


عربی یازدهم ریاضی و تجربی فصل هفتم - پرش -تستى

:ۀیلاتلا ةرابعلا ۀمجرت یف حیحصلا ّنیع-1

.برعلا نیب ًةروهشم تراص و ِۀیبرعلا یلإ ۀّمهملا ِّۀیسرافلا ِبتکلا نِمً اددَع اومجَرت دق ُرابکلا اُنءاملع َناک

.دش فورعم بارعا نایم رد و دندرک همجرت یبرع هب ار یسراف مهم ياهباتک زا يدادعت ام رتگرزب نادنمشناد

.دوب روهشم بارعا نایم رد و دندوب هدرک همجرت یبرع هب ار مهم یسراف ياهباتک زا يدادعت گرزب نادنمشناد

.دیدرگ فورعم برع نایم رد هک دندنادرگیمرب یبرع هب ار مهم یسراف ياهباتک زا يدادعت ام رتگرزب نادنمشناد

.دیدرگ روهشم برع نایم رد و دندوب هدنادرگرب یبرع هب ار یسراف مهم ياهباتک زا يدادعت ام گرزب نادنمشناد

:بیرّعتلا وأ ۀمجّرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -2

:حیحصلا ّنیع  »!یشاب اشوک ملع بسک رد ،رایسب تالکشم دوجو اب وت هک مدرکیمن نامگ«

!ریثکلا لکشملا مغر ملعلا باستکالا یفً ادهتجم نوکت ّکنأ ّنظأ ال

!ملعلا باستکا یف ریثکلا لکشملا مغرً ایعاس نوکت ّکنأ ّنظن ّانک ام

!ملعلا باستکا یفً ایعاس نوکت ،ةریثکلا لکاشملا مغر ّکنأ ّنظأ ُتنک ام

!ریثکلا ملعلا باستکا یفً اطیشن نوکت نأ ةدیدعلا لکاشملا مغر ّکنأ ّنظأ ال

■■

:ّداضتلا هیف ام ّنیع-3

.ِنیهجولاوذ ِسانلا ّرش.ُلِضافألا کله ُلِذارألا َکلم اذِإً.اّرم َناک نإ و ّقحلا لُق.ّلد و ّلق ام مالکلاریخ

:ۀیلاتلا تارابعلا ۀمجرت یف أطخلا ّزیَم-4

.میدوب كاخ ام هک شاک يا :دنتفگ نارفاک یهاگ ً:اباُرت ّانک انَتیل ای :راّفُکلا َلاق دق

.دننکیم کمک هداوناخ هب هک دنتسه ینازرواشک اهنیا :َةَرسُألا َندعاُسی َّنُک ٌتاحّالف ِءالؤه

؟يریگیم ورهار رد هناخوراد زا ار اهوراد ایآ ،میرم يا :؟رّمملا یف ۀلدیصلا نِم َۀیودألا َنیملتَْستأ ،ُمیرم ای

؟دهدیم رارق زاینیب نخس و شور رد ار نابز يزیچ هچ ؟ِنایبلا و بولسُألا یف ًّۀینغ َۀغللا ُلَعَْجی ٍءیش َُّيأ

:بیرّعتلا وأ ۀمجّرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -5

:حیحصلا ّنیع  .»!تسین ینیزگیاج اهنآ يارب و تسام ّتیناسنا و قالخا ام تورث نیرتگرزب«

!ٌلیدب امهل سیل و انّتیناسنإ و انقالخأ انتورث مظعأ!ۀمیظعلا انتورث ّهنأل انّتیناسنإ و انقالخأل لیدب ال

!انّتیناسنإ و انقالخأ لیدب اهل سیل يّذلا انتورث مظعأ!انتورث مظعأ امّهنأل ًالیدب انّتیناسنإ و انقالخأل سیل

■■

:ۀیلاتلا تارابعلا ۀمجرت یفَ أطخلا ّنیع-6

.دییوگیم تسین ناتیاهلد رد هک ار هچنآ ناتیاهناهد اب :مُکبولق یف َسیل ام مُکِهاوَفأب َنولوَقت

.دنروآیم تسد هب شناد رد ار ییالاب ياههجرد اهملعم :ملعلا یف ًۀیلاع ٍتاجرد َْنبستکِإ ُتاّملعملا ِتناک

.تسین نارگمتس رگیرای درم نیا :َنیملاظللً ارصان ُلجرلا اذه َسَیل

.تسا هدیدرگ یعیبط يرما اهنابز نایم رد تاملک ندش لدب و در ً:ّایعیبطً ارمأ تاغللا نیب تادرفملا لُدابت تَحبَْصأ ْدَق

