
راظتنا نتسشن ماجنارس هب1 هنیزگ .1

.تسا ماجنارسیب راظتنا »« و »« ،»« ياههنیزگ كرتشم موهفم

.تسا نیریش زا رتابیز وت ةدنخ :مود عارصم / .تسا رتنیشنلد نیریش زا وت نتفگ نخس :لوا عارصم  )حیجرت( لیضفت هیبشت4 هنیزگ .2

وکین و شوخ - داهرف ۀقوشعم - :نیریش :لوا عارصم ماهیا

نیریش نخس زا هراعتسا :رکش  هراعتسا

.دراد بسانت رکش اب ینعم نیا رد هک نیریش ةزم - داهرف ۀقوشعم - :مود عارصم رد نیریش  بسانت ماهیا

و تسا ناوتان رارسا راهظا زا وا نابز .دنکیمن شاف ار قشع زار قشاع هک هدش نیا هب هراشا » و  ، « ياههنیزگ رد اما ؛دننکیمن تحیصن ار وا ،دننادب ار قشاع درد نارگید رگا2 هنیزگ .3

  .دنکیم يرادزار

قشعطرشنیلوا4 هنیزگ .4

هیلافاضم  هتسه تفص

.تسین »قشاع مهرم« یمسا هورگ هارمه و تسا داهن »نیا«  هنیزگ رد

.دراد هراشا نازابناج و ادهش دزن »گرم« ندوب ریقح و کچوک رب )( ۀنیزگ تیب و یعابر مود تیب4 هنیزگ .5

.تسا "ماقم و شزرا" يانعم هب رطخ رگید تایبا رد هکیلاح رد ؛تسا بیسآ يانعم هب رطخ مراهچ تیب رد4 هنیزگ .6

تیامح ۀیاس ،موجن رکشل :لوا تیب1 هنیزگ .7

ربص رپس ،ناج نشوج ،هزمغ گندخ :مود تیب

تلود غارچ ،لد عمش ،قوش شتآ :موس تیب

نارجه بش ،مغ هوک ،تمالم لیس :مراهچ تیب

ۀنیزگ رد ؛تساهدمآ هنارعاش و یعقاوریغ ییاهّتلع ،دادغب رد هلجد ندوب يراج يارب موس ۀنیزگ رد و ناراب ندیراب يارب مود ۀنیزگ رد ؛سگرن ۀقاس ندشمخ يارب ،تسخن ۀنیزگ رد4 هنیزگ .8

.تساهدشن رکذ یعوضوم يارب یلیلد اما تساهدش هدیشخب یناسنا تیصخش دوع و گنچ هب مراهچ

)يارب( رهب زا  رحب زا )ب4 هنیزگ .9

)دنهد هزاجا( دنراذگ  دنرازگ )و

.تسا تینما يانعم هب هژاو نیا رگید ياههنیزگ رد اما تسا رصم رد ینابایب مان » نمیا « هنیزگ نیا رد2 هنیزگ .10

 .تسا توکس قشع طرش نیلوا4 هنیزگ .11

،نوخ نآ و تسا هدناکچ نوخ گنسشوگ زا داهرف دایرف ،تسخن تیب رد :تسا هدمآ ابیز و هنارعاش ییاهّتلع  و  ياهتیب رد نادیهش و ناقشاع رازم رانک رد هلال ندییور يارب2 هنیزگ .12

).تسا هیبشت هارمه هب لیلعت نسح ،دروم نیا رد( .دناهدرک كاخ رد هک تسيدیهش نینوخ نفک زا ياهشوگ ،هلال مراهچ تیب رد و !تسا هلال نامه

.تسا هدش قلخ اههراتس ندزوسوس يارب ابیز و هنارعاش یّتلع مه موس تیب رد

)؟دیدش تسخن تیب رد »نیگنس« ةژاو يابیز بسانت ماهیا هجوتم(

.دنتسه یلوعفم تافص "هدیمرآ و دیکچ خر زا ،هدیرخنازرا"4 هنیزگ .13

.دراد ممتم شقن و تسا مسا مراهچ ۀنیزگ رد هدیپس ۀملک

كاخ – هناریو – دغج :ریظنتاعارم2 هنیزگ .14

وب :ماهیا

روهظ نارکنم زا هراعتسا :دغج :هراعتسا

هزرابم هار رد دوجوم ياهيراوشد زا هیانک :»ندوب نایم ردنا لین« :هیانک / لین ،نوعرف ،یسوم ،نایطبق ،ناینوعرف :ریظنتاعارم / لین ،یسوم ،نایطبق ،ناینوعرف :هراعتسا2 هنیزگ .15

.تسا »یثیدح« نیسپ هتسباو و "تقایل تفص" ینتفگ ،ینتفگ یثیدح رد3 هنیزگ .16

:دنراد یتوافتم يروتسد ياهشقن یلو ؛دنشابیم تقایل تفص ،تخاس رظن زا "یندنام و یندینش ،ینتفر" تایبا ۀیقب رد

دنسم :یندینش ،ینتفر

 لوعفم :یندنام

ندرکیفن ،نتفریذپن ،ندرکن رواب :راکنا4 هنیزگ .17

نتفایتاجن ،ندشاهر :نتسر

دهع ،تعیب :نامیپ

هتفه زور نیرخآ ،هعمج زور :هنیدآ

یناریا –       هنارصع –       یناقوف –      نیمیس –  :یبسن ياهتفص1 هنیزگ .18

باتهنییآ –   بانطنیرز –   نوگتوقای –   نیدرمز –    نیربنع –      نیمیس –  دروم 3 هنیزگ .19

