
Kartenspiele

Hier seht ihr ein Quiz mit paar Fragen
und Informationen

کارت بازی

 مجموعه ای از چند سوال و کمی اطالعات



Das ist ein berühmtes Bild von Kartenspielern. 

Wie heisst der Künstler?

Wie heisst das Bild in Originalsprache?

Paul Cézanne: Die Kartenspieler

 خالق این اثر کیست؟

آیا می دانید اسم این تابلو به زبان اصلی چه بوده است؟

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kartenspieler
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kartenspieler


Was passiert hier?   Wie sehen die Leute aus? 
Wie viele Leute seht ihr auf dem Bild? 

Wie heisst der Künstler?

Wie heisst das Bild in Originalsprache?

Was heisst Rauferei?

Adriaen Brouwer: Rauferei beim Kartenspiel (Gemälde um 1630)

 در این تصویر چه اتفاقی افتاده؟
 ادمهای روی تصویر چه حسی دارند؟

 چند نفر را در تصویر می بینید؟

 اسم نقاش را می دانید؟

 نام این تابلو در زبان اصلی اش را می دانید؟

 Raufereiمعنی واژه 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adriaen_Brouwer


Wer ist ein Falschspieler?

Warum heißt das Gemälde „Falschspieler“?

 متقلب به کی می گویند؟

 و چرا این تابلو به این اسم نامگذاری شده؟



Auch bei dem Bild geht es um Falschspieler, wo ist der Unterschied zu den anderen?

در این تابلو هم موضوع تقلب در بازی است. تفاوتهای این با قبلی در چیست؟



Aus welchem Land stammt dieses Teil eines Kartenspiels?

Wie alt schätzt du diese Karte?

Chinesische Spielkarte von etwa 1400

به نظر شما این کارت بازی مربوط به چه کشوری و چند سال پیش است؟



Sprudeln der Karten von einer Hand in die andere (engl.: the Spring)

بازی با حروف و کلمات مرتبط با کارت بازی

 sprudelnبه فعلی که فرد در حال ریختن کارت از یک دست به دست دیگر می شود ، از

استفاده می شود. شما این کلمه را در کجاهای دیگر می شناسید؟



Wo ist dieses Spielkartenmuseum? Und was ist alles drin?
موزه کارت بازی کجاست و چی درون آنجا است؟



https://www.leinfelden-echterdingen.de/,Lde/Startseite/Kultur/Spielkartenmuseum.html#id11389461

 سری به موزه می زنیم



Von wann stammt das älteste erhaltene Kartenspiel der Welt?

قدیمی ترین کارت بازی که جمع آوری شده و در موزه نگهداری می شود



Welche Spiele kennst du? 

Welche Wörter stehen im Zusammenhang mit Kartenspielen, die du kennst?کدام بازی های کارتی را می شناسی ؟

کدام کلمات مرتبط با کارت بازی هستند و تو آنها را می شناسی؟



Welche Kartenspiele kennst du aus deinem Land?
کدام بازی های کارتی از کشور خودت را می شناسی ؟

نمونه هایی از کارتهای بازی در ایران
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