


 عربی دوازدهم ریاضی و تجربی فصل اول  تستی

:»ال« عون نییعت یف َأطخلا ّنیع-1

)یهن( .هللا تایآب َنورفَْکی نیذَّلا ءاوَهأ ْعبََّتت ال)سنج یفن ال( .نیقَّتملل ًیدُه هیف َبیر ال ُباتکلا کلذ

)یفن( .ۀایحلا یف َنیملاظلا نِم ِنانمؤملا ُفاَخی ال)یهن( .ادج ٌۀبیرق ِتاناحتمإلا ّنأ َنومَلَْعت َالأ یذیمالت ای

:طقف سنجلل ۀیفانلا )ال( دجوت ۀرابع ّنیع-2

!َهل َدهعال َنِمل َنید ال!هب اَنل ۀقاطال ام انلمُِّحتال اّنبر!ءالَهُجلا ال ءالقعلا نومرتحی سّانلا!دحأ یلع هتوص )ص( یّبنلا عفریال

:لعفلاب ۀهّبشملا فورحلا نم رثکا هیف ام ّنیع-3

.تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیذلا ّالإ رسُخ یفل ناسنالا ّنإ رصعلاو.ۀیفارخ َْتناک ۀرئاعش و هتادابع ّنکلو هدوجو یف ّیرطف نیدلا ّنإ

.ْتَحِرُط اذإ ۀدّدعتم ۀرکفلا ّنأ دقتعا ّینإل ۀرّرکم ًابتُک کانه ّنأ ّنُظأ ال.هل ٌرکذ َقَْبی مل و یُسن دق یبأ ّنأ ُّنظأ ُتنُک

).ءامسلا ُحیباصم َموجنلا و رَمقلا و َسمشلا .................. ( :غارفلل حیحصلا ّنیع-4

َّنکلْنإَّنأَّنأک

:موهفملا ثیح نم )َّلعل( لامعتسا یف أطخلا ّنیع-5

!نورَّکذتی مهّلعل نآرقلا اوعمتسیل نولفاغلا ءالوه!مهفئاظوب نوَّمتَهی بَّالطلا ّلعل

!انحور َجهتبتل ۀلیمج قطانم یلا رفاسن انّلعل!رَغِصلا یلا عجرن ّانک و بابشلا مّایا دوعی ّلعل

:ۀمجرّتلل باوجلا یف قدألا ّنیع-6

)یجراخلا ملاعلا نم ربکأ ملاع یوطنا مهدوجو یف نأ نوملعیال و ۀریغص مهسفنأ سّانلا ضعب رّوصَتی(

.دننکیم روصت کچوک ار ناشدوخ نوچ دنمهفیمن اما ،تسا هدش هدیچیپ مه هب یجراخ ناهج زا رتگرزب یناهج ناشدوجو رد مدرم یخرب

.دراد دوجو یجراخ ناهج زا رتهدیچیپ ییایند ناشنورد رد هک دننادیمن اریز ،تسا کچوک ناشدوخ زا اهناسنا یخرب روصت

.دراد دوجو جراخ ناهج زا رتمیظع یناهج ناشهدیچیپ دوجو رد هک دننادیمن و دنرمشیم کچوک ار ناشدوخ مدرم زا یهورگ

.تسا هدش هدیچیپ مه هب یجراخ ناهج زا رتگرزب یناهج ناشدوجو رد هک دننادیمن و دننکیم رّوصت کچوک ار ناشدوخ مدرم زا یضعب

:ۀلمجلا نِم ماهبإلا ۀلازا دیُفی ٌفرح اهیف ۀرابعلا ّنیع-7

!یدنع لوبقم َرذُعال :لساکتملا ذیملتلل مّلعملا لاق!نیلفاغ ّۀیموّیلا انتادابع نع ّانُک ام انتیل

»نورکشیال سّانلا رثکأ ّنکلو ساّنلا یلع و انیلع هللا لضف نم«!تاذیملتلا تاوَصا نعمس سرادملا تاریدم ِّنا

