


 عربی دوازدهم ریاضی و تجربی فصل دوم- آسان- تستی

.ًۀفلتخُم َلاحلا ّنیع-1

.ۀّیبهذلا عباصالاب بُّقلی ًاحجان ّیناریإلا ُبیبطلا ظَحُالی.اهیلإ َنوبغَری مه َو ۀسَّدقملا ِتابتَعلا اوروَزی نأ َنودیُری لاجُّرلا ءالؤه

.َنولعَألا متنأ و اونزحتال و اونَِهتال و.ٌۀعیرس َیِه و ُۀاودعلا ُبهَذت بئاصملا ِعوقو دنع

:ۀیبرعلا یلإ وأ نم ۀمجرّتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-2

.................. هورم و افص انامه :»ِهیَلَع َحَانُج ََالف َتَیبلا هَّجَح نَمَف هللا ِِرئاَعَش نِم َۀَورَملاَو اَفَّصلا َِّنإ«

.تسین وا رب یهانگ دنک هبعک هناخ جح هکره سپ تسادخ )تدابع(یاهمسارم زا.تسین نانآ رب یهانگ دنروآ اج هب ار جح هک یناسک سپ تسا یهلا رئاعش زا

.تسین راک هانگ دهد ماجنا ار جح هک ره سپ تسا دنوادخ )تدابع(یاه مسر زا.دوب دهاوخن راکهانگ دهد ماجنا ار جح هک یسک سپ  دشابیم یهلا رئاعش زا

:یبارِعإلا لحَملا ِنیَع-3

».یُّما یلَع ُتمَّلَس و ۀَمَِستبُم َۀفرُغلا ُتلخَد«

لاحهبلوعفمقلطملوعفمربخ

:»ارَِذتْعُم َداع َُّمث ًَۀفاسَم لُجَّرلا َعَطَق « یف َلاحلا ّزیَم-4

ًارِذتعُمًارذتعم َداعلُجَّرلا َعَطقًَۀفاسَم

؟تسیچ »ًاعشاخ نآرقلا یلا بلاطلا عمتَسی«  ترابع رد )ًاعشاخ(-5

تفصلاحهب لوعفمقلطملوعفم

:بارعإلا و یفرّصلا لیلّحتلا یف حیحَّصلا َریغ نِّیَع-6

».َنیرَِّشبُم نّییبَّنلاُ هللا َثََعَبف ًۀَدِحاو ًۀَُّمأ ساُّنلا َناک«

لوعفم / رکذم عمج مسا :نّییّبنلاۀفص / ثنؤم درفم مسا :ۀدحاو

ۀفص / رکذملا عمجلل لوعفم مسا :َنیرَِّشبُمبئاغلل یثالث درجم ،یضام لعف :َثََعب

............ اینُّدلا یف ُنِمؤملا ُشیَعی  غارفلل درفملا لاحلا نِّیَع-7

ًۀعناقًاعناقَنیعناقَنوعناق

:».ُهَعَم ُهَلِمَْحی َْنا ًاسَمتْلُم ِسِرافلا َنِم َبَلَط َو ٌلجَر ُهَهَجاو«  یف َلاحلا ّزیَم-8

ٌلُجَر ُهَهَجاوًاسَِمتلُمُهَلِمَْحی َْناِسرافلا َنِم َبَلَط

.................. هلمع یف َبلاطلا ُدِهتجی :غارفلل درفملا لاحلا ّنیع-9

.ًۀیاضر.ًایضار.یضری.َّیِضار وه و

:»لاحلا« ّنیع-10

.ًاقح یخأ تنأ :هل تلق.نیرصتنم ِتاهبجلا نم ُدونجلا عجرً.ادیدم ًانوکس تَنکس اّهَنا.اهتلزنملل ًامارتحا یُّما عبَطا

:غارفلا یف حیحَصلا ّنیع-11

. .................. ۀحاِّسلا یف ناتخُالا ُبَعَلت

ٍتاحِرَفَنیَحِرَفِناحِرَفِنَیتَحِرَف
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:ۀیبرعلا یلإ وأ نم ۀمجرّتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-12

