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اه هلاسر  رد  یهقف  تاحالطصا  حرش 

باتک تاصخشم 

تاقیقحت دحاو  اه / هلاسر  رد  یهقف  تاحالطصا  حرـش  : روآدیدپ مان  ناونع و   1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
تاصخشم . 1388 ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : رـشن تاصخـشم  ناهفـصا . هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  زکرم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ

فلا

يراج بآ  - 1

تانقو همشچ  بآ  دننام  دشاب  هتشاد  نایرج  دشوجب و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ 

لیلق بآ  - 2

دشوجن مه  نیمز  زا  دشاب و  رتمک  رک  زا  هک  تسا  یبآ 

رک بآ  - 

هلءاسم 61 هب  دینک  عوجر 

فاضم بآ  - 4

دنیوگ یمن  قلطم )  روط  هب  بآ (  نآ  هب  هک  هدـش  طولخم  يروط  هب  رگید  يزیچ  اب  ای  بالگ  دـننام  هدـش  هتفرگ  يزیچ  زا  هک  تسا  یبآ 
تبرشدننام

قلطم بآ  - 5

دوشن هتفگ  بآ  نآ  هب  افرع  هکدشابن  يروط  تسه  مه  رگا  دشابن و  طولخم  يزیچ  اب  هک  تسا  یبآ 

وهل تالآ  - 6

هریغو زاس  رات و  دننام  عورشمان  ياه  ینارذگشوخ  یشایع و  لئاسو 

لیبسلا نبا  - 7

دشاب هدنامرد  دوخ  رفس  رد  هک  يرفاسم 

یقتا - 8
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رت يوقت  اب 

هراجا - 9

دوش یم  راذگاو  يرگید  هب  نیعم  ترجا  ربارب  رد  یسک  راک  ای  لام  عفانم  نآ  یط  هک  تسا  يدادرارق 

طئارش ءازجا و  - 10

بولطم تلاح  ای  تفـص  نآ  نادقف  هک  يرما  ره  دوش و  یم  بوسحم  نآ  ءزج  دـنک  دراو  همطل  زیچ  کی  لصا  هب  شنادـقف  هک  يرما  ره 
روضح تراهط و  نادقف  یلو  دنز  یم  همطلزامن  لصا  ود  هبدوجـس  عوکر و  نادقف  الثمدوش  یم  بوسحم  نآ  طرـش  دـهدرییغت  ار  يزیچ 

سپ تسین  لـماک  اـی  تسین  حیحـص  یلو  تسه  زاـمن  ینعیدرب  یم  نیب  زا  ار  زاـمن  لاـمک ) ) )  و ( ( (  تحـص ) ) )  فـصو ( ( (  بلق ، 
تسا نآ  لامک  طرش  بلق  روضح  زامن و  تحص  طرش  ءوضو  زامن  ءزج  دوجس  عوکر و 

ریجا - 11

دنک یم  تفایرد  ترجا  صخشم  رارق  قبط  هک  یسک  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد 

مالتحا - 12

 ( ناسنا زا  ینم  ندش  جراخ  ندیسر (  غولب  هلحرم  هب 

طایتحا - 13

تسا عقاو  هب  ندیسر  هب  ناسنا  نانیمطا  لماک و  هطاحا  بجوم  هک  یشور 

مزال طایتحا  - 14

دوش هعجارم  مزال  هملک  هب  تسا  بجاو  طایتحا 

بحتسم طایتحا  - 15

تسین یمازلا  نآ  تیاعر  اذل  هیقف و  ياوتف  ریغ  تسا  یطایتحا 

بجاو طایتحا  - 16

دنک لمع  رگید  دهتجم  ياوتف  هب  دناوت  یم  دلقم  یلئاسم  نینچرد  هدادن  يوتف  نآ  هارمه  هیقف  هک  تسا  طایتحا  قباطم  يرما 

دنکن كرت  ار  طایتحا  -17

دروم ناـمه  رد  رگا  ـالا  تسا و  بجاو  طاـیتحا  ینعم  هب  هدـشن  رکذ  دروم  نآ  هب  تبـسن  هیقف  زا  یئاوتف  هک  يدروـم  ره  رد  حالطـصا  نیا 
تسا طایتحا  نسح  رب  دیکءات  ینعم  هب  دشاب  هدش  رکذ  یئاوتف 

ی در رساله ها            صفحه 24 از 64 الحات فقه شرح اصط

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ثادحا - 18

ندرک داجیا   ، نتخاس

هسمخ ماکحا  - 19

هحابا تهارک - - بابحتسا  - تمرح  - بوجو

طوحا - 20

طایتحا اب  قباطم 

نیمز ءایحا  - 21

دنک يرادرب  هرهب  هدامآ  ار  يا  هدافتسا  لباق  ریغ  تاوم و  نیمز  هریغ  نامتخاس و  ای  عرز و  تشک و  اب  یسک  هکنیا  نیمز  ندرک  هدنز 

بناجا اب  طالتخا  - 22

ناگناگیب اب  هنامیمص  دمآ  تفر و 

ءافخا - 23

ندرک ناهنپ 

تافخا - 24

ندناوخ هتسهآ 

سمخ بابرا  - 25

دننک هدافتسا  سمخ  زا  دنناوت  یم  هک  یناسک  سمخ  نابحاص 

بساکم حابرا  - 26

سمخ لئاسم  هب  رتشیب  تاحیضوت  يارب  دیآ (  تسد  هب  ناسنا  طئارش  راک و  صوصخم  هقرح  قیرط  زا  هک  يدمآرد  عون  ره  بسک ، عفانم 
دوش هعجارم 

یقوس تمیق  عافترا  -27

رازاب رد  سنج  تمیق  یقرت  یقوس  تمیق  ياقترا  رازاب 28 - رد  سنج  تمیق  نتفر  الاب 

سامترا - 29
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 ( دوش هعجارم  یسامترا  لسغ  یسامترا و  ءوضو  هب  بآ (  رد  نتفر  ورف 

ثرا - 30

تسا هدنام  یقاب  هثرو  يارب  یفوتم  زا  هک  یلام 

ءاربتسا - 31

رکذ هرامش 27  هلءاسم  رد  نآ  حیـضوت  هک  لوب  زا  ءاربتـسا   - 1 تسا :  هتفر  راـک  هب  دروم  هس  رد  یگدولآ  زا  یکاـپ  تئارب و  رد  شـشوک 
ءاربتسا تسا 3 -  هدنامن  يرجم  رد  ینم  تارذ  هکنیازا  نانیمطا  يارب  ینم  جورخ  زا  سپ  ندرک  راردا  ینعی  ینم  زا  ءاربتسا   - تسا 2 هدش 

دـنک و تداـع  دوخ  یعیبط  كاروخ  هب  هک  یتـقو  اـت  ناـسنا  تساـجن  ندروخ  زا  راوختـساجن  ناویح  نتـشادزاب  ینعی  راوختـساجن  ناویح 
تسا هدش  رکذ  هرامش 022  هلءاسم  رد  نآ  تیفیک 

هضاحتسا - 32

هریثک هضاحتسا  دشاب  دایز  نوخ  رگا  دشاب  مقر  هس  نآ  ياه  هناشن  دودح و  مئالع و  دننیب و  یم  اهنز  هک  تسا  ینوخ  عون  هس  زا  یکی  مان 
هلءاسم 393 تسا  هطسوتم  هضاحتسا  نیبانیب  تروص  رد  تسا و  هلیلق  هضاحتسا  دشاب  مکرگا  تسا و 

هلاحتسا - 33

رد هک  یگـس  ای  ودوش  رتسکاخ  دزوسب و  هک  یبوچ  دـننامدیآ  باسح  هب  رگید  زیچ  هک  يروطب  زیچ  کـی  رییغت  دـیدج ، تلاـح  شریذـپ 
دوش لیدبت  کمن  هب  هتفرورف  رازکمن 

حابرتسا - 34

ندرب هدئاف  نتسج و  حبر 

ءاتفتسا - 35

يوتف هبلاطم  هلءاسم ، یعرش  مکح  هرابرد  دهتجم  رظن  زا  لاوئس 

تعاطتسا - 36

دوش هعجارم  هلءاسم 6202  هبرتشیب  حیضوت  يارب  ندب . رظن  زا  جح  هضیرف  ماجنا  یئاناوت  هار  لام و 

ءانمتسا - 37

دوش ینم  جورخ  بجوم  هک  دوخ  اب  یلمع  نداد  ماجنا 

نیملسم دالب  رب  ءالیتسا  - 38
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یمالسا ياهروشک  رب  یئوج  طلست 

دراد لاکشا  -39

درک هعجارم  رگید  دهتجم  هب  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  داد و  ماجنا  دیابن  تسین  فیلکت  طاقسا  بجوم  یلمع  نینچ 