:)راص( عم حیحصلا ّنیع .)ۀسردملا یف ۀبّدؤم ةذیملت َتنأ(-7

.ۀسردملا یف ۀبّدؤم ةذیملت َتنأ َترص.ۀسردملا یف ۀبّدؤم ةذیملت َتنا راص

.ۀسردملا یف ۀبّدؤم ةذیملت َترص.ۀسردملا یف ۀبّدؤم ةذیملت َترص َتنا
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:دیعبلا یضاملا یلإ ُمِجرُتی ًالعِف ّنیع-8

.ٍۀنیبُم ٍتایآب اَنءایبَنأ اْنلسَرأ ّانُک.زورینلا دیعس مهسفنأ َنوّزهُجی ُسانلا َناک

.ّانِم ٍدحأ ِةدعاسم یلإ َنیجاتحُم يرُقلا یف َنوحّالفلا َسَْیل.ّۀیبرعلا ۀغللاب ٍتارضاحُم یِقُلت ُلمیِش َْتناک

:ۀیلاتلا ةرابعلا یفَ ءاجً اصقان ًالعف ْمَک-9

:َنولوقی و مهتابجاو ءادأ یف َنیرداق اوَحبَصأ دق لاجر ةدهاشم نِمً ارورسم َراصف .ِۀنیدملا نِم ًةدیعب نَُکت ْمک ٍۀیرق یلإ َلصو دق یقیدص َناک

.انفئاظو یف َنیلساکتم انَْسل

ّۀتِسۀعبرأۀسمخۀثالث

:ۀصقانلا لاعفالا نم هیف ام ّنیع-10

.ٌةرجش ُریصت و ةزوجلا َکلت ومنت ۀمداقلا ۀنسلا یف.اهنم طفنلا ُجاتنا ُنَکمی ٌةرجش طفنلا ةرجش

.َّنکروما یف داهتجالاب َّنُکیلع !تابلاطلا اهّتیاَ.ءیلتمت يأ لبق بعلملا یلا باهذلاب انیلع ِنایّوق امه الِک

:يرارمتسإلا یضاملا یلع ّلَدی ام ّنیع-11

.مهتایح یف ۀحیبَقلا لامعَألا َنِم اومَِدن ْدق َنیئطخُملا َّنِإ.ٍرورس ّلکب ِلافطألا عم ُبَعَلت ٌَةأرمِإ ٍۀیرق یف َتناک

.ِخیراتلا یف ءامدُقلا براجت َنِم ُرَِبتَْعی َناسنإلا َّلََعل.َنیدهتجُم يرُقلا سرادم یف َنوسّرُدی َنوّملعملا ِءالؤه

:ینعملا یف )دیعبلا یضاملا( هیف سیل ام ّنیع-12

.تاناحتمالا دعب انحاجن ۀلفح یلا یتاقیدص ضعب تَعد ۀسردملا تناک

.یسفن یلع دمتعأ و نیرخآلا یکاُحا ال ْنأ َّیلَع تَّحلأ یّما تناک

.هنادقف عم ةریثک ۀبوعصب یب ّرُمت فوس ةایحلا ّنا ّسِحأ ُتنُک

.هرهاظ نم انبَّجَعت ّانُک و هب اْنبَّحر و انبناج یلا هانسلجأ و انناکم یف هل انْحَّسَفت

:ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-13

!یجاعزن اب ّمتهی مل ّهنکل و ،سّانلا يذأ ّببست تناک یّتلا هلامعأ ضعب نم ُتجعزنا

!درکن یهجوت نم یتحاران هب وا اما ،مدش تحاران دش یم مدرم رازآ ببس هک شیاهراک زا یضعب زا

!دادن یتیمها ما یتحاران هب وا یلو ،درک تحاران ارم تشاد یپ رد ار يرازآ مدرم هک وا لامعا یضعب

!دادیمن نآ هب یتیمها وا یلو ،تشاد یپ رد ار مدرم تیذا اریز مدوب هدش تحاران يو ياهراک یخرب زا

!درکن نآ هب یهجوت وا نکیلو ،دوب هدننک تحاران نم يارب دراد یپ رد ار مدرم تیذا هک وا لامعا یخرب

:بیرّعتلِل ۀبوجألا یف َّقدألا و َّحصألا ّنیع-14

»!دندیدنخیم ناگدنرپ هکیلاح رد درک یم تاهابم دوخ يهبذاج هب نیمز«

!ۀکحاض رویطلا و اهل ّهیبذاجلاب رختفت ضرألا ّنإ!کحضت رویطلا و اهّتیبذاجب رخفت ضرألا تناک

!ۀکحاض رویّطلا تحبصأ و اهبذج ةردقب رخافت ضرألا تناک!کحضت رویّطلا تناک و اهبذجب رخافت تحبصأ ضرألا ّنإ

