


عربی یازدهم ریاضی و تجربی فصل ششم - پرش- ت تی

:ۀیلاتلا ةرابعلا ۀمجرت یف ّقدألا ّنیع-1

.انَیلإ َنَسُحی َنأ ُّبُِحن امک ْنِسحُْنل َو ََملُظن َنأ ُّبُِحن ال امک ُملَِظن ال

.دوش یبوخ ام هب میراد تسود هک روطنامه مینک یبوخ دیاب و دوش متس ام هب میتشادن تسود هک روطنامه مینک متس دیابن

.دینک یبوخ ام هب هک میدنمقالع هک هنوگنامه مینکیم یکین و ددرگ متس ام هب هک میرادن تسود هک هنوگنامه مینکیمن ملظ

.دننک یکین ام هب هک میتشاد تسود هنوگنامه مینک یبوخ و دوش ملظ ام هب هک میتشادن تسود هک هنوگنامه مینکن متس

.دوش یکین ام هب هک میراد تسود هک هنوگنامه مینک یکین دیاب و دوش ملظ ام هب هک میرادن تسود هک روطنامه مینکیمن ملظ

:لمعلاب مایقلا نع یّهنلا هیف ام ّنیع-2

!دوهعلاب مازتلالا و لمعلاب کّسمتلا ّالإ انل ۀلیح ال!لمع و دهج الب امهدیُری نمل زوف ال و حاجن ال

!ۀظحل یف لوزی اّمبرف ،مکیدل امب اوّرتَغت ال!مکؤاود ۀّمهلا ّنإف ،مکلامآ مکلاوقأب نوغلَبت ال

:ۀمجرتلل ّقدألا و ّحصألا ّنیع-3

».حیرتستلً اعیرس ُتجرخ ّمث ، اهضرم نم فشتمل یتلا یتقیدص ُترُز«

.درک تحارتسا نم نتفر زا دعب و مدرک ترایز ،دوب هدشن هجلاعم وا یضیرم هک ار یتسود

.مدش جراخ ناباتش وا یتحار يارب و مدرک تاقالم دوب هتفای افش دوخ ضرم زا هک ار مقیفر

.دنک تحارتسا ات متفر نوریبً اروف سپس ،مدرک تاقالم دوب هتفاین يدوبهب شیرامیب زا هک ار متسود

.مدش جراخ تحارتسا ياربً اعیرس سپس ،تسا هتفاین افش يرامیب زا هک نامه ،مدرک ندید متسود زا

:»!میکَحلا هَراشتسُم َۀبرّجتلا و میمحلا هقیدص یعّسلا ِلعجیلف هتایح یف حجنی نأ دارأ نَم«-4

!دهدیم رارق دوخ يارب میکح يرواشم ار هبرجت و یمیمص و مرگ یتسود ار شالت ،ددرگ زوریپ شیگدنز رد تسا هتساوخ هک یسک

!دهد رارق اناد يرواشم ار ندرک هبرجتو یمیمص یتسود ار ندرک یعس دیاب ،دوش قّفوم دوخ یگدنز رد دهاوخیم هک یسک ره

!دهدیم رارق هبرجت ار شیاناد رواشم و ندرک یعس ار شایمیمص تسود ،تسا هتساوخ شیگدنز رد ار ندشزوریپ هک نآ

!دهد رارق شیوخ دنمدرخ رواشم ار هبرجت و یمیمص تسود ار شالت دیاب ،دوشب قّفوم دوخ یگدنز رد دهاوخب سک ره

:ّۀیکلاملا مال ّنیع-5

.طقف هللا یلع لَّکوتنل.بوساحلا یف ةداهش یل.ناحتمإلل ُتجرخ.رفسلل ۀبیقح ُتیرتشا

:ِعراضملا ِلعفلا َیلَع ُعََقت یتَّلا َفورحلا ِنِّیَع-6

.ََّنأ ،یَکِل ،ِل ،َْنل ،َْنأ.ِل ،َْنل ،ّنأ ،ْیَک ،ْنإ.ّیتح ،یَکِل ،َْنل ،ْیَک ،َْنأ.ّیتح ،یَکِل ،ْیَک ،ّنإ ،َْنأ

:لعفلا یفن یف أطخلا ّنیع-7

..................ُ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
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:عراضملا ۀغیص یف أطخلا ّنیع-8