رارطضا - 40

يراچان

رهظا - 41

رترهاظ رتدعاسم  طوبرم  لئالداب  يوتف  هلدا  اب  قیبطت  رظن  زا  رتنشور 

لدعا - 42

رتلداع

نطو زا  ضارعا  - 43

دنک كرت  ار  شنطو  هشیمه  يارب  هکنیا  رب  ناسنا  میمصت 

ملعا - 44

رت ملاع 

ءاضفا - 45

هسرهای طئاغ  ضیح و  يارجم  ای  ضیح  لوب و  يارجم  ندش  یکی  ندش  زاب 

راطفا - 46

هزور نتسکش 

فورعم هماقا  - 47

تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب  یعرش  رظن  زا  هک  یتنس  ره  نتشاد  اپ  هب 

تسنیا برقا  - 48

 ( دشاب يوتف  مدعزا  یکاح  هک  دوش  تفای  يا  هنیرق  مالک  نمض  رد  هکنیا  رگم  تسنیا (  يوتف 

تسنیا يوقا  - 49
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تسنیا يوتف   ، تسا نیا  رب  يوق  رظن 

دنک ترورض  عفرب  ءافتکا  -50

دهدن ماجنا  نآ  زا  رتشیب  دنک و  ءافتکا  تسا  روبجم  هک  هزادنا  نامه 

هلاما - 51

هیقنت

ماما - 52

اوشیپ

تعامج ماما  - 53

دننک یم  ءادتقا  وا  هب  زامن  رد  هک  یسک  عمج ،  ياوشیپ 

شاعم رارما  - 54

یگدنز ندنارذگ 

فورعم هب  رما  - 55

تسا هدش  هتخانش  تیمسر  هب  عراش  رظن  زا  هک  یتنس  ماکحا و  ماجنا  هب  نارگید  ندرک  راداو  نتساوخ و 

كاسما - 56

نتشاد زاب  ار  دوخ  ندرک ،  يراددوخ 

همرتحم لاوما  - 57

تسا مارتحا  ياراد  یمالسا  طباوض  ساسا  رب  هک  یلاوما 

هیبسح روما  - 58

دشاب وا  هدنیامن  ای  لداع  يدهتجماهنآ  يدصتم  دیاب  هک  هریغ  نامیتی و  لاوما  هب  یگدیسر  لیبق  زا  یئاهراک 

روکذ ثانا و  - 59

نادرم نانز و  نارسپ ،  نارتخد و 

شرح اصطالحات فقهی در رساله ها             صفحه 28 از 64

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لاقتنا - 60

هشپ هب  ناسنا  نوخ  لاقتنا  دننام  دوشن  بوسحم  لوا  یش ء  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  سجن  زیچ  یئاجباج  ندش ،  اجباج 

یلوا - 61

رتهب رتراوازس ،

عاقیا - 62

درادن هجوز  لوبق  هب  یجایتحا  هک  قالط  دننام  دشاب  هتشادن  يرگید  لوبق  هب  زاین  دریگ و  ماجنا  فرط  کی  میمصت  اب  هک  يرارق  عون  ره 

باتک لها  - 63

ناربمایپ ص زا  یکی  عبات  ار  دوخ  هک  یناملسم  ریغ 

ب

غلاب - 1

دنشاب هدیسر  غولب  نس  هب  هک  يرسپ  ای  رتخد  هدیسر ، 

تعدب - 2

یهلا ماکحا  رد  يروآون  یصخش و  هقیلس  لامعا  راکتبا 

تئارب - 3

نآ طباوض  تیاعر  اب  کش  دروم  رد  یعرش  فیلکت  عفر  يرازیب  يریگ -  هرانک 

تسا دیعب  - 4

تسین نآ  قبط  رب  يوتف 

تسین دیعب  - 5

 ( دشاب مالک  رد  نآ  فالخ  رب  يا  هنیرق  هکنیا  رگم  تسا (  نیا  يوتف 

غولب - 6

تسا هدش  حیرشت  هلءاسم 2522  رد  هک  ناسنا  رد  هناگ  هس  مئالع  زا  یکی  روهظ 

لثم هب  لثم  عیب  - 7
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مدنگ اب  مدنگ  دننام  سنج  مه  یش ء  ود  هلدابم 

ت

طایتحا نسح  دکءات  - 8

طایتحا هب  دیدش  بیغرت  طایتحا ،  نسح  رب  دیکءات 

تیعبت - 9

ریخبت نآ  موس  ود  هکنآ  زا  سپ  تسا  هدیـشوج  روگنا  نآ  رد  هک  یفرظ  ندـش  كاپ  دـننام  رگید  سجن  زیچ  ندـش  كاپ  ندرک .  يوریپ 
دشاب هدش 

یفاجت - 10

ماما ندناوخ  دهشت  لاح  رد  هدیسرن  تعامجزامن  لوا  تعکر  هب  هک  یمومءام  نتسشن  زیخ  مین  نتسشن .  زیخ  مین 

کنحلا تحت  - 11

دوش یم  هتخیوآ  ولگ  ریز  هک  همامع  زا  یتمسق  هناچ  ریز 

ابر لوزن و  زا  صلخت  - 12

ابر هب  یگدولآ  زا  دوخ  نداد  تاجن 

یلخت - 13

ندرک طئاغ  ای  لوب  نتفر  ءالخلا  تیب  هب  ندرک ،  یلاخ 

سیمخت - 14

نتخادرپ ار  لام  سمخ  ندرک  جراخ  ار  لام  سمخ  ندرک ،  مجنپ  کی 

يورت - 15

تقیقح فشک  يارب  زامن  لاعفا  ای  تاعکر  كوکشم  دراوم  رد  رکفت  رکفت ، 

هدش هیکذت  - 16

دشاب هدش  هتشک  عرش  نیزاوم  تیاعر  اب  هک  یناویح 

هعبرا تاحیبست  - 17
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ربکا هللا   - الا هللا هلا  ال  دمحلا هللا - هللا -  ناحبس 

 ( س ارهز (  ترضح  تاحیبست  - 18

هللادمحلا هبترم   33 هللا -  ناحبس  هبترم   33 ربکا -  هللا  هبترم   43

رتست - 19

ندیناشوپ ار  دوخ 

هیمست - 20

نابز رب  ادخ  مان  ندرک  يراج  ندرب ،  مسا 

حیرشت - 21

هریغ یکشزپ و  ياه  یهاگآ  تهج  ناگدرم  ندب  ندرک  هراپ 

ریهطت - 22

ندرک كاپ 

بیقعت - 23

ندرک لوغشم  نآرق  اعد و  رکذ  اب  ار  دوخ  زامن  زا  سپ  ندرک .  لابند 

صاقت - 24

ندرک باسح  دوخ  بلط  تباب  ار  راکهدب  لام  ندرک .  صاصق 

دیلقت - 25

دهتجم ياواتف  زا  يوریپ 

مارحلالا ةریبکت  - 26

دوش یم  هتفگ  زامن  هب  دورو  دصق  هب  هک  يربکا  هللا 

حیقلت - 27

ندرک دراو  نز  محر  هب  جنرس  ریظن  يا  هلیسو  اب  ار  درم  هفطن 
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نکمت - 28

یئاناوت

نامض هب  کلمت  - 29

تسا نآ  ءادا  تنامض  اب  هارمه  تیکلام  نیا  یلودوش  یم  کلام  دنک  یم  ضرق  ناسنا  هک  یلوپ  الثم  تنامض  اب  ندش  کلام 

هتفس لیزنت  - 30

نآ رابتعا  زا  رتمک  یغلبم  اب  هتفس  ندرک  هلدابم 

ممیت - 31

دیناوخب دعب  هب  رد 846  ارنآدراوم  درک  ممیت  دیاب  لسغ  ءوضو و  ياج  هب  دروم  تفه  رد  ممیت و  تیفیک 

يا هریبج  ممیت  - 32

دینک هعجارم  ات 443  لئاسم 423  هب  هریبج  تیفیک  نایب  يارب  دشاب  هریبج  وا  ممیت  ءاضعا  رب  هک  یسک  ممیت 

ث

ناثلث - 33

تسا نآ  تیلح  همدقم  هک  هدیشوج  شمشک  روگنا و  بآ  موس  ود  ندش  ریخبت  موس .  ود 

نمث - 34

الاک ياهب 

ج

لعاج - 35

دوش عوجر  هلاعج  هملک  هب  دنک  یم  دقعنم  ار  يدادرارق  هک  یسک 

لهاج - 36

دوجو وا  يارب  ادـخ  مکح  یـسرتسد  ناکما  هک  تسا  طئارـش ي  رد  ینعی  تسین  رـصقم  شلهج  رد  هک  یلهاـج  رـصاق  لـهاج  نادان 37 -
دناد یمن  لهاج  ار  دوخ  الصا  ای  درادن و 