 )قلطم( اهتنایب -7    )یلعاف( هدنرپ –    )قلطم( دنمورب -5  )یبسن( هنارتخد –     )یبسن( یناملظ –       )یبسن( نیّرز –     )قلطم( شومخ –  :ینایب ياهتفص3 هنیزگ .20

)یلعاف( نابات – 

.دراد تقباطم ، مراهچ ي هنیزگ موهفم اب اهنت ،ینعم نیا و »دوش یمن هدروآ تسد هب هک تسا یفده ،مدرم ي همه ندرک یضار ایوگ«  هک تسا نیا لاؤس تروص ترابع قیقد موهفم4 هنیزگ .21
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:اههنیزگ ریاس  یسررب1 هنیزگ .22

درفم تفص )ۀلیمجلا( : ۀنیزگ

.دشابیم )ۀروص( يارب هیفصو ۀلمج )تفتلن مل( : ۀنیزگ

.تسا )ۀلأسم( يارب هیفصو ۀلمج )عطتسی مل( : ۀنیزگ

.تسا درفم )تفص( تعن زین »هلیوط« /.تسا عوفرم ًالحم و هیفصو ۀلمج »رظتنأ«4 هنیزگ .23

.متسه شرظتنم ینالوط یتدم زا هک تسا ياهظحل مگرزبردام رادید ۀظحل :همجرت

:اههنیزگ ریاس یسررب

!دش رهاظ دنلب ياههوک تشپ زا دیشروخ ییالط ۀعشا :همجرت .درفم ،تفص :»هعفترملا« /»هیبهذلا« : ۀنیزگ

!راگزور خلت ثداوح اب ییورایور ماگنه هب متسه یضار ادخ ياضر هب نم :همجرت .درفم ،تفص »ۀّرملا« : ۀنیزگ

!ینک قافنا تگرزب ياهتورث زا دیاب مرهاوخ يا :همجرت .درفم ،تفص  »ۀمیظعلا« : ۀنیزگ

:اههنیزگ ریاس ّدر3 هنیزگ .24

أدتبم  لعاف )

)لأ( ۀفرعم  )ملع( ۀفرعم )

هیلإفاضم  ّرجلا فرحب رورجم )

.دنک یم هراشا نتم رد هملک نیمود هب یناث و نیلوا ینعی یلوا .تسا هدش هدروآ نتم رد راب  مادک ره هغللا و مالسا ۀملک هک دراد هراشا نآ هب یناث و یلوا : هتکن

 ۀنیزگ رد / .تسا هدشن ینعم زین »اودُهی« لعف و تسا هدش ینعم هفرعم هک تسا هرکن تروص هب »ۀیلاثم جذامن«  ۀنیزگ رد / تسا هدشن ینعم »بابش رد« »ان« ریمض  ۀنیزگ رد4 هنیزگ .25

.تسا هدشن ینعم لوهجم تروص هب »اودُهی« لعف و تسا هدش همجرت یفاضا بیکرت تروص هب یلو تسا لعاف »بابش«

.دنکیم فیصوت ار »ةرجش« هرکن مسا هک تسا ياهیلعف ۀلمج »ومنت« .دنکیم دشر مارآ سونایقا ریازج رد هک تسا ییاوتسا یتخرد ،نان تخرد :»« ۀنیزگ ۀمجرت2 هنیزگ .26

:اههنیزگ ریاس ۀمجرت

.دنکیم بانتجا ،تسه غورد لامتحا نآ رد هک ییاهفرح نتفگ زا لقاع ناسنا :»« ۀنیزگ

.تسین هیفصو ۀلمج عوضوم يارب و دنکیم نایب ار صخش تلاح »مهّتِلل هَسفن ُضِّرُعی« هیلعف ۀلمج .دنکن تلاخد ،دهدیم رارق اهتمهت ضرعم رد ار دوخ هک یعوضوم رد دیاب و :»« ۀنیزگ

.تسا هدش ناهنپ شنابز ریز ناسنا هک ارچ ،دیوش هتخانش ات دینزب فرح :»« ۀنیزگ

:اههنیزگ ریاس در4 هنیزگ .27

.درادن یبرع ۀلمج رد یلداعم »تدم« :»« ۀنیزگ

دننکیمن يورهلابند  دننکیمن فقوت :»« ۀنیزگ

شیادخ ادخ ،ششمارآ  شمارآ :»« ۀنیزگ

.تسا )بآ( شفوصوم هک )قفشملا( :زا دنترابع اهتفص2 هنیزگ .28

... )ۀیرق :فوصوم  ةریغصلا( مه یکی و )ٍۀقیدح( فوصوم يارب  )ُبذجی( ۀیفصو ۀلمج و )تاباغ( فوصوم يارب )ءارضخلا( و

)... + درفم ربخ :ٌریخ + هیلافاضم :ه + رورجموراج :ملِعب + )هیفصو ۀلمج( تفص :ُعفتنی + ادتبم :ٌملاع(1 هنیزگ .29

)... + رورجموراج :توحلا ّیتح :هیلافاضم :ءیش + رهاظ مسا ،لعاف :ُّلک + هبلوعفم :ه + )هیلعف هلمج( ربخ :نُعلی + هیلافاضم :ملعلا + ادتبم :ُِمتاک( :)( ۀنیزگ یسررب

)مود ربخ ،طرش باوج :ترهظ + )هیلعف ۀلمج( ربخ ،طرش لعف :َصلخأ + طرش تاودا زا ،ادتبم :نَم( :)( ۀنیزگ یسررب

)... تفص :ٌمیظع + ّنا ربخ :ٌملظ + ّنا مسا :ه + هبلوعفم :َکرشلا + )هیلعف ۀلمج( ربخ :رُفغی ال + ادتبم ُ:هللا( :)( ۀنیزگ یسررب

