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

پر عجب شان سي ذكرو  )  نا موضوعاتsyllabusما 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 عذكر ما ْاپ  موْىل  عطاء فرماوسس ؛، � موضوعات ين اميانية نا فرزندو نسس ي

 فرمايو

 الفقه
 

 ، � مهوتا ما مهوتو فقه ؛،ويل اهللا ين ذات فقه نو اصل ؛امي مسجهؤو هك   
حالل سوطط ؟ حرام سوطط؟ � فقه نا علم ما پرهاوا ما ْاوسس؛، ... فقه نو علم 

سكهاوسس ؛ هك كئي طرح اچها ما اچهي زندگي گذاروي...، فقه نو علم شريعة  
شريعة نا علم نا احكام نو علم ؛، هج شريعة ْاخرة طرف پهنچاوسس ؛...، انسس 

 كر ؛،انسس � مطابق عمل نو خالصه حسني ين ذ

 االخبار
اهين خرب  -� فرمايو هك قران ما هج لوگو پيشتر گذرا اهين نباء ؛،  صلعرسول اهللا 

؛، انسس هج لوگو ْائنده زمان ما ْاؤسسس اهين خرب ؛، انسس هج مهنا بين رهيو ؛ اهنو 
 future انسس  past, present ماضي ، حاضر انسس مستقبلقران ما حكم ؛،...

 تينسس قسم ين اخبار ؛،
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مشس نا محل ما ؛، سورج نا محل ما ؛،� ذكر حسني ين شهادة ين ين ذكر 
حسني ين شهادة نا پظظلسس ي موجود ؛ انسس اهنا بعد ي هر زمان ما موجود ؛، انسس 

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

 االدب

هين گ  poetيا  writer، ادب نسس استعمال كري نسس اديب يعين   literatureاالدب يعين 
بظظتر شاكلة سي كوئي چيز طرف بالوسس ؛، هج مثل كوئي مرث� لكهسس ؛ تو گهين 

 بظظتر شاكلة سي رووا ين طرف بالوسس ؛،
 ي كئي شاكلة سي ْامثل ائمة انسس دعاة خود عمل كري سكهامن دسس ؛،هك متيطط

 موْىل ين محبة طرف عمل كري نسس بالؤ،
ْا هاـ جورواين ادب ! هجي تو فرزند چهوتا هوئي ؛، هت وقت سي اهنسس كظظوا ما 

ْاوسس ؛، چهوتا چهوتا فرزندو نسس اهنا والدين گهر ما، باواجي صاحب برهان 
عجب متارا  ادب ين خويب  الدين موْىل نو فوتو بتاوى ؛، امي كهسس هك هاـ جورو،

 ؛،
 لحكمةا

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

 ... ْا محبة انسس رزا علم ين چاوي ي ؛، انسس حكمة نا دروازه ي ؛...،
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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 
حسني پر روو � علم ين مفتاح ؛، ... ايك ْانسو كيوي مفتاح ؛ هك جنة نا ْا نتهـ 

 دروازه نسس كهويل دسس ؛،
 تدريب و مترين

 ... practiceانسس   trainingتدريب انسس مترين يعين 
كروي هوئي تو  لسان عريب نا نظام پر كروي  trainingهر عمل انسس كام واسطسس 

نسس  natural process  -جوئيسس، � نظام سوطط ؛ هك فطرة نا نظام پر عمل كروو
follow ،كروو 

 ... 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 ، 
مؤمنني نسس شهادة ياد كراوي ديدي،گويا متام مؤمنني واسطسس حسني ين شهادة 

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

اسس الدرجة السادسة و السابعة نا طالب علم متيطط كتنا خوش نصيب چهو، ْا مثل جامعة سيفية نا 
� متنسس اْ چهويت عمر ما مدرسة ما عطاء فرماوسس ؛، ْامثل نا اعلى بيانو متيطط  ط ععلوم ين بركة  ْاقا موىلْ  
� علم متارو دنيا ين زندگي  ين زبان مبارك سي سنؤو نصيب ائي ؛، ط ععشرة مباركة ما موْىل 
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ما سعادة نو  خزا� ؛ انسس ْاخرة نو لو توشه ؛، خدا تعاْىل اپن سگال نسس علم مطابق عمل كري ْاقا 
ين عمر شريف نسس جهاطط لگ ْال محمد نو علم باقي  ط عموْىل پر فداء نا انار كرسس،  خدا تعاْىل  ْاقا موىلْ 

 ؛ دراز انسس دراز كرسس.

