


 عربی دوازدهم ریاضی و تجربی فصل چهارم- پرش- تستی

:عوّنلل قلطملا لوعفملا ّنیع-1

.ُهَفَِصأ َنأ ُردَقأ الً اربص ِلکاشملا یلع تاهّمُألا ُربص َناک.ًابیجعً اریثأت َنیبطاخملا یلع ّرثُؤی ّنیّللا ُمالکلا

.ارکفتم هللا هقَلَخ امکً اریبدت ُهروُمأ ّربد دق َناک ُناسنإلا.یئاّزعأ ای هیلإ َنیقاتشُم ًابُّرَقت مکُّبر یِلإ َنوبَّرقَتت

:ّیفرّصلا لیلحتلا و بارعإلا یف حیحصلا ّنیع-2

»هئارآ یف رهظی ًاقیمعً اریثأت هسفن یف ّرثؤیف هئراقهحّفصَتی باتک َّبُر«

.)ه( لصتم ریمض هلعاف و لعف / مولعم - نیفرح ۀدایزب یثالث دیزم - عراضم لعف :ُحَّفَصَتی

لوعفم / )أرق( لعف نم لعاف مسا -رکذم درفم - مسا :یئراق

قلطم لوعفم / ۀرکن - )َرَّثأ( لعف نم و لیعفت نزو یلع ردصم ً:اریثأت

فوذحم هلعاف و لعف / بئاغلل - یثالث درجم - عراضم لعف :رهَظی

لعفلا عون نایبل ءاج ً»ارْبَص« ّنیع-3

تاهّمُالا ربص نم مظعاً اربص دِهاُشا ملًاربص کباصا ام یلع ربِصا

ۀیماسلا هتایامن یلا لوصولل ًامیظعً اربص روبصلا یلیمز َلَّمََحتًاریخ هللا کیزُجیً اریثکً اربص بئاصملا یلع تَربَص اذإ

:قلطملا لوعفملا ّنیع-4

.ًابُّجعت تدقعنإ یتلا ۀلفحلا نم تبُّجعت.ًاقلُخ ۀسردملا یف بلاطلا اذه َنُسح.ًاملع فصلا یف ذیمالتلا مُّلعتی.امدقتم ۀسردملا یف بالّطلا مّدقتی

:ِنیغارفلل حیحصلا ّنیع-5

.ًاعیرس .................. ۀیّوناثلا سرادملا نِم .................. ِءالؤه ُعِجَْرت

ًاعاجِرإ - ُلافطَألاًاعوجُر - ُتاذیملتلاًاعاجِرإ - ُتابلاطلاًاعوجُر - ُذیمالتلا

:لعفلا عوقو نع ّکشلا عفِرل ردصملا ّنیع-6

.ًاعییضت کتاقوأ ّعیُضت الف ًالقاعً اذیملت تنک ْنإ.هبجُعی ًءاطعإ حّالفلا کلملا یطعأ

.نیرِّخأتُم انْلَصَو انّنکلو ۀارابملا ِۀدهاشِمل انبهذ.ًالیمج ًءافو مکدهعب اوفوأ ءاقدصا ای

:هعون فلتَْخی قلطُملا لوعفَملا ّنیع-7

.َنیدهتجملا َمُّدَقت تالاجملا عیمج یف َنْمَّدََقت و َّنکدالب یف َۀدیدجلا مولعلا َنِْبلاط.بّجعتلاب ًءولْمَمً ارظن ۀلیمجلا رظانَملا یِلإ َنورظَْنت اذامل

.ِرمَألا یلإ هُّبنتلا َنیلوؤسملا یلع ُبَِجی و ًاثیولت انتنیدَم َّوج ُّیعانصلا ُلمعملا ُثِّوَُلی.ُهریظن دَِجی َْملً ارافغتِسإ ناضمر رهش یف کبونذل کِّبر یرِفغتِسإ

:لعِْفلا عوقو ۀیفیک نایِبل حیحَّصلا ّنیَع-8

».  .................. نیرَخآلا ِقوقِحب ََّمتَْهِنل «

ًۀریثک ۀیمهأًاِغلاب ًامامتِهااَمتْهُمًامامتِها

:ًاقلطم ًالوعفَم ّنیع-9

.امهمً اراذِنإ ِسانلل َنیلوؤسملا ُراذِنإ َناک.ِراصعألا َلوط َنیرِذنُم ِهِءایبنأبُ هللا انَرَْذَنأ

.ِۀایحلا لوح ۀّمهملا لئاسملا اومّلعَتی ّیتح ِءاربُخلا َراذِنإ اهَدالَوأ ُّمُألا ُرِذُْنت.ّیلامتحالا رَطَخلا نِم ۀاجنللً اراذِنإ انتیرق یف َتَْیل

