


عربی دوازدهم ریاضی و تجربی فصل اول  پرواز- تستی

.)سنجلل ۀیفاّنلا »ال« لامعتسا بسح( حیحصلا ّنیع-1

.الاهُج اوتومتال و اوهّفقتف لهجلاک َرقفالهیلع هللا مسا رکذی مل اّمِم اولکأتال

.یقیدص ای فوفصلا هذه یف ملعملا ال.ۀایحلا یف دافتسی یّذلا لقعلا نم َُنیَْزا ٌلامجال

:)سنجلل ۀیفانلا ءال( هیف ام ّنیع-2

.َنونزحی مه ال و مهیلع ٌفوخ ال.ِفوخلا َعم ِناسنالا َحاجن ال.َباتک ِۀدضنملا یلع ال.نیدلا یف َهارکإ ال

.ِسنجِلل ۀیفانلا »ال« لامعتسا بسَح َحیحَّصلا ِنِّیَع-3

.ِرُّکفَّتلا َنِم ُلَضَْفأ ءیَّشلا ال.ِۀَعانِقلا َنِم ینَغأ َزْنکال

.دِِجب تَلِمَع اهَّنال ًۀینغ تََحبْصأ دق اّهنأ ْنِم ٌبَجَع ال.بذکلا و لخُبلا :نمؤملا ِیف ِناتلصخ ْعَِمتَْجت ال

:ّطخ اهتحت یّتلا فورحلا ینعم نییعت یف أطخلا ّنیع-4

)لاّصِتإ( .ُرعَشنال انَرثکأ ّنکل ۀریثک انلوح ۀمیظعلا هللا تایآ)یراودیما( ِ.هللا یلإ َنوبوَتی َنیبنذملا َّلَعل

)هیبشت( .ُناجرملا و ُتوقایلا َّنّهنَأَک)تیکلام(  .َنینمؤملل و هلوسرل وِ ِهللاِهللا ۀُّزعلا اّمِنإ

:لعفلاب ۀهّبشملا فورحلا نم هیف سیل ام ّنیع-5

هموق ذقنی نأ لواح یذلا )ع( لیلخلا میهارباًابارت ُتنُک ینتیل ای رفاکلا لوقی

ریدق ٍءیش ّلک یلع هللا نأ ملعأ لاقهورَضحاَف ،لعافلا وه میهاربا نأ سانلا ّنظ

:ماهبْإلا ُعفَر اهیف ًۀَرابِع نِّیَع-6

.ِۀَّنَْجلا َنِم ٌۀَعِْطق اهَّنَأَک ُءارضَخ َو ُۀَلیمَج اُنَتیرَق.ُهَمالک ُعَمَْسی َُهتَْیل ِۀَحارِجلا ۀِّیلمَع َلْبَق ًائیش َلُکَْأیال َنأ ِضیرَْملا َنِم ُبیبَّطلا َبَلَط

.َۀنَّسلا ِهِذه َنیحجَْنت ِکَّلََعل ِۀَسارِّدلِاب یََّیتِْها.َنیجاتحُملا یسَْنیال هَّنِکلَو ایخَس َسَْیل یقیدَص

:»!قرولا عناصَمل اهَعیبل راجشألا نوعَطَقی اوؤَدب ۀرِواجُملا انارُق یلاهأ َّنإ«-7

!دندرک یزاسذغاک یاههناخراک هب اهنآ نتخورف تهج ناتخرد ندیرب هب عورش ،ام فارطا یاهاتسور یلاها

!ذغاک دیلوت یاههناخراک هب اهنآ نتخورف تهج هب ناتخرد عطق هب دندرک عورش ،ام یاتسور فارطا یلاها نامگیب

!دنشورفب یزاسذغاک یاههناخراک هب ار اهنآ ات دنتخادرپ ناتخرد ندرک عطق هب ام رواجم یاتسور یلاها

!دندرک ذغاک دیلوت ۀناخراک هب اهنآ شورف و ناتخرد عطق هب عورش ،ام فارطا یاهاتسور مدرم ًاعطق

:ۀحیحَّصلا ۀمجّرتلا نِّیَع-8

.میشاب یضار تسه هچنآ هب هک میتفرگیم دای نارازگرکش زا شاک یا .دوجوم َوُه امب یضَرن َنأ َنیرکاِّشلا َنِم مَّلَعَتن اَنتَْیل

.دنردام و ردپ کی زا اهنت مدرم نکن راختفا تنامدود هب ،نادان یا .بِأل َو مُِأل ساُّنلا اّمِنإ ِبسَّنلِاب ًالهَج ُرِخافلا اهَُّیأ

ینکممریغ رما شندرک یضار هکنیا یارب ،دشیمن یضار داتسا یلو دندرک یرایسب شالت نایوجشناد .ٌلیحتسُم ٌرَْمأ هَءاضرإ َّنأَک ،مهْنَع ًایضار ُذاتْسُألا ِنَُکی مل نکلوً اریثَک بُّالُّطلا دََهتِْجا

.تسا

.دننک یهارمه رفس رد ار ام نامناتسود دیاش .ِرَفَّسلا ِیف اَننوِقفاُری انَءاقدَصأ َّلََعل