!هللا ۀمحر نم نوسأَیت ال مهل تلقف َنیسویأم یئالمُز ُتیأر

!مهجمارب یف اوحجنی نأ مهل نکُمی فیک اوملعیل یئاقدصأ عم ُتّملکت

!نآلا ّیتح اوجرخت مل متنأ و ۀسردملا یلإ اوبهذَیل مهراد نم اوجرَخ مّهنإ

!نآلا ّیتح نجرخت مل ّنتنأ و ۀسردملا یلإ نبهذی یک ّنهراد نم نجرخ ّنّهنإ

ً»اقابط تاوامس َعبس ُهللا قلخ فیک اوََرت ملأ« -9

!تسا هدرک قلخ ار وتردوت نامسآ تفه دنوادخ دینیبیمن ایآ

!تسا هدوب وتردوت هک هدرک قلخ ینامسآ تفه هللا هک دیاهدیشیدناین ایآ

!تسا هدیرفآ هقبط رب هقبط ار هناگتفه ياهنامسآ هللا هنوگچ دیشیدنایمن ایآ

!تسا هقبط هقبط هک تسا هدیرفآ ینامسآ تفه هنوگچ دنوادخ هک دیاهدیدن ایآ

:ینْعَْملا یف ََۀبیرْغلا َۀَمِلَکلا نِّیَع-10

فیلأَّتَلاناجَرْهِْمَلامَجْعُْمَلاتادَرْفُْمَلا

:ۀحوتفم ةروصب )ماللا( لمعتسی ةرابع ّيا یف-11

.ٌتاومأ هللا لیبس یف لُتُقی نمل اولوقت ال و.نیحلاصلاب ینقحلأ وً امکح یل ْبَه ِّبر

.قلُخلا ءوس ّالا ۀبوت بنذ ّلکل.ضرألا یف ام و تاوامسلا یف ام هل

:ینعملا یف )یمازتلالا عراضملا( هیف ام ّنیع-12

.ِۀعماجلا یلا اُنلُقنت ةرّایس ُدَجوت ال و ٌّیطایتحا ٌراطإ انل سیل.ِناحتمالا یف َروضحلا َعیطتسن نل و ِۀعماجلا نع َنودیعب نحن

...ملعت ام ّلک ْلُقتال لب ،ملعتال ام ْلُقتال.رحبلا ءیطاش بنجً اتیب َْتبّرخ ٌةدیدش ٌحایر ْتفصع

:حیحَّصلا نِّیَع-13

.اوهبتنإ اوتام اذِاَف ماین ُسّانلا

.دنوشیمرادیب ندرم ماگنه ،دناهدز باوخ هب ار دوخ مدرم.دنوشیم هاگآ دنریمیم هکیماگنه ،دنتسه لفاغ مدرم

.دنوشیم رادیب دنریمب هک هاگنآ ،دنتسه باوخ مدرم.دنوشیم رادیب دنریمب یتقو ،هدولآباوخ مدرم

».تسوا تازاجم زا رتهب كدوک ياطخ زا یشوپمشچ یهاگ هک مینادب دیاب« -14

َ.انایحأ هبیدأت نم نسحأ لفطلا هابتشا یلإ رظنن مل اذإ ملعن نأ مزلی

.هتازاجم نم لضفأ لفطلا أطخلا نم نویعلا ّضغ نایحألا ضَعب ّملعن نأ بجی

.ِهِتبَقاعُم نِم لَضفأ لفطلا أَطَخ نع یِضاغتلأ ُنوکی دَق ُهََّنأ َْملَعنِل

.نایحألا ضَْعب  هتازاجم نم لضَفأ لفطلا أطخ ۀیؤر مدع نأ ملعتن نأ انَیلَع

بیرعتلا وأ موهفملا وأ ۀمجرتلل ۀبوحألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-15

:»!کقلخ نسحب ءودهلا و رورّسلا مهطعأف نیرخآلا هیطعت لام کل نکی مل اذإ«

!نک اطع اهنآ هب ار شمارآ و رورس تبوخ قالخا اب یتشادن نیریاس هب ندیشخب يارب لام هچنانچ

!نک اطعا اهنآ هب ار شمارآ و يداش تقالخا یبوخ اب سپ یشخبب نارگید هب هک يرادن یلام هاگره

!یشخبب اهنآ هب ار شمارآ و يداش ات شاب قالخا شوخ سپ یتشادن نیریاس هب ششخب يارب یلام هک یماگنه