 قدمة پرهي سؤالو نا جوابو لكهو م
 � هج موضوعات ين ذكر فرماوي امها سي بسس نا معْىن لكهو؟ ط ع: عشرة مباركة ما ْاقا موْىل  ١س

 
 
 

 

 : الفقه نا متعلق كلمات ين بركة لئي جواب لكهو٢س
 الف: الفقه نو اصل سوطط ؛؟

 ب: الفقه نو خالصه سوطط ؛؟
 الف:

  ب:
 

 ادب ين خويب ؛، كيا ادب ين ذكر ما فرمايو؟: عجب متارا  ٣س
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 ؛؟ حسني ين ذكركيوي مفتاح ؛؟ Master Key: سوطط چيز  ٤س
 

 

 

 
كئي طرح اجلامعة السيفية نا موضوعات ين بركة عطاء فرماوسس؛؟ اهين بركة  ط ع: متنسس ْاقا موْىل ٥س

 سي متيطط سوطط كرسو؟
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 )١٠(   حفظ القرْان
 ٤                                                                                                                   .  كامل  "  الف  "   ين  ْاية نسس  كامل  "   ب  "  ساسس  مالؤالف  )      (

 ب الف 
 ولَ اُكّم صفٍ َعم َكُهَلَعَجَف هيُن  اِزَوت َمَلُقن َثا َمّمَاَف ١
 ةَياِضَر  ٍةيَشيف ِع َوُهَف هدَ خَله َااُلَم �ّنَّ اَ  ُبحَسَي ٢
 ةَمَطيف الُح �ّنَّ َذمَبـُيـَل ّالَك يٍلجِّن  ِسمِ   ةٍ اَرَجِحــم بيِهرِمــت ٣
 ىلّْا صَ َذا ِاًدَبَع ه  يُن  اِزَوت َمّفن َخا َممََّاَو ٤

 ةَياِوه َهمُُّاَف يدِهَشَل َكِل ْ ى ذْله عَ ّنِا  َو ٥
 ينَ دِ َيِلم َوُكـينم ِدُكــَل يمَ ٍحالرَّ ِنْمحلرََّا ٦
 ينَ الدِّ وِمَي ِكِلْم دعبُ ا   َامَ  وَنُدِبم  ْعُتــناَ  َال   َو ٧
 يَددِ َشَل  ِرياخلَ  بُِّحه ِلنَِّاَو ىنْهي يَ ِذالَّ يَتَءَرَا ٨

 
 ٤                   .                                                                                                         (ب)   نيچسس  لكهيلي ْايتو ين خايل جگه  پوري كرو

 جتويد  نا قانون  نيچسس  لكهو  .                كيدا  ؛  اهنا   underlineحرف نسس    ٢بسس 
                                         

ي    بّ َر ولُ ُقَـيَـه  فَمَعَـنه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َوبُّرَ   هْلاابَتَما َذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِامََّاَف •

 oــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ايَهَف   وتُ ُمَي ــــــــــــــــــــــ   َال  oــــــــــــــــــــــــــــــــــ            اَرى النَّ صَلَيـــــــــــــــــــــــــــــ    oى  شَقا اَالَهُبنََّجَتَيَو •
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 o  حَيَي َال   َو

                 oا  دًحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    َق   oــــــــــــــــــــــــــــ      ِتْيِدالْعَو •

 ٢                                                                          )    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ٢) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        (١(                                 

 نَمكَر   َا انُ نَساِال يِذال ابًحَض

 تِ ْي  ورِ ُمـالَف هَمكَرَاَف مَُّث ىْربالُك
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 )١٠(      حفظ االدعية

 ٦                                                                                           ين ركعة ساسس  مالؤ .      ب     نسس  كامل    ين نيتو   الف    كامل     (الف)

