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  10 املقدمة

 فرماوسس ؛ ط عالداعي االجل سيدنا علي قدر مفضل سيف الدين 

ْاداب انسس حدود بتاوي... ، تو علي  ١٢نسس مجن ين بار  ص ع� امري املؤمنني  صلعرسول اهللا 

فرماوسس ؛ هك اسس رسو ل اهللا ! � بار حدود كئي ؛؟ تو رسول اهللا فرماوسس ؛، هك امها 

كروو } ي  بيسرا چار  وي ؛ هك  � تو كروو } جوئيسس، كروا ما ْا چار ما گهين تاكيدسي 

 ؛، � ي كروو جوئيسس، تيسرا چار مستحب، انسس جوئيسس

) اخر ما شكر ٢) شروع ما بسم اهللا بولووو،١پچهي فرماوسس ؛... هك پظظال چار كيا؟ هك 

 )  ْاخر ما منك چاكهوو،٤)  شروع ما منك چاكهوو، ٣كروو...

) مجيت وقت چهوضضا ٣) مجن پچهي هاـ دهوو، ٢) مجن پظظال اـ دهوو، ١ار كيا؟ هك بيسرا چ

 ) مجن برابر چاوي نسس مجوو،٤چهوضضا نواله ليوو، مهوضضا نظظيطط ايكدم، انسس 

) ٣) مجنا پگ نسس اهنا اوپر موكوو، ٢بيسرا چار كيا؟ هك دايب ججاگ پر ضضيكو دئي نسس بيضضهوو، 

) انسس ال ما متارا ساـ هج بيتها ؛ اهين طرف ٤ارا نزديك هج هوئي وهاطط سي مجوو، مت

 � ديكها كرو، هك � كيم مجسس ؛؟ كتنو مجسس ؛؟

 مقدمة پرهي نسس جواب لكهو
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 مجن ين اداب كون � كونسس بتاوي؟ مجن ين ْاداب كتين ؛؟ )١

 

 
 
 

 لكهو،ادب  ٢هج ْاداب ما تاكيد ْاوي ؛ امها سي بسس  )٢

 

 
 

 

 لكهو ٢هج  ْاداب بيسرا چار ي كروو جوئيسس ما سي متيطط هج كرو چهو امها سي بسس  )٣

 

 
 

 

 مستحب ْاداب ما سي وه  بسس ادب لكهوهج متيطط عمل كروا ين نية كرو چهو )٤
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 ْاداب كيا ْاداب اهوا ؛ هج نو عمل مجا بعد كروا نو فرمايو ؛،� لكهو ١٢مجن نا  )٥
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 )١٠(      حفظ القرْان 

  ٥    الفاظ ين مدد سي سورة متام كرو. "لفجر"سورة ا ) ١

 البالد قسم جابوا ارم فرعون وليال خيلق حجر فاكثروا فعل
 طغوا مثود بعاد والوتر الواد العماد االوتاد يسر البالد الفساد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم     

ـــــــــــــــــــــ * هل يف ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عشر *   والشفع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * والليل اذا  ــــــــــــوالفجر  *  

ـــــــــــــ  ربك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذات  ـــــــــــــــــــــــــــــ  لذي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * امل تر كيف  ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذين  ــــــــــــــــ * و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * اليت  مل  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مثلها  يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذين   ــــــــــــــــ ذي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصخر  يف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ *  و ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ فيها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥   لكهو .   چهيلي  ْايةانسس �   سورة   ين      نام لكهو  اهنا ْا   ْايات   كئي  سورتو   ين ؛    (ب)

 چهيلي  ْاية سورة نو نام ْايات  

   فذلك الذي يدع اليتيم
   والسماء  وما َبْنهـاْ 

   وما ادْرك ما القارعة 
   خري من الف  شهر

   واما السائل فال تنهر
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 )١٠(     حفظ االدعية

 

 ١  مناز كيوارسس پرهائسس ؛ ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(الف) شفع وتر جلوس ين 

 ٣كعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ين كتين رشفع ين كتين ركعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتر  ين كتين ركعة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جلو

 ٣      ( ب)   وتر نا  قنوت نسس الفاظ ين مدد سي متام كرو  

 ُترى خنزى بااللسن االعناق نذل االقدام

 باالعمال الرجعى االعلى االبصار بسطت املمات

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ وبيدك  وال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وانت  باملنظر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و اليك  ـــــــــــ  اللهم انك   َترى

ـــــــــــــــــــــــــ  و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اليك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بك يا رب  من ان ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و املحيا    اعوذ

ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االيدي و  ـــــــــــرفعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و نقلت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و مدت  ـــــــــــ

 دعيت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و تحوكم  اليك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٣       (ب)  ْا   دعاؤ    كيوارسس   پرهائسس  ؛   اهنا  ساسس  مالؤ

 كيوارسس پرهائسس دعاء
 بسس سجدة نا درميان اللهم غشين  برمحتك  من رمحتك

 ركوع ما اللهم  اين بحولك و قوتك اقوم و اقعد
 ماا ين مسح كرتا ومشمين  رائحة .....

 كان ين مسح كرتا سبحان ريب العظيم و بحمده
 اتاسجدة سي كهرا    اللهم اغفريل وارمحين واجربين وارفعين

 ناك ما پاين دالسس وامسعين منادي ....... 

 

 الفقه

 ٥ كرو:              ثر  option(الف) حصیح 

 )      ــــــــــــــــــــــــــــــ مناز  ين   چاوي   ؛.١(

                        حمبة                      طاعة                    طهارة     والیة 

  موضع ٢(
ْ
 ثر  نص  فرماوي. ع میه موال � عيل  صلع  رسو ل اهللا   ما )      ا

        مكة  املكرمة            مدينه   منوره            غدير  مخ     جنف ارشف 

 )   انسان   ين  فطرة    ما   يس  ؛.٣(
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                     والیة                   طاعة                  صلوة   عبادة 

گ  ما ��ا    كمي   �  موال �  عيل ٤(
ْ
 ين  حمبة  كر�  �ا.          ع م)   لعني   �ين   یه  ا

                          حارث مهدان       ابوذر الغفاري   جابر بن عبداهللا االنصاري 

یة٥(
ْ
 كوين  شان   ما    �زل     �يئ؟    )       امنا   ولیمك  اهللا  ين  ا

    صلعرسول اهللا            ع مموال � عيل               ع مامام حسن          ع مامام  حسني 

 ٣  (ب)  ايك مجلة ما جواب  ل�و:                     

 )  مرد �  فقه ما تني چزي كـيئ ؛؟  ١(

______________________________________________________________________________ 

 ) رشيعة � اعامل ما والیة نو سو ں مزنلة ؛؟٢(

______________________________________________________________________________ 

 )حق � صاحب ين والیة سا� سوں واجب ؛؟٣( 

______________________________________________________________________________ 

 (ج)  تفسري يس جواب ل�و :   

خرة ما سوں فائد )١(
ْ
 ٢                               حاصل �ايئ ؛؟ ةطهارة � سبب دنیا ا� ا
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______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

داب ؛ ؟ كويئ �ي تني ل�و.       )٢( 
ْ
 ٣ بيت اخلالء ين كتين ا

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ٢ سطر  ما ل�و. ٢   صلوات ثرهوايس سوں بر� حاصل �ايئ ؛؟     

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   االخبار                                                                                                                      

 كرو:           (الف)  حصیح جواب ثر 

    ٥ 

وے  ؛؟١(
ْ
 )عید  غدير مخ  كیوارے  ا

     يم  ذي احلجة  احلرام       ١٨    يم  ربیع  االول        ١٢     يم    رجب  االصب  ٢٧ 

 )موال�  محزه  كـيئ  جنگ  ما  شهید   �یا؟٢(
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                  بدر                              احد   خندق 

مكة  يس  مدينه  جهرة   كري  �  پدهارا   ته  وقت  كو�  �اں  قیام    صلع )رسول اهللا٣(

 فرمايو ؟

                   عامر بن  �رس                  ابو ايوب االنصاري      الغفاري نابوذر 

 يس  دينار   قرض  لیدو؟ یه  كو�  ع م)موال  � عيل٤( 

 زید  بن   ارمق              ا�  ثعلبه                مقداد                         

 جحة  الوداع  يس فارغ  �يئ    �اں  پدهارا ؟ صلع )رسول اهللا  ٥(

                       مكة  املكرمه                     مدينه  منورة    مين 

 

 ٦ -(ب)  سؤالو   �   جواب   تفسري    يس    ل�و   

�؟) جربئیل    غديرمخ ما سوں پیغام ليئ ١(
ْ
 �  ا

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

صلع ين  �  فرماين   � سبب رسول اهللا)  مسلمني ٢( 
 نچي  ؟�  سوں   تلكیف  �  

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

)٣(   
ْ
 ع م یه  موال � عيل   صلع رسول اهللا  ثس ما  �ايئ  بنا�  ته  وقت �اجرين ا� انصار �  ا

 ين  شان  ما  سوں  فرمايو  ؟

� 

ثر  نص  فرماوي   ته  وقت  كیا   مجلة  فرما�؟   ع م � عيل  غدير مخ ما  موالصلع  رسول اهللا 

 عريب  ما  ل�و.