!یهدب اهنآ هب ار شمارآ و رورس دوخ قلخ نسح اب یناوتیم یشخبیمن نارگید هب يزیچ و يرادن یلام هک هاگنآ
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:بیرّعتلا وأ ۀمجّرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -16

:ةرابعلا موهفم بسانیال ام ّنیع .»!ۀیقابلا اهتاّقد یلإ رظُنا لب ،ۀیضاملا ةایحلا تاّقد یلإ رظنت ال«

!قبس ام یلع رّسحَتت ال!نیبن ار ناویل یلاخ ۀمین

!صرفلا نم کل یقب اّمم دفتُسا!نیبب رمع رذگ و نیشن يوج بل رب

■■

بیرعتلا وأ موهفملا وأ ۀمجرتلل ۀبوحألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-17

:»!دوشن هابت وت رمع ياههیناث و قیاقد ات يوجب يرود یلبنت زا و نک باتش ندرک شالت يارب«

!هیناوث و كرمع ُقئاقد عَّیُضت ال ّیتح لسکلا نع دعتبا و یعّسلا ردتبِا

َ!ءانف هیناوث و كرمع قئاقد ینُفی ال ّیتح لسکلا نع یضرعأ وً ایعس يرداب

ً!ایناف اهیناوث و رمعلا قئاقد ریصت ال ّیتح لسکلا نع یضرعأ و ّدجب یقبسِا

!اهیناوث و رمعلا قئاقد کنع لوزت ال ّیتح کسفن نع لساّکتلا دعبأ و ّدجلاب رداب

:بیرّعتلا وأ ۀمجّرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -18

:»!صقنی بیشلا عم رمعلا ّنأل ،صرفلا باستکاب اوردابی و مهرمع تاظحل اومنتغی نأ بابّشلا یلع«

!دباییم ناصقن یگدروخلاس اب رمع اریز ،دننک تردابم اهتصرف ندروآ تسدهب يارب و دنرامشب تمینغ ار دوخ رمع ياههظحل هک تسا ناناوج رب

!ددرگیم هتساک رمع زا ندش ریپ اب اریز ،تسا بجاو ام ناناوج رب ،اهتصرف ندروآ تسدهب رد تردابم و رمع ياههظحل ندرمش تمینغ

!درذگیم رمع يریپ هارمه هچ ،دننک هدمآ تسدهب تصرف زا هدافتسا هب مادقا و دننادب تمینغ ار رمع تاظحل ،ناناوج دیاب

!دهدیم شهاک ار رمع يریپ هچ ،دنیامن اهتصرف بسک هب مادقا و دنربب هرهب دوخ رمع تاظحل مامت زا دیاب ناناوج

■■

:ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-19

..................هک شابم یناسک زا   :»!هتحت ءوبخمً اکلهمً ارهز ّنأک و نیرخآلا بولق مهناسل قرحی نیذلا نم نکت ال«

!دنازوس یم ار نارگید لد تسا اهنآ نابز ریز هک یکلهم رهز یئوگ

!دنروآ یم درد هب ار نارگید ياهلد و تسا ناشنابز ریز یکلهم رهز یئوگ

!تسا هدنشک يرهز نآ ریز هک یئوگ دنروآ یم درد هب ار نارگید ياهلد ناشنابز اب

!تسا ناهنپ نآ ریز هدنشک يرهز یئوگ دنازوس یم ار نارگید ياهلد ناشنابز

:یهنلا لعف ّنیع-20

.هلایتحاب بذاکلا هغلبیال ام هقدصب قداصلا غلبی.هب َتعمس ام ّلُکب سانلا ثّدُحتال

.ملعیال امب مکُحلا لهاجلا قالخا نم؟ۀیودألا هذه ینیطعتال اذامل ّیلدیصلا ةرضح ای

:یفنلا لعف ّنیع-21

.ٌملع هب َکل سیل ام ُفَْقتال.ٌراّفک ٌبذاک وه نَم يدهیال هللا ّنا

.ٍموق نم ٌموق رخَسیال اونمآ ِنیذلا اّهیا ای.هبیذکت فاخت امب لُقتال

.ۀمجّرتلا یِف حیحَّصلا ِنِّیَع-22

.دندومن نوگرگد ،دوب ناشدوخ رد هک ار هچنآ رگم ،دادن رییغت ار یموق چیه لاح ادخ یتسار هب :مِهِسفَنأِب ام اوّریُغی ّیتَح ٍموقِب ام ُرِّیُغیال َهللا نِإ