:هتکن

.دنرادیم هگن عوفرم ار ربخ و بوصنم ار دوخ مسا )... َّلعل - ّنأ - ّنإ( لعفلاب ۀهبشم فورح

.دریگب هدهعرب ار هیفصو ۀلمج شقن هک هدماین یلماک ۀیمسا ۀلمج ای لعف چیه )ٌعون( هرکن مسا زا دعب3 هنیزگ .30

)هیفصو ۀلمج :ومَنت + هرکن مسا :ۀرجش( :)( ۀنیزگ یسررب

)هیفصو ۀلمج :بُّبُسی ال + هرکن مسا :ٍرادقم( :)( ۀنیزگ یسررب

.دزادنیب هلصاف هیفصو ۀلمج و هرکن مسا نیب دناوتیم رورجموراج :هتکن يروآدای*

!دناهتخادنا هلصاف ود نآ نیب اهرورجموراج ،)هیفصو ۀلمج :َغلب دق + هرکن مسا :ۀرجش( :)( ۀنیزگ یسررب

.تسا هدرک شفیصوت نآ زا سپ ۀیلعف ۀلمج هک تسا ياهرکن مسا »ًۀَظِعوَم«2 هنیزگ .31

.دنک عنم ار وا ناهانگ باکترا زا هک تساوخ یتحیصن و دنپ وا زا :ترابع ۀمجرت

:اههنیزگ ریاس یسررب و همجرت

)درادن دوجو ياهرکن مسا هلمج رد( .دوش قرغ ناوج دوب کیدزن و تفر الاب جوم مراهچ راب رد :»« ۀنیزگ

)تسا هدشن فیصوت هیلعف ۀلمج اب هک تسا ياهرکن مسا »ًَۀنایخ«( ییوگیم غورد وا هب وت هک یلاح رد ،دنک رواب تخس وا ،ییوگب ینخس تردارب هب هک تسا یگرزب تنایخ :»« ۀنیزگ

).تسا هدشن فیصوت ياهلمج اب »َۀقاطب« ةرکن مسا ( .هدب نم هب لایر جنپ و تسیب غلبم هب یتراک :»« ۀنیزگ

.دشابیم )ّۀیئاوتسإلا( نآ حیحص و تسا تسردان )ِۀیئاوتسُالا(2 هنیزگ .32

.دوشیمن همجرت هرکن تروصب ،دشاب هتشادن مه تفص و دشاب هرکن تروصب )ربخ( هک ینامز .دوشن همجرت هرکن تروصب هک دهاوخیم ار ياهرکن لاوس4 هنیزگ .33

:اههنیزگ یسررب
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.دراد هیفصو ۀلمج )تبنت( اما ،تسا )ربخ( ۀرجش :»« ۀنیزگ

.تسا لعف اما تسا ربخ )بذجی( :»« ۀنیزگ

.دراد هیفصو ۀلمج )اهمدختسی( اما تسا )ربخ( ۀرجش :»« ۀنیزگ

.دوشیم همجرت هفرعم تروصب ،درادن تفص نوچ و ،تسا ربخ )ۀمئاق( :»« ۀنیزگ

.دشابیم هیفصو ۀلمج )عفتُنی( و تسا هرکن مسا )ملاع(1 هنیزگ .34

:اههنیزگ ریاس یسررب

.تسین هیفصو ۀلمج )نوعمسی ناک( سپ ،تسا هفرعم مسا ً)ادیعس( :»« ۀنیزگ

.میرادن هیفصو ۀلمج سپ ، )یصعف( تسا هدش عورش )ف( اب لعف )ًالوسر( زا دعب :»« ۀنیزگ

.تسا طرش باوج )هملعی( :»« ۀنیزگ

.تسا هتفرگ رارق نآ زا دعب هیفصو ۀلمج )کردتال( و تسا عوفرم و ربخ )ۀیاغ( هنیزگ نیا رد3 هنیزگ .35

).دوشیمن هدروآ تسدب هک تسا یفده مدرم ندرک یضار( :ترابع ۀمجرت

:اههنیزگ ریاس یسررب

.میرادن هرکن مسا :»« ۀنیزگ

.دشابیم بوصنم و تسا لوعفم )ًاجمانرب( :»« ۀنیزگ

.دشابیم بوصنم و تسا لوعفم )ًامالک( :»« ۀنیزگ

:اههنیزگ ریاس یسررب4 هنیزگ .36

 ۀنیزگ در  )... ره = هرکن درفم مسا + ّلُک( »يزیچ ره« ینعم هب »ٍءیش ّلُک«

 ۀنیزگ در  دیاش /یهاگ  عراضم + دق

 ۀنیزگ در  تسا درفم »عوضوم«

)يرارمتسا یضام( دندروخیم :َنولکَأی ... َناک3 هنیزگ .37

:اههنیزگ ریاس یسررب

.درادن لداعم یبرع ترابع رد »تسام« ظفل :»« ۀنیزگ

.دوشیم همجرت یمازتلا عراضم تروص هب طرش لعف اریز تسا حیحص »دهدب دای« :»« ۀنیزگ

.دوشیم همجرت يرارمتسا یضام تروص هب »عراضم لعف + ناک« بیکرت اریز تسا حیحص »دادیم شرازآ« :»« ۀنیزگ

