


 عربی دوازدهم ریاضی و تجربی فصل اول  پرش- تستی

:ۀّهبشُملا ُفورُحلا اهیف دجوت ال یْتلا َۀرابِْعلا ِنِّیَع-1

.ِدَْغلا َیلإ ِمویلا َلَمَع نورِّخُؤت ال مَکتَْیل.ِۀلصاوملاو ِداهتجالاب ّالإ ُلَصَْحی ال َحاجَّنلا ََّنأ دقتَعی یِدلاو

.ِسرَّدلا ءاهتنا لبق ِقئاقد رشع َّفَّصلا َکُرَتن َنأ انل ذاتسألا َحِمَس.نورَّکَفَتی مُهَّلََعل نیبسارلا بّالّطِلل ۀسارّدلا ِدئاوف نَع انمّلَکت

:ۀلمجلا ِنم ماهبالا عفرل لعفلاب ۀهبشملا فورحلا ّنیع-2

!مداقلا عوبسألا ءیجت ال مکتمّلعم ّلعل ۀریدملا لوقت!ملاعلا یمولظم ۀدعاسم یلع ۀرداق ینتیل

!هتأرق ام نآلا ّیتح ینّنکلو سردلا تأرق ّکنأک!ءامّسلا یف موجّنلا لثمک ضرألا یف ءاملعلا لثم ِّنا

:ِۀمجرتلا یف حیحّصلا ّنیع-3

:»!کانه یفتخت ناولألا ّلک ّنأل ،رتم یتئام نم رثکأ ٍقمع یف نول ال«

.دناهدش یفخم اجنامه اهگنر ۀمه هک ارچ ،تسین رتم تسیود دودح قمع رد یگنر چیه

!دنوشیم ناهنپ اهگنر ۀمه اجنآ اریز ،درادن دوجو رتم تسیود زا شیب یقمع رد یگنر چیه

!دنکیم ناهنپ ار اهگنر ۀمه ناکم نآ هکنیا یارب ،تسین یگنر چیه رتم تسیود زا شیب قمع رد

!دناهدش یفخم ،دنراد دوجو هک ییاهگنر ۀمه هک اجنآ زا ،تسین یگنر رتم تسیود زا رتشیب یقمع رد

:ٌرِّهَطُم ٌِلئاس اهنم ُزَرُفت ًۀَِمَئتلُمً اددُغ ِّطقلا ِناسل یف ّنأ ۀریغّصلا یتخأ َقِّدُصت َنل-4

.دوشیم حشّرت هدننک کاپ یعیام نآ زا هک دراد دوجو یاهدنهد دوبهب ۀدغ اههبرگ نابز رد هک دنکیمن رواب مکچوک رهاوخ

.دوشیم حشرت هدننک کاپ یعیام اهنآ زا هک دراد دوجو هدنهد دوبهب ییاههدغ هبرگ نابز رد هک درک دهاوخن رواب نم کچوک رهاوخ

.دننک یم حشرت کاپ یعیام هک دراد دوجو هدنهد افش ییاه هدغ هبرگ نابز رد هک درک دهاوخن رواب مرتکچوک رهاوخ

.دننکیم حشرت هدننک کاپ یعیام هک دنراد هدنهد افش ییاه هدغ اه هبرگ نابز هک دنکیمن رواب مکچوک رهاوخ

:هیبّشتلل ًۀادأ لعفلاب ۀهبشملا فورحلا ّنیع-5

.ًالوؤسم َناک دهعلا َِّنا دهعلاب اوفوا.مسّرلل ءاضیب ٌۀحفص حابصلا دنع ءامسلا َّنأک

.دسألاک انوّدع لتاُقی دهاجملا اذه تیل.هرُکَْشنال اننّکلو ًۀریثک ًامعن هللا انَمَْعَنا دق

:»!کلمن ام ۀمیق کردن نأ یه لب ،کلمن ال ام یلع لوصحلا تسیل ۀداعَسلا َنإ«-6

!مینادب میراد ار هچنآ شزرا هک تسا نآ هکلب ،تسین میراد هک هچنآ رد تداعس

!میتسه نآ کلام هک تسا یزیچ نآ کرد هکلب ،تسین میرادن هچنآ رد یتخبشوخ

!مینک کرد میراد ار هچنآ شزرا هک تسا نآ هکلب ،تسین میرادن هچنآ هب یبایتسد ،تداعس

!میتسه شکلام هک تسا یزیچ نآ ندیمهف هکلب ،تسین اههتشادن ندرواین تسدهب یتخبشوخ

؟دیکأتلا َنِم عون اهیف ٍۀَرابِع َُّیأ-7

.مَُهل تاحلاِّصلا تایقاباک َِۀنیدَملا ِیفً ادِجسَم اونَبی َنأ اورّرَق.ِتاریخلا َنِم اهیف ام و َۀایَحلا اَنل َبَهَو هَّنَِأل میظع ٌلضف انیَلَعِ ِهللا