هاگشناد رد لاس هدزناپ هب کیدزن و درکیم یگدنز قرش رد :درافراه ِۀَعِماج یفً اماع َنیرشِع و ًۀَسمَخ ُبراُقی ام ْتَسَّرَد َو قرَّشلا یِف شیَعلا ُّبُِحت َتناک

.درک سیردت دراوراه

ملاع و ناییاپورا نیب مهافت و یتسود ياهلپ ندیشک ،شیالاو فده:یمالسإلا ملاعلا و ابوروأ َنَیب ِمُهاّفتلا و ِۀَقادَّصلا ِروسُج َّدَم یلعألا هَفَدَه َناک

.تسا یمالسا

.دنارتسگیم ،دهاوخب سکره يارب ار يزور دنوادخ هک دناهتسنادن ایآ ُ:ءاَشی نَمِل َقزّرلا طُْسَبی َهللا َْنأ اوَملَعی َْملََوأ
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:)ۀلعلا نایب( لیلعتلا مال ّنیع-23

.َْتبستکإ ام اهیلع و ْتبسک ام اَهل.ُهللا ّالا َبونذلا رفغی نَم و مکبونذِل اورفغتساَف

.ریقف ریخ نم َّیلا ْتلزنأ امِل ّینا ِّبر.اوفَراعتِل َلئابق وً ابوعش مکانلعج و یثنأ و ٍرکذ نم مکانقلخ ّانإ

:ۀنکاس ةروصب لمعتسی ماللا ّنیع-24

.لاّوجلا ّۀیراطب يرتشأل رجتملا یلا ُتبهذ.ناحتمالا لّجؤی نأ بلطن و ملعملا دنع بهذنل و

.جرح نم مکیلع لعجیل هللا دیری ام.ءاشی نمل قزرلا طسبی َهللا ّنأ اوملعی ملو أ

:ینعملا یف )ّيرارمتسالا یضاملا( هیف ام ّنیع-25

ً.اّدج ًۀقرحم ءارحصلا سمش ناک.لبق نم هتیأرً اباتک ُتیرتشا.ُكرُدتال ٌۀیاغ سانلا ءاضرإ.ۀعرسب یشمیً ادلو ُتیأر

:ۀحیحَّصلا ۀِمَجرَّتلا ِنِّیَع-26

».هَیلَع ِعالّطِالا و یمالسإلا نیّدلا قِئاقح مهَفِل َّیحیسملا َّیبرغلا َملاعلا وعَدت و َنیقِرَشتسُملا رهشأ ْنِم »لمیش« َْتناک«

.درکیم توعد ،نآ زا یهاگآ و مالسا نید ياهتقیقح مهف هب ار برغ یحیسم يایند و دوب ناسانشقرش نیرتروهشم زا لمیش

.دنکیم توعد نآ زا یهاگآ و مالسا نید تقیقح ندیمهف هب ار برغ یحیسم يایند هک دوب يروهشم ناسانشقرش زا لمیش

.درک یم توعد نآ زا یهاگآ و مالسا نید قیاقح مهف هب ار یحیسم برغ يایند و دوب سانشقرش نیرتروهشم لمیش

.درکیم توعد نآ ندرک هاگآ و مالسا نید ياهتقیقح مهف هب ار برغ و یحیسم يایند و دوب ناسانشقرش نیرتروهشم زا لمیش

:ۀمجرتلا یف ءاطخلا ّنیع-27

.دندش جراخ سالک زا تعرس هب اهنآ زا یضعب : نیعرسُم ّفصلا نم مهُضعب جرخ

.میوش قفوم ات میدادیم شوگ ملعم نخس هب دیاب : َحَجَنت یتح ّملعملا مالک عَِمتَسنِل

.درک دهاوخن شالت نارگید ياهزار نتخانش يارب نمؤم : نیرخآلارارسأ ۀفرعمل یعسی نل نمؤملا

.دندرواین نامیا داتسرف دنوادخ هچنآ هب نارفاک : هللا لزنأ امب اونمُؤی مل راّفکلا

»!دییوجم يویند تاماقم هب یبایتسد يارب ار ملع ،نازومآشناد يا« :بیرعتلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-28

!ّيویندلا بصنملا یلع لوصحل ملعلا اودیرت ال ،تاذیملت ای!ّۀیویند بتارم لوصول مولعلا نوبلطت ال ،ذیمالتلا اّهیأ

!ّيویندلا ماقملا یلع لوصحلل مولعلا نع اوثحبت ال ،تابلاط ای!ّۀیویندلا بصانملا یلإ لوصولل ملعلا اوبلطتال ، بالّطلا اّهیأ

:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف َّقدألا و َّحصألا ّنیع-29

:»!ریثک باجعإب رمقلا بقری وه و لّیللا لامج كرُدی رعاش ناسنإ ّهنأک ُیبظلا «

!تسا هام ییابیز رگهراظن و هتسناد ار ابیز بش ردق هک رعاش تسا یناسنا نوچ وهآ نیا

!دنکیم هراظن رایسب بّجعت اب ار هام و دنادیم ار بش ییابیز ردق هک رعاش تسا یناسنا وهآ اسب هچ

!دنکیم هراظن ار هام رایسب یتفگش اب و دیامنیم كرد ار بش ییابیز هک تسا رعاش یناسنا ییوگ وهآ

!تسا هام رگهراظن بیجع يروطهب و دنکیم كرد ار ابیز بش هک تسا يرعاش ناسنا نوچمه وهآ نیا هک ییوگ

:تاملکلا ِّۀیعون نع َحیحَّصلا نِّیَع-30

»ٌناسنإ ٍناسِل ِّلُکِب ُناسنْإَلا«

لعاف /لعاف مسا - رکذم درفم - مسا :ُناسنْإَلاادتبم /)َملَع( ۀفرعم - رکذم درفم - مسا :ُناسنْإَلا

لعاف /ةرکن - رکذم - مسا :ُناسنإهیلإفاضم /ةرکن - درفم - مسا :ٍناسِل

:عراضملا ینعم اهیف فلتخی یّتلا ةرابعلا نِّیَع-31

»...اَننیب َهللا َمُکَْحی ّیتح اورِبْصاَف...«»...مُکل ٌریَخ َوُه َوً ائیش اوهَرَْکت ْنأ یَسَع َو«

»...مَکتاف ام یلع اونزَحت الیکِل...«»...اوقِْفُنت ّیتح َّرِبلا اولاَنت َنل«
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ً:ایضام مَجرُتی َعراضملا نِّیَع-32

.مهِسفنأِب ام اوّریُغی ّیتَح ٍموَقِب ام ُرِّیَُغیال َهللا َّنِإ

.َنونمؤملا ِلَّکَوَتْیلَف ِهللا َیلَع

.ِّقَحلا ِمالک َیلإ ْعَِمتَسنلَف َسّانلا َيدْهَیِل )ص( ُّیّبنلا َثُِعب

.ّۀیناریإلا تاعماجلا یِف ْسِّرُدت َمل اهَّنکلو »دنِه« ۀَعِماج یف »لمیش« تسَّرَد

:موهفملل بسانملا ّنیَع .»!لیلقلا یلع لصحیمل ریثکلاب عمط نم«-33

!زارد دش نابز هتوک عمط دش وچزآ درم نابز هتوک تسا عمط ز

!درگم یناوت ات عمط درگ هبدرد ز رپ دوب عماط درم لد

!يوش ناساره ناز يروآ زآ وچيوش ناسآ نت یشاب دنسرخ وچ

!ددرگ نازرا همه خرن هک نک مک زآتسا بایان ار وت زیچ همه هکنیا تسوت صرح

:ّیبارعإلا ّلحملا یف َحیحَّصلا نِّیَع-34

لعاف  :اهُطسوأ رومُألا ُرْیَخربخ  :ٍرََمثالب ِرجَّشلاک ٍلمع الِب ُملاعلا

لوعفم :ِسّانلا ِةارادمب ّیبَر ینَرََمأّرجلا فرحب رورجم :ِلِهاجلا ِۀقادَص نِم ٌریخ ِلقاعلا ُةوادَع

:ةرابعلا هذه یف سیل ام نِّیَع » .نیلوؤسملا ُدَحأ و بّالط ةرشع نِم ُّلَقأ َحِرُج ِنیترایّسلا مُداَصت یف «-35

لعافلا مسالیضّفتلا مساۀغلابملا مسالوعفملا مسا

:ینعملا یف )یمازتلإلا عراضملا( هیف سیل ام ّنیع-36

.صوصنلا مهف یف یندعاسی مجعم نع ّشتفا.قدص یلا اورظنا نکل و مهموص و مهتالص ةرثک یلا اورظنتال

