


عربی یازدهم ریاضی و تجربی فصل پنجم - پرش - تس ی

:ۀیلاتلا ةرابعلا ۀمجرت یف ّقدألا ّنیع-1

.ًالماک اومهَْفی نأ لیق ُۀضراعملا وً اّدیج اوعَمَْسی نأ َلبق ۀباجإلا َنیلهاجلا قالَخأ نِم

.دشابیم ،دنمهفب لماک هکنآ زا لبق نانآ تفلاخم و دنونشب بوخ هک نآ زا لبق نداد خساپ نانادان ياهراتفر زا

.دشابیم ،دنمهفب ًالماک هکنآ زا لبق ندرک تفلاخم و دنونشب بوخ هک نیا زا لبق نداد خساپ نانادان قالخا زا

.دنشاب هدیمهف لماک هکنآ زا لبق اهنآ تفلاخم و دنشاب هدرک شوگ بوخ هکنآ زا لبق ییوگخساپ اهنادان راتفر زا

.دشابیم ،دمهفب ًالماک هکنآ زا لبق وا تفلاخم و دنک شوگ بوخ هکنآ زا لبق نداد باوج نادان قالخا زا

.ِقُرُّطلا و ِتویبلا ِةرانإِل .................. َنومِدختَسی ُسّانلا ناک یضاملا یف-2

جایِّسلاةاکشملاّبُّللاۀجاجُّزلا

:بیرعتلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-3

»!درک میهاوخن شومارف زگره ار نانآ و دنتسه ام تلم يهرطاخ رد نادیهش«

ً!ادبأ مهاسنن نل و انبعش ةرکاذ یف ءادهشلا َّنإًادبا ءالؤه یسنن ال و انتَُما يَرکِذ یف ءادهشلا

!دبألا ّیتح مهایإ یسنن ال و انتمأ رکذت یف نونوکی ءادهشلا!دبألا یلإ مهاسنن ال فوس ءالؤه و انبعش رکاذ یف ِنادیهشلا

ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -4

:» !اهلیزن نأ عیطتسن اّنلعل مهتایح لکاشم انیلع اوحرطی نأ انئاقدصأل حمسن نأ بجی «

!مییامن لح ار اهنآ میناوتب دیاش دننک نایب ام يارب ار یگدنز تالکشم هک میهاوخب نامناتسود زا تسا بجاو

!میربب نیب زا ار اهنآ میناوتب ،ام اب دوخ یگدنز يالکشم ندرک حرطم اب هک میهدیم هزاجا دوخ ناتسود هب ام

!مینک فرطرب ار اهنآ میناوتب دیاش دننک حرطم ام اب ار دوخ یگدنز تالکشم میهد هزاجا دوخ ناتسود هب دیاب

!مینک لیاز ار اهنآ میناوتب هک تسا دیما میهدب دوخ ناتسود هب ار تالکشم ندرک حرطم يهزاجا تسا بجاو ام رب

:ۀبصانلا فورحلا نم هیف سیل ام ّنیع-5

!امهیف لّمأتت نأ لبق لمع و مالکب أدبت نأ نم دعتبِا!ۀسارّدلا یف کلکاشم كردُال كدلاو عم ّملکتأ نأ دیُرا

ً!اعم اهسردن ّمث سورّدلا یف َّیلإ لصت ّیتح ًالیلق ربصأ انأ!ۀحیحّصلا ّنهدالوأ ۀیبرت نع نلفغی ال ّنّهنإ تاملاعلا ءاّسنلا

:ّۀیسرافلا یف )یمازتلالا عراضملا( لداعم هیف سیل ام ّنیع-6

.هللا مالک اولّدُبی ْنأ نودیری.اننیب هللا مکحی ّیتح اوربصاف

.ٍجَرَح نم مکیلع لعجیل هللا دیُری امٌراّفَک ٌبذاک وه نَم يدهیال هللا

:ۀمجرتلل-7

!ّهیسایسلا و ّهیعامتجالا اننوؤش یف اولخدی نأ نیربکتسملل حمسن نل

!میهد یمن ناربکتسم هب ار دوخ تسایس رد و هعماج روما رد تلاخد ي هزاجا

!دنوش دراو ام یسایس و یعامتجا روما رد هک داد میهاوخن هزاجا ناربکتسم هب

!دنوش لخاد ام ي هعماج یسایس و یعامتجا لئاسم رد هک میهد یمن هزاجا نارگرابکتسا هب

!میونش یمن دننک هلخادم ام یسایس و یعامتجا ياهراک رد هکنیا رب ریاد ار ناربکتسم نخس
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:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف َّقدألا و َّحصألا ّنیع-8

