
یلا عت همساب

ناریا ساالیم یروهمج

شرورپ و شزومآ ترازو

جرک 1 هیحان زربلا ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا

1400-1401 یلیصحت سلا سالهل یشزومآ عمتجم لوا تبون تاناحتما

: یگداوناخ مان و ۳مان یبرع : سرد ددع:نومزآ هب هرمن

یچنوتوت شافک امیش : ریبد /1400/10مان : نومزآ :خیرات فورح هب هرمن

مهن :کالس: یلدنص هقیقدهرامش ۷۰ : نومزآ هحفصتدم : تاحفص دادعت

یدر

ف
دیسیونب همانخساپ رد یبآ ای یکشم راکدوخ زا هدافتسا وساالتاراب خساپ : رکذت

مراب

۱

۲

۳

٤

. تسا الم سلا هیلع طبلا با نب یلع تبحم تمایق زور رد نموم لمع هحولر :س دندومرف هلآو هیلع هللا یلص مرکا ربمایپ

یسانش اوژه تراهم

۰.۵. دینک همجرت یسراف ارهب هدش صخشم تاملک

(....... یرتسب ......). یفشَتسُملا يف َدَقَر َوُه ب) (..... زاغم ...........).ِ ّلَحَملا َکِلذ نِم يرَتشَأ ( فلا

۰.۲۵. دینک صخشم انعم ظاحل ارهب گنهامهان هملک

ٌحوُتفَم ٌفَصوَتسُم یفشَتسُم ٌحوُرجَم

۰.۵. دیسیونب دوخ یاج ورد هدرک باختنا ار هدش هداد تاملک فدارتم ای داضتم

[ امَدنِع - ٌلِهاج – ٌةایَح – ٌروُرسَم ]

(............ رورسم .......) ٌنوُزحَم ب) ایحة...........) ............) ٌةامَم ( فلا

.۲۵ (................ روسج ........) ٌرسِج [ ٌروُسُج – ٌءادعأ ]. دیسیونب و هدرک باختنا ار هدش هداد هملک عمج

۰

همجرت تراهم

۰.۵

۰.۲۵

۰.۵

۰.۲۵

۴ ٥۴. دینک همجرت ناور یسراف ارهب ریز مجالت

دیوشب اهنیشام نیا راوس ؛ تارايَّسلا َكلت اوبَكرِا ( فلا

. دندوب لگنج رد تاناویح زا یدادعت ؛ ةباغلا يف تاناوَيَحلا َنِم ٌةَعومجَم تَناك ب)



۰.۵

۱

۱

۱.۵

۱

دندش هدایپ نا زا نازابرس دشو اهنآ کیدزن یگنج یتشک . ٌدونُج اهنِم َلَزَن َو ْمُهنٍم ْتَبَرَتقا ُةيبرّحلا ُةنيفسلا ج)

دوش ین عورش دیدج یلیصحت .سلا ديدجلا يسارِّدلا ماعلا ُئِدَتبَي د)

٦۰.۵. دینک باختنا ار تسرد همج رت

منک؟] شکمک مناوت یم ایآ ؟// ینک شکمک دراد ناکما »[ایآ هدِعاسُت نَأ ُنِکْمُی )«أ فلا

[ یتسه نامنامهم زور هس وت // یتسه نم نامهم زور هس »[وت ٍماّیأ َثِلالِةَث يفیَض تنأ ب)«

٧

دعاوق دربراک و تخانش تراهم

۱. دیسی ونب ریز تاملک همجرت و یلصا فو حر

یلصاهملک فرح همجرتهس

هدنسیونبتکبِتاک

هدشدبعدوبعَم تدابع

٨

٩

۱. دینک صخشم ار بسانم لعف ریز، مجالت رد

[ انبَهَذ - مُتبَه [ذ . مُکِّدَج ِتیَب یلإ ... انبهذ .. ُنحَن ( فلا

[ ُتیَرَتشإ - انیَر تشإ ]. ِةَسَردَمل ورِساال ............ انیرتشا ..... ٌيّلَع ب)اَنأو

