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 الرحین الرحوي اهلل بسن

 

 

  هٌبع:

 

 

 

 

 

 

دٍستاًی کِ توایل بِ ّوکاری در طراحی کلیذ ٍاشُ پَیاتر ٍ بْتر ٍ کوک بِ برگساری آزهَى آًالیي در سایت 

ارسال ًوایٌذ  sabri.jafar64@yahoo.comٍاشُ ّا ٍ سَاالت طراحی شذُ خَد را بِ آدرس  دارًذ هیتَاًٌذ

 ٍ در صَرت اهکاى هشخصات خَد را ضویوِ کردُ تا در قسوت ّوکاراى ًام شوا درج شَد
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  تست زًی سریع 

= 
قبَلی راحت در آزهَى ّای ًظام هٌْذسی، ًظام کارداًی ٍ 

 آزهَىهعواراى تجربی با  کلیذٍا شُ 
 

 سَال: چرا کلیذ ٍاشُ؟
 

سال اخیر را ابتذا خَدتاى ٍ سپس با استفادُ از کلیذ ٍاشُ  2پاسخ: کافیست یکبار آزهًَْای 

پاسخ دّیذ تا سرعت بیشتر پیذا کردى جَاب دقیق ٍ تست زًی را با کلیذ ٍاشُ تجربِ کٌیذ، ٍ 

پیذا کردى جَاب ّا  هْوتریي هشکل داٍطلباى ًِ سختی آزهَى بلکِ ًذاشتي ٍقت ٍ دیر

 هیباشذ، با کلیذ ٍاشُ ایي هشکل را حل کٌیذ

: البتِ ًِ ایٌکِ بذٍى خَاًذى اًتظار هعجسُ داشتِ باشیذ،بعذ از خَاًذى رٍزًاهِ ٍار ًکتِ هْن

 هباحث ٍ تست زًی سالْای قبل کلیذٍاشُ بْتریي کوک حال ٍ ّویار شوا خَاّذ بَد

 

واشه اهکاى برگساری آزهوى آًالیي رایگاى و در سایت کلید  49برای آزهوى سال  

 خرید و فروش کتاب های دسته دوم داوطلباى در هوه رشته ها فراهن خواهد شد

 

از پشتیباًی ٍ آپذیت ّای جذیذ  تا  رٍز برگساری    www.kelidvakej.irفقط در صَرت خریذ از سایت  

 رایگاى بْرهٌذ خَاّیذ شذآزهَى بصَرت 

http://www.kelidvakej.ir/
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 ًکاتی در هَرد آزهَى ٍ استفادُ از کلیذ ٍاشُ

ای ٤ٕٔبكاٖ  ، وبكؿاٟ٘بی فٙی ًبؽتٕبٖ ٚ ت٤ییٗ ٓالعیت علفٝ(3ٚكٚؿ ثٝ علفٝ ٟٔٙـًبٖ)پبیٝ آمٖٔٛ ٔملكات ّٔی ًبؽتٕبٖ )

( ٞل ًبَ ؿك یه یب ؿٚ ٘ٛثت ثلٌناك ٔیِٛؿ،وٝ ؿك صٙـ ًبَ اؽیل ٝث ؽبٛل عزٓ میبؿ ٔتمبٗیبٖ ٝث ٔلاتت ًؾت تل ٚ تزلثی

ٔفٟٛٔی تل ام ٌقُتٝ ُـٜ اًت ٚ ؿك ٔٛاكؿی ٔخُ آمٖٔٛ ٠٘بكت ٣ٕلاٖ ٣الٜٚ ثل ٔٛاكؿ فٛق ُبٞـ وبَٞ ٚلت آٖ ٞٓ ثٛؿٜ ایٓ ثٝ 

ؿلیمٝ ٚ  180ٔـت مٔبٖ پبًؼ ٌٛیی  86ؿلیمٝ ٚ ؿك ًبَ  210پبًؾٍٛیی ؿاكای ٔـت مٔبٖ  84ٛٛكی وٝ ایٗ آمٖٔٛ ؿك ًبَ

ؿلیمٝ وبَٞ یبفتٝ ،أب ثب تٛرٝ ٝث رنٜٚ ثبم ثٛؿٖ آمٖٔٛ ثبمٞٓ ثب وٕی تالٍ ٚ ٕٞضٙیٗ ٔـیلیت مٔبٖ لجِٛی ؿك  150اوٖٙٛ ثٝ 

جبٖ عتی اٌل ثلای آمٖٔٛ ٚلت ٞٓ % ؿا90ّٛٚآمٖٔٛ أىبٖ پقیل ٔیجبُـ ٚ ٟٕٔتلٗی لٌٕت آمٖٔٛ ٔـیلیت مٔبٖ ٔیجبُـ، ثبالی 

تٌت ٓغیظ ؿیٍل كا  4ًٛاَ آمٖٔٛ كا ٔیتٛا٘ٙـ رٛاة ثـٞٙـ،ِٚی وٕجٛؿ ٚلت اربمٜ مؿٖ  26ٍ٘قاُتٝ ثبُٙـ ثٝ كاعتی تب 

تٌت ٓغیظ  4ٕ٘یـٞـ،ثالاًتخٙب ٕٞٝ كؿ ُـٌبٖ آمٖٔٛ ام وٕجٛؿ مٔبٖ ٌّٝ ٔٙـ٘ـ، پي ِٔىُ آّی ثیِتل ؿاّٚٛجبٖ آمٖٔٛ مؿٖ 