.مهثوحب یف َنوریثک ٌءاملُع هنِم دافتسا یّتلا ۀِّیبذاجلا نوناق َفََشتِْکا َنوتوین َِّنإ.ٍۀَعاس لبَق َثَدَح یذَّلا ِمداصَّتلا َدَعب حورجملا ۀَدَعاسُم اولَواح مُهَضَعب َّنأَک
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:ۀمجرتلا یف ّقدألا و ّحصَألا ّنیَع-8

».اهیَلَع َنوَزُْجی ساُّنلا و تاِّّینلِاب ُلامْعَْألاَف ٌَۀبِّیط ٌۀَّین هیف تَسَْیل ٍلَمَع ِیف َۀَِدئاف ال«

.دنوشیم هداد شاداپ اهنآ یارب هک دنتسه ییاهتین هب لامعا سپ درادن دوجو دنتسین کاپ یتین اب هک یلامعا رد یدوس چیه

.دنهدیم رارق دوخ شاداپ ار اهنآ مدرم و دنتسه اهتین هب لامعا هک ارچ تسین یدوس چیه تسین کاپ یتین نآ رد هک یلمع رد

.دنوشیم هداد شاداپ اهنآ ساسارب مدرم و دنتسه اهتین هب لامعا سپ ،درادن دوجو تسین کاپ یتین نآ رد هک یلمع رد یعفن چیه

.دنوشیم هداد شاداپ نآ ساسارب مدرم و تسا لامعا هب اهتین سپ ،درادن دوجو تسین کاپ یتین اب هارمه هک یلمع رد یعفن چیه

:ۀرابعلا هذه دوصقملا یف حیحصلا ّنیع-9

»مویلا نم عمتجملل عفَنا نوکَِأل یتسارد َمیُدا ْنأ ُعیطتسا ُتنُک ینتَْیل«

.ًامتح عمتجملل عفنا ُتنک یتسارد َمیُدا ْنأ ُتعطتسا ِْنإ.ًاعطق یتسارد َمدُیا َْنأ ُعیطتَسا انأ

.مویلا نم عمتجملل عفنا َنوکا یّتح یتسارد َمیُدا َْنأ وجرأ انا.یتسارد َۀمادا عیطتسا ْنأ ُنکُمی ال

:ۀمجرتلل باوجلا یف قدألا ّنیع-10

»نورکشیال ساّنلا رثکا نکلو ساّنلا یلع لضف وذل هللا ِّنا«

.دنتسین رازگرکش اهنآ رتشیب اما تسا مدرم رب فطل و ششخب بحاص دنوادخ نامگیب.دننکیمن یرازگرکش مدرم ًاعطق یلو دنکیم شیاشخب مدرم رتشیب رب ادخ هچرگا

.تساهنآ رب ششخب یاراد دنوادخ یلو دننکیمن یرازگساپس مدرم رثکا هکنیا اب.دننکیمن یرازگرکش مدرم رتشیب یلو تسا مدرم رب ششخب یاراد دنوادخ انامه

:لعفلاب ۀهّبشملا فورحلا یناعَم یف أطخلا ّنیَع-11

هیبشتلا / .ُناجرَملا و ُتوقایلا َّنُهَّنَأَکدیکأتلا / ».ُمَّلکتیال ََمنَّصلا َّنإ« :َنوسَماهَتی َموقلاَ أََدب

ماهبالا عفر / تنرتنالا یف بعَّللاب .هتقو َعَّیَض ُهَّنَِأل ِناحتمالا ِیف یَخأ ْحَجَْنی َْملّینمّتلا / .عوبسألا اذه ناحتمالا َلِّجُؤی َذاتسألا َتَْیل

:»لهجلا َنِم انذقنی باتک ۀءارق نِم عتمأ ءیشال ملعنل و ۀفلتخملا بتکلا نوؤرقی نیّذلا باّتکل یبوط«-12

!تسین ،دهد تاجن لهج زا ار ام هک یباتک زا رتدیفم یزیچ هک مینادب دیاب و دنناوخیم دّدعتم یاهباتک هک یناسک ،ناگدنسیون لاح هب اشوخ

!تسین ،دنهد تاجن ینادان زا ار ام هک ییاهباتک زا رتدیفم یزیچ چیه هک مینادب دیاب و دنناوخیم عونتم یاهباتک هک تسا یناگدنسیون یارب تداعس

