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 25املقدمة                                                                                                     
 فرماوسس ؛، ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىْل 

America ما  weekend   انسسvacation    ما استراحة واسطسس جائي ؛، ثثورو هفهت كام كيدو
كوئي   جوئيسس،  ليوي  راحة  هوسس  تو  هوئي  كيدو  كام  ورس  ثثورا  يا  ثثر  farmhouseهوئي 

يا دريا كناره ثثر جائي ؛، امها غرض هي { هوئي ؛ هك     hill stationجائي ؛ ، تو كوئي  
mind fresh   اعتد انسس  صحة  ما  عقل  ما،  جسم  انسس  تاهك  هتائي  ملسس،  راحة  انسس  ال رهسس، 

 هوسس ْائنده وقت ما نشاط انسس سكون سي كامو بظظتر شاكلة سي كري سكسس،.... 
كتناك لوككو  اهوا هوئي ؛ هك راحة ليوا واسطسس هج نا سي خدا منع كيدو ؛، هج نا اوثثر  

نتهي، بلكه  هي استعمال كرسس ؛، تو اهنسس راحة مليت {  ) مخر انسس مسكرات(  خدا ين لعنة ؛  
 هجي زيادة  تكليف ما ْاوي جائي ؛،... 

مؤمنني ين مجاعة ! اسس اولياء اهلل نا فرمان مطابق استراحة لينار لوككو ! متيطط سككال هر ورس  
سي   لحاظ  ايك  ححهو،  هتاؤ  حاضر  نسس  موكي  سككلو  متارو  ما  جمالس  ين  حسني  ما  ابتداء  نا 

...  انسس هي شغل ما متنسس كوئي وقت َتَعب   كظظئيسس تو هي متارو اصل شغل ؛، اصل عمل ؛
الككتو { نتهي، بلكه راحة { راحة ؛،... بلكه اهنا سي ثثورا   ورس  راحة ما{ ككزرسس  

 ؛، ...  
اسس عزيزو ! هي { مثل متيطط استراحة ليوا نسس اولياء اهلل نا مزار ثثر جاؤ ححهو، عجب وهاطط راحة  

ناظر ديكهوا سي هبي راحة ملسس ؛،  تو متطط استراحة  ملسس ؛، هي { مثل خدا ين قدرة نا م 
 ليوا واسطسس ضرور جاؤ، انسس هج مثل الئق هتائي ؛، هي { مثل هر عمل كرجو،  

هك     Vacationجيم   ليوي جوئيسس، اي هنيطط  هتائي تو مناز ثثٌرهي {  وقت  مناز نو  ثثر جاؤ انسس 
 ثثر ؛، تو مناز ين ححهضضي....    vacationمهنا تو 
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 مقدمة ثثرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو

 ثثر سوطط كام جائي ؛؟   vacationلوككو  •

 

 
 
 

 
زيادة   • بلكه  مليت  نتهي  راحة  سي  نا  هج  ؛  كرسس  عمل  اهؤو  واسطسس  راحة  لوككو  كتناك 

 تكليف ما ْاوي جائي ؛، اهوا سوطط عمل ؛، اهنا سي كئي طرح دور رهؤو  جوئيسس؟

 

 
 
 

 
 عمل سوطط ؛؟  اهنا سي متنسس سوطط ملسس ؛؟متارو اصل شغل اصل   •
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 مؤمنني استراحة ليوا كظظاطط جائي ؛؟ متيطط هي مثل كوئي جككه ثثر ككيا ححهوطط؟  •

 

 
 
 

 
 ثثر جائي تو سوطط الئق عمل كرسس اهنا واسطسس  سوطط خيال راكهؤو  جوئيسس    vacationمؤمنني   •
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        20                                                                         حفظ القرْان                 
 

انسس هي سورة نو نام  ،    ْاية نا بعد ين ْاية   اهنا سامنسس هي  لكهوا ما ْاوي ؛ ْايات هج1س:

   10                                                                                                                     لكهو

 
 
 
 

 سورة نو نام  اهنا بعد ين اْية  اْية
 وفرعون ذي االوتاد

  

 ولسوف يعطيك ربك فترضى 
  

 يومئذ حتدث اخبارها 
  

 ونيسرك لليسرى 
  

 ااهله مسرور اهن كان يف 
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 5 نا نيححسس  خط ؛  امها  جتويد نو سوطط حكم ؛  هي لكهو.                               كلمة هج  :2س

 اخفاء (   قلقلة            ادغام بغري الغنة   ادغام مع الغنة                مد          )  اظهار

ــ   * الز َق ُّومِم شَجَرَةُ لًا أَأَذَلِكَ خَري نُزُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   * بدُحُوًرا وَلَهُم عَذَاب وَاصِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   *   بِي مُ  وَقَالُوا إِن هَذَا إِل َّا سِحر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   *   ـتُم دَاخِرُونَـنقُل نَعَم وَأ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *  ش َّاِربَِيةٍ لِلبَيضَاءَ لَذ َّ

 ( 5 ).           ام سورتو نا نام ترتيب سي لكهولكك مت    " الربوج " سي "سورة النباء سورة)الف(             :3س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   النباء  سورة ا

 سورة الربو ج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
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 20                                                                                      الفقـه                                                                                             
 (10)       ايك مجلة ما  جواب لكهو                   الف ( 

                    ؟نشاين  بتاوي  ؛       3عبادة كرنار  ين  كــئي      هي   ص عامري املؤمنني  موالنا علي  (1

 ــ ــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعين  سوطط ؟    مخس "    مخس واجب ؛" (2

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْاوسس   ؟    كوئي شخص مخس نكالوا قبل ككذري جائي تو اهنا كيا مال ماسي  مخس نكالوا ما  (3

 ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نا نامو لكهو   2شظظر رمضان املعظم نا  تني  دسكا ما سي كوئي هبي   (4

 ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ين ركعة  كـتين ؛   ؟    سنة ين ركعة   كـتـين  انسس      فريضة تو امها سي   ،    ؛ ركعة مناز   51ايك دن انسس رات ما  (5

 ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

2 

2 

2 

2 

2 



 عاشرة الدرجة ال   هـ   1443الفصل االول  

 

8 
 

 ؟                                         ديكهافرشهت ؤ نسس اختصام كرتا هي سوطط ححيز ما  صلع معراج ين رات ما رسول اهلل: 2س
                                                                                                    5                           هي لكهو ؟ ياري ملينسس عمل ما سوطط ين بركة لئي متهي ذكر     

 
 
 
 
 

      

" ؛خدا موكلسس  ما سي ايك فرشهت نسسجنة نا خزان "                  )الف(               :3س  
؟   هي فرشهت نسس خدا كونا واسطسس موكلسس ