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

)  نا موضوعات پر عجب شان syllabusكراچي ما عشرة مباركة ما اجلامعة السيفية نا نصاب (
سي ذكرو فرماوي، هج موْىل ين ذات جامعة ؛، � موْىل � جامعة ين تعليم ين حكمة انسس 

� موضوعات نا بعض ين تعليم نو  مؤمنني نا درجات نسس بلند فرمايا،فلسفة مسجهاوي 
عطاء فرماوسس ؛، � موضوعات ين  اپن مدارس اميانية نا فرزندو نسس ي ط عشرفْ اقا موْىل 

 � وعظ مبارك ما فرمايو ط عذكر ما ْاپ  موْىل 

 الفقه
 

 ما مهوتو فقه ؛، ، � مهوتاويل 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 

 و خالصه حسني ين ذكر ؛،انسس � مطابق عمل ن
 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 (
 اء كرسس ؛عط

 االدب

گهين   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 ؛،
 متيطط ي كئي شاكلة سي ْامثل ائمة انسس دعاة خود عمل كري سكهامن دسس ؛،هك

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

 ؛،
 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 ؛،

سة و السابعة نا طالب علم متيطط كتنا خوش نصيب چهو، ْا مثل جامعة اسس الدرجة الساد
� متنسس ْا چهويت عمر ما مدرسة ما عطاء فرماوسس ؛، ْامثل  ط عسيفية نا علوم ين بركة  ْاقا موْىل  

ين زبان مبارك سي سنؤو نصيب ائي ؛، �  ط عنا اعلى بيانو متيطط عشرة مباركة ما موْىل 
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يا ين زندگي ما سعادة نو  خزا� ؛ انسس ْاخرة نو لو توشه ؛، خدا تعاْىل اپن علم متارو دن
ين عمر  ط عسگال نسس علم مطابق عمل كري ْاقا موْىل پر فداء نا انار كرسس،  خدا تعاْىل  ْاقا موْىل 

 شريف نسس جهاطط لگ ْال محمد نو علم باقي ؛ دراز انسس دراز كرسس.

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

 لكهو؟
 
 
 

 

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

 ب: الفقه نو خالصه سوطط ؛؟
 الف:

  ب:
 

 ادب ين ذكر ما فرمايو؟ : عجب متارا  ادب ين خويب ؛، كيا٣س
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 ؛؟ حسني ين ذكركيوي مفتاح ؛؟ Master Key: سوطط چيز  ٤س
 

 

 

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

 اهين بركة سي متيطط سوطط كرسو؟
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       )١٠ (           حفظ القرْان
 ٥                                                                             ين  خايل  جگه   پوري   كرو.     سورة   نيچسس  لكهيلي        الف )(

 

 بسم اهللا  الرمحن   الرحيم

الذي له   ـــــــــــــــــــــــ   السموات       oـــ  الحميد  اال  ان  يؤمنوا باهللا  ـــــــــــــــــــــــــــ  وما  نقموا ـــــــــــــــــــ

 ان الذين  فتنوا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    oواالرض  واهللا على  كل  شىء  ـــــــــــــــــــــــــــــ    

 oفلهم   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  جهنم  وهلم  عذاب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    واملؤمنات  مث مل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ   االارـــالصالحات هلم  جنت  جتري من   ـــــــــــــــ و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ان  الذين  ْامنوا  

 o   ذلك  الفوز   الكبري
 

                     ٥                                                                    (ب)  نيچسس لكهيال  الفاظ هج  ْاية ما هوئي �  پوري    ْاية لكهو .                  
       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالسَّمآِء        -١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاَرَم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعبِـدُ وَن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َليَلُة الَقدِر  -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاهَلـــكُت    -٥
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      )١٠(  حفظ االدعية

 ٥     ب        ساسس  مالؤ.       ئي  دعاء  ما  ؛ ؟      كامل      الف       نسس  كاملـك ؤ(الف)  نيچسس  لكهيال  مجلة 

 ب  الف 
 دعاء  التعقيب   ومـن َال    ة  َوَنه  َسُذال تأُخ ١

 كرسيــْاية  ال  ينَ ِراهِ الّط هِ يتِ َب هِلى اَ ْلَعَو   ِ�َلَع �ّلَِّصَو ٢

 نا فاتحة  وَدُدُح  ن  الذنوبرين  ِمهَِّطـف ِءاملَاــي  بِنَـرتهََّط  مَاـك    مَُّهللَّْا ٣