رصقم لهاج  - 38
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تسا هدومن  یهاتوک  یلو  هتشاد  ار  لئاسم  نتخومآ  ناکما  ینعی  تسا  رصقم  شلهج  رد  هک  یلهاج 

هریبج - 39

هب نآ  صوصخم  ماکحا  حیـضوت  يارب  دـندنب  یم  ار  هتـسکشای  مخز  نآ  اب  هک  يرگید  هچراـپ  اـی  دـنراذگ و  یم  مخز  يور  هک  یئوراد 
دوش هعجارم  ات 443  لئاسم 423

حورج - 40

تحارج مخز ،  حرج ، 

بنج - 41

تسا هدش  رتسبمه  يرگید  اب  ای  هدش  جراخ  وا  زا  ینم  هک  یسک 

هلاعج - 42

ره دـیوگ  یم  الثم  دزادرپب  وا  هب  ینیعم  ترجادـهد  ماجنا  یـصخشم  راک  وا  يارب  سک  ره  هک  دـنک  یم  مالعا  ناـسنا  نآ  یط  هک  يرارق 
نآ هب  هک  یـسک  هب  دنیوگ و  یم  لعاج )  دراذگ (  یم  ار  رارق  نیا  هک  یـسک  هب  داد . مهاوخ  وا  هب  ناموت  هد  دنک  ادـیپارم  هدـشمگ  سک 

دنیوگ یم  لماع )  دنک (  یم  لمع 

لالج - 43

تسا هدرک  تداع  ناسنا  تساجن  ندروخ  هب  هک  تسا  یتشوگ  لالح  ناویح 

عامج - 44

یسنج شزیمآ 

رهج - 45

ندناوخ ار  يزیچ  دنلب  يادص  اب  دنلب .  يادص 

ح

ضئاح - 46

تسا هنایهام  تداع  رد  هک  ینز 

عرش مکاح  - 47

تسا ذفان  شمکح  نیزاوم  ساسا  رب  هک  يدهتجم 
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جح - 48

دنیوگ یم  جح  کسانم  نآ  هب  هک  یلامعا  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز 

یتباین جح  - 49

يرگید تباین  هب  نآ  کسانم  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز 

رغصا ثدح  - 50

لئاز هک  يروـما   - 5 لماک باوخ  حیر 4 -  طئاغ 3 -  لوب 2-  - 1 تسا :  زیچ  تفه  نآ  دوـش و  زاـمن  يارب  وـضو  بجوـم  هک  يرماره 
لسغ تابجوم  هضاحتسا 7 - تسا 6- لقع  هدننک 

ربکا ثدح  - 51

عامج مالتحا و  دننام  دوش  زامن  يارب  لسغ  بجوم  هک  يرما  ره 

صخرت دح  - 52

دوشن هداد  صیخشت  تماقا  لحم  راوید  ناذا و  يادص  نآ  رد  هک  تفاسم  زا  يدح 

مارح - 53

 ( داد ماجنا  دیابن  تسا (  مزال  شکرت  یعرش  رظن  زا  هک  یلمع  ره  عونمم . 

جرح - 54

تقشم یتخس ، 

رضح - 55

 ( نطو دراد (  روضح  اجنآ  رد  ناسنا  هک  یئاج 

طونح - 56

تیم ياهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  اهوناز و  رس  ، اهتسد فک   ، یناشیپ هب  روفاک  ندیلام 

هلاوح - 57

وا زا  شبلط  تفایرد  يارب  يرگید  هب  راکبلط  عاجرا 

ضیح - 58
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تسا هدش  رکذ  هلءاسم 534  رد  نآ  ياه  هناشن  یگدعاق   ، نانز هنایهام  تداع 

کش ضورع  نیح  - 59

يراصن دوهی و  دننامدنناد  یم  باتک  بحا  کش  ندمآ  دیدپ  نامز 

خ

تسین توق  زا  یلاخ  - 1

 ( دشاب ینعم  نیا  ریغ  رب  يا  هنیرق  مالک  نمض  رد  هکنیا  رگم  تسا (  نیا  يوتف 

تسین هجو  زا  یلاخ  - 2

 ( دشاب ینعم  ریغ  رب  يا  هنیرق  مالک  نمض  رد  هکنیا  رگم  تسا (  نیا  يوتف 

سمخ - 3

هطوبرم لصف  هب  سمخ  دراوم  حیضوت  يارب  دوش (  تخادرپ  یمالسا  مکاح  هب  دیاب  هک  هریغ  هنایلاس و  دمآرد  دص  رد  تسیب  مجنپ .  کی 
 ( دوش هعجارم 

رایخ - 4

ای هلماـعم  نیفرط  يارب  نآ  طئارـش  روکذـم و  دراوم  تسا ، نکممدروم  رد 11  يراـیتخا  نینچ  هلماـعم ،  ندز  مه  رب  راـیتخا  ینیزگ .  رتهب 
دینک هعلاطم  دعب  هب  هلءاسمرد 4212  اراهنآ  زا  یکی 

د

همئاد - 5

تسا هدمآ  رد  يدرم  يرسمه  هب  تقوم  ریغدقع  یط  هک  ینز 

ربد - 6

بقع تشپ ، هاگنمیشن ،

عافد - 7

ندرک عفد  ار  نمشد  ندرک ،  تمواقم  نمشد  ربارب  رد 

هید - 8
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دوش تخادرپ  وا  یندب  صقن  ای  ناملسم  نوخ  ناربج  هب  هک  یلام 

ذ

یعرش حبذ  - 9

 ( دنتسین یعرش  حبذ  لباق  رگید  تاناویحزا  یضعب  كوخ و  گس و  یعرش (  طباوض  تیاعر  اب  تاناویح  نتشک 

همذ - 10

نتفرگ هدهع  هب  ینعی  نتفرگ  همذ  هب  هدهع . 

یمذ - 11

یعامتجا نیناوق  تیاعر  هب  تبسن  ناشدهعت  لباقم  رد  دننک و  یم  یگدنز  نیملـسم  دالب  رد  هک  يراصن  دوهی و  دننام  باتک  لها  نارفاک 
دنرادروخرب یمالسا  تموکح  تیامح  تینمازا و  مالسا 

ر

یضرق ءابر  - 12

دوش طرش  ضرق  نمض  رد  نآ  تخادرپ  هک  يا  هفاضا 

هنس حبر  - 13

لاس لوط  رد  ناسنا  دمآ  رد 

یعاضر - 14

دنیبب لئاسم 1842 و 1742  رد  ار  هطوبرم  تاحیضوت  طئارش و  دیآ  یم  دوجوب  نداد  ریش  رثا  رد  هک  یتبسن  يدنواشیوخ و  يریش . 

ترورض عفر  - 15

يراچان رارطضا و  تلاح  ندش  فرطرب 

نکر - 16

 ( عمج ناکرا (  دینک  هعجارم  هلءاسم 249  هب  اهنآ  ماکحا  زامن و  ناکرا  تخانش  يارب  تدابع .  ره  ءزج  نیرت  یساسا  هیاپ 

عوکر - 17

یموناز هب  شیاهتسد  هک  دوش  مخ  ردق  نآ  دنوادخ  تمظعربارب  رد  رازگزامن  صخـش  نآ  یط  هک  تسا  زامن  ناکرا  زا  یکی  ندش .  مخ 
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دسر

نهر - 18

روبزم لام  زا  دناوتب  درکن  لوصو  ررقم  دعوم  رد  ار  دوخ  بلطرگا  هک  روظنم  نیا  هب  راکبلط  دزن  دوخ  یئاراد  زا  يرادقم  نتشاذگ .  ورگ 
دنک كرادت  ارنآ 

هبیر - 19

دیدرت  ، ههبش ، ینامگدب

ز

هنوئم رب  دئاز  - 20

جراخم رب  هفاضا   ، هطوبرم هنیزه  زا  رتشیب 

ةوکز - 21

رد دـیاب  باصن  دـح  هب  ندیـسر  طرـش  هب  هک  هناگ )  هن  دراوم  ناسنا (  صاخ  لاوما  زا  ینیعم  رادـقم  تفاـثک .  كرچ و  زا  یکاـپ  دـشر ، 
 ( دوش هعجارم  هلءاسم 5291  هب  دوش (  فرصم  دوخ  صخشم  دراوم 

ةرطف ةوکز  - 22

ةوکز رگید  فراصم  رد  ای  دنهدب و  ارقف  هب  رطف  دیع  تبـسانم  هب  دیاب  هک  نآ  لداعم  غلبم  ای  هریغ  ترذ و  وج ، مدنگ ،  مرگولیک  دودح 3 
دننک فرص 