!تسین ،دهدیم تاجن لهج زا ار ام هک یباتک ندناوخ زا رتشخب تذل زیچچیه هک مینادب دیاب ،دنناوخیم ار فلتخم یاهباتک هک یناگدنسیون لاح هب اشوخ

.دنناوخیم باتک دایز هک یناگدنسیون لاح هب اشوخ سپ .تسین ،دهد تاجن ینادان زا ار ام هک یباتک زا رتشخب تذل یزیچ چیه هک مینادیم

:ّینمَّتلا ُدیُفی ام نِّیَع-13

.َنیرباِّصلا َعَمَ هللا ََّنأ یْنبا ای مَلِْعا.مَویلا لالخ ٍۀَِّیئاذِغ ٍَۀبْجَو ُّمََهأ َروطَْفلا َّنإ

.ِهب َُّمتَْهیالَو هِدالَوأ َِلبَقتْسُِمب ُرِّکَُفیال ُهَّنَأَک.ماعلا اذه تایرابملِاب ُزوَفأ یَنتَْیل

:سنِجِْلل ۀیفّانلا »ال« نِّیَع-14

.انَدْنِع ال َو مُکَدنَع ِتامولعملا َِّنإ.ٍتاَونَس ُذنُم َِکلذ َتَْتبْثأ َْتنَأف َِکتَقادَص ِیف َّکَش ال

».ِۀَسرْدَْملا َیلإ ْمُکتالاِّوَج اوبِلَجت ال« :بّالُّطِلل ُریدُْملا َلاق.ال َمأ ُرَفَّسلا َنِم َعَجَر یَخأ َناک ْنإ ملَعأ ال

:هیبشّتلا اهیف دجوی یّتلا ِۀرابعلا ّنیع-15

!ریخلا لامعاب مایقلا یف هللا یلع نوّلکوتم اّننإ!ًاقئال ًافظوم یننوبسَحی ریدملا تیل

!عیمجلل قیرطلا ریُنی حابصم )ع( نیسحلا ّنأک!لمعلا نع ینعنمتال اهّنکلو ۀملظم یلایللا هذه

:»ال« عون نع حیحصلا ّنیع-16

)یهن( .لییارسا نم اوفاخی َّالا نیملسملا ّلک یلع)یهن(.ٌمیحر ٌروفغ ّهنال هللا ِحور نم ْسَأَْییال

)یفن( .انتمّلع ام ّالا انل ملعال کناحبس ولاق)سنج یفن( .اهناها و هسفن رّقح نّمم ریخلا اوجرتال
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:ِـل َبسانملا َموهفملا ّنیَع-17

».َنوُمتَْکی اِمب ُمَلَْعأُ هللا َو مِهبوُلق یف َسَْیل ام مهِهاوفَِأب َنولوَقی«

تسین راتفگ هب رسارس یگرزبتسین رادرک مین نوچ هتفگ دص ود

.هیفُخی ام هللا ُمَلَْعی ،َنَّوَلُْملا َصْخَّشلا َِّنإ

تدزادنا ردنا کاخ هب ّربکتتدزارفا تعفر رس عضاوت

درآ شیوخ دیق هب اهلد ۀمهدرآ شیپ مرن راتفگ هک ره و

:هیبشتلا ینْعَم اهیف دجُوی ال ۀرابع ّنیع-18

.اقح َّنُکدیُفت ۀلصاوتملا ۀءارقلا ّنأ َنْمَلَْعت َّنَُکتَْیل.نیبَّذکُم ِسانلا عم نومَّلکَتی نَمَک اَونوکت ال

.یوقتلا ُلثم َسابل ال.َنیملاظلا و ملظلا ماَمأ صوصرم ٌناینب َدونجلا َّنأک

:یبارعإلا ّلحملا وأ یفرصلا لیلحّتلا یف أطخلا ّنیع-19

»نیمَرکُملا نِم ینلَعَج و ّیبَر یلرَفَغ اِمب ،نومَلَعی یموق تیل ای لاق ّۀنجلا ِلُخدا لیق«

هلعاف بئان عم لعف / بئاغلل - یثالث درجم - لوهجم - یضام لعف :لیق

لوعفم / لأب فّرعم - )تّانجلا( هعمج و ثنؤم درفم - مسا :ّۀنجلا

ۀیلعف ۀلمج و لعف / )لاعِفا( باب نم یثالث دیزم - َنیبئاغلل - مولعم - عراضم :نومَلَعی

ًامئاد ۀحوتفم نون ۀمالع و ّرج فرح هب رورجم / )مارکإ( هردصم و لوعفم مسا - ملاس رکذم عمج :نیمَرکُملا