»!ةایحلا ۀنوشخ لباقم هسفن نع ظافحلا یف اهنم دیفتسی ّیتح ةزاتمم صئاصخب هتاقولخم نم الک هللا دّوز«

!دنک تظافح تخس و نشخ یگدنز رد ار دوخ نآ اب ات هدیشخب يزاتمم ّتیصوصخ ار شتاقولخم زا کیره ادخ

!دنریگ راکهب یگدنز تامیالمان ربارب رد دوخ زا تظافح رد ار اهنآ ات هدرک ّزهجم ياهتسجرب لیاصخ هب ار تاقولخم ۀمه ادخ

!دنیامن تظفاحم یگدنز تنوشخ لباقم رد دوخ زا دنناوتب هلیسو نادب ات هداد يزاتمم تلصخ اههدیرفآ زا مادک ره هب دنوادخ

!دنک هدافتسا یگدنز تنوشخ لباقم رد شیوخ زا تظافح رد اهنآ زا ات هدرک زیهجت هتسجرب یتّایصوصخ شناگدیرفآ زا کیره دنوادخ

:تاملکلا ِّۀیعون نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-9

»ِةَرِخآلا و اینُّدلا َرْیَخ یل ُعَمَْجیً اُقلُخ ینْمِّلَع«

هلوعفم »ي« و لعف /لوعفملا یلإ جاتحی - میلعت هردصم - ٍضام لعف :ینْمِّلَع

ۀیفصو ۀلمج /لوعفملا یلإ جاتحی - )درفم صخش موس( بئاغلل ،عراضم لعف :ُعَمَْجی

لوعفم /لیضفت مسا - درفم - مسا :اینُّدلا

لیضفت مسا - ثنؤم درفم - مسا :ةرِخآلا

:ۀمجّرتلا یف حیحّصلا َِنیَع-10

.دنک توعد ییوگتسار هب ار وت ییوگتسار اب هک تسا یسک امش ناردارب نیرتهب  :ِهِلاقَم ِقدصب ِلاقملا ِقدِص یلا َكاعَد ْنَم َکناوخإ ریَخ

.میرادن )ساپاز( یکدی خرچ  :ٌیطایتحا ٌراطإ اَنل سَیل

.میوش رضاح ناحتما رد هدش صخشم تقو رد هک میتسناوتن زگره  :دَّدحملا ِتقولا یف ِناحتمالا یف َروضحلا َعیَطتَسن َْنل

.دوب هدنار نیشام تقو نآ رد امش زا یسک هچ  :؟تقولا َکلذ یف َةرایّسلا ُقوَسی مُْکنِم َناک ْنَم

:َِلبْقَتْسُملا َیلَع َّلَُدی اهلعِف یّتلا َةَرابعلا نِّیَع-11

.ِۀَعِماجلا َیلإ انلقنت ٌةَرّایَس ُدَجوتالو یطایتحا ٌراطإ انل َسَْیل

.ٍدِحاو عوبسأ ِةَّدُمِل َناحتمالا مَُهل َلِّجَُوی َنأ ُذاتسألا َقَفاو

ً.اَدَبأ هاْسَنن َْنلً اسْرَد انْمَّلََعت :َنیمِدان ِذاتسُألِل اولاق

.َبیرَْقلا َکَیلَع ُدَِّعُبی َو َدیعبلا َکَیلَع ُبِّرُقی ِبارَّسلاَک ُهَّنإَف باّذکلا ِرِْشَنتَْستال

:ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-12

: »!راقولا و ملحلاب َقَّلََخَتت َْنا کل یغبنی ملعلا بلاط ای«

!يوش هتسارآ تناتم و يرابدرب هب هک تسا هتسیاش وت يارب ملع يهدنیوج يا

!یئارایب تناتم و یئابیکش هب ار دوخ وت هک تسا راوازس و هتسیاش وجشناد يا

!يوشب راقو و لمحت هب ّنیزم هک دوب نیا رد وت یگتسیاش زومآشناد يا

!ینک داجیا ار تناتم و ربص دوخ رد تسا مزال وت رب شناد يایوج

ً»اریثکً اریخ هیف هللا لعجی وً ائیش اوهرکت نأ یسع« :ۀیآلا موهفمل بسانملا ّنیع-13

یلاعملا بستکت ّدکلا ردقبمهنع وفعی نأ هللا یسععقو ام یف ُریخلاًارسی رسعلا عم ّنإ

:»!اضیأ عبشیال ایندلا بلط نم و ،عبشنال ملعلا انبلط نإ« ؟ۀیلاتلا ةرابعلل ۀقیقدلا ۀمجرتلا یه ام-14

!دریذپ یمن يریس کش یب زین درک ایند بلط هک یسک و میدشن ریس میدرک ملع بلط هک هاگنآ

!دسریم دح نآ هب ،دنک وجتسج ار ایند سک ره اما ،میسریمن عابشا دح هب ،مینک وجتسج ار ملع هک هاگنآ

!دوشیمن ریس زین دشاب ایند بلاط هک سک ره و ،میوشیمن ریس میشاب ملع بلاط ام رگا

!دوشیمن عابشا دنک ایند يوجتسج سک ره اما ،میوشیم عابشا میشاب ملع يوجتسج رد رگا
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»؟ٍدغ یلإ َشیعأ نأ یل نَمَضت له« ؟ۀیلاتلا ةرابعلل ۀقیقدلا ۀمجّرتلا یه ام-15

؟یشاب هدنز ادرف ات هک ياهدرک تنامض ایآ؟مشاب هدنز ادرف ات هک میارب ینکیم تنامض ایآ

؟ماهدنز ادرف ات هک ياهدرک نیمضت ایآ؟ماهدنز ادرف ات نم هک یتسه نئمطم ایآ

:ً»اضیأ انیلع تنأ اهرّسیف ،انیبُرت ّیتح اینّدلا یف ةدیدع َلِکاشم انل تلعج دق ؛َّمهللا«-16

!نک ناسآ ام رب ار اهنآ زین دوخ وت سپ ،ینک تیبرت ار ام ات ياهداد رارق ام يارب ار يدّدعتم تالکشم ایند رد ،ایادخ

!ینکیم ناسآ نامیارب ار اهنآ زین وت سپ ،میوش تیبرت ات یتشاذگ ام يارب ایند رد ار یفلتخم ياهتبیصم ؛اراگدرورپ

!نک ناسآ ام رب ار اهنآ زین تدوخ سپ ،یهد نامشرورپ ات ياهتشاذگ نامیایند رد ار يدّدعتم ياهتبیصم ؛اراگدرورپ

!ینکیم ناسآ نامیارب ار اهنآ زین دوخ وت سپ ،ینک نامتیبرت ات يداهن نامیارب ار یفلتخم تالکشم ایند رد ؛ایادخ

:ۀمجرتلل قدألا و ّحصألا ّنیع-17

.ۀیسایسلا و ۀیعامتجالا اننوؤش یف لخدت نأ بناجألا ۀفاقثل حمسنال نأ بجی

!داد میهاوخن ار دوخ یعامتجا ياهراک رد لوخد ةزاجا بناجا هب ام

!دوشب ام یسایس و یعامتجا روما دراو ات میهدن هزاجا ناگناگیب گنهرف هب دیاب

!میهدن ار یسایس و یعامتجا تانوئش رد ندش لخاد هزاجا یبنجا ندمت هب هک تسا بجاو ام رب