 ب  الف 

 ثلث ركعات هللا عز وجل ....  صلي فرض صلوة الفجر....ُا ١

 ركعتني  هللا  عز وجل....  صلي سنة  صلوة  املغرب ....ُا ٢

 هللا  عز وجل ....اربع ركعات    صلي نافلة صلوة  املغرب ....ُا ٣

 اربع ركعات  هللا عز وجل  صلي فرض صلوة املغرب ....ُا ٤

 هللا عز وجل ....  ست  ركعات  صلي فرض  صلوة  الظهر  ....ُا ٥

 اربع ركعات  هللا عز وجل ....  لي  نافلة  صلوة  العشاء االخرة.اص ٦

 ٤                                                                    .اهنا سامنسس لكهو      )           ) ؛ هك غلط   (    نيچسس لكهيال مجالؤ صحيح    (       )   (ب

 �   وضؤ  ما منهـ   دهويت وقت    "  َاللُّْهمَّ  َبيِّض َوجِهي"      ين دعاء پٌرهي. ـــــــــــــــــــــــــــفريدة       -١

 ـــــــــال"   َاللُّْهمَّ َربَّ الدَّعَوِة التَّامَّةِ    "    ين دعاء پٌرهي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظظ� اقامة پكميل   -٢

 ـــــــــــــــــــــ�   ركوع  ما    "   ُسبحاَن َر بَِّي االعْلى َوَتعَاْلى   " ين تسبيح كيدي.ــــــــــــــــــ يوسف  -٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و �     ظهر نو فرض  ظهر ين سنة نا پچهي  پٌره   مارية- ٤
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 )    ١٥(      الفقه  
 نيچسس  لكهيال  سؤالو نا  جواب  لكهو .  (الف)

 ين  محبة  نا  سبب  دنيا انسس  ْاخرة ما  سوطط       طعانسس  داعي الزمان     ع ممؤمن خملص نسس امامالزمان      -١

 ٤                                                                          فائدة  ائي   ؛؟                 

 
 
 
 

 

 ١                                 ــــجزام  ين  بيماري  كئي  الكري  سي  داتن  كريئسس  تو  ائي  ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٢ 

 ١                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكهي  جناسة  گيال  كپرا پر الگسس  تو  سوطط  حكم ؟  ـــــــــــــــــــــــــــس  -٣

   ١                                                  مشركني  انسس  اهل  الكتاب  نا  هاــ   نا  دهوئيال   كپرا  ما  مناز  نو  سوطط   حكم  ؛؟ -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ١                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�  اهل  القرىب  سي  كوين  مراد  بتاوي ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صلعرسول اهللا   -٥

  ٢                   ـــــــــــــــــــــــــــــ         "  هل  الدين  اال  الحب  "  نس سوطط  معىن؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٦
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                      ٥                                                                                                                                   (ب)   نيچسس  لكهيال  مجلة  ين  خايل جگه  نسس  پوري كرو .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديدار  نصيب  اسسس  .مؤمن نسس  موت  نا  وقت   -١

 اميان  نو  اردهو  ؛ انسس  داتن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نو اردهو  ؛.  وضوء-٢

 ــــــ  ؛ ".�  فرمايو  "  نتهي  دين  مگر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع مامام  -٣

 داتن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كرسس  انسس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سي  �  كرسس. -٤

 
 ) ١٥(     االخبار

 لكهيال   سؤالو  نا  جواب  لكهو . ( الف )   نيچسس

 ٢                                                                                                                                   سي خطاء ئي  تو  ْاپ� سوطط عمل كيدو ؟ ع مموالنا ْادم -١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 ١                                                                                                                                   خاصف النعل  يعين  سوطط ؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٢

 ١                                                                                                                                 � كون صاحب  ؛؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ٢                                                                                                                    خاصف  النعل  ين  رواية  پٌرهي  متيطط  سوطط  عمل  كرسو ؟                
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 ٢    �  سوطط  معجزة  بتايو ؟ ع منا  ْانكهــ   ما  سرمه  لگاوا  ْايو  تو  موالنا  علي    ع مموالنا  علي        لعابو جهل   -٣

 
 
 

 ١     �  كونسس  قتل  كيدا ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع مخندق  ين  جنگ  ما  موالنا  علي    -٤

                                                                                                                 ٢                                                                                                                                              " اميان  كل    "     انسس"    كفر كل  "   سي  كوين  مراد  ؛ ؟    -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 

  ٤                                                                                                                                                     )     كامل "الف"         نسس       كامل "ب" ساسس مالؤ  :     ب(   
 

 ْاپ مارا ائي  انسس مارا وصي چهواسس علي                                              انا مدينة العلم وعلي بـابـهــا                  