:قلطملا لوعفملا سَْیل ام نِّیَع-10

.ِمِظاعَْألا َفاوط ِتَْیْبلِاب َفاطَف )ع( ُمامْإلا َءاج.هِریَغ ِمیلَعت ِلْبَق ِهِسَْفن ِمیلُعِتب ْأَدَْبیْلَف ًامامإ سّانِلل ُهَسَْفن َبََصن ْنَم

.ًۀَّیِساق ًاموجُه نیّصلا یَلَع اومُجَْهی َنأ اوعاَطتْسا َلوغُْملا َِّنإ».ًۀَدِّیَج ًَۀفِرْعَم ُُهفِرَْعأ اَنأ« ؛ُقَدزَرَْفلا َلاق
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:ۀیلاّتلا ۀلئسألا نع باوجلل بسانملا ّنیع -11

:لعفلا عوقو یلع دیکأت هیف ام ّنیع

!ًاضیأ تادهتجملا میرکتل رخآ سلجم دقعنإ!کلذ نم ُتْحرََفف ًاماستِبا یهجو یف یُّما تمستبا

!نیتطیشن نیتعامج ّالإ ۀحاسلا یف تیأر امً!اراهن و ًالیل هسورد ۀعلاطمب بلاطلا ُّمتهی

■■

:لعفلا عوقو یلع ۀیانعلا و مامتهألا هیف ام ّنیع-12

.ریخلا ّلک هل بلطیف ًامارتحا هابأ مرتحی نمؤملا.هئایلوأل هللا هَحتف باوبأ نم باب داهجلا ّنا

.دحاو عوبسأل ًالماک ًاعنم مّلکتلا نع بیبطلا ینعنمً.ارکاش نوکن نأ انیلع قلاخلل ِرکشلا لثم قولخملل رکشلا

:»ۀدافتسإ اهیف نوشیعی یّتلا ۀعاسلا َنِم نودیفتسَی ءالقعلا نکلو لبقتسملاب نوملحی و یضاملاب نوکسمتسی لاهّجلا-13

.دننکیم هدافتسا ،دننکیم یگدنز نآ رد هک یتاقوا زا ًامتح نالقاع اما ،دنتسه ییایؤر هدنیآ هب تبسن و دنوشیم کسمتم اههتشذگ هب نالهاج

.دننکیم هدافتسا ًاعطق ،دننکیم یگدنز نآ رد هک یتعاس زا نالقاع یلو ،دننیبیم ایؤر رد ار هدنیآ و دنزیوآیم هتشذگ هب نانادان

.دنربیم ار هدافتسا تیاهن ،دننکیم تسیز نآ رد هک یتعاس زا نالقاع هک یلاح رد ،دنزودیم مشچ هدنیآ و هتشذگ هب نالهاج

.دننکیم ،دنتسه نآ رد هک ینامز زا ار هدافتسا نیرتهب نالقاع اما ؛دنراد ار هدنیآ یوزرآ و دننزیم گنچ هتشذگ هب نانادان

:ًافوصوم َسیل أدتبملا ّنیع-14

.ًۀنسح ًۀیبرت اهءانبا ّیبرت یّتلا یه ّۀیلاثملا ّمألا.ًاباوث ّکبر دنع ٌریخ تاحلاصلا تایقابلا

.ۀّیقالخالا مراکملا لوح یعم مّلکت و ینءاج ملاع لجر.یلاعت ِّهللا اهلعفن یّتلا یه ۀدابعلا ریخ

.ًایضام ُمَجَْرُتی َعراضُْملا ِنِّیَع-15

.ِباحَّسلا َّرَم ُّرَُمت َیِه َو ًۀَدِماج اُهبَسَحت َلابِْجلا یَرت َو.ُءاَشی َنَِمل َقْزِّرلا ُطُسَْبیَ هللا َّنأ اومَلَْعی َْملََوأ

.مهِسُْفنِأب ام اورِّیَُغی ّیتَح ٍموَِقب ام ُرِّیَُغیالَ هللا َِّنإ.ٍفوَخ ْنِم مَهنَمآ و ٍعوج ْنِم مُهَمَعَْطأ یذَّلا ِتَیْبلا اذه َّبَر اوُدبَْعیْلَف

.َۀحیحَّصلا ۀَمجرَّتلا ِنِّیَع-16

.تسا رصم رد ناگدنسیون نیرت مهم زا داّقَع هک دوش یم هتفگ .َرصِم یف باِّتُْکلا ِّمََهأ ْنِم داَّقَْعلا ََّنأ ُلاُقی

.تسا توافتم هاگشورف نیا رد تیفیک ساسارب تمیق اقآ !یّدیس ای ِرَجتَملا اذه یف ِتایعوَّنلا َبَسَح ُراعْسَْألا ُفَِلتَْخت

.ینک یم وج و تسج اه یکیرات رد ار یگدنز ۀمشچ هک یتسرد هب و .تاملِّظلا ِیف ۀایَْحلا ُنیَع ُشِّتَُفن َْدق َو

.تسا هدش اهر هدوهیب هک درادنپ یم ناسنا ایآ .ًیدُس َکَرُْتی َْنأ ُناسنْإلا ُبَسَْحَیأ