:»!مهبسنب نورختفی لاّهجلا و ،بأل و ّمُأل بصع و مظع و محل یوس مه ام و ٌءاوس سّانلا ُّلک«

!دننکیم راختفا دوخ بسن هب نانادان هک یلاحرد ،دنتسین ،ردام و ردپ کی زا یپ و ناوختسا و تشوگ زج و دنربارب مدرم ۀمه

!تسا دوخ داژن هب رختفم نادان هکنآ لاح ،دنتسین ناشردام و ردپ زا یپ و ناوختسا و تشوگ زج یزیچ و دنربارب مهاب مدرم ۀمه

!دشورفیم رخف دوخ بسن هب نادان اما ،دنتسین ناشردام و ردپ زا یبصع و ناوختسا و تشوگ زج و دنربارب مهاب یگمه مدرم

!دننکیم راختفا دوخ داژن هب نانادان اّما ،ردام و ردپ کی زا و بصع و ناوختسا و تشوگ زا دنتسه یکی یگمه مدرم

»ً.ارِکاش اینُّدلا یف ُنِمؤُملاُشیَعی « :یف لاحلا َبحاص نَّیَع -13

ُشیَعیاینُّدلاًارِکاشُنِمؤُملا

:بیرّعتلا وا ۀمجّرتلا یف ّقَدألاو ّحَصألا ّنیع-14

:»َنوُعِکار مُه َو َۀاکَّزَلا َنُوتُؤی َو َۀالَّصَلا َنوُِمیُقی َنیذََّلا اُونَمآ نیّذلا َو ُُهلوُسَر َو هللا ُمُکُِّیلَو امَّنإ«

.دننکیم قافنا ،عوکر لاح رد و ،دنرادیم اپرب ار زامن هک اهنامه ؛دنانانمؤم و وا ربمایپ و تسادخ اهنت ،امش یلو و تسرپرس

.دنهدیم تاکز عوکر لاح رد ارقف هب و هتشاد اپ هب زامن هک دوب دنهاوخ ینانمؤم و لوسر و ادخ اهنت امش روای و رما ّیلو

.دنهدیم تاکز دنعوکر رد هک نانچمه و دنرادیم اپرب زامن هک یناسک نامه :دناهدروآ نامیا هک یناسک و تسوا ربمایپ و ادخ اهنت ،امش ّیلو

.دنهدیم تاکز عوکر لاح رد و دنناوخیم زامن هک ینانمؤم و وا لوسر و تسادخ امش یلو هک تسین نیا زج

:یف لاحلا َبحاص زِّیَم-15

».ِنَْیتَحِرَف ۀحاسلا یف ِناتْخُْالا ُبَعَْلت «

ۀحاسلاُبَعَْلتِناتْخُْالاِنَْیتَحِرَف

:لاحلا هیف َسَیل ام ّنیع-16

.مهرکشی و هیمّلعم حدمی ًامستبم ههجو تیأر.ۀلماک ۀّحصب اعتمتم شیعی نأ هل وجرأ

.ۀکرعملا ۀحاس نم نیدئاعلا ۀأرملا لمع بجُعی.ًابرطضم ًافئاخ ۀلیل یضقی ُنمؤملا نکی مل

:یقابلا نع ًۀفلتخُم لاحلا ّنیع-17

.امهدِهاُشن ُنَحن و ّفصلا یف ِنیترورسَم ِناتذیملتلا ُلُخَدت.ِهطاشن یلعً ارَختفُم ۀیرقلا یف ُعَّجُشی ّیلاثملا حّالفلا َناک

.ِصابلا یلإ ُعِرُسی و ارخأتُم ِتاصابلا ۀّطحم یِلإ ُِرفاسملا َلَصَو.ۀّقدب اهیلإ ٌتاعََمتسِم َّنه و اِهتاَنب حَصَْنت ّمُألا ِتناک