:یبارعإلا ّلحملا و یفرصلا لیلحتلا یف حیحّصلا ّنیع-20

»دیعبلا کیلع بّرُقی و بارّسلاک هَّنإف باّذکلارَِشتَست ال«

لوعفم / لأب فرعم - )بذک( هدرفم و ریسکت عمج - مسا :باّذَکلاهلعاف عم لعف / لاعفتسا باب نم یثالث دیزم - بطاخملل - یهن لعف :رِشتَست ال

)دیعبلا( هلوعفم و لعف / دئاز فرح هل و یثالث دیزم - بئاغلل - عراضم لعف :بّرُقیّرج فرح هب رورجم / ۀرکن - ۀغلابم مسا - رکذم درفم - مسا :بارَّسلا

:ِسْنِجِْلل ّۀیفانلا »ال« ّنیَع-21

.انْأَطَْخأ َوأ انیَسن ِْنإ انْذِخاُؤت ال انَّبَر.ِهِمالک یف ُقُدَصیال ْنَم ماَمأ یل َلُّمَحت ال

.ساَّنلا ُمَحَْریال ْنَمُ هللا ُمَحَْری ال.ًاعیمَج ِِّهللا َۀَّزِْعلا َِّنإ مُُهلوَق َْکنُزَْحی ال َو

:ۀیلاتلا تارابعلا یف تاملکلل یبارعِالا ّلحملا یف ًأطخلا ّنیع-22

)أدتبم( .هللا ِۀردق یلع ّلدت ٌتایآ ِنآرقلا یف)لاح( .ۀّیملعلا ۀقباسملا یف مهِحاجن ببسب َنیحِرَف اوناک مّهِنإ

)ِّنإ مسا( .ّدجلا ۀرایز نِم ِنارورسم ِنیوخَألا ِّنإ)تفص( .ادج ِۀضِماغلا انلکاشَم لوحً اریثک رّکُفن

:بیرعتلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-23

»!تسا یتسه شنیرفآ رد یقیسوم تامغن نیرتابیز زا ناسنا بلق نابرض«

!ملاعلا قلخ یف ۀّیقیسوملا تاوصأ نسحأ نم تاّقد ناسنإلا بلقل نوکت!ۀّیملاعلا ۀقلخلا یف یقیسوملل تامغن نسحأ نم تاّقد ناسنإلا بلقل ّنإ

!ملاعلا ۀقلخ یف یقیسوملا تامغن لمجأ نم ناسنإلا بلق تّاقد ّنإ!ۀقلخلا ملاع یف ۀّیقیسوملا ناحلأ لمجأ نم ناسنإلا بلق تاّقد نوکت

؟»ال« نم ناعون ُدَجوی ٍۀَرابِع َِّیأ یف-24

.ِۀایَحلا ِیف ْحَجَْنی ال سّانلا َماَمأ ْعَضاَوَتیال ْنَم.ِبدَألاَک ثاریم ال و ِلْهَْجلاَک َرَْقفال

.َُهل َدْهَع ال ْنَِمل َنید ال.هیف َۀَکََرب ال َو ٌءاد َوُه امَّنإَف ،هیَلَِع هللا ُمْسا ُرَکُْذیال ٍماعَط ُّلُک

:ِسْنِجِْلل ۀیفاّنلا »ال« اهیف یّتلا ۀرابِعلا ّنّیَع-25

.ٍۀیحان ِّلُک ِیف اهِسْأَر ِکیرحِتب صّقنلا اذه ُضِّوَُعت اهَّنکلو ِۀَموْبلا ُنْیَع ُکَّرَحَتت ال.َلَمَْعلا ُهُِقفاُری ال ٍلوق ِیف َرْیَخ ال« :ُلوَقی ًاِمئاد یَبأ

.راّفْکلا َو َنیکرشُْملا ِتادوبعَم اّوبَُسی َّالأ َنیمِلْسُملا ُرُمَْأی َنآرُْقلا َِّنإ.ِباقلألِاب اوَزب اَنت ال و مُکَسُْفَنأ اوزِمَْلت ال َو
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:دعاوقلا و موهفملا ثیح نم )َّنکل( مادختسا یف حیحَّصلا ّنیع-26

!اومهف ام ذیمالتلا ضعب ّنکلو ادیج تسُّرد!َنوعجری ال ذیمالتلا ّنکل

!ًابعص مّلعملا نحتمی ّنکلو ۀٍّقدب سوردلا ُتعلاط!اودَهاش ام مّهنکل

.هیبشتلا اهیف یّتلا ۀَرابِعلا نِّیَع-27

.ًاباَوت َناکَ هللا َّنإَ هللا رِفَغتْساَو.ِبَهَّذلا نَّم ٌطویخ سمِّشلا ََۀَّعشأ َّنَأَک