س

یسمخ لاس  - 1

ار خـیرات  نامه  لاس  ره  دـیاب  دوش و  یم  عورـش  نآ  سیمخت  يارب  دوخ  لاوما  باسح  هب  ناسنا  یگدیـسر  نیتسخن  اب  هک  مامت  لاس  کی 
دهد رارق  ددجم  یگدیسر  ءادبم 

دوجس هدجس  - 2

دنوادخ ربارب  رد  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  اهوناز و  رس  اهتسد و  فک  یناشیپ و  ندراذگ  نیمز  رب 

وهس هدجس  - 3

هب وهس  هدجس  بوجو  دراوم  تیفیک و  نتخانـش  يارب  دروآ  یماجب  هدز  رـس  وا  زا  اوهـس  هک  یتاهابتـشا  ربارب  رد  رازگزامن  هک  يا  هدجس 
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دینک هعجارم  هلءاسم  6321

رکش هدجس  - 4

لاعتم يادخ  ياه  تمعن  زا  يرازگساپس  روظنم  هب  نداهن  نیمز  رب  یناشیپ 

نآرق بجاو  هدجس  - 5

هدجس دتفیب و  كاخ  هب  یهلا  تمظع  ربارب  رد  گنرد  یب  نآ  رد  ندینـش  ای  ندناوخ  زا  سپ  دیاب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  هیآ  نآرق 5 1  رد 
ءزج  - 1 تسا :  رارق  نیا  زا  بیترت  هب  هدجس  تایآ  تسرهف  تسا  بحتسم  رگید  دروم  هدزای  رد  بجاو و  هدجـس  اهنآ  زا  درومراهچ  دنک 

ءزج 61  - هیآءارسا 701 5 هروس  ءزج 51   - هیآ 94 4 لحن  هروس  ءزج 41   - هیآدعر 51 3 هروس  ءزج 31   - رخآ 2 هیآ  فارعا  هروـس   9
هروس ءزج 91   - هیآ 06 9 ناقرف  هروس  ءزج 91   - هیآ 77 8 جح  هروس  ءزج 71   - هیآ 81 7 جح  هروس  ءزج 71   - هیآ 85 6 میرم  هروس 
هدجس هروس  ءزج 12   - 1 نآرق :  بجاو  ياه  هدجـس  هیآ 12  قاقشنا  هروس  ءزج 03   - هیآ 42 11 هروس ص  ءزج 32   - هیآ 52 10 لمن 

هیآ نیرخآ  قلع  هروس  ءزج 03   - هیآ 4 نیرخآ  مجن  هروس  ءزج 72  هیآ 73 3 - تلصف  هروس  ءزج 42  هیآ 51 2 -

هدش طقس  - 6

تسا هدش  جراخ  محر  زا  هدرم  ای  سران  روط  هب  هک  ینینج   ، هداتفا

روس - 7

اذغ ای  بآ  هدروخ  مین 

ش

صخاش - 8

دننک یم  بصن  نیمز  رد  رهظ  تقو  نییعت  يارب  هک  يرگید  زیچ  ای  بوچ 

عراش - 9

مالسا تعیرش  راذگناینب  ص )  مرکا (  ربمغیپ  ، دنوادخ

همذ طئارش  - 10

دوب دهاوخ  ظوفحم  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  ناشلامو  ناج  دننک  لمع  اهنآ  هب  نیملسم  دالب  رد  باتک  لها  رگا  هک  یطئارش 

ص

عاص - 11
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دشاب هتشاد  شیاجنگ  مرگولیک  هس  دودح  رد  هک  يا  هنامیپ 

حلص - 12

دنک راذگاو  يرگید  هب  شزاس  يارب  ار  دوخ  قح  ای  لام  ناسنا  هکنیا  نیفرط  قفاوت  شزاس و 

هغیص - 13

تسا عاقیا  دقع و  ققحت  هلیسو  هک  یتاملک 

ض

نماض - 14

هدنریگ هدهعرب  راد  هدهع 

ترورض - 15

تیمتح رارطضا ، يراچان ، 

نید يرورض  - 16

هزور زامن و  بوجو  دننام  دنناد  یم  نید  ءزج  ارنآ  اهناملسم  هک  یمکح  ره  تسا  نید  ءزج  دیدرت  نودب  هچنآ 

طرفم فعض  - 17

دیدش فعض 

ط

قالط - 1

صاخ طباوض  اب  یئوشانز  نامیپ  نتسسگ  یئاهر ، 

نئاب قالط  - 2

باب هب  نآ  دراوم  تخانـش  يارب  دنک )  دقع  ار  وا  اددجم  هکنیارگم  درادـن (  ار  شرـسمه  هب  عوجر  قح  درم  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یقالط 
دوش هعجارم  قالط 

علخ قالط  - 3

لئاسم رد  ارنآ  ءارجا  تیفیک  طئارـش و  دریگب (  قالط  ات  دشخب  یموا  هب  ار  شرگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوش  هب  هک  ینز  قالط 
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دینک هعلاطم  قالط 

یعجر قالط  - 4

دینک هعلاطم  قالط  لئاسم  رد  ار  نآ  تیفیکو  طئارش  دنک  عوجر  وا  هب  دناوت  یم  نز  هدع  رد  درم  هک  تسا  یقالط 

تارابم قالط  - 5

ار نآ  تیفیک  طئارـش و  دوش  یم  عقاو  رهوش  هب  نز  فرطزا  لام  يرادـقم  نداد  رگیدـکی و  زا  درم  نز و  رفنت  هجیتن  رد  هک  تسا  یقالط 
دینک هعلاطم  قالط  باب  رد 

ءاسن فاوط  - 6

دوش یم  هدننک  فاوط  يارب  يرتسبمه  تمرحرارمتسا  بجوم  نآ  كرت  هک  تسا  هدرفم  هرمع  جح و  فاوط  نیرخآ 

تراهط - 7

دوش یم  لصاح  ناسنا  رد  ممیت  ای  لسغ  ءوضو و  هجیتن  رد  هک  يونعم  یتلاح  یکاپ ، 

ظ

تسنیا رهاظ  - 8

 ( دشابرگید دوصقم  يارب  يا  هنیرق  مالک  رد  هکنیا  رگم  تسا (  نیا  يوتف 

یعرش رهظ  - 9

ياـه قفا  فلتخم و  لوصف  هب  تبـسن  نآ  تعاـس  دـسر و  یم  نآ  دـح  نیرتـمک  هب  اـی  دوـش  یم  وـحم  صخاـش  هیاـس  هک  رهظ  ناذا  تقو 
 ( تسین كالم  تعاس 12  تسا (  توافتم  نوگانوگ 

ع

هنایهام تداع  - 10

دینک هعجارم  لئاسم 974 و 784 و294  هب  هیددع  هیتقو و  تداع   ، ضیح یگدعاق ،

هیراع - 11

نآ زا  ضوع  الب  تقوم و  هدافتسا  يارب  يرگید  هب  دوخ  لام  نداد 

یصاع - 12
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هدننک نایصع  دنک  ینامرفان  یهلا  ماکحا  هب  تبسن  هک  یسک 

لماع - 13

-2 دـینک )  هعجارم  هلاعج  دـنک (  یم  لمع  لعاج )  دادرارق (  هب  هک  یـسک  - 1 تسا : هتفر  راکب  لیذ  دراوم  رد  هملک  نیا  هدـننک ،  لـمع 
رازگراک رگراک 4 - تسا 3 - تاکز  هب  طوبرم  روما  ریاس  میسقت و  یسرباسح ،  يروآ  عمج  يدصتم  هک  یسک 

مارح زا  بنج  قرع  - 14

دوش یم  جراخ  ناسنا  ندب  زا  ءانمتسا  ای  عورشمان  شزیمآ  زا  سپ  هک  یقرع 

لزع - 15

ای راک و  زا  دوخ  رومءام  ای  لیکو  ندرک  راـنکرب   - هفطن 2 داقعنا  زا  يریگولج  يارب  محر  زا  جراـخ  رد  ندومن  لازنا   - 1 نتشاذگ :  رانک 
عرش مکاح  طسوت  نئاخ  یلوتمای  یصو  يرانکرب  دننام  نآ  رئاظن 

رسع - 16

یتخس یتسدگنت ،

دقع - 17

یئوشانز دنویپ  نامیپ ،  هرگ ، 

مئاد دقع  - 18

تسا هدش  هتسب  مئاد  یگدنز  روظنم  هب  هک  یجاودزا  دقع 

مئاد ریغ  دقع  - 19

دشاب نیعم  رهم  تدم و  هب  دیقم  هک  یجاودزا  دقع 

 ( دقع عمج  دوقع (  - 20

هریغ هحلاصم و  ، جاودزا شورفودیرخ ،  دننام  دراد  دوجو  فرط  ود  نآ  رد  هک  یئاهدادرارق 

