کی •

طا رد امش ەارمھ دیراد تسود ھک دینک رکف یسک ھب •  صخش نیا .دشاب حی
 .دیراد دامتعا وا ھب ھک دشاب یصخش ای ناتسود ،هداوناخ دارفا زا یدرف دناوتیم
 .دیشکب طایح رد مھ ار اھنآ ریوصت نینچمھ

 .تسامش طایح رد یسک ھچ ھک دیھد حیضوت هداوناخ رد یسک یارب •

 یسک ھچ دزن طایح رد دیناوتیم ،دیراد یتخس طیارش ھک دینکیم ساسحا رگا •
 یراد تسود رگا ؟دینک تبحص وا اب و دینک دامتعا دیناوتیم یسک ھچ ھب ؟دیورب
 .دییوگب هداوناخ رد یسک ھب ار نیا یناوتیم
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Front:CARD 20 

یناسنانیبام ینابیتشپ
 ناتسود و ەداوناخ

 تیمھا نم یارب ھک یسک
 تشاد

اھنآ ھب ھکیدارفاریاسایدوختسرپرسدارفاابارنیرمتنیامینکیمھیصوت
شوجدوخروطھبراکفاوتاساسحانایببیترتنیدب .دیھد ماجنادیراددامتعا

.تسارتتحار

CARD 19 Front:

یناسنانیبام ینابیتشپ
ناتسودوەداوناخ

ناتسود اب ەارمھ طایح رد
 اھنآ ھب ھک یدارفا ریاس ای دوخ تسرپرس دارفا اب ار نیرمت نیا مینکیم ھیصوت
شوجدوخ روط ھب راکفا و تاساسحا نایب بیترت نیدب .دیھد ماجنا دیراد دامتعا

 .تسا رتتحار

Card 19 Back:

ناتسودابەارمھطایحرد
یگنردادموذغاک:مزاول

.یزابلحمای و اھلگ،ناتخرد ابەارمھدیاش،دینکیشاقنارطایحکی•

صخشنیا.دشابتایحردامشەارمھدیرادتسودھکدینکرکفیسکھب•
 .دیراد دامتعاواھبھک دشابیصخشایناتسود،هداوناخدارفا زایدرفدناوتیم
.دیشکبطایحرد مھار اھنآریوصتنینچمھ

.تسامشطایحردیسکھچھکدیھد حیضوتهداوناخردیسکیارب•

یسکھچدزنطایحرد دیناوتیم،دیرادیتخسطیارشھکدینکیمساسحارگا•
یرادتسودرگا؟دینکتبحصوااب ودینکدامتعادیناوتیمیسکھچھب؟دیورب
.دییوگبهداوناخردیسکھبارنیایناوتیم
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CARD 18 Front:

ناتسود و ەداوناخ یناسنا نیبام ینابیتشپ

 ندرک یراکمھ
ندرکیراکمھ

بوچایاھدادم:مزاول

 رارقدوخراکمھتشگنانامھودوختشگنانیباردنلباتبسنبوچکی•
 نیدنچ .دیھدماجناهداوناخیاضعازایکیایتسودکیابار راکنیا .دیھد
.دیتسیابتبونردامشھکیتروصبدنھد ماجنا مھابارنیرمتنیادنناوتیمرفن

 ھبتقداب .دینک تکرح بوچنداتفانودبدیناوتیمناتراکمھوامشالاح•
 رتعیرسدیرادارنآییاناوتدینکیمساسحاھکییاجات ودینکهاگنرگیدمھ
.دینکتکرح

.دیھدماجنا ناترگید ناتشگناابارنیرمت نیمھ•

.دینزنیفرحچیھرابنیااما،دینکناحتماەرابود•

ھگندوخیاجرددتفایبھکنیا نودب اربوچدیناوتیمتدمھچھکدینکھجوت•
اب تسھزاین یزیچھب درومنیاردیراکمھیارب ھکنیادرومرددیناوتیم.دیراد
.دینکتبحصرگیدمھ

CARD 19 Front:

Card 20 Back

تیمھا نم یارب ھک یسک
 تشاد

 دشاب امش تسد مد ھک یزیچ رھ و دادم ،ذغاک :مزاول

 یبوخ زیچ ایآ .تسا ھتتشاد تیمھا رایسب امش یارب ھک دینک رکف یصخشھب •
 ؟دیراد رطاخ ھب ار دیاەداد ماجنا صخش نآ اب ای دیاەدرک ھبرجت وا اب ھک ار