.َنّوبحت اّمم اوقفنت ّیتح ّربلا اولانت نل.عوج نم مهعمطأ يذلا تیبلا اذه ّبر اودبعیلف

:َةَرابعلا ُلِمُکی ٍلعِف َُّيأ-37

».ِبعَّللا یف .................. مهَّنکل و ٍتاعاس ِةَّدُمِل ِمدَقلا َةرُک انبَِعل انَّنِإ«

انوکراُشت الانوکراُشی َْملانوکَراشاَننوکراُشت ال

:موهفملا یف یضاملا عاونا نم هیف سیل ام ّنیع-38

.)دیعبلا یضاملا( .لبق نم اهتعفتنأ و اهتأرق ۀبتکملا یفً اباتک ُتیأر)ّيرارمتسالا یضاملا( .َنیملسملا نم نوذخأی ٍتالاقم نّویبورالا بتک

)ّيرارمتسالا یضاملا( .ۀلأسملا َکلت لح ۀقیرط ُملعا ْنُکا مل انأ.)دیعبلا یضاملا( .ناحتمإلل ٌرظان وه و ّفصلا طسو یف ملعملا ناک

:ینعَملا یِفً ایضام عراضملا نِّیَع-39

ً.اِرْصبُم راّهنلا َو هیف اونُکْسَیِل َلیَّللا اْنلَعَج ّانِإ اوَری َْمَلأ.َزبُخلا ّالإ اودجَو ام ،ِماعّطلا اولَوانَتیِل اوعَرَْسأ اَّمل

.َکَْیلإ َنَسُْحی َْنأ ُّبُِحت امک ْنِسَْحأ و ََملُْظت َنأ َّبُِحت ال امک ْمِلَْظت ال.ریخألا انلِماعت َبولسأ َنوفرَعی مُهََّنأِل ةَّرملا هِذه انُتِّطُخ َحَْجَنت َْنل

:ّۀیسرافلا یف )یمازتلالا عراضملا( لداعم هیف ام ّنیع-40

.صوصنلا مهف یف یندعاسی ٍمجعم نع ُّشتُفا.ةرطاملا مّایألا هذه یلع هللا ُرکَشأ

.هبذک ۀجیتن ُدهاشی ةایحلا یف ُبذکی يذلا.ّۀیلامشلا اندالب قطانم یف ِنیرهش لبق رفاسن ّانک

ً:ادبأ هرخآ نم )نونلا( فذحیال ٌلعف هیف ام ّنیع-41

؟صوصنلا هذه أرُقت فیک َنیملعت له میرم ای!ةایحلا یف ّۀیساسالا ّنهفئاظو نفرعی تابلاطلا

!نوبحت اّمم اوقفنت ّیتح ّربلا اولانت نل!ٍحرفب ءیطاشلا یلع ةرکلاب َنوبعلی لافطألا ناک
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؟رمألا مال اهیف تءاج ةرابع ّيا-42

.مهجمارب یف اوحجنی ْنأ مهل نکمی فیک اوملعیل یئاقدصأ عم ْتّملکت

.اهنم اوفاخیال نأ مهیلع و َکلذ اوملعْیلف مهسورد مُّلعتِل بّالطلا دعاست تاناحتمالا ّنإ

.َکیلا َنَسُْحی ْنأ ّبحت امک نِسحأ و ََملُْظت ْنأ ُّبحتال امک ْملظتال

.هللا اناده ْنأ ال ول يدتهنل ّانک ام و اذهل اناده يذلا ّهلِل ُدمحلا

:ِۀَمَجرَّتلا یِف َحیحَّصلا ِنِّیَع-43

.»ِبُتُْکلا یِف ٌَۀلیمَج ٌراعَشأ َّنَُهلَو ،ٌتارِعاش ءالوه«

.دنراد اهباتک رد يزیگنالد راعشا هک دنتسه نارعاش نیا.دنراد اهباتک رد ییابیز راعشا هک دنتسه نارعاش نانیا

.تسا اهباتک رد ییابیز راعشا نارعاش نیا يارب .دنراد اهباتک رد ییابیز راعشا و دنتسه رعاش نانیا

