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  ��نا���      یا      ��و�ت
  ات م و د؛ و  ى  از  در ؤال

 م   دن   د؛ ن اول   و ؛

   ه،  دن  اع  و در م اوت  روز  دن

  ب، در و  ىروز  از  ح  ،ا   

ا    آ ا  ر دارد؟   ؟ا   

     م از  اردي ا؟  ارد  ص ا در

   ؛ را آ  در آم  ى  از د 

 ارد  آن   ود  ا  د؟  ود ه؛آ  ع ل

 م؟ ر

 

    واب

١- آم  ص رد الُ  ه وا ؛ا     ،ده   

  الُ از آم  ن در د ح ،ا  ا دا 

     ، را ُال رد  ا و ده و ر را ع

و    ارد رها  د.  
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 ع  در   آم  ن  و ا؛  ح  مس    ن    آم  ن -٢

 رها  ه؛ آن  در   ) ( ان راتا  ا 

 وف  ارد  از ري  ا    ا  ،وت ر د،  ح

  ا  ، ات  ب  ده،م د  ا در

 ده  ح      ا در  ره  ع در آم ف

ا.  

 و ات  ب   ف   و د و  ارد ن  -٣

 ور  و ما  ، و ر ان م م؛ ت

    ر  زاا    ، ن  در واذ    ور  ر 

  ،و ا  ا ذ     در د ده؛ م  ط 

  ارد ط  آن؛  ن از    ور  ده  ا  ر 

 ور  ه ا.  

٤-  آم   : و        از 

  و  ارد  رت در   دا؛ را ار

 و ه؛  آن ا از ل اوم ا  آم؛ ر و ؛

  .م  ظ آن ّر از

٥- ا    رةدر ا   د؛  ده  ذاو م  ر 
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،در و ا  ا از تاو  هردار اى و ده و 

  . رود   امن ي آ ان

٦-  ت آناو    ن وز و    آن در ا   

 و . )ا اذم ( ا، آور م  ما  ا   ده؛

  ا      وض  رْرت  آ  ت  در ااو    ده؛     

  و  در ا ام  ؛ ودر آ  و   

   يا    ار ه؛  داده و    رى  ات  در دماو 

 )از م م ( وت ا د.  

٧-  م  ن رو را    الا وز و ر 

مى م عو  ر   ؛د   و    

 ااج ا ا و   آم و  ار د از م را

 ا  از ؛    و ع  و ف  ن  در   ، آن  و ده؛

   ،ا ه    م اوت

٨- در ا   ا        را  ا  ط 

)م  ىر ، ،ازدواج  و (.. د؛  ر   آن 

    ،د  او   در  ت؛  اع  او    ا 

 آن ى  ؛دا ر دى ار    از را ان

  آن اقا  دت در ده ا.  
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٩-  ا   هآ    عاز اط  و   ؛  روز در     

 آن    را  ؛ وا    از  دا   

 ا    و ه،  ر  روز؛ آن در رر  مع  م ار؛ آن

 ال    ؛  و ر  از   و د   و ظ؛ و ط در

 و   ؛ و رو ور  از ت  وآ         ذها 

  .  

 ص؛    اوت  در ار            دررة -١٠

در آم  س ) ن  و وزم  و   ا  ( ه؛  ذ  ر 

   و اص  ص ُال  در م ت ا ن و ده؛ ود

 ا  ى وو وى، او  ىزم  و 

  : ن  در ا م ا ،ده د  امت

 و  ى ت؛او م  رن ام ص وا  

، ا    ت ح ه   ان ود )  و 

 و ب  در  ( ص  و    در  آن..) و ار  و مح

 عود..) و ا   .  

١١-  ود دن ارد ه ذ در  س؛ّ ندن آم 

     د  ،ده    ا      ىر 

 سن آن در مه ز ا.  
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١٢-  ارد ا ره د  ردر ا ارد ا ،دهو م  ذ 

ارد د م د   ا   وا آم  ، و  

 ارد  از ي ه  ؛) ا( ا اوى و ام روش  ي

ه، ذ رت در   عت  و اطا  ارد  ؛د    ام از 

ط  اا  .  
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  اع�ی �یات ��یاد �ی  آ�وزش�ده و �  �و���ده

   و�ی کالم ع�وم  - و�ی زبان ع�وم - ا��ی ����� ع�وم

  ا��ی آ��ن ��ه ع�وم - و�ی خاز�ن کالم ع�وم  - و�ی کالم تالوت ع�وم

   پا�����ی ع�وم  - جا�ع �ب ع�وم -  ����م ��وم ��و�م ع�وم

  ا��ی ��روی با �وا��ندی  ع�وم   - )اع�ی( �� ع�وم   -  )اع�ی( ��  آ�وزش

  اع�ی �یات �ی رسا�  -   �بار�نا�ی و ا�ساب ع�وم-�� �مارت ع�وم 

  ع��ی ا�راف و �د��� و �و��ی ر�ی ��� و ��ح

  اّ ارف دار
١٤٢٧  
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taqwim@aelaa.net         nojum@aelaa.net           tanjim@aelaa.net 

  

 و احلمد رب العاملني