:ٌۀصقان ٌلاعفأ اهیف تسیل یّتلا ةرابعلا ِنِّیَع-15

.انل ًةردُق اوحبُصی َنل نوکرشُملا.فیّصلا لصف یف ئِطاشلا یلع ِةرُکلاِب ُبَْعَلن ّانُک

.مهِتاجرد اودهاش امنیح بّالطلا َحاصً»اناوخإ ۀمعنب متحبصأف...«

:ۀبیرعلا یلإ وأ نم ۀمجرتلل باوجلا یف ٌقدألا و ُححصألا نَّیع  -16

.»!ۀمکح نود نم امهیف ام ُّلک و ضرألا و ءامّسلا تقلُخ دق نوکت نأ نکُمی له یسفن یف رکُفا ُتنک«

!دوش قلخ تمکحیب ،تساهنآ رد هک زیچهمه و نیمز و نامسآ نیا دراد ناکما ایآ هک ماهشیدنا رد شیوخ اب

!دشاب هدش قلخ تمکحیب تسه نآ رد هچ ره و نیمز و نامسآ ،تسا نکمم ایآ هک منکیم رکف مدوخ اب

!دشاب هدش قلخ تمکح نودب تسا اهنآ رد هچنآ ره و نیمز و نامسآ هک دراد ناکما ایآ ،مدیشیدنایم دوخ اب

!دوش قلخ تمکح نودب تسه نآ رد هک هچنآ و نیمز نیا و نامسآ نیا تسا نکمم ایآ مدرکیم رکف دوخ نتشیوخ اب

∙∙
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:ًالعاف ددعلا ّنیع-17

ٍةّرم لّوأل انتسردم یلا نیملعم ۀعبرا ءاجةرجشلا یلعً ارئاط رشع َینثا لفطلا دهاش

امهنیب لخدتالف ِنایجانتی ِنانثإ ناک اذإۀعبرألا وأ ۀثالثلا یفکی نینثألا ماعط

:ّۀیسرافلا یف )يرارمتسالا یضاملا( لداعم ةرابع هیف سیل ام ّنیع-18

.مهتاسارد یف ناسنالا یلع تاغللا ریثأت نوّنیبی انؤاملع ناک.ٍۀعرسب یشمیً ادلو ُتیأر

.ّفصلا مهلوخد لبق مهتابجاو اوبتک بّالطلا ناک.ۀمحدزم عراوشلا ّنأل عرُست تارّایسلا تناک ام

:ِۀَمَجرَّتلا یِف َحیحَّصلا ِنِّیَع-19

.ً»اریثَک َۀَّیبَرَْعلا َۀَغُّللا َنّوبُِحی ُبّالُّطلا َناک .یتَسَردَم یفً ابّالُط ُتَیأَر ِۀَیِضاملا َِۀنَّسلا یِف

.دنتشاد تسود ار یبرع نابز نازومآشناد .مدید هسردم رد ار ینازومآشناد هتشذگ لاس رد

.تشاد تسود یلیخ ار یبرع نابز زومآشناد نآ .مدید مدوخ ۀسردم رد ار يزومآشناد لاسراپ

.دنتشادیم تسود یلیخ ار یبرع نابز نازومآشناد نآ هک مدیدیم هسردم رد ار ینازومآشناد هتشذگ تاونس رد

.دنتشادیم تسود رایسب ار یبرع نابز نازومآشناد نآ .مدید ماهسردم رد ار ینازومآشناد هتشذگ لاس رد

:ینعملا یف يرارمتسالا یضاملا هیف سیل ام ّنیع-20

!رحبلا یف َصوغأ ْنأ عیطتسأ ُتنُک ام اذلف ۀثیدح تاّدعم یل ناک ام

!مهعّجش مالسالا ّنأل ۀیضاملا نورقلا یف مولعلا یف اومّدَقت َنوملسملا ناک

!هُّما نم ماعطلا بلطی و عئاج ّهنأل یکبی عراشلا یف ًالفط ُتیأر

!ترّایسلا رورم یلا ُتفتلی ناک ام عراشلا طسو فقو دق ناک يذلا نیکسملا َکلذ

:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -21

:»! ۀنسلا ۀیاهن تاناحتما دعب انحاجن ۀلفح یلإ یتاقیدص ضعب تعد دق ۀسردملا تناک«

!دوب هدرک توعد نامیلوبق نشج هب ار مناتسود یضعب هسردم ،لاس رخآ تاناحتما زا سپ

!درک توعد ما یلوبق نشج هب ار ناتسود یخرب هسردم ،لاس نایاپ تاناحتما رد یلوبق زا دعب

!دوب هدرک توعد ار ناتسود یضعب ام تیقفوم نشج يارب ،لاس نایاپ تاناحتما زا دعب ام هسردم

!درک توعد ام یلوبق نشج هب ار ناتسود یخرب ،لاس رخآ تاناحتما رد ام ندش لوبق رطاخب هسردم

:یبارعالا ّلحملا و تاملکلا ّۀیعون نَع حیحَّصلا نِّیَع-22

»ََۀبَّرَعُْملا َۀَّیسِراْفلا ِتامِلَْکلا ُّمَُضیً اباتِک ُّیجنّوتلا ُروتکُّدلا َفََّلأ ْدَقَف«

لعف / »فُّلأت« هردصم - لوعفملا یلإ ُجاتحی - ٍضام لعف :َفََّلأ

لوعفم / ةرکن - رکذم درفم - مسا ً:اباتِک

ۀیفصو ۀلمج / لوعفملا یلإ ُجاتحیال - عراضم لعف :ُّمَُضی

هیلإفاضم / »بیرعت« ردصم نِم لوعفم مسا - رکذم درفم - مسا :َۀبَّرَعُْمَلا

:تاملکلا ِّۀیعون نع َحیحَّصلا ِنِّیَع-23

»ٌةدیدش یَّمُح و ِرَّکُّسلا ُضَرَم و ِمَّدلا ُطْغَض یل«

هیلإفاضم /)لأ( ۀفرعم - رکذم درفم - مسا :رّکُّسلاربخ /رکذم درفم - مسا :ُطْغَض

ربخ /ثنؤم درفم - مسا :ٌةدیدش»یَضْرَم« ُهُعْمَج - رکذم - مسا :ُضَرَم

:يرارمتسالا یضاملا ینعم یف ًالعف ّنیع-24

!نومُتکی امِب َُملعا هللا و مهبولق یف َسیل ام مههاوفأب نولوقی!عوضوملا نعً ائیش ُفرعأ ال ُتنُک ّینأل ًۀملک ُْتلُق ام وً اتکاس ُتنُک

!تیبلا یلا عجر و َلعجف نیکاسملا اهب ُدعاسی ٌدوقن هدنع ْتناک ام!ًةریثکً امالآ َنیقوذتم ّۀیملعلا مهلامعا لالخ ءاملعلا َناک
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:أطخلا ّنیع-25

!تسین تورث زا رتبوبحم ملع وت دزن ایآ !ةورثلا نم کیلإ ّبحأ ملعلا سیلأ

!تسا رتهاگآ ،میهد یم ماجنا نامز ره رد هچنآ رب دنوادخ !نمز ّلک یف لمعن امب ملعأ هللا

!ماهتخانش ار اهنآ هک دنتسه یگرزب ياهرهش زا رهش ود نیا ! امهتدهاش نیدلب ربکأ نادلبلا ناذه

.دننکیم کمک ار نارگید هک دنتسه یناسک نازومآ شناد نیرتهب انامه !نیرخآلا نودعاسی نم ذیمالتلا نسحأ ّنإ

:ّۀیسرافلا یف )يرارمتسالا یضاملا( لداعی ام ّنیع-26

ً.اّدج ًةریغص تناک عراشلا یف ٌةرایس ینْتمدص.قدصلاب فورعم وه و ٌریهش ٌملعم ةریبکلا سرادملا يدحا یف ناک

.مالسالا لبق ّۀیبرعلا ۀغللا ِتلخد دق ّۀیسرافلا تادرفملا تناک.ةرجش یلا ةرجش نم ْزفقیً اباجنس انْدهاش

:ۀیلاتلا ةرابعلا ۀمجرت یف ّحصَألا ّزیَم-27

.ۀظهابلا ۀشمقَألا ُعیَبت ۀبغاشُملا َۀبلاطلا میظعلا ۀنیدملا رجتَم یف َنْفرَعی یتالیمز تناک

.دنسانشیم تخورفیم نارگ ياههچراپ هک ار یغولش زومآشناد رهش گرزب هاگشورف رد مناتسود

.دندوب هتخانش ،تخورفیم اهبنارگ ییاههچراپ هک ار یغولش زومآشناد گرزب رهش ةزاغم رد میاهیسالکمه

.دنتخانشیم تخورفیم تمیقنارگ ياههچراپ هک ار غولش زومآشناد رهش گرزب ةزاغم رد میاهيدرگاشمه

.دنتخانشیم ،دوب هتخورف تمیقنارگ ۀچراپ هک ار غولش زومآشناد گرزب رهش هاگشورف رد نم یسالکمه

:)سیل( عم حیحصلا ّنیع )ۀعلاطملاب ناحتمالا یف قّفون نأ عیطتسن نحن(-28

..........ُعیطتسن نحن انسل..........عیطتسن انسل..........ُعیطتسن انْسل نحن..........ُعیطتسن ُنحن سیل

:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -29

:»!ةّرم لَوأل اهوحرط دق نوملسملا ناک تّایرظن و ءارآ بتکلا ضعب یف تدجو امدنع ۀشهدلا ینتذخأ«

!متفای دندوب هدرک حرط اهباتک یخرب رد نیملسم لوا راب يارب هک ار یتارظن و راکفا هک ینامز تفرگ ارف ارم یتفگش

!دندوب هدرک حرطم ار اهنآ راب نیلوا يارب ناناملسم هک متفای یتایرظن و ءارآ اهباتک یضعب رد هک یماگنه تفرگارف ارم تریح

!دندوب هدرک حرط ار نآ ،اهنآ راب نیتسخن يارب هک هدمآ ناناملسمز ا یتایرظن و ءارآ اهباتک یضعب رد متفایرد یتقو مدش بجعت راچد

!متفای اهباتک نآ رد دوب هدش یحارط تسخن راب يارب نیملسم طسوت هک ار یتارظن و راکفا هک یماگنه مدش بجعت و تریح راچد

:ۀمجرتلا یف حیحصلا ّنیع-30

!ۀبوعصب اهیف مهقیرط نولصاوی سّانلا وً اّدج ۀقرحُم ءارحصلا سمش تناک

!دنیامیپب یتخس اب ار ناشهار مدرم دوش یم ثعاب و دنازوس یمً ادج ارحص دیشروخ

!دننکیم یط دایز یتخس اب ار ناشهار مدرم و دنکیم غادً اّدج دیشروخ ارحص رد

!دنیامیپیم تخس نآ رد ار دوخ هار مدرم و دوب نازوسً اعقاو باتفآ ارحص رد

!دندادیم همادا ار ناشهار یتخس هب نآ رد مدرم و دوب نازوسً اعقاو ارحص باتفآ

:ۀصقانلا لاعفألا نم هیف سیل ام نِیع-31

ً.ابارت ُتنک ینتیل ای رفاکلا لوقی و هادی ْتمّدق ام ءرملا رظنی موی.ملع هب یب سیل ام کلأسأ نأ کب ذوعأ ّینإ ّبر لاق

.ۀلیمج و ۀفیظن ۀسردملا تراصف مهتسردم بالطلا فَّظن.هللا تاقولخم اّهنأل ... مئاهبلا و عاقبلا نع ّیتح َنولوؤسم مّکنإ

:ّطخب اهیلإ ریشأ یّتلا تاملکلل ّیبارعإلا ّلحملا یف حیحّصلا ّنیع-32

»مِهِتاسارِد یِف ِریثأَّتلا اَذهَداعبأ ِّۀیسِراْفلا َو ِّۀیبَرَْعلاِۀَغُّللاُءاَملُع َّنَیب ْدَق و«

لوعفم - هیلإ فاضم - تفص - هیلإ فاضم - لعافلوعفم - لوعفم - تفص - هیلإ فاضم  - ادتبم

هیلإ فاضم - لوعفم تفص - تفص - لعافهیلإ فاضم - لوعفم - تفص - هیلإ فاضم - لعاف
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؟یضاملا یف ّۀیکلاملا یلع لمتشی ةرابع ّيا-33

.ةران اهبلاطم ٌدیفم ٌباتک کل.صیخر نمثب اهتیرتشا ٌۀلیمج ٌةرایس يدنع

.ریدملا دنع باتکلا ناک؟نآلا هلکمتأ .ٌریبک ٌتیب َكدنع ناک

ۀیبرعلا یلإ وأ نم ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-34

:»!ناحتمالا ۀّصح یف ۀحومسم تسیل لاّوجلا نم ةدافتسالا«

!درادن یعنم ناحتما تاسلج رد هارمه یشوگ ندربراکهب!تسین زاجم ناحتما ۀسلج رد هارمه نفلت زا هدافتسا

!تسا زاجم ناحتما ۀسلج رد ندرک هدافتسا هارمه یشوگ زا!درادن یعنام تاناحتما ۀسلج رد هارمه نفلت ندروآ

:ۀصقانلا لاعفالا ربخ نع حیحصلا ّنیع-35

.)بّالطلا( ۀیضاملا ۀلیللا َنیرهاس بّالطلا ءالؤه ناک.)روضحلل( :ۀیئاهنلا تاناحتمالا یف روضحلل َنیّدعتسم انحبصا

.)تارهاس( لیللا لوط تارهاس یفشتسملا تاضّرمم ْتحبصا.)لثم( مهلثم َنیلمآ انحبصأف َنولمآ انءاقدصا ّنا

»ًةریثکً اراجشأ هیف سرغ دق ٌناتسب ٍلجرل ناک« ؟ۀیلاتلا ةرابعلل ۀقیقدلا ۀمجرتلا یه ام-36

.درک یم تشک ار یناوارف ناتخرد نآ رد هک تشاد یغاب یصخش.دوب هدرک سرغ دوخ غاب رد ار يرایسب ياه تخرد ینابغاب

.دوب هتشاک رایسب یناتخرد نآ رد هک تشاد یغاب يدرم.دوب هتشاک غاب رد ار یناوارف ناتخرد يدرم

:»ِناَیْبلا َو ِبولُسْألا یِف ًّۀینَغ اُهلَعَْجی ،ّیعیبَط رمأ َِملاْعلا یف ِتاغُّللا َنَْیب ِتادَرفُْملا ُلُداَبت «-37

.دزاسیم ینغ نایب و هویش رد ار اهنآ هک تسا یعیبط يرما ناهج رد اهنابز نیب ناگژاو لدابت

.دزاسیم ینغ نایب و بولسا رد ار اهنآ هک تسا یعیبط يرما ناهج رد اهنابز ۀمه نیب تاغل لدابت

.دزاسیم ینغ نایب و بولسا رد ار اهنآ هک تسا یعیبط يرما ناهج رد اهنابز تاغل نیب ناگژاو لدابت

.دزاسیم دنمتورث نایب و هویش رد ار اهنآ هک تسا یعیبط يراک ناهج رد تاغل نآ نیب ناگژاو لدابت

:موهفملا یف یضاملا یلع ُّلدت ال ةرابع ّيا-38

.ًۀلیوط ًةدم ُتفقفً اقلغم بابلا ناکً.امیحرً اروفغ ناک هللا ّنإ

.ةاکزلا و ةالصلاب هلها رمأی ناکً.اریثک اهُبِجعا ٌۀیّضف متاخ یل ناک

:ۀمجرتلل باوجلا یف َقدألا و َحصألا ّنیع-39

!یتسارد یفً امدقت تدهاش ام یّننأل ۀنیزح تنک

.مدیدن میاهسرد رد يورشیپ نوچ مدش تحاران نم

.مدرکن هدهاشم دوخ لیصحت رد یتفرشیپ اریز مدوب تحاران

.مدرکیمن هظحالم نآ رد یتفرشیپ نوچ ،مدش تحاران مندناوخ سرد زا

.يدوب هدرکن هدهاشم یتفرشیپ نم لیصحت رد اریز يدش تحاران وت

:بولسألا ثیح نم فلتخت ۀصقان لاعفأ نِّیَع-40

سردلا عوضومِب ُطِبتَرت ُتادرفملا َکلت تناک»ّةاکّزلاو ِةالَّصلاب َُهلَْهأ ُرُْمَأی ناک«

.یضاملا عوبسألا یف ِئِطاشلا یلَع ِةرُکلاب اوبَِعل دق لافطألا ناک.عوضوملا ِنَعً ائیش ُفرَعأ ُتنک ّینأِل ملعملا یلا تعمسأ ام

:ّیبارعإلا ّلحملا یف حیحَّصلا ِنِّیع-41

ربخ :»نومتَکی امب ُملَعأ ُّهللاو مِهِبولق یف َسَیل ام مِهِهاوفأب نولوقی...«

ّرجلا فرحب رورجم :» مِهِبولق یف َسَیل ام مِهـَِتنسلأب َنولوقی...«

لوعفم :ً»ءادعأ متنک ذإ مکیلع ِهللا َۀَمْعِن اورُکْذاو«

لوعفم :ً»ابارت ُتنک ینتیل ای ُرفاکلا ُلوقی و هادی ْتمَّدَق امُ ءْرَملا ُرُْظَنی َموی...«
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:موهفملا وأ بیرعتلا وأ ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحَصًألا ّنیع-42

.تسا هداوناخ هب هجوت نز مهم تیلوؤسم نیتسخن : ةرسُالاب مامتهالا ۀّمهملا ةأرملا ّۀیلوؤسم لّوأ

.تسا ناردام تیبرت ۀجیتن رد دوش یم هدهاشم هناخ نوریب هک یتایقالخا سپ : ّمُالا ۀیبرت ۀجیتن تیبلا جراخ اهدهاشن یّتلا تّایقالخألاف

.دشاب یم زکرمتم نز دوجو رب یقیقح ي هعماج حالصا هک میدقتعم رطاخ نیمهب : ةأرملا یلع ّزکرتی ّیقیقحلا عمتجملا حالصإ ّنأ دقتعن کلذل