:سنجلل ۀیفانلا  »ال« ّنیع-8

!ناسنإلا اّهیأ ؟ملعت ال ام لوقت مل!؟طیحم ء یش ّلک یلع ّهللا ّنأ ملعت الأ!ریخلا لامعأ ّالإ اوبلطت ال!ۀسردملا یف ۀبلاط ال مویلا

.سنجلل ۀیفانلا " ال " اهیف یتلا ۀرابعلا ّنیع-9

!ّقحلا راصتِنا یف ّکش ال :یتلیمزل تلق!طیشن رجات ال لیلج ٌرعاش اذه

!هللا لیبس یف ّالإ لاومألا قافنإ ال !ّینغلا اّهیأ!ءوسلا سلاجم یلإ نمؤملا بهذی ال

:تاملکلا درفم نع أَطَخلا ِنِّیَع-10

بعَش :ِۀدابِعلل ُۀَفَِلتخُم ٌقُرُط و ٌنایدأ َِملاعلا ِبوعُِشلهِلإ :؟ُمیهاربإ ای انتِهلِآب اذه َتْلََعف َْتَنأَ أ

ۀَدابِْعَلا :ِدباعَْملا ِیف َمانْصَْألا َنوُدبَعی وناکموَق :َنیرفاک ٍماوَقأ ْنَع ُنآرُقلا اَنثَّدَح ْدََقل
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:)نا( لامعتسا یف أطخلا ّنیع-11

)َّنّاَف :یری هللا نَاف ،شحاوفلا اولعفت ال()َّنأ :ًاعیمج ِّهللا ۀّزعلا نا مهلوق کنزحی ال(

)ْنأ :میرکتلا مسارم دعقت نا ۀریدملا ِتدارأ()ْنإ :ٌۀدیفم ،ۀلیلق ْتناک نا و براجتلا ضعب(

:عوِّنلا ِیف یرخألا َفورحلا ِنابِساُنیال ِنَْیفرَح ّنیَع-12

َّلََعل - َّنَأَکَتَْیل - َّنِکلََّنأ - َِّنإَْنأ - ِْنإ

)اهیف یقب یبلق  .................. و ۀمّرکملا ۀّکم نم ُتعجر( :غارفلل حیحصلا ّنیع-13

َتیلَّنکلّنأّنإ

:ِۀمَجرتلا ِیف َحیحَّصلا ِنِّیَع-14

»ِ.هللااب ُنِمُؤی َناک َلب ،مانصَألا َنودبَعی َنیذَّلا َنِم ُمیهاربإ نَُکی َمل«

.دوب هدرک ادیپ نامیا ادخ هب هکلب ؛دوبن هارمه دندیتسرپیم ار اهتب هک یناسک اب میهاربا.تشاد نامیا دنوادخ هب هکلب ؛دوبن دندیتسرپیم ار اهتب هک یناسک زا میهاربا

.تشاد نامیا اتکی دنوادخ هب هکلب ؛دتسرپب ار اهتب هک دوبن یسک میهاربا.تشاد لماک نامیا اتکی دنوادخ هب هکلب ؛دوبن دنتسرپیم تب هک یناسک ءزج میهاربا

».ِءارقفلا َلام َنوُلُکأی ال َءاینغألا  ..................« ًابسانم ًافرح غارفلا یف ْلَعجا-15

الَتَْیلَِّناَّنکل

:سنجلل ۀیفانلا  »ال« ّنیع-16

!ال مأ ناحتمالا یف حّجن له یخأ ّنأ ملعأ ال؟!لطاب هللا ریغ ءیش ّلک الأ

!ادیج َتسرد ّکنأل ،تحجن ّکنأ نم بجع ال!ءاینغأ ال ءارقف هترُسا و وه

:ۀمَجرَّتلا یف حیحَّصلا ِنِّیَع-17

».َریبَکلا ََمنَّصلا اولأِْسا :مَُهل َلاق ُهَّنِکل و ِۀَمُکاحُمِْلل ُهورَضَْحأ«

.دیسرپب گرزب تب زا :تفگ نانآ هب وا یلو دندروآ همکاحم یارب ار وا.دینک لاؤس گرزب تب زا :تفگ وا یلو ار وا دندروآ همکاحم یارب