؟دنک یم لماک ».................. نآرقلا یلا بالُطلا عمتَسی« ترابع هنیزگ مادک-18

َنیعشاخَنوعشاخٌعشاخًاعشاخ

:حیحّصلا نِّیع-19

!هللا ۀدابعل ماع ّلک یف ُجاجُحلا هدصقی :ّجاحلا!ۀفلتخم ٍتارمث هنم ذخأی ِملاعلا ناتسب :باتِکلا

!هلسغ دعب هجولا فیفجتل همدختسن شامقلا نم عون :فشرُّشلا!ٌءاسم وأ ًاحابص موی َّلک ۀّیمویلا ۀفیحّصلا أرقی نم :ّیفحّصلا

:غارفلل حیحّصلا نِّیع » .................. امهدالوأ ءاطخأ نادلاولا لباُقی«-20

ِناقفشمًاقفشمَنیقفشم   ِنیقفشم

؟)لاحلا نع( أطَخلا ّنیع-21

!انل ّهترضم نع نولفاغ نحن وً ادحأ وجرن دق!اهناذآ اهدعاست ۀملظلا یف شیفافخلا ریطت

!مولعلا نع ًاثحاب ضرألا یصقأ یلإ اولحری نأ نیملسملا مالسإلا عّجُشی!نامزلا نتفب نوباصم نحن و هأرقن مّیقلا باتکلا اذه انل
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:یفرّصلا لیلحّتلا و بارعإلا یف أطخلا ّنیع-22

»ًافیعضُناسنإلاقِلُخ و مکنَع َفَّفُخی نأ هللا دیری«

لاح / ۀرکن - رکذم درفم - مسا :ًافیعضلعاف / ۀفرعم - رکذم درفم - مسا :ناسنإلا

هلعاف عم لعف / مولعم - )لیعفت( باب نم یثالث دیزم - عراضم لعف :َفِّفَُخیفوذحم هلعاف و لعف / بئاغلل - لوهجم - ضام لعف :َقِلُخ

:»نیرخآلا قنَخب ومَنت و یرخُالا راجشألا عوذج و روذج لوح فافتلالاب شیَعت ٌراجشأ کانه«-23

!دناهدرک دشر هیقب ناقفخ اب و هدرک یگدنز رگید یاهتخرد ۀنت و هشیر فارطا ندیچیپ اب هک دنراد دوجو ییاهتخرد

!دنروآیم ناقفخ هیقب یارب هک یلاح رد ،دننکیم دشر و یگدنز هدیچیپ اهتخرد رگید ۀنت و هشیر رود هک دنتسه ییاهتخرد

!دننکیم دشر نارگید ندرک هفخ اب و دننکیم یگدنز رگید ناتخرد یاههنت و اههشیر رود ندیچیپ اب هک دنراد دوجو یناتخرد

!دننکیم هفخ ار نارگید هک یلاح رد ؛دنیامنیم دشر و دننکیم یگدنز رگید ناتخرد یاههنت و اههشیر نتفرگ رب رد اب یناتخرد اجنآ

:»مهَلهج ملعأ انأ و ،نیلهاج ّینع نومَّلکَتی نیّذلا ُلوق ینْــنزَحیال«-24

!دنک تحاران ارم دیابن ،منادیم ار ناشتلاهج نم و دنیوگیم نخس نم لهج زا هک یناسک لوق

!دنکیمن متحارانً ادبا ،مهاگآ ناشلهج هب نم و دنالهاج هک یلاح رد ،دننزیم فرح نم دروم رد هک نانآ نخس

!دنکیمن متحاران ،منادیم ار ناشتلاهج نم هک نآ لاح دننزیم فرح نم لهج ۀرابرد هک یناسک نخس هاگچیه

!متسه ناشلهج هب هاگآ نم هک یلاح رد ،دنک تحاران ارم دنیوگیم نخس هنالهاج نم دروم رد هک یناسک راتفگ دیابن

:أطخلا ّنیع-25

!دنکیم دایز ار نارای نادان رب یرابدرب :ُراصنألا ُرثکی هیفّسلا نع ملحلاب

!دروآ دهاوخ ،دینادیمن ار هچنآ زا یرایسب ادرف :نوفرَعت ال اّمِم ریثکب ُدغلا یتأیس

!دنکیم یرای ،دنکدنا هکنیا اب ار نادهاجم هک تسا یسک ادخ :نولیلق مُه و نیدهاجُملا رصنی یّذلا هللا