 ھچنآ ات دینک تسرد ار یرگید زیچ ای دینک یشاقن دیروآیم دای ھب ھک ار ھچنآ •
 انعم ھچ امش یارب نیا ھکنیا درومرد .دنک یروآدای امش ھب دیاەدرک ھبرجت ھک ار
 .دینک تبحص دیراد دامتعا وا ھب ھک یسک ای تسود کی اب ھتشاد یموھفم و

 ؟دراد یساسحا ھچ ھلئسم نیا نداد حیضوت •

 ھبرجت ھک ار یبوخ راک نآ تروص نیدب ات دینک ادیپ یزیچ دیناوتیم ایآ•
 ؟دیروایب دایب رتھب ار دیاەدرک
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CARD 21 Front:

کی :رگید دارفاابطابترا
 ندوب بوخ تسود
 ھتسب و زاب ندب نابز
 ھتسب و زاب ندب نابز

.تسین یزاین :مزاول

و،دوشیمیراذگمان فلا رفنکی .دیتسیابدوخراکمھلباقمردمیقتسم•
.بیرگید

نابز کیواھکدتسیایمیروطفلا.دناخرچیم فلاتمسھب ارشتشپ ب•
.دھدیمناشنارھتسبایزابیندب

ندب ھکدیوگب ودنکەاگن فلاھبودخرچب دناوتیمب،دشاب ەدامآفلاتقورھ•
نابزکیبرابنیاودینکضوعارناتشقن .ارچو،ھتسب ای تسازاب ینابز
.داد دھاوخناشنارھتسبایزابیندب

تبحص،دھدیمناشنارھتسبایزابیندبنابزیزیچھچھکنیادرومرد•
.دینک
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CARD 21 Front: 

 ندوب بوخ تسود کی :رگید دارفا اب طابترا

ھتسب و زاب ندب نابز
ھتسبوزابندبنابز

.تسین یزاین :مزاول

و،دوشیمیراذگمان فلا رفنکی .دیتسیابدوخراکمھلباقمردمیقتسم•
.بیرگید

نابز کیواھکدتسیایمیروطفلا.دناخرچیم فلاتمسھب ارشتشپ ب•
.دھدیمناشنارھتسبایزابیندب

ندب ھکدیوگب ودنکەاگن فلاھبودخرچب دناوتیمب،دشاب ەدامآفلاتقورھ•
نابزکیبرابنیاودینکضوعارناتشقن .ارچو،ھتسب ای تسازاب ینابز
.داد دھاوخناشنارھتسبایزابیندب

تبحص،دھدیمناشنارھتسبایزابیندبنابزیزیچھچھکنیادرومرد•
.دینک

CARD 21 Front:

کی :رگید دارفاابطابترا
ندوببوختسود
ھتسب و زاب ندب نابز
 ھتسب و زاب ندب نابز

 .تسین یزاین :مزاول

 و ،دوشیم یراذگمان فلا رفن کی .دیتسیاب دوخ راکمھ لباقم رد میقتسم •
 .ب یرگید

 نابز کی وا ھک دتسیایم یروط فلا .دناخرچیم فلا تمس ھب ار شتشپ ب •
 .دھدیم ناشن ار ھتسب ای زاب یندب

ندب ھک دیوگب و دنک ەاگن فلا ھبو دخرچب دناوتیم ب ،دشاب ەدامآ فلا تقو رھ •
 نابز کی ب رابنیا و دینک ضوع ار ناتشقن .ارچ و ،ھتسب ای تسا زاب ینابز
 .داد دھاوخ ناشن ار ھتسب ای زاب یندب

تبحص ،دھدیم ناشن ار ھتسب ای زاب یندب نابز یزیچ ھچ ھکنیا دروم رد •
 .دینک
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CARD 22 Front:

کی:نارگیدابطابترا
 ندوب بوخ تسود
 اھشقن ندرک ضوع
 اھشقن ندرک ضوع

.تسین یزاین :مزاول

ماجناھیناث٣٠تدمبارنآدنناوتیمھمھھکاریکیزیفنیرمتکیتبونھب•
.دیھد ناشنوەدرکباختناار دنیھد

.دنھد ماجناارنآدنناوتبیگمھھکدشابەداسردقنآدیابتانیرمتنیا•

اردیدجنیرمتکیاتتساەورگردیرگیدصخشتبونھیناث٣٠ زادعب•
.دھدبناشنار دنھدماجنادنناوتبیگمھھک

