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Instruction 

.  استعمال كرسسس wide ruled paperجواب لكهوا واسطسس هر فرزند •

هر صفحة پر فرزند پوتانو نام لكهسسس •

نو نام لكهوو هت بعد سؤال منرب يا سؤال لكهي نسس جواب لكهوو subjectجواب لكهوا پهال  •

سطر موكي نسس لكهوو 3هر سؤال نا جواب نا درميان •

. استعمال كروو  separate sheetواسطسس subjectهر •

كري فورًا موكالوو scan/ imageمتام كروا بعد جواب نا صفحات •
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ماركسموضوع
10حفظ القرْان

10االدعية
110فقه 
210فقه 

10حكم
10اخبار 
10االدب

10مضمون
10متهيد/ تربية

100مجلة 



) 10(حفظ القرْان

12
3

45

سورةسيماappمحفظ:1س

نسسكريmaskنسسْاياتينالربوج

نسسكلمات5mask.؛ْاويماْاپوا

)5(كرومكملْاياتلكهي

)  5(حسب الذيل حروف ما سي قلقلة نا حروف لكهو . سورة الربوج ما وارموار قلقلة ْايا ؛ : 2س

خ ب ك ط غ ا
خ ق ر ج ظ د



) 10(حفظ االدعية 



) 4(سظظو نا تشظظد ين دعاء نسس ترتيب دو      : 2



موالنا علي � عبادة كرنار ين كئي كئي نشانيو بتاوي ؛ ؟ع مامري املؤمنني . 1

كيا عملو نسس خمفي ما انسس كيا عملو نسس ظاهر كروا ما زيادة فضل ؛ ؟ .2

روزه  دار نسس افطار كراوا ما سوطط ثواب ؛ ؟ .3

شهر رمضان نا تني دسكا نا سوطط نامو ؛ ؟ .4
شهر اهللا املعظم ما كئي چار خصلة گهين كروا نو امر ؛ ؟                                                                       . 5

وضوء ما كلي كريت وقت روزه دار  نا گال ما پاين خود خبود چلو جائي تو سوطط حكم ؟ .     6
رجب نا مهينه ما متيطط كيا دن روزه كيدو ؟ انسس � روزه نو سوطط نام ؛ ؟ . 7

) 10(الفقه
)  10(سؤالو نا جوابو لكهو      5كوئي ي 



) 10(موعظة 
حسب الذيل سؤالو نا جواب لكهو ؟

) 4(رسول اهللا � چار موقع پر مجن كروا نو امر فرمايو ؛ � كيا ؛ ؟    : 1س

)  2(فجر تك بربط وجاؤسسس تو خدا اهنسس سوطط عذاب كرسسس؟  40هج شخص پوتانا گهر ما : 2س

. غناء � سنسس اهنا بدل  دين ين الحان انسس نعمات سنسس : 3س

.اهنسس مد نظر راكهي جواب دو . اسبوع تك ذكرو ئي  2ْا سال فن النغمات پر  

كئي كئي چيز  مساجد انسس جمالس ما لحن سي پرهائي ؛ ؟

واسطسس متيطط سوطط كوشش كرسو ؟پرهوا شاكلة سي مدح نسس بظظتر 



) 10(االخبار  

oral(شفهيناالسيفيةاجلامعة:3

exams( ْاكي�عطموىلْ مفضلورسا

2فرمايا؟عقدماشهر

�رضالدينبدرامسعيلسيدنا:1

مةخدينمطلقنيدعاةسيشانعجب

خمتصراماسطرتنيذكرينْاپ،كيدي

5،لكهو

نارضالدينوج�ابراهيمسيدنا:2

يمعظ�ْاپپرو،قحطمازمان

صراخمتذكر�فرمايوظاهرمعجزة

3،لكهو



)  10(االدب 

ابيات ين .ين ذكر فرماوي ؛ رض� سيدنا محمد برهان الدين رضما سيدنا طاهر سيف الدين ْا قصيدة  ) الف

)  10(سطر لكهو 5فحوى ين مدد سي سيدنا محمد برهان الدين  ين شان انسس تربية پر  پانچ 



سطر لكهو 10ابيات ين فحوى ين مدد سي سيدنا محمد برهان الدين  ين شان انسس تربية پر  



ا وارث سيدنا � مؤمنني نا حق مادعاء مبارك فرماوي ؛ ْاج سيدنا طاهر سيف الدين نرض سيدنا طاهر سيف الدين 

دعاء فرماوي ا بند ما سوطط سوطط. ين وباء سي حفاظة واسطسس دعاء فرماوي رهيا ؛Covid19عطمفضل سيف الدين 

. سطر ما لكهو 5؛ � 
Covidمؤمن  5. خةؤ عطاء فرمايا ؛ سوطط نسعطين وباء سي پناه ما رهسس � واسطسس سيدنا مفضل سيف الدين  19

النصيحة 



10-مضمون

 
ْ
� ا�  اهام الدا� رجب االصب � مبارك �ینه اثنا درمیان يس گذرا، اهام كئينك مواقيت دينیة ا

.یه مؤمنني ثر براكت � �رشو ورسا�ط ع االجل سید� مفضل سیف الدين

وے ؛ ا� اهام متنے جه براكت حاصل ك-یه مبارك �ینه ثر
ْ
روو نصيب �یو اهنا ثر اهام جه مواقيت ا

.سطر نو ايك مضمون ل�و15يس 10

مضمون ل�وا قبل رجب االصب ين ذكر ما ايك ویديو دی�� ؛ 

Click Here



)  10(حكم       

ْال محمد نو علم حاصل كرنار ين قدر سوطط ؛ ؟

ْال محمد نو كونا نزديك سي حاصل كروو جوئيسس ؟ 

حكمة ين وات مؤمن واسطسس سوطط ؛ ؟ 

اية ، حديث ، كالم ين مدد سي حسب الذيل سؤالو نا جواب لكهو ؟
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