:اههنیزگ ریاس یسررب2 هنیزگ .38

.تسا حیحص »لاِعتِفا« نزو رب )فاِفتلإلا( :»« ۀنیزگ

.تسا حیحص »لاِعتِفا« نزو رب )عاِفترإ( :»« ۀنیزگ

.تسا لعاف مسا )مِّلَعُم( :»« ۀنیزگ

در( تسا هدشن مک :ََّلق ام  / ) ۀنیزگ در( میوجب رای :نیَعتَسن نأ / ) و  ياههنیزگ در( میناوتب :عیطتَسن / ) و  ياههنیزگ در( )صلخم( صالخا اب دارفا دادعت :نیصلخملا صاخشألا ددع1 هنیزگ .39

) و  ياههنیزگ در( ار دوخ هار :انقیرط / ) و  ياههنیزگ در( یتحار هب :ۀلوهسب / ) ۀنیزگ در( هک :نیّذلا / )اههنیزگ ریاس

/ ) و  ياههنیزگ در( »هک ياهمانرب« :»یذلا جمانربلا«4 هنیزگ .40

،دنک مولعم: »َدِّدَُحی نأ« /) و  ياههنیزگ در( »... نامه نیا« يانعم هب »وه اذه« ) ۀنیزگ در(تسا نکمم و دراد ناکما«:نکُمی / ) و  ياههنیزگ در( »دوشیم زاغآ« يانعم هب و تسا عراضم :»أدبی«

) ۀنیزگ در( دنک نییعت

.دنشابیم »يرهاظ تیالو و ینید تیعجرم« هب طوبرم ،بیترت هب ،تماما ماقم ياهتیلوئسم زا بصاغ نامکاح دییأت مدع و میرک نآرق ریسفت و میلعت1 هنیزگ .41

نامکاح عفن هب ای ،دنتخادرپ ثیدح فیرحت ای لعج هب یصخش ياهضرغ ساسارب نانآ و دمآ شیپ ثیدح نالعاج يارب بسانم طیارش ،)ص( ربمایپ ثیداحا نتشون تیعونمم اب3 هنیزگ .42

.دندرک يراددوخ ثیداحا یخرب لقن زا رگمتس

ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت  ثیدح گرزب ياهباتک ندمآ مهارف3 هنیزگ .43

ياهلسن هب ،ناماما یگدنز شور مه و دوش تسس سابعینب و هیماینب روج و ملظ يانب مه ،دنامب یقاب نیتسار مالسا رکفت مه ات دندیزگیمرب نامز طیارش اب بسانتم ار نامکاح اب هزرابم ةویش ناماما

.ددرگ یفرعم هدنیآ

ياهضرغ ساسارب ثیدح نالعاج دش ببس ثیداحا نتشون تیعونمم و دنزاس هارمه دوخ اب ار هرود نآ مدرم دنناوتن ناماما ات دش بجوم تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت3 هنیزگ .44

.دنزادرپب ثیدح فیرحت ای لعج هب یصخش

تمعن یعقاو نارازگساپس و دهدیم میب تیلهاج نارود هب تشگزاب هب تبسن ار ناناملسم»...ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا َِلُتق َْوأ َتاَم ْنَِإَفأ ُلُسُّرلا ِهِلَْبق ْنِم ْتَلَخ َْدق ٌلوُسَر َِّالإ ٌدَّمَحُم اَمَو« ۀفیرش ۀیآ3 هنیزگ .45

.دندشن لزلزت راچد و دندنام مدق تباث هک دنایناسک تلاسر

.دنکیم دای »نیرکاشلا هللا یزجیس"« ترابع زا ،نآ زا سپ و »ائیش هللارضی نلف« دیامرفیم دنریگب شیپ رد ار تیلهاج هار ربمایپ تلحر زا سپ هک یناسک لباقم رد دنوادخ1 هنیزگ .46

یمالسا ياهرایعم زا رود هب لمع و هشیدنا رد هک يدارفا ،مادقا نیا ۀجیتن رد و تسا بسانمان ياهوگلا ۀئارا هب طوبرم )ص( ربمایپ تیب لها و یمالسا لیصا ياهتیصخش ندش يوزنم3 هنیزگ .47

.دنتفای تلزنم و برق ،دندوب

.دندرگزاب تیلهاج نارود هب هک دوشیم یناسک لماش دنوادخ رادشه و دنتسه ادخ لوسر تمعن یعقاو نارازگساپس تیب لها و ربمایپ هار رد نامدق تباث1 هنیزگ .48

.تسا ناماما ینید تیعجرم اب طابترا رد هدش لقتنم رگید ماما هب یماما زا هک ثیدح نیا ندرک نایب عون و تسا یهلا مکحتسم ژد هب دورو یهلا باذع زا ندنام نوصم هار -3 هنیزگ .49
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1 هنیزگ .50

رب هک یمالسا تموکح ماظن ،هجیتنرد و درک جراخ ،دوب هداد نامرف نادب و هدرک يزیرهمانرب )ص(ربمایپ هک يریسم زا ار تما يربهر هک داد خر یثداوح )ص( ادخ لوسر تلحر زا سپ :يرکف طخ

تموکح هیماینب طوقس زا سپ.دندش دوخ ياهتیلوئسم ۀبناجهمه يارجا يارب مزال تاناکما و تردق دقاف ،هعماج رد روضح دوجو اب )ع( موصعم ناماما و تفاین ققحت ،دوب هدش یحارط »تماما« يانبم

تیب لها هب متس و ملظ رد و دنداد همادا ار هیماینب یتنطلس شور ،دندوب هتفرگ هیماینب زا ار تردق تیب لها مان هب و دنتسنادیم )ص( ربمایپ ناگدازومع ار دوخ هکنیا اب نانآ .داتفا سابعینب تسد هب

زج مالسا زا ،دوبن ـ راهطا همئا و میرک نآرق ـ ترضح نآ ردقنارگ ثاریم ود و  ربمایپ رصع رد هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت  رگا هک ياهنوگ هب ؛دندرکن راذگورف يزیچ زا )ص( ربمایپ

.دراد ییانعم طابترا »...تلخ دق و لوسر ّالا دمّحم ام و« يهفیرش يهیآ هب تماما ریسم زا جورخ و تیلهاج نارود هب ناناملسم زا یخرب تشگزاب دنامیمن یقاب یمان

نارود هب ناناملسم زا يا هدع تشگزاب رگنایب ناشیا ینیبشیپ هک دوب عیاقو و اهراتفر ۀجیتن زا ناشیا قیمع كرد و ینیبنشور لولعم یمالسا ۀعماج ناماسبان تشونرس ینیبشیپ1 هنیزگ .51

.دراد هراشا نآ هب »ْمُِکباَقَْعأ ىَلَع ُْمتْبَلَْقنا« ۀفیرش ترابع هک تسا تیلهاج

ترابع نیا »متسه نآ ياهطرش هلمج زا نم و ،نآ ياهطرش هب اما :اهِطورُش نِم َانأ َو اهِطورُِشب« :دومرف ،گنرد یکدنا زا سپ ،بهذلاۀلسلس ثیدح ياهتنا رد )مالسلا هیلع( اضر ماما2 هنیزگ .52

.تسا يرهاظ تیالو و نامکاح اب هزرابم رد ناماما یلک لوصا و تامادقا زا تسا »قحرب ماما ناونع هب شیوخ یفرعم« ةدنهدناشن

.دراد بسانت هطوبرم نیوانع اب »د و ب« ياهترابع4 هنیزگ .53

.تسا مدرم تیاده رد يزوسلد و یشوکتخس   هعماج يربهر رد ربمایپ ياههریس زا یکی

نامکاح اب ماما ةزرابم للع زا ،تلادع يرارقرب يارب شالت .تسا يرهاظ تیالو ياتسار رد هدهاجم هک تسا نامکاح اب هزرابم رد ناماما یلک لوصا زا یکی  »قحرب ماما ناونعهب شیوخ یفرعم«

یلک لوصا هن ،دوب نامز

.دش ناناملسم یعامتجا یگدنز دراو دیدج یلکش اب تیلهاج ،)ص( ادخ لوسر تلحر زا یتدم تشذگ زا سپ هک تسا نآ نیبم »لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الا دمحم امو« : ۀفیرش ۀیآ2 هنیزگ .54

راهطا ۀمئا هک دش ببس ،گنهرف رییغت نیا .درک لیدبت )ص( مرکا ربمایپ شور و هریس هب هجوتیب و میلست ،بلطتحار ياهعماج هب ار )ص( مرکا ربمایپ رصع راکادف و نمؤم ۀعماج ،ریسم رییغت نیا

.دننک هارمه دوخ اب ار هرود نآ نامدرم دنناوتن و دنوش ورهبور يدایز تالکشم اب )ع(

راهظا لئاسم ۀمه هرابرد دوخ یهلا ملع رب هیکت اب يریگهشوگ و اوزنا زا رود هب ناماما اریز ؛تسا بسانمان ياهوگلا هئارا شلاچ يوگخساپ ،ون ياهزاین اب بسانتم یمالسا فراعم نییبت2 هنیزگ .55

و ثیدح رد گرزب ياهباتک ندمآمهارف هدنزاس روضح نیا ةرمث و دنهد رارق اوزنا رد ار )ع( تیب لها صوصخ هب ،یمالسا لیصا ياهتیصخش هک دندرکیم شالت تقو نامکاح اما ،دندرکیم رظن

.تسا میرک نآرق و )ص(ربمایپ ةریس رانک رد راهطا همئا ةریس

1 هنیزگ .56

تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت اب :ملس و هلآ و هیلع هللا یلص( ادخ لوسر تلحر زا ىتدم تشذگ زا سپ

.دندش ىوزنم )ملس و هلآ و هیلع هللا یلص(ربمایپ دامتعا و مارتحا دروم و رگداهج ،اوقتاب ىاهتیصخش -

 .دنتفای تلزنم و هاگیاج ،تورث و تردق نابلاط -

رانکرب ار بصاغ نامکاح ،تاناکما و طیارش دوجو تروص رد و دنزیخ اپ هب هفیظو نیا ماجنا يارب دوب مزال ،دش هدرپس )ع( همئا هب دنوادخ بناج زا هعماج ةرادا و يربهر هک اجنآ زا1 هنیزگ .57

.دنزاس رارقرب ار تلادع و دنروآرد ارجا هب ار نید نیناوق ،نیتسار مالسا يانبم رب یتموکح لیکشت اب ات دننک

يارب مزال تردق ،هعماج رد دوجوم تالکشم مامت دوجو اب ناماما ،)فلا یتسرد( دش هتشادرب تیعونمم نیا ،دعب اهلاس یلو داد خر همئا نامز رد »ثیداحا نتشون تیعونمم« لکشم3 هنیزگ .58

.)ج یتسردان( دشابیم تنطلس هب يوبن لدع تموکح لیدبت عبات ،اوقتاب ياهتیصخش ياوزنا و )ب یتسردان( )دنشاب هتشادن یتردق چیه هکنیا هن( دنتشاد ار دوخ ياهشقن زا یخرب يافیا

رب ياهتسد ؛دنیرگب هتسد ود ناشتموکح رد ،دنرامش لالح هک نآ زج دنامن یقاب یمارح هک دنهد همادا تموکح و يرگمتس هب نانچ هیماینب ،دنگوس ادخ هب« :دومرف )ع( یلع ترضح3 هنیزگ .59