.دیسرپیمن گرزب تب زا ارچ :تفگ نانآ هب یو و دندروآ همکاحم یارب ار وا.دیسرپب گرزب تب زا :تفگ اهنآ هب وا یلو ار وا دیروآ همکاحم یارب

؟ریسکَّتلا عمَج ُدَجوی ال ۀرابِع َِّیأ ِیف-18

.ّیزاریشلا یدعَِسل ُۀَّیرعَّشلا ُتایبألا هِذه.ًۀَقادِص ساِّنلا َُرثَکأ ُنیکاسَملا ِءالؤه

.ِبَصَع و ٍمظَع و ٍمَْحل یوِس لَه / ٍۀنیط نِم اوقِلُح مُهاَرت َلب.ۀِّیضایّرلا ِتاقباسُملا یف َنوکِراُشیَس بِّالُّطلا ُضَعب

:)سنجلل ۀیفانلا ءال( هیف ام ّنیع-19

.عراشلا یف ُریقف ال.ضرألا هذه یلع ُتبنت ًۀرجش ال.لهجلا نم ُملظا باجحلا الً.ادبأ هللا قْلَخل َلیدبت ال

:)سنجلل ۀیفانلا ءال( هیف ام ّنیع-20

.ًۀحیحص اهاری ٍۀمکح نع نمؤملا تمص ّنأ ّکش ال.ۀٍّقدب قرطلا ّلک فرعت ّیتح َکمزع یف لَجعت ال

.َنیفئاخ َنیمئاشتم ایندلا یف َنوشیعی نَّمم نُکت ال.ایلُعلا ۀایحلا یف ُّیح َوه لب هتایح مادهنإب ءرملا تومی ال

؟لعفلاب ۀّهبشملا فورحلا نم اهیف ءاج ۀرابع ّیا-21

.ۀرَّسکم مهمانصا اودَهاش سانلا عجر اّمل.ۀلاحلا هذه یلع سانلا کرتی مل یلاعت هللا ّنکل

.بدألاک ثاریم ال و لهجلاک َرقفال.اهاضر َبسک ۀهلِآلل نیبارقلا میدقت نم فدهلا ناک

:هیبشّتلا ۀادأ هیف سیل ام ّنیع-22

!سّانلل لیبّسلا ءیضی حابصم ضرألا یف ءاملعلا ّنأک!هتُّما یلع یبّنلا لضفک هریغ یلع ملاعلا لضف

!رجحلا قرغ ،کیلإً ارجح ومَر نإف رحبلا لثِم نُک!نورّکذتی مهّلعل ساّنِلل لاثمألا هللا برضی
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.................. ۀراّصعلا :ینعملا َبَسَح غارفلا ألِما-23

!طقف ّراحلا ّوجلا یف لمعت ۀزاهجً!اریثک هکاوفلاریصع لکأی یّذلا

!ۀهکافلا ریصع اهب جرختسن ۀلآ!لوصُفلا ّلک یف اهبرَشن یّتلا ۀهکافلا ۀراصع

: غارفلل ًابسانم بِختنا-24

». .................. ِملاظِِّلل  .................. ِّنا«

ًابََدا - َءَالبلاًابََدا - ُءَالبلاَبََدا - ُءَالبلاٌبدا - َءَالبلا

:ِنْیغارفِلل َبِسانملا ّنیَع-25

».َِۀنَّسلا ۀیاهن یف ُحِجَنیَس هـ .................. و مّایالا هذه ادیج ْسُرَدیً ادیعَس .................. «

