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Instructions 

.استعمال كرسسس  wide ruled paperجواب لكهوا واسطسس هر فرزند •

هر صفحة پر فرزند پوتانو نام لكهسسس •
هي نسس نو نام لكهوو هت بعد سؤال منرب يا سؤال لك subjectجواب لكهوا پهال  •

جواب لكهوو 

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 •



ماركس موضوع

15 حفظ القرْان

15 االدعية

10 الفقه

10 االخبار

20 املوعظة

20 لسان الدعوة

10 قصيدة

10 مدح-نصيحة

110 مجلة



) 15(حفظ القرْان
بسم اهللا الرمحن الرحيم

______ ا َمن َأَتجَعُل فيهقالوا _______  ِإّني جاِعٌل ِفي اَألرِض _________ قاَل َربَُّك َوِإذ 1

عَلموَنِإّني َأعَلُم ما ال َتقاَل َلَك  _______ َوِبَحمِدَك _______ الدِّماَء َوَنحُن ______ فيها َو

ِللَمالِئَكِة          َخليَفًة             ُيفِسُد ُنَسبُِّح               ُنَقدُِّسَيسِفكُ               
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) 15(حفظ القرْان
:لكهو االنشراح ين ْايات نسس ترتيب سي سورة 3

*  رغبواىل ربك فا*فاذا فرغت فانصب *ورفعنا لك ذكرك*  الذي انقض ظهرك* فان مع العسر يسرا *  عنك وزركووضعنا 
*ان مع العسر يسرا*نشرح لك صدركامل 

ُنِصَبتُخِلَقت             

السَّماِءاِجلباِلُسِطَحت
لِ ُرِفَعت                 اَألرِض                    اِإلِب

يتو �4
ْ
  ا

ْ
پا هوا الفاظ ين مدد يس ا

ْ
 متام كرونی� ا

َىل 
�
__                   __َكیَف ___أ�فَال یَنُظروَن ا

َىل 
�
____َكیَف ___ و َا

َىل 
�
____َكیَف ___ و َا

َىل 
�
____َكیَف ___ و َا

5

4



) 15(حفظ االدعية 
تسبيح فاطمة ما هج تسبيح ائي � ترتيب سي لكهو1

وار33________ 
وار33________ 
وار33________ 

وار1____________________ 

:وضوء نا اركان نسس صحيح ترتيب ما لكهو2
12345

4
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نيچسس ْاپا هوا الفاظ ين مدد سي ْاية الكرسي ين خايل جگه پر كرو3

ّال ُهَو 
�
ٰ�َ ا

�
ُ ال ا نٌَة َوال _____ا�� َوما ِيف _____ ا ِيف َ�ُ م____ۚۚ◌ ال تَأُٔ�ُذُه س�ِ

ّال ا��رِض ۗ
�
ي �َشَفُع ِعنَدُه ا َوالیدِهيم َوما َ�لَفهُم ۖ یَعَملُ ما بََني أ� _____ۚ َمن َذا ا��

ّال ِبام شاَء ۚ َوِسَع 
�
امو ______ ُحيیطوَن ِ�َيشٍء ِمن ِ�لِمِه ا اِت َوا��رَض ۖ َوال یَئوُدُه الس�

َوُهَو الَعِيل� الَعظميُ _______ 

َنوٌمِبِإذِنِهالَقّيوُم                  ِحفُظُهما                       ُكرِسيُُّه                    السَّموتِ             اَحليُّ 

) 15(حفظ االدعية 
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) 10(الفقه
حسب الذيل سؤالو نا جواب لكهوو 

)  2(؟         نفيس چيز موكي گيا2ئي ـاپنا درميان كصلعرسول اهللا :الف 

)  2(؟   هر زمان نا امام كونا فرزند ؛: ب

)  2(؟ نا داعي كون ؛ع م ْاجسس امام طيب : ج

)  2(؟مناز فرض كيدي اهنا نام لكهو5هج � صلعرسول اهللا : د

)2(؟  شيطان كونا سي درتو رهسس ؛:هـ 



) 10(االخبار  
حصیح جواب ثر نو نشان ل�ؤ

ما سوطط مجع كيدو؟ه� شيشع م موالتنا فاطمة . 1

ْاپ نيي جئي مال؟ع م تين رات بعد موالتنا فاطمة ـين وفاة نا كصلعرسول اهللا. 2

پر سوطط نازل كيدو؟مع خدا تعاْلى � جنة سي موالتنا فاطمة. 3

سيدة نساء العاملني كون ؛؟. 4

كونسس هدية ما عرض كيدو؟هت شكاري � هرين نو خوبصور. 5

وي؟ين حضرة ما ْاصلعكونا فرمان سي هرين پوتانا ه نسس لئي نسس رسول اهللا. 6

ين حضرة ما حاضر ئي؟ع م مؤمنني ين ايك مجاعة كظظاطط سي امام حسني . 7

كظظاطط تشريف راكهتا هتا؟ع م امام حسني . 8

ما وطن سي  ْايا ؛____مؤمنني � عرض كيدي هك موىل مهيطط ْاپ ين . 9

مناز واسطسس كيا وقت ما تيار اتا؟قسموالي راجا. 10

ت ب الف

نسو
ْ
ا زمزم برئ خامت 1

70 53 27 2

خوشبو مائدة تفاح 3

ع م موالتنا مرمي عصموالتنا فا�ة ع م موالتنا خدجية 4

عصامام حسني عصامام حسن صلعرسول اهللا 5

صلعرسول اهللا ع م جربئیل خدا تعاىل 6

شام مدينة مكة 7

شام مدينة مكة 8

حمبة كرامة بر� 9

وقت � بعد وقت � قبل وقت ثر 10



) 20()                    موعظة ( 2الفقه
سس؟يو جوئوْاموقع ما سوطط كظظالف

:لگاؤپرغلط انسس  صحيح پرب

سسيوي جوئرزوري سي وات كهـ  سگال سي من. 1

سسيهر كام شروع كروا پظظلسس بسم اهللا الرْمحن الرحيم بولؤو جوئ. 2

و عليكم افضل السالم-مؤمن ائي نسس ملسس تو ْا مثل سالم بولسس. 3

ين تسبيح كرسس»  ال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم« كوئي خوف يا مشكل هوئي تو . 4
كظظي نسس مدد مانگسس» يف امان اهللا« بيجا سي كام هوئي تو . 5



12345

10

10



) 20(لسان الدعوة       
نا الفاظ نا بدل متيطط لسان الدعوة نا هج الفاظ سيكها چهو هت لكهوEnglishالف 

دهوندوا نكالsticksسگال  لوگو جنگل ما   . 1
بين گيوpileنا نزديك مهوتو   صلعوري دير ما رسول اهللا . 2

؛jewelsچيز � سگال به اضضهاوي هيت � تو قيميت   هج. 3

كيدي                              planningايك روز نگظظبان �     . 4

كرسسس تو اهنسس زندگي ما گهنو نقصان اضضهاؤو پرسسسwasteهج شخص قيميت وقت نسس  . 5
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) 20(لسان الدعوة       
كري نسس لكهويحصح؛؟ اهنسس غلطؤ ما كيو لفظ ةنيچسس نا مجلب

»مؤمن ين مجاعة« موْلى وعظ ما فرماوسس ؛ . 1

مارا نزديك گهين كتاب ؛. 2

؛اترسس فرشهتگهنا ليلة القدر ما. 3

بالء نا پظظال شظظداء ؛ركع م موالنا حر . 4

نا قصائد ياد ؛» داءهسيد الشاي«منسس . 5

صحيح غلط
10



) 10(قصيدة
الف

ْا قصيدة مباركة كو� تصنيف فرمايا ؛؟. 1

ْاقصيدة مباركة كوين شان ما ؛؟. 2

Aجوروصحيح مصرع نسس . ب 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6

2

2

6



) 10(نصيحة
د متام كرونيچسس ْاپا هوا الفاظ ين مدد سي بيوسس بن

________ىلـــــن � اعــــان دیــــ؛ بره

_________روـاكء �ـــــــــاكء ا� ابـــــب

نسو �ي نلكے تو �يئ گیو
ْ
______ايك ا

_____اجة ـ� �يئ جاس مؤمن ين ح

__________چلو اهنا اوثر ثريه لو 

لوـــــــــــــزيزو چــــــارا عـــــو اے پیلـــچ

سزب          زن           وظيفة           دعاء          عافية بالدوام        كام           سالم            متام              كالم

نزد رب ذو املنن___ رات دن ؛ 
� �ن___ __� رشه � ________

 
ْ
_____� ثرهتا ر� مرد و ____ ا

وںشه مفضل � �م ين ماال جپ
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