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 دسس اٍل : هعٌإ حشٍف هطثْٔ تالفعل ٍ ال ًفٖ جٌس

 لَعلَّ -لَ٘تَ -لکِيَّ -کأىَّ -أىَّ –(حشٍف هطثْٔ تالفعل =إىَّ 1

 است : @لطعاً ، ّواًا،  تِ دسستٖ کِ ، تٖ گواىAص خَد سا تبو٘ذ هٖ وٌذ ٍ ثِ هؿٌبٕ : جولِ ثؿذ ا اِىَّ* 

 .پبداش ً٘ىَوبساى سا تجبُ ًوٖ وٌذخذاًٍذ  تٖ گواى@ اهللَ الُٗض٘ؽُ أَجشَ الوُحسٌَ٘يَ  اِىAَّ... هخبل :  

 است ٍ دٍ جولِ سا ثْن پًَ٘ذ هٖ دّذ: هخبل @ ست کِا ،اٗيکAِ: ثِ هؿٌبٕ  أَىَّ

A ُخذا ثش ّشچ٘ضٕ تَاًبست. کِگفت هٖ داًن @ اهللَ ؾَلَٖ وُلِّ ضَٖءُ لذٗشٌ أىَّلبلَ أؾلَن 

 است : هخبل@ هاًٌذAٍ @ گAَٖٗ: ثِ هؿٌبٕ  کأىَّ

Aَّٗبلَت ٍ هشجبًٌذ. هاًٌذآًبى @ ال٘بلَتُ ٍ الوَشجبىُ  کَأًَُّْي 

 ساضٖ سبختي ّوِ هشدم ّذفٖ است وِ ثذست ًوٖ آٗذ. گَٖٗإسضبءَ جَو٘ؽِ الٌّبس غبٌَِٗ ال تُذسَنُ.  کَأَىَّ

 هخبل : ٍ ثشإ تىو٘ل پ٘بم ٍ سفؽ اثْبم جولِ لجل اص خَدش است ؛ @ ٍلAٖ: ثِ هؿٌبٕ  لکِيَّ *

 Aَاَوخَش الٌّبسِ الَٗطىُشٍىَ  لکِيَّلزٍفَضلٍ ؾَلَٖ الٌّبسِ ٍ اَىَّ اهلل@ 

 ث٘طتش هشدم سپبس ًوٖ گزاسًذ. ٍلٖثٖ گوبى خذاًٍذ داسإ ثخطص ثش هشدم است 

 ّن ثىبس هٖ سٍد. هخبل: @ ٗب لَ٘تAَصٍست ٍ ثِ غَست سٍ ث٘بًگش آ@ کاشA: ثِ هؿٌبٕ  لَ٘تَ*

A ُهي خبن ثَدم إ کاشٍ وبفش هٖ گَٗذ @ وٌُتُ تُشاثبً  ٗا لَ٘تٌٍَٖ َٗمَُلُ الىبفَش 

 هخبل:@. اه٘ذ استAٍ @ ضاٗذA: ٗؿٌٖ  لَعَلَّ

A ُُتَؿمَلَىَ  لَعَلَّکُن لُشآًبً ؾَشَثٍ٘بًاًَّب جَؿَلٌَب@ 

 ضوب خشدٍسصٕ وٌ٘ذ. (اه٘ذ استضاٗذ )ا لشآى ؾشثٖ لشاس دادٗن ثٖ گوبى هب آى س

 تشجوِ وشد. هخبل@ تضاهٖهضبسؼ الAهٖ تَاى ثب تَجِ ثِ س٘بق ؾجبست @ ل٘تAٍ @ لَؿَلAَّ*فؿل هضبسؼ سا دس جولِ داسإ 

 . تثٌ٘نجو٘ؽَ هُذُىِ ثِالدٕ : وبش ّوِ ضْشّبٕ وطَسم سا  اُضاِّذُ لَ٘تٌَٖ/  کٌذسفش: ضبٗذ حو٘ذ  سافِشُُٗحو٘ذاً  لَعَلَّ
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 تشجوِ وشد؛ هخبل :@ هبضٖ ثؿ٘ذAٗب @ هبضٖ استوشاسAٕ هٖ تَاىفؿل هبضٖ سا دس جولِ داسإ لَ٘تَ ثب تَجِ ثِ س٘بق جولِ 

 )دٍسٕ هٖ کشد، دٍسٕ کشدُ تَد(  تٌجلٖلىَسَلِ ! وبش ًبغش اص لَ٘تَ ًبغَشاً اثتَؿَذَ ؾَيِ ا

 تزکش هْن: دس تشجوِ صح٘ح فعلِ تعذ اص لَ٘تَ ٍ لَعَلَّ تاٗذ تِ س٘اق عثاست تَجِ کشد.