 ( لماع عمج  لامع (  - 21

نارازگراک

هرمع - 22
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بجاو رمع  مامت  رد  رابکی  یفلکم  ره  رب  نآ  طئارـش  اب  تسا و  جح  ادـخ  هناخ  ترایز  هیبش  يدودـح  ات  هک  هبعک  هناخ  صوصخم  لامعا 
جح نودب  ای  دارفا  نارق و  جح  زا  سپ  هک  هدرفم  هرمع  دریگ و  یم  ماجنا  عتمت  جح  زا  لبق  هک  عتمت  هرمع  تسا  مسق  ود  رب  نآ  دوش و  یم 

دیئامرف هعلاطم  جح  کسانم  رد  ار  اهنآ  توافت  تیفیک و  نایب  دریگ  یم  ماجنا 

نینع - 23

تسا ناوتان  یئوشانز  لمع  ماجنا  زا  هک  يدرم 

تروع - 24

 ( درمو نز  یسنج  وضع  زا  هیانک  دنک (  یم  ایح  شندرک  رهاظ  زا  ناسنا  هچنآ 

دهع - 25

دنسپان كرت  ای  هدیدنسپراک  نامیپ  ماجنا  يارب  صوصخم  هغیص  اب  دنوادخ  ربارب  رد  ناسنا  دهعت 

رطف دیع  - 26

تسا یمالسا  گرزب  دیع  ود  زا  یکی  هک  لاوش  هام  زور  نیتسخن 

نابرق دیع  - 27

تسا یمالسا  گرزب  دیع  ود  زا  یکی  هک  هجحلا  يذ  هام  زور  نیمهد 

غ

ندش بئاغ  - 28

قالط هقرفتم  ماکحا  رد  رهوش  ندش  بئاغ  هلءاسم  هبدوش  عوجر   - تارهطم 2 رد  هلءاسم 122  هب  دوش  عوجر   - 1 ندش :  ناهنپ 

ینالقع ضرغ  - 29

دشاب هدیدنسپ  لوبق و  لباق  القع  رظن  زا  هک  یفده 

هلاسغ - 30

دزیر یم  نآزاراشف  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  يزیچ  يوشتسش  زا  سپ  الومعم  هک  یبآ 

لسغ - 31

دوش هعجارم  هلءاسم 163 763  هب  یسامترا  یبیترت و   : تسا عون  ود  رب  هک  یصوصخم  تیفیک  اب  ندب  يوشتسش  وشتسش ، 
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بجاو لسغ  - 32

 - هضاحتسا 5 لسغ   - سافن 4 لسغ   - 3 ضیح لسغ   - تبانج 2 لسغ   - 1 زا : تستراـبع  نآ  تسا و  یمازلا  نآ  نداد  ماـجنا  هک  یلـسغ 
دوش یم  بجاواهنیا  دننام  مسق و  رذن و  هطساو  هب  هک  یلسغ   - 7 تیم لسغ   - تیم 6 سم  لسغ 

بحتسم لسغ  - 33

هریغو ترایز  لسغ  هعمج و  لسغ  دننام  تسا  هدش  دراو  صوصخم  تارایز  تادابع و  ای  صاخ  یلایل  مایا و  تبسانم  هب  هک  یلسغ  ره 

یسامترا لسغ  - 34

نتفر ورف  بآ  رد  هبترم  کی  لسغ  تین  هب 

یبیترت لسغ  - 35

نتسشار پچ  فرط  سپس  تسار  فرط  دعب  ندرگ  رس و  لوا   ، لسغ تین  هب 

هریبج لسغ  - 36

دشاب یبیترت  لسغ  تروص  هب  دیابامازلا  نیاربانب  دریگ و  یم  ماجنا  ندب  ءاضعا  رب  هریبج  دوجو  اب  هک  یلسغ 

شغ - 37

مدرم بیرفو  تنایخ  روظنم  هب  اهبنارگ  اب  اهب  مک  سنج  یناهنپ  ندرک  طولخم 

بصغ - 38

نارگید قح  ای  لام  رب  هناملاظ  ءالیتسا 

ف

يوتف - 1

هیعرش لئاسم  رد  دهتجم  يءار 

رجف - 2

دنیوگ یم  لوا  رجف  ار  نآ  هک  دنک  یم  تکرح  الاب  هب  ور  يا  هدیفـس  قرـشم  فرط  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  مود ، لوا و  رجف  حبـص  هدیپس 
تسا حبص  زامن  تقو  لواو  مود ،  رجف  دش ، نهپ  هدیفس  نآ  هک  یعقوم 

قداص رجف  - 3
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تسا مود  رجف  نامه  روظنم 

بذاک رجف  - 4

تسا لوا  رجف  نامه  روظنم 

ادارف - 5

دراذگ یم  تعامج  هب  هن  يدارفنا و  روط  هب  ناسنا  هک  يزامن 

جرف - 6

 ( ربد لبق و  درم  نز و  ناسنا (  تروع 

ضرف - 7

 ( بجاو یمازلا (  رما 

رطف - 8

تسا یمالسا  گرزب  دیع  ود  زا  یکی  هک  لاوش  هام  زور  نیتسخن 

هیرطف - 9

هرطف ةوکز 

عاقف - 10

وج بآ 

ریقف - 11

دنک نیمءات  ار  شیگدنز  هنیزه  دناوتب  هنازور  روط  هب  هک  درادن  مه  يزیچ  درادن و  ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  هک  یسک  جاتحم 

هللا لیبس  یف  - 12

هریغ هداج و  ، لپ ، دجسم نتخاسدننامدسر  یم  ناناملسم  مومع  هب  شعفن  هک  يریخ  راک  ره  ادخ  هار  رد 

ق

لبق - 13

 ( تسا ناسنا  یسنج  وضع  زا  هیانک  شیپ ( 
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 ( تسا ناسنا  یسنج  وضع  زا  هیانک  شیپ ( 

لتق - 14

نتشک

همرتحم سفن  لتق  - 15

تشکار وا  دیابن  تسا و  مرتحم  یعرش  رظن  زا  شنوخ  هک  یناسنا  نتشک 

تئارق -16

هیموی ياهزامن  رد  هروس  دمح و  ندناوخ  ندناوخ 

ینمض رارق  - 17

تسا هتفرگ  رارق  نیفرط  دروم  دادرارق  نمض  رد  هچنآ 

يروص رارق  - 18

 ( دوش هعجارم  هلءاسم 1922  هب  دادرارق (  يرهاظ  لکش 

ضرق - 19

ماو

یئابر ضرق  - 20

دنادرگزاب ارنآ  یفاضا  غلبم  اب  هدنریگ  هدش  طرش  نآ  رد  هک  یضرق 

حورق - 21

اه لمد 

بیرق - 22

 ( تقیقح عقاو و  هب  کیدزن ( 

هنیرق - 23

هناشن  ، تمالع

مسق - 24
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دوش هعجارم  هحفص 654 و 754  هب  دنسپان  كرتای  هدیدنسپ  روما  ماجنا  يارب  دنوادخ  یماسا  زا  یکی  هب  دنگوس  دنگوس . 