ام لجِٛی ؿك آمٖٔٛ ثبم ٔیٕب٘ٙـ ٚ یه ًبَ ؿیٍل ثبیـ ؿٚثبكٜ ثٝ ؽبٛل یه تٌت  48،49ـ.ؽیّی ام ؿًٚتبٖ ثب ٕ٘لٜ ٞبی ؿیٍل ٔیجبُ

ثبیـ ٚلت ثٍقاك٘ـ،ِٔىُ ایٗ ؿاّٚٛجبٖ یبؿ ٘ـاُتٗ یب ٘ؾٛا٘ـٖ ٘یٌت ثّىٝ ؿیل پیـا ولؿٖ رٛاة ٌٔئّٝ ٚ وٕجٛؿ ٚلت ٔیجبُـ، أب 

كًت كًیـ ٚ ٌٔتمیٓ ثـٖٚ ٚكق مؿٖ یه یب صٙـ وتبة ثٝ رٛاة كًیـ ٚ ًل٣ت تٌت م٘ی ام صٝ كاٞی ٔیتٛاٖ ًلی٤تل ثٝ رٛاة ؿ

كا ثبال ثلؿ ٚ وٕجٛؿ ٚلت ٘ـاُت؟ ؿك ایٗ ٔٛاكؿ وّیـ ٚاهٜ ثٟتلیٗ وٕه عبَ ُٕب ٔیجبُـ،صٖٛ ُٕب ثب تِؾیْ وّٕٝ وّیـی ًلی٢ 

یظ كا پیـا ٔیىٙیـ ٚ ًل٣ت تٌت م٘ی ُٕب ثبال ام ٛلیك وّیـ ٚاهٜ ؿك وٕتلیٗ مٔبٖ ٕٔىٗ ثٝ ٓفغٝ ٔٛكؿ ٠٘ل كفتٝ ٚ رٛاة ٓغ

 كفتٝ ٚ ثٝ كاعتی ؿك آمٖٔٛ لجَٛ ٔیِٛیـ، 

( ؿك آمٖٔٛ ٔی آیـ ، ثلای وٌی وٝ ثٝ تٕبْ ٔجبعج ٌّٔٚ ٘یٌت ٛجك ٣لف اثتـا TSFثٝ ٣ٙٛاٖ ٔخبَ ًٛاِی ؿك ٔٛكؿ لبِت تّٛ٘ی )

ٟٓ)ًبؽتٕبٖ ثتٗ آكٔٝ( ؿ٘جبَ رٛاة ٔیٍلؿؿ ٚ ث٤ـ ام ؿك كإٞٙبی لبِت ثٙـی ؿ٘جبَ رٛاة ٚ ؿك ٓٛكت پیـا ٘ىلؿٖ ؿك ٔجغج ٘

وّی اتالف ٚلت رٛاة كا ٕ٘یبثـ ٚ ثٝ ًلا٥ ًٛاَ ث٤ـی ٔیلٚؿ ٚ وّی ام ٚلتَ ٞٓ ٞـك كفتٝ ٚ ؿك آؽل ٚلت وٓ آٚكؿٜ ٚ ام لجِٛی ثبم 

 ٔیجبُـ، 180ٚ ّ 5ٔیٕب٘ـ، ؿك ٓٛكتی وٝ ثب ؿاُتٗ وّیـ ٚاهٜ ًلی٢ ٔیفٟٕـ وٝ رٛاة ؿك ٔجغج 

یـ ٚاهٜ آٔبؿٜ ُـٜ ثلای ُٕب ؿًٚتبٖ ؿاكای ٚیوٌی ٞبیی میل ٔیجبُـ وٝ ث٤٘ب ؿك ث٤٘ی وّیـٚاهٜ ٞبی ؿیٍل ك٣بیت أب وّ

 ِ٘ـٜ، 

:ام ُ٘ٛتٗ وّٕبت ثیٟٛؿٜ ٚ ًٍٙیٗ ُـٖ ثیٟٛؿٜ وّیـ ٚاهٜ پلٞین ُـٜ،ث٤٘ب ِٔبٞـٜ ٔیِٛؿ عتی وّٕبت ثیٟٛؿٜ وٝ ثٝ ٞیش 1

ك وّیـ ٚاهٜ ؿیـٜ ٔیِٛؿ، ٔخال ؿك ٔجغخی تیتل ؿاكیٓ ؿك ٔٛكؿ ٚیوٌی فالٖ ٔٔبِظ ،ٚ ٣ٙٛاٖ اعتٕبَ آٔـٖ ام آٖ ؿك آمٖٔٛ ٘یٌت ؿ

تٟٙب ُ٘ٛتٝ وٝ ثبیـ ٜٔبثك اًتب٘ـاكؿ ثبُـ، ؽت ایٗ اكمٍ ُ٘ٛتٗ ؿك وّیـ ٚاهٜ ٚ میبؿ ولؿٖ اِىی ٚاهٜ ٞب كا ٘ـاكؿ،صٖٛ  میلٍؿك 

 ؽٛؿ وّیـٚاهٜ ًٍٙیٗ ٞٓ ًل٣ت پیـا ولؿٖ ٚاهٜ ٔٛكؿ ٠٘ل كا پبییٗ آٚكؿٜ ٚ ؿك آمٖٔٛ ٟٕٔتلٗی صین ًل٣ت ٔیجبُـ،

:ؿك ٔٛكؿ ٚاهٜ ٞبیی وٝ یه ٤ٔٙب كا ٔیـٞٙـ ٔخُ، پّٝ ٚ پّىبٖ،ٗلیت ٚ ٗلایت،ؿًتٝ ثٙـی ٚ ا٘ٛا١، ؿك وّیـ ٚاهٜ ٤ًی ُـٜ ام ٞل 2