:»ال« نم ِناعون اهیف یّتلا ۀرابعلا ّنیع-9

.لمع یلا ُقَّقحتی ال ٍمالک یف َعفن ال.اهیف ءودهال ۀایح یف عفنال.ُهُلَّمََحَتن ال ام ّانِم ّمالا ُبلطت ال.هیف َهُّقََفت ال ٍنید یف ریخال
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.ۀحیحَّصلا َۀَمَجرَّتلا نِّیَع-10

یگدنز رد نم بیصن و سناش ار قیفوت یهدیم رارق و .ِۀایَحلا ِیف یبیصن َو یّظَح َقیفوتلا ِلَعْجاَو

؟داد بیرف تراوگرزب راگدرورپ هرابرد ار وت یزیچ هچ ناسنا یا .میرَْکلا َکِّبَِرب َکَّرَغ ام ُناسنإلا اهَُّیأ ای

.نازروضرغ و نانادان یارب هن تسا تباث یاهلقع یارب راختفا هک کشیب .َنیلفاْغلا و ِءالهُجِْلل ال ۀَِتباث ٍلوقُِعل َرْخَْفلا َّنإ

.رادب تسود تدوخ یارب یراد تسود یرگید یارب ار هچنآ .َکِسَْفِنل ُّبُِحت ام َکرْیِغل ِْببْحََأف

:ماهبإلا ُعفَر اهیف یّتلا ۀَرابِْعلا نِّیَع-11

.ٍۀَِّیلاع ٍتاجرَِدب َنوحَجَنت مُکَّلََعلً ادِّیَج اوسرُدا.ِۀایَحلا ِتابوعُص َمِواُقن یَِکل ُءایوَقأ اَنتَْیل

ً.اَدَبأ ُشیَعت َکَّنَأَک َکاینُِدل َلَمِْعا.َنومَلَْعی ال ساِّنلا َرثکأ َّنِکلو هدابِع یسَنی الَ هللا َِّنإ

... تفگ امنهار !»ۀباغلا یف یرخألا تاناویحلاب تمجه و ۀّیعامج شیعت تناک یّتلا تاناویحلاب قّلعتت ماظعلا هذه ّنأک :لیلّدلا لاق«-12

.دناهداد رارق موجه دروم ار لگنج رگید تاناویح و دننکیم یگدنز مه اب هک دراد قلعت یناروناج هب اهناوختسا نیا کش نودب

.دندرکیم هلمح رگید تاناویح هب و یگدنز یهورگ لکش هب و دنتسه هدنرد هک دشاب هتشاد قّلعت یتاناویح هب اهناوختسا نیا دیاش

.دندوب هدرک هلمح لگنج رد رگید تاناویح هب و دندرکیم یگدنز یهورگ لکش هب هک دراد قلعت یتاناویح هب اهناوختسا نیا ایوگ

.دندرکیم هلمح لگنج رد رگید تاناویح هب یهورگ تروصب هک تسا هتشاد قلعت یشحو یاهناویح هب اهناوختسا نیاً ارهاظ

:موهفملا َْوا همجرتلل باوجلا یف ّقدالا و ّحصالا ّنیع-13

.بیجعلا کمسلا اذه ءافتخا ناکم نع نوثحبی مه و افاج بارّتلا نورفحی اوناک ایقیرفا نم نودّایص

.دندرگب بیجع یهام نیا ندش ناهنپ لحم لابند هب ات دندنکیم ار کشخ کاخ ییاقیرفآ نادایص

.دندرکیم وجتسج ار زیگناتفگش یهام نیا ندش یفخم یاج هک یلاح رد دندرک رفح ار کشخ کاخ اقیرفآ زا ینادایص

.دنتشگیم تفگش یهام نیا ندش ناهنپ لحم لابند هب هک یلاح رد دندرکیم رفح دوب کشخ هک ار کاخ اقیرفآ زا ینادایص

.دننک وجوتسج ار زیگناتفگش یهام نیا ندش یفخم لحم ات دندوب هدنک دوب کشخ هک ار کاخ اقیرفآ رد نادایص

:ۀرابعلا ِنَع ِدوصقملا یف حیحصلا ّنیع-14

»!یدالب نیدایم یف مکَلثِم ُبعلَأف اباش ُتنک یَنتَْیل ای :مَدَقلا ۀرک یبعالل ٌخیش ٌلجر لاق«

.َنیبعاللا عم ًاموی َبعلی نأ وُجَْری ُخیشلا ُلجرلا.ِنادیَملا یف نیبعَّاللا نِم َناک ُخیشلا ُلجرلا

.َنیبعاللا نِم َنوکی ْنأ خیشلا ُلجرلا یَّنَمَتی.اباش َناک هَّنأل َبِعَّللا ُخیشلا ُلجرلا ِعَِطتَْسی َْمل

.»ال« نم ناعون اهیف یتلا ۀرابعلا نِّیَع-15

.َُهل َنامیا ال نَم ْقِداُصت ال !ینبا ای.هوریشتَست ال و ُِقفانملا اوِسلاَجت ال

.ُقدِّصلا َنِم ُلَمَْجأ َثیدح ال َو ِباتکلا َنِم ُلَضَْفأ َقیدَص ال.ُعَفَْنی ال ٍملع نِم َو َُعبشت ال ٍسَْفن ْنِم ِکب ذوعأ ّینإ مهّللا

