
 ها ییدانا یبه نام خدا

به  دیینما یکه شما مشخص م یدر زمان دیاز دانش آموز بخواه 3 ینگاره  یبرا یشنهادیسوالات پ

تا  دیوباره بدهد یچنانچه نتوانست پاسخ دهد فرصت . دیاز او بپرس ینگاه کند . سپس سوالات ریتصو

 . نگاه کند ریبه تصو شتریبا دقت ب

 دهد؟ یچه موقع از روز را نشان م ریتصو

 دهد؟  یرا نشان م ییچه جا ریتصو 

 آزاده با کدام دست ، دست راست پدرش را گرفته است؟ 

  ند؟یگو یچه م ابانیکف خ دیسف یبه خط ها

 خط ها گذشت؟  نیا یاز رو دیچرا با

 است؟  یمشغول چه کار سیپل

 او کدام دستش را بلند کرده است؟  

 دارد؟  ییچه رنگها ییراهنما اغچر 

  ند؟یگو یشوند چه م یرد م ابانیاز خ ادهیکه پ یبه کسان 

 است؟  یها چه رنگ نیماش یبرا ییچراغ راهنما ریدر تصو 

 به چه معناست؟  ییرنگ سبز در چراغ راهنما

 به چه معناست؟  ییرنگ قرمز در چراغ راهنما

  ت؟به چه معناس ییرنگ زرد در چراغ راهنما 

 کنند؟  یبه سمت چپ حرکت م ادهیعابر پ یخط کش یچند نفر از رو 



  ست؟یچ دانیم نینام ا یکن یفکر م 

  ؟ینیب یم ریدر تصو نیچند ماش

 ؟ینیب یم ریدر تصو ییچند چراغ راهنما

 چرا موتور سوار کلاه به سر دارد؟ 

  ؟یپسرانه؟چطور متوجه شد ایدخترانه است  رانیدبستان ا 

 ؟ینیب یپشت بام مدرسه چه م یرو

 دارد؟  ییچه رنگ ها رانیپرچم ا

  ند؟یگو یچه م یوشکتاب فر یدوپسر پشت مغازه  یکن یفکر م

  ؟ینیب یختر و چند پسر مچند مرد،چند زن، چند د ریدر تصو 

 قرار دارد؟  یدر کنار مدرسه چه ساختمان 

 ؟ندیگو یرود چه م یکه به سمت بالا م دانیوسط م یدور مجسمه  یبه آبها

 است؟ دانیچند فواره در حوض وسط م 

 ؟ینیب یم ریبه دست در تصو فیچند آدم ک

 ها در کدام سمت مدرسه قرار دارند؟ ختدر  

  د؟یگو یآزاده هنگام  جداشدن از پدرش به او چه م یکن یفکر م  

 کند؟  یبه او م ییها هیپدرش چه توص 

 رود؟  یپدر آزاده همراه او به داخل مدرسه م ایآ 

 ند؟یآ یبه مدرسه م سیاز بچه ها باسرو یچرا بعض یکن یفکر م 