».دناهدیسرن مه نآ هب هک دوخ يایند يارب ياهتسد و دناهداد تسد زا ار نآ هک دوخ نید

رصع رد هدش داجیا یگنهرف و يونعم لوحت رگا هک ياهنوگهب ،دندرکن راذگورف يزیچ زا )ص( ربمایپ تیب لها هب متس و ملظ رد و دنداد همادا ار هیماینب یتنطلس شور سابعینب4 هنیزگ .60

»... یتیب لها یترتع و هللا باتک نیلقثلا مکیف ٌكرات ینا«: دنامیمن یقاب مالسا زا یمان زج ،دوبن - راهطا ۀمئا و میرک نآرق - )نیلقث( ترضح نآ ردقنارگ ثاریم ود و )ص( ربمایپ

.میورب )رگید( توافتم ياج کی هب ایب .ما هدوب اجنآ راب نیدنچ لاح هب ات4 هنیزگ .61

قافتا ًالبق ،هتشذگ رد هلمج نیا رد رظن دروم لعف هک میهد ناشن میهاوخب رگا .تسا لماک لاح هلمج هک تسا ینعم نیا هب هلمج رد لوعفم مسا لکش هب لعف هارمه هب has و have یکمک لعف دوجو

.مینک یم هدافتسا یلصا لعف زا لبق "لاح هب ات ،نیا زا شیپ ،البق" ینعم هب already دیق زا هداتفا

.دسریم نادنبخی ریز يامد هب تردن هب سابعردنب رد اجنیا اوه يامد3 هنیزگ .62

طقف .                     تردن هب .                      دوز .                     یگداس هب .

.تسا اکیرمآ ياهرهش یعامتجا لکشم نیرتگرزب رضاح لاح رد وراد هب دایتعا ،يا هناسر تاشرازگ ساسا رب4 هنیزگ .63

دایتعا )                    طرش  )                             تظفاحم  )            هدهاشم )

.تفای دهاوخ شیازفا هدنیآ رد یتح تبسن نیا و دنتسه جراخ دلوتم رهش تیعمج زا دصرد 175 هنیزگ .64

دصقم )              هراشا )               حیضوت )    تبسن )

.مینک يرتمک ياه هنیزگ هب دودحم ار نامدوخ دیاب ،هدنامن یقاب يدایز لوپ هکنیا لیلد هب ،هنافساتم2 هنیزگ .65

ندرک هزرابم )         ندرک ینابزیم )  ندرک دودحم )          ندرب تذل )

.دوب قافتا ،رهش رد فرب كالوک و ناراب دیدش شراب میقتسم ریغ ۀجیتن فداصت نیا هک هک دوب نیا رب داقتعا2 هنیزگ .66

دض ،لباقم )          بدوم )   میقتسم ریغ )         مظنم )

.دینک باختنا ار گنهامهان ۀملک4 هنیزگ .67

ییابیکش ، يرابدرب ،ربص )     سدقم ياج ،هربقم )             ربمایپ )             هزجعم  )

.دنک راک و بسک هب لیدبت ار دوخ یمرگرس تفرگ میمصت وا ،دندیرخ ار "ادنامآ" ياه یشاقن ناگیاسمه و ناتسود زا يدادعت یتقو2 هنیزگ .68

شزرا )             هلیسو )  یمرگرس )         باختنا )
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.دینک باختنا ار توافتم هملک1 هنیزگ .69

یمظن یب  )             بلقتم )              یمارتحا یب )     ثحب )

.دراد یفنم ینعم  dis دنوشیپ اه هنیزگ ۀیقب رد

.دینک باختنا ار توافتم ۀملک4 هنیزگ .70

ینابصع )           یناراب )              ملاس )             دنمشزرا )

.تسا دنوسپ y اه هنیزگ ۀیقب رد

root (worth, health, rain) + y = adjective

.درذگیم )عیرس یلیخ( ندز مه هب مشچ کی رد ناششزرا اب یگدنز هک یماگنه ،تسا مهم ردقچ یگدنز ۀظحل ره هک دنوشیمن هجوتم زگره مدرم3 هنیزگ .71

هدنخ )           بلق نابرض )           ناشنشتآ )           یگدنز کبس )

.تسا عیرس یلیخ ینعم هب in a heartbeat ترابع

ًالامتحا ،دینکیم شوگ دنکیم تبحص امش يردام نابز هب هک یصخش هب یتقو اما .دراد تیمها میونشیم هک هچنآ ره ندیمهف هک مینکیم رکف بلغا ،میتسه یجراخ نابز کی يریگدای لاح رد یتقو

.دینیبیمن راک نیا هب يزاین هکنیا ای دیهدیمن شوگ لماک روطهب و دصرد 

نپاژ رد ویکوت لها ود ره مرسمه و نم .دیمهفب دنیوگیم اهنآ هک ار هچنآ ره دیشاب هتشادن راظتنا هک تسا نیا نابز یسیلگنا یموب دارفا زا امش كرد حطس ياقترا رد مهم ةدعاق کی نیاربانب

زا ار ،دوشیم هتفگ ]لایرس رد[ هک ار هچنآ زا دصرد  دودح ،درادن سیونریز یلایرس یتقو .مینکیم هدافتسا سیونریز زا ،مینکیم اشامت ار یسیلگنا نابز هب ینویزیولت ياهلایرس ام یتقو .میتسه

.میوشیم هجوتم ناتساد ندرک لابند ةزادنا هب زونه ،میهدب تسد زا ار تاملاکم دصرد  و مینکن لاعف ار سیونریز تیلباق رگا یتح ،لاح نیا اب .میهدیم تسد