 دعاء  غ  يا بعد  ينوضؤ سي فاِر  نيَ وِناملأُذ َنِم َنن  كَايع  َمِمى  َجْلَعَو ٤

 چهوتو  تشهد    نَااَئعَ ُد ا َوَنـوتْلا َصّنل  ِمبََّقـا تَنبَّ َر ٥

 
 ٣                                                                                                                            د  نو  مفهوم لكهو .هَُّشـنيچسس   لكهيال  چهوتا  ت

ه يِتبَ   هِلى  َاْلَعَو    ِ �َلَع �ّلِّ َصه ،    َوِتمَّه  يف اُ تُ َعفَال  َشبََّقـت،    َو  َكيِّـبـن  دٍ مََّحى ُمْلَع  �ّلِّ َص  مَُّهللَّْا

 ينَ ِراِهالطَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١                                                                     ؛؟  شروع  ين  ايك  سطر  لكهو  .ئي  دعاء  ــك"     التعقيب   عاءُ ُد"      (ج)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ْا  دعاء  متيطط  سنة  ين  مناز  پٌرها  پچهي  پٌرهو  چهو  هك  فرض  ين  مناز ؟              

 

 )١٥(                        الفقه

 كهو . ـــ( الف )  نيچسس لكهيال سؤالو نا جواب ل

                                    ٢                                    ين حضرة ما جاوا نو شرف ملسس تو متيطط سوطط عرض كرسو ؟  ط عمتنسس ْاقا موْلى   -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          ٢                                                .ين حديث لكهو صلعو فريضة ؛ � باره ما رسول اهللا وعلم طلب كر     -٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   ١             م ــــــــــــــــــــــــــــــ   ُكـت ماَ َمم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   و َ ُك   حياَ َم اهللاُ  َلَعكرو  : َجپوري ين دعاء  ع مامام  -٣

 تعليم حاصل كروا   سي  هك  متنسس ديين    كرو  نسس ذكر     علم ين  ذكر سي فائدو لئي  -  ٤

                                                                                                                                                                                                                                 ٢                                                                                                        سوطط   فائدة  ائي  ؛ ؟                                                                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  "  فرماوسس ؛ هك "ِعلُمنا َيسَتغِرُق الُعُلوَم ُكلََّها ص عامام امحد املستور  -٥

 نسس مسجهي متيططقول       ْا    نا ع ملسس ؛ " اما م    نسس مساوي  علم   متام علوم   يعين" مهارو  

                                                                                                             ٣                                                                                                     ئي طرح حاصل كرسو؟                                        ــدنيا   ين تعليم ك                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

)  اهنا سامنسس نشان      ) ؛  هك  غلط  (            ؤ  صحيح(      ةنيچسس لكهيال مجل)   الف

         ٥                                                                                                                                                                                                                                                    كرو.

 

  � مناز پٌرهاوي ع مبين رياح نا غالم نا  جنازه پر  موالنا علي  ١

  قبول ؛ –حج –مناز -والية  نا  سبب متارا روزه ٢

  هك  "  يا موالي انا واهللا احبك  "  نسس ديكهتا تو امي كهتا    صلع رسول اهللا  بين رياح نا غالم  ٣

  سالم نا علماؤ ين ؛.راد    اِ ر "   سي ُمـالذك "اهُل ٤

  نو  علم ْاپسس ؛.فقه  كوئي شخص سي خري نو اراده كرسس ؛ تو اهنسس دين ما  تعخدا  ٥
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 )١٥(            االخبار
 

 (الف)   نيچسس  لكهيال  سؤالو  نا  جواب  لكهو . 

                                       ٣                         �  سوطط  عمل  فرمايو ؟      صلعين  والدة نا نزديك  رسول اهللا  ع م  امام  حسن   -١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                "    ْا     َدَعقام   او  َق  ّقماما  َحاِ والحسنيُ  فرماوسس  ؛    "   الحسن ُ   صلعرسول اهللا   -٢

 ٢                                                                                                        نو     مفهوم  لكهو  .                                                                         حديث              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ٢ين  سوطط  معىن ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      وَدعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ُقيام  ين  سوطط  معىن  ؟  ــــــــــِق   -٣

 پر    پچهوٌري اوٌرهاوي    نسس    سوطط دعاء                ع م�   پنجنت پاك  صلعرسول اهللا  -٤      

                                                                                ٣                                                                                                       فرماوي؟                                                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
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                         ٥               كون صاحب �  كونا واسطسس فرمايا ؛  ؟.    ملة (ب)    نيچسس لكهيال ُج

 حات ماسي چهو. "ِلزواج  نا  صَاَ )   "   متيطط مارا  ا١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 كيم بيتها چهوطط؟  اداس :  ْاج مهنا   َنيِمَللعَاة ِلَمحاسس ِر)   ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــ                  

 ي كرتا  ؟)  حسن امام  تو  ْا  درهم قبول نته٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــ                   

 يرة سي يو . ر   ايك جِزذــ) اسس محمد  مهنا مارو  گ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            ـــــــــــ                 

 سس كظظي دو.. هك    ميطط  اهنسس ايك  فرزند ْاپا .) جربئيل  ن٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ـــــــــــــ                 
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 )١٠ (              موعظة
 

 حرام  ين  ٤حالل  انسس    ٤كر   "  ما  سي   رهوا ين ذ  ذاء  سي  دور  "  حرام  ين  ِغ    (الف)

 ٤                                                                                                                                                                                                                             هو.ـكـچيزو    ل                              

 حرام حالل

  

  

  

  

 

 سؤالو نا  جواب  لكهو  .كهيال  ــنيچسس  ل(ب)  

 برابر     ما  كـهاوا  پيوا ين  گــهين  چيزو  سوطط كام  حرام  كـيدي  ؛ ؟      يعة  محمدية   شر  -١

                                                                                                                                                                                                                               تفسري    سي  جواب  لكهو  .مسجهي     نسس                      

٤     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢                                                                                                                                                                                                                                                      (ج)

                                                                                                                                                                       ؟ هي ين ذبيحة سوطط؛ مچ    -١

 *     ينگـٌرا وايل  ولو*   بسم اهللا بو                    وو*   اهنسس زنده پكر             
 

                        ؟ ين چيزو  سي دور     رهوا   واسطسس قرْان جميد ما ذكر   ْاوي ؛  ئي حرامــك    -٢

 انسس پاساؤ             *   جگار                       *  جرجري                                          *   نگرا وايل مچهي                               
 

 پر              زبان     �    ْاوسس   علي نو نامپر          بان  هج ز   "     هك    فرماوسس ؛  ط عْاقا موىل       -٣

                                                                                                                                                         " ْاوسس    هرگز  �   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 گارــ*  ُج                                                     *   متاكو                               *   ناريل                                             
 

                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نو گوشت كهاوو   حرام ؛         -٤  

 * ذبيحة  كريلو  خرتير                     *  هرن                                                                               *   مچهي                 
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 )١٠(   الحكم          

  oُكم  ُترَحُموَن  ــوا اَهللا َلَعلَّــُقــتَّ َويُكم َوافَاصِلُحو ا َبَني َاخــؤِمُنوَن  ِاخَوة    ِانَّمَا  املـ -١

 ٣                                                             ْا  ْاية  ين  فحوى  مسجهي  نسس متيطط  متاري زندگي  ما  سوطط عمل  كرسو ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمل  بتايا ؛     ٤ �  چار   صلعة  ما  داخل  اوانا  رسول اهللا  سالميت ساسس  جنَّ    -٢

 ٤                                                                                                                                                                                                           � چار  عمل  كيا  ؛؟               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                -٣

 

 ٢                                                                                   ُحباًّ  "  ْا  حديث  ين فحوى   لكهو .                                تــزدَاُدوا "  تـهَاُدو    
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 )١٠ (       سان الدعوةل
 

 ٥                                                         نيچسس  لكهيال الفاظ نسس متارا ُجملة ما استعمال كرو.        )  الف(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبيب  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيس  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن-٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسح :  -٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبوب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم-٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيا-٥
 

 ٥                      ين شاكلة پر لكهو: (conversation)(ب) ْا مجلة سي ْاگل نو قصة  ايك مكاملة  
 

هوشيار طبيب نا لباس ما بين اسرائيل نا محلةؤ ما جاتا، ايك ايك سي ملتا  ع مموالنا عيسْى 

  امي ذكر ْاوسس ؛ ْا پ مدينة نا باهر پدهارا قصارين (كپٌرا دهوناراؤ ) ين مجاعة ملي :
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 )   ١٠مضمون      (  

 
 لـــكهو :سطر   نو   مضمون        ١٠كوئي ي ايك عنوان پر دس

 (winter vacation)*      ماري عطلة الشتاء  

 يا
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 upliftment -*   رفع مستوى املؤمنني  

ْا   ط عمتيطط امها  سوطط خدمة كيدي انسس ْاقاموْىل 

 كيدا   upliftسال سوطط شان سي 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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