َّنَأَک - َّلََعلَّنِکل - الَّنِکل - َّلََعلَتَْیل - ََّنأ

:ًابیرق حجَنت یتح هایحلل کحضت اّهنأل نزحت ال یتُخا :ۀمجرتلا یف حیحصلا ّنیع-26

!دوش قفوم یدوز هب ات ددنخیم یگدنز هب وا اریز ،دوشیمن نیگمغ مرهاوخ!یوشیم قفوم یدوز هب یدنخب یگدنز هب رگا اریز وشن نیگمغ مرهاوخ

!یوش قفوم یگدنز رد ات نک یگدنز ینامداش اب ،شابم نیگهودنا مرتخد!یوشیم قفوم یدوز هب و تسا ندیدنخ یارب یگدنز اریز شابن تحاران مرهاوخ

:)سنجلل ۀیفانلا ءال( هیف سیل ام ّنیع-27

.هل ۀماقتسا ال نمل مُّدقت ال.هرمأ ءدب یف لیلق مّدقت نم سأیی یذلا یتفلل حاجن ال

.کّاته و بذاک ّلک عم نُواعت الً.ادبأ ُحجنی فوخلا یف َءرملا ال

:)َّنا( َلََدب )َناک( لعجا-28

)....................ِنِمؤُملل ...................... َناک( َّناحتما ِنِمؤملل َءَالبلا َِّنا

اناحتما -َءالبلااناحتما -ُءَالبلاّناحتما -ُءالبلاّناحتما -َءالبلا

←

:»!کلذک سیل ُناسنإلا و ،ءاتّشلا یف درابلا ءاملا یف حبسی ّطبلا نم ریثکلا یَرن اّننإ«-29

!تسین نینچ ناسنا هک یلاح رد ،دننکیم انش ناتسمز درس بآ رد هک میباییم ار اهکدرا زا یرایسب ام

!دشابیمن نینچ ناسنا هکنآ لاح و ،دننکیم انش بآ رد ناتسمز یامرس رد هک مینیبیم ار یدایز یاهکدرا

!تسین نینچ نیا ناسنا هکنآ لاح و ،دننکیم انش درس بآ رد ناتسمز رد هک مینیبیم ار اهکدرا زا یرایسب ام

!دشابیمن نینچ نیا ناسنا هک یلاح رد ،دننکیم انش بآ رد درس ناتسمز رد هک میباییم ار یدایز یاهکدرا

» ٌبََدا ِِملاظِلل َءَالبلا َِّنا«  یف )َِّنا( َلدب َّنْاَک لعجا-30

.ًابََدا ِِملاظِلل  َءَالبلا َّناک.ٌبََدا ِِملاظِلل ءََالبلا َّناک.ًابََدا ِِملاظِلل  ُءَالبلا َّنْاک.ٌبََدا ِِملاظِلل َءَالبلا َّنْاَک

:ۀهباشملا هیف ام ّنیع-31

.ٌصوصرم ٌناینب مّهناک ًافَص هلیبس یف نولتاقی نیّذلا ّبحی هللا ِّنا.ۀعانقلا نم ینغا َزنک ال

.ًانمؤم و ًاعضاوتم َلجرلا ُتیأر.ملسملا ناسنالا تابجاو نم نیمورحملا ُۀدعاسم

:)ۀیفصولا ۀلمجلا( ۀرکنلل فیصوت هیف ام ّنیع-32

.َنآلا ّیتح اهلثم ُتْعِمَس ام ًاتاوَصأ ِۀقیدحلا یف رویطلل ّنَأک.اَهل حاجن ال اّهنأل ایندلا هذه یف ًۀلساکتُم ۀمأ ُبلطأ ال

.تاِّدجملا َّنهتابلاط ِۀرایزل ٍتارورسم ًافوفص تامُّلعملا ُلُخَْدت.ۀبّوتلا و َۀرفغَملا هنم َنیجار مّهبرب َنونمُؤی اُنلاجِر

:سنجلل ۀیفّانلا »ال« نِّیَع-33

.ِۀَرِخآلل اینُّدلا کرتن َنأ اَنل ُحَمَْسی ال َمالسإلا َِّنإ.َکِلت ال َۀهِکافلا هِذه ُّبُِحأ