:بیرّعتلا وأ ۀمجّرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -44

...؛لوسر يا :»هتلاسر تّغلب امف لعفت مل نإ و ،ّکبر نم کیلإ لزنأ ام ّغلب ؛لوسّرلا اّهیأ ای«

!ياهدرکن غالبا ار دوخ تلاسر ینکن رگا هک ،نک غالبا هدرک لزان وت رب دنوادخ هک ار يزیچ

!دناسر یهاوخن ار وا تلاسر ینکن نینچ رگا و هدمآ دورف وت رب راگدرورپ زا هک ار ییاهزیچ ناسرب

!ياهدرکن غالبا ار وا تلاسر یهدن ماجنا رگا و ،نک غالبا هدش لزان وت رب تراگدرورپ فرط زا ار هچنآ

!ياهدناسرن ار شیوخ تلاسر ینکن غالبا رگا هچ ،دتسرفیم وت يارب تیادخ هک ار ییاهزیچ نک غالبا

■■

:تاملکلا ِۀیعون نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-45

»ٍفْوَخ نِم مَُهنَمآ و ٍعوج ْنِم مُهَمَعَْطأ يّذلا ِتَْیبلا اَذه َّبَر اودُبْعَْیلَف«

لعف /لوعفملا یلإ ُجاتحی - دئاز فرح هل سیل - عراضم لعف :اودُبَْعْیلَف

َُهلٌلوعفم »مُه« و لعف /میعطت هردصم - دئاز فرح َهل - ٍضام لعف :َمَعَْطأ

هیلإفاضم /ةرکن - رکذم درفم - مسا :ٍعْوَج

َُهلٌلوعفم »مُه« و لعف /لوعفملا یلإ جاتحی - رمأ لعف :َنَمآ

:ّۀیسرافلا یف )یمازتلالا عراضملا( لداعم هیف سیل ام ّنیع-46

ً.ادیدش ءیطخم َتنأف سانلا عیمج ءاضرا عیطتست ّکنأ َْتَننظ اذإ.ّهبر فرع دقف هسفن فرع نَم

.لامکلا یلا یندشریً اقیدص ُّبحا.طلغ یف وهف لیخب ناتسبلا بحاص ّنظی يذلا

:ینعملا یف )یفنملا یضاملا( هیف سیل ام ّنیع-47

.هیلا عرسأ ّیتح هیلا اوتفتلی ملف هباحصا ُّباشلا يدانی ذخا

.ههجو تاحفص و هناسل تاتلف یف رهظ ّالاً ائیش ٌدحا رمضأام

.ثیدحلا قدص یلا اورظنا نکلو مهتالص ةرثک یلا اورظنتال :)ص( یّبنلا مالک لمجأ ام

.يرخأ ًةّرم بذکلا یلا ّباشلا اذه دهاعام وً ادبأ مویلا دعب بذکأ نل

:ینعملا یف )ّيارمتسالا یضاملا( هیف ام ّنیع-48

.ةایحلا یف ینُدشری ٍقیدص نع ُّشتفا.ةرجش یلا ةرجش نم ُزفقیً اباجنس ُتدهاش

.َُعبُشت ال ٍسفن نم کب ذوعأ ّینا ّمهّللا.هناسل تحت ءوبخم ءرملا ّنإف اوفَرُعت اومَّلکت

)ینعملا و دعاوقلا بسح( :فلتخت مّاللا نیع-49

!کّمأ دعاستل تیبلا یلإ بهذِا!نویزفلتلا نم ةارابملا دهاشتل اندنع سلجِا

!یلاعفأ عم یلاوقأ بسانتل يدهعب لمعأ!كءالمز عم فراعتلل یلوألا ۀسلجلا یف رضحِا
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:يرارمتسالا یضاملا بولسا داجیإل غارفلل حیحصلا ّنیع-50

.)ٍۀّقدب مهسورد .................. ذیمالتلا(

َنبتکی َّنکَنوبتکت متنکبتکی ناکَنوبتکی اوناک

:بیرّعتلا وأ ۀمجّرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -51

:»!دندربیمن تّذل اهنآ هب ندیسر زا و دندیسریمن دوخ فادها هب زگره دنتشادن شالت رگا ناگرزب«

!اهلوصو نم ةّذل مهل یطعت نل و مهفادهأ اوغلبی نلف ماظعلا دنع ّدجلا ناک ام نإ

!اهیلإ لوصولاب اوذِّذلتی مل وً ادبأ مهفادهأ یلإ اولصی مل ٌیعس ءامظعلل نکی مل نإ

!اهکاردإ نم مهل ةّذللا طُعت مل وً ادبأ مهفادهأ لنی مل ٌداهتجا رابکلا دنع نکی مل نإ