.ینفلت سامت کی ،یمسر ینارنخس کی ،ناروتسر رد ياهملاکم ینعی »یلصا ناتساد« .دشاب امش فده تسیابیم زین یلصا ناتساد ندرک لابند ةزادنا هب مهف

.تاعالطا لدابت يارب یتصرف هن و دهدیم لکش ار طباور هک تسا یعامتجا یگنهرف دادیور کی .تسا ندوب مه اب يارب ياهلیسو رتشیب تاملاکم ًابلاغ ،دنتسین یصصخت و یملع هک ییاهتبسانمرد

يروآعمج یلصا فده ،میوریم نوریب ناتسود اب ماش يارب یتقو .تسا ییاهن فده دوخ ندرک تبحص دراوم بلغا رد .دنشاب طبترمریغ ًالماک تسا نکمم دوشیم هتفگ هک هچنآ ،تاقوا رتشیب

.میربب تذل رگیدکی اب تبحاصم زا میراد یعس و میراد ار نامهارمه دارفا اب لماعت دصقً افرص هکلب ،تسین دیفم تاعالطا

؟)»« فارگاراپ( دنکیم هراشا يردام نابز هب ندرک تبحص ۀبرجت هب هدنسیون ارچ3 هنیزگ .72

.تسین ناسآ دیدج نابز يریگدای دینک تباث ات )

.تسا یلاع نامیموب نابز رد ام شناد دهد ناشن ات )

.دنک تیامح فارگاراپ نامه رد يرتلبق ۀلمج رد هک یلصا هتکن زا ات )

.دینکیم تبحص ناتدوخ هک تسا ینامز رد امش ینهذ شالت زا رتشیب امش اب نارگید تبحص ندیمهف يارب امش ینهذ شالت هک دنک نایب ات )

.دنکیم هراشا يردام نابز رد هباشم ياهتیعقوم  هب میمهفب هملاکم کی رد ار زیچ همه تسین زاین هکنیا دییأت يارب هدنسیون

. .................. ،دنکیم اشامت تسا یجراخ نابز کی هب هک ار یملیف یسک یتقو »« فارگاراپ ساسارب2 هنیزگ .73

.دوش هدافتسا دیاب سیونریز زا ،دنک لابند یلاع و یفاک روطهب ار ناتساد یلصا نایرج دناوتب هک دوریم راظتنا درف زا رگا )

.دربب تذل نآ زا و دوش هجوتم ار نآ ناتساد دناوتیم ،دوشن هجوتم دنیوگیم ملیف ياهتیصخش هک ار هچنآ ره درف رگا یتح )

.دهدیم تسد زا ار ملیف ياوتحم دصرد  دایز یلیخ لامتحا هب ،دنیبیم سیونریز اب ملیف درف رگا )

.دمهفب ار ملیف یلک تاکن ات دوش هجوتم ار ملیف ياهتیصخش ياهتبحص دصرد  درف تسا یفاک )

» :« فارگاراپ رخآ ۀلمج

 و  فارگاراپ ودره ؟تسا هدرک هدافتسا دوخ روظنم ندناسر رتهب يارب لاثم ۀئارا زا هدنسیون فارگاراپ مادک رد4 هنیزگ .74

)ماش يارب نتفر نوریب ماگنه ناتسود ۀملاکم( مراهچ فارگاراپ و )دوخ رسمه اب سیونریز نودب ملیف ندید( مود فارگاراپ رد

.تسا طبترم ........ رد نابز شقن اب رتشیب فارگاراپ نیا هک تسا نیا دنکیم توافتم لوا فارگاراپ هس یلصا نیا زا ار »« فارگاراپ یلصا عوضوم هک هچنآ1 هنیزگ .75

)شهوژپ( تاقیقحت اب طبترم ياهتیلاعف )                      دارفا ندروآ مه رانک رد )

ناهج رد یگنهرف تفرشیپ )              یملع ياهدرواتسد نداد دوبهب )

.دراد تلالد یعامتجا طباور رد نابز شقن هب رتشیب تقیقح رد »« هلمج مراهچ فارگاراپ

.دنکیمن توافت دینکیم اجباج هزور ره هک ار دوخ لمح لباق هاگتسد امش هک يژراش شور اب دایز دنیآرف نیا3 هنیزگ .76

)اهفالتخا( ندرک هسیاقم )                               ندرک لمح )                             ندرک هسیاقم )                          نتخاس )

.تسین روطنیا بلغا نم ۀبرجت ساسا رب اما ،دنتسه اهدرم زا رتیتاساسحا اهنز دننکیم رکفً امومع مدرم3 هنیزگ .77

يرورض -        یتاساسحا -        نامناخیب -            عونمم -

.تسا اجنآ ناهایگ دروم رد نکمم ییوراد هدافتسا ۀعلاطم يارب یناراب ياهلگنج هب نتفر اهنآ تیرومأم4 هنیزگ .78

تیرومأم -            نزو -          هدنخ -          ساسحا -

.درک )يداش( یلاحشوخ ساسحا شایگدنز رد راب نیلوا يارب ماجنارس وا :هلمج ۀمجرت1 هنیزگ .79

:اههنیزگ ینعم

دایز ،ًالماک )          ً انئمطم )          ًالامتحا )           ماجنارس )

.میدرک هدافتسا have to لعف زا hate لعف زا دعب هلمج موهفم هب هجوت ابً انمض ،دوریم راک هب ing تروصهب لعف یکلم تافص زا دعب3 هنیزگ .80

.دوشیم شرازگ رارکت تاعفد شیازفا اب دیدج ياهوراد یبناج ضراوع ،ریخا تاقیقحت قبط2 هنیزگ .81
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رارکت )تاعفد( )

تیعضو )

شناد )