ؿًتٝ ا٘ـ، ِٚی ؿك ًٛاَ آمٖٔٛ ٔی آیـ ا٘ٛا١ وبُی ٞب وـأٙـ؟ ؽت  5ُ٘ٛتٝ وبُی ٞب  5ؿٚ اًتفبؿٜ ُٛؿ،ثلفلٕ ٔخبَ ؿك ٔجغج 

ٗ وتبة فمٚ ؿًتٝ ثٙـی آٔـٜ ٚ ُٕب ٕ٘یتٛا٘یـ كاعت رٛاة كا پیـا وٙیـ ٚ ؿك ؿك ث٤٘ی وّیـ ٚاهٜ ٞب ٛجك ٔت
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ًل رٌّٝ ٞٓ ثٝ ؽبٛل اًتلى یبؿتبٖ ٔیلٚؿ ُبیـ رٛاة  كا ؿك ٚاهٜ ؿًتٝ ثٙـی ٞٓ ؿ٘جبَ ثٍلؿیـ.ِٚی ؿك ایٗ وّیـ ٚاهٜ ٞٓ ؿًتٝ 

 ثٙـی آٚكؿٜ ُـٜ ٞٓ ا٘ٛا١

 ثّىٝ وُ ٔتٗ ٞٓ ؽٛا٘ـٜ ُـٜ ٚ ثیِتل وّیـٚاهٜ ام ؿاؽُ ٔتٖٛ ٔیجبُـ:فمٚ تیتل ٞب ثلای ٚاهٜ ٞبی وّیـی ا٘تؾبة ِ٘ـٜ 3

ث٤٘ی ام ؿًٚتبٖ وُ رّٕٝ كٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٚاهٜ  "عـاوخل رقة آة آرل كًی":ؿك ٔٛكؿ ث٤٘ی ام رٕالت ٚ وّٕبت وّیـی ٔخُ 4

كٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٚاهٜ وّیـی تِؾیْ "آرل كًی"ٚ ٣ـٜ ای ؿیٍل فمٚ  "رقة اة آرل كًی"وّیـی تِؾْ ٔیـٞٙـ، ٚ ث٤٘ی 

 ٜ ُٛؿ تب ثب ٞل تِؾیٔی مٚؿ ثٝ رٛاة ثلًیـ ٔٛكؿ اًتفبؿ 3ٔیـٞٙـ ؿك ایٗ وّیـ ٚاهٜ ٤ًی ُـٜ ام ٞل 

 چگونه بھتر و راحت تر از کلید واژه استفاده کنیم:

ًبَ ٌقُتٝ كا ثب اًتفبؿٜ ام وّیـ ٚاهٜ عُ ولؿٜ تب صِٓ  3-2ثلای ثٟتل اًتفبؿٜ ولؿٖ ام وّیـٚاهٜ عتٕب لجُ ام آمٖٔٛ تٌت ٞبی 

ثلای ُٕب كاعت تل ثبُـ، صٖٛ اٌل اِٚیٗ ثبك ؿك ًل رٌّٝ آ٘لا ثبم وٙیـ ُٕب ثٝ آٖ آُٙب ُـٜ ٚ ٛلیمٝ اًتفبؿٜ آم آٖ ؿك رٌّٝ 

ٕٔىٗ اًت ثٝ ؽبٛل غلیجٝ ثٛؿٖ ؽٜٛٙ صٙـ ِغ٠ٝ كا ٌیذ ٚ ٘ب آُٙب ثلایتبٖ ثبُـ ٚ ایٗ أتغبٖ ٞٓ ٟٕٔتلیٗ ٌٔئّٝ مٔبٖ ٚ ِغ٠ٝ 

 ٞبًت،

یـ تب ؿك ٚلت ُٕب ؿك رٌّٝ ٓلفزٛیی ُٛؿ ٚ ام عتٕب علٚف اِفجب كا كٚی وّیـ ٚاهٜ ثٔٛكت مثب٘ٝ ٌقاكی ثضٌجب٘:1: مهم توصیه

ثٟتل اًت ؿك ٔغُ تغییل  "ْ"كٚی فٟلًت ؿ٘جبَ علٚف ٘جبُیـ،ٕٞضٙیٗ ؿك علٚفی وٝ ت٤ـاؿ میبؿی ٚاهٜ ؿك ؽٛؿ رب ؿاؿٜ ٔخُ 

كٚی مثب٘ٝ  ٌٞتیـ ث٤ـ ام پیـا ولؿٖ علف ْ ام"ٔجلؿ"وّٕٝ ؿْٚ ٚاهٜ ٞٓ ام ٔبهیه فٌفلی اًتفبؿٜ وٙیـ تب ٔخال اٌل ؿ٘جبَ وّٕٝ 

ٚ ٕٞضٙیٗ فَٔٛ ٚ لٌٕت ٞبی ٟٔٓ وتبثٟبی آمٖٔٛ كاٞٓ مثب٘ٝ ٌقاكی  ُل١ٚ ٔیِٛؿ ثلٚیـ"ٔت"ٌٔتمیٓ ًلا٥ وّٕٝ ٞبیی وٝ ثب 

 علیف ُٕب ؿك رٌّٝ وٕجٛؿ ٚلت ٔیجبُـ.ٕ٘بییـ تب ؿك پیـا ولؿٖ رٛاة ٚلت وٕتلی ٓلف ُٛؿ وٝ ٟٕٔتلیٗ 