:ۀیاقولا نون هیف سیل ام ّنیع-17

!ۀلأسملا هذه ّلح یف نونحلا یلیمز ای ّینعأ!ریبکلا یخأ ای ریغّصلا یدلو و ینمِحا

!مهتایح یف ازنک ساُّنلا دَِجی ال ۀعانقلا نم ینغأ!کدعاُسا یّتح ۀثداحلا هذه یف کعم ُتنک ینتیل

.یقابلا نع هعون فلتخی قلطملا لوعفملا نِّیَع-18

ً.اریهطت مکرِّهُطی َو ِتَیْبلا َلَهأ سجِّرلا مکنع بَهَْذِیلُ هللا ُدیُری اّمنإ.ًۀَِصلاخ ًَۀبوتِ هللا َیلإ اوبوت اونَمآ نیذَّلا اهَُّیأ ای

.ۀَحِجان مَهتایح ُلَعَْجیً اریثأت ِءاملُْعلا و ِءامظُعلا ِۀایح نِم اُنبابش رَّثََأت.ًامیظعً ازوف زاف دقف َُهلوسر وَ هللا عُطی ْنَم َو مَکبونذُ هللاُرِفَْغی

.ِلْعِْفلِاب ِۀهِّبَشُملا ِفورُْحلا َنِم اهیف ام نِّیَع-19

.ۀَّیبونجلا ِقطانَملا َیلإ انرَفاس َدق انَّنِکل و ِرَفَّسِلل ًابسانُم ُءاوَْهلا َسَْیل.َریْخلا َرت َریَْخلا ِبُلَْطت ِنإ

.ٍنیبُم ٍباتک یف ِّالا َسبای ال َو َبطَر ال َو.َِکلذ ِتَدَرأ ِْنإ َِکتَدَعاسُم عیَطتَسأ

:لعفلا عوقو یلع دیکأت هیف ام ّنیع-20

.ًامیلست اومّلس و هیلع اوّلص اونمآ نیذلا اّهیا ای.ًاغلابً اداهتجا مهفئاظو یف ذیمالتلا دهتجی

.اوقّرفت ال و ًاعیمج هللا لبحب اومصتعاو.یلورکشا و مکرکذأ ینورکذاف
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:موهفملا وأ همجرتلل باوجلا یف ّقدالا و ّحصالا ّنیع-21

.دحأ هملعی ال اّمع ًابیجعً ارابخإ سانلاربخأ دق نآرقلا اّمنا

.تسا هداد ربخ یزیگناتفگش روط هب مدرم هب دنادیمن یسک هک هچنآ ۀرابرد نآرق طقف

.تسا هدرک ربخاب یبیجع روط هب هتسنادیمن ارنآ یسک هک یبیجع رابخا زا ار مدرم نآرق

.دهدیم مدرم هب یبیجع رابخا دنادیمن سک چیه هک ییاهزیچ ۀرابرد نآرق

.تسا هداد مدرم هب دنادیمن یسک هک هچنآ ۀرابرد زیگناتفگش یرابخا هک تسا نآرق اهنت

:یدیکّأتلا َقلطُملا َلوعفملا ّنیَع-22

.ِءادعألا ِموجُه َماَمأ انَفقَو.ٍنَّیَزُم ٍقلُِخب مکَسُفَنأ اونِّیَز.ُفَصوی ال ًاقایتشا یبأ یلإ ُتَقتِشاً.ارُّثَأت یتذاتسأ ِمالَِکب ُترَّثََأت

:لعفلا عون نایبل غارفلل أطخلا نّیع .».................. ۀّیمویلا کلامعأ یف یدهتجت نأ کیلع«-23

!یعاسلا َداهتجا!ًاغلابً اداهتجاً!ادهتجم!نیغلابلا داهتجا

:ۀیبرعلا یلإ وأ نم ۀمجرتلل باوجلا یف ّقدألا و ّحصألا ّنیع-24

:»!ّرشلا وأ ریخلا نم اندِّعُبت و اهئوسأ وأ لامعألا نسحأ یلإ انوعَدت یّتلا یه اندئاقع ّنإ«

!دناریم یدب و یبوخ زا ار ام و دنکیم توعد نآ نیرتدب ای لامعا نیرتهب هب ار ام هک تسام دیاقع نیا انامه

!مینکیم یرود ندوب دب و ندوب بوخ زا ام و دنکیم اهنآ نیرتتشز ای کین لامعا هب توعد ار ام هک تسام دیاقع

!مینکیم یرود یدب و یبوخ زا ام و دناوخیم ار اهنآ نیرتتشز و اهراک نیرتبوخ ام یارب هک تسام دیاقع انامه

!دنکیم رود یدب ای یبوخ زا ار ام و دناوخیم ارف اهنآ نیرتدب ای اهراک نیرتوکین هب ار ام هک تسام دیاقع دیدرتیب