!دنک تلاخد ام تسایس و عامتجا روما رد هک میهدب هزاجا هناگیب گنهرف هب دیابن ام

:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-18

!هسفنب اهبختنا دق ّهنأل ةرّقحملا هتایح یکتشی ال نأ لیخبلا یلع

!دنک یتیاکش نآ زا دیابن سپ ،هتفریذپ دوخ ار رّقحم یگدنز تسا لیخب هک یسک

!دنکن یتیاکش و ،دریذپب هدرک باختنا دوخ هک ياهناریقف یگدنز هک تسا بجاو لیخب رب

!تسوا دوخ باختنا اریز ،دنک تیاکش تسا رّقحم هک شیگدنز زا تسین مزال لیخب ناسنا

!تسا هدرک باختنا ار نآ دوخ اریز ،دنک تیاکش دوخ يهناریقح یگدنز زا دیابن لیخب ناسنا

))؟قابّسلا یف تزاف دق یتلا ۀبلاطلا یه هذه له(( ؟ۀیلاتلا ةرابعلل ۀقیقدلا ۀَمَجرَّتلا یه ام-19

؟دوب هدش هدنرب هقباسم رد هک تسا یسک نامه زومآ شناد نیا ایآ؟تسا هدش هدنرب هقباسم رد هک تسا زومآ شناد نامه نیا ایآ

؟تسا زومآ شناد نامه ،تسا هدش هدنرب هقباسم رد هک یسک ایآ؟تسا هدرب ار هقباسم هک تسا یلصحم نامه وا ایآ

:ۀیلاتلا ةرابعلل ۀقیقدلا ۀمجّرتلا ّنیَع-20

»َلُکأیِل ُشیعی ال و َشیعَیِل ُلُکأی ُناسنالا«

.دنک یگدنز دیابن ندروخ يارب و دروخیم ندوب هدنز يارب ناسنا.دنامب هدنز ات دروخب دیاب و دنامب هدنز ات دروخیم ناسنا

.دروخب ات دنکیمن یگدنز و دنکیمن یگدنز ندروخ يارب ناسنا.دروخب هک دنکیمن یگدنز و دنک یگدنز هک دروخیم ناسنا

ۀیبرعلا یلإ وأ نم ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-21

:»!مهلایتحاب نوبذاکلا هُغلبی ال ام مهقدصب نوقداّصلا غلَبی«

!دناهدیسرن نآ هب دوخ يراکبیرف اب نابذاک هک دنسریم يزیچ نامه هب دوخ قدص اب ناقداص

!دنسریمن نآ هب دوخ يرگهلیح اب نایوگغورد هک دنسریم يزیچ هب دوخ ییوگتسار اب نایوگتسار

!دنروآیمن تسدهب دوخ يرگهلیح اب وگغورد صاخشا ،دنروآیم تسدهب ار هچنآ شیوخ تقادص اب وگتسار صاخشا

!دناهدرواین تسدهب دوخ يراکبیرف اب نایوگغورد هک دنروآیم تسدهب ار يزیچ شیوخ ییوگتسار اب قداص دارفا
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:ۀمجرتلل-22

ۀیبنجألا ۀفاقثلاب مُهوثِّوُلی و ۀیمالسالا َمیِِقلا نم انبابش اودِْعُبی نأ ُ ءادعألا ُدیری

!دندرگ هدولآ و دنروایب يور یبنجا گنهرف هب و دنوش رود مالسا ياهشزرا زا ام ناناوج هک هک دهاوخیم  نمشد

!دننک هدولآ هناگیب گنهرف هب ار نانآ و دنزاس رود یمالسا ياهشزرا زا ار ام ناناوج هک دنهاوخیم نانمشد

!دنشاب هدش هناگیب گنهرف هب هدولآ هک یلاح رد تساوخ یم یمالسا ياهشزرا زا ار ام ناناوج يرود نمشد

!دندرگ هدولآ یبنجا گنهرف هب و دنوش رود یمالسا ياهشزرا زا ام ناناوج هک تسا نیا نانمشد تساوخ