ٓ ٤ٔٙی ؿك ٔتٗ ًٛاَ ثىبك ثلؿٜ ُٛؿ ،ٔخُ كٚاؿاكی; ا٘غلاف ٔزبم ،فٛآُ; :ؿك رٌّٝ أتغبٖ ٕٔىٗ اًت ٚاهٜ ٞبی ِٔبثٝ ٚ 2ٞ

ؿك فبّٓٝ ٞب ،ثبمكًی ; اكمایبثی ، اث٤بؿ; ا٘ـامٜ ، وٕیٙٝ ; عـالُ ٚ.... ٚاهٜ ٞبیی ام ایٗ لجیُ پي ام ؿیـٖ ایٗ ٚاهٜ ٞب اٌل ؽٛؿ آٖ كا 

 ـوّیـ ٚاهٜ پیـا ٘ىلؿیـ ًلی٢ ؿ٘جبَ ٚاهٜ ٞٓ ٤ٔٙی ٚ ِٔبثٝ آٖ ثبُی

 كاؿتٕٙـ ُٕبا                                                                    

 ٟٔٙـى ر٤فل ٓجلی                                                                                                                   

  :tell: 09151361344    sabri.jafar64@yahoo.comEMAIL: پِتیجب٘ی

ُل٣ب علاْ ٔیجبُـ ٚ ٌلؿاٚك٘ـٜ ثٝ ٞیش ٣ٙٛاٖ كاٗی ٘جٛؿٜ   www.kelidvajeh.irٞلٌٛ٘ٝ تىخیل ٚ فلٍٚ غیل ام ًبیت 

 ٚ ؿكٓٛكت لجِٛی ؿك آمٖٔٛ ٣ٛایـ آٖ ٞٓ ؿاكای ِٔىُ ٔیجبُـ.

 

 

mailto:sabri.jafar64@yahoo.com
http://www.kelidvajeh.ir/
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 صفحه                                                 فھرست                   حرف                           
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این جزوه فقط برای فقط برای استفاده یک نفر به عنوان 

ھرگونه کپی و نشر غیر مجاز شرعا حرام  خریدار میباشد و
رت قبولی عواید آن دارای مشکل میباشد، تنھا وبوده و در ص

   www.kelidvajeh.ir مرجع خرید این نوع کلید واژه 

 میباشد

اگر به هر دلیلی فایل یا کپی این جزوه بدست شما رسید برای 

به شماره کارت  تومان00گرداورنده کافیست مبلػرضایت 

 به نام جعفر صبری واریز نمایید 1600331601330016

 كإٞٙبی اًتفبؿٜ ام وّیـ ٚاهٜ ٞب:

: ٔجغج 2:ٔجغج اَٚ /1ْْ/ لبٖ٘ٛ ٠٘بْ ٟٔٙـًی ق:

: ٔجغج پٙزٓ........تب / 5:ٔجغج صٟبكْ / 4ْ:ٔجغج ًْٛ /3ْؿْٚ/ْ

٘بٔٝ ٛلاعی  آئیٗ:ٔجغج ثیٌت ٚ ؿْٚ / م: آییٗ ٘بٔٝ 22ْ

/ كق: كإٞٙبی لبِت ثٙـی / كد:  ٞب ؿك ثلاثل مِنِٝ ًبؽتٕبٖ

: كإٞٙبی 16/ كْ  13:كإٞٙبی ٔجغج 13كْكإٞٙبی رٍٛ / 

 19إٞٙبی ٔجغج : ك19/ ك16ْٔجغج 

 

 ا                               

 22ّ 1:ْاتٔبَ ًبؿٜ

 22ّ 1:ْاتٔبَ ٌیلؿاك

 22ّ 1:ْاتٔبَ ٕ٘یٝ ٌیلؿاك

 22ّ 1:ْاتٔبَ

 22ّ 1:ْاكتفب١ ٛجمٝ ٚ ثٙب

 23ّ 1:ْآال٣بت هئٛتىٙیىی

 23ّ 1:ْاٗبفٝ رلیبٖ

 23ّ 1:ْا٣٘بء ثبكثل

 23ّ 1:ْا٣٘بء ٔؾتّٚ

 23ّ 1:ْا٣٘بء ٔلوت

 23ّ 1:ْافنایَ ثٙب

 4ّ 1:ْاِنأبت ٣ٕٛٔی ًبؽتٕبٖ

 23ّ 1:ْاِىتلٚؿ مٔیٗ

 

 23ّ 1:ْایٌتٍبٜ تمّیُ فِبك اِٚیٝ

 23ّ 1:ْایٌتٍبٜ تمّیُ فِبك حب٘ٛیٝ

 24ّ 1:ْایٌتٍبٜ ِٔتلن ٣ٕـٜ

 11ّ 1:ْایٕٙی ٚ عفبٟت وبك ؿك عیٗ ارلا

 24ّ 1:ْایٙلًی علاكتی

 آ                               

 21ّ 1:ْآًبٌ٘ٛك وِِی

 14ّ 1:ْٛك ٚ پّىبٖ ثللیآًبٌ٘

 21ّ 1:ْآًبٌ٘ٛك ٞیـكِٚیىی

 21ّ 1:ْآًبٌ٘ٛك

 21ّ 1:ْآُىبك ًبم ٌبم ٔٛ٘ٛاوٌیـ ولثٗ

 21ّ 1:ْآُىبك ًبم ِ٘ت ٌبم لبثُ اُتغبَ

 22ّ 1:ْآٌٟی ٣الئٓ تٔٛیلی ٚ تبثّٛ

 22ّ 1:ْآییٗ ٘بٔٝ ارلایی

 22ّ 33ْ:1آییٗ ٘بٔٝ ٔبؿٜ 

 ة                               

 6ّ 1:ْثبكٞبی ٚاكؿ ثل ًبؽتٕبٖ

 24ّ 1:ْثبمُٛ

 44ّ 1:ْثبفل آًبٌ٘ٛك

 24ّ 1:ْثبِىٗ

 24ّ 1:ْثبْ تؾت

 24ّ 1:ْثبْ ُیجـاك

 24ّ 1:ْثؾبكی ثب ؿٚؿوَ

 25ّ 1:ْثؾبكی ثـٖٚ ؿٚؿوَ

http://www.kelidvajeh.ir/
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 25ّ 1:ْثـ٘ٝ ٞبؿی