:هُعون ُفَِلتَْخی قَلطُملا َلوعفَْملا نِّیَع-25

.ًۀَقیقد ًۀَرَْظن مهِلشَف ِبابسأ َیلإ اورُظَْنی َنأ بِّالُّطلا یَلَع.َنیحلاِّصلا َنینمؤملا َلُّکََوتِ هللا یَلَع انْلَّکََوت

.هِربَص َجیاتن ُدِهاُشیً اربَص ِلِکاشملا یَلَع ِْربَْصی ْنَم.ُفَصوت ال ًۀحرَف یَخأ حاَجن َربَخ َعامَِسب ُتحِرَف

:ًافاضُم قلطملا لوفعملا ّنیع-26

ًالیزنت َنآرقلا کیلع انلّزن نحنًاغلاب ًامامتها ِۀئیسلا ۀفاظِنب میهفلا نطاوُملا َُّمتَهی

.ٍۀنس نم رثکا ًاقیمع ًامون ُمانی کمسلا اذه.ءارقفلا شیع ایندلا یف ُلیخبلا ُشیعی

:قلطملا لوعفملا ّنیع-27

.هلً ارکش ّهللا دجسن ۀالّصلا یف نحن.ۀنئمطُم ّفصلا یف ۀلئسألا نَع تبجأ

.تابلاطلا یلعً اریثک اقح تامّلعملل ّنإ.ایندلا یف ًاقداص ًاباسح انسفنأ بساحن نأ انیلع

.ۀیلاتلا ۀلئسألا نع باوجلل بسانملا ّنیع-28

:لعفلا عوقول دیکأتلا ّنیع

!اهیف ۀیلاع تاجرد بستکی ّیتح اًراهن و ًالیل هسورد یف ذیملتلا اذه لواح!هتایح یفً اریثکً ارقف هُسفن تعَرجت دق و ًاناسحإ ءارقفلا یلإ نسُحی ّهنإ

!اههجو یلع رورسلا و ۀجهبلا تناک و ۀّقدب اهلافطأ بعل یلإ رظنت ّمُالا تأدب!ۀعوفرم سوؤرب تالکشملا مامأ اودمصی ّیتح ًانیبم اًحتف نینمؤملل هللا حتفی

.یبارعإلا ّلحملا ِنَع ءاطخلا نِّیَع-29

)ادتبم :شاّفَخلا( .ناریِّطلا یَلَع ُرِدَقی یذلا ُدیحولا نوبَّللا ُناَویَحلا َوُه ُشافُخَلا

)لعاف بئان :ءاقدصألا( .ِدئادَّشلا َدنِع ِءافولا یف ُءاقدصألا ُفَرُعی

)یعون قلطم لوعفم ً:ارکذ( .ًالیمجً ارکِذ ٍۀَظَحل ِّلُک یف هللا اورکذاف

)یدیکأت قلطم لوعفم :سُفانت( ؟بِّالّطلا ِءالؤه ِسُفانتک ۀریخألا تاونّسلا یف ًاُسفاَنت َتدَهاش لَه

:یبارعإلا َّلَحَملا ِنَع حیحَّصلا وُه ام ّنیَع »مارَحلا ِمرَّحملا ِرهَش نِم یلوألا ۀِرشَعلا ِمایألا یف نینمؤُملا َماعِطا مهَّبَر َنیرکاش ساَّنلا اومعَطأ« ۀرابِعلا یف-30

رج فرح هب رورجم :مرّحملاقلطم لوعفم :َنیرِکاشتفص :ۀرشَعلالعاف :ساَّنلا
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.َۀحیحَّصلا َۀَمجرَّتلا ِنِّیَع-31

».ِهناِسل یلَع ِهبَْلق ْنِم ِۀَمْکِحلا ُعیباَنی ْتَرَهَظ ،ًاحابَص َنیَعبَرأِ ِهللا َصَلَْخأ ْنَم«

.دوش یم راکشآ شنابز رب شلد زا شناد یاه همشچ ،دوش صلاخ ادخ یارب دادماب لهچ سکره

.دش رهاظ شنابز رب شلد زا شناد ۀمشچ ،دش صلاخ دنوادخ یارب هاگحبص لهچ هک سک نآ

.دوش رهاظ شنابز رب شلد زا شناد یاه همشچ ،دنک تدابع هناصلاخ ار دنوادخ هاگحبص لهچ هک  یسک

.دش  دهاوخ یراج شنابز رب لد زا تمکح یاه همشچ ،دزرو کاپ تین ادخ یارب دادماب لهچ سک ره

.ًایعون اهیف قلطملا لوعفَملا ُنوَکیال یّتلا َۀَرابِعلا نِّیَع-32

.ًَۀناعتسا قراِّسلا یَلَع ِضبَقِْلل ِّیطرُشلِاب ُلُجَّرلا َناَعتْسا َِدق.ًانَسَح ًامیرکت اَنل َهنولَعَْفی اِمل َنیرخآلا َمِّرُکن َنأ انْیَلَع