.هنودعاسی مهَّلََعل ،عیمجلا َنِم َۀَدَعاسُملا بَلَط ُهَّنإ.َءارقَْفلا َنوکرُدی َءاینغَْألا َتَْیل

)لعفلاب ۀهّبشملا فورحلا مادختسا یف( :أطخلا ّنیع-28

!نوملعی یموق تیل ای لاق!انعَم هللا َّنإ !نَزَحت ال

!ئطاّشلا یلع ۀرکلاب نوبعلی لافطألا ّنأک!نولقعت ّلعل ایبرع ًانآرق هانلعج ّانإ

:رثکأ اهیف رسکملا عمجلا یّتلا ۀَرابعلا نِّیَع-29

.اِنتنیدَم ِفِحاتَم یف ٌۀَمیدق ٌراثآ َکانُه.ِۀرفَّسلا ِهِذه یف مُکدالب ِنُدُم َعیمَج ُدِهاُشأ یَنتَْیل

.ّبَِأل و ٍّمُِال ساُّنلا اّمنإ ِبَسَّنلِاب ًالهَج ُرِخافلا اَهَُّیأ.ِفَرُغلا ِِذفاَون نم انیتأت ِلافطَألا َتاوصأ انعِمَس

:ۀهباشملا هیف ام ّنیع-30

!فّصلا یف امهمّلعم نادعاسی نذیملتلا نیذه ّلعل!سّانلا ۀیادهل ًاجارس نوکیس ءادهشلا مالک

»صوصرم ناینب مّهنأک افص هلیبس یف نولتاقی نیذَّلا ّبُحی هللا ِّنا«!امهتکرهش یف ناقئال نافّظوم ۀقیدص و یَبا ناک

:سنجِلل ّۀیفانلا »ال« نِّیع-31

.انتمَّلَع ام ّالا انل َملعال کناحبس اولاق.طیشن رجاتال لیلج ٌرعاش اذه

.ًافاحِلا ساّنلا نولأسیال مهامیِسب مهفرعت.لخبلاب سانلا رمأی یّذلاک ّنکتایح یف نشَِعتال

؟طخ اهتحت یّتلا فورحلا لوح أطخلا َوُه ام-32

)دیکأتّلل( .اِنتیب ْنِم ِۀقرَّسلِاب ماق ُهَّنَِأب ُّقراسلا َفََرتِْعا)ّینّمتّلل( َِکلذ َنوفِرَْعی مَُهتَیل ،مَُهل ٍءیَش َّلُک انْلََعف

)ّهیهّانلا ال( .أَطَخلا َدنِع ِهریَغ یلع ٌدََحأ کحَْضی ال)سنجلل ّۀیفّانلا ال( .َِۀنامألا ِءادأ ِیف َِۀنایخلا َنِم لصحی ٍلام ِیف َریخ ال

؟»ال« عاونأ نم حیحصلا وه ام-33

)هیفان( ءایلوأ نیرفاکلا نونمؤملا ذختی ال)هیهان( ؟لوقلا اذه یلإ نوعمست الأ

)هیهان(.هتایح یف نالسکلا حجنی ال)سنجلل ۀیفان( .ٍنِّولتم ٍیرما ِّدو یف ریخ ال

:ٌّطَخ ُهَتحت اِمل یبارعِإلا ِّلحَملا لوح حیحَّصلا ِنِّیَع-34

».میقتسُملاطارّصلا اونَِّیُبِیل َءایبنَألا مِهَیلإُ هللا َلَسَرأ«

هیلإفاضم ،لعاف ،لوعفمۀفص ،لوعفم ،لوعفمۀفص ،لوعفم ،أدتبمهیلإ فاضم ،لوعفم ،لعاف

؟»ِنْیتَلْمُج لاصِّتإل ٌفرح« اهیف ٍۀرابع َُّیأ-35

ً.اریثک ُلِواُحت کََّنأ ُمَلَْعأ :یلیمِزل ُتُْلق.ِّهللا َدْنِع ُهودَِجت ٍرْیَخ نِم مُکِسفنِأل ًائیَش اومِّدَُقت ْنإ

.اولِهَجام ُءادَعأ ساَّنلا َّنإ.مُکِمِّلعُِمل مُکسِلْجَم نَع اومُوق

:ّطخ اهتحت یّتلا فورحلا ینعم نییعت یف أطخلا ّنیع-36

)دیکأتلل( نامیإلا لکأی دسحلا ّنإف دساَحت ال)لصاوتلل( »نوملعتال متنک مّکنکلو ثعبلا موی اذهف«

