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 مقدمة 

كراچي  ١٤٣٩� امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

)  نا موضوعات پر عجب شان سي ذكرو syllabusما عشرة مباركة ما اجلامعة السيفية نا نصاب (

فرماوي، هج موْىل ين ذات جامعة ؛، � موْىل � جامعة ين تعليم ين حكمة انسس فلسفة مسجهاوي 

اپن مدارس  ط ع� موضوعات نا بعض ين تعليم نو شرفْ اقا موْىل  مؤمنني نا درجات نسس بلند فرمايا،

� وعظ مبارك ما  ط ععطاء فرماوسس ؛، � موضوعات ين ذكر ما ْاپ  موْىل  اميانية نا فرزندو نسس ي

 فرمايو

 الفقه

 ما مهوتو فقه ؛،، � مهوتا ويل اهللا ين ذات فقه نو اصل ؛امي مسجهؤو هك   
 شريعة نا علم انسس � مطابق عمل نو خالصه حسني ين ذكر ؛،

 االخبار

تينسس قسم ين  future انسس  past, present ماضي ، حاضر انسس مستقبلقران ما ...
 اخبار ؛،
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مشس نا محل ما ؛، سورج نا محل ما ؛،� ذكر حسني حسني ين شهادة ين ين ذكر 
ي موجود ؛ انسس اهنا بعد ي هر زمان ما موجود ؛، انسس قيامة نا ين شهادة نا پظظلسس 

) نسس حيوة زندگي عطاء كرسس  all creationدن لگ باقي رهسسس،� ذكر متام كائنات (
 ؛

 االدب

ْا هاـ جورواين ادب ! هجي تو فرزند چهوتا هوئي ؛، هت وقت سي اهنسس كظظوا ما ْاوسس 
و نسس اهنا والدين گهر ما، باواجي صاحب برهان الدين ؛، چهوتا چهوتا فرزند

 موْىل نو فوتو بتاوى ؛، امي كهسس هك هاـ جورو، عجب متارا  ادب ين خويب ؛،

 لحكمةا

، هج نا نزديك حكمة ين وات هوئي؛، اهين  wisdomما   Englishحكمة يعين 
 قدر هوئي ؛، 

  حكمة نا دروازه ي ؛...، ... ْا محبة انسس رزا علم ين چاوي ي ؛، انسس
كظظسس ؛، اهنا سي  master keyهوسس ايك چاوي كيوي هوئي ؛، هك هج نسس 

ويل اهللا سگال دروازه ؤ ُكهلي جائي ؛، تو  ايك لحاظ سي محبة چاوي ؛، انسس 
 ؛،  master keyين محبة 

نا ْا نتهـ حسني پر روو � علم ين مفتاح ؛، ... ايك ْانسو كيوي مفتاح ؛ هك جنة 
 دروازه نسس كهويل دسس ؛،

 تدريب و مترين
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 ... practiceانسس   trainingتدريب انسس مترين يعين 
 ... عجب دعاة نا مترين ين بركة ؛ هك هج فطرة نا نظام مطابق ؛،

 

ْامثل وارموار شهادة پرهي نسس اتين وار باواجي صاحب � شهادة پرهي حسني ين ، 
اد كراوي ديدي،گويا متام مؤمنني واسطسس حسني ين شهادة مؤمنني نسس شهادة ي

...  چهوتا چهوتا ه ؤ حسني ين شهادة كتين سهالئي مادري زبان بناوي ديدي
 سي اداء كري دسس ؛،

اسس الدرجة الرابعة و اخلامسة نا طالب علم متيطط كتنا خوش نصيب چهو، اْ مثل جامعة سيفية نا علوم 

� متنسس ْا چهويت عمر ما مدرسة ما عطاء فرماوسس ؛، � علم متارو دنيا ين  ط عْىل  ين بركة  ْاقا مو

زندگي ما سعادة نو  خزا� ؛ انسس ْاخرة نو لو توشه ؛، خدا تعاْىل اپن سگال نسس علم مطابق عمل 

نسس جهاطط لگ ْال محمد نو ين عمر شريف  ط عكري ْاقا موْىل پر فداء نا انار كرسس،  خدا تعاْىل  ْاقا موْىل 

 علم باقي ؛ دراز انسس دراز كرسس.