.نورَّبکتی مهلعَجی ٍدَح َیلإ سّانلا اوحَدَْمت ال.َنیرخآلا ُمرتَحی ال ْنَِمل ََۀِبقاع ال
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:دیکأتلل ءاج لعفلاب ًاهبشم ًافرح ّنیع-34

!حرفلاب مهمّایا ّلک ساّنِلل ألمی هللا أشی نإ!دعولاب لمعلا یلع دیکأّتلا مئاد ءاملعلا ّنأک

!ًاعیمج رّکفتلاب رشبلا ءانبأ بلاطی نآرقلا ّنإً!ادیدش ًاباذع مهبّذغأف اورفک نیّذلا اّمأف

:ّطخ اهتحت یّتلا تاملکلا لوح حیحصلا ّنیع-35

»ۀسیرفلا هذه ُسَِرتفملا ُناویحلا َُعبَْتَیفٌروسکمُهَحانَج َّنَأب هَمامأ ُرَهاظتی«

لعاف و لعف / ّدعتم - )ر ـه ظ :هتّدام( یثالث دیزم - عراضم لعف :ُرَهاظتی

بوصنم و ََّنأ مسا / هرکن - رکذم - درفم - مسا :حانج

عوفرم و تفص / هرکن - رکذم - درفم - لوعفم مسا :روسکم

اهفوصومل ۀّیعبتلاب عوفرم و تَعن َوأ ۀفص / هفرعم - رکذم - درفم - لعاف مسا :َسِرتفملا

:هلبق َءاج ام نع ماهبالا لیزی لعفلاب ۀهبشملا فرحلا ّنیع-36

.ٍبََعت نود امهّایا انیطُعی نامزلا تیل نالیمج لاملا و ملعلا ّنا.اوزوفی َْمل مّهنکل یّملعلا ِقابسلا یف بّالُطلا کرتشا

.ءادعالا یلع نوبلغی مهّلعل نودّحتم نیملسملا تیل.نورّکذتی مهّلعل ءاشحفلا نع یهنی و لدعلاب رمأی هللا ّنا

.ۀلمجلا نم ماهبالا عفِرل ُدیُفی لعفلاب ۀهّبشملا فورحلا نم ًافرح ّنیع-37

.نولقعیال مهرثکا ّنکلو ۀریثک ضرالا یف هللا تایآ.میلع هب هللا ّناف ریخ نم اوقفنت ام

.نورکشت مکلّعل کلذ دعب نم مکنع انوفع َُّمث.تقولا ۀمیق کردی بلاطلا تیل

سنجلل ۀیفانلا »ال« ّنیع-38

.ساَّنلا ُمَحری ال ْنَمُ هللا ُمحری ال.ٌۀدسفم بضغلا ّنإف ْبَضَْغت البویغلا مّالع َتنا کَّنا انل َملعال اولاقبارّشلا و ماعطِلا ۀرثِکب َبولقلا اوتیُمت ال

:)نا( لامعتسا یف حیحصلا ّنیع-39

)َّنأ :یتأی ریدملا نا ملعت الأ()َّنإ :ًاثبع مکانقلخ امنا متبسحفأ()ّنأ :مّلکتی ال منصلا نا()ّنإ :مکرصنی هللا اورصنت نا(

:ۀَرابعلا بَسَح حیحَّصلا نِّیَع-40

».ِمدقلا ِۀرُک َبِعال ُتْنُک ینتَْیل :ًاِمئاد یَخأ ُلوَقی«

.ِمدقلا ِۀرک َبِعال نوَکی َنأ َُهل ُنکُمیال.ًاِقباس ِمِدقلا ِۀرُک َبِعال ناک َْدق.ًالیلق ّالإ ِمدقلا َۀرک ُّبُِحیال َوُه.ًابیرق ِمدقلا ۀرک َبِعال ُنوکیَس