)هیبشتلل( ناجرملاو توقایلا ّنّهنأک)یّجرّتلل( یلاتلا مویلا حابص نوبعتم نیّدجملا لاّمعلا ّلعل

:دیکّأتلل ءاج لعفلاب ۀهبشملا فرحلا ّنیع-37

!ۀیتاّذلا مهتاردق یلع نودمتعی نوملسملا َتیل!لهَجلا َنِم ُّدَشا َرقفال

!کقدَصا ّینإ :َهل تلق یتملک قّدصیال اّمل!داهتِجا نود حاجّنلا یلع لصحتال ّکنأ مَلِْعا
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:َِۀفرعَملا ُمسا اهیف سیل یّتلا ۀَرابعلا نِّیَع-38

.حجَنت و َزوَفت یکل اینُّدلا ِیف ََکلامآ رَِّصق.عیبَّرلا ِیف راهزألا و دورولا َیلإ ِرظَّنلا َدنِع ُنویعلا ُّرُُست

.ٍۀَّصاخ ٍۀَسردَم یف ُسُردی ّهنَأل زٌّیَمتُم ٌِبلاط َوُه.دنوامد َلبَج دَعَصی َنأ ٌبابش عاَطتِسا

:سنجلل ۀیفان »ال« ّنیع-39

!سّانلا محریال نَم هللا محریال»نیّدلا یف هارکإ ال«!ۀئیسلا ال و ۀنسحلا یوتست ال!بولقلا ّنئمطت هللا رکذب الأ

:ّیبارعالا ّلحملا و یفرّصلا لیلّحتلا یف حیحّصلا ّنیع-40

»ۀردّانلاتاناویحلا دیصل ۀفلتخم قطانم یلإ رفاسأ انأ«

هیلإٌفاضم / ینبم ،لأب فّرعم ،ثنؤملل ملاس عمج ،مسا :تاناویحلا

هلعاف عم لعف / دئاز فرح هل و )ۀَلَعافُم( باب نِم یثالث دیزم ،مزال ،ینبم ،ۀدحو مّلکتملل :رفاسأ

)قطانَم( اهفوصوم و ۀفص / )فالِخ هردصم( لعاف مسا ،ۀرکن ،ثنؤم درفم :ۀفلتخُم

ۀفص / یثالث دّرجم نِم لعاف مسا ،برعم ،لأب فرعم ،ّثنؤم :ۀرداِّنلا

:ۀلمجلا هذه ماهبإ لیُزی لعفلاب ۀهبشملا فورحلا ّنیع-41

»  .................. ناحانَج نیّدلا و ملعلا ّنإ«

!امهیلک یلع لصحی نأ ّبحی ناسنإلا ّنأک!امِهب ّالإ ناریطلا یلع ردقیال ناسنإلا ّنِأل

!امهنِم ینغأ ۀعانقلا ّنکلو!دهَج نود امهایأ انیطعی رهدلا تَیل

:هیبشتلا اهیف ُدجُوی یّتلا ۀرابعلا ّنیع-42

.انقرط ُءیُضی ٌحابصم ءایبنالا ُمالک ّنأک.هقلاخ ضرُقی اّمناف ًالام َنیکسملا ضرُقی نَم

.ۀمیظعلا یبونذ رفغ دق میرکلا ّیبر َّلََعل.هللا اضر بسکل سانلا نودهی ءایبنالا ّنإ

:َنْیَغارَفِْلل َبِسانملا نِّیَع-43

»ً.ادِّیَج اُمتْسَرَد .................. ّۀیلاع ٍتاجرَِدب ِناحَجَْنت .................. َتَْیل« :ُذاتسألا َلاق«

امُکَّنِکل - امُکامُهَّنَِأل - امُهامُکَّنَِأل - امُکمکُّنِکل - ْمُک

:ۀیلاتلا ۀیآلل یفرصلا لیلحتلا و بارعإلا یف حیحّصلا ّنیع-44

.»نورَّکذتی مهّلَعل ساِّنلل َلاثمألاُ هللا ُبِرَْضی«

هبٌلوعفم / ۀفرعم ،)لثَْمأ هدرفم( ریسکتلا عمج ،مسا :لاثمَألاۀّیلعف ۀلمجلا و لعف / مزال ،یثالث دّرجم ،بئاغلل ،عراضم لعف :ُبِرَضی

لعاف و لعف / مولعم ،ریکَْذت هردصم یثالث دیزم ،عراضم لعف :نورَّکَذَتیّلعل مسا / ۀفرعم ،َنیبئاغلل ،لّصتم ریمض :مُه