:ّیبارعإلا ّلحملا و یفرّصلا لیلّحتلا یف حیحّصلا ّنیع-16

»!هیف ۀکرب ال ... ،هیلع هللا مسارکُذیال ماعط ّلک«

ۀیلعف هلمج و فوذحم هلعاف و لعف / لوهجم ،یثالث دیزم ،بئاغلل ،لعف :رکُذیالهیلإٌفاضُم / )ۀمعَطا( ُهعمَج و درفم - لعاف مسا :ماعط

سنجلل ۀیفّانلا )ال( مسا / هرکن ،ثنؤم درفم :ۀکرب)رکُذی( لعِفل لعاف /رکذم درفم ،مسا :مسا

:حیحّصلا ّنیع-17

.دنکیمن مغ ساسحا ،راهب لصف یادتبا رد ناسنا :عیبّرلا لصف ۀیادب یف نزحلاب رعشی ناسنإ ال

.تسا لد ود ،دراد شتسود هک یسک یارب یاهیده باختنا رد مردارب ییوگ :هّبحی نمل ۀیده رایتخا یف دّدرتم یخأ ّنأک

.دسرب اههدیدپ یخرب تاذ مهف هب دناوتب ناسنا شاک یا :رهاوظلا ضعب هنُک مهف یلإ لصی نأ عیطتسی ناسنالا ّلعل

.دینادیمن امش یلو تسا زیخاتسر زور نیا :»نوملعتال متنک مکّنکلو ثعبلا موی اذهف«
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:ِنْیَغارفلل حیحّصلا ّنیَع-18

».ۀَّیعارِّزلا َلیصاحملا ُمِجاُهت یّتلا تاناویحلا َنِم ..................الف مهعِرازَم َلوح ًاجایس اوعضَو  .................. َِّنإ«

ًافوخ - َنیعرازُملاًافوَخ - َنوعرازُملاَفوَخ - َنیعرازُملاٌفوخ - َنوعرازُملا

:»ال« نم ِناعون اهیف یّتلا ۀلمجلا ّنیع-19

.عوضوملا نع ًائیش فرعنال اّننِأل ًۀملک لوقنال.رّکفتلا ُلثم ۀدابعال و لهجلا نم ُّدشا رقفال

.ِۀایحلا یف هب َملِعال امب مِلَُّکتال.سانلا ُمحریال نم هللا ُمحریال

:سنجلل ۀیفانلا »ال« ّنیع-20

!؟انلامعأ یری هللا ّنأ ملعت الأ!رخافتلاب ۀنسحلا مکلامعأ اولطُْبتال

!ۀدیفملا مولعلا باستکا نم عفنأ ًائیش یرأ ال!ریخألا انّفص یف ۀبلاط ال ،مّویلا

:یقاْبلا ِنَع ُفَِلتَْخت »ال« نِّیَع-21

.)ص( ِمَرکَْألا ِّیبَّنلاَک َنیمِلْسُمِْلل ۀَوُْسأ ال.َبْذِْکلا و ُۀبیغلا ِهیف ٍمالک ِیف َعَْفن ال

ً.ارْتفَد ال ًاباتِک انْیَرتِْشا».ۀِّیسارِّدلا َِۀنَّسلا َۀیاِهن یف َنوحَجَْنت مکَُّنأ َّکَشال« :ُذأتْسُْألا َلاق

:یفّرصلا لیلحّتلا و بارعإلا یف حیحصلا ّنیع-22

»رّکفتلا لثم ۀدابع ال و لهجلا نِم ّدشأ رقف ال«

عوفرم و سنج یفن )ال( ربخ / ینبم - ۀرکن - ۀغلابم مسا :ّدشأبوصنم و سنج یفن )ال( مسا / برعم - ۀرکن - رکذم درفم - مسا :رقف

رورجم و هیلإٌفاضم / برعم - لأب فرعم - )َرَّکََفت( لعف نم ردصم :رّکفتلاّرج فرح هب رورجم / ینبم - ۀفرعم - )لاهّجلا( هعمج و رکذم درفم - مسا :لهجلا

:»ال« عون نع حیحصلا ّنیع-23

)سنجلل ۀیفان( !ۀرکنملا و ۀئیسلا لامعألاب ردابت ال نَِمب کل یبوط)ۀیهان( !؟ۀوافحب کلبقتسا یّذلا ّباشلا کلذ ّینأ فرعت الأ

)سنجلل ۀیفان( !بذکلا و ۀبیغلا و وغّللا هیف مالک یف عفن ال)ۀیفان( !اینّدلا فراخز لجأ نم یبذکت نل ّکنأ ّکشال

:سنجلل ۀیفانلا »ال« نع حیحصلا َنیع-24

!ءیش ّلک هل یّذلا میحرلا اّنبرل الإ ۀّزعلا ال!تباث ِلقعل َالإ َبدأ و ٌفافع و ءایح ال

!ۀدابعلل ٌۀقیرط هل و ِّالا ملاعلا بوعش نم َبعش ال!ۀیملعلا ۀلوجلا کلت یلإ انباهذ َنامز رَکذتأ ال