 (فشق إىَّ؛أىَّ؛إى؛أى:1ًکتِ

 

 توشٗي:عِّ٘ي الصح٘ح:

 .)أى،إىَّ،إى(ةِ الٌّجاحَ فاسعَ سع٘اً(للتُ لُِ:...........تَطل2ُ...........الطالةَ ًاجحٌ. )إىَّ،أى،إى(                           (1

 ّ٘چ فشلٖ ًذاسد.@ إًٌّبAثب @ إًّب A(2ًکتِ 

 ثِ هؿٌٖ )وِ( دسچٌذجبٕ دٗگشهؿٌٖ )وِ(ثىبس هٖ سٍد وِ ؾجبستٌذ اص:@ أىAَّغ٘شاص(3ًکتِ   

 )جولِ ٍغفِ٘، أى اصحشٍف ًبغجِ ، هَغَل خبظ ثؿذاصهؿشفِ ثِ ال(

 :الزٕالشجل     :                         أى َٗزّةَ                                               :َٗضحکُسأٗتُ تلو٘زاً 

: اٗي حشٍف )هطجِْ ثش سش جولِ اسوِ٘ )هجتذا ٍ خجش( هٖ آٌٗذ ٍ هجتذا سا ثِ ؾٌَاى اسن خَد هٌػَة هٖ وٌذ ٍلٖ اًساًٖ

 اؾشاة خجش هشفَؼ ثبلٖ هٖ هبًذ.

 .فٖ هسبثمِٔ وُشَِٓ الوٌضذِٓ فبئضٌ      هَْذٍٗبًل٘تَ  فٖ هسبثمِٔ وُشَِٓ الوٌضذِٓ ;  فبئضٌ  هْذٌّٕ            

 اسن ل٘ت هٌػَة   خجش ل٘ت هشفَؼ                                                                               لػ٘شٌ     الشث٘ؽَاَىَّ        ; لَػ٘شٌ الشث٘ؽُ            

 اسن اَىَّ هٌػَة   خجش اَىَّ هشفَؼ            هجتذا    خجش            

 التلو٘زُ ضبحهُ:  إىَّ................................................      ًحي هسشٍسٍَى ; إىَّ.....................................................            

 : )أى ،لَي، وٖ ،لىٖ ،حتٖ، لِ( حشٍف ًاصثِ(2)ةِ ، هَي ، فٖ، إلٖ، ؾَلٖ.......(  جشحشٍف (1ًىتِ: اًَاؼ حشٍف :

 )سَ ،سََفَ( حشٍف هستمثل(5)أ، ّل (      حشٍف پشسطٖ(4)لَن ،لِ، ال، إى(     حشٍف جاصهِ(3

 ّستٌذ؟)عاهل(کذاه٘ک اصحشٍف صٗش هَثش
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 الٕ ًفٖ جٌس

 آضٌب ضذُ اٗذ.@ الAثب سِ هؿٌبٕ 

1) Aهؿٌبٕ ثِ @ الAًِ @ ِدس پبسخ ثAَّ هبًٌذ أ اًَتَ هَي هطْذ؟ ال اًََب هي تْشاى  @ل، أ 

 الٕ ًفٖ هضبسؼ : هبًٌذ ال َٗزَّتُ : ًوٖ سٍد (2

 الٕ ًْٖ هبًٌذ ال تَزَّت : ًشٍ          الَٗزَّت; ًجبٗذ ثشٍد (3

 هعٌإ چْاسم ال

 ، «تذٍى ضک............ً٘ست»، @ ّ٘چ ......... ً٘ست ، ٍ ّ٘چ ......... ٍجَد ًذاسدA الٕ ًفٖ جٌس: (4

 هٖ آٗذوِ ثش سش جولِ اسوِ٘  «ٌا................ً٘ستٗم٘»، «تشدٗذ.............ً٘ست تٖ»