!دوشیم تفای اهنرق نتشذگ زا دعب نیمز تاقبط ریز تفن :ٍنورق رورم دعب ضرألا ِتاقبط تَحت طفُّنلا دَجوی

:لاحلا ّنیع-26

َنیدهتجُم مُکلامعا ِحالصا یلا اوعرَسأ ؛یئاقدصأ ای.َنیرورسَم اوناک بّالطلا ُعیمج ۀیملعلا ۀلوجلا هذه یف

.َنیِفئاخلا بولق یف ۀنیکسلا لعجی ْنأ هللا لأَسن.ِنیجوز تادوجوملا ّلُک نم ایندلا یف انل هللا لعج

».درکیم عمج ار لوصحم هکیلاحرد مدید ار زرواشک« ":حیحصلا ّنیع-27

.لوصحملا عمَجی وه و حّالفلا تیأر.ًالوصحم عمَجی وه و حّالفلا تیأر.لوصحملا عمجی وه و احالف ُتدهاش.َهلوصحم عمجی وه و احالف ُتدهاش

؟)لاحلا( اهیف ءاج ٍۀرابع ّیا-28

.جاّجحلا یلع َنیدهاشُم زافلتلا ماما ۀرسألا ءاضعا سلج.یرُخا ۀرم ۀمّرکملا ۀّکم یلا بهذأ ینتیل ای

.ٍءارح راغ یف ّدبعتی )ص( ّیبنلا ناک یذلا رونلا لبج رّکذتأ انأ.اهیلا قاتشی رظانملا اذه یری نیح ملسم ُّلک

:»! ًۀیضرَم ًۀیضار کِّبر یلإ یعجرإ ّۀِنئمطُملا سّفنلا اهّتیأ ای«-29

!تسوت زا یضار وا و وا هب دونشخ وت هک یآ زاب راگدرورپ یوس هب ،مارآ حور یا

!درگ زاب تراگدرورپ یوس هب دنسپادخ و دونشخ ،مارآ سفن یا

!نادرگرب ،یتسه دونشخ هکیلاح رد تراگدرورپ یوس هب ارم ،ّهنئمطم سفن یا

!نادرگزاب ،ادخ یدونشخ و دوخ یدونشخ اب ،تراگدرورپ یوس هب ارم ،هتفای مارآ حور یا

.ۀّیلاح »واولا« نِّیَع-30

.ِۀَلفَحلا یف صاخشألا لَمَْجأ انَحبَْصأ َو ۀدیدجلا َِسبالملا انِسَبل.ِۀسردْملا ُریدُم َرَّیَغت امَدنِع ءایحَْألا مِلِع و ءایمیکلا یف بّالّطلا مَّدََقت

.لَّوَألا ماقملا بستکا َو ۀّیضایرلا تافیرشتلِاب یناریإلا قیرَفلا ُبِعال َماق.ِنطَولا َمَلَع نولِمَحی مُه و نوِلتاقُملا عَجَر
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:ۀیلاّتلا ۀلئسألا نع باوجلل بسانملا ّنیع -31

:فطعلا دصق ریغل تءاج دق »واولا« ّنیع

!بعت نود ّولعلا لاُنی ال و ًۀزهاج ۀایحلا تامعن لصُحت ال!ۀیحضّتلا یلإ جاتحی و بّعتلاب فوفحم مّدقتلا قیرط

!نسح قلخب یّلحتی هب لمعی و نآرقلا أرقی یّذلا نمؤملا ّباّشلا!ادج نورورسم مه و ۀیسردملا ۀلفحلا روُما یف بّالطلا کراُشی

