
Ein Würfelspiel zum Thema “Kalender”

یک بازی در باره تقویم 

Bei diesem Spiel geht es nicht ums Gewinnen. Ihr könnt es mit Freunden oder mit euer Familie spielen.

Nehmt einen Würfel , die erste Spielerin oder der erste Spieler wirft ihn und beantwortet dann eine der

Fragen, die in der Zeile mit der gleichen Punktzahl wie auf dem Würfel stehen.  

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein paar eurer Antworten schickt, über das Gästebuch auf der

Webseite (https://green-line-creative.de/index.php?&menu_id=7) oder per E-Mail an

spielewelt@green-line.creative.de 

دستورالعمل بازی: با دوستانت یا با خانواده ات می نشینی و تاس می اندازی. هر عددی که امد یکی از سواالت درون خانه ها را
!  .... امیدواریم از این بازی لذت ببریدبخوانیم یا ببینیم، بشنویمجواب می دهی .... ما دوست داریم جوابهای شما را 

Würfel 1 2 3 4

یک سال
 ،چند ماه
چند هفته

و چند روز 
 دارد ؟ 

Wie viele 
Minuten hat 
ein Tag?

کدام روز هفته را
از همه بیشتر
دوست داری؟

Wie viele 
Sekunden hat 
eine Stunde?

Wie viele 
Donnerstage 
hat das Jahr 
2021?

چند ماه هستند که
2021در تقویم 

روز شنبه شروع
می شوند؟

Wie oft gibt es
2021 einen 
„Freitag, den 
dreizehnten?“

شباهت جمعهه های
توی ایران با

یکشنبه های آلمان
چیه؟

آیا روز خاصی
برای کارهای

 مشخصی داری؟

Wie viele 
Monate im 
Jahr 2021 
haben 29 
Tage?

کدام ماهها در
 تعداد2021تقویم 
 روز دارند؟31

Wie viele 
Monate im 
Jahr 2021 
haben 30 
Tage?

Was hat dir 
2020 am 
besten 
gefallen?

یک جوک در
مورد روزهای

 هفته بلدی؟

Was hat dir 
2020 gar nicht
gefallen?

ماههای فصل
پاییز در تقویم

 کدامند؟2021

Worauf im 
Jahr 2021 
freust du 
dich am 
meisten?

تو )و اعضای
 خانواده ات(

متولد چه ماهی
هستید؟

An was aus 
2020 wirst du 
dich am 
längsten 
erinnern?

یک قصه برای
یک تقویم فراموش

!شده بساز

اگر قرار بود
برای روزهای

هفته اسم
بگذاری، چه

اسمهایی انتخاب
 می کردی؟

Welcher ist 
dein 
Lieblings-
monat? 
Warum?

2021ایا سال 
یک سال کبیسه

است؟

Wo wirst du 
2020 Silvester 
feiern?
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