
  ادخ مان هب

 ار يرگید ياهدیلک ات منز یم درخ ریپ نیا ،ناج يانالوم تایلزغ و ،يونثم ،يایرد هب يا هجریش مامت قایتشا اب

 .مشاب انالوم ياهدیلک راد تناما هک دشاب ،منادرگرس و جیگ یگدنز ۀتسب ياهرد تشپ منیب یم اریز ،منک ادیپ

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلک یب

 تسین هّللا تّنس نان ،بلط یب

 2387 تیب ،يونثم ،مجنپ رتفد

 

 :قشع دیلک _26

 ییاشگاضف ینعی ،تیاده ،تیانع ینعی ،نتخانش یگدنز ناونع هب ار دوخ ینعی قشع

 

 تسین تیانع و تلود زج قشع

 تسین تیاده و لد داشگ زج

 سمش ناوید ، 499 لزغ

 

 :یقشاع طاشن و ببس یب يداش دیلک _27

 .میتخاب ار یگدنز و میتخانشن ار ناهنپ جنگ نیا ام ،نورد ییاشگاضف و يداش شرتسگ يارب میدش قلخ ام

 

 ناهنپ تس یجنگ یقشاع طاشن

 ؟يدرک هچ ار ناهنپ جنگ ؟يدرک هچ

 سمش ناوید ، 455 لزغ

 

 :ادخ دید و رظن دیلک _28

 .میورب ادخ دید و رظن رد و دوش زاب ام نیب مدع مشچ ات دزوسب دیاب ینهذ نم دید و یمسج يرایشوه نیا

 

 رصب رد ار نت هلمج نیا زادگ رد

 رظن رد ،ور رظن رد ،ور رظن رد

 1463تیب ،يونثم ،مشش رتفد

 

 :دَمَصْلا ّیَحْلا ُجِرخُم دیلک _29



 .دشکب نوریب ام ةدرم سفن زا ار هدنز یگدنز دمَصْلا ّیَحْلا ُجِرْخُم ات میریمب ینهذ نم هب

 

 دنک یم نوریب هدرم هدنز ز نوچ

 دنت یم یگرم يوس هدنز سْفن

 دمَصْلا ّیَحْلا ُجِرْخُم ات وش هدرم

 دروآ نوریب هدرم نیاز يا هدنز

 551 _550 تیب ،يونثم ،مجنپ رتفد

 

 :ناحتما گنس دیلک_30

 گنس یگدنز ثداوح اریز ،تسا صلاخ ام يرایشوه يالط مینک اعدا و مینک زاب ناکد هدینامه زکرم اب دوش یمن

 .دجنسیم ار ام يالط و دراد ناحتما و کَحَم

 

 تسا هدش نادنخ امنرز ره ناکد رب

 تسا هدش ناهنپ ناحتما گنس هکناز

 3305 تیب ،يونثم ،لوا رتفد

 

 :ادخ اب تولخ دیلک _31

 هب ار يا هدیزگرب ناسنا چیه ای و یصخش چیه ،يرکف چیه دیابن ،مینک یم زاین و زار و میتولخ رد ادخ اب یتقو

 .میهد هار دوخ تولخ

 

 ارم مد نآ دوب تقو هّللا َعَم یل

 یبتجم یبن هیف ْعسَی ال

 2960 تیب ،يونثم ،مراهچ رتفد

 

 :میا هدمآ ناج لماک دیلک _32

 یم ار دوخ یلابقا شوخ تبون ییاشگاضف اب .میرادن يداتسا یگدنز زا ریغ هب هک میتسه یفراع همه اهناسنا ام

 .مینز

 

 يا هدز تلود تبون ،يا هدُب فراع وت هجاوخ

 هدم داتسا هب تسد يا هدمآ ناج لماک



 سمش ناوید ، 2284 لزغ

 

 :مینکن وجتسج ار ادخ نهذ اب دیلک _33

 ادخ هب دیاب ینهذ نم ۀلت زا يرایشوه ندرک دازآ اب ،درک وجتسج ییاج رد ای و دیمهف نهذ اب ناوت یمن ار ادخ

 .وگب یناد یم و يا هدرک مدع ار تزکرم وت رگا ،مناد یمن نم :دیوگ یم انالوم ،دش لیدبت

 

 وج و تسج يارو زا ییوج و تسج

 وگب یناد یم وت ،مناد یمن نم

 2211 تیب ،يونثم ،لوا رتفد

 

 :ندیبوک رکشین اب مغ ياج هب يداش دیلک _34

 .همه يارب یگدنز نتشاد اور و ششخب ینعی ،ندوب رکاش و داش ینعی ،ندرک ییاشگاضف ینعی ندیبوک رکشین