!دوب دهاوخ یعامتجا تامدخ رد نانآ روضح نانز ياهتیلوؤسم رگید زا و : ۀیعامتجالا تامدخلا یف اهتکراشم يرخُالا ةأرملا تّایلوؤسم نم و

:ۀمجرتلل ۀبوجألا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-43

..................رد ار منامرد هار   : »!لصافملا مالآ نّکُست لماوع نع تبتُک دق یّتلا ۀیبطلا تالجملا تالاقم یف یجالع قیرط تدجو

!دنکیم مک ار لصفم ياهدرد هک یلماوع هب عجار تسا هدش هتشون اههلجم رد هک مدرک ادیپ یکشزپ ياههلاقم

!تسا هدش هتشون دنکیم مارآ ار لصافم ياهدرد هک یلماوع يهرابرد هک مدرک ادیپ یکشزپ تالجم تالاقم

!دوب هدش هتشون لصافم ياهدرد يهدننک مارآ لماوع يهرابرد هک اجنآ مدرک ادیپ اههلجم یکشزپ تالاقم

!مدرک ادیپ ،دوشیم هتشون یکشزپ تّالجم رد ،لصافم ياهدرد يهدنهد شهاک لماوع يهرابرد هک ییاههلاقم

:تاملکلا ِۀیعون نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-44

»ٍ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

.ۀمَجرَّتلا یف َحیحَّصلا نِّیَع-45

:»ََۀبّرَعُْملا ّۀیسِراْفلا ِتامِلَْکلا ُّمَُضی ً،اباتِک یجنّوتلا ُروتکَّدلا َفَّلأ ْدَقَف«

.تفرگ یم رب رد ار برعم یسراف تاملک هک دوب هدرک فیلأت ار یباتک یجنوت رتکد

.تفرگ یم رب رد ار برعم یسراف تاملک هک تسا هدرک فیلأت ار یباتک یجنوت رتکد

.دوب هتفرگ رب رد ار برعم یسراف تاملک هک تسا هدرک فیلأت ار یباتک یجنوت رتکد

.تسا هتفرگ رب رد ار برعم یسراف تاملک هک تسا هدرک فیلأت ار یباتک یجنوت رتکد

:ةرکن مسا ةروصب لعافلا ءاج ةرابع ّيا یف-46

.میلعتلا و ۀیبرتلا تالاجم یفً ابتک ءاملعلا نم ٌددع َفَّلأ.نسحلا قلُخلا نم نازیملا یف َلقثأٌ ءیش َسیل

.ٍدباع ِفلأ نم ٌریخ هملعب ٌملاع عفَتُنی ْنإ.ناتسشولب و ناتسیس ۀظفاحم یف طفنلا ةرجش نم ٌۀلیمج ٌتاباغ دَجُوت

:)ناک( عم حیحصلا ّنیع )مهفادها نوفرعی نوّدجملا انذیمالت(-47

...َنوفرعی َنوّدجملا انذیمالت ناک...نوفرعی َنوّدجملا انذیمالت اوناک

...َنوفرعی َنوّدجملا اوناک انذیمالت...َنوفرعی ناک نوّدجملا انذیمالت

:موهفملا یف )دیعبلا یضاملا( هیف ام ّنیع-48

.انتنیدم نم ۀطقن یصقا یف لامجلاب ّۀینغ و ةّرضخم هقطنم فِرعأ ُتنُک

.ههجاُوا هورکم رما ّلک یلع َنزحأ ال نأ کنم تمِّلَعت ُتنُک ینتیل

.لصافملا نع َتبِتُک دق یتلا ّۀیبطلا تّالجملا تالاقم یف یجالع قیرط ُتدجو

.یندشرت وً اّماتً اریثأت یبلق یف ّرثؤت ۀینآرق تایآ توص عِمتسأ ُتنک

.)انبعش یلع اوّطلستی ْنأ .................. ُ ءادعألا سیل( :غارفلل حیحصلا ّنیع-49

ِْنیَرداقًارداقَنیرداقٍتارداق
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موهفملا وا بیرعتلا وا همجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-50

: »!لمّرلا لالت یلع ءودهب یشمن ّانک امدنع ،انبولق بلخت ناولأ هعبس نم هنِّوکتملا ّهیضفلا رمقلا هّعشأ تناک«

!میتفریم هار نش زا ییاههپت رب مارآ هک نامز نآ ،دوب هدرک هتفیش ار ام ياهلد ،گنر تفه زا هدش لیکشت گنر يا هرقن هام هّعشا

!میتفریم هار ینش ییاههپت رب یمارآ هب ام هک هاگنآ ،درکیم هتفیش ار اهلد ،شاهناگتفه ياهگنر اب هام گنر يا هرقن هّعشا