:موهفملا َبَسح بسانملاریغ ّنیع-25

)َنولعفت ال ام نولوقت مل( .ِلعفلا عم ّالإ ٍلوق یف َریخال

)درادیم هگن گنس لغب رد ار هشیش ـ منادیم نم هک تسا نآ نم رادهگن رگ( .ًامالس وً ادرب ینوک ُران ای انلُق ....... مکَتهلآ اورُْصنا و هوقِّرَح

)یشاب وت ادخ دنکن ،مغ یا ـ تسام اب هشیمه ادخ دنیوگ( .انَعَم ّهللا ّنإ ْنَزَحت ال

)ار نایوگهزره باوج دیوگیم بوخ شومخ ـ دیاب مک راتفگ یرایسب ار لقع هوکش(  .ِمالکلا نم ُغلبأ ٍتوکس ّبُر

:)سنجلل ۀیفانلا ءال( هیف سیل ام ّنیع-26

.قلاخلا ۀیصعم یف قولخمل َۀعاط ال.کمدنت ٍۀیصعم یف َۀدئاف ال ّهنأب َلبقت ْنأ ُبجی

.هل َکیرش ال هدحو هللا ّالإ هلإ ال.مهتدعاسم یف لب نیرخآلل ررضلا یف کَعفنال

:لعفلاب ۀهبشملا فورحلا نم هیف سیل ام ّنیع-27

!ملعلا نع نولفاغ مّهنکلو ٌملاع مهوبأ»ًاباُرت ُتنک ینتیل ای رفاکلا لوقی«!مهسورد نوعلاطی بالّطلا کئلوا ناک»ردقلا ۀلیل یف هانلزنأ ّانإ«
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:ۀحیحَّصلا ۀَمَجرَّتلا نِّیَع-28

.تسا هدش رتشیب زور هب زور یمدرم یاه نید رد ییوگ هفارخ نیا  .روصُعلا ِّرَم یَلَع ساِّنلا ِنایَدأ ِیف ُتافارُخلا هِذه تَدادِزا

.ینک لمع نآ هب و ییوگب تسار شاک یا  .هب ُلَمْعت و یمالک ُقِّدُصت ََکتَیل

.تسا هدش هتخانش شا یخیرات راثآ و شنّدمت اب ناریا  .ۀِّیخیرأَّتلا اهملاعَم و اهتَراضِحب ُناریإ َتفِرُع َدق

.دتفیب ریخأت هب رگید راب یارب ناحتما اسب هچ  .ِۀَّینّاثلا ِۀَّرَملل ُلَّجََأَتی َناحتمالا َّلََعل

:»ال« عون نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-29

)ۀیهاّنلا ال - ۀیفانلا ال( .انیفُکیال و انُِعبُشی ال ماعُّطلا اذه)سنجلا یفن ال - سنجلا یفن ال( .ُهنم َۀدئاف ال و ُبذکلا هِیف ٍمالک یف َریَخ ال

)سنجلل هیفانلا ال - یفنلا ال( .اَهل َۀیَّمَهأ ال ٍروُمأ یف یلَّخَدَتت ال)یفنلا ال ،یفنلا ال ،یّهنلا ءال( .اَهل ۀمیق ال ٍلمأ ِالب ُۀایَحلاف ِۀایَحلا یف َلَمَألا ِدقَفت ال

:حیحّصلا ّنیع-30

!میشاب هدرب دوس نانآ ملع زا ات مینک دامتعا نالقاع رب طقف دیاب ام :مهملعب َعفتَنن یّتح ءالقعلا یلع دمتعنْلف

.دشابیم نیفیرش نیمرح ترایز قاتشم تخس نم تسود :نیفیرّشلا نیمرحلا ۀرایزل اًریثک قاتشم ٌلیمز یل

!تسا هدش رود اطخ زا دشاب هدرک رکف ،دیوگب نخس هکنیا زا لبق هک یسک :أطخلا نع دعتبا مَّلکتی نأ لبق رَّکَف نم

!دننکن لیمحت دنرادن ار شتقاط هک ار یزیچ ناشنادنزرف رب دیاب نیدلاو : هب ٌۀقاط مهل سیل ام امهَدالوأ الِّمُحی ال نأ نیدلاولا یلع

:سنجلل ۀیفانلا  »ال« نع حیحصلا ّنیع-31

!انباهذ دعب ۀدضنملا یلع باتکلا ال!کانهً ادحأ تیأر ال ۀبتکملا یلإ تبهذ امدنع

!انتیب برق راجشألا نابضق یلع روفصع ال!تیبلا یف انفویض ال مّویلا اذه

:ۀیلاّتلا ۀلئسألا نع باوجلل بسانملا ّنیع -32

ً:ادیکأت رثکأ وه ام ّنیع

!هللا ءاش نإ رکّشلاب رکّشلاب تامّعنلا یقبت اّمنإ!ًامئاد نوقدصی مّهنأب نودقتعی مهّلک انبابش

!هّلُک هنسحأ رمألا نم ذّختی یّذلا وه نمؤملا ّنإ!جیرّدتلاب ّالإ ۀدایّسلا لصُحت ال هللا َو :یل یلاق