 اَضَذّ هَيَ الجَْلِ : ّ٘چ فمشٕ سخت تش اص ًبداًٖ ً٘ست. فَمشَال     

 اَغٌَٖ هَي المٌبؾٍَٔ : ّ٘چ گٌجٖ ثٖ ً٘بصتش اص لٌبؾت ً٘ست. کٌَضَ ال    

 ّوچٌ٘ي اسن ال اضبفِ ًوٖ ضَد. اسن ال ، ٗه وولِ فمط ـَـ است ٍ هؿوَالً ثذٍى ال است ٍ تٌَٗي ًوٖ گ٘شد. ( 1ًىتِ

 اَجوَلُ هَي الػجشِ. ّ٘چ چ٘ضٕ صٗجبتش اص غجش ً٘ست. ضٖءَال 

 فٖ الث٘تٍِ هجشٍس است. ال سَجُلَ  ( خجش الٕ ًفٖ جٌس ث٘طتش ثػَست جبس2ًىتِ

 هَي الػجشِ. اَجوَلُ. ال ضٖءَ غبّش ثبضذ هشفَؼ هٖ آٗذخجش ال اگش اسن (  3ًىتِ

 ال إلَِ =هَجَدٌ> اَلّب اهللُ .          ألثبسَ.       گبّٖ خجش ال حزف هٖ ضَد. ; الضَهِ. ( 4ًىتِ 

 (الٕ ًفٖ جٌس ٍالٕ ًْٖ ؾبهل )احشگزاس( ّستٌذ ٍ الٕ ًفٖ غ٘شؾبهل است.5ًىتِ 
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 دٍاصدّن تجشتٖ ٍ سٗاضٖهتشادف ٍ هتضادّإ دسس اٍل 

 ٍَلَ ; سَؿَٖ     ( حب     5 ( س٘شَٓ ; طَشٗمَٔ 4( ُٗجَِّ٘يُ ; ُٗػِْشُ          3( َٗػُيُّ ; َٗحسَتُ            2ًٕ ; ؾَجَخَبً           سُذ (1

 ( َٗستََٕ ; ُٗسبٍٕ     10( اَلغبَٗٔ ; اَلَْذَف               9َ( اَلحٌَ٘ف ; اَلو8ُ       (  اَلػِّشاؼ ; اَلٌِّضاؼ   7( اَلتَّجٌَُّت ; ااَلَثتَؿبد       6      

 ( الذٍاء ; اَلوَشَؼ    15  (  أَحضَشَ ; جَلَتَ     14   ( سََٕ ; إِلّب  ( أًََش ; ًََِّس12     ( أَؾبىَ ; ًَػَشَ     11      

  لَلَّ  #( اَصدادَ        17 اَلحَذٗخَٔ ≠( اَلمَذٗؤَ 16 

 دسس اٍل حشٍف هطثْٔ ٍالٕ ًفٖ جٌستست 

 (44النافیة للجنس: )آزمایشی سنجش « ال»(عّین 1

 الف(علیکم أن تجالسوا العاقل ال الجاهل             ب(ال ناجح یتکاسل فی حیاته

 ج(اّیها االنسان ال تعاشر من یفخر بنفسه              د(أال تعلمون أنَّ هللا قادر علی کل شیء

 (42نافیة للجنس:    )آزاد انسانی  لیست رة الّتی(عّین العبا2

 افضل من التقوی ما لیس لک به علم                         ب(ال شیءَ  الف(التقفُ 

 تعادل کلمة الحق لنا إال ما علّمنا هللا                             د(ال کلمةَ  ج(ال علمَ 

 (44النافیة للجنس )سراسری زبان « ال»(عّین 3

 فی السماء الف(أال لک عمل آخر ؟                                 ب(اللیلة النجمَ 

 ج( ال أدری التجارة أنقع من الکتاب العلم               د(ال تنمو الزهور إال فی حدائق ذات بهجة

 (42النافیة للجنس : )سراسری انسانی « ال»(عین الصحیح فی 4

 غیر هللا                                      ب(ال عاش َ من یظلم العباد الف(ال معبودَ 

 عن خلق و تؤتی مثله                               د(ال مع تکرار الدرس نسیان ج(التنهَ 