!اهغولب نم نوذّذلتی الو دبألا ّیتح مهفادهأ یلإ اولصی ال ءامظعلل دهجلا ناک ام نإ

■■

:یقابلا نع فلتخی »مّاللا« ّنیع-52

نیمولظملا ةدعاسم لوح ۀلاقم بتکنل انّملعم اندعاسّۀیبرعلا ۀغللا تّملعت ،نآرقلا تایآ مهَفأِل

ۀلفحلا یف اوکراشیِل ِۀسردملا یلا یئالمز لصوماعطلا لُوانتِل خبطملا یلاً ادحاوفً ادحاو فویضلا ءاج

:»!ادجً اصیخر هُرعس حبصأ دقل طّفنلا جارختسا یف ِۀبوعص و رطخ ُّيأ نکی مل نإ«-53

!دشیم نازرا رایسب نآ ياهب ،دشابن تفن جارختسا رد یتخس و رطخ هنوگچیه رگا

!دیآیم رتنییاپ یلیخ شتمیق ،دشابن تفن جارختسا رد یتخس و رطخ چیه هچنانچ

!دشیم رتنازرا یلیخ نآ تمیق ،دوبن تفن ندرک جراخ رد یتخس و رطخ چیه رگا

!دمآیم نییاپ رایسب شیاهب ،دوبن تفن ندش جراخ رد يایتخس و رطخ هنوگچیه هچنانچ

:یقابلا نعً افلتخم ماللا فرح ّنیع-54

.مهسورد مُّلعتل بّالطلا دعاست تاناحتمالا ّنإ :ریدملا لاق.مهجمارب یف اوحجنی ْنأ نکمی فیک اوملعیل ییاقدصا عم ُتّملکت

ً.اّدیج سردلا نملعیل اهبّالط ةذاتسالا دعاستً.اریثک ُتلواح ،تاناحتمالا یف أطخلا نع يذیمالت دِعُباِل

:ّّصنلا بسانی امب ۀلئسألا نع بجأ ّمث ٍۀّقدب یلّاتلا ّّصنلا أرقإ 

ّۀیعیبط رداصم دجوت ةریقفلا نادلبلا هذه یف ّنأ يرن نحنف ضعبلا رّوصتی ام فالَخ یلع نکل و ،ةریقلا و ّۀینغلا دالبلا نیب ریبک قرف كانه

!مهتایح یف ءانهلا نوری ال اهناّکس کلذ مغر یلع نکلو ،ةریثک

،ءامّسلا نمً ازهاج یتأی ال مّدقتلا ّنأب ملاعلل قلاخلا اهلعج دق ّۀنس هدهف ؛اهیلإ تفتلت نأ دیرت الف ،ّۀیهلإلا ّۀنّسلاب ّمتهت ال اّهنأ وه کلذ بابسأ نمف

!مّدقتت اّهنأ ّکش الف ،هللا اهاطعأ اّمم دیفتست ّۀینغلا لوّدلاف !مزحلا و ّدجلا و ّدکلا یلإ ۀجاحب وه لب

دقف ،ّالک !طقف تّاینّمتلاب قّقحتت ۀحیرُملا ةایحلا ّنأ ّلیختتف ،اهتاقاط نم دیفتست ال و اهسفن یلع دمتعت ال اّهنکل کلذک هعّقَوتت اّهنإف ةریقفلا اّمأ و

!هدهج ۀجیتن يری وهف -ً ارفاک وأ ناکً انمؤم - اهب لمع نم ّلکف ،ّریغتت ال ّۀنس هذهف ،مّدقتلا یلإ لوصولا باب لمعلا و داهتجالا هللا لعج

■■

:لیکّشتلا یف أطخلا ّنیع -55

:»!اهیلإ تفتلت نأ دیرت الف ،ّۀیهلإلا ّۀنسلاب ّمتهت ال اّهنأ وه کلذ بابسأ نم«

ِۀَّیهلإلا - ِۀَّنُّسلا - َُّمتَهتُدیُرت - ِّۀیهیلإلا - ِّۀنُّسلاِبُتِفَتَلت - ُدیُرت - ِبابسأَُّمتَهت - َکِلذ - ْنِم

■
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