.َنیبِّجََعتُملا َۀَرَظن بّالُّطلا َیلإ ُذاتسُْألا رََظن.ًالِماکً ارتِس ِفافَْجلا َدْنِع ُهَسَْفن ُُرتَْسی ِکَمَّسلا َنِم ٌعون َکانُه

:یفرَّصلا ِلیلحَّتلا ِنَع حیحَّصلا ِنِّیَع-33

»ً.اَدَبأ ُهاسَْننال ًاسْرَد انْمَّلََعت :َنیمِدان َُهل اولاق َو اوبِذَْکیال َنأ یلَع مُهَذاتُسأ بُّالُّطلا َدَهاع«

لأب ۀفرعم ،لعافلا ُمِسا ،بلاّطلا هَدرفُم ،ریسّکتِلل ٌعمَج ،مسا :بّالُّطَلاٌمولعم ،ٍّدعتم ،)ۀَلَعافم باب( ٌدیزم یثالث ،بَطاخملل رّکذم درفم ،رمأ لعف :َدَهاع

ٌمولعم ،ٌمزال ،لیعفت باب ،دیزم یثالث ،ریغلا َعَم ملکتمِلل ،ٍضام لعف :انْمَّلََعتۀرَکن ،لعافلا ُمسا ،مِدان هدرفم ،ّینثُم ،مسا :نیمدان

:عوِّنِلل قلطملا لوعفملا هیف َسَْیل ام نِّیَع-34

.َۀَزِجعُْملا َکِلت انْیأر ام دعب ًانامیا َنیَملاعلا ِّبَِرب ّانَمآً.اریثک ًامارکإ َنیرَخآلا َنومِرُکی ٌءاقِدَْصأ ِیل

.امِِهب ُقیُلی ًامارتِحا یتَّدَجَو یّدَج ُمَرتْحا َْنأ یِدلاو َبَلَط.ًۀَّیِمئاد ًَۀبَساحُم َانُسُْفَنأ َبِساَحن َْنأ انْیَلَع

:لعفلل دیکأتلا ّنیع-35

!ًابیجع ًاسفانت سوردلا ظفح یف تاذیمّلتلا تسفانت!سوردلا یف تاذیملّتلا ءالؤه سفانتک ًاسفانت ُتدهاش ام

!میقتسی هّلعلً ارفاو ًاماعنإ رشبلا یلع هللا معنأ دقً!اروفک ناک ول و ًاماعنإ ناسنإلا یلع هللا معنأ دق

.ِنَْیتَّداضتُملا ِنْیتَمِلَکلا ِنِّیَع-36

ِرفاسُم - لِحارَبََستِکا - َلانۀأطَو - ءاحَطبلاَعاَطأ - َدَّرَمت

.َۀحیحَّصلا َۀَمَجرَّتلا ِنِّیَع-37

».هیَبأ ماٍَّیأ ِیف ِکِلَملا َدْبَع ُْنب  ُماشِه َّجَح اَّمل ِتَْیْبلا ِلْهَِأل ِهِّبُِحب ُقَدْزَرَْفلا َرَهَج«

.دوب هتفر جح هب کلملادبع نب ماشه راگزور رد شردپ هک درک راکشآ ینامز ربمایپ نادناخ هب ار شا یتسود قدزرف

.درک راکشآ ،تفر جح هب شردپ راگزور رد کلملادبع نب ماشه هک یتقو ار تیب لها هب  شا یتسود قدزرف

.دوب هتفر جح رفس هب شردپ راگزور رد کلملادبع نب ماشه هک دش راکشآ ینامز ،تیب لها هب قدزرف یتسود

.تفر یم جح هب ،شردپ نامز رد کلملادبع نب ماشه هک یماگنه درک راکشآ ار تیب لها هب یتسود قدزرف

.یبارعإلا ِّلحَْملا و یفرَّصلا ِلیلحَّتلا ِنَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-38

».ِرَحْبلا ِءیِطاش َبْنَج ًاتَیب َْتبَّرَخ ٌۀَدیدش ٌحایر ْتَفَصَع«

ُلِعاف / حیر هدرفم ،ۀرکن ،ریسکَّتِلل ٌعمَج ،مسا :ٌحایر

ٌحایر ُۀلِعاف و ٌلِعف /  ٌمولعم ،ٌمزال )لاعفإ باب( دیزم یثالث ،ٌبطاخم ،ثنؤم ٌدرفم ،ٍضام ُلعف :ْتَفَصَع

ۀیفصو ۀلمج / ٌمولعم و ٌمزال ،)لّعفت باب( دیزم یثالث ،ٌبئاغ ٌثنؤم درفم ،ٍضام لعف:َْتبَّرَخ

ۀفِص / لوعفملا مسا ،ۀرکن ،رّکذم ،درفم ،مسا :ءیطاش
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؟ِموهفَملا ِثْیَح ْنِم ُبرْقَْألا َوُه ام-39