 مقدمة پرهي سؤالو نا جوابو لكهو 

عشرة مباركة  ما كيا موضوع پر ذكرو فرماوي؟ �  موضوعات ين  ١٤٣٩� امسال  ط ع: ْاقا موْىل  ١س

 متنسس كظظاطط عطاء فرماوسس ؛؟ ط عبركة ْاقا موْىل 
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 ذكر مشس سورج نا محل ما ؛، كئي طرح؟: الف: حسني ين ٢س

 ما هيت كئي طرح؟pastب: حسني ين ذكر ماضي 

 الف

 ب:
 

 

 : عجب متارا  ادب ين خويب ؛، كيا ادب ين ذكر ما فرمايو؟٣س

 
 
 

 

 ؛ ؟ حسني ين ذكركيوي مفتاح ؛؟ Master Key: سوطط چيز  ٤س
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 ين بركة  متنسس كئي طرح ملي ؛؟   practiceانسس   training: دعاة نا مترين ٥س

 
 
 
 

 

 ١٥   حــفظ الـقـرْان

 ٩ )نيچسس لكهيلي  سورة   ين   خا يل   جگه    پو ري   كرو .۱(

 ــَها * ِإَذا َتل  ِس  _________ *  __________َو الشَّـم .١

 _________ *  َو َقد َخاَب َمن _______ *    َقد  َافَلَح   َمن .٢

 َبَعَث ________ *ِاِذا ن َها* ِبَطغـو  ________ َكذََّبت  .٣

َها َفَكـذَُّبوُه َفَعَقُرو ُل اِهللا َناَقـَة اِهللا      ___________  * َفَقاَل َلُهم َرُسو  .٤

__________ َفَسوّٰ صصَهـا *  َوَلا َيَخاُف  َعَليِهم َربُُّهم __________

* ____________ 

 لٍَّها ِاالَّ ___________ **  ال َيصــ َناًرا ___________  متــكـــَفَانــَذر .٥

 ــــٌر لَّــَك ِمَن اُالوىل * َخي َما َودََّعَك َربُّــَك  َوَما ________ *  وَ   ______ .٦
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 َراَك  َما __________ *َوَما َادَفكُّ _______  *  .٧

 َت _________ * َوِاىل َربَِّك _________ * َفِاَذا َفَرغ .٨

 

 ٦ )  نيچسس  لكهيلي  ْايتو نسس سامنسس ين كامل ما اهنا پچهي ين ْاية  ساسس جورو.٥(

 َوَأمَّا ِبِنعَمِة َربَِّك َفَحدِّث ا َذاَت َلَهبٍ ى َناًرَسَيصٰل

 رٍ ِف َشهَالــ نٌر مِّـــِر َخيَقدلـــَلْيَلُة ا نَ ِنْيِر ِسْيَوُطْو

 ِسجِّيٍل نِبِحَجاَرٍة مِّ مِميِهَتر ِئَل َفال َتنَهرآَوَأمَّا السَّ

 َطِبَـَحمَّاَلَة الح تــــهامَرأوَّ ا َأَباِبيَلِهْم َطًريَوَأرَسَل َعَلي

 نيِ َالِمَبَلِد الـــَذا اَوٰه ُمَصلِّنيَ ـــلـــل يل َفَو

 َساُهونَ  ِتِهمـوَصل الَِّذيَن ُهم َعن ِرَقدلـَراَك َما َليَلُة ادَاَوَما 
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   ١٥  حفظ االدعية

 ؟ لكهيال سؤالو   نا جوابو لكهو نيچسس   ا)  

 ١ لفظ  لكهو.   3)  پگ  ين  مسح  كر يت    وقت  هج   دعاء  پرهائي  ؛  اهنا  شروع  نا  ١( 

 
 

 ٢ ) فجر  نا  سنة  ين  نية   لكهو.٢(

 

 
  

 ١ ) مغرب  نا    فرض  ين   كــتين   ركعة    ؛  ؟٣(

 
 

 ١ سجود  ما  كــئي  تسبيـــح  كرئيسس  ؛  ؟)  مناز   ما  ٤(

 

 

 ٥ نيچسس لكهيلي دعاء مكمل كرو.ب)     

َن _______ اُهللا _________ { الطَاِهِريَن الـِذي  َاللهمَّ ِانَّ ____ َداِعي ______

 ______ النَّصِّ ______ َوُهَو  ____ م ِفيِهًما   َوَجَعَل ُدرَّ ِاَماَمتِ اُهم ُملــًكا َعِظيَتكَمَة َو ْاِحَوالــ
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ن  َو ______ اُملؤِمِنَني سيُدَنا َوَموالَنا ______________________  الدِّين * الالَِّئِذي