:ۀمَجّرتلاا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-23

»کبلق یلإ هُررض لصیال ّیتح کسفن يوه نع ضرعأ«

!دناسرن نایز وت لد هب ات نک ضارعا دوخ سفن ياهاوه زا

!دسرن تبلق هب نآ نایز ات نادرگرب يور دوخ سفن ياوه زا

!دسرن وت بلق هب شررض ات نک زیهرپ شیوخ یناسفن ياهشهاوخ زا

!دناسرن وت لد هب ار شیاهررض ات نک يرود شیوخ یناسفن شهاوخ زا

:ۀمجّرتلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-24

»!جرحلا تقولا یفً ادیحو هکرتن نل و لاتقلا یلإ اندئاق عم بهذنس نحن«

!مینکیمن كرت یتخس نامز رد ار وا و میوشیم راپسهر دربن لحم هب شیوخ ربهر اب

!مینکیمن اهر يراوشد تقو رد ار وا زگره و تفر میهاوخ هزرابم يارب هدنامرف هارمه هب

!درک میهاوخن كرت اهنت ار وا یتخس ماگنه و تفر میهاوخ دربن هب دوخ ةدنامرف هارمه ام

!درک میهاوخن اهر اهنت يراوشد نامز رد ار وا و میوریم گنج نادیم هب دوخ ربهر اب ام

:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-25

:ةایحلا انل مستبت ّیتحً امئاد ۀجعزملا و ۀّئیسلا راکفألا براحنل

!دنزب دنخبل ام هب یگدنز ات ميگنجب هتسويپ هدننک تحاران و دب راکفا اب دياب

!ميدنخب یگدنز هب ميناوتن ات دنگنجیم ام اب هدننک ديماان و یفنم راکفا هشيمه

!مينک رود دوخ زا ار هدننک تحاران و یفنم راکفا مئاد دياب دنزب دنخبل ام هب یگدنز هکنيا یارب

!دنزیم دنخبل ام هب یگدنز و ميشوکیم هدننک ديماان و یفنم راکفا اب یمئاد نديگنج یارب

:ۀمجرتلا یف حیحصلا ّنیع-26

،دنتخادنا نآ رد ار دوخ ياهروت و دنتفر ایرد هب نادایص :،هیف مهتاکبش اوَمَر و رحبلا یلإ نودّایصلا بهذ

،دندش صالخ اهنآ زا يدادعت زور نآ یلو درکیم دیص ار نایهام اهروت سپ :،مویلا کلذ اهنم تّصلخت اهضعب ّنکلو ً،اکامسأ تداص ۀکبش ّلک و

،دنداتفا ماد رد زور نآ يادرف و تفای دنهاوخن ییاهر نآ زا زگره رگید يدادعت و :ً،ادبأ اهنم اوجنیال وً ادغ ۀکبشلا یف عقیس رخآ ضعب و

!دباییمن تاجن دتفیب نآ رد يدرف رگا هک تسا يریگیهام ياهروت نوچ زین ایند :ً!ادبأ اهنم وجنی نل ناسنإلا اهیف عقو نإ ،نیدّایصلا ۀکبشک ایندلا ّنإ

:ِتاملکلا ِّۀیعون نَع َحیحَّصلا نِّیَع-27

»َبیرَْقلا یلَع ُدِّعُبی و دیعبلا کیلع ُبَّرَُقی ِبارَّسلاک ُهَّنإَف َباّذکلا ِرَِشتَْستال«

دئاز فرح هل سیل - لوعفملا یلإ ُجاتحی - یّهنلل عراضم لعف :ِرِشَتَْستال

لوعفم /ۀغلابم مسا - رکذم درفم - مسا :باّذکلا

ّرجلا فرحب رورجم /ۀغلابم مسا - رکذم درفم - مسا :بارَّسلا

لعف /داعبإ هردصم )درفم صخش موس( بئاغلل - عراضم لعف :ُدَِّعُبی
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:ِّۀیلّاتلا ِتارابعلا یف یقابلا ِنَع ُفَِلتخی مّاللا فرح نِّیَع-28

.ٌدِهاز ٌَلبْقَتسُم انل نوکی و انِتایح یِف ُۀکَربلا َدادَزتِل ِْنیدِلاولا َمَِرتَحن َنأ انیلَع

.ْتَحَجن دق ناحتمالا لیجأتِل مَُهتّطُخ َّنأِلً اعیمج بّالُّطلا َحِرَف

.زاتمملا َکسیردَتِل َکِبورِخَتَْفن :هل انلُق و انَسِّردُم انْمَرَْکأ مِّلعُملا ِموی یِف