،دینکشرپ،دیودبیلحمردایدینزبمدق،دینکیزابشرپدیناوتیمامش•
،دینکدنلبنیمزفکزا اراھسابل،دینکزارداوھردیزیچیوسبارناتتسد
رگیدتمسھبفرطکیزا،دیتسیاب ودینیشنب،دیوربنییاپ والاباھھلپ زا
ادیپاردیدجالماکتکرحکیایدیشکبتسد فلاخمیونازیور،دینکشرپ
.دینک

ارشمارآو دیھدبششکارتالضعسپس دیھدماجناارراکنیاھقیقدەدات•
.دیرادھگنندبمامترد
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CARD 21 Front: 

 ندوب بوخ تسود کی :رگید دارفا اب طابترا

 ھتسب و زاب ندب نابز
ھتسبوزابندبنابز

.تسین یزاین :مزاول

و،دوشیمیراذگمان فلا رفنکی .دیتسیابدوخراکمھلباقمردمیقتسم•
.بیرگید

نابز کیواھکدتسیایمیروطفلا.دناخرچیم فلاتمسھب ارشتشپ ب•
.دھدیمناشنارھتسبایزابیندب

ندب ھکدیوگب ودنکەاگن فلاھبودخرچب دناوتیمب،دشاب ەدامآفلاتقورھ•
نابزکیبرابنیاودینکضوعارناتشقن .ارچو،ھتسب ای تسازاب ینابز
.داد دھاوخناشنارھتسبایزابیندب

تبحص،دھدیمناشنارھتسبایزابیندبنابزیزیچھچھکنیادرومرد•
.دینک

CARD 22 Front:

کی:نارگیدابطابترا
ندوببوختسود
 اھشقن ندرک ضوع
 اھشقن ندرک ضوع

 .تسین یزاین :مزاول

 ماجنا ھیناث ٣٠ تدمب ارنآ دنناوتیم ھمھ ھک ار یکیزیف نیرمت کی تبون ھب •
 .دیھد ناشن و ەدرک باختنا ار دنیھد

 .دنھد ماجنا ارنآ دنناوتب یگمھ ھک دشاب ەداس ردقنآ دیاب تانیرمت نیا •

 ار دیدج نیرمت کی ات تسا ەورگ رد یرگید صخش تبون ھیناث ٣٠ زا دعب •
 .دھدب ناشن ار دنھد ماجنا دنناوتب یگمھ ھک

 ،دینک شرپ ،دیودب یلحم رد ای دینزب مدق ،دینک یزاب شرپ دیناوتیم امش •
 ،دینک دنلب نیمز فک زا ار اھسابل ،دینک زارد اوھ رد یزیچ یوسب ار ناتتسد
 رگید تمس ھب فرط کی زا ،دیتسیاب و دینیشنب ،دیورب نییاپ و الاب اھ ھلپ زا
 ادیپ ار دیدج الماک تکرح کی ای دیشکب تسد فلاخم یوناز یور ،دینک شرپ
 .دینک

 ار شمارآ و دیھدب ششک ار تالضع سپس دیھد ماجنا ار راکنیا ھقیقد ەد ات•
 .دیراد ھگن ندب مامت رد
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CARD 23 Front:

کی:نارگیدابطابترا
 ندوب بوخ تسود

 دیھد شوگ طقف
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CARD 21 Front: 

 ندوب بوخ تسود کی :رگید دارفا اب طابترا

ھتسب و زاب ندب نابز
ھتسبوزابندبنابز

.تسین یزاین :مزاول

و،دوشیمیراذگمان فلا رفنکی .دیتسیابدوخراکمھلباقمردمیقتسم•
.بیرگید

نابز کیواھکدتسیایمیروطفلا.دناخرچیم فلاتمسھب ارشتشپ ب•
.دھدیمناشنارھتسبایزابیندب

ندب ھکدیوگب ودنکەاگن فلاھبودخرچب دناوتیمب،دشاب ەدامآفلاتقورھ•
نابزکیبرابنیاودینکضوعارناتشقن .ارچو،ھتسب ای تسازاب ینابز
.داد دھاوخناشنارھتسبایزابیندب

تبحص،دھدیمناشنارھتسبایزابیندبنابزیزیچھچھکنیادرومرد•
.دینک

CARD 23 Back:

 دیھد شوگ طقف
 .تسین یزاین :مزاول

 یرگید ،دنکیم یزاب نومیم شقن یکی .دیتسیاب دوخ راکمھ لباقم رد میقتسم •
 .دینک یزاب ار رگید تاناویح شقن ای .لیف

 یم تبحص دنھد ماجنا ھناخ رد دنراد تسود اھ نومیم ھچنآ هرابرد نومیم •
 لیف .دمھفب ار نومیم ،ندرک لاؤس نودب دنکیم یعس و دھدیم شوگ لیف .دنک
 .دنکیم شوگ دراد ھک دھدب ناشن ات دنک یم هدافتسا ندب نابز زا نینچمھ

 .دنکیم رارکت ار دوب ھتفگ نومیم ھک ار ھچنآ لیف ھقیقد دنچ زا دعب

 رد دراد تسود ھک ھچنآ ەراب رد لیف ھک تروصنیا ھب دینک ضوع ار اھشقن •
 دنچ زا دعب .دھدیم شوگ وا ھب نومیم ھکیلاح رد دنکیم تبحص دھد ماجنا ھناخ
 .دنکیم رارکت دوب ھتفگ لیف ھک ار ھچنآ نومیم ھقیقد

 نآ ھک دیوشیم لاحشوخ امش ھک تسا یسک تبون و دینک ضوع ار شقن •
 .دھد ماجنا ار نآ صخش

 امش ھب اعقاو یسک ھک دینادیم ھنوگچ امش ھک دیھد حیضوت رگیدمھ یارب •
 .تسا ەداد شوگ
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CARD 24 Front:

-اھتیدودحموتظافح
 نم تینما

 نم یلحم طیحم

28

4 Front:CARD 2 

 نم تینما - اھتیدودحم و تظافح

 نم یلحم طیحم
Card 24 Back:

 نم یلحم طیحم
 دادم و ذغاک :مزاول

رگید رفن کی کمک اب ای تدوخ .دیشکب دوخ یلحم طیحم زا ریوصت کی •
 ،اھەداج ،اھکراپ ،سیلپ ەاگتسیا ،ھناخ ،ھسردم ھنومن یارب .دیشکب ار یشاقن
 .دسریم امش رکف ھب ھک یرگید ییاھاج ای و دیشکب ار اھەزاغم ،لگنج ،ھناخدور

 ردبرض تمالع کی ناتدوخ یلحم طیحم رد ناتھقالع دروم یاھاج رانک رد •
 .دینزب

 هریاد کی .دیشکب دینیبیم نما ار اھنآ ھک ییاھناکم رود رد ار زبس هریاد کی •
 .دیشکب تسین نما ناکدوک یارب ھک یناکم فارطا رد ار زمرق

نما نارگید ای امش یارب لحم کی دش دھاوخ ثعاب یزیچ ھچ ھک دینک رکف •
 .دشاب

یارب ار امش یلحم طیحم دناوتیم ھک دیسیونب ار زیچ ھس رگید ھقرو کی رد •
 .دنک رتنما ناکدوک

طیحم ات دننکیم شالت ھک دیسیونب ار دوخ یلحم طیحم رد ار رفن ھس مان •
 .دوش رتنما امش ربورود

 مھ اب امش ھک دینک یزیرھمانرب و نک تبحص ەداوناخ ءاضعا زا یکی اب•
 .دوش رتنما یلحم طیحم نیا ات دیھدب ماجنا یراک کی دیناوتب
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CARD 25 Front:

یوقھیورزا هدافتسا اب
ھبھکیزیچرھ:ناتدوخ

 دنک کمک نم
 یگدنز ھناخدور

یگدنزھناخدور
یگنردادموپسچ،دادم،ذغاکگربھس:مزاول

.دینکلصورگیدمھھب پسچاب ارگربھسنیا•

موسگربرد و"لاح"مودگربیور،"ھتشذگ"دیسیونیمامشلواگربرد•
."هدنیآ"دیسیونیم

زاھناخدورنیاییوگھکیروطدیشکب ھحفص ھسرھیورارھناخدورکی•
.تسایراجهدنیآولاحنامز ھب ھتشذگ

یور.دیسیونباردوخبوخ تارطاخ زایخرب،ھتشذگرگنایامنگربیور•
گربیور.تسامھمامشیاربزورماھکدیسیونیمارھچنآ"لاح"گرب
.دیسیونب،دینکیموزرآناتدوخیاربھکزیچھسدرومرد"هدنیآ"
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CARD 25 Front:

 یزیچ رھ :ناتدوخ یوق ھیور زا هدافتسا اب
 دنک کمک نم ھب ھک

یگدنزھناخدور

یگدنزھناخدور
یگنردادموپسچ،دادم،ذغاکگربھس:مزاول

.دینکلصورگیدمھھب پسچاب ارگربھسنیا•

موسگربرد و"لاح"مودگربیور،"ھتشذگ"دیسیونیمامشلواگربرد•
."هدنیآ"دیسیونیم

زاھناخدورنیاییوگھکیروطدیشکب ھحفص ھسرھیورارھناخدورکی•
.تسایراجهدنیآولاحنامز ھب ھتشذگ