■■

:)لاحلا( هیف سیل ام ّنیع-32

َنیعشاخ نآرقلا یلا بّالطلا عمتسیًاتاومأ هللا لیبس یف اولُتق َنیذلا َّنبسحت ال و

!تاسلاج فصلا یف تاذیملتلا ُتیأر!نیسلاج ّفصلا یف ذیمالتلا ُتیأر

:ِلعفلا رارمتسا یلَع ّلُدی یّذلا بسانملا لعفلاب غارفلا ألِمإ-33

».ِنیحِرَف ّجحلا کسانم زافلتلا رْبَع .................. امُه و انیدلاو یلإ انرََظن«

ادهاش دق اناکاَدَهاش دقِنادِهاُشیادَهاش

:لعافلا مسا تَسَْیل لاحلا ّنیع-34

.کلذب َنوحرَفی ُسانلا و ًۀَّرضخُم ِِقئادحلا ِهذه َراجَشأ ُظفَحأً.اریثک َّنهیلع ِنْیتَّقِفشُم امهتاذیملت ناتمِّلعملا یِّبَُرت

.َنیزئاف ّفصلا یف َّنِهتاجرد ِتابعاللا ُدِهاُشن.َّنهِحاجن یف ّکشالف َّنهتاردق یلع ٍتادِمتعُم لکاشملا َنهِجاُوی یتّاللا ءاّسنلا

:ۀمجرتلل باوجلا یف قّدالا و ّحصالا ّنیع-35

ً.اراکنإ مهئاطخأ نورکنی مّهنأل نیلهاجتم سانلا ءالوه ۀّبنت نأ عیطتست نل

.دناهدش رکنم تدش هب ار دوخ یاطخ نوچ ینک هاگآ یناوتیمن زگره ار هدزتلاهج مدرم نیا

.دننکیم راکنا ًاعطق ار دوخ تاهابتشا نانآ اریز ینک هاگآ ار نادان مدرم نیا هک یناوتیمن زگره وت

.دننکیم راکنا ًاعطق ار دوخ یاهاطخ اریز ینک هاگآ هک تسناوت یهاوخن دناهدز ینادان هب ار دوخ هک ار مدرم نیا

.دننکیم راکنا ار دوخ یاهاطخ و دناهدز ینادان هب ار دوخ نوچ ینک هاگآ ار مدرم نیا هک تسناوت یهاوخن وت

:لاحلا اهیف تَءاجام ًۀرابع ّنیع-36

.ِهبونذب ًافرتعُم ُهرِفغتَْسی نَم هللادنع مّکبَحأ ِّنإ.ٍدحَأل ْدَهاُشی َْمل ًالیمجً اربص ۀبلاطلا هذه ُِربَْصت َتناک

.ِکمحری هللا ّلعلف ٌۀعشاخ ِتَنأ و ِنآرقلا یلإ یعَِمتِْسإ.ًۀرمث ٍدهج ّلکل ّنأ تاٍّنئمطُم ءیضُم ٍدغ ِعنُِصل َْنلِواح

:َبرقَألا َموهفملا ِنِّیَع-37

.ٌدیق َُۀباتکلا و ٌدیَص ُملِعلا : ٍدباع ِفَلأ ْنم ٌریَخ ِهِملعب ُعََفتُنی ٌِملاع.ملِعلا ُفِصن لاؤِّسلا ُنْسُح : ٌلهاج وُهَف ٌِملاع اَنأ َلاق نَم

.ٌۀَِّضف ُمالکلا و ٌبَهَذ توکِّسلا : ِمالکلا یَلَع مَدَّنلا َنم ٌریَخ توکِّسلا یَلَع ُمَدَّنَلا.َنوَنب ال و ٌلام ُعفنی ال َمَوی : یتافُر تممَش ِنإ ِّدُولا َۀَِحئار َتْدَجَو

.یضاْملا ِیف ِرارمتْسِالا یَلَع ُّلَُدی »ُخُرَْصی« نِّیَع-38

.ٍۀَعْرُِسب ُدَِعتَْبی و ُخُرَْصی ُلُجَّرلا و ُقَرَْغت َُۀنیفَّسَلا.ۀَدَعاسُملا ُبُلَْطی و خُرَْصیً أَدبَف یَخأ َفاخ