 اسس علي هج � ْاپين طاعة كيدي � ماري طاعة  كيدي                                                اقضاكم علي                                      

 متارا سگال نا درميان صحيح فيصله كرنار علي ؛ يا علي انت اخي ووصيــي

 ميطط علم نو مدينة چهوطط  انسس علي اهنا دروازه ؛ يا علي من اطاعك فقد اطاعـين               
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 )١٠(  ظةـملوعا
 نا فرمان مطابق مؤمنني مؤمنات انسس فرزندو نسس هج   ط ع)  سيدنا مفضل سيف الدين ١( 

                                                                                                                                                                                                                                                             ٢                                                     لباس نا نامو  لكهو   .  ٤   كم ما كم   -لباس پظظنوا جوئيسس اهين فظظرست بناؤ                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

       ٢                                                                                                                                 )         بئرياؤ  پوتـانو لحاظ كــئي طرح راكـهـسس    ؟                       ٢(             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 �  توپي  بابت هج وصية فرماوي ؛  � ذهن ما  رض )  سيدنا  محمد برهان الدين ٣ (      

 ٣                                                                                                                                 راكهي نسس    متيطط توپي   ين  كئي  طرح  قدر كرسو ؟                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 ٣                                                                        نسس  تو اهنسس  سوطط فائدة  اسسس ؟ظظپ  ا)     مؤمن  خدا نو محد  كرينسس  نوا كپٌر٤(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
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 )١٠ (   الحكم

 كالم  ين  خايل جگه  نسس  پوري  كرو.متاري مدد  -حديث   -نيچسس  لكهيلي  ْاية    -الف  

                                                                                                                                                                                                                ٤                                                                       انسس  اهين فحوى  لكهو.                                                                             واسطسس  الفاظ  ْاپا ؛.                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       َعوا  َموُنُكوا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َونُ ْاية  :  ياايها   ـــــــــــــــــــــــــ  ْاَم

 ــــــــــــــــــــــــــ .يف  ـــــــــــــــــــــــــــــــ     و  ـــــــ  ه  اهللاُ َرتَ سَ   ِنؤمِ ُمـى   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  اللْ َع  َرَتَس نحديث :  َم

 ه .ِريغَ   يبِ ن  َعه   ـــــــــــــــــــــــــــ  َعفِسَـن  يبِ ن  ــــــــــــــــــــــــــ  يف َعكالم :     َم

 ةِ َراْالِخ يَن�ّالذَّ  نياالُد رَ َظـن

 َلَغَش وا اهللاَ ُقــتِا نيَ ِقاِدالَص �ِ ِخَا
 

  ١     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْاية  : 

 ١               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدي

 ١                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم  :   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ب)      "  هج  شخص  پوتانا عيب ما  نظر  كرسسس  تو �  بيجا  نا  عيب  ما نظر كرواسي  مشغول ئي  جاسسس "

 ٣                                                                                                              ْا     كالم    سي متيطط سوطط سبق ليدو هت لكهو    ؟                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٠(    لسان الدعوة
 ٣                                          .                                                       نيچسس لكها  الفاظ   ين معىن لكهو       ا)  

  منام  معاونة

  لكَوـت  يةّ ذر

  صندوق  وسط
 

 ٣                                                                     نيچسس  لكهيال الفاظ نسس متارا ُجملة ما استعمال كرو.                                 ب)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زخم  -١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدةِو-٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصندوق  -٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشنوُد-٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيت  اهللا-٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  دانگ  -٦
 

                                                                                            ٤                                                       لفظ  بناوي اهنا سامنسس لكهو  :                             ٢ بسسْا   الفاظ   ما سي بيسرا         )  ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           ــــــــــسيف الدين  :     ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــــــ                                                            ـــــــــــــــــعاملني    :                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 خوش حال   :    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               برهان الدين:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                

  

 )   ٠١  (مضمون      

 
 كهو :ـــسطر   نو   مضمون ل       ١٠كوئي ي ايك عنوان پر دس

 (winter vacation)ري عطلة الشتاء  ام*      

 يا
 upliftment -توى املؤمنني  مسرفع   * 

 ْا  ط عامها  سوطط خدمة كيدي انسس ْاقاموْىل متيطط 

 كيدا   upliftسال سوطط شان سي 
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