یور.دیسیونباردوخبوخ تارطاخ زایخرب،ھتشذگرگنایامنگربیور•
گربیور.تسامھمامشیاربزورماھکدیسیونیمارھچنآ"لاح"گرب
.دیسیونب،دینکیموزرآناتدوخیاربھکزیچھسدرومرد"هدنیآ"

CARD 25 Front:

یوقھیورزا هدافتسا اب
ھبھکیزیچرھ:ناتدوخ

دنک کمک نم
یگدنزھناخدور

 یگدنز ھناخدور
 یگنر دادم و پسچ ،دادم ،ذغاک گرب ھس :مزاول

 .دینک لصو رگیدمھ ھب پسچ اب ار گرب ھس نیا •

 موس گرب رد و "لاح" مود گرب یور ،"ھتشذگ" دیسیونیم امش لوا گرب رد •
 ."هدنیآ" دیسیونیم

 زا ھناخدور نیا ییوگ ھک یروط دیشکب ھحفص ھس رھ یور ار ھناخدور کی •
 .تسا یراج هدنیآ و لاح نامز ھب ھتشذگ

 یور .دیسیونب ار دوخ بوخ تارطاخ زا یخرب ،ھتشذگ رگنایامن گرب یور •
 گرب یور .تسا مھم امش یارب زورما ھک دیسیونیم ار ھچنآ "لاح" گرب
 .دیسیونب ،دینکیم وزرآ ناتدوخ یارب ھک زیچ ھس دروم رد "هدنیآ"
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CARD 26 Front:

 یوقھیورزا هدافتسا اب
ھبھکیزیچرھ:ناتدوخ

 دنک کمک نم
 نانامرھق
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CARD 25 Front:

 یزیچ رھ :ناتدوخ یوق ھیور زا هدافتسا اب
 دنک کمک نم ھب ھک

یگدنزھناخدور

یگدنزھناخدور
یگنردادموپسچ،دادم،ذغاکگربھس:مزاول

.دینکلصورگیدمھھب پسچاب ارگربھسنیا•

موسگربرد و"لاح"مودگربیور،"ھتشذگ"دیسیونیمامشلواگربرد•
."هدنیآ"دیسیونیم

زاھناخدورنیاییوگھکیروطدیشکب ھحفص ھسرھیورارھناخدورکی•
.تسایراجهدنیآولاحنامز ھب ھتشذگ

یور.دیسیونباردوخبوخ تارطاخ زایخرب،ھتشذگرگنایامنگربیور•
گربیور.تسامھمامشیاربزورماھکدیسیونیمارھچنآ"لاح"گرب
.دیسیونب،دینکیموزرآناتدوخیاربھکزیچھسدرومرد"هدنیآ"
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Card 26 Back:

 نانامرھق
 پسچ ای بوکقاجنس ،یگنر دادم ،اھدادم ،گرب جنپ :مزاول

 دینک قاجنس مھ ھب ندشات لحم زا ار اھنآ و دینک ات فصن زا ار گرب جنپ رھ •
 ٢٠ هوزج کی تروصنیا ھب ھک یروط )دینک هدافتسا زین بسچ زا دیناوتیم(

 .تشاد دیھاوخ یاھحفص

 .دیسیونب ار "نانامرھق" ناونع لوا ھحفص یور •

 ھحفص رد .دیراد نس لاس دنچ ھکنیا و یسیونیم ار دوخ مان یدعب ھحفص رد •
 مراھچ ھحفص ،دیشکب یحرط ای دیسیونب دیتسھ گنرز نآ رد ھک ار یزیچ موس
 اھنآ رب دیاب امش ھک یتالکشم مجنپ ھحفص رد و ار دیتسھ نآ قاتشم ھک یزیچ
 .دیوش زوریپ

 یتقو ،نم نامرھقربا :دننام ،دینک باختنا دوخ ار ناونع یدعب تاحفص رد •
مر بارطضا یتقو ، منکیم تبحص یسک ھچ اب موشیم لاحشوخ  یسک ھچ اب اد

 مریگب کمک مناوت یم یسک ھچ زا نم ،نم ناویح تسود نیرتھب ،منک تبحص
 .مشاب ھتشاد ار یریگدای نیرتشیب مناوتیم یسک ھچ زا و

 .دیشکب یشاقن کی ھحفص رھ رد •

 .دمآ تشوخ رتشیب تیلاعف نیا زیچ ھچ زا ھک دیھد حیضوت رخآ ھحفص ود رد •