!دوبریم ار ام ياهلد ،دوب هدش لیکشت گنر تفه زا هک هام ماف ياهرقن رون ،میتفریم هار نش ياههپت رب شمارآ اب یتقو

!دوبر یم ار اهلد ،تشاد گنر تفه هک گنر ياهرقن هام رون ،میدزیم مدق ینش ياههپت رب مارآ هک یماگنه

:)ناک( عم حیحصلا ّنیع )سردلا ِنابسکی ِناذیملتلا ناذه(-51

.سردلا نابسکی ِناذیملتلا ِناذه اناک.سردلا ِنابسکی ِناذیملتلا ِناذه ناک

سردلا نوبسکی ذیمالتلا ءالؤه ناکسردلا ِنابسکت ِناتذیملتلا ِناتاه ْتناک

:ۀصقانلا لاعفألا ربخ نییعت یف أطخلا ّنیع-52

)ٍتانمؤم( ٍتانمؤم تاهّمالا ْتمادام مهتایح یف عمتجملا ءانبا مّدقتی.)ُعلاطت( تیبلا یف اهسورد ُعلاطت ةذیملتلا هذه تناک

.)َنیدّحتم( مکلامعا یف اومّدقتت ْنأ اوعیطتست َنیدّحتم متنک اذا.)َلصیل( تیبلا یلا ّنهدالوا َلصیل ٍتارظتنم َّنک تاهّمالا

:حیحّصلا ّنیع-53

!يربیم الاب اههنتف يهمه رد ار ناطیش مچرپ !نتفلا یف ناطیّشلا ۀیار عفُرت

!مدیدیم ار ناگراتس رییغت يهوحن ،مدوبیم سانشهراتس رگا !موجنلا تبلقنا فیک تیأرلً امّجنم تنک ول

.دوشیم قفوم تخادنا یتخس هب یلاوتم ياهراک اب ار دوخ هکنآ ً!احجان حبُصی لصاوتملا لمعلا یف هسفن بعتی نم

.دننکیم لیدبت ملع رون هب ار لهج یکیرات نادنمشناد زا يا هدع !ملعلا رونب لهجلا ءاملظ لّدبی نَم ءاملعلا نِم

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

دوجو نکامأ ۀفرعم یف ۀبوعص نودجی اوناک و َكراعَملا نورضَحی ُدونجلا ناک دقف !خیراتلا یف ةّرم لّوأل )ُۀیارلا( َملَعلا َمدَختُسا یتَم فرَعی َدحأال

تناک اذإف ،کلذ لاثمأ و راجشألا قاروأ وأ تاناویحلا دلج نم ۀمالع اهیلع عضو و ۀلیوط ًۀبشَخ مهنم ٍدئاق ُّلک لمَح ً؛ابسانمً ّالَح اودجَوف !مهدئاق

کلذ َدَعب و ؛ِنینرَق لبق ّیتح ًۀفورعم نَُکتملَف لوُّدلا مالعأ امأ !بَرَه وأ رُِسا وأ لِتُق مهدئاق ّنأ نوفرَعی دونُجلا نیَعأ نع یفتَخت ُۀبشخلا هذه

ۀفاقث وأ نید یلإ ریشت ٍتاملک و ٍلاکشأ و ٍناولأ ةّدع نم ُفِّلؤم وه و .ۀحرفُم ۀبسانم ّلک یف هعْفَر یلع ُصرَحت و هبرختَفت َُملَع ٍۀلوَد ِّلکل َراص

.اهخیرأت وأ ۀلوّدلا

..................ِـل هنم دافتُسی ُملعلا ناک-54

.ِشیجلا ناکَم یلع لوصُحلا.دئاقلا ناکم یلع عالّطالا

.ُدونجلا برهی وأ لتقی یتم اوملَعی.برحلا تاحاس یف هب اورختَفی

:حیحصلا ّنیع-55

.طقف اهنسُح و اهلامَجب طبتَری لوُّدلا مالعأ ناولأ ُباختنِا.نورُق ۀعبرا َلبَق اهَمالعأ مدختَست ُنادلُبلا َتناک

.طقف ۀبشخب برحلا تاحاس یف ّزیمتی ملعلا ناکً.اضیأ َملَعلا نم ةدافتسالا َلبق عَقت ُبورحلا تناک

.................. َنیح- ؟دونجلا نیعأ نع ُملعلا یفتَخی َفیک-56

طقَسیعنصیلمُحیعفری

:أطخلا ّنیع-57

.ۀنسلبق ۀفورعم تناک لوُّدلا مالعأ.ّیناریالا ملعلل راعش »ربکا هللا« ۀملک

.ۀنسذنم ملعلا مدختست ُلودلا تذخأ.ناولأ ۀثالث نم فِّلؤم ۀیمالسالا ۀیروهمجلا ملع
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