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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

10 حفظ القرْان

10 االدعية

10 الفقه

10 االخبار

10 املوعظة

10 لسان الدعوة

10 االدب

10 الحكم

10 مضمون

5 تربية

5 متهيد



10-حفظ القرأن  
3:  خايل  جگه  ُپر  كروْاپيلي  سورة   ين  )                                                                                           الف

2:      نيچسس ْاپيلي  ْايتو      نسس  متام   كرو )   ب

)  ج

ـ    *    َكال  َبل  َال   ُتكِرُموَن  الَيِتيم     وَن   التَُّراثَ    َوَتأُكُل*   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ   *    َاكَال    َلمًّا   *   كًّا  َكال    ِاَذا   ُدكَِّت   اَال رُض   َدكًّا   َد*  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    *  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  َمَواِزيُن *ه َوَامَّا  َمن   ـــــــــــــــــــــــــ ـ َفَمن  َيعَمل  ِمثَقالَ  ذرَّ ـ َخَل*ٍة  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ*ق اقَرأ   ِباسِم  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نو   ثواب  وار   پٌرهوا   ما   پورا    قرْان  جميد  پٌرهوا3هج  سورة  
سس  �  سورة  خوش خط  ما  بالتمام  اعراب  ساائي  ؛  ، 

5:        لكهو



10-حفظ االدعية   
5:                        نسس  متام  كرو الدعاء لداعي العصر ين خايل جگه     )                                                                    الف 

5:    وري كرو  وتر  نا   قنوت  ين  دعاء  انسس  دعاء  پرهوا  ين شاكلة ين  خايل جگه  پ) ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــــــ
ــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

ــــــــ

1
2

3

4

5
6

7

8

4

1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



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

2:                                                مجلة ؤ  نسس  متام  كرو) ب

ـ ــــــــــــــــــاْثـار ناسبب نسس  وضوء نا  خـداقـيامــة نـا دن مـاري امـة فرماوسس ؛  صلعرسول اهللا .1 ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــ

ـ اللّْهمَ اين  اَعُوذُ بِكَ من الرِجسِ  النَجِسِ  اخلَبِيث ِ.2 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5:                        سؤالو  نا  جواب  تفسري  سي  لكهو  )  ج
2چيز   كئي   ؛ ؟           3مرد  نا  فقه   ما  سي  1)

2لكهو ؟          3پيشاب  انسس  غائط  كروا  ما  هج  امور   نو   خيال   راكهسس  امها  سي  كوئي  2)

مهيشه غسل كامل كرو،انسس اگربين سكسس تومتيطط  سگالوضوء انسس-؛فرماوسس رضالداعي االجل سيدناطاهرسيف الدين 3)

1متيطط  مناز   نا  سوى  كيا  مواقع  ما  وضوء  كرو   چهو   �   لكهو  ؟             -وضوء ين حالة پر رهو 

.ادب  لكهو 2بيت اخلالء  ين كوئي ي ) 2 ؛ ؟مناز ين مفتاح   سوطط) 1



10-االخبار       

6:                                              نيچسس  لكها  هوا  سؤالو  نا  پورا   مجلة   ما   جوابو   لكهو     )                                                                 الف 

نسس  سوطط  تكليف  پظظنچي  ؟صلعمسلمني  ين  بسس  فرماين  نا  سبب  رسول اهللا )  1

نا  كاكاجي  صاحب  نو  سوطط  نام  ؛  ؟   ْاپ  كئي  جگه  شهيد  يا  ؟  ْاپنو   قاتل  كون  ؛ ؟  صلعرسول اهللا )  2

�  سوطط  فرمايو  ؟صلعين  شان  ما  رسول اهللا معمهاجرين   انسس  انصار   نسس  ْاپس   ما   ائي  بنايا  هت  وقت   موالنا  علي )  3

4:           خايل  جگه   پوري   كرو   )   ب

ـ   ورس  مدينة   ما   رهيا  صلعرسول اهللا )  1 ـ   ورس  مكة  ما  رهيا   انسس   ــــــــــــــــ )13،   10(.                                  مبعوث  اوا  نا   بعد   ـــــــــــ