 25ّ 1:ْثلصٌت ا٘لهی

 25ّ 1:ْثلق ٌلفتٍی

 25ّ 1:ْث٤ـ إًی

 25ّ 1:ْثٙبی ٔٛرٛؿ

 ح                               

 34ّ 1:ْپبًیٛ

 25ّ 1:ْپبوت عزٕی ثٙب

 25ّ 1:ْپبیب٘ٝ علاكتی

 26ّ 1:ْپبیـاكی

 18ّ 1:ْپـافٙـ غیل ٣بُٔ

 26ّ 1:ْپلصٓ

 26ّ 1:ْپلٚا٘ٝ اُتغبَ

 26ّ 1:ْپلٚا٘ٝ ًبؽتٕبٖ

 26ّ 1:ْپىیذ ٌبم ًٛم

 35ّ 1:ْپىیذ

 26ّ 1:ْپالن

 26ّ 1:ْپّىبٖ ؽبكری

 26ّ 1:ْپّىبٖ ٔتغلن

 26ّ 1:ْپّٝ ثللی

 27ّ 1:ْپًٛتٝ ؽبكری

 27ّ 1:ْپی ًٜغی یب ُبِٛؿٜ

 27ّ 1:ْپی ٣ٕیك یب ٢ُٕ

 27ّ 1:ْپی ٕ٘یٝ ٣ٕیك

 7ّ 1:ْپی ٚ پی ًبمی

 28ّ 1:ْپی ٚیوٜ

 27ّ 1:ْپی

 ت                               

 28ّ 1:ْ تبثّٛ ٚ ٣الئٓ تٔٛٓلی )ام رٟت ٔـت مٔبٖ اًتفبؿٜ(

 28ّ 1:ْتٔٛیلی ایٕٙی ؿك ًبؽتٕبٖ ٚ وبكٌبٜتبثّٛ ٚ ٣الئٓ 

 28ّ 1:ْتبثّٛ ٚ ٣الئٓ تٔٛیلی

 28ّ 1:ْتبثّٛی وٙتلَ آًبٌ٘ٛك

 28ّ 1:ْتبًیٌبت اِىتلیىی

 14ّ 1:ْتبًیٌبت ثٟـاُتی

 13ّ 1:ْتبًیٌبت ٔىب٘یىی

 29ّ 1:ْتزٟینات اِىتلیىی

 29ّ 1:ْتزٟینات ؿًتی

 29ّ 1:ْتزٟینات ٘ٔت حبثت

 29ّ 1:ْتغّیُ االًتیه

 29ّ 1:ْتغّیُ پالًتیه

 29ّ 1:ْتغّیُ ًبمٜ ای

 29ّ 1:ْتغّیّی غیل االًتیه

 29ّ 1:ْتؾّیٝ ٞٛا

 30ّ 1:ْتلام ٛجمٝ ُـٖ آًبٌ٘ٛك

 53ّ 1:ْتلاى

 30ّ 1:ْتلٔٛوٛپُ

 30ّ 1:ْتٌّیٓ

 30ّ 1:ْتٔلف

 30ّ 1:ْتٔفیٝ ٞٛا

 1ّ 1:ْت٤بكیف
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 31ّ 1:ْت٤ٛیٖ ٞٛا