 ِل ______ *َوَاع َفَاِطِل اللهمَّ _______

 ٥ نيچسس  لكهيلي  دعاء   ين  هر  سطر  صحيـح  ترتيب  ما  لكهو .ج)       
 

 ـحَمُدَك        َاللُهّمسَتِعيُنَك         َنـسَتغِفُرك      ِانــا        َو  نَ َو َن

 
 

 اخلريَ       َوُنثِني         َو   َال نـكُفُرَك            َعَليَك           ـشكُرَكَن

 
 

 َيفُجُرَك  ـخَنُع      َتِلُع         َلَك       َوَنـــخَشُع         َوَنخِممَّن       َوَن

 
 

 يـسُجُد            ُنَصِلِا يَّاَك       َوَلَك          َالّلُهمَّ         نـعُبُد           َوَن

 
 

 َواَليكَ               ـحَفُد         َنسْعى    َو َن
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 ١٠الفقه   

   ٤ الف)خايل جگه  پورو  

                                                                                                                                                            االمام) –(املوْىل  .َمن  َله _____________   َفَلُه الــُكل         ١  

 سنة) –(فريضة                 . َطَلُب الـِعلـِم  ____________َعلى   كلِّ  ُمسِلٍم    َوُمسِلَمٍة  ٢

 الوالية) –(الحب                  __________اال .َهِل الدِّيُن  ٣

 سفينة)  -(مدينة           َبااعلي   .   َانا________الِعلِم َو ٤

   ٦ جواب  لكهو  .  ب)سؤالو   نا            

 .كيا  كتاب  ما  هر  چيز    نو    علم  چهسس؟ ١

 
           

 .اسال م  نا  سات  دعائم  كيا   چهسس؟        ٢  

 
 

 ؟   ططفىت  يعين  سو"العلم تاج للفىت"    .٣        
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 ؟ سات دعائم ما افضل دعامة كيو ؛.٤

 
 

 كون   صاحب  چهسس ؟  هنا  درواز.علم   نا  مدينة   ٥

 
      

 ْا جسس متنسس ْال محمد نو علم حاصل كروو هوئي تو كظظاطط سي حاصل كري سكسو؟.٦

 

 

  ١٠                           االخبار

 ٤ الف)    ايك  سطر   ما  جواب    لكهو    

 ئي  ؟ين   والدة   كــئي  تاريخ   انسس   كها طط    ع م.موال  نا  علي ١

 

 صاحبة    نو   نام  مبارك   لكهو    ططنا  باواجي  صاحب  انسس  ما    ع م  .موال  تنا  فاطمة٢

 
    

 . اّن    هذه   للمواساة       ْامجلة  كو� كونا واسطسس فرمايا؛ ؟     ٣
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 كتنا   مسلمني  لئي  نسس  مدينة  سي  نكال      صلع . ُاُحد  ين  جنگ   ما  رسول اهللا٤

 
              

 ب) نيچسس  لكها  هوا  سؤالو  نا  تفسري    سي  جواب   لكهو     

پر    نص  كريت   وقت     ع م علي  نا �    حجة  الوداع نا  بعد  غدير   خم  موضع  ما  موال  صلع.رسول اهللا ١

 ٢ سو طط   فرمايو     اهنو   مفهوم  لكهو   

                

             
 
 

 

 ٢ بسس   وار     فرمان   نسس  ما سس � چرهايو، �   كيوارسس  كيوارسس ؟      غزوة  ُاُحد  ما  مسلمني  �.٢

 

 
  

 ٢ سس  شان    لكهو .ـــــب    ين  كوئي ي  ع م.موال تنا   فاطمة  ٣
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 ١٠  املوعظة

 ٥ الف )"ميـطط   والدين   ين  عزة  انسس   كرامة    ْامثل   كريس    "پانچ   نكا ت    لكهو  

 
 
 
 
 

 

 ٥ ب)خايل جگه  پورو  .

 ا  يا  هوئسس  تو   اهنا  __________اهنو            ي دؤطط  هك  __________گلٌدظظ" ايك  ْا  ي  ك           

گهنو     خيال  راكهسس   __________سي  خيال   راكهسس   اهنسس   ْاوي نسس  پوچهسس             

 ____________________؟      ____________________  ؟ 

 هر  طرح      ,       فرزندو       ,      ماطط  باوا        ,       باوا   متيطط   كيم   چهو    ماطط متيطط  كيم   چهو     ,  
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 لسان الدعوة   ٢٠     

 

 ٤ الف)سؤالو   نا  جواب   لكهو   

 .كريي  سي   انسان سوطط   سكهامن   لسس  چهسس  ؟ ١

 
                