[ َنوُلِزنَت - مُتلَز [ن اآلَن. ِةَلِفاحلا َنِم ....... نولزنت ........ مُتنأ ج)

[ َنوُحِّرَجُی - ِناحِّرَجُی ] . َکَنَدَب ...... نوحرجی مُه....... د)

۱.۵. دیسیونب ار اهنآ یانعم سپس و هدرک صخشم ریز مجالت اررد رما یاه لعف

(.............. دینک هدجس .........). نيمل اعلا ِّبَر ِهّلِل ادُجسُأ ( فلا

نک...................) تمدخ ..........). َساَّنلا ْمِدخإ ب)

(............ دیوش جراخ .........). ِّفَّصلا َنِم اوُجُرخُأ ج)

١٠۱. دینک لماک مجالتار یانعم هاگنآ و صخشم ریز مجالت اررد یهن لعف

............................ ریذپب ار..... تتشونرس ، یناوت یمن :وت َکَریصَم لَبقإ ، ُرِدقَت ال َتنأ ( فلا

. یوش جراخ یناوت یمن :.....باالاین.........................وت ِجوُرُخلا یَلَع َنیرِدقَت ال ِتنأ . يدَعصَت ب)ال



۲

۰

.۵

۰

۱

۱

١١۲. دینک همجرت ار ریز مجالت

هقباسم رد دش یهاوخ قفوم ِةَقَب:وت اسملا يف ُحَجنَت َفوَس ( فلا

ار لا دوگ دندناشوپن : َةَرفُحلا اورَتَس ب)ام

ار ملع دینک بلط : َملِعلا اوبُلطُأ ج)

نوعرف یوس هب دیورب : َنوَعرِف یلإ ابَهذإ د)

١٢

٠.٥. دیهد خساپ ریز لا ؤس هب ریوصت هب هجوت اب

باغة.............٠ ة.......یف فارز َنيَأ

.................. ةعبس ِة؟...... روصلا یف تاناویحلا ُددع مَک

مهف و کرد تراهم

؟۱٣١ دراد ییانعم بسانت پچ تمس نوتس رد اوژناگ زا کی مادک اب تسار تمس نوتس تاملک

ُلا َوملا ُملِعلا ( فلا هللا................... لوسر ؛....... ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهیف (1

هللاِ ُلوُسَر ب) لا............. وملا معلا ؛....... ٍبیَع َّلُک ِنارُتْسَی (2

ِربَّصلا ج) ............. ءاكبلا ؛... ِنزُحلا َنِم ُعوُمُّدلا ُنایَرَج (3

ُءاکُبلا د) .......... ربصلا َعَم.......... َرْصَّنلا 4)َّنَأ

۱٤١. دیهد بسانم خساپ نم ؤساالِت هب ریز نتم هب هجوت اب

َبرَکالَء یلإ ُعِجرَأ َکِلذ َدعَب .َو ٍمایَأ َثالَةَث اهيف یقبَأَس الُم. َّسلا ِهیَلَع اضِّرلا وَمالَیاإلِمام ِربَق ِةَرایزِل َدَهشَم یلإ ُرِفاسأ

ِةَمدِخِل

. ِتاراّیَّسلا ِفِقوَم يف اهیف ُلَمعَأ .اَنَأ َنیعَبرَأ ِةَریسَم يف َساَّنلا

ال بركلا ؟ ُلَمعَأ ٍدَلَب ِّیأ يف ( فلا

الم سلا هيلع اضرلا ربقاالمام ةرايزل ؟ َدَهشَم یلإ ُبَهذَأ اذ ب)امل

؟ دهشم يف ٍمایأ َثالَةَث یقبَأ َنیَأ ج)



ناريا نم تنا اَنَأ؟ َنیَأ نِم د)