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ٤     ج)  ايك  سطر  ما  جواب  ل�و:    

 یه  اسالم  طرف  دعوة   كیدي  تو  مردو  ما يس  �ال  كویه جواب  دیدو؟ صلع ) رسول اهللا   ١(

______________________________________________________________________________ 

�؟ صلع )   رسول اهللا  ٢( 
ْ
ثنا  قتل  ين   سازش  ين  خرب كویه  ا

ْ
 �   ا

______________________________________________________________________________ 

 نو قاتل  كون   ؛؟ ع م )موال � محزه  ٣( 



 امسةلدرجة اخلا                                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ                                                                                                                            ١٤٣٩الفصل الثاين  
 

 

______________________________________________________________________________ 

 ما داخل  �یا  ؟  رخي  مدينةأجهرة  كري  �  كـيئ  ت  صلع )  رسول اهللا  ٤( 

______________________________________________________________________________ 

  

 

  املوعظة                                                                                                                         

 ٦ كامل  ب  سي  مالؤالف )  كامل  الف  نسس  

 ب  الف
 مجن نسس اهنا سي شروع كرتا  صلعرسول اهللا   گوشت

 معدة  درست  ائسس ؛ پاين
 سيد الطعام دارم
 شيطان نا وساوس نسس دور كرسس ؛ تفاح

 سيد الشراب دودهي
 دماغ نسس زيادة كرسس ؛ متر

 

 �  جواب  ل�و:                                    سؤالب) 
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 ١ ؟سفره ثر يس دانه ا�اوي � �اوا يس سوں فائدة �ايئ ؛  )٢ 

______________________________________________________________________________ 

وے ؛ تو مت� سوں معل كرو �و؟ )٣
ْ
 ١مجيت وقت ا� بعد متنے �ال ما � سفره ثر دانه نظر ا

______________________________________________________________________________ 

يو  رويت �  سون�وا)    ٤
ْ
 ٢  ؛   ؟� �ره ما سوں  بیان  ا

______________________________________________________________________________ 

 لسان الدعوة       

پیال  الفاظ  �
ْ
 ٢ ل�و:                  opposites الف)  نی� ا

 ____________) پيشرت ٤____________ ) طاعة٣ ____________) اناكر  ٢____________ ال) �١

  

پیال  الفاظ   �  وزن  ثر 
ْ
 ٣ الفاظ   ل�و rhyming ٣ب) نی�   ا

  ______________________________   _______________   اناكر  )١

   ______________________________   _______________   ص�  )٢
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    ةنو كويئ �ي ايك  معجزع   ط� سید� مفضل سیف الدين ر ض  سید � � برهان الدين ج)

                                                                ل�و:         نو خالصة  متنے �د هويئ ته

 ٥ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 مضمون

 نو مضمون ل�و...    عنوان  سطر  10

 

 

 ) ما مضمون � تقسمي كروو.paragraphsتني فقرات (

o ) مقدمةintroduction،( 

o  ) موادmatter �ا ( 

o ) اختــتامconclusion (–  
ْ
 مثل مضمون � ترتيب ديوو.ا

 الفاظ ين مدد ليئ ساكيئ ؛.  مضمون ما 
ْ
   ا

 مناز ورزش شهد شونزي  عبادة 

  ا�ي غذاء          Hygiene      طاقة     دعاء       

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 صحة نعمة ؛
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 احلمك

یة متام  كرو    ا� اهنو)  الف
ْ
 ٥ مفہرم ل�و الفاظ ين مدد يس  ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     وهو الذي يقبل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   يعفو  عن ــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يعمل ما 

 

 

 حديث رشيف نو  مفهوم ل�و. )٣
ْ
  ٣   التائب من الذنب مكن  ال ذنب له. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوبة السئيات تفعلون عباده
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  ل�و : معىن � الفاظ كيئ �) ٤
ُ
هَون

َ
  - ا

َ
  - تَرك

ُ
نبِ  - یَقبَل

َ
 ٢    ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 