؛دیاهدروآ نامیا هکیناسک یا :  »َنوُقََّتت ْمُکَّلََعل ْمُکِلَْبق ْنِم َنیِذَّلا ىَلَع َِبتُک اَمَک ُمَایِّصلا ُمُکْیَلَع َِبتُک اُونَمآ َنیِذَّلا اَهَُّیأ َای«-45

!دیسرتب ادخ زا هک دشاب ،دناهدوب امش زا لبق هکیناسک رب زین و دندرک رّرقم ار هزور امش رب

!دینک هشیپ ادخ یاوقت هک دشاب ،دناهدوب امش زا شیپ هکیناسک رب و دناهتشون ار هزور امش رب

!دیوش راگزیهرپ دیاش ات ،دندرک بجاو امش ناینیشیپ رب هک هنوگنامه دناهدرک بجاو امش رب ار هزور

!دینک هشیپ اوقت دیاش ات ،دش ررقم دناهدوب امش زا لبق هکیناسک رب هک روطنامه هدش رّرقم امش رب هزور

:حیحَّصلا ّنیع-46

!دوشیم لاحشوخ اهنآ اب و دروآیم دای هب ار دوخ یمیدق تارطاخ ناسنا ًاعطق : اهب حرفی و ۀمیدقلا هتایرکذ ُناسنإلا رکذی دق

!تسا هدرکن دیدرت ،تشاد زاین نآ هب شاهداوناخ هک هچنآ ندیرخ رد ردپ : هترُسا هیلإ جاتحت ام ءارش یف ُدلاولا دّدرتی ال

!دننکیم راتفر یبوخ هب نارگید هب تبسن هراومه نانیا : ًامئاد ًۀنسح ًۀلماعم نیرخآلا نولماُعی اوناک ءالؤه

!درادب تسود ار هسردم نآ رد لیصحت زومآشناد نیا شاک : ۀسردملا کلت یف ۀسارّدلا ّبُحت ۀذیملتلا هذه تیل
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:ینعملا و عونلا یف فلتخی »ال« فرح ّنیع-47

!اهترمث ُناسنإلا یریس و ۀجیتن نود کانه ۀلواحم ال!ۀدئاف هل سیل مالک یلإ عمتسن نأ ّبُحن ال اّننإ

!لبق نم هتخبط دق اّهنأل تیبلا یف ًاماعط ّیُما خبطت ال مویلا!هللا ءاش نإ میقتسملا طارّصلا نع نونمؤملا دابعلا دعتبی ال

:»لمعلاب مایقلا نع یّهنلا« هیف ام ّنیع-48

!هللاریغل مهلاوما نوقفنی نِّمم نکتال!ریخلا لامعأ ّالإ بلطتال یتخأ

!ۀّدشب درابلا مّایألا هذه رحبلا ءاوه ّنأ یف ّکشال!ال مأ ناحتمإلا یف َحََجن لَه یخأ نأ ملعأ ال

:نیغارفلا لمکأ-49

ً»ادبأ ءارولا یلإ دوعیال نامّزلا .................. رمألا اذه ُتمهف ناحتمإلا یف تبسراَُّمل .داهتجإلا یف حاجّنلا  .................. ملْعإ«

ّنأک - ّنإّنکل - ّنأتیل - َّنإّلعل - َّنأ

:موهفملل بسانملا نیع »!ۀدسفم بضغلا ّنإف ،بضغتال«-50

وش کاخ رّبکتیب ور ار ربک یهاوخن رگوش کاپ رّبکت زا دزیخ ربک زا مشخ هلمج

تنونشخ راتفر هبترم نیدب تسیچ سپدرک نیجع قشع اب وت تاذ ادخ هک یناد

ار ناج میظع مشخ نکن راکناار نامرد نکم ناهن سپ هدمآ درد

تشاد ناج هچرگا تخوس دوخ شتآ ردورس ۀقاس رب مشخ تفرگ هک یتقو

:هیبشّتِلل ۀادأ لعفلاب ۀهبشملا فورحلا ّنیع-51

!ۀّیئوضلا حیباصم نِم ءولمم ۀحفص لیّللا دنع ءامسلا ّنأک!بتُکلا رایتخإ یف دیدحّتلا بتاکلا ّهبَش ءیش ّیأب

!افص هلیبس یف نولتاقی نیذَّلا ّبُحی هللا ّنإ!ۀدیدج ۀغل نومّلعتی لافطألا کئلوا تیل