رپ دوش ناهج وت کدنا ز ات / رُد نوچ یوگ هدیزگ و یوگ مک .ٍرََمث ِالب ِرَجَّشلاَک ٍلَمَع ِالب ُِملاْعَلا

یشک ندرگ و ربِک شدرگ نوزف / یشوخ و فطل هب ییوگ هلفِس اب وچ .ادَّرَمت مئیَّللا َتْمَرَْکأ َْتنأ ْنإ ِو َُهتْکَلَم َمیرْکلا َتْمَرَْکأ َتَنأ اذإ

.دیآ شوخ دیآ شیپ هچره .ُنُفُّسلا یهتَشت ال اِمب حایُّرلا یرَجت

دوس شدرادن هگ نآ ینامیشپ / شیوخ رادرک ز مه دوش نامیشپ .َنومِلَْظی مهَسُْفَنأ ساَّنلا َّنِکلو ًائیش ساُّنلا ُمِلَْظی الَ هللا َِّنإ

؟لعِْفلا عون نایِبل ٌردصَم َءاج ۀَرابِع ََّیأ ِیف-40

.ًامارکإ فویَّضلا ُلُجَّرلا مَرَْکأ.ِۀَِقباسُملا یف ِۀَکراشُملا مدَِعب ینَحََصن امدنِع اقَح َناک یدلاو َمالک ِنإ

.ُفَصویالً ارکَش ینبإ َِدلُو امَدنِع ّیبَر ُتْرکَشتً.اربَص انْیَلَع َغِرَْفأ یهلإ

.ۀَِدئاز ٌفورح َُهل َسَْیل قلطملا لوعفَْملا ّنیَع-41

.ًاصُّلَخت ۀیذؤملا تاناَویَحلا َنِم َصَّلَخَتی َِنأ ُعرازُْملا رَّرَق.ًاموجه خارْفألا یلَع ُتاموبلا مُجَْهتَف

.ًاناسحإ ِءارَقُْفلا َیلإ اونِسَحأ.َنیملاِّظلا یَّدََعت ِۀعیبَّطلا ماِظن یلَع َتْیَّدََعت َکَِّنإ

:لعفلا عون نایبل غارفلل أطخلا نّیع .».................. ۀدیدعلا کلامعأ یلإ رظَنت نأ کیلع«-42

!لقاعلا َرظان!ۀقیقد ۀرظن!ثحابلا رظن!ًاقیقدً ارظن

:بسانملا قلطملا لوعفملا نّیع .»نیقاتشملا .................. میسارملا ىف یئالَمُز عم ُتکرتشا«-43

ًاکراشُمکرتشُمکارتشاًاکارتشا

:موهفملل بسانملا نّیع  ، »نولعفتال ام نولوقت ِمل«-44

!تسین ینادنخس هب ،دیآرب راک لمع هب

!یزادرپب نادب ار لد هک هب نآ ،دش هتفگ وچ نخس

!لهجلا عم ریثک لمع نم ریخ ملعلا عم لیلق ٌلمع

!تسوکین هک دیوگ دونشب وک ره هک تسود اب هچ نمشد اب هچ ،وگ نآ نخس

.ّداضتُملا َِوأ ِفدارتُملا ِنَع أَطَْخلا نِّیَع-45

َعَّمَج  قَّرَفَرَفَْغتِْسا = َرَفَغَمََلتِْسا  ََعفَدۀلابُز = َۀیاُفن ≠≠

:لعفلا عوقو یلع مامتهإ هیف ام ّنیع-46

.هئایلوأل هللا هحتف ٌباب داهجلاً.اریجفت اهنورّجُفی هللادابع اهب برشی ًانیع

.اهلف متأسأ نإ و مکسفنأل متنسحأ ،متنسحأ نإ.ًۀنسح ًَۀیبرت اهءانبأ یبُّرت یّتلا یه ّۀیلاثملا ّمألا

».لیمجَّتلا ِّداوَم ۀَعانِِصل هِِدبَک ْنِم ِتْیَّزلا ِجارِختْسِال ُداُصی ُتوْحَلا« یف »لیمّجتَلا ،ِجارختِسا« ـِل یبارعإلا ّلحملا و یفرّصلا لیلحتلا نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-47

هیلافاضم / لّعفت باب نم ردصم :لیمّجتَلا رج فرحب رورجم / لاعتفا باب نم ردصم :جارختسا

ۀفص / لیعفت باب نم ردصم :لیمجَّتَلا هیلإ فاضم / لاعتفا باب نم ردصم :جارختسا

هیلإ فاضم / لیعفت باب نم ردصم :لیمجّتلا / رج فرحب رورجم / لاعفتسا باب نم ردصم :جارختسا

تفص / لعافت باب نم ردصم :لیمجَّتَلا / هیلا فاضم / لاعفتسا باب نم ردصَم :جارختِسا

» .................. نینرقلا وذ« .ٍۀَریثک ایادَِهب َُهل اوؤاَجف مهْیَلَع َمُجَْهی َْنأ ُّوُدَْعلا َعیَطتَسی ال ّیتَح ،ٍمیظَع ِّدَِسب قیضَْملا ِقالغإب ِنَْینرَْقلاوذ َماق-48