■■

:حیَحصلا ّنیَع-33

!دوش لزان ام رب ریخ دیاش : انیلع لزن دق ریخلا َلعل!منیبب ار اهباتک ۀمه شاک : بتکلا عیمج تیأر ینتیل

!دهد نامتاجن یرادیاپ دیاش : انذقُنی ربّصلا َلعل!دوش مامت ناحتما شاک : یهتنا دق ناحتمالا تیل

:سنجلل ۀیفّانلا »ال« ّنیع-34

!ۀرکنملا و ۀئیسلا لامعألاب ردابتال نم ای کل یبوط!لهجلا عم مّدقتال :فّصلا یف اَنل مّلعملا لاق

!بحّسلا اب ۀءولمم ءامسلا ّنأل سمشلا یرأ ال مویلا!هفادهأ یلإ ناسنإلا لصوی یّذلا ریثکلا لمعلا نم بعتأ ال

ً:ادغ حجَنتَس و َتْدهَج دق ّکنأل ناحتمإلا کنزحی ال :ًافوؤر یلیمز ینادان-35

!یوشیم قفوم ناحتما رد ادرف و یاهدیشک یدایز تمحز وت ًاعطق ،شابن نیگمغ ناحتما رطاخ هب :دز ادص ارم منابرهم یسالکمه

!دش یهاوخ قفوم ادرف و یاهدرک شالت وت اریز ،دنک نیگهودنا ار وت ناحتما دیابن :دز میادص ینابرهم اب مایسالکمه

!دش یهاوخ زوریپ ناحتما رد ادرف و یاهدرک شالت اریز وشن تحاران :مدز ادص ار منابرهم یسالکمه

!یوشیم قفوم ادرف ِناحتما رد کشیب و یاهدرک یدایز شالت هک ارچ شابم نیگهودنا :مدز ادص ار مایسالکمه ینابرهم اب

:»! مهُّتلل انُضِرُعی عوضوم یف لَّخدَتن ّالأ مّلعَتن مل امنیب ٍءیش َّلک ُملَعن اّننأ بسَحن دق«-36

!میوش دراو ،دهدیم رارق تمهت ضرعم رد ار ام هک یعوضوم رد دیابن مینادیمن هک یلاح رد میاهتفرگ دای ار زیچ همه هک میرادنپیم یهاگ

!مینک تلاخد دیابن ،دهدیم رارق اهتمهت ضرعم رد ار نامدوخ هک یتاعوضوم رد مینادیمن هک یلاح رد مینادیم ار یزیچ ره هک مینک نامگ دیاش

!میوش لخاد ،دهدیم رارق تهت ضرعم رد ار ام هک یعوضوم رد دیابن هک میاهتفرگن دای هک یلاح رد میراد یهاگآ یزیچ ره هب هک میاهدرک نامگ

!مینک تلاخد دیابن ،دهدیم رارق اهتمهت ضرعم رد ار نتشیوخ هک یعوضوم رد هک میاهتفرگن دای هک یلاح رد مینادیم ار یزیچ ره هک میرادنپیم یهاگ

4



:موهفَملا یف َبرقَألا نِّیَع-37

:َنولَعَفت ال ام َنولوقت َِمل

.أَطَخلا نِم مَلَسی ِمالَکلا َلبَق لَّمََأَتی نَم

.اَنتمَّلَع ام ِّالا اَنل َملِع ال

.ُدادَزی َملِعلا انقَفَنا اِذإ

.ًٌاباُرت ُتنُک یَنتَیل ای ُِرفاکلا ُلوَقی

هِسَْفن َرَدق َفرَع ؤرما َکُلَْهی َْنل

.ِبَدَألاَک َثاریم ال و ِلهَجلاَک َرَقف ال

ٌزنَک ََۀنَسَحلا َقالخَألاو ٌضرم َلهَجلا َِّنإ

؟یبارعِإلا ِّلَحَملا ِنَع ُحیحَّصلا َوُه ام-38

».نیّدلِاب ناسنإلا ماِمتها ُدِّکَُؤت ناسنإلا اهَفَشَتکا یّتلا ۀَمیدَقلا راثَآلا«

ّرج فرح هب رورجم :نیّدلا / هیلإفاضم :مامتهالوعفم :مامتها / تفص :ۀمیدقلا

لوعفم :ناسنإلا / ادتبم :راثآلاّرج فرح هب رورجم :نیّدلا / لعاف :راثآلا

:اهلبق ام َۀلمج لّمکت یّتلا ۀملکلا ّنیع-39

!لاملا و ملعلا نیب قرفلا وه اذه،نیریثک ءادعأ لاملا بحاصل ّنکلو،نیریثک ءاقدصأ ملاعلل ّنأ ملعن،لاملا نم ُنسحأ ملعلا ّنإ

:ِۀمجرَّتلا ِیف ًافَِلتخُم لیضّفتلا َمسا نِّیَع-40

.ِکتایح ِیف َلَشَْفت ََنأ ْنِم ٌریَخ ِۀَسارِّدلا ِیف بَعَْتت ِْنإ.ِمیدقلا ِسیئرلا ِلُماَعت ْنِم ُلَضَْفأ ِدیدجلا انِسیئر ُلُماُعت