.دنشاب هتشاد تقو یملع ياهراک يارب نینچمه و یگنهرف ياهتیلاعف و شمارآ يارب دیاب نازومآشناد ۀمه ،ام ۀسردم رد3 هنیزگ .82

یناهگان )

هدننکلسک )

یگنهرف )

صقان )

هب یسیلگنا دوز یلیخ اما ،تفرگ همشچرس ناتسلگنا زا یسیلگنا نابز .دراد دوجو ناهج رسارس رد هک دراد دوجو یسیلگنا زا یفلتخم عاونا عقاو رد اما ،دوشیم هدیمان یللملانیب نابز کی یسیلگنا

هدش لیکشت ییاهروشک زا لوا هورگ .درک میسقت هورگ هس هب ناوتیم ار دوشیم تبحص یسیلگنا اهنآ رد هک ییاهروشک هزورما .دمآ دوجو یسیلگنا زا یفلتخم عاونا و درک تیارس اهروشک ریاس

یسیلگنا یموب روشیوگ رفن نویلیم  زا شیب اهروشک نیا رد طقف .دنتسه دنلیزوین و ایلارتسا ،دنلریا ،هدحتم تالایا ،اداناک ،سیلگنا دننام ییاهروشک اهنیا .تسا یلصا نابز یسیلگنا هک تسا

.دراد دوجو

هب یسیلگنا زا دوخ هرمزور یگدنز و تلود رد اهنآ .تسا هدوب نابز یسیلگنا ۀیلوا عماوج زا یکی ریثأت تحت ًامیقتسم اهنآ خیرات .دنراد ار دوخ یسیلگنا عاونا هک دنتسه اهروشک زا یمود هورگ

.تسا رفن نویلیم اهدص هورگ نیا ناروشیوگ لک دادعت .دنتسه هورگ نیا زا ییاههنومن اینک و نیپیلیف ،يزلام ،دنه .دننکیم هدافتسا یمهم فلتخم ياهشور

.دننکیم هدافتسا هرمزور یگدنز رد و تلود رد دوخ یموب نابز زا نادنورهش ،لاح نیا اب .دریگیم رارق هدافتسا دروم یجراخ نابز ناونع هب ياهدرتسگ روط هب یسیلگنا ،اهروشک نیا موس هورگ رد

و - دننکیم هبساحم درایلیم کی ات ار هورگ نیا ياهردشیوگ دادعت دارفا یخرب .دنتسه یبرغ ياپورا ياهروشک زا يرایسب و يزنودنا ،لیزرب ،هرک ،نپاژ ،هیسور ،نیچ هورگ نیا ياهروشک زا یخرب

.تسا دشر لاح رد تعرس هب )دادعت( نیا

دننام ییاهروشک یسیلگنا زا نانچمه مدرم ایآ ،تروص نیا ریغ رد ؟دش دهاوخ یللملانیب نابز ناونع هب یسیلگنا نیزگیاج يرگید نابز ایآ .دنکیم داجیا ار يدایز تالاؤس ریغتم تیعضو نیا

هک دوشیم داجیا یسیلگنا یللملانیب دیدج عاونا ،هدنیآ رد ایآ ای ؟دباییم هعسوت لیزرب ای نیچ دننام ییاهروشک رد یسیلگنا دیدج عاونا ایآ ؟دننکیم هدافتسا وگلا ناونع هب هدحتم تالایا ای سیلگنا

؟تسا اپورا ای ایسآ دننام ياهقطنم لک هب طوبرم هکلب ،تسین يروشک چیه هب قلعتم

.تسا یلصا نابز یسیلگنا اجنآ رد هک دنتسه ییاهروشک دنلیزوین و ایلارتسا ،دنلریا ،اداناک ،اکیرمآ ،سیلگنا4 هنیزگ .83

.دوشیم هدافتسا سیلگنا رد هک دننکیم هدافتسا یسیلگنا عون زا زونه مدرم )

.دننکیم تبحص یجراخ نابز کی ناونع هب ار یسیلگنا مدرم )

.دوشیم میسقت هورگ هس هب یسیلگنا )

.تسا یلصا نابز یسیلگنا )

.دریگیم رارق هدافتسا دروم یجراخ نابز کی ناونع هب ياهدرتسگ روط هب یسیلگنا ،لیزرب و نیچ رد3 هنیزگ .84

تلود طسوت )                            هرمزور یگدنز رد )

نازومآشناد شزومآ يارب )               یجراخ نابز کی ناونع هب )

؟داد خساپ ریز تالاؤس زا کی مادک هب ات دراد دوجو نتم رد یفاک تاعالطا3 هنیزگ .85

؟دننکیم تبحص یسیلگنا دنلیزوین رد رفن دنچ )

؟دش دهاوخ یسیلگنا نیزگیاج هدنیآ رد نابز مادک )

؟دناهدوب نابز یسیلگنا عماوج ریثأت تحتً امیقتسم اهروشک مادک )

؟دننکیم هدافتسا یجراخ نابز ناونع هب یسیلگنا زا هیسور و نیچ دننام ییاهروشک مدرم ارچ )

؟تسا قفاوم هلمج مادک اب دایز لامتحا هب هدنسیون3 هنیزگ .86

.دش دهاوخ دیدپان هدنیآ ردً انئمطم یسیلگنا )

.دنام دهاوخ یقاب دوخ یلعف لکش هب ینالوط تدم هب یسیلگنا )

.)ریخ ای( دنام دهاوخ یقاب یللملانیب نابز یسیلگنا هک دنادیمن سک چیه )

.تشاد دنهاوخ دوجو یموب ریغ ناروشیوگ زا يرتشیب یسیلگنا ناروشیوگ يدوز هب )
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