:ۀلمجلا نِم ماهبإلا عفِرل ُدیفی لعفلاب ۀهبشملا فورحلا نِم ًافرح ّنیع-41

»ًابارت ُتنک ینتیل ای :رفاکلا لاق«»نوملعتال مکّنکلو ثعبلا موی اذهف«»نولقعت مکّلعل ًایبرع ًانآرق هانلعج ّانإ«»ًاعیمج هللا ۀّزعلا ّنإ مهلوق کنزحیال«

:ِسْنجِلل ۀیفانلا »ال« نِّیَع-42

.ِهِسَْفِنب ُرَِختَْفی ْنَم نوَّبُحیال ساَّنلا َّنِأب َفِرَْعت َْنأ َکْیَلَع.ِلاْملا یَلَع ِلوصُحِْلل َُهل َۀَصُْرف َالفً ادِّیَج ْلَمَْعی َْمل هَِّنإ

.ِۀَّیموْیلا َِکلامعأ ِیف نیرخآلا یَلَع ْلَّکََوَتتَالِ.هللا ِریَغ َنِم َۀَّزِْعلا نوبلَطیال َنونِمؤُْمَلا

.هیبشتلا اهیف ءاج ۀَرابع ّنیَع-43

.اِنَتنیدَم ِءامَس ِیف َۀَرِجاهُْملا رویَّطلا یَرن اَنتَْیل.َنینِسْحُْملا ُّبُِحیَ هللا َِّنإ اونِسَْحأ َو

.هیف َۀَکََربال و ٌءاد َوُه امَّنَإف ،ِهْیَلَعِ هللا ُمْسا ُرَکُْذیال ٍماعَط ُّلُک.ٍناکَم َّلُک ُءیُضت ُحیباصَم اهَّناک لیلَّلا ِیف ُموجُّنَلا

:ۀقیقحلا بسح أطخلا ّنیع-44

ُکَرُْدت ٌۀیاغ سانلا عیمج ءاضرإ َّنَأَکٌبَصَع و ٌمظع و ٌمحل وه و ٍۀنیط نم ُناسنالا َقِلُخ

نینسحُملا َرجأ ُعیضی ال هللا ّنإاوتام ِْنا و ٌءایحأ ملعلا ُلها

:غارفلل حیحصلا ّنیع-45

»!هانمنتغإ .................. :نولوقی ساّنلا امهدحأ سیل امدنع ، .................. ناتمعن مالّسلاو ..................  َِّنا«

انّلعل ای - ِنانثإ - ُءادلاانّلعل ای - ِنیتنِثا - ُّۀحصلاانتیل ای - ِنینثإ - َّءادلاانتیل ای - ِناتنثإ - ۀحَّصلا
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:سنجِلل ۀیفّانلا »ال« ّنیَع-46

.َصیمقلا َِکلذ ال َناتسُْفلا اذه یرتشَأَسِ.هللارکِذ ْنَع ٌعَیبال َو ٌۀَراِجت مهیهُلتال ٌلاجر

؟اَنتْقَو َعِّیَُضنال یکل لَعَْفن َنأ انْیَلَع اذام.ّلَقأ ُسُرَدأ ینَنأ ّالإ یتوْخإ َنْیب َو ینَیب َقرَفال َّنَِأب یَبأ ُدَِقتَْعی

:بیرّعتلا وأ ۀمجرّتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -47

:»!؟هلجع همه نیا ارچ سپ ،دنسریم رس ناشدوخ تقو رد ام مهم یاهراک نداد ماجنا یارب اهتصرف«

!؟ۀریثکلا ۀلجعلا هذه اذاملف ،ۀّمهملا انروُما ءادأل اهدعوم یف یتأت صرفلا ّنإ!ً؟اریثک ًالیجعت لّجعتن اذاملف ،ۀّمهملا انلامعأ لمعت یّتح اهدعوم یف صرفلا یتأت