؟یکَبی و ُخُرَْصی َُکنبا و انه ٌِسلاج َْتَنأ َفْیَک.ًافْوَخ ُخُرَْصی َوُه َو ِتاناَویَْحلا ِۀقیدَح ِیف ًالْفِط ُتَْیأَر

؟ۀَرابعلا ُلِمُکی ال یّذلا ُباوجلا َوُه ام-39

» .................. ؟ۀلفحلا َیلإ مکَعَم مکُُّمأ تَءاج ام اذاِمل«

.اهُِملُؤت اهَلجِر َّنِألقیرِّطلا ِیف تَلَّطََعت اهتراَّیس َّنَِأل.ِۀَلْفَحلا ِیف روضِحلل ۀقاتشُم َتناک اهَّنَِأل.ِتالَفَحلا ُّبُِحت ال اّهنَِأل

؟تادرفُملل ُحیحَّصلا ُموهفملا َوُه ام-40

طقف ًایتوص رابخَألا ِعامَِسل زاهِج :زافّلتلا.یِضاملا َنِم اهُرُکَذن ام :تایرکذ.ال وأ هب َمایقلا عیطتسن ٌلَمَع :ۀَضیرَف.لَفسألا َیلإ ِۀَّمِقلا َنِم یتََأت َنأ :دوعّصلا
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:ریسّکتلا ِعْمَج نم َرثْکأ ٌدَدَع اهیف یّتلا ُۀَرابِْعلا َیِه ام-41

؟ِلوخُّدلا ُتاقاِطب مکَدنِع ْلَه .فویِّضلِاب ًالَهأ.ِۀمرَّکُملا َۀَّکَم ِۀرایِزل ِءابِرْقَْألا َعَم َو ِۀَرْسُْألا ءاضَْعأ عیمَج َعَم َفرََشَتأ َنأ ّینمَتأ

.اِهناْوَلأ َو اِهتاُغل ِیف ُفَِلتَْخت ِبوعُّشلا َنِم ٌۀَعومجَم َۀَّیِمالسْإلا ُدِالْبَلا.ِضرَْألا یَلَع ُطَقاسَتت یّتلا ِکامْسَْألا یَلَع َفُّرعَّتلا ُءاملُْعلا َلَواح

:ۀرابعلا لیمکتل حیحَّصلا نِّیَع-42

.ۀدیدَّشلا ِراطمَألا َنِم ۀاجَّنِلل .................. َیلإ ُتاناَویَحلا .................. «

راهنَألا - تَأََجللابِجلا - َتبَهَذَۀباغلا - تلصَِّتاراغلا - تَأََجل

:ۀیلاحلا »واو« اهیف یّتلا ۀَرابِْعلا نِّیَع-43

.َُهل ًامارتِحا ُعیمجلا َماق َو ِۀَفرْغلا َیلإ یِدلاو لخَد.ناهفصإ ْنِم ُهَلْصأ َو )ص( ّیّبنلا ِباحَصأ ْنِم هَِّنإ

.ٍءارِح راغ ِیف َوُه و )ص( مرکألا ِلوسَّرلا یَلَع ُِۀینآرْقلا ُتایآلا َِتلََزن.اهََّمأ ُدِعاُست و اِهتابجاو ِءاَدأ ِیف َُۀبلاِّطلا ُدَِهتَْجت

:یبارعإلا ّلحملا و یفرّصلا لیلحّتلا یف حیحصلا ّنیع-44

»ًۀیضرم ًۀیضار ِکِّبر یلإ یعجِراّۀنئمطُملاسّفنلا اّهتیا ای«

ۀفص / )نانیمطإ( هردصم و لوعفم مسا - ثنؤم درفم :ّۀنئمطُملاادانم :سفنلا اهّتیا / لأب فرعم - )سُفنأ( هعمج و ثنؤم درفم - مسا :سّفنلا

لوعفم / یثالث درجم لعف نم لعاف مسا - ثنؤم درفم - مسا :ۀیضارفوذحم هلعاف و لعف / مولعم - یثالث درجم - بطاخملل - رما لعف :یعجِرا