 (45النافیة للجنس )سراسری ریاضی «ال»(عّین 5

 ب(التطلبوا إال أعمال الخیر  فی المدرسة                           الف(الیوم ال طالبةَ 

 ، أّیها االنسان أنَّ هللا علی کّل شیء محیط                     د(لم تقول ماال تعلمُ  ج(أال تعلمُ 
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 (48مبنّیة : )سراسری خارج کشور « طفل»(عّین کلمة 6

 فیها الف(هذا طفل یحّبه کثیر من االطفال                     ب(أسرع طفل إلی الّساحة لیعلب

 إال و هو یحتاج إلی اُمِّ رإوف                 د(کان یوسف طفالً حینما وقع فی البئر ج(ال طفلَ 

 (46النافیة للجنس )سراسری ریاضی « ال»(عّین الصحیح فی 8

 الف(هذا شاعٌر جلیل ال تاجر نشیط                       ب(قلُت لزمیلتی : ال شکَّ فی انتصار الحق

 االموال إال فی سبیل هللا المإمن إلی مجالس السوء                     د(أیها الغّنی ال إنفاقَ ج(ال یذهب 

 (41: )سراسری انسانی  غیر عاملة« ال»(عّین 4

 أشّد من الجهل الف(ال توقعی نفسک فی المالک                      ب(الفقرَ 

 د(ال تبع نفسک بثمن نجسج(التقعین فی المهالک إذا عملت الخیر              

 

 (49)آزمایشی سنجش « ال»عن نوع  الصحیح(عّین 9

 الف(أال تعرف أنا ذلک الشاّب الّذی استقبلک بحفاوة )ناهیة(

 ب(طوبی لک یا من التبادر باألعمال السئّیة و المنکرة)نافیة للجنس(

 ج(ال شکَّ أنَّک لن تکذبی من أجل زخارف الدنیا )نافیة(

 فی الکالم فیه اللّغو و الغیبة و الکذب )نافیة للجنس( د(ال نفعَ 

 (90: )تجربی  غیر عاملة« ال»(عّین 10

 ب(ال شکَّ فی أنَّ هواء البحر هذه االیام هائج بشدة      الف(إعلم إنَّک ال تحصل علی الّنجاح دون االجتهاد  

 فیه فلذلک لم نشتر شیئاً  لی شارع ال حانوتَ د(ذهبنا إ           ج(ال تعش فی حیاتک کالّذی یؤمر الناس بالبخل

 (عّین مافیه کلمة غریبة )حسب القواعد(:11

، لَعلَّ 2                                          ( ِمن،فی،إلی،علی 1 ،لَیَت، لکِنَّ  ( أنَّ

 ( أن،لَن،کی،لکی4( کان،صاَر،لَیَس،لَیَت                                        3

 یختلف نوعه عن الباقی:« ان»(َعیِّن 12

َرتالمیُذ المدرسة ااّلیغیَب أحدهم عن االمتحان         1  ( َیجُب ااّلنسّب معبودات الکّفارفیبسّبوا هللا 2( َقرَّ

 ( نرید ان نسافَر إلی جزیرة کیش بالطائرة4( قال اَعلُم أن هللا علی کّل شیء قدیٌر                       3
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 «ُتحِسن إلی والدیک فاعلم ........أجرک علی هللا.».........فی الفراغ:  عّین الصحیح (13

 إن    -أنَّ             د( أن  -أنَّ                   ج( إنَّ  -أنَّ                  ب( إن -الف( إنَّ 

 (1شماره  آزمون )عربی دوازدهم اولآزمون درس 

 األجوبة للترجمة أو التعریبَعّین األصّح و األدق فی 

کنت أعرف منطقة مخضّرة و غنّیة بالجمال فی أقصی نقطة الشمال الشرقی من مدینتنا أقضی فیها بعض ( » 1

 (92)زبان « األیام مع االُسرة 

(نقطه ای سبز و زیبا در دورترین مکان شمال شرقی شهر می شناختم که سرشار از زیبایی بود و با خانواده چند 1

 تمام آنجا بودیم  روز

(جای زیبا و سبزو با طراوتی را بلد بودم که در شمال شرقی شهرمان قرار داشت و یک روز تمام را با خانواده 2

 آنجا سپری کردم 

(منطقه ای سرسبز و سرشار از زیبایی در دورترین نقطه شمال شرقی شهرمان می شناختم که بعضی روزها را 3