هماقا دصق  - 25

دحاو لحم  رد  رتشیب  ای  زور  هد  ندنام  هب  رفاسم  میمصت 

ءاشنا دصق  - 26

هطوبرم تاملک  يادا  اب  هارمه  هریغ  ءارش و  عیب و  دننام  يرابتعا  رما  کی  داجیا  هب  میمصت 

تبرق دصق  - 27

یهلا برق  اضر و  ماقم  هب  ندش  کیدزن  يارب  میمصت 

هجو دصق  - 28

بش زامن  بابحتساو  هیموی  ياهزامن  بوجو  دصق  دننام  لمع  صاخ  مکح  ناونع  دصق 

ءاضق - 29

نآ تقو  جراخ  رد  تسا  هدش  توف  هک  یلمع  ندروآ  اجب   - ندرک 2 تواضق  -1

تونق - 30

ندناوخ اعد  رکذ و  رارق و  تروص  لباقم  رد  اراهتسد  تئارق ،  زا  سپ  زامن  مود  تعکر  رد  ادخ  ربارب  رد  عضاوت  تعاطا ، 

يوق - 31

 ( تسا يوتف  زا  هیانک  مکحم ( 

مایق - 32

زامن رد  نداتسیا  نداتسیا 

عوکرب لصتم  مایق  - 33

تسا زامن  نکر  دشاب و  هتشاد  عوکر  زا  لبق  هظحل  نیرخآ  رد  رازگزامن  دیاب  هک  یمایق 

یق - 34

غارفتسا

میق - 35
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دوش یم  هریغ  میتیروما و  لوئسم  عرش  مکاح  مکح  ای  تیصو  ساسا  رب  هک  یسک  تسرپرس 

ك

رفاک - 36

کیرش ادخ  يارب  هک  یسک   - تسا 2 ادخ  دوجو  رکنم  هک  یـسک   - تسین 1 دقتعم  اهنآ  يود  ره  ای  توبن  دـیحوت و  هب  هک  یـسک   : ینعی
يرورض رکنم  هک  یسک   - دراد 5 کش  روما  نیا  رد  هک  یـسک   - درادن 4 لوبق  ار  ص )  مالـسا (  يربمغیپ  هک  یـسک   - دهد 3 یم  رارق 

دماجنا یم  ص )  لوسرو (  ادخ  راکنا  هب  وا  راکنا  هک  يروط  هب  تسا  نید 

یبرح رفاک  - 37

تسا گنج  لاح  رد  نیملسم  اب  هک  يرفاک 

یمذ رفاک  - 38

تسا هتفرگ  رارق  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  همذ  لها  صوصخم  طئارش  اب  یمالسا  دالب  رد  هک  یباتک  لها 

کشلاریثک - 39

دنک یم  کش  دایز  هک  یسک 

ندش فالخ  فشک  - 40

زیچ کی  فالخ  ندش  مولعم 

هرافک - 41

دهد ماجنا  شهانگ  ناربج  يارب  دیاب  ناسنا  هک  یلمع 

 ( عمج هرافک (  - 42

دوش هعجارم  هلءاسم 1665  هب  ندرک .  ریس  ار  ریقف  نتفرگ و60 هزور  زور   60 ندومن ، دازآار  يا  هدنب  هناگ ،  هس  هرافک 

تلافک - 43

ندش يرما  راد  هدهع  یسک  ياج  رد  ندش ،  یسک  لیفک 

ل

مزال - 1
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 ) هب ریبعت  دهد  تبـسن  عراش  هب  ارنآ  دناوتب  هک  يروط  هب  دنک  هدافتـسا  تیاور  تایآ و  زا  ار  يرما  ندوب  یمازلا  لیلد  دهتجم  رگا  بجاو . 
دـشابن رـسیم  عراـش  هب  نآ  دانتـسا  هک  يروط  هبدـنک  هدافتـسا  هیلقع  هلدا  ریظن  رگید  ياـج  زا  ارنآ  ندوـب  یمازلا  رگا  دـنک و  یم  بجاو ) 
توافت دلقم  يارب  لمع  ماقم  رد  نیاربانب  تشاد  رظن  رد  بجاو  طایتحا  مزال و  طایتحا  رد  دیاب  ار  توافت  نیمه  دـنک  یم  مزال )  هبریبعت ( 

تسین بجاو  مزال و  نیب 

لحم تجوزل  - 2

دراددوجو یلحم  رد  هک  یگدنبسچ  اب  هارمه  یگدنزغل  ای  یگدنبسچ 

م

كرتام - 3

هریغ هناخ و  لوپ و  دننام  هدنام  یقاب  یفوتم  زا  هک  هچنآ 

هراجالا لام  - 4

دزادرپب هراجا  تباب  رجءاتسم  دیاب  هک  یلام 

مومءام - 5

دنک یم  ادتقا  تعامج  ماما  هب  زامن  رد  هک  یسک  وریپ ،

هنوئم - 6

هنیزه ای  جراخم 

حابم - 7

 ( هورکم بحتسم و  مارحو و  بجاو  ربارب  رد  مومذم (  هن  تسا و  حودمم  هن  یعرش  رظن  زا  هک  یلعف  ره 

هئدتبم - 8

هنایهام تداع  نیتسخن  لاح  رد  نز 

تالطبم - 9

تسا تدابع  هدننک  لطاب  هک  يروما 

هعتم - 10

تسا هدمآ  رد  يدرم  يرسمه  هب  تقوم  دقع  یط  هک  ینز 
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تسا هدمآ  رد  يدرم  يرسمه  هب  تقوم  دقع  یط  هک  ینز 

سجنتم - 11

تسا هدش  هدولآ  سجن  یشاب ء  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  دروخرب  رثا  رد  یلو  تسا  كاپ  اتاذ  هک  يزیچ  ره 

نمثم - 12

تسا هتفرگرارق  شورف  ضرعم  رد  هک  یئالاک  هدش  هتخورف  هدش  يراذگ  تمیق 

دهتجم - 13

زا ار  مالـسا  ماکحا  دناوت  یم  هک  تسا  یبسانم  یملع  تردق  ياراد  ینعی  هدیـسر  داهتجا  هجرد  هب  ییهلا  ماکحا  مهف  رد  هک  یـسک  اشوک 
دنک طابنتسا  تنسو  باتک  يور 

طئارشلا عماج  دهتجم  - 14

تساراد ار  دیلقت  تیعجرم  طئارش  هک  يدهتجم 

یعیبط يارجم  - 15

زیچ ره  یعیبط  ریسم 

کلاملا لوهجم  - 16

دراد قلعت  یسک  هچ  هب  تسین  مولعم  هک  یلام 

تسا يزجم  - 17

تسا فیلکت  هدننک  طقاس  تسا  یفاک 

رضتحم - 18

تسا نداد  ناج  لاح  رد  هک  یسک 

ملتحم - 19

تسا هدش  جراخ  ینم  وا  زا  باوخ  رد  هک  یسک 

روذحم - 20

تسا هدش  زیهرپ  نآ  زا  هچنآ   ، هدش هتشاذگ  رانک  عنام ، 
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مّرَحُم - 21

تسا مارح  هک  يزیچ  يرمق  لاس  زا  هام  نیلوا 

مَرْحَم - 22

دراد يدبا  تمرح  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ناسنا  کیدزن  ناگتسب 

مِرْحُم - 23

تسا هرمع  ای  جح و  مارحا  لاح  رد  هک  یسک 

روظحم - 24

عونمم

تسا لاکشا  لحم  -25

 ( دنک هعجارم  يرگید  هب  هلءاسم  نیارد  دناوت  یم  دلقم  تسا (  لکشم  نآ  تیمامت  تحص و  دراد .  لاکشا 

تسا لمءات  لحم  - 25

 ( دنک هعجارم  يرگید  هب  هلءاسم  نیا  رد  دناوت  یم  دلقم  دنک (  طایتحا  دیاب 

طئاغ لوب و  جرخم  - 26

عوفدم راردا و  جورخ  یعیبط  لحم 

سمخم - 27

تسا هدش  جراخ  نآ  سمخ  هک  یلام 

دم - 28

دراد تیفرظ  ریس  هد  ابیرقت  هک  يا  هنامیپ 

يذم - 29

دوش یم  جراخ  ناسنا  زا  هبعالم  زا  سپ  هک  یتبوطر 

دترم - 30

ددرگ یم  رب  لوسر  ادخ و  راکنا  هب  شراکنا  هک  هدش  نید  تایرورض  زا  یمکح  ای  لوسر  ادخ و  رکنم  هک  یناملسم 
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يرطف دترم  - 31

تسا هدش  رفاک  سپس  هدوب و  ناملسمزین  شدوخ  هدش و  دلوتم  ناملسم  ردام  ردپ و  ای  ردام  ای  ردپ  زا  هک  یسک 

یلم دترم  - 32

تسا هدش  رفاک  اددجم  هدش و  ناملسم  رفکراهظا  زا  سپ  شدوخ  یلو  هدش  دلوتم  ناملسم  ریغ  ردام  ردپ و  زا  هک  یسک 

رادرم - 33

تسا هدش  هتشک  مزال  طئارش  نودب  ای  هدرم  دوخ  هب  دوخ  هک  یناویح 

هعرازم - 34

دنک یم  تفایرد  ار  یعراز  لوصحم  زا  يدص  رد  کلام  نآ  ساسا  رب  هک  دوش  یم  دقعنم  عراز  نیمز و  کلام  نیب  هک  يدادرارق 

سَم - 35

ندرک سمل 

تیم سَم  - 36

هدرم ناسنا  ندب  هب  ندز  تسد 

تاقاسم - 37

قح ناتخرد  تیبرت  يرایبآ و  ربارب  رد  نابغاب  نآ  ساسارب  هک  دوش  یم  دـقعنم  نابغاب  غاـب و  بحاـص  نیب  هک  يدادرارق  ندرک ،  يراـیبآ 
دراد ار  غاب  هویم  ینیعمرادقم  زا  هدافتسا 