.هریغ ۀحار یلَع لَمَْعی نَم ِسانلا ُریَخ.رِّخَأتُْملا موِّنلا َنِم ًۀَِدئاف ُرَثکأ ِلیَّلِلا َِۀیاِدب ِیف موُّنَلا

.طخ اهتحت یّتلا ِفورحلا ینعم ِیف أطَْخلا نِّیَع-41

ّینمَّتِلل / .َنولِقَعت مکُّکُّلعل ایبرَع ًانآُرق هانْلَعَج ّانإلضاّوتِلل / .ُلِعافلا َوُه )ع( میهاربإ ََّنأ اّونظ ،ساُّنلا َعَجَر اَّمل

ۀَّیکلامِلل / .ِهب ۀَّصاخ ُِدئاقع و ٌراکَفأ ٍصْخَش ِّلِِکلهیبشَّتِلل /.ُکَرُْدتال ٌَۀیاغ ساِّنلا َءاضرإ َّنَأَک

!لاوقألاب قَّقَُحتال لامآلا ّنِأل اهیلع لوصحلل هتایح یف دهتجی و هلامآ نع مّلکَتی نَِمل سأی ال-42

!دننکیمن ققحم ار اهوزرآ اهفرح اریز ،دوشیمن دیما ان دنکیم شالت یگدنز رد اهنآ هب ندیسر یارب و دنزیم فرح شیاهوزرآ زا سک ره

!دوشیمن دیما ان ناونع چیه هب ،دنکیم شالت اهنآ هب ندیسر یارب و دنکیم تبحص شیاهوزرآ زا هک یسک اریز ،دندرگیمن ققحم اهراتفگ اب اهوزرآ

!دنوشیمن ققحم اهفرح اب اهوزرآ اریز ،دنکیم شالت شایگدنز رد اهنآ هب ندیسر یارب و دنزیم فرح شیاهوزرآ زا هک یسک یارب تسین یدیما ان چیه

!دنکیمن ققحم ار اهفرح اهوزرآ و دیما اریز ،درادن دوجو دشکیم تمحز نآ هب ندیسر یارب و دنزیم فرح اهوزرآ زا هک یسک یارب یدیما ان چیه

.ۀحیحَّصلا ۀمجرتلا ّنیَع-43

».ُتْلَعَف ام ،ٍۀریعَش َبْلُج اُهبُلْسأ ٍۀَلَمن ِیفَ هللا َیصَْعأ َنأ یلَع اهِکالفأ َتَْحت اِمب ۀََعبَّسلا َمیلاقألا ُتیطُْعا َولِ هللاَو«

.مدادیمن ماجنا،مریگب روز هب یاهچروم زا ار یمدنگ تسوپ و منکب ار ادخ ینامرفان ات دشیم نم لام دراد دوجو شیاهنامسآ ریز هچنآ و نیمزرس تفه رگا ،مسق ادخ هب

ار راک نیا ،مریگب روز هب یاهچروم زا ار ییوج تسوپ و منک ینامرفان ادخ زا ات دشیم هداد نم هب تسه ناشیاهنامسآ ریز هچ ره اب هناگتفه یاهنیمزرس رگا ،مسق دنوادخ هب

.مدرکیمن

ماجنا ،مریگب روز هب هچروم زا ار ییوج تسوپ و منکن تعاطا ار ادخ نامرف ات دنهدب نم هب دراد دوجو شیاهنامسآ ریز هچنآ ره و هناگتفه یاهنیمزرس رگا هک دنوادخ هب مسق

.مدادیمن

.درک مهاوخن ار راک نیا ،مریگب یاهچروم زا ار یمدنگ تسوپ و منک ار ادخ ینامرفان هک دشیم هداد نم هب تسه شیاهنامسآ ریز هچ ره اب هناگتفه یاهنیمزرس رگا ،مسق دنوادخ هب

؟ٌفِدارتُم َوأ ٌداضتم ُدَجوی ال ٍۀَرابع َّیأ یف-44

.َُهلُ هللا رَفَغَف هبونِذل ُلُجَّرلا َرَفْغتِْسا.َملسُملا ُهاَخأ َرََصن نمُ هللا َناَعأ

.ماٍَّیأ َلبَق یَهتنا َدق و ٍَۀنَس َلبَق تَیبلا ُءاِنبَ أََدْتِبا.َُهل َجالِع ال ٌءاد هَّنإَف ۀنیدَملا یف ُضرَملا اذه َعاش َدق
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:هِریَغ نَع ًافَِلتخُم ِلعِفلاب ۀهَّبشُملا ِفورحلا ََربَخ نِّیَع-45

.مِِهتایح نم یلوألا ِتاونَّسلا ِیف ۀصاخ لافطَألِاب ِمامتهالا یلَع َنودَّکؤی ِسفَّنلا َءامَلُع َِّنإ

.ِۀلاحلا هِذه یلع ساَّنلا ُکُرَتی مل یلاعت و َکرابتَ هللا َّنکل َو روصُعلا ِّرَم یلَع ُتافارُخلا ِتدادِزا