 ندم با خانواده در آنجا می گذرا

(منطقه سر سبز و غنی و پر اززیبایی وجود داشت که در نقطه ای دوردست از شمال شرقی شهرمان بود و چند 4

 روز را با خانواده در آنجا گذراندم

 «أّنه معط کریم یعطی إعطاء کامالً حّتی من ال ینادیه و ال یسأله شیئاً (» 2

 دنش و درخواستی هم از او نمی کنند کامل بخشش می کند(او بزرگوار بخشنده ایست که به آنها که نمی خوانن1

 و نمی خواهد هم بطور کامل می بخشد ا(او بخشنده ی کریمی است که حتی به کسی که او را نمی خواند و چیزی از2

 و درخواست نمی کند ا(او بخشنده ایست که بزرگوارانه و کامل می بخشد حتی به آنکه او را نمی خواند و یا چیزی از3

 .هم بخششی کامل داردو می خواهند ا(او بخشنده و کریم است حتی نسبت به آنان که نه صدایش می کنند و نه چیزی از4

 : الخطا ( عّین 3

 (من یستطیع من بیننا أن یفهم النصوص االدبیة : چه کسی از بین ما میتواند متون ادبی را بفهمد1

 : نظرش درست بود و دیگران به نظر او استدالل می کردند (کان رأیه صواباً و اآلخرون یستدلّون برأیه2

 (یشتري الناس أشیاء أکثر مّما هم بحاجة إلیه: مردم بیشتر کاالها را بخاطر نیازشان خریداری میکنند3

(عزمت علی أن اُساعده ألّنی ال اُشاهد تقّدما فی عمله : تصمیم گرفتم به او کمک کنم زیرا در کارش پیشترفتی 4

 نمی بینم 
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 : فی مفهوم غیر مناسب(عّین 4

 إعلم أّنما األعمال بالنّیات ←(من قصد الخیر کمن فعله 1

 بشاشة الوجه خیر من سخاء الکفّ ←(أعظم العبادة أجراً أخفاها2

 عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم ←د ینفع الشیء تحسبه شّرا (ق3

 (االهداف السامیة تنادی النفوس الساعیة :بقدر الکّد تکتسب المعالی4

 (92ریاضی «)الظبُی کأّنه إنسان شاعر ُیدرک جمال اللّیل و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر(»5

 دانسته و نظاره گر زیبایی ماه است(این آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زیبا را 1

 (چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می داند و ماه را با تعجب بسیار نظاره می کند2

 (آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را درک می نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره می کند3

(گویی که این آهو همچون انسان شاعری است که شب زیبا را درک می کند و بطوری عجیب نظاره گر ماه 4

 است 

 «زّود هللا کاّل من مخلوقاته بخصائص ممتازة حّتی یستفید منها فی الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحیاة(» 6

 را در زندگی خشن و سخت حفاظت کند (خدا هر یک از مخلوقاتش را خصوصیت ممتازی بخشیده تا با آن خود1

(خدا همه ی مخلوقات را به خصایل برجسته ای مجّهز کرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر نامالیمات 2

 زندگی بکار گیرند 

(خداوند به هر کدام از آفریده ها خصلت ممتازی داده تا بدان وسیله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی 3

 نمایند  محافظت

(خداوند هر یک از آفریدگانش را به خصوصّیاتی برجسته تجهیز کرده تا از آنها در حفاظت از خویش در مقابل 4

 خشونت زندگی استفاده کند

 (92هنر«)ال دین للمتلّون و إن ألقاک فی الخطا و تظاهر بکمال دیانته (» 8

 تظاهر کند و تو را به اشتباه بیافکند (کسی که چند رنگ است دینی ندارد حتی اگر به بی نقصی خود1

 (هیچ دینی ندارد آنکس که دو رنگ است و به کمال دین داریش تظاهر کرده باعث اشتباه تو شود 2

 (انسان دو رو هیچ دینی ندارد اگرچه تو را به اشتباه بیافکند و به کامل بودن دیانتش تظاهر کند3

 (آنکه دو روست دین ندارد هر چند ظاهری با دین و بی نقص نشان دهد و تو را به خطا اندازد 4
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 (92)سراسری انسانی « لم یکن أحد یظّن أّننی أکون صبوراً هکذا أمام متاعب الدنیا (» 4