ـ  َعِلّي  ِمنِّي  َوَاَنا ِمنه )   2 )ميطط  علي  كي چهوطط ميطط  ْاپ  بيوسس  كي  چهو طط  ،  علي  مارا  كي  ؛  انسس(  .  يعين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   ـــاحد نا دن  اْمسان  سي  نداء  اْوي  هك   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)3 )الَ  فَىت اال عَلي الَ سَيفَ اال ذُواالفَقَار    ،  انَّ  هْذَا  لَلمُواسَاة   ( .                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ   بكتر   پهنا  هتا  صلعاحد  نا  دن  رسول اهللا)  4 ـ    زخم  الگا  هتا  ،  اْپيه  هت  دن   ــــــــــــــ )20، 60،  2(  .                          نسس  تقريبًا  ــــــــــــــ



10-االدب  

4:     مفهوم  پرهي  �  بيت  بالتمام  اعراب  ساسس لكهو)                                                  الف 

1:                                                                  الفاظ  ين  معْىن  لكهو  )  ب

5:    نصيحة  نو بند لكهي خايل جگه  پوري  كرو ) ج

مهارو  سالم  مهارا نيب  طه  نا  ! اسس  نسيم)  1

پاك  مزار  ين طرف  پهنچاؤجسس

الم ما مين كامل بركة ين حيثية ؛ اس-اْپنا  ميالد  مبارك) 2

عيد اكرب بين نسس اْوي ؛ 

اَنزل.2مُبشِّرًا  .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



10-املوعظة      
5:                                                                                            بتاؤ عالجما   نام لكهي اهنا   لسان الدعوة اْ متام  مجن   نا )                                             الف

5:                    ايك سطر  ما  جواب  لكهو  ) ب

�  سوطط   فرمايو  ؟صلعچاليس  دن  گوشت  �  مجنار   واسطسس  رسول اهللا )  1

�  كئي  چيز  نسس  چهري  سي  كانصصٌوانو  منع  فرمايو  ؛ ؟  صلعرسول اهللا )  2

�  سوطط  نسخة   بتايو  ؛  ؟  معكمر  نا  درد   واسطسس  امام  ) 3

گائي  نا  گوشت،  گهي   انسس  دودهـ  نا  باره  ما  سوطط  فرماوسس  ؛ ؟  صلعرسول اهللا )  4

رسهت  پر  روصصٌي  نو  تكرو  گرو  هوئي  ،اهنسس  كهائي  لسس تو  كتين  حسنة  ملسس  ؛ ؟ )  5



10-لسان الدعوة     

5:                                                 نسس  مجلة بناوا  ما  استعمال  كروالفاظ    نيچسس  ْاپيال  )                                                                                    الف 

5:                                               لكهو  نو  كوئي ي  ايك  معجزة  هج  متنسس  ياد  هوئي  �عطالداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين ْاقا يارض الداعي االجل سيدنا محمد برهان الدين )  ب

َعَلمتربيةشكايةضائعدرد



 س� ناكت يس مدد ليئ � ل�يسطر نو ايك 10� اوثر دوستمتارا 
ْ
.سكو �ومضمون ل�و، اهام ا

 اں ر� ؛�

اهين معر سوں ؛؟

كيئ طرح ا� كیوارے مال؟

اهين سوں خوبیو متنے ثسند ؛؟

 سوںactivityسا� كرو �و؟

ثس ما كیوارے مالقاة �ايئ ؛؟
ْ
ا

Covid ما مت� اهنا سا� كيئ طرح مالپ را�و �و؟ 19

10-مضمون 



10-الحكم 

2:                        تصوير  هج  حديث  ين  طرف  اشارة  كرسس ؛  �  با لتمام  اعراب  ساسس  لكهو  )                                     الف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-حديث  

2:                                                             مفهوم  پٌرهي  �  ْاية  بالتمام  اعراب  ساسس  لكهو  )  ب
خداخريحفاظة  نا  كرنار   ؛   انسس ارحم الرامحني؛  

2:                                                       الفاظ  ين  معْىن   لكهو  ) ج

4:                                                  نيچسس  ْاپيلي  ْاية   انسس   كالم    نو   مفهوم    لكهو   )د

2*            وهُو  الَّذي  يقبل  التَّوبةَ  عَن  عباده و يعفُو  عَنِ السَــيِــئَات ويعلَم  مَا  تَفعَلُون –ْاية )  1

2تَركُ  الذَنبِ    اَهونُ  من  طَلَبِ  التَّوبة            -كالم )2

....مَشحُونة  ) 4....  الذَّ َنب )  3....   زوايا  )  2....   يعفُو )  1
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