:ّطخ اهتحت یّتلا تاملکلا لوح أطخلاّنیع-52

.نورخآلا اهرامث نِم َلُکَأی ْیَِکلً اراجشا ُسرغن ُنَْحن«

بوصنم و لوعفم / برعم - ریسکت عمج - مسا ً:اراجشاعوفرم و ادتبم / ریغلاعم ملکتملل - ریمض - مسا :ُنحن

عوفرم و ربخ / برعم - ملاس رکذم عمج - لیضفت مسا :نورَخآلابرعم - بیاغ رکذم درفم - عراضم لعف :َلُکأی ْیَِکل

:»ال« عون نع أطخلا نیع-53

)سنجلل ۀیفان( !هل ماود ال ،لیّللاک ملّظلا ّنإ)ۀیهان( !؟ساّنلا لامعأ یری هللا ّنأب ملعت الأ

)ۀیفان( ً!اریثک دهتجی ال نم حاجّنلا رظتنیال)ۀیهان( !لام هل سیل نم ّلک اورّقحتال

:.ۀحیحَّصلا ۀمجرَّتلا ّنیَع-54

ناکیدزن :نیبارَقنداد تاجن :ذاْقِنإندرک یخوش :ءازِهتِساتب :مانصأ

:باوَجلا و ِلاؤُّسلا ِنَع أَطَخلا ِنِّیَع-55

.ًءاسَم ِۀَسِماخلا ِۀعاَّسلا یف ُسُرَدأ ؟راهَّنلا َلالِخ ُسُردت ًۀَعاس مَک.ِرََشبلا َِۀیادِهل ؟َءایبنَألاُ هللا َلَسَرأ اذاِمل

.ِرَطَملا ببسب ٌدََحأ َءاج ام ،ال ؟سَمأ ُفویُّضلا مُکَءاج لَه.ًۀَّیخیرَأت ًاُبتُکُ أَرقأ ؟اُهأَرَقت یّتلا ُُبتُکلا َیِه ام

: ۀرابعلا هذهل بسانملا لاؤّسلا ّنیع »سّفنلا داهجک َداهجال انئامظُع نم یوُر«-56

؟ِءامظُعلا نم یوُر ام؟ُلضفأ سّفنلا ُداهج اذامل؟سفّنلا داهج ِداهجلا نم ُدِصقی له؟ُداهجلا َهِّبُش َِمب

:»!لفسألا یلإ یلعألا نم هسفن فذقی نأ ّالإ ِناریَّطلا مّلعتی َخرَف ال«-57

!دزادنیب نییاپ هب الاب زا ار دوخ دناوتب هک دریگیم دای ار ندرک زاورپ یاهجوج طقف

!دزومآیمن نییاپ تمسهب الاب زا دوخ ندشباترپ اب زج ار ندرک زاورپ یاهجوج چیه

!دزادنیب نییاپ تمسهب الاب زا ار شدوخ هک دزومآیم ار زاورپ ینامز طقف یاهجوجره

!دنک باترپ نییاپ هب الاب زا ار شدوخ هکنیا رگم ،دریگب دای زاورپ هک تسین یاهجوج چیه
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:ًالماک ًایفن ءیشلا یفن یلع ّلدی ام نِّیع-58

!ۀبیغلا ال و هیف بغرأ بذکلا ال!ۀنتف ال و دیُرا ّرش ال!بذکت ال تنأ ،ال!بذکلا یف ریخ ال

:أطخلا نِّیع-59

.میتسه ردام و ردپ کی زا ام ًاعطق و دنربارب مدرم ۀمه !ناردارب یا :بأل و ّمأل اّننإ ءاوس سانلا ّلک :ناوخإلا اّهیا ای

.میشاب هتشادن یاهتسیاش راک رگا ،دناسریمن دوس ام هب بسن و لصا ًاعطق :حلاص لمع اَنل نکی َمل نإ انعفَنیال بََسنلا ِّنا

.دناسریمن دوس وا هب شراگدرورپ دزن رد دنک راختفا لهج یور زا شبسن هب سک ره هک مینادیم و :ّهبر دنع هعفنیال ًالهج هبََسن رخاَفَتی نَم ملَعِنل و

.دننکیم راختفا ناشبسن و لصا هب نانادان طقف و تسا راوتسا لقع یارب راختفا ًاعطق و :طقف مهبسَِنب نورختفی لاّهُج و تباث لقعل رخفلا اّمِنا و

:دیکأتلل ءاج لعفلاب ۀّهبشملا فرحلا ّنیع-60

.ۀارابملا هذه حجنی بوبحملا یقیرف َّلََعل.نینسحملارَجا عیضیال هللا ّنإ.ًابارت ُتنک یَنتْیل ای ُِرفاکلا ُلوَقی.ِءامسلا یف  ٌحابصم َرمقلا ّنأک
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