!؟ۀلجعلا ۀریثکلا هذه اذاملف ،ۀّمهملا رومُالا یّدؤن اّننأل اهتقو یف انیلإ صرفلا ءیجت!؟اذکهً اریثک لجعن اذاملف ،ۀّمهملا لامعألا ءادأل اهتقو یف انیلإ ءیجت صرفلا ّنإ

■■

:)نورَّحبتم مکروما یف متنا( ۀلمجلا هذه عم )ّنإ( مِدختسا-48

.نورَّحبتم مکروما یف مّکنإ.نیرَّحبتم مکروما یف متنا ّنإ.َنیرِحبتم مکروما یف مّکنا.نورَّحبتم مکروما یف متنا ّنإ

:لعفلا رارمتسا یلع لّدت ّیتح ۀرابعلا لّمکا-49

».ذاتسُألا مالک عامتسا دعب اوُهََّبَنت یئالمُز .................. «

َِّناَّلََعلَتیلَّنأک

:ۀِّیسِرافلا ِیف یمازتلالا ِعراضُملا یلَع ُّلَُدی لعفلا ّنیَع-50

.اّدِج ینُرِّیَُحی َو ٌبیجَع ُرمَْألا اذه.ینُدِعاُست اهَّلََعل یتقیدَص َتیَدان.هایاطخب فَِرتَْعی َکاَخأ َِّنإ.نیرخآلا َءارآ َنومرتَحیال سّانلا ُضَْعب

:ربخلا و مسإلا هیف سیل ام ّنیع-51

!عیمجللً ادیفم ًاباتک کدی یف ام ناک!هیلإ جاتحن ال ام یلإ جاتَحی ریقفلا اذه ّلعل

»...ًافص هلیبس یف نولتاقی نیّذلا ّبحی هللا ّنإ«!ًۀدیدج ًءایشأ اوَعنَص نولماعلا

:»ّنا« ۀذه نع أطخلا ّنیع-52

!نیکسم ّهنأ لجّرلا رهاظ نم نوحّالفلا مهف!یدنع ظوفحم کّرس ّنإ :یقیدصل ُتلق

!کتحلصم یف کنم ملعأ هللا ّنأ !مَلعإ!تاّنج مهل تاحلاصلا اولمع و اونمآ نیّذلا ّنإ

:ِماهبإلا ِعفِرل دیُفی ِلْعِفلاب ۀَهَّبَشُملا ِفورُحلا نِم ًافرَح ّنیَع-53

.ۀلاحلا هِذه یلَع َسانلا ِکُرَْتی َْملَ هللا َّنِکل روصعلا ِّرَم یلَع سّانلا ِنایَدأ ِیف ُتافارُخلا هِذه ْتَدادِزا

.ُلِعافلا َوُه )ع( میهاربإ ََّنأ اّونَظ

.ٌصوصرَم ٌنایُنب مهَّنَأَک ِهلیبَس ِیف َنوِلتاُقی نیذَّلا ُّبُِحیَ هللا َِّنإ

.ّیبر یلرَفَغ اِمب َنومَلَْعی یموَق َتَْیل ای َلاق َۀَّنَجلا ِلُخْدا َلیق

.ۀمَجرَّتلا یف ّقدَألا و ّحصَألا ّنیَع-54

».اُنبِجُْعت ٌلاصِخ ُهََلف َریبْکلاَرَْدق ُفِرَْعی َو َریغَّصلا ُمَحَْری هَّلََعل«

.دیآیم نامشوخ هک دراد یگژیو وا سپ ،دنادب ار گرزب ردق و دنک محر کچوک هب وا شاک

.درادیم او بجعت هب ار ام دراد ییاهیگژیو هک ارچ دنادیم ار گرزب شزرا و دنکیم محر کدوک هب هک دیاش

.دنکیم بجعتم ار ام هک دراد ییاهیگژیو وا سپ دنادب ار گرزب ردق و دنک محر گرزب هب کچوک شاک یا

