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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

20 حفظ القرْان

10 االدعية

10 الفقه

10 االخبار

10 املوعظة

10 لسان الدعوة

10 قصيدة

10 مدح-نصيحة

10 تربية

10 متهيد



20-القرْان  حفظ 
5:                                                                                                                            نيچسس  لكهيلي  سورة  ين  خايل  جگه  ُپر  كرو) الف

*ــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ *   ـــــــــــــــــــــــ  
*َوالشَّفِع َوالَوتر 

ـــــــــــــــــــــ َا َفَال  َينُظُروَن  ِاىل ــــــــ
*َكيَف   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

َوُطوِر * ـــــــــــــــــــــــــ    َو ــــــــــــــــــــــــــــ  
*ِسِنني 

ُامُّه َف* َوَامَّا  َمن  ــــــــــــــــــ   َمَواِزيُنه 

*َيةَوَما  َادرصْصك  َما ِه* ــــــــــــــــــــــــــ 
*ــــــــــــــــــ  َحاِمَية 

5:                                                                                                                            لكهي اهنا   اوپر   اعراب    كرونيچسس  لكهيلي  ْاية )  ب 

*اهللا  على  قلوم  وعلى  مسعهم  وعلى  ابصارهم  غشوة وهلم  عذاب  عظيم ختم  

5:                       ساسس  مالؤكامل  ب ين ْايتو    نسس  كامل  الف  ) ج

"ب  " كامل   "  الف" كامل 

*لليسرى فَسَنيسِّره   . ا *نًا  وَ  شَفَتَنيِ ولسَا . 1

*ان  نَفَعَت  الذِّكرىفَذَكِّر   . ب 2 .  كّذّبو بِاحلُسىن*

*النَجدَينِ وهَدَينهُ  . ت 3 .  صَدَّقو بِاحلُسىن*

*شَرِ  غَاسقٍ  اذَا  وقَب ومن .ث *لليسرى ونيسِّركَ  . 4

*للعُسرى فَسَنيسِّره  .ج *شَرِ  مَا  خَلَقمن .5



5:                        نيچسس   ْاپيلي          سورتو    ين  ترتيب  نسس  متام  كرو )  د 

20-حفظ القرأن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسورة احلمد
سورة 

سورة النصرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالخالص

سورة املاعون سورة اهلمزةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سورة 
الكافرون

سورة 
القارعة ةسورة البينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



10-حفظ االدعية   

5:                        متاري  مدد  واسطسس  الفاظ  ْاپا ؛   –نيچسس   ْاپيلي           دعاؤ  ين  خايل  جگه    نسس  متام  كرو )  الف 

َيا                             الَعاِفَيَة              الدُّنَتَوكَّلُت                            َشرٍّ                           َخٍري                      َاعَلنُت                  اْالِخَرِة                     َوَصوََّره                          َاسَررُت                         ُمِعزَّ                  



ــــــــــــــــــــ

ــــــ

ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3:                                              نيچسس  لكهيلي  دعاؤ   ين  خايل  جگه  ُپر  كرو) ب

10-حفظ االدعية   

2:                                                     نيچسس  هج  عمل  ين  شاكلة  بتاوا  ما   ْاوي  ؛  �   كريت  وقت  هج  دعاء  پٌرهئيسس  ؛   هت   لكهو  )   ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــــــ

ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــ



10-الفقه     
5:                                                                           نيچسس  ْاپيال  سؤالو  نا   پورا   مجلة  ما  جوابو   لكهو    )                                                                 الف 

طهارة  يعين   سوطط  ؟  )      1

؟فريضة  نا  كتنا  غسل ؛  ؟  سنة  نا  كتنا  غسل  ؛  ؟  مسجد  ين  كتين  ادب  ؛ ) 2

؟تحّية  املسجد  ين  كتين  ركعة  ؛  ؟  امها  كئي  سورة  پٌرهائي  ؛  )  3
ين  جامع  انور  تعمري  كيدي  تو  سوطط   بركات  عام  ئي  گئي  ؟  ع م� حاكم  امامرضهج  دن  سي  ْاقا موْىل )4

بناواما   ما  سوطط  ثواب  ؛ ؟ مسجد  )5

5.                                                   جواب  ما  پورا  مجلة  لكهي  نسس خايل  جگه  ُپر  كروو -خايل  جگه  پوري  كرو  ) ب

.ـــــــــــــــــــــ    ين  غذاء  لسس  انسس  ـــــــــــــــــــــــ   ين  غذاء  سي دور  رهسس)  2. بئس  العبد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )   1

.�  مدينة  ين  طرف  هجرة كيدي  تو  پظظلو  عمل   ــــــــــــــــــــــ  بناويصلعرسول اهللا )  3

.                          ب ؛ سواك  منهـ  واسطسس ـــــــــــــــــــ  نو سبب ؛  انسس  رب  ين  ـــــــــــــ   نو  سب)  5.                                                                            مسجد  ما  داخل  ائي  تو  ـــــــــــــــــــــ    پگ  ْا گل  كرسس)  4



10-االخبار       
3:                                              نيچسس  لكها  هوا  سؤالو  نا  پورا   مجلة   ما   جوابو   لكهو     )                                                                 الف 

5:                                                                 پورا  مجلة  لكهي   نسس خايل جگه  ُپر  كروو   -خايل جگه  پوري  كرو  ) ب

.  نا رأس  مبارك  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ما  مدفون  ؛ع مامام  حسني ) 1

.نا  پظظال  امام  ــــــــــــــــــــ  ؛ اّمة  ) 2

.  ْاپنا  باواجي  صاحب  ساسس  پدهاراع م  لٌرائي  ما  موالنا عّباس علمدار ـــــــــــــــــــــــــــ  ) 3