 31ّ 1:ْت٠ٙیٓ وٙٙـٜ فِبك ٌبم

 31ّ 1:ْ٘مّیٝتٛلفٍبٜ ًٚبیُ 

 31ّ 1:ْتٟٛیٝ ٜٔج١ٛ

 31ّ 1:ْتٟٛیٝ

 31ّ 1:ْتیل ٚكق

 31ّ 1:ْتیل

 ث                               

 د                               

 31ّ 1:ْربیٍبٜ أـاؿ كًب٘ی

 32ّ 1:ْ رـاك ٘ٛكٌقك)ُفبف یب ٕ٘یٝ ُفبف(

 32ّ 1:ْرلیبٖ اتٔبَ وٛتبٜ

 32ّ 1:ْرلیبٖ اٗبفٝ ثبك

 32ّ 1:ْثبلیٕب٘ـٜرلیبٖ 

 32ّ 1:ْرلیبٖ ثلق ٌلفتٍی

 32ّ 1:ْرلیبٖ ٔزبم

 32ّ 1:ْرلیبٖ ِ٘ت

 33ّ 1:ْرٍٛ اٍِ٘تب٘ٝ

 33ّ 1:ْرٍٛ ُیبكی ثب ٘فٛف وبُٔ

 33ّ 1:ْرٍٛ ُیبكی ثب ٘فٛف ٌ٘جی

 33ّ 1:ْرٍٛ وبْ

 33ّ 1:ْرٍٛ ٌُٛٝ

 س                               

 33ّ 1:ْصبٜ اًبٌ٘ٛك

 33ّ 1:ْصبٞه آًبٌ٘ٛك

 ط                               

 2ّ 1:ْعفبٟت ًبؽتٕبٖ ؿك ٔمبثُ علیك

 33ّ 1:ْعفبٟت وبتـی

 34ّ 1:ْعیبٙ ٔغٔٛك

 34ّ 1:ْعیبٙ

 ػ                               

 34ّ 1:ْؽبولین ٟٔٙـًی

 34ّ 1:ْؽٌتٍی

 ؿ                               

 34ّ 1:ْؿاؿٜ ٞبی هئٛتىٙیىی

 17ّ 19ْ:1وبكثلؿ ٔجغج ؿأٙٝ 

 7ّ 6ْ:1ؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج 

 19ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ثیٌت ٚ یىٓ

 18ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ثیٌتٓ

 14ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج پب٘نؿٜ

 6ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج پٙذ

 5ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج صٟبك

 13ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج صٟبكْ

 12ّ 1:ْؿٚامؿٞٓؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج 

 2ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ؿْٚ

 10ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ؿٞٓ

 4ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ًْٛ

 12ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ًینؿٜ

 15ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ُب٘نؿٞٓ

 9ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ٟ٘ٓ
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 16ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ٞزـٞٓ

 9ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ِٞتٓ

 8ّ 1:ْٝ وبكثلؿ ٔجغج ٞفتٓؿأٙ

 15ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج ٞفـٞٓ

 11ّ 1:ْؿأٙٝ وبكثلؿ ٔجغج یبمؿٞٓ

 34ّ 1:ْؿك وبثیٗ آًبٌ٘ٛك

 34ّ 1:ْؿًتٍبٜ ٌلْ وٙٙـٜ ٚ ؽٙه وٙٙـٜ ٚیوٜ

 35ّ 1:ْؿًتٍبٜ یىپبكصٝ

 34ّ 1:ْؿًتٍبٜ

 35ّ 1:ْ ؿًتٍیلٜ)پّٝ ثللی(

 35ّ 1:ْؿفتل ٟٔٙـًی

 35ّ 1:ْؿفتلصٝ اٛال٣بت ًبؽتٕبٖ

 35ّ 1:ْؿٚؿوَ پیَ ًبؽتٝ

 35ّ 1:ْؿٚؿوَ

 35ّ 1:ْؿٚكٜ ارلا

 35ّ 1:ْؿٚكٜ ٠٘بكت

 36ّ 1:ْؿیً

 36ّ 1:ْؿیٛاك آتَ

 36ّ 1:ْؿیٛاك رب٘پٙبٜ

 36ّ 1:ْؿیٛاك ؿٚؿثٙـ

 36ّ 1:ْؿیٛاك وتیجٝ

 36ّ 1:ْؿیٛاك ِٔتلن

 36ّ 1:ْؿیٛاك

 ف                               

 ك                               

 36ّ 1:ْكاٜ پّٝ

 37ّ 1:ْكُتٝ آّی

 37ّ 1:ْكُتٝ ٔلتجٚ

 31ّ 1:ْكٌالتٛك

 37ّ 1:ْكً٘ ٞبی ؿاكای ٔفْٟٛ ایٕٙی

 37ّ 1:ْكیُ كإٞٙب

 م                               

 45ّ 1:ْمكاط

 37ّ 1:ْ مٔیٗ)رلْ وّی(

 37ّ 1:ْمیلمٔیٗ

 ه                               

 ى                               

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ پیَ ًبؽتٝ ثتٙی

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ ؽبّ

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ ٣ٕٛٔی

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ فٛالؿی پیَ ًبؽتٝ

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ فٛالؿی ؿكرب

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ فٛالؿی ٘یٕٝ پیَ ًبؽتٝ

 39ّ 1:ًْبؽتٕبٖ ٔتُٔ

 39ّ 1:ًْبؽتٕبٖ ٔٙفُٔ

 39ّ 1:ًْبؽتٕبٖ ٚیوٜ

 38ّ 1:ًْبؽتٕبٖ

 39ّ 1:ًْبمٔبٖ اًتبٖ

 39ّ 1:ًْبمٔبٖ

 39ّ 1:ًْبمٜ ٍٟ٘جبٖ
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 39ّ 1:ًْتٖٛ

