
اپرازه سورخ و 

 Winny Asara
 Magriet Brink
 Marzieh Mohammadian Haghighi
 persisk
 nivå 3

(uten bilder)



لاح رد  مه  اب  هشیمه  یلو  .دندوب  تسود  مه  اب  اپرازه  سورخ و 
دننیبب ات  دننک  یزاب  لابتوف  مه  اب  دنتفرگ  میمصت  زور  کی  .دندوب  تباقر 

.تسا نکیزاب  نیرتهب  یسک  هچ 

2



عیرس سورخ  .دندرک  عورش  ار  ناشیزابو  دنتفر  لابتوف  نیمز  هب  اهنآ 
باترپ رود  هب  ار  پوت  سورخ  .دوب  رتعیرس  اپرازه  یلو  درک  یم تکرح 

.درک یقالخادب  هب  عورش  سورخ  .رترود  هب  اپرازه  یلو  درک  یم
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هزاورد اپرازه  لوا ، .دننزب  یتلانپ  توش  کی  هک  دنتتفرگ  میمصت  اهنآ 
هزاورد رد  هک  دش  سورخ  تبون  دعب  .دز  لگ  کی  طقف  سورخ  .دش  ناب 

.دتسیاب
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.دز لگ  دز و  لبیرد  ار  پوت  اپرازه  .دز  لگ  دز و  هبرض  پوت  هب  اپرازه 
.دز لگ  جنپ  تیاهن  رد  وا  .دز  لگ  دز و  هبرض  پوت  هب  شرس  اب  اپرازه 
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هدنزاب ی وا  .دوب  ینابصع  یلیخ  دوب  هتخاب  ار  یزاب  هکنیا  زا  سورخ 
عورش شتسود  نوچ  درک  ندیدنخ  هب  عورش  اپرازه  .دوب  یدب  یلیخ 

.درک ندز  قن  هب 
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درک و زاب  الماک  ار  شکون  هک  یدح  رد  دوب  ینابصع  یلیخ  سورخ 
.داد تروق  ار  اپرازه 
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وا .دید  ار  اپرازه  ردام  تفر ، یم هناخ  هب  تشاد  سورخ  هک  یماگنه 
ردام .دادن  یباوج  چیه  سورخ  یا ”؟ هدید  ار  مرسپ  وت  ، “ دیسرپ

.دوب هدش  نارگن  اپرازه 
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: نایرگ ییادص  .دینش  ار  یفیرظ  یادص  اپرازه  ردام  ماگنه  نآرد 
شوگ تقد  اب  درک و  هاگن  فارطا  هب  اپرازه  ردام  نامام ”! نک  مکمک  “

.دمآ یم سورخ  مکش  نورد  زا  ادص  .درک 
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!” مدنزرف نک  هدافتسا  تصوصخم  تردق  زا  ، “ دز دایرف  اپرازه  ردام 
.دنروآ دوجو  هب  یکانتشحو  هزم ی  دب و  یوب  دنناوت  یم اهاپرازه 

.دوش یم دب  شلاح  دراد  هک  درک  ساسحا  سورخ 
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درک و هسطع  دعب  .درک  فت  داد و  تروق  هرابود  ادعب  .دز  غورآ  سورخ 
.دوب روآ  شدنچ  اپرازه  .درک  هفرس  .درک و  هفرس 
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اپرازه و ردام  .دمآ  نوریب  شناهد  زا  اپرازه  ات  درک  هفرس  ردقنآ  سورخ 
.دنوش یفخم  ات  دندیزخ  تخرد  یالاب  هب  شا  هچب 
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.دندش نمشد  مه  اب  اهاپرازهو  اه  غرم  دعب ، هب  نامز  نآ  زا 
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