.ين  زيارة  ما  ـــــــــــــــــ  انسس  ـــــــــــــــــــ  نو  ثواب ؛ع م حسني امام ) 4

2:              فضائل  لكهو  2نا  كوئي  ي  ع م امام  حسني  انسس  ع م  امام حسن ) ج

ْاپنا  باواجي صاحب  نو  نام  سوطط  ؛ ؟)   3؟چيز  ما  بركة  ْاپي ؛ 3� ْاپين كئي تعخدا )2طط  عمل  فرمايو؟معوية  ساسس  جنگ  ئي  تو  ْاپ�  سو)  1



10-املوعظة      
3:                                              پورا  مجلة  لكهي   نسس خايل جگه  ُپر  كروو -خايل جگه  پوري  كرو  )الف

.؛ــــــــــــــــ  بولوا  ما  خدا  ين  ناراضگي )  2. بولوا  ما  خدا  ين  ــــــــــــــــــــ   ؛ــــــــــــــــــ   ) 1

2:                                                       ما لكهوو  answer sheetنيچسس  ْاپيال فقرات  پٌرهي  نسس   صحيح جواب نسس  متارا  ) ب

ورس نا ائي محمد ْاوي  اهنا  هاتـهـ  ما  سي 2ُسين  حفظ كري  رهيا  هتا ، اتين وار  ما  اهنا  audioايك  دن  مرتضْى  اّمي  نا  فون  ما  سي قرْان  جميد نو 
ْايا  پوچهوطط  پري   گيو  ، محمد رووا  الگا  تو  اّمي اگي  نسسcrackما screenچهينوا  الگا،  بيوسس  ائيو  ين لٌرائي ما فون  زمني  پر  گري گيو  انسس اهين فون 

هك  سوطط  يو  دكرا؟  تيوارسس مرتضْى  نسس  سوطط  جواب  ْاپو و  جووسس؟

5.    يوكرو  انسس  اهنا  سبب  متنسس  سوطط  فائدة  shareمتارا  ساسس  كوئي  واقعة  بنو  هوئي  هج  ما  متيطط  سچ بولوانسس  اختيار  كيدو  هوئي  �  واقعة  نسس ) ج

مهارا بيوسس ين-sorry! اّمي

يو  انسس لٌرائي ما فون  گري گ
crackپري گيو.

هي مهيطط  كئي نت!اّمي 
تو  پظظالcrackكيدو، 

.هتو }  سي



10-قصيدة     

6:                                              ين  خايل  جگه  ُپر  كروابيات  ) الف 

ما لكهيال  الفاظ هجBox) ب
بند  ما ْاوسس ؛  اهنسس  �  بند  

4:                                    ما  لكهوboxنا  

َسنَحِديَقِة ــــــــــــــــــــــ  الَح* َيابَن  ـــــــــــــــــــــــــــــ  َيا      
ـ  َياُحسني نــــزَّهَراِء ــــــــــــــــــــــــ   الَّلَب* ُارِضعَت  ِمن  ـــــــــــــــــ  ـ  َانَت  ـــــــ ِاَذا َما َحاَن حنيِفي َحَياِتي َو* َانَت ـــــــ

ـ   َو   ــــــــــــــــــــــَوِبَاهِلي  ـ*  ِبَاِبي َانَت  َو ُامِّي  َيا ُحَسني  ــــــــــــــ

ــــــ

ـــــــــــــ

ـــــــ
ـــــــ

22

1

1

يهولُنِي  حَال  احلَرم يا لَهفَتَا  للسَّيِدَات



10-مدح    /نصيحة 
10:                               نيچسس  لكهي  هوي  مدح  ين  خايل  جگه  پوري  كرو)                                                                       الف



10-لسان الدعوة     

3:                                                 نسس  مجلة بناوا  ما  استعمال  كرو3نيچسس  ْاپيال  الفاظ ما سي كوئي  ي )                                                                                    الف 

2:       مجع  نو   لفظ استعمال كرو   –نيچسس  ْاپيال  مجلة  ما  واحد )  ب

ـ  فرزند  ديين  تعليم  سي  محروم  �  رهسسط ع ْاقا  موْىل )  1 )مؤمن  ، مؤمنني  . (  مهيشه  ارشاد  فرماوسس ؛  كوئي ــــــــــــــــــــ

ـ        ؛ط ع ْاقا موْىل ) 2 )ذاكر  ، ذاكرين  .( فرماوسس  ؛  هك   سگال  مؤمنني  ـــــــــــــــــــــــــــ

2:                    كرو exclamation-!  ، عالمة التعجب comma-وقفة -كلمات نورانية انسس مجلة ؤ پرهي   نسس مناسب عالمة  )  ج
ارسس  دريا  اهنا موج  سي  ؛   فرماوسس ؛  باواجي  صاحب  ين  شهادة  پر سات اْمسان رويا  ارسس   متام  زمني  روئي ْا  كون فرماوسس ؛   زين  العابدين   فرماوسسالعابدين  زين " 

"رسس ايك ايك پتو  پتو   رويو رويا  نبات روئي  اوانرويا  متام چرنده درنده پرنده رويا  ارسس   اْمسان ما مالئكة  رويا  عرش پر  خدا   رويا  ارسس  زمني  ما  جن انسس  انس  رويا  حي

حالوةگهريائيُبٌرهياسرسزبقبلة



10-لسان الدعوة     

3:                                                              وباء  ما  هج  بركات  ليوو  نصيب  يو  � ي  ذكر  كروو-مجلة  لكهو   5تصوير  ديكهي  اهنا پر  ) د
عاملي وباء
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