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Instructions for Teachers

 فرزندو نسسscreen  پر  سؤالdisplay  ا اْوسس مانوا  واسطسس كظظوا مع م نو وسيلة  انسس نذراملقام ط ع كيدا پظظال اْقا موىل.

 نا سؤالو الگ موضوعسگالSlide پر اْپوا ما اْيا ؛.

 حده ينا جواب علْموضوعفرزند هرanswer paper  پر لكهسس ، انسس  هرpaper  پر اهنو نام انسس درجة لكهسس.

بسم اهللا لكهي  نسس  جواب لكهوا پهالsubject  نو نام لكهوو هت بعد سؤال منرب يا سؤال لكهي نسس جواب لكهوو

examiner  نو سؤالموضوعهجscreen  پرdisplay  نسس مقرر كرسس ، اهنو  جواب لكهوا واسطسس فرزندوtime fix  كري پظظلسس
.كروا ما اْوسس  displayنسس  slideسي خرب كروا ما اْوسس ، هت بعد بيجا مضمون ين 

 اگر كوئي فرزند نسس مزيد وقت ين ضرورة هوئي تو  فرزندscreen   پر  سيimage  لئي نسس جوابcontinue  كري سكسس ؛  .

ْحده يسؤالو نا جوابو علslides  ما پرهاؤنار واسطسس اْپوا ما اْيا ؛  .
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ماركسموضوع
10حفظ القرْان

10االدعية
10فقه 

10اخبار 
10االدب

10موعظة
10مضمون

10حكم
10تربية

10متهيد
100مجلة 



رنگ ما هج حروف ؛ � كيا  light blueسورة  الفجر  ما : 2س

)  2(حكم ين طرف اشارة ؛ ؟  

)  3( ما كيا حروف � حكم ما ْايا ؛ ؟    screenshotسورة نا : ب 

) 10(حفظ القرْان
نسسْاياتينالفجرسورةسيماappمحفظ:1س

maskپانچ.؛ْاويماْاپوانسسكريmaskنسسكلمات

)5(كرومكملْاياتلكهي 12

3
4

5



) 10(حفظ االدعية 
. سين نسس � كئي دعاء ؛  انسس كيوارسس پرهائي ؛ � لكهو  Audi o:1س

كيوارسس پرهائي ؛دعاء نو نام Audioمنرب

1

2

3

4

5

Click Here



) 10(الفقه
)  5:  ( خايل جگه مكمل كرو : 1س

.  كرسس _______   مؤمن بيمار ائي تو : 1

.  ع ئي جاسسسضائ________ كرسسس تو اهنو ) كاال واال ( اگر جزع فزع : 2

؛ _________ بيمار نسس پريگوا ما گهنو  : 3

نا ________ وهاطط لگ پريگنار جظظاطط لگ بيمار نا نزديك بيتهسس ،: 4

.  كياره ما ؛ 

سؤالو نا جواب لكهو ؟   حسب الذيل : 2س

)  3( چيز سي دسس ؟      ميت نسس كتنا غسل دسس انسس كئي: الف 

)  3( جنازه ساسس چلوا ما سوطط ادب  ؛ ؟    : ب 



) 10(االخبار  
ينسبق�.گياپرهيسبقنوالسترداعيمقاممتيططمافصلْا

ينعطالدينسيفمفضلقدرعايلسيدنااالجلالداعيسيمدد

؟لكهوسطر10ماشان

TIP:واسطسسمددمتنسسaudio؛موكليين�Audioوقتسنيت

notesسكائي؛لئي



)  10(االدب 
) 1(اْ بيت كيوارسس پرهوا ما اْوسس ؛ ؟       :1س

)2.        (سوطط مثال لئي ائمة طاهرين پر صلوات پرهي ؛ � رضاوپر  بيت ما سيدنا طاهر سيف الدين :2س

)  3.   (واسطسس طول العمر ين دعاء لكهوعطمتيطط اْ شاكلة سي سيدنا مفضل سيف الدين : 3س



)  10(االدب 

اوپر نصيحة نا بند ين  فحوى لكهو :1س

)  5(اهين مدد لئي فيض املوائد الربهانية ما سوطط ثواب؛ ، بركة ؛  �  لكهو  ؟       



) 10(موعظة 
)  5(كرو    markحسب الذيل مجلة نسس صحيح انسس غلط :1س

مجلة ؤمنرب

؛ معروف ين معىن روزي كماوو1

فرماوسس ؛ هر معروف صدقة ؛ صلع رسول اهللا 2

 ؛؛ معروف نو عمل خراب موت سي اوسسامام فرماوسس3

نار ؛ خدا ين طرف لوگو نا زيادة محبوب شخص محنة كر4

لوگو ؛ دنيا ما انسس ْاخرة ما ي معروف نامعروف نا لوگو5



موعظة 

حسب الذيل سؤالو ناجواب لكهو: 2س

) 2(كئي چيزو خدا تعاىل نا غصة نسس جبهاوسس ؛ ؟      : الف 

) 3( � سوطط نسخة بتايو ؛ ؟    معبيمار نسس شفاء حاصل ائي هت واسطسس امام : ب 



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       

)  2( خايل جگه مكمل كرو       :  2س

12

)  5( ْاية ين معىن ين مدد سي فحوى لكهو: 1س

Covid: 3س ي ين وباء نا ايام ما كئ 19

 تالوة انسس شاكلة سي متيطط قرْان جميد ين

)  2( حفظ واسطسس عمل كيدو ؟   

امل شهر اهللا املعظم ما متيطط دور ما ش

)  )1يا؟  
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