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1
کٌیذ. باسًَیسی سادُ سباى بِ را آى ٍ بخَاًیذ را سیز حکایت

بِ» اگز است رٍسی بِ آدهیشاد خاطز تعلّق کِ چٌذاى پسز، ای گفت: ّوی را هزیذی کِ هزبّی پیزاى اس ضٌیذم را یکی

درگذضتی. هالئکِ هقام بِ بَدی، دُ «رٍسی

2

2
دّیذ. گستزش را آى ٍ کٌیذ اًتخاب را یکی سیز هثلْای بیي اس

گزدینالف( هی لباى تطٌِ ها ٍ کَسُ در آب

عاقلب( پطیواًیچزا باسآرد کِ کاری کٌذ

2

بٌَیسیذ.3 خط دٍ در سیز ضعز اس را خَد دریافت ٍ درک

اٍست در کِ تزاٍد بزٍى ّواى کَسُ اس ًیکَست/ خَد ًکَ گفت هزا کِ کس ّز
2

4

عالئن رعایت عذم کِ کٌیذ بٌَیسیذ.)تَجِ اًطا خط ّطت در حذاقل ٍ کزدُ اًتخاب را سیز هَضَعات اس یکی

ضذ(ًگارضی خَاّذ ًوزُ کسز بِ هٌجز اهالیی، غلط داضتي ٍ

تَرالف( ٍ هاّی گفتگَی

ًگاُب( ًیزٍی

تٌْایی غبار ج(

14

ی 1از1صفحه
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تصحیحردیف مدیر         راهنمای امضاء یا مهر                  محل

1
پیذا استخَاًی آبی، جَی کٌار در استخَاىسگی کزد فکز دیذ. آب در را تصَیزش گزفت، دّاى در را آى کِ ّویي کزد.

داد. دستص اس ٍ افتاد استخَاى کزد، باس را دّاًص کِ ّویي بگیزد. ًیش را آى کِ کزد طوع دارد. ٍجَد آب در ّن  دیگزی

آهَس2 داًص اًتخاب ٍ عْذُ بِ

3
ٍ ّوٌطیي قطعِ، ایي کلی داًصهفَْم کطذ. هی فزٍ را تَ باضذ بذ اگز ٍ کطذ بزهی را تَ باضذ خَب اگز اٍست. تاثیز

دّذ. گستزش را خَد دریافت ٍ درک بایذ هَضَع ّویي هحَر حَل  آهَس

4

آهَس داًص عْذُ ٍ اًتخاب بِ
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