 .كو ئي  ي   خملوقات ين  ساواسطسس  برائي  �  كروي  جوئيسس ؟ ٢

 
        

 وائي؟  ظظ.مدماكهي   سوطط  كام كا ر  يگر   ك٣

 
      

 .اونت  كــئي  طرح  انسان ين  خدمة    كرسس  چهسس ؟                       ٤
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 ٥ ب) خايل   جگه  ما  لفظ  چين  نسس  لكهو    

 . اهللا تعاىل  �   پنجنت   پاك  نسس  پوتا نا نور سي __________كيدا چهسس. ١

 .هر  چهو تا  نسس مهوتا  نا  ساسس  __________سي  پيش  ْاوو     جوئيسس  . ٢

 تيار   كرسس   چهسس  .  يا  ما  رهي  نسس  __________مويت   .دودة  الدر   در٣

 كريي  گرمي  ين  موسم  نو  __________لئي  دن  رات  گهر  بناوا ما مشغول  رهسس چهسس ..٤

 .خدا  تعاىل  �   مدماكهي   واسطسس پهولو   ين  پاك  غذاء  نسس   __________كيدي چهسس .    ٥

 ،         خاص       ،       مننتائي               نفيس   ،       مباح       ،        غنيمة         

 

 ٣ كرو      (punctuation)ج)نيچسس   لكهيال   مجله ؤ    نا   ْاخر   ما  صحيح   عال  مة

 ) متيطط     مهارا   ساسس   كيم   رمي  سكسو ١

   ؛اوپر    سامان    ااوسس   ـ)گدهو   پو تا ين  پيته٢

 مگر  گهنا  مهوتا  كامو   كرئيسس    ؛)مهيطط   گهنا  چهوتا   ٣

 )متيطط   پا چها  كيوارسس   ملسو ٤
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 ) متيطط كيم چهو٥

 ) هج متارا ساسس برو كرسس ؛  اهناساسس متيطط بظظتر اخالق سي پيش ْاؤ٦

   

  ٥ . كرو     Oد) نيچسس   مجلة  پرهي    اهنا   صحيح    لفظ   نسس  

 تبارك اهللا   ،   الحمد هللا                        سو                ظظك  .خدا  ين  نعمة   نو  شكر    كرو  تو   سوطط١

 داع     اهال وسهال         ،  الو                         سو                                                     ظظ.استقبال كرو تو   سوطط  ك٢

 حاكم   ، طبيب   ،ستهار                      .عالج  كرنار                                                                                        ٣

 طالب علم  ،استاذ  ،  عامل                     .علم  پرهنار                                                                                       ٤

 ان شاء اهللا  ،  سبحان اهللا                                        سو         ظظروا  نو  ارادة كرسو  تو  سوطط ك.كوئي  كام  ك٥
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 ٣      هـ) نيچسس الفاظ نسس  اهنا  متضاد  سي  منرب  ْاپي  نسس  مالؤ

 

 

 

 

 

  

 متضاد  الفاظ 

 جلدي  ُدمشين   ١
 دوسيت  چهوتو ٢

 مهوتو  ْاهسهت ٣
 تو كو  ملبو ٤
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  ١٠مدح

 ٨ الف)  خايل  جگه   پورو    

 ___________________                               هلدى__________                         اسيف

 __________شكر   نا______   ________________

 ___________________    ________حافظ______

 __________قصر  نا______  __________________

  ___________________   رمحة       ين      كرجو                نظر                                                 

 __________ قلب        نا_____  __________________

 مالك چهو فاطمي ْا ولولة ؛ جباؤطط سجدة
 احساطط متارا ؛ گهنا عدل نا ميزان چهو زندگي اسسس بسر

 القرْان چهو سيدنا خدمة ما شام و سحر
  دين  نا سلطان چهو جوتا كروطط ْا كهال نا

 

 ٢ لكهو.٢ين هج شانات ين  ذكر ؛ امها سي كوئي ي  ع طب) ْا مدح  ما موىل 
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 االدب  ١٠

 ٦ بيت    ما   چهسس  �    بيت   لكهو       ٢ين  طول العمر   ين  دعاء   هج      ع طالف) ْاقا    موىل  

  

  

  

  

 

 ٣ لكهو.  بيتمدد مانگيئسس ؛  �  علم پرهوا ما  ما اپنسس  بيت ب) وظيفة الشكر ما هج 

  

  

 

 ١ ؟جوئيسسكئي طرح كروي ج) وظيفة الشكر ين تالوة  
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