 
 سب و تسا نیا راک ،دیبوک رکشین

 سب و تسا نیا رای ،دیناشفا رب ناج

 2530 تیب ،يونثم ،مجنپ رتفد

 

 :یعقاو يرتشم دیلک _35

 و هدوب ادخ ام یعقاو يرتشم اهنت مینیب یم رخآ رد و میزاب یم ار یگدنز ییایند هوکش یب ياه يرتشم رطاخب

 .سب

 

 يرَتشلا هّللا تسام يرتشم

 آ رترب نیه يرتشم ره مغ زا

 1463 تیب ،يونثم ،مجنپ رتفد

 111 ۀیآ هبوت ةروس هب هراشا

 

 :ُتْخَفَن دیلک _36

 اهنا ۀمه ،ورن دهد یم ناشن نهذ هک ییاهتلع و ایند ياهتهج هب و هدن رده ار يدزیا مَد و شاب حور بظاوم

 .دنتسه هدوهیب و هیراع

 



 تس هدمآ باّهو ز نآ هک ُتْخَفَن زج

 تس هدُهیب اهرگد نآ ،شاب ار حور

 3594 تیب ،يونثم ،مشش رتفد

 

 ریذپب ُتْخَفَن ِز ور تدهد ناج وا مَد

 للِع فوقوم هن تسا نوکیف نُک وا راک

 سمش ناوید ، 1344 لزغ

 

 :یهلا ملاع و تاهج یب دیلک_37

 ار دوخ »نم« ندوب رتهب همه زا ای و رتالاب ماقم ،رتشیب لوپ اب ات دناشک یم ایند ياه تهج هب ار ام ینهذ نم

 مدع و ییوس یب ام يوس میمهفب ات دنک یم الب راچد ار ام نونملا بیَر ثداوح اب یگدنز يورین اما ،مینک ظفح

 .تسا

 

 داد الب ار وت یتهج ره زا

 تتاهج یب هب دشک زاب ات

 سمش ناوید ، 368 لزغ

 

 :ناکف نک دقن دیلک_38

 ییاسانش ار اهیگدینامه يوگلا ات دروآ یم شیپ ام يارب ناکف نک يورین هک تسیگدنز دقن ۀیده هظحل نیا قافتا

 .میهدن ینهذ نم نیغورد ياه هدعو هب شوگ و ،میوش دازآ و مینک

 
 ؟نوچ هدشلد يا دَوب نوچ

 نوکیف نک زا رب دقن

 

 نونک تسا دقن وت دقن

 هدم داعیم هب شوگ

 سمش ناوید ، 2284 لزغ

 

 :وزارت دیلک _39



 روضح ینشور ۀفک مه و مینیب یم ار اهیگدینامه ۀفک مه ،مینک زاب ار اضف رگا هک تس ییوزارت یناسنا ره نورد

 .مینک یم مک وزارت زا و میوش یم هدینامه ردقچ و مینشور یگدنز اب ردقچ هک مینیب یم ار دوخ

 
 منک مک نم ، ینک مک وزارت زا

 منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

 1900 تیب ،يونثم ،مراهچ رتفد

 

 :تاقِث ۀبرجت زا هدافتسا دیلک _40

 تیانع رگا :دندومرف و دندرک نشور رشب يارب ار تیاده غارچ هک  دنتسه انالوم لثم يدامتعا دروم ياهناسنا تاقث

 .دیریمب دوخ تایناسفن هب دیهاوخ یم ار ادخ

 

 تامم فوقوم تسه تیانع ناو

 تاقث ار هار نیا دندرک هبرجت

 3840 تیب ،يونثم ،مشش رتفد

 

 :ببس و ماد زا تغارف دیلک _41

 و رون شبات رگا ،میتفایب نهذ ماد هب و مینیبب ار اهببس ام ات تسا هدمآ نوریب زا دهد یم ناشن نهذ هک یتلع ره

 .دروا یم رد ام زا رامد اه تب  توهش ،دوبن ادخ قشع

 

 ار ام بش و زور رد يدُب نیدلا سمش قشع هن رگا

 ار ام ببس زا و ماد ز يدوب اجک اه تغارف

 

 دوخ بات ز ام زا رامد يدروآ رب توهش تب

 ار ام بت و بات يدوبن شقشع شبات زا رگا

 سمش ناوید ، 71 لزغ

 

 :ببسم دیلک _42

 و دزیر یم هدوشگ ياضف نیا رد یهلا درخ و دنک یم لصو یگدنز ياناد ناطلس هب ار ام میلست و ییاشگاضف 