:ۀَرابعِلل حیحَّصلا ُبیرَعتلا َوُه ام-45

».مورب جح رفس هب ماهداوناخ هارمه رگید لاس منکیم وزرآ«

.ۀمداقلا ِتاونَّسلا یف ِّجَحلا َیلإ ۀرسُألا َعَم َبَهَذأ َنأ ّینمَتأ.َِۀنَّسلا هِذه یف یترُسأ َعَم ّجَحلا َیلإ باهَّذلا ّینمَتأ

.ِمِداقلا ِماعلا یف ِّجَحلا َیِلإ یترُسأ َعَم َبَهذَآ َنأ ّینمَتأ.ِۀَمِداقلا ِۀنَّسلا یف ۀرسُألا َعَم ِّجَحلا َیلإ َبَهَذن َنأ ّینمَتن

:ِۀیسرافلا یف رارمتسالا یلع ّلَُدی لعفلا نِّیع-46

.مهرکشی و هیمّلعم حدمی وه و َذیملتلا ُتیأر.یفشتسُملا یف ََدقَر دق و ضیرملا یقیدص تُررف

.مهقوقحب نیبلاطُم ۀنیدملا ۀحاس یف نوملسُملا عمتجا.نوزئاف مه و »ۀداعسلا« قیرف ءاضعا انعّجش

:ۀیلاتلا تارابعلا یف ًالوعفم لاحلا بحاص ّزیَم-47

.مهیدلاو دنع َنوِققاو مُه و َلافطألا ُدِهاُشأ ُتنُک.َنیرخآلا یلع ٍتازئاف ۀقباسُملا نم َنعَجَر ُتایناریإلا تابعُّاللا

.ًاحِرَف ایِّضف ًاحاتفِم ِلمعملا ُبِحاص اناطَعأ.مّهبر دنع َنیعضاوتُم َنونمؤملا دِجاسملا یف یّلُصی

: لاحلا ّنیَع-48

!ًاجورخ تیبلا نم تجرخ ّمث ماعّطلا نم ۀمقل تلوانت!اهربتخأل ّۀیصخّشلا یرومِأل ًۀنیمأ یتقیدص ُتلعج

!مّلعملا نذإب تسلج مث ابدؤم سرّدلا نع ۀباجإلل ُتمق!کتعاط و کّدبعت نع لفغأ ال ًاحرف ینطعأ ،یهلإ

:بیرّعتلا وأ ۀمجرّتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع -49

:»...اهیف نیدلاخ راهنألا اهتحت نم یرجت تاٍّنج مهلُ هللا َّدعأ«

!دنتسه نادیواج نآ رد هکیلاح رد تسا یراج اهرهن اهنآ ریز هک هدرک مهارف ییاهغاب نانآ یارب دنوادخ

!دنشابیم نادیواج نآ رد و ،تسا یراج ییاههناخدور اهنآ ریز رد هک دنکیم هدامآ ییاهغاب اهنآ یارب هللا

!دنتسه نادیواج نآ رد و ،هدرک یراج ار اههناخدور اهنآ ریز رد و ار اهناتسوب ناشیا یارب دنوادخ تسا هدرک هدامآ

!دنشابیم نادیواج نآ رد و ،تسا هتخاس یراج ییاهرهن اهنآ ریز رد و ار اهناتسوب ناشیا یارب هللا تسا هتخاس مهارف

■■

:ٌرَّسَکم ٌعمَج اهیف یتَّلا ُۀَرابِعلا ِنِّیَع-50

.ۀفیرَّشلا ۀبعَکلا َلوَح َفاوَّطلا و ِتارَمَجلا َیمَر و تافرَع ُرَّکََذَتأ.ِنیَفیرَّشلا ِنیَمَرَحلا َیلإ امُکوَبأ َقاتشا ِدقل