هضاحتسم - 38

تسا هضاحتسا  لاح  رد  هک  ینز 

بحتسم - 39

یلو تسا  باوث  بجوم  نآ  تعاطا  هک  یعرش  مکح  ره  تسین  بجاو  یمازلا و  یلو  تسا  عراش  بولطم  هک  يزیچ  بولطم .  هدیدنـسپ ،
درادن باقع  نآ  تفلاخم 

عیطتسم - 40

دراد ار  جح  رفس  طئارش  تاناکما و  هک  یسک  اناوت ، 
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حسم - 41

ءوضو رد  اهتسد  تروص و  يوشتسش  زا  هدنامیقاب  تبوطراب  اهاپ  يور  رس و  قرف  هب  ندیشک  تسد  يزیچ  يور  ندیشک  تسد 

نیکسم - 42

دنارذگ یم  رت  تخس  مه  ریقف  زا  هک  یسک  هراچیب .  كولفم ،

تارکسم - 43

تسا هدننک  تسم  هک  یئاهزیچ 

هحلاصم - 44

 ( حلص هب  دینک  عوجر  نیفرط (  قفاوت  شزاس و 

تینوصم - 45

يریذپ ان  بیسآ 

رطضم - 46

راچان ، ریزگان

هبرطضم - 47

تسا مظنمان  شا  هنایهام  تداع  هک  ینز 

هضمضم - 48

ناهد رد  بآ  ندیناخرچ 

هقیضم - 49

یتسدگنت  ، يراتفرگ یئانگنت و 

تارهطم - 50

اه هدننک  كاپ 

فلس هلماعم  - 51
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رب دـهد (  لیوحت  نیعم  تدـم  رد  ار  سنج  هدنـشورف  اـت  دزادرپبدـقن  ار  لوپ  يرتشم  ینعی  دـشاب : هیـسن  نمثم  دـقن و  نمث  هک  يا  هلماـعم 
 ( هیسن سکع 

دوهعم - 52

تسا هدوب  هدش  هتخانش  لوبق  دروم  ینمض  روط  هب  هچنآ  لوادتم  لومعم و 

رطفم - 53

دنکش یم  ار  هزور  هک  يزیچ 

تبراقم - 54

یسنج شزیمآ  ندرک  یکیدزن 

هیعرش تاررقم  - 55

تسا هدش  نیعم  یعرش  فیلکت  ناونع  هب  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ 

هورکم - 56

تسارتهب شکرت  یلو  تسین  مارح  نآ  نداد  ماجنا  هچنآ   . دنسپان بولطمان ،

فلکم - 57

تسا لقاع  غلاب و  هک  یناسنا  ره 

هبعالم - 58

ندرک هقشاعم  ندرک  يزاب 

زیمم - 59

دهد یم  زیمت  ار  دب  بوخ و  هک  یلاسدرخ 

لزعنم - 60

هدش رانک  رب  دوخ  هب  دوخ 

تالاوم - 61

نداد ماجنا  یپ  رد  یپ  مه  رس  تشپ 
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رجوم - 62

هدنهد هراجا 

تسا لاکشا  دروم  -63

درک هعجارم  رگید  دهتجم  هب  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  تسین و  حیحص 

لکوم - 64

هدننک لیکو 

هبوهوم - 65

هدش هدیشخب 

تیم - 66

ناسنا ناجیب  دسج  هدرم ،

ن

هیسان - 67

تسا هدرک  شومارف  ار  دوخ  هنایهام  تداع  تقو  هک  ینز 

لفاون هلفان  - 68

یبحتسم زامن 

هیموی لفاون  - 69

دوش هعجارم  هحفص 141  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا  تعکر  هعمج 83 رد  تعکر و  زور 43  هنابش  ره  هک  هنازور  یبحتسم  ياهزامن 

ربق شبن  - 70

ربق نتفاکش 

باصن - 71

هدش نییعت  رادقم  ای  دح  صخشم ،  دح 
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ةوکز باصن  - 72

دنزادرپب ارنآ  ةوکز  دیاب  دح  نآ  هب  ندیسر  تروص  رد  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ةوکز  بوجو  دراوم  زا  کی  ره  يارب  هک  یصخشم  دح 

هبیر هب  رظن  - 73

تسازیگنا هنتف  هک  یهاگن  دنک  نامگ  دب  ار  نارگید  هک  يا  هنوگ  هب  ندرک  هاگن 

سجن - 74

دیلپ كاپان ،

رذن - 75

 ( دوش هعجارم  هحفص 450  هب  صوصخم (  هغیص  طسوت  یعرش  دنسپان  كرت  ای  هدیدنسپ  ماجنا  ندرک  بجاو 

سافن - 76

دوش یم  جراخ  نز  محر  زا  نامیاز  زا  سپ  هک  ینوخ 

ءاسفن - 77

دنیب یم  سافن  نوخ  هک  ینز 

حاکن - 78

ندرک جاودزا 

تایآ زامن  - 79

هحفـص 152 رد  ارنآ  بوجو  دراوم  تیفیک و  تسا (  بجاو  فوسخ  فوسک و  هلزلز و  ریظن  يدراوم  رد  هک  صوصخم  زامن  تعکر  ود 
 ( دینک هعلاطم  دعب  هب 

طایتحا زامن  - 80

دعب هب  هحفـص 312  رد  ارنآ  بوجو  دراوم  تیفیک و  دوش (  یم  هدروآ  اجب  کش  دروم  تاعکر  ناربج  روظنم  هب  هک  يا  هروس  نودب  زامن 
 ( دینک هعلاطم 

ءاقستسا زامن  - 81

دوش یم  هدناوخ  ناراب  بلط  يارب  صوصخم  تیفیک  اب  هک  يزامن 
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تعامج زامن  -82

 ( تسا رفن  تعامج 5  لقادح  هعمج  زامن  رد  یلو  دنروآ (  یماجب  اهنآ  زا  یکی  تماما  اب  رتشیب  ای  رفن  ود  هک  یبجاو  زامن 

هعمج زامن  - 83

ریذـپ ماجنا  رفن  زا 5  رتـمک  اـب  دوش و  یم  رازگرب  تعاـمجروط  هب  رهظ و  زاـمن  ياـج  هب  هعمج  لاوز  رد  هک  صوـصخم  زاـمن  تعکر  ود 
تسین

فوخ زامن  - 84

دوش یم  هدروآ  اجب  رصتخم  روط  هب  صوصخم و  تیفیک  اب  هک  نآ  لاثما  گنج و  لاح  رد  ناسنا  هیموی  زامن 

بش زامن  - 85

دوش یم  هدروآ  اجب  بش  رخآ  ثلث  رد  یتعکر  ود  تروص 4  هب  هک  یبحتسم  زامن  تعکر  تشه 

عفش زامن  - 86

دوش یم  هدناوخ  رتو  زامنزا  شیپ  بش  ياه  هلفان  تعکر  تشه  زا  سپ  هک  یبحتسم  زامن  تعکر  ود 

فاوط زامن  - 87

دوش یم  هدناوخ  فاوط  زا  سپ  هرمع  جح و  مسارم  رد  هک  صوصخم  زامن  تعکر  ود 

دیع زامن  - 88

دینک هعلاطم  هحفص 255  رد  ارنآ  تیفیک  دنناوخ  یم  نابرق  رطف و  دیع  زور  هک  صوصخم  زامن  تعکر  ود 

هلیفغ زامن  - 89

هحفـص 143 رد  ارنآ  تیفیک  دراد  بابحتـسا  هتفرن  نیب  زا  برغم  یخرـس  هک  یتقو  ات  برغم  زاـمن  زا  سپ  هک  صوصخم  زاـمن  تعکر  ود 
دینک هعلاطم 

رصق زامن  - 90

دوش یم  تعکر  ود  رفس  رد  هک  یتعکر  راهچ  ياهزامن  هاتوک  زامن 

اضق زامن  - 91

دوش یم  هدناوخ  هدش  توف  ياهزامن  ناربج  هب  هک  تسا  يزامن 
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رفاسم زامن  - 92

رصق زامن 

بحتسم زامن  - 93

تسین بجاو  یلو  تسا  بولطم  نآ  ندروآ  اجب  هک  يزامن  ره 

تیم زامن  - 94

دینک هعلاطم  دعب  هب  هحفصردارنآ 109  تیفیک  دوش ، هدناوخ  ناملسم  هزانج  رب  دیاب  هک  یصوصخم  زامن 