.ِۀَسردَملا ِءامَس یف ٌموُجن مُهَّنَأَک ِۀَّیملعلا ِتاقباسُملا یف یلوألا َۀبترَملا اوزرحأ ُبالُّطلا ِءالؤه

.َِکلذ َنورِّدُقت مکتَیل حاجَّنلا َیِلإ ِلوصولا یف مُکَدِعاُسِنلً اریثک انلَواح

.ُماهبإلا اهیف عفُر یّتلا ۀرابْعلا نِّیَع-46

.عوضوملا َنِم ًائیَش ُفرعیال ُهَّلَعل کقیدَص ِبتاُعت ال.هیف انحََجن انَّنکلَو ًابعص َناک ناحتمالا َّنأ مغر

.مِهِسوفن ُبِحاص هُّنَأَک نیفَّظوُملا لَماُعی ِۀکِرَّشلا ُریدُم.ًاباُرت ُتْنُک ینتیل ای ُِرفاکلا ُلوَقی َو

:لعِْفلا ِرارمتسا یلَع َّلَُدِتل َۀرابعلا لِمکأ-47

».ِقافِّنلا و ِبذکلا ِنَع اودََعْتبا َسانلا .................. «

َّلََعلَّنَأَکَتَْیلَّنإ

».فّصلا یف مهمّلعم .................. ذیمالت  .................. « :لعفلا رارمتسا یلع لّدتال یّتح ۀرابعلا لمکأ-48

اودعاس - ّنأکنودعاُسی متنُک - ّلعلنودعاُسی - ناکاودعاس - تیل

:ِنیغارفلا ِلِمَْکأ-49

».هیف .................. ال ٍقیرط یف ُهرمع َعِّیَُضیال یکل ِهتایح ۀقیقح یلع فُّرَعَتی َرَشَبلا .................. «

ُۀَدئافلا - َّلََعلَۀَدئافلا - َتَْیلُۀدئاف - َتْیلَۀَدئاف - َّلََعل

:تارابِعلا ِۀَمَجَرت یف َحیحَّصلا نِّیَع-50

.یداد یرای ارم مفیلاکت ماجنا و میاهسرد رد :ِتابجاولا ِءاَدأ و یسورد یف ّینِعأ َو

.تسین ندیشیدنا دننام یتدابع چیه و ینادان زا رتدب یرقف چیه  :ِرُّکفَّتلا ُلثِم َۀدابِع ال و ِلهَجلا َنِم ُّدَشأ َرَقف ال

.دشاب بدا و ینمادکاپ و ایح نآ رد هک تسا راوتسا یدرخ هب اهنت راختفا  :بَدأ و ٍفافَع و ٍءایح و ٍتباث ٍلقِعل ُرْخَفلا امَِّنإ

.درادزاب اهتب تدابع زا ار شموق هک دنکیم یعس میهاربا ًاعطق :ِمانصَألا ۀَدابِع نم ِهَموَق َذِقُنی ْنأ َلَواح َمیهاربا َِّنإ

:سنِجِلل َۀیفانلا »ال« ّنیَع-51

.ُلَعَفأ اذام ُفرَعأ ال و ٌّمِهُم ٌناحتِما یدنِعً ادَغ.ۀَلیَّللا هِذه ءامَّسلا ِیف َۀَمجن ال نِکل موّجنلا ۀیؤِرل تیَبلا حطس َیلإ اندِعَص

.َنیرَخآلا ۀَدَعاسُم نِم َلَضفأ یرأ ال.هیلإ سمّشلا ءوض لوصو ِمدِعل یعارَّزلا ِلقَحلا اذه یف ُتاتابنلا و ُراهزَألا ومَنت ال

؟تاملکلل ِحیحَّصلا بیترُّتلا َوُه ام-52

».ِۀسردملا ،ُدَجوی ،ایبرَع ،ۀبَتکم ،هِذه ،یف ،ًاباتک ،لَه ،مَک ،فِرَعت«

؟دراد دوجو هسردم نیا ۀناخباتک رد یبرع باتک دنچ ینادیم ایآ

؟فرَعت ۀسردملا هِذه ۀبتکم یف ایبرع ًاباتک مَک ُدَجوی لَه؟ِۀسردملا هِذه َِۀَبتکَم یف ُدَجوی ایبرَع ًاباتِک مَک ُفِرَعت لَه

؟ِۀسردَملا هذه ِۀبتکم یف ایبرع ًاباتک مک ُدَجُوی لَه ُفِرَعت؟ِۀسردملا هذه ۀبتکم ُفرعت له ،ایبرَع ًاباتک ُدَجُوی مک

.رارمتْسِْالا یَلَع ُّلَِدی لعْفلا نِّیََع-53

.نوَّنُغی مُه َو مهِلَمَع یلإ لاُّمُْعلا ُبَهَْذی.هدوقن ِۀیقبب ًابلاطُم ِِسبالَملا ِعیب ّلحَم یلإ یرتشُملا َعَجَر

.َءادغلا ُُخبطت یه َو یتَِدلاو عَم ُمَّلکَتا.ِراظتنالا ََۀلاص َنولخَْدی مُه و َنیرفاسُملا انَْیأَر
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!هیف ام ّلک رارسأ نوکردی و ملاعلا یف مّهبر ۀردق رهاظم نورصبی َّنیدجُملا انبّالط ّنأک-54