.دندمآ وا یوس هب یرایسب یاه هیده اب سپ ،دنک هلمح اه نآ هب هک تسناوتن نمشد و درک هگنت نتسب هب مادقا گرزب دس اب

.دندروآ ییایاده شیارب سپ ،دنک هلمح نانآ هب دناوتن نمشد هاگچیه ات درک تردابم هگنت نتسب هب یگرزب دس اب

.دندمآ شیوس هب یرایسب یایاده اب سپ ،دنک هلمح نانآ هب دناوتن نمشد ات درک هگنت نتسب هب مادقا گرزب یدس اب

.دندروآ یدایز یاه هیده شیارب سپ ،دنک هلمح اه نآ هب دناوتن نمشد ات درک هگنت نتسب هب مادقا یگرزب دس اب

5



:لعفلل دیکأت هیف ام ّنیع-49

نیبئاتلا َرافغتسإ هَّبر ِبنذُملا رِفَغتسیلًاقیمع ًامون تاقولا رثکأ یف ُمانی لفطلا اذه

هفادهأ یلإ لصیلً اداهتجإ هسورد مُّلَعت یف یقیدص دهتجیاوسأیت ال و ءالقعلا َرظن ۀایحلا قئاقح یلإ اورظنأ

:»!ربکألا ّبدلا یِّمُست ءامّسلا یف یرُخا ۀمجن فالآ تائم نیب ررّدلا نم ٍۀعومجمک ۀرینم موجن ۀعبس کانه«-50

!دنهدیم لیکشت ار ربکا ّبد ،دنتسه نامسآ رد رگید ۀراتس رازهدص نایم رد دیراورم زا یاهعومجم نوچ هک ینارون ۀراتس تفه

!دنشابیم ربکا ّبد ،دننامسآ ۀنهپ رد رگید ۀراتس نارازه و اهدص نایم رد اهدیراورم زا یاهعومجم نوچ هک ناشخرد ۀراتس تفه

!دوشیم هدیمان ربکا ّبد هک دراد دوجو نامسآ رد رگید ۀراتس رازه اهدص نایم رد اهدیراورم زا یاهعومجم نوچمه ناشخرد ۀراتس تفه

!دوشیم هدیمان ربکا ّبد و دنراد رارق نامسآ ۀنهپ رد رگید ۀراتس رازه اهدص نایم رد هک دنتسه دیراورم نوچ یاهعومجم نابات ۀراتس تفه

:ۀیبرعلا یلإ وأ نِم موهفملا وأ ۀمجرتلا نع باوجلل بسنألا نِّیع-51

:»!ٌۀریثک ًۀبغر لوقی امب لمَعی نَم یف نوبغری و ،ٌالابقإ ٌۀثیدح و ٌۀقیمع ٌراکفأ هل نم یلع بابّشلا لبُقی«

!دنراد تسود ًاعطق ،دنکیم لمع دیوگیم هچنآ هب هک ار نآ و ،دنزیذپیم رایسب دراد هزات و فرژ رکف هک سکنآ ناناوج

!دنراد تسود دیوگیم هک دشاب یزیچ ره هب لماع هک ار یسک و ،دنریذپیم تسا ون و قیمع رکف یاراد هک ار یسک ناناوج نیقی هب

!دنک لمع دیوگیم هک یزیچ هب هک دنوشیم دنمقالع رایسب یسک هب و دنروآیم یور دراد یدیدج و قیمع راکفا هک یسک هب ًاعطق ناناوج

!دیوگیم هک دشاب یزیچ نآ هب هدننکلمع هک دنوشیم دنمقالع رایسب سک نآ هب و ،دنروآیم یور دراد دیدج و فرژ یراکفا هک یسک هب ناناوج هشیمه

.ِتادرفُملا ِۀمَجَرت یف حیحَّصلا ِنِّیَع-52

اپ یاج :ۀأطَو / .َُهتَأْطَو َءاحَطبلا ُفِرَْعت یّذلا اذهندرک تفایرد :مالتسا / .ِرَجَْحلا ِمِالتْسِاب َُهل ساُّنلا َحَمَس َْدق

ریگب دای :ْمِّلَع / .َنآرُقلا ُهْمِّلَع ،َدلَْولا َبِحاص اینیرتگرزب :رابک / .ماِّشلا ِلَْهأ رابِک ْنِم ُۀَعامَج ُهعَم َتناک و

.لاعفألا ۀمجرت یف حیحَّصلا نِّیَع-53

دوش یم راکشآ :هب رَهَجیدندمآ تسد هب :اولانمیدش دنم هقالع نآ هب :هیف انبغَریدش دلوتم :َِدلُو

.کّشلا عفرت یتَّلا َۀَرابعلا ِنَّیَع-54

بابِّشلا ِۀلحرم یف َوُه َو ًاُبتُک ُفِّلَؤملا َفَّلأًافیلَأت ُفِّلَؤملا َفَّلأ

ًۀدیدع ٍتافیلأت ُقِذاحلا ُفِّلَؤملا َفَّلأًادیفُم ًاباتک ُفِّلَؤملا َفَّلأ

ُموجُّنلا َو ».َنوَدتَْهی ْمُه مْجَّنلِاب َو« :َلاَقف َِکلذ َیلإ ُمیرکلا ُنآرُْقلا َراَشأ َْدق َو مِِهتالحر ِیف اَهنوکُلَْسی یّتلا مِِهقُرُط َیِلإ مَهیدََهِتل اهْنِم اوداَفتْساَف ،اصاخ ًاماِمتِها ِموجُّنلِاب ُبَرَْعلا ِمَّتََهی َناک

.ًاقیرَقت ِۀَکِّرَِحتِْملا ِبِکاوْکلاو َِۀتباِّثلا موجُّنلا َنَْیب ًامیدق ُناسنإلا َقَّرَف .ِءامَّسلا ِیف ٌِتباث اُهناکَم و اهِسَْفِنب ٌَۀئیضُم ٌۀَّیِوامَس ٌمارَْجأ

ٌءزُج ضرْألا انبَکوک ِضرْألا ِحْطَس ْنِم اهتیؤر ُنِکُْمی ال موجِّنلا نِم ُریثْکَلا .ِۀَرارَْحلا ِۀجَرَد و ِمْجَْحلا ِیف  ُفَِلتَْخت اهَّنِکل ،ّیوایمیکلا بیکرِّتلا ُسَفن ًابیرقت اهعیمجل و ادِج ٌۀریبک موجُّنَلا

.ِهلِمْکِأب ِنوْکلا یَلَع صاخ ٌریثَأت هل ِضْرَْإلا ِحْطَس یَلَع ُثُدَْحی ام َِکلذک وً اریبکً اریثَْأت هیف ُرِّثُؤی ِنوْکلا ِیف ُثُدَْحی امف ِنوکلا اذه ْنِم

.َحیحَّصلا ِنِّیَع-55

.ٌۀَِتباث ِبِکاوَْکلا و موجِّنلا ُّلُک.ِسمَّشلا َنِم اهَءوَص ُموجُّنلا ُبَِستَْکت

.ِۀَرارْحلا ِۀَجَرَد ُسَْفن ِموجُّنِلل.ِرَفَّسلا َدْنِع قیرِّطلا َِۀفِرْعَِمل موجُّنلا ُمَدَْختُْست

»....ِموجُّنِلل« :ۀلمُجلا ُلِمْکت ُۀَرابِع َُّیأ-56

.ٌفَِلتخُم ٌّیوایمیک ٌبیکرت.ِنوَْکلا یَلَع اهریثأت یلَع ِفُّرعَّتِلل بُّالّطلا ُهُسُرَْدی ٌصاخ ٌّیملِع ٌعرَف

.ِمْجَْحلا سَْفن.راهِّنلا ِیف ََملاعلا ِءیُضت اّهنَِأل ِنوْکلا یَلَع ٌریثَْأت
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؟ۀحیحَّصلا َۀَرابِْعلا َیِه ام-57

.دننک هدافتسا اهرفس رد ریسم نییعت یارب ناگراتس زا دنناوتیم اهناسنا  :ینعت »نوَدتَْهی ْمُه مجَّنلاب َو« :هیآلا

.ٍَۀلوهُِسب ِضرْألا حطَس ْنِم موجَّنلا عیمَج ُۀیؤر ُنکُمی

.موجِّنلا َلوَح ًائیَش ُفِرَْعی ُمیدقلا ُناسنإلل ِنَُکی َْمل

.ِۀَّیضرَْألا ِۀَرُْکلا یلع لیلق ٌریثْأت نوَکِْلل

:َحیحَّصلا یفرَّصلا لیلحَّتلا ِنِّیَع-58

مولعَم ،برعم ،ِّدعتُم ،لاِعتفا باب ،یثالث ٌدیزم ،َنیِبئاغلل ،عراضم لعف :َنوَدتَْهیٌمولعم ،ینبم ،مزال ،یثالث درّجَم ،َنیِبئاغِلل ،عراضم لعف :َنوکلَْسی

مولعَم ،برعم ،مزال ،یثُالث ٌدیزَم ،ۀَِبئاغِلل ،عراضم لعف :ُفَِلتَْختینبم ،ۀفرعم ،لعافلا مسا ،ثنؤم درفم ،مسا :ۀَکِّرَِحتُملا

؟بارعْإلا َلوَح أَطَْخلا َوُهام-59

قلطم لوعفم ً:اریثأتۀَفِص :ِۀیوامَسۀَفِص :ٌِتباثَناک ُمسا :ُبرَْعَلا
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