.قیرعلا دلبلا اذه یف ۀیخیرأتلا ِملاعملا ِةَدَهاشُمِل رصم یلإ حّایُّسلا َنِم ٌتائِم ُرِفاُسی

:لعفلا یفن یف أطخلا ّنیع-29

..................ُبَهَذن ال  ۀمرکملا ۀکم یلإ ۀجحلا يذ یف ُبَهَْذن

..................َمَّلکت ام  ۀیلاملا لکاشم لوح ربکألا یخأ عم َمَّلکت

..................ْثِّدُحت ال  هب تعمس ام ّلکب سّانلا ْثَّدَح

..................اوبَهَْذی ال فوس انئاقدصأ  ۀماعلا ۀبتکملا یلإ نوبهْذَیَس انئاقدصأ

←

←

←

←

:بیرّعتلِل باوجلا یف َقدألا و ّحصألا ّنیع-30

»!دینک شالت رایسب ناتیاهراک رد دیاب امش ،نم نادنزرف يا«

ً!ایعس ةریثکلا مکلامعأ یف اوعسِا !ِدالوأ ایً!اریثک ۀلواحم مکروُما یف اولواح !یئانبأ

!ةریثکلا رومُالا یف داهتجإلا ّنکیلع بجی !یئانبأ ایً!اغلابً اداهتجا مکلامعأ یف اودهتجت نأ مکیلع !يدالوأ ای

:ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-31

»!سوردلا عیمج یف تاذیملتلا ّلک حجنت نأ نبِبُحی ّنّهلک تاّملعملا ّنإ«

!دوش لوبق اهسرد ۀمه رد نالصحم زا کی ره هک دنراد تسود ام ياهملعم ۀمه

!دنریگب یلوبق ةرمن سورد رد یگمه نازومآشناد هک دنتسه دنمقالع ناراگزومآ

!دنوش قفوم سورد مامت رد نازومآشناد ۀمه هک دنراد تسود یگمه ناملعم

!دنبای قیفوت دوخ ياهسرد رد نادرگاش کی کی هک تسنیا ناراگزومآ ۀقالع

:یفنملا لبقتسملا یلع ّلدی ام ّنیع-32

.ِناحتمالا یف ُبُسری فوسال ٍةّوق و ٍّدجی سردی يذلا.ةریثک تابوعص و لکاشم ُهجاوت َفوسف عقاولا نم َتبره ْنإ

.اهبً امصتعم ْنُکتالف .اهبّذعی نأ دعب نادبألا قلخی نأ رهدلا تاداع نم.برشلا و لکألا یف فرسی نل ّهنأ نمؤملا تافص نم

:ۀمجرتلا یفأطخلا ّنیع -33

.دنکیم یراي ار امش دنوادخ دينک دربن نارفاک اب رگا :!هللا مکرصنی راّفکلا اولتاق

.ماهدمآ هوتس هب اجنيا رد مندنام و دوخ یلبنت زا :!انُه یتماقا و یلسک نم ترجض دق

.متفگ دمآ شوخ وا هب و مداد تسد متسود هب مارتحا اب :هب ّتبحر و مارتحاب یقیدص تحفاص

.دنهدب هقباسم لابتکسب رد هک درک داهنشيپ دوخ نازومآشناد هب ملعم :ّۀلسلا ةرک یف اوقباستی نأ هذیمالت یلع ّملعملا حرتقا

:تاملکلا ّۀیعون نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-34

»...َنّوبُحت اّمِم اوِقِْفُنت ّیتَح َّرِبلا اولانت َْنل«

لوعفملا یلإ ُجاتحی - دئاز فرح هل - عراضم لعف :اولانت

لوعفم /)لأ( ۀفرعم - رکذم درفم - مسا :ّرِبلا

لوعفملا یلإ جاتحیال - لاعفإ نزو یلع هردصم دئاز فرح هل - عراضم لعف :اوقِْفُنت

لوعفملا یلإ جاتحیال - )عمج صخش مود( نیبطاخملل - عراضم لعف :نّوبُحت
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:ۀحیحَّصلا ۀمجّرتلا نِّیَع-35