.ِۀمَّرکُملا ۀَّکَم ِۀَرایزل ِءابرقَألا َعَم َفَّرََشَتأ َنأ ّینمَتأ.ۀَسَّدقُملا ِتاَبتَعلا ِۀَرایِزل َبَهَْذن َنأ ُّبُِحا
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»ِۀَفرغلا یف لفُّطلا ُبَعَْلی« :لاحلل ٌبسانم ِبختنم ُّیأ-51

َتماصلاَنیتماصًاتماصٍتاتماص

:ۀیبرعلا یلإ وأ نم ۀمجرتلل باوجلا یف ٌقدألا و ُححصألا نَّیع  -52

:»... اونمآ نیّذلا و هلوسر و هللا مکُّیلو اّمنإ«

... دروایب نامیا سکره و شربمایپ و تسا دنوادخ امش یلو انامه... دناهدروآ نامیا هک یناسک و وا لوسر و تسا هللا طقف امش ّیلو

... تسا هدروآ نامیا هک یسک و وا لوسر و تسا امش رورَس دنوادخ هک یتسردهب... تسا هدروآ نامیا هکنآ و ربمایپ و تسا هللا ،کش نودب امش رورَس

∙∙

:حیحَّصلا ّیبارعإلا لحَملا ّنیَع-53

».ًامستبُم َّفّصلا ُلُخَدی َسِّردُملا ُتیأر امدنِعً ارورسَم ُتَحبَصأ«

لاح ،لوعفم ،لاحلاح ،هبلوعفم ،حَبصأ ربخۀفص ،لوعفم ،حبصأ ربخلاح ،لعاف ،لاح

:ۀبیرعلا یلإ وأ نم ۀمجرتلل باوجلا یف ٌقدألا و ُححصألا نَّیع  -54

:»!ًایح اهَدیص لکأت نأ َبُحت اّهنِأل ۀاوهلا یلع ۀبعَص اهُتیذغت ،کامسألا بجعأ نم اّهنإ«

!دروخب هدنز راکش دراد تسود هکنیا یارب ،تسا تخس نادنمقالع یارب شاهیذغت هک تسا یبیجع یاهیهام زا نآ

!دراد تسود ار راکش ۀدنز ندروخ وا اریز ،تسا تخس شنداد اذغ ،نادنمقالع یارب هک تسا ینایهام نیرتتفگش زا وا

!دراد تسود ار دیص ندروخ هدنز اریز ،تسا راوشد تخس شاهیذغت ،نادنمقالع یارب هک تسا یروآتفگش نایهام زا وا

!دروخب هدنز ار دوخ دیص هک دراد تسود اریز ،تسا راوشد نادنمقالع یارب وا هب نداد اذغ ،تساهیهام نیرتبیجع زا نآ

∙∙

:لاحلا هیف َسَیل ام نِّیَع-55

.ِجالِْعلا َلِحارَم ًالِّمحتُم ٍبْعَص ٍضرَم ْنِم یقیدَص ُیفُش؟متَنأ َنوفرَعَتأ ،ًالداع ًایضاق ُفِرَعنال ِدَلْبلا اذه ِیف

.جَرَْفلا ُحاتفِم َربَّصلا َّنَِأب َنیدَِقتعُم ًۀریثک َلِکاشَم انلَّمََحت.ِۀَدَعاسُملا َیلإ ٍۀَجاِحب َوُه َو َنیرَخآلا ُدِعاُسی یخا لثمً ادََحأ ْدِهاُشأ َْمل

.................. تسا متسود یارب یهام نیا :»! ّصاخ ٍلکَِشب اهراغص نع عفاُدت اّهنأل کامسألا بَرَغأ نِم یه و یقیدِصل ۀکمُّسلا هذه«-56

!دنکیم عافد یصاخ لکش هب شیاههچب زا هک تسا یبیجع یاهیهام زا نآ و!دنکیم عافد یصاخ روطهب شیاههچب زا اریز ،تساهیهام نیرتبیجع زا نآ و

!دنکیم تیامح اههچب زا یصاخ لکش هب هک ارچ تساهیهام نیرتتفگش زا نآ و!دنکیم عافد شیاههچب زا یصاخ روطهب هک ارچ ،تساهیهام نیرتبیجع نآ و
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