.دیآیم نامشوخ هک دراد ییاهیگژیو وا سپ ،دسانشب ار گرزب شزرا و دنک محر کچوک هب وا دیاش
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:بیرّعتلا وأ ۀمجرّتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -55

:حیحّصلا ّنیع

!میروایب دوجوهب هتشذگ رد یرییغت میناوتیمن ام  :ً،ادبأ ّیضاملا ّریُغن نأ ردقن ال نحن

،مینک کمک ار ناهج ۀمه نادنمشناد رگا  :،مهُّلک ملاعلا ُءاملع انَدَعاس نإ

،مینک حالصا مداد ماجنا زورید هک ار ییاطخ تسناوت میهاوخن  :،سمأ هانبکترا دق أطخ حلُصن نأ عیطتسن ال

!ندروخ مغ و شنزرس یارب هن تسا هبرجت بسک و نتخومآ یارب هتشذگ  :!نزحلا و ۀمالملل ال ۀبرجتلا باستکا و مّلعتلل یضاملا ّنإ

■■

:دیکأَّتِلل َءاج ِلعِْفلِاب ۀَهَّبشُملا فرْحلا نِّیَع-56

.َتُکَْست َْنأ ِلَضْفَْألا َنَِمف َۀَقیقَْحلا ُفِرَْعتال َتْنُک ِْنإ».ُمَّلَکَتی َال ََمنَّصلا َِّنإ« :َنوسَماهَتی ُموَقلاَ أََدب

.اهُقِشَْعأ یننَِأل یُمأ َۀَماِسْتبا ُّبُِحأ.ِتالاجْملا ِعیمَج ِیف َنوحَجَْنیَس ٌۀَلِضاف ٌقالَْخأ مَُهل نیذَّلا ََّنأ ْمَلِْعا

.دیکأّتلا اهیف یّتلا َۀَرابِْعلا ِنِّیَع-57

.ٌعومُد ُهَّنَأَک ًِالئاس حاسمِّتلا ُنویع زِرُفت.لالِّضلا یلإ ُکِدشُری ُهَّنَِأل باِّذَکلا َُۀقَداصُم َو کاَّیإ

.نیرَّبکتملا ُّبُِحیالَ هللا َّنإَف ،نیرَخآلا یَلَع ّربکتمال َنأ انیَلَع.طیحم ِءیش ِّلُک یلعَ هللا ََّنأ َنومَلَْعت َالأ

:»اَنتمَّلَع ام ّالإ اَنل َملِع ال«-58

!میداد دای هک هچنآ زج ؛میرادن یشناد چیه!میتخومآ هک هچنآ زج ؛تسین ام یارب یملع

!یدوب هداد شزومآ ام هب هک یملع رگم میتشادن یملع چیه!میرادن یشناد چیه ،یتخومآ ام هب هک یزیچ نآ زج هب

:أطخلا ّنیع-59

،دوز هن دنیآیم رید هن اههظحل :،ۀمّدقتم وأ ۀرّخأتم یتأت ال تاظحّللا ّنإ

،دنیآیم ناشدوخ نامز رد اهنآ هکلب :،اهتقو یف یتأت اّهنإ لب

،میسریم دوز ای رید هک میتسه ام یلو :،نیمّدقتم وأ نیرّخأتم لصن نیّذلا نحن اّننکلو

!تسین رّصقم نامز اریز مینکیم حالصا ار نامدوخ ام سپ :!تقولل بنذ ال و انسفنأ حلُصن نأ انیلع بجیف

:هیبّشتلا هیف ام نِّیَع-60

.ُکَرُدت ال ٌَۀیاغ ساِّنلا َءاضرإ َّنَأَک.َنورکشیال ساِّنلا رثکا َّنِکلو ساِّنلا یَلَع ٍلَضف وَذلَ هللا َِّنإ

ً.اددَع َرثَکأ اوناک َنیدهتجُملا نیّفظوملا تَیل.بََدأ َو ٍفافَع َو ٍءایح َو ٍتباث ٍلقِعل ُرخَْفلا اّمِنإ
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