».َکِلذ یلَع َقَفاو ام ُهَّنکلَو ِناحتمِالا َلیجأت ِذاتسألا َنِم ُبّالّطلا َبلَط«

.درکن لوبق وا یلو ،دنکن رازگرب ار ناحتما دنتساوخ ناشداتسا زا نایوجشناد

.درکن تقفاوم نآ اب وا یلو ،دندرک ار ناحتما نتخادنا ریخأت هب ياضاقت داتسا زا نایوجشناد

.درکن تقفاوم نآ اب وا یلو ،دزادنیب ریخأت ار ناحتما هک تساوخ داتسا زا وجشناد

.تفریذپن وا یلو ،دندرک ار ناحتما يرازگرب مدع تساوخرد داتسا زا ینایوجشناد

؟تسین تسرد همجرت مادک-36

؟دیکرت ناشنیشام ریات مادک :؟رَجفنا مهترّایَس نم ِراطإ ََّيأ

.دنیوگن غورد نم هب هک دنتسب دهع مناتسود :یَّلَع اوبذکیال نأ یلَع یئاقدَْصأ َدَهاع

.تسا ندینش زا لبق نداد خساپ نادان قالخا زا :ْعَمَسی َنأ لبق ۀباجالا ِلهاجلا قالَخأ ْنِم

و دیرخ چیه نآ رد هک دیایب يزور هکنآ زا شیپ ،دیدرک قافنا میاهداد يزور امش هب هچنآ زا .ٌۀَّلُخالو هیف ٌعَیبال ُموی یتأی َنأ ِلبَق نِم مُکانقَزَر اّمِم اوقِفَنأ

.تسین یتیناسنا و شورف

:صنلا بسانی امب ۀلئسألا نع بجأ ّمث ۀّقدب یلاتلا ّصنلا أرقِا

،تویبلا بّرخا و رّمدا ّۀیوق اناف ؟یتَوق کل َنوکت نأ نّیبُحت الَ ا :سمشللً اموی تلاقً احیر َّنأ ریطاسألا ءاج دقل

!؟هبایث علخی نأب لجرلا اذه يربجت نأ نیعیطتست له :سمّشلا تلاقف لجر ّرم تقولا اذه یف !ّینم نوفاخی عیمجلا و

ذئدنع !حیرلا تزجع ّیتح ةّدشب هبایثب کسمتسا دقف لجرلا اّمأ ،فصعت تأدبف !ءیش اذه نم لهسأ سیل :حیرلا تلاقف

ّوجلا حبصأ و كانه نم اهتّعشأ تلسَرا ّمث ً،ائیشفً ائیش ءامسلا طسو یلإ تعفترا لیلق دعب و ،َةرخاس سمشلا تهقهق

!هبایث علخب ماق قئاقد دعب و ،سلج و ةرارحلاب لجرلا رعشف ً.اّراح

؟سمشلا و حیرلا نیب مالکلا عقو یتم-37

حابصلا دنعرهظلا لبقرهظلا دعبءاسملا یف

..................ّنأ وه حیرلا راصتنا مدع و سمشلا راصتنا ببس -38

!ةّدشلا بولُسا ۀیناثلا و قفرلا بولُسا نم تدافتسا یلوُالا !سمشلا تّبلغت کلذلف ،ةدوربلا نم نسحأ تناک ةرارحلا

!ةدوربلا مواقی ّهنکل ّراحلا ّوجلا مامأ ملستسی ناسنإلا!یجُنت و ییُحت سمشلا ّنکل ینفت و بّرخت تناک حیرلا

؟صنلا نم جتنتسن اذام -39

!نسحأ یه یتلاب عفدِا!لقعلا جارس ئفطی مجهی نیح ،حیر بضغلا

!رورغلاب فعضی ّيوقلا!اهناکم نم یعفألا جرختسا یلع رداق قفرلا

:ّصنلا موهفم نم برقألا وه ام ّنیع-40

!ظیغلا نیمظاکلا و!رفظ ربص نم

!عّرستلاب ال جّردتلاب لصحت ةدایسلا!کقوف نم کمحری کنود نم محرِا
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