 (کسی تصور نمی کند که من تا این حد در برابر مشکالت زندگی مقاوم باشم 1

 (کسی گمان نمی کرد که من در مقابل سختیهای دنیا این چنین صبور باشم 2

 (هیچ کس تصور نمیکرد که من این همه در برابر پیچیدگیهای زندگی مقاومت کنم 3

 (هیچ کس گمان نکرد که من این چنین در مقابل سختی و مشقت دنیا شکیبایی بخرج دهم 4

 بسة : و یصبح مساویاً لمستوی الیا« ُیصبح( » 9

 / فعل من االفعال ناقصه و هی نواسخ–مزید ثالثی من باب إفعال  –( مضارع 1

 / فعل من االفعال ناقصه و اسمه ضمیر هو مستترمتعّدی –مجّرد ثالثی –للغائب  –ارع (مض2

 / فعل و فاعله ضمیر هو مستتر و جمله فعلیهمبنی للمعلوم -افعالباب من مزید ثالثی –(للغائب 3

 و جمله فعلیه« مستوی»/فعل من النواسخ و اسمه الزم-مزید ثالثی من باب إفعال – ةللغائب –(مضارع 4

 (45لم یکن مفروشاً بالورود : )سراسری انسانی « : یکُن (»10

 و فاعله ضمیر هو مستتر–/ فعل مجزوم به حرف جازمه  مبنی للمجهول –مزید ثالثی  –(للغائب 1

 و اسمه ضمیر هو المستتر –االفعال ناقصه فعل من –/  –مجرد ثالثی  –(فعل 2

 فعل مجزوم به حرف لم و عالمة جزم حذف حرف عله –مبنی للمعلوم–مجرد ثالثی –(فعل مضارع 3

 فعل مجزوم به لم -مزیدثالثی -الزم– فعل مضارع(4

 (91و قد أصبح الحقل فارغاً:  )سراسری ریاضی « أصبح( »11

 « الحقل»ی فتح /من افعال ناقصه اسمه مبنی عل –الزم  ––للغائب  –( ماٍض 1

 /من افعال ناقصه و هی من نواسخ  –مزید ثالثی من باب إفعال –(للغائب 2

 «الحقل»/من افعال ناقصه و هی من نواسخ و اسمه - مبنی للمعلوم –للغائب –( فعل ماٍض 3
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 «رغاً فا»مبنی للمعلوم / فعل من نواسخ خبره  -متعدّ  –( مزید ثالثی من باب إفعال 4

 (92الناسخة ) سراسری انسانی « ال»(عّین 12

 (سلّمت علی صدیقی العلی جمیع الحاضرین2( الّذی ال یعمل بّجد لن یری النجاّح فی حیاته       1

 (إّن اخاه الیدرس فی البیت بابل فی المدرسة4(یجب أن نتعرف بؤّنه النفع فی مجالسة الّجهال       3

 (44)سنجش بهمن عاملًة: « ال »( عّین 13

 ( علیک أن تلزم الّصدق و األمانة ال الکذب و الخیانة!      2        ( ال شکَّ في أّن بیت الّنملة ُیبنی بمهارة!1     

 ( ال نتحّمل المشقّات إاّل للوصول إلی التقّدم!4( نحن ال نستسلم للّصعوبات حّتی ننجح!        3     

 (46دی الناسخة: )سنجش « ال»( عّین 14

 ( ِاعلم یا ولدي، ال فائدة في علم ال یستفاد منه!2( ال ینجح أحد في الحیاة إآّل من له هّمة عالیة!   1     

 ( کان الّرسول األکرم )ص( ال یدع ِاحترام األطفال!4( ال تسمح للیؤس أن یتسّرب في نفسک!        3    

 (93العاملة: )سنجش اردیبهشت « ال»( عّین 15

 ( اإلنسان المتقّدم قادر علی نشر الخیر في الّشعوب، الغیره!   1     

 ( إّنما أساس التوحید وحداّنیة هللّا الذي ال شریک له!2     

 (الطبیعة ال تخدع أبداً، دائماً نحن الّذین نخدع أنفسنا! 3     

 ( لیعلم اإلنسان أّن الّدنیا ال تخلو من المتاعب و اآلالم!4     

 

 

 

 

 


