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مدرس  :وسکری – ساری

عَال  ← 1گشیٌِ  2در گشیٌِ ( 1جزس)  ،در گشیٌِ ( 3صثَح) ٍ در گشیٌِ ٍ ( 4اپضٍّیدى)
ًادرعت آهدًد
عَال  ← 2گشیٌِ .1
عَال  ← 3گشیٌِ  .2در گشیٌِ  ( 1هصاتیح) در گشیٌِ  ( 3دّؼ) ٍ در گشیٌِ ( )4اؽثاح)
ًادرعت هعٌی ؽدُ اًد .
عَال ← 4

گشیٌِ « . 3تماؿ» ًادرعت آهدُ اعت .

عَال ←5

گشیٌِ  «.4هغتغالت»

عَال ←6

گشیٌِ 2

عَال ←7

گشیٌِ  .4اتَعلی دلاق عارف لزى « چْار ٍ پٌج» اعت ..

عَال← 8

گشیٌِ .2در گشیٌِ  1اعزار التَحید اس هحود هٌَر اعت  .در گشیٌِ  3الحیات

هضوًَی دیٌی ٍ اعتمادی دارد ٍدر گشیٌِ  4کتاب ًصاب الصثیاى پیزاهَى آهَسػ لغت اعت .
عَال ← 9

گشیٌِ  . 3دعت ٍ ّغت  :جٌاط ٍ ///صل ٍ ّجزاى تضاد

عَال ← 10

گشیٌِ  . 1تؾثیِ ؽوارُ «ج» ّ :وچَ دیَاًِ  //اعلَب ؽوارُ « ب»  //ایْام ؽوارُ «

ُ»  :در ًگیزد  //اعتعارُ ؽوارُ « الف» هاُ در هصزاع دٍم  //اغزاق در ؽوارُ «د»
عَال ←11
ٍاصُ ی «ؽَر»

گشیٌِ  4کٌایِ  :ؽَر افکٌدى  //حظ آهیشی  :ؽیزیي گَیی  //ایْام تٌاعة در
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عَال ← 12

مدرس  :وسکری – ساری

گشیٌِ  «. 3ؽٌید ٍ داد»  4جشیی هفعَل  +هغٌد  «//چؾن پَؽید» گذرا تِ هتون //

«ؽادهاى ؽد»  :گذرا تِ هغٌد
عَال ← 13

گشیٌِ  . 1تٌْا در گشیٌِ ّ 1وِ ٍاصُ اس تلفیك اعن  +اعن عاختِ ؽدُ اًد  .در

گشیٌِ « 2چْل چزاغ»  ،در گشیٌِ « 3عِ تار» ٍ در گشیٌِ « 4پظ کَچِ »ًوًَِ ّای ًادرعت گشیٌِ
ّای دیگزًد .
عَال ← 14

گشیٌِ  2درؽوارُ ّای « الف  ،د » گزفتي در هعٌی « هَاخذُ کزدى » آهدُ

اعت .
عَال  ← 15گشیٌِ  . 3در اصل ایي گًَِ اعت  :تِ چؾن ّای تَ لغن هی خَرم .
عَال  ← 16گشیٌِ . 2جْاًگیزاى :جْاى +گیز  +اى  //اعن ًَیغی  :اعن ًَ+یظ  +ی //
پزاکٌدگی  :پزاکٌد  + ُ +ی  .در گشیٌِ  3احتواال ًاعشاگَیی اسً :ا +عش +ا +گَ +ی هحغَب ؽدُ
اعت
عَال ← 17

گشیٌِ  3تاسگؾت تِ اصل خَد تِ عَی عالن تاال ٍ عالن هعٌا هفَْم هؾزکگشیٌِ

عَم ٍ صَرت عَال اعت .
عَال ← 18

گشیٌِ  4تماتل «آسادی» تا «هحثَط تَدى ٍ عاللِ هٌدی تِ آى»در تیت ّای

صَرت عَال ٍ گشیٌِ  4لاتل هؾاّدُ اعت .
عَال  ← 19گشیٌِ  . 4در گشیٌِ ّای  1تا  3تِ تالکؼ تَدى عاؽك اؽارُ ؽدُ اعت .
عَال  ← 20گشیٌِ  . 1هفَْم هؾتزن صَرت عَال ٍ تیت گشیٌِ  1تی تَجْی تِ دًیا ٍ
هادیات اعت .
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مدرس  :وسکری – ساری

عَال  ← 21گشیٌِ  . 3گدایی در درگاُ عؾك ٍ هعثَد( خداًٍد) ّواى پادؽاّی اعت .
عَال  ← 22گشیٌِ  . 2تلویح تِ « اهلل عٌد الملَب الوٌکغزُ » :خدا ًشد ؽکغتِ دالى اعت  .دل
ؽکغتِ ارسؽوٌدتز اعت .
عَال ← 23

گشیٌِ  .1هفَْم هؾتزن صَرت عَال ٍ تیت گشیٌِ ّ : 1جزاى ٍ جدایی اس

هحثَب تا هزگ فزلی ًدارد.
عَال  ← 24گشیٌِ.4
عَال  ← 25گشیٌِ  1عزفاى ٍ خداؽٌاعی اس راُ طثیعت هفَْم هؾتزن تیت گشیٌِ  1تا
صَرت عَال اعت در ضوي تیت هعزٍف « تزگ درختاى عثش در ًظز َّؽیار ّ //ز ٍرلؼ
دفتزی اعت هعزفت کزدگار» ًیش تا ایي اتیات لزاتت دارد .

آرزوی موفقیت برای تمام داوطلبان عسیس