 .دنک یم نکمم ار اه نکمم ریغ

 



 نیب ناطلس نآ ییاناد و يزاس ببس وت

 نیب ناکما وا فک رد دَوبن نکمم هچنآ

 سمش ناوید ، 2002 لزغ

 

 :یگدنز هب زاین و عرضت دیلک _43

 زاین وت هب اهنت ایادخ :مییوگب و مینک عرضت ادخ هاگرد هب هظحل ره ییایند ياهزیچ هب ینهذ نم ياهزاین يارب

 .ینک زاب تسلا زور لثم یناوت یم وت هتسب ایند هب ارم هک ییاهدنب و یتسیز يداه هک مراد

 
 تسیز يداه ياک نک عرضت سپ

 ؟تسیچ ز نیا متشگ هتسب مدوب زاب

 769 تیب ،يونثم ،مشش رتفد

 

 :مدع دیشروخ دیلک _44

 و سرت و دبات یم نزور نامه زا مدع دیشروخ و دنک یم زاب نهذ هناخ کیرات زا ینزور هظحل نیا قافتا اب یتشآ

 .دنک یم بوذ ار ینهذ نم سومان و مرش

 

 مرگ تشپ دشاب دیشروخ زا هک ره

 مرش هن ار وا میب هن ،دشاب ور تخس

 4139 تیب ،يونثم ،موس رتفد

 

 :شالت و دهج دیلک _45

 لد یگنس هک تسا یششوک اهنت نیا ،مینک ییاشگاضف و توکس ،دراد یم او شنکاو هب ار ام هک یتاقافتا ربارب رد

 .دنک یم لیدبت رون زا یندعم هب ار ام

 

 دوش رتمک تا یگنس ات نک دهج

 دوش رونَا وت گنس ،یلعل هب ات

 2038 تیب ،يونثم ،مجنپ رتفد

 

 :یتشآ دیلک _46



 نامیگدنز ياهتیعضو لوئسم و رصقم ار نارگید و مینک یتشآ یگدنز اب تسا هظحل نیا هشیمه هک هظحل نیا

 .دوش یم تشهب ام يارب ناهج نیا میشاب حلص رد یگدنز اب رگا ،مینادن

 
 یتشاک دوخ وت هک هِن دوخ رب مرج

 یتشآ نک قح لدع و ازج اب

 427 تیب ،يونثم ،مشش رتفد

 

 ردپ نیا اب ٱمیاد محلص هک نم

 رظن رد متسا تّنج نوچ ناهج نیا

 3263 تیب ،يونثم ،مراهچ رتفد

 

 :یناریح دیلک _47

 ناریح رظان روضح اب ات میشورفب ار ینهذ نم یکریز ياهوگلا :دیوگ یم و دهد یم ام هب ار یناریح دیلک انالوم

 .میوش یتسه ياهیتفگش

 

 رخب یناریح و شورفب یکریز

 رظن یناریح و تسا نظ یکریز

 1407 تیب ،يونثم ،مراهچ رتفد

 

 :نایافو یب هب نتسبن لد دیلک _48

 ام ،تسا مدع كاخ رد ام ۀشیر و زکرم ،دروآ یم ام زکرم هب ار اهیگدینامه و نایافو یب و تسافو یب ینهذ نم

 .میرب یم هانپ مدع كاخ نامه هب رخآ رد نوچ مینک هدولآ ار كاخ نیا دیابن

 
 میا هتسُر يو زک میرآ كاخ هب يور

 ؟میا هتسب نایافو یب رد ارچ لد

 447 تیب ،يونثم ،مشش رتفد

 

 :هلا ۀتشِک دیلک _49

 تشک يور ار اهیگدینامه مخت ام یلو ،میراکب يزیچ ادخ تشک يور دیابن ام و تسا مدع زکرم دنوادخ تشک

 .دندوب هدیسوپ و دساف همه اه مخت نیا و میتشاک ادخ



 

 تسا هدیزگُب و لماک لوا تشک

 تسا هدیسوپ و دساف یناث مخت

 1059 تیب ،يونثم ،مود رتفد

 

 :تسیفاک ام يارب ادخ دیلک _50

 .مینکب رون نادیم ار ناملد و مییایب الاب اهیگدینامه هاچ زا و میفاکشب ار ینهذ نم روگ ات میوش میلست

 
 منک نامرد تَوراد یب میفاک

 منک نادیم ار هاچ و ار روگ

 3520 تیب ،يونثم ،مراهچ رتفد

 

 ��یمارگ نارایمه و روضح جنگ زاس ناسنا همانرب زا ساپس اب

 جرک زا ابید