.دندیمهفیم ار تسا نآ رد هچنآ یاهزار یمامت و دندیدیم ناهج رد ار ناشدنوادخ ییاناوت یاههناشن ام یاشوک نازومآشناد شاک یا

.دننکیم کرد ار نآ نورد یاهزار و دننیبیم ار اهنآ ام رگشالت نازومآشناد ایوگ هک تسا یاهنوگ هب ملاع رد راگدرورپ تردق یاههولج

.دنمهفیم تسا نآ رد هک ار هچنآ یمامت یاهزار و دننیبیم ناهج رد ار ناشراگدرورپ ییانوت رهاظم ام رگشالت نازومآشناد ایوگ

.دنمهفب ار تسا نآ رد هچنآ یاهزار یمامت و دنشاب هتشاد ملاع رد ار ناشراگدرورپ تردق رهاظم ندید ییاناوت دیاب ام شالترپ ناگتخومآ شناد ًاعطق

:یرعّشلا تَیبلا َنِم دوصقملا َوُه ام-55

»فرَّشلا و ّزِعلا َتَیب مِدَهی ُلهَجلا وَهل َدامِع ال ًاتَیب َُعفَری ُملِعَلا

.مهنم ُلِّلقی ُلهَجلا و اِنئاقِدَصأ َددَع دیَزی ُملِعلا.رَجَحلا ِیف شقَّنلاَک ِرَغِّصلا یف ُملِعلا

.لهَجلا َوُه انُّرَُضی ام و ملعلا َوه ِۀایَحلا ِیف انُدیُفی ام.هنوعَفری و ٌریثک ٌملع َُهل نم ساُّنلا ُمِّرَُکی

:ۀمجرّتلا یف أطخلا نِّیع-56

!درک دشر یاهناد زا هزات ورت یاههخاش یاراد تخرد  :ۀّبح نِم ۀرضنلا ناصغألا تاذ ۀرجشلا تََمن

!مییوگیم رکش شرایسب تمعن رطاخ هب ار دنوادخ :ۀریثکلا همَِعن یلع هللا رکَشن

!تساوخیم ار نوتم نیا ۀمجرت شنازومآشناد زا ملعم :صوصّنلا هذه ۀمجرت هذیمالت نم بلطی مّلعملا ناک

!دندرگیم لیکشت ،دنیآیم رامش هب فرب و ناراب أشنم هک ییاهربا هنوگچ :جلّثلا و رطملا أشنم ّدَُعت یّتلا مویغلا ُّلکشتی فیک

:»!اهنِم ۀدافتسِالا ۀقیرط اونََّیب و مهتاَجتنُمراعسأ نع انوثَّدَح َنیبِجتنُملا َتَیل«-57

!دنتفگیم ار اهنآ زا هدافتسا هار ،دندرک تبحص ام اب ناشتالوصحم یاهتمیق ۀرابرد هک یناگدننکدیلوت شاک

!دندرکیم نایب ار اهنآ زا هدافتسا ۀویش و هدرک تبحص ناشتادیلوت یاهتمیق ۀرابرد ام اب ناگدننکدیلوت شاک

!دننک نایب ار اهنآ زا هدافتسا هقیرط و دنیوگب نخس ام اب ناشیاهالاک یاهتمیق ۀرابرد دیاش ناگدننکدیلوت

!دندرکیم نایب ار اهنآ ۀدافتسا شور و هار و دندوب هتفگ نخس دوخ تادیلوت تمیق ۀرابرد ناگدننکدیلوت شاک یا

:یفن ی»ال« ّنیع-58

!مهتایح رهاظل ًالداعم کتایح نطاب لعجت الف!نیرخآلا نوؤش یف رّکفت ال !لقاع ای

!یلاعت هللا ّالإ دحأ اهملعی ال!هتایح نطاب یف لکاشم هدنع و ّالإ َدحأ الف

.ۀیلاِّتلا ِۀرابْعلا یف یبارعإلا ّلَحَملا َو ِتاملْکلا ِۀَّیعون نَع َحیحَّصلا ِنِّیَع-59

.ۀَرِخْآلا یف ْدُصَْحت ،اینُّدلا یف ْعَرَْزت ام

ّرج فرحب رورجم /لیضفت مسا ،درفم مسا :اینُّدلاٌدئاز ٌفرح هل ،درفم صخش مود ،عراضم لعف :ْعَرَْزت

ّرج فرحب رورجم /لیضفت ،ثنؤم درفم ،مسا :ۀرِخْآلالوعفملا یلإ ُجاتحیال ،درفم صخش مود ،عراضم لعف :ْدُصَْحت

:دّکأ دق یّذلا ءزجلا یف حیحّصلا ّنیع-60

)رضحتال( فّصلا یف مویلا رضحتال یتلیمز ّنأ مَلِعا)ءرملا( هناسل تحت ءوبخم ءرملا ّنإف اوفَرعت اومّلَکت

)اهعمجأب ۀلمجلا( ۀّیسفنلا لکاشملاوه ۀّیمسجلا ضارمألا رثکأ ببس ّنإ)لهاج( کرومأ یف لهاج نوکتال نأ کیلع
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