 39ّ 1:ًْٜظ اِنأی

 40ّ 1:ًْٜظ ؽبِْ

 40ّ 1:ًْٜظ ٣الئٓ تٔٛیلی ٚ تبثّٛ

 40ّ 1:ًْٜظ ٔفیـ وبثیٗ

 40ّ 1:ًْٜٛط ٘ٛكٌیل ٚ ت٤ٛیٖ ٞٛای اِنأی

 40ّ 1:ْاٗبفٝ ثبكًیٌتٓ 

 40ّ 1:ًْیٌتٓ ثبكثل حمّی

 40ّ 1:ًْیٌتٓ ثبكثل رب٘جی

 40ّ 1:ًْیٌتٓ پبكاُٛت

 40ّ 1:ًْیٌتٓ تلٔن ایٕٙی

 41ّ 1:ًْیٌتٓ تّٛ٘ی

 41ّ 1:ًْیٌتٓ ؿٌٚب٘ٝ یب تلویجی

 41ّ 1:ًْیٌتٓ ًبؽتٕب٘ی ثب پّٟٙبی ًب٘ـٚیضی

 41ّ 1:ًْیٌتٓ ًبؽتٕب٘ی لبة ًجه فٛالؿی

 41ّ 1:ًْیٌتٓ ًبؽتٕب٘ی

 41ّ 1:ًْیٌتٓ فلاؽٛا٘ی آًبٌ٘ٛك

                               ٍ 

 42ّ 1:ُْبغُ تٕبْ ٚلت

 42ّ 1:ُْؾْ عمٛلی

 42ّ 1:ُْؾْ عمیمی

 42ّ 1:ُْلایٚ ؿُٛاك هئٛتىٙیىی

 42ّ 1:ُْلوت

 42ّ 1:ُْفك

 42ّ 1:ُْىُ پقیلی

 43ّ ٤ُْٕ:1ه

 43ّ 1:ُْٙبًٙبٔٝ فٙی ٚ ّٔىی ًبؽتٕبٖ

 43ّ 1:ُْیجلاٞٝ

 43ّ 1:ُْیل ؽٛؿوبك ل٢ٜ رلیبٖ ٌبم اٗبفی

 43ّ 1:ُْیل ؽٛؿوبك ل٢ٜ ٌبم عٌبى ؿك ٔمبثُ مِنِٝ

 43ّ 1:ُْیل لجُ ام كٌٛالتٛك یب ُیل لفّی

 43ّ 1:ُْیِٝ ٘ٛیٌی

                               ّ 

 44ّ 1:ْٓبعت وبك

 17ّ 1:ْٓلفٝ رٛیی ؿك ٔٔلف ا٘لهی

 44ّ ٤ْٙٓ:1تی ًبمی

                ٕ                

 44ّ 1:ْٗلثٝ ٌیلآًبٌ٘ٛك

 44ّ 1:ْٗلیت ا٘تمبَ علاكت

 44ّ 1:ْٗلیت ٞـایت علاكت

                               ٙ 

 44ّ 1:ْٛجمٝ آّی ٚكٚؿی آًبٌ٘ٛك

 44ّ 1:ْٛجمٝ ؽیبثبٖ

 44ّ 1:ْٛجمٝ

 45ّ 1:ْٛلاعی هئٛتىٙیىی

 45ّ 1:ْٛلاعی

 12ّ 1:ْٛلط ٚ ارلای تبًیٌبت ثللی ًبؽتٕبٖ

 9ّ 1:ْٛلط ٚ ارلای ًبؽتٕبٖ ثتٗ آكٔٝ

 11ّ 1:ْٛلط ٚ ارلای ًبؽتٕبٖ ٤ٙٓتی

 10ّ 1:ْٛلط ٚ ارلای ًبؽتٕبٖ فٛالؿی
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 8ّ 1:ْٛلط ٚ ارلای ًبؽتٕبٖ ٞبی ثب ٔٔبِظ ثٙبیی

 45ّ 1:َْٛٛ ٌٔیل علوت اًبٌ٘ٛك

                               ٝ 

 45ّ 1:ْٟلفیت اُتغبَ

                               ١ 

 16ّ ٣ْ:1بیك ثٙـی ٚ ت٠ٙیٓ ٓـا

 45ّ ٣ْ:1بیك علاكتی

 45ّ ٣ْ:1الئٓ ایٕٙی

 18ّ ٣ْ:1الئٓ ٚ تبثّٛ ٞب

 46ّ ٣ْ:1ّٕه ٌبم

                               ٥ 

 ف                               

 46ّ 1:ْف٘ب

 46ّ 1:ْف٘بی اكتجبٙ ؿاؽّی

 46ّ 1:ْف٘بی اُتغبَ

 46ّ 1:ْف٘بی البٔت

 46ّ 1:ْف٘بی ا٘جبك

 47ّ 1:ْف٘بی ثٟـاُتی

 47ّ 1:ْف٘بی تبًیٌبت

 47ّ 1:ْف٘بی تز٢ٕ

 47ّ 1:ْف٘بی تٛلفٍبٜ ًٚبیُ ٘مّیٝ ؿك ًبؽتٕبٖ

 47ّ 1:ْف٘بی وٙتلَ ُـٜ

 47ّ 1:ْف٘بی وٙتلَ ِ٘ـٜ

 47ّ 1:ْف٘بی ِٔب١

 46ّ 1:ْف٘بی ٕ٘یٝ ثبم

 ق                               

 48ّ 1:ْلبة ؽِٕی

 48ّ 1:ْلبة ٟٔبكثٙـی ُـٜ

 48ّ 1:ْلبٖ٘ٛ

 48ّ 1:ْلٌٕت ثللـاك

 48ّ 1:ْلٌٕت ٞبؿی ثیٍب٘ٝ

 ن                               

 48ّ 1:ْوبثیٗ آًبٌ٘ٛك

 48ّ 1:ْوبكؿاٖ فٙی ٚ ٤ٕٔبك تزلثی

 48ّ 1:ْوبكٌبٜ ًبؽت

 49ّ 1:ْوبكٌل ٔبٞل

 49ّ 1:ْوف

 49ّ 1:ْوّیـ آتَ ِ٘بٖ

 49ّ 1:ْوٙٙـٜ ٔىب٘یىی ًل٣ت وٙتلَ

 ي                               

 49ّ 1:ٌْبمٞبی ؿٚؿوَ

 49ّ 1:ٌْبٚك٘ل

 49ّ 1:ٌْلٜٚ وٙتلَ ویفیت

 49ّ 1:ٌْلٜ

                               َ 

 49ّ 1:ْالپٝ

 50ّ 1:ِِْٛٝ كاثٚ ؿٚؿوَ

 50ّ 1:ِِْٛٝ وِی تٛوبك

 50ّ 1:ِِْٛٝ وِی ؿفٙی

 50ّ 1:ِِْٛٝ وِی كاثٚ
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 15ّ 1:ِِْٛٝ وِی ٌبم ٛجی٤ی