بجاو زامن  - 95

 - تیم 4 زامن  تایآ 3 -  زامن  هیموی 2 -  ياهزامن   - 1 زا : تسترابع  نآ  ماسقا  تسا و  مزـال  یفلکم  ره  رب  نآ  ندروآ  اـجب  هک  يزاـمن 
هب هحفص 133  رد  ار  مادک  ره  تقو  دراوم و  دوخ  رب  مسق  دهع و  رذن و  اب  ناسنا  هک  يزامن  ردام 6 -  ردپ و  ياضقزامن  فاوط 5 -  زامن 

دینک هعلاطمدعب  تیفیک  تسا  هدرک  بجاو 

رتو زامن  - 96

دوش یم  بوسحم  بش  زامنزا  تعکر  نیرخآ  دوش و  یم  هدناوخ  عفش  زامن  زا  سپ  هک  زامن  تعکر  کی 

تشحو زامن  - 97

 ( دینک هعلاطم  هحفص 117  ردارنآ  تیفیک  دوش (  یم  هدناوخ  یفوتم  ربق  لوا  بش  يارب  هک  زامن  تعکر  ود 

هیموی زامن  - 98

تسا تعکر  اعومجم 71  هک  زور  هنابش  ره  رد  بجاو  ياهزامن  هنازور  زامن 

رکنم زا  یهن  - 99

تسادنسپان عراش  مکح  هب  هک  یلمع  ره  زا  نارگید  نتشاد  زاب 

تین - 100

دنوادخ هب  برقت  فده  اب  ینید  لمع  ماجنا  میمصت  دصق 

و

بجاو - 1
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 : تسا یمازلا  یعرش  رظن  زا  نآ  ماجنا  هک  يرما  ره 

 ( یسفن یلصا (  بجاو  - 2

زامن دننام  دراد  تلاصا  بوجو  رد  هک  یبجاو 

 ( يریغ یعبت (  بجاو  - 2

زامن بوجو  عبت  هب  یلو  تسین  بجاو  اتاذ  هک  تبانج  لسغ  دـننامدوش  یم  بجاو  رگید  بجاو  عبت  هب  یلو  تسین  بجاو  اتاذ  هک  یبجاو 
دوش یم  بجاو 

يدبعت بجاو  - 3

 ( تادابع تسا (  مزال  تبرق  دصق  نآ  ماجنا  رد  هک  تسا  یبجاو 

یلصوت بجاو  - 4

مالس باوج  نید و  ءادا  دننام  درادن  مزال  تبرق  دصق  هک  یبجاو 

ینییعت بجاو  - 5

زامنو هزور  دننام  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  بوجو  صخشم  روط  هب  هک  یبجاو 

يرییخت بجاو  - 6

زور تصش  هدرب 2 -  ندرک  دازآ  - 1 رما : هس  نیب  تساریخم  هک  هزور  هراـفک  دـننام  دراد  نارود  يرگید  نآ و  نـیب  بوـجو  هـک  يرما 
نداد ماعط  ار  نیکسم  تصش  نتفرگ 3 - هزور 

ینیع بجاو  - 7

هزورو زامن  دننام  تسا  بجاو  نارگید  زا  رظن  عطق  اب  يدرف  ره  رب  هک  یبجاو 

یئافک بجاو  - 8

تـسا بجاو  همه  رب  هک  تیم  لسغ  دننام  دوش  یم  طقاس  نارگید  زا  دننک  مادقا  نآ  هب  تبـسن  یناسک  یفاک  دح  هب  رگا  هک  تسا  یبجاو 
دوش یم  طقاس  نارگید  زا  دنیامن  مادقا  يا  هدع  هک  یتقو  یلو 

قلعم بجاو  - 9

یـصخشم طئارـش  رد  دیاب  ار  بجاو  یلو  تسا  یلعف  شبوجو  ینعی  تسا  هدنیآ )  بجاو (  نامز  و  لاح )  نآ (  بوجو  نامز  هک  یبجاو 
ات دنک  ربص  دیاب  یلو  تسا  بجاو  وا  رب  جح  دش  عیطتـسم  هک  یـسک  ینعی  تعاطتـسا  طئارـش  ققحت  زا  سپ  جح  بوجو  دننام  داد  ماجنا 
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دنک لمع  هاگنآ  دسر و  ارف  جح  صوصخم  مایا 

زجنم بجاو  - 10

ارنآ دـیاب  مه  تقو  ناـمه  رد  دوش و  یم  بجاو  هک  یتقو  ناـمهرد  هک  هزور  دـننام  تسا  یکی  بجاو  بوجو و  ناـمز  هک  تسا  یبـجاو 
داد ماجنا 

قلطم بجاو  - 11

زامن دننام  دراد  بوجو  طئارش ي  ره  رد  هک  یبجاو 

طورشم بجاو  - 12

دوش یم  بجاو  تعاطتسا  طرش  اباهنت  هک  جح  دننام  دوش  یم  بجاو  یصاخ  طئارش  رد  اهنت  هک  تسا  یبجاو 

عسوم بجاو  - 13

دراد تقو  بورغ  ات  رهظزا  هک  رصع  رهظ و  زامن  دننام  تسا  عیسو  نآ  ماجنا  تقو  هک  تسا  یبجاو 

قیضم بجاو  - 14

ناضمر هام  رد  هزور  دننام  تسا  نآدوخ  هزادنا  هب  نآ  ماجنا  تقو  هک  تسا  یبجاو 

هثرو  - ثراو - 15

درب یم  ثرا  هک  یسک 

فقاو - 16

هدننک فقو 

هجو - 17

ناونع لیلد ،  تروص ، 

يدو - 18

دوش یم  هدهاشم  لوب  جورخ  زا  سپ  یهاگ  هک  یتبوطر 

هعیدو - 19

تناما
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يذو - 20

دوش یم  هدهاشم  ینم  جورخ  زا  سپ  یهاگ  هک  یتبوطر 

نوکس هب  لصو  - 21

ندنابسچدعب هملک  هب  ارنآ  فقوت  نودب  نتخادنا و  ار  يا  هملک  رخآ  تکرح 

یصو - 22

تسا هدش  یتیصو  ماجنا  لوئسم  هک  یسک 

تیصو - 23

دنک یم  يرگید  هب  شگرم  زا  سپ  ياهراک  يارب  ناسنا  هک  یئاه  هیصوت  شرافس ، 

ءوضو - 24

تسا هدش  رکذ  دعب  هب  هحفص 25  رد  هک  یلیصفت  هب  اهاپ  رس و  حسم  اهتسد و  تروص و  نتسش 

یسامترا ءوضو  - 25

ورف لاـح  رد  درب و  یم  ورف  بآ  رد  ار  شیاهتـسد  تروصدزیرب و  شیاهتـسد  تروص و  يور  ار  بآ  هکنآ  ضوع  هب  ناـسنا  هک  یئوضو 
دیامن یم  ءوضو  دصق و  نآ  زا  ندروآ  نوریب  ای  ندرب 

یبیترت ءوضو  - 26

دیوش یم  ار  اهنآ  شیاهتسد  تروص و  يور  ءوضو  دصق  هب  بآ  نتخیر  اب  ناسنا  هک  یئوضو 

هریبج ءوضو  - 27

دریگب ءوضو  لئاسم 423 و 443 )  هدش (  هتفگ  هریبج  باب  رد  هک  یبیترت  هب  ناسنا  دشاب و  هریبج  ءوضو  لحم  رد  هک  تسنآ 

نطو - 28

تسا هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  تماقا و  يارب  ناسنا  هک  یئاج 

یطو - 29

تسا یسنح  لمع  زا  هیانک  ندرک ، لامدگل 

فقو - 30
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نداد صاصتخا  هیریخ  روما  ای  صاخدارفا  يارب  ارنآ  تعفنم  ندرک و  حراخ  یصخش  تیکلام  زا  ار  لام  لصا 

تکرح هب  فقو  - 31

نتخادنا هلصاف  دعب  هملک  نآ و  نیب  هملک  کی  فرح  نیرخآ  تکرح  ءادا  نیع  رد 

تلاکو - 32

ندرک راذگاو  يرگید  هب  نآ  ماجنا  يارب  دنک  تلاخد  نآ  رد  دناوت  یم  دوخ  اعرش  هک  ار  يراک  ناسنا 

لیکو - 33

دوش یم  يراک  ماجنا  يدصتم  ناسنا  فرط  زا  تلاکو  هب  هک  یسک 

تیالو - 34

یتسرپرس

یلو - 35

عرش مکاح  گرزبردپ و  ردپ و  دننام  تسا  يرگید  تسرپرس  سدقم  عراش  روتسد  هب  هک  یسک 

ه

هبه - 36

ششخب

مده - 37

یناریو

هیده - 38

هفحت ناغمرا ، 

ي

هسئای - 39

تسا هداتفا  هنایهام  تداع  زا  هک  هدیسر  يدح  هب  شنس  هک  ینز 
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