هملا وکم یناوخور هرمن جنپ

دیشاب قفوم



یلا عت همساب

ناریا ساالیم یروهمج

شرورپ و شزومآ ترازو

جرک 1 هیحان زربلا ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا

1400-1401 یلیصحت سلا سالهل یشزومآ عمتجم لوا تبون تاناحتما

: یگداوناخ مان و ۳مان یبرع : سرد ددع:نومزآ هب هرمن

یچنوتوت شافک امیش : ریبد 1400/10/25مان : نومزآ :خیرات فورح هب هرمن

مهن :کالس: یلدنص هقیقدهرامش ۷۰ : نومزآ هحفصتدم : تاحفص دادعت

یدر

ف
دیسیونب همانخساپ رد یبآ ای یکشم راکدوخ زا هدافتسا وساالتاراب خساپ : رکذت

مراب

۱

۲

۳

٤

. تسا الم سلا هیلع طبلا با نب یلع تبحم تمایق زور رد نموم لمع هحولر :س دندومرف هلآو هیلع هللا یلص مرکا ربمایپ

یسانش اوژه تراهم

۰.۵. دینک همجرت یسراف ارهب هدش صخشم تاملک

دش..) یرتسب .). یفشَتسُملا يف َدَقَر َوُه ب) (... هزاغم ..).ِ ّلَحَملا َکِلذ نِم يرَتشَأ ( فلا

۰.۲۵. دینک صخشم انعم ظاحل ارهب گنهامهان هملک

ٌحوُتفَم ٌفَصوَتسُم یفشَتسُم ٌحوُرجَم

۰.۵. دیسیونب دوخ یاج ورد هدرک باختنا ار هدش هداد تاملک فدارتم ای داضتم

[ امَدنِع - توم – ٌةایَح – ٌروُرسَم ]

(.... رورسم .) ٌنوُزحَم ب) ایحة...) : داضتم - توم : فدارتم ..) ٌةامَم ( فلا

۰.۲۵ (........................) ٌرسِج [ ٌروُسُج – ٌءادعأ ]. دیسیونب و هدرک باختنا ار هدش هداد هملک عمج

همجرت تراهم

۰.۵

۰.۲۵

۰.۵

۰.۲۵

۴
٥۴. دینک همجرت ناور یسراف ارهب ریز مجالت

. دیوش اهنیشام نآ راوس ؛ تارايَّسلا َكلت اوبَكرِا ( فلا

. دندوب لگنج رد تاناویح زا یهورگ ؛ ةباغلا يف تاناوَيَحلا َنِم ٌةَعومجَم تَناك ب)



۰.۵

۱

۱

۱.۵

۱

هدایپ نآ زا نازابرس دشو کیدزن اهنآ هب یگنج یتشک . ٌدونُج اهنِم َلَزَن َو ْمُهنٍم ْتَبَرَتقا ُةيبرّحلا ُةنيفسلا ج)

. دندش

دوش. یم عورش دیدج یلیصحت .سلا ديدجلا يسارِّدلا ماعلا ُئِدَتبَي د)

٦۰.۵. دینک باختنا ار تسرد همج رت

منک؟] شکمک مناوت یم ایآ ؟// ینک شکمک دراد ناکما »[ایآ هدِعاسُت نَأ ُنِکْمُی )«أ فلا

[ یتسه نامنامهم زور هس وت // یتسه نم نامهم زور هس »[وت ٍماّیأ َثِلالِةَث يفیَض تنأ ب)«

٧

دعاوق دربراک و تخانش تراهم

۱. دیسی ونب ریز تاملک همجرت و یلصا فو حر

یلصاهملک فرح همجرتهس

هدنسیونبتکبِتاک

هدشدبعدوبعَم تدابع

٨

٩

۱. دینک صخشم ار بسانم لعف ریز، مجالت رد

[ انبَهَذ - مُتبَه [ذ . مُکِّدَج ِتیَب یلإ ..... ُنحَن ( فلا

[ ُتیَرَتشإ - انیَر تشإ ]. ِةَسَردَمل ورِساال ................. ٌيّلَع ب)اَنأو

[ َنوُلِزنَت - مُتلَز [ن اآلَن. ِةَلِفاحلا َنِم ............... مُتنأ ج)

[ َنوُحِّرَجُی - ِناحِّرَجُی ] . َکَنَدَب مُه............. د)

۱.۵. دیسیونب ار اهنآ یانعم سپس و هدرک صخشم ریز مجالت اررد رما یاه لعف

(... دینک هدجس ..). نيمل اعلا ِّبَر ِهّلِل ادُجسُأ ( فلا

نک...) تمدخ ..). َساَّنلا ْمِدخإ ب)

(... دیوش جراخ ..). ِّفَّصلا َنِم اوُجُرخُأ ج)

١٠۱. دینک لماک مجالتار یانعم هاگنآ و صخشم ریز مجالت اررد یهن لعف

... ریذپب ار تتشونرس ، یناوت یمن :وت َکَریصَم لَبقإ ، ُرِدقَت ال َتنأ ( فلا

. یوش جراخ یناوت یمن :..باالاین..وت ِجوُرُخلا یَلَع َنیرِدقَت ال ِتنأ . يدَعصَت ب)ال



۲

۰

.۵

۰

۱

۱

١١

۲. دینک همجرت ار ریز مجالت

دش. یهاوخ قفوم هقباسم ِةَقَب:رد اسملا يف ُحَجنَت َفوَس ( فلا

. دندناشوپن ار لا دوگ : َةَرفُحلا اورَتَس ب)ام

.( دیهاوخب ) دینک بلطار شناد :َ ملِعلا اوبُلطُأ ج)

. دیورب نوعرف یوس :هب َنوَعرِف یلإ ابَهذإ د)

١٢

٠.٥. دیهد خساپ ریز لا ؤس هب ریوصت هب هجوت اب

ة....٠ باغلا ة..یف فارز َنيَأ

..... ةعبس ِة؟.. روصلا یف تاناویحلا ُددع مَک

مهف و کرد تراهم

؟۱٣١ دراد ییانعم بسانت پچ تمس نوتس رد اوژناگ زا کی مادک اب تسار تمس نوتس تاملک

ُلا َوملا ُملِعلا ( فلا ؛.......ب............ ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهیف (1

هللاِ ُلوُسَر ب) ......... فلا ؛....... ٍبیَع َّلُک ِنارُتْسَی (2

ِربَّصلا ج) ؛...د.......... ِنزُحلا َنِم ُعوُمُّدلا ُنایَرَج (3

ُءاکُبلا د) َعَم....ج.......... َرْصَّنلا 4)َّنَأ

۱٤١. دیهد بسانم خساپ نم ؤساالِت هب ریز نتم هب هجوت اب

َبرَکالَء یلإ ُعِجرَأ َکِلذ َدعَب .َو ٍمایَأ َثالَةَث اهيف یقبَأَس الُم. َّسلا ِهیَلَع اضِّرلا وَمالَیاإلِمام ِربَق ِةَرایزِل َدَهشَم یلإ ُرِفاسأ

. ِتاراّیَّسلا ِفِقوَم يف اهیف ُلَمعَأ .اَنَأ َنیعَبرَأ ِةَریسَم يف َساَّنلا ، ِةَمدِخِل

ال برك ؟يف ُلَمعَأ ٍدَلَب ِّیأ يف ( فلا

الم. سلا هیلع اضرلا ومالیاالمام ربق ةرايزل ؟ َدَهشَم یلإ ُبَهذَأ اذ ب)امل

. دهشم ؟يف ٍمایأ َثالَةَث یقبَأ َنیَأ ج)

بركال. اَنَأ؟نم َنیَأ نِم د)

هملا وکم یناوخور هرمن جنپ



دیشاب قفوم