                               ْ 

 50ّ 1:ْٔب٢٘ علیك

 1ّ 1:ْٔجغج اَٚ

 18ّ 1:ْٔجغج ثیٌت ٚ یىٓ

 18ّ 1:ْٔجغج ثیٌتٓ

 14ّ 1:ْٔجغج پب٘نؿٞٓ

 5ّ 1:ْٔجغج پٙزٓ

 4ّ 1:ْٔجغج صٟبك

 13ّ 1:ْٔجغج صٟبكؿٞٓ

 11ّ 1:ْٔجغج ؿٚامؿٞٓ

 1ّ 1:ْٔجغج ؿْٚ

 10ّ 1:ْٔجغج ؿٞٓ

 2ّ 1:ْٔجغج ًْٛ

 12ّ 1:ْٔجغج ًینؿٞٓ

 14ّ 1:ْٔجغج ُب٘نؿٞٓ

 6ّ 1:ْٔجغج ُِٓ

 17ّ 1:ْٔجغج ٘ٛمؿٞٓ

 9ّ 1:ْٔجغج ٟ٘ٓ

 16ّ 1:ْٔجغج ٞزـٞٓ

 8ّ 1:ْٔجغج ِٞتٓ

 7ّ 1:ْٔجغج ٞفتٓ

 15ّ 1:ْٔجغج ٞفـٞٓ

 11ّ 1:ْٔجغج یبمؿٞٓ

 50ّ 1:ْٔزت٢ٕ ًبؽتٕبٖ

 50ّ 1:ْٔزلای ؽبكری ٘ٛك ٚ ٞٛا

 51ّ 1:ْٔزلی

 51ّ 1:ْٔزنا ًبمی افمی

 51ّ 1:ْٔز٣ٕٛٝ ًبؽتٕب٘ی

 51ّ 1:ْٔغـٚؿٜ آًبیَ

 51ّ 1:ْٔغٔٛالت اعتلاق

 51ّ 1:ْٔغف٠ٝ اعتلاق

 51ّ 1:ْٔغٛٛٝ ثبم 

 51ّ 1:ْٔـاك

 51ّ 1:ْٔـت مٔبٖ ٛلاعی

 51ّ 1:ْٔـت مٔبٖ ٠٘بكت

 52ّ 1:ْٔلاعُ وٙتلَ ویفیت

 52ّ 1:ِْٔتلی

 52ّ ٤ِْٔ:1ُ ٌبم

 52ّ 1:ْٔٔبِظ غیل كین٘ـٜ

 5ّ 1:ْٔٔبِظ ٚ فلاٚكؿٜ ٞبی ًبؽتٕب٘ی

 53ّ ٤ْٔ:1جل ٣ٕٛٔی

 52ّ 1:ْٔمبْ لب٘ٛ٘ی ٌٔئَٛ

 52ّ 1:ْٔمبٚٔت علاكتی

 53ّ 1:ْٔمبٚٔت ًبمٜ ای

 53ّ 1:ْٔمبٚٔت وُ اتٔبَ مٔیٗ

 53ّ 1:ْٔىب٘ینْ ًبمٜ ای

 53ّ 1:ْٔٛاؿ ًٛؽتٙی

 53ّ 1:ْٔٛاؿ غیل ًٛؽتٙی

 53ّ 1:ْٟٔبكثٙـ
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 53ّ 1:ْٟٔتبثی

 54ّ 1:ْٛجمٝٔیبٖ 

                               ٖ 

 54ّ 1:ْ٘بپبیـاكی

 54ّ 1:ْ٘بٟل ٕٞبًٞٙ وٙٙـٜ

 54ّ 1:ْ٘بٟل

 54ّ 1:ْ٘لؿٜ ٔغبفٞ

 54ّ 1:ِْ٘ت ٞٛا

 54ّ ٠ْ٘:1بكت

 1ّ ٠ْ٘:1بٔبت اؿاكی

 55ّ 1:ٍْٟ٘ـاك٘ـٜ كیُ ٞب

 55ّ 1:ْٕ٘بی ًبؽتٕبٖ

 55ّ 1:ْٕ٘بی ُیِٝ ای

 55ّ 1:ْ٘یلٚی اٌ٘ب٘ی ٔبٞل

                               ٚ 

 55ّ 1:ْٚاعـ فٙی

 55ّ 1:ْٚم٘ٝ ت٤بؿَ

ّْٝٓٚ:1 ّ55 

 55ّ 1:ِْٚتبه ٔٙبًت

                               ٜ 

 55ّ 1:ْٞبؿی عفبٟتی

 56ّ 1:ْٞبؿی ؽٙخی

 56ّ 1:ْٞبؿی ِٔتلن عفبٟتی/ؽٙخی

 56ّ 1:ْٞٛاثٙـی

 56ّ 1:ْٞٛاٌیلی

 56ّ 1:ْٞٛای اعتلاق

 56ّ 1:ْٞٛای اٗبفی

 56ّ 1:ْٞٛای تٟٛیٝ

 56ّ 1:ْٞٛای كلیك وٙٙـٜ

 ی                               

 56ّ 1:ْیٛن وبثیٗ

 

 

ؽٛؿ ٚ عمٛق ٌلؿاٚك٘ـٜ ایٗ وّیـ ٚاهٜ وٝ ٚلت میبؿی كا ٓلف ٌلؿآٚكی ٕ٘ٛؿٜ اًت ٚ   ؿًٚتبٖ ٣نین ِٜفب ثب اعتلاْ ثٝ

 ٔبكا ؿك ثٟتل ُـٖ آپـیت ٞبی ث٤ـی ٚاهٌبٖ وّیـی یبكی ٕ٘بییـ،  www.kelidvajeh.ir ؽلیـ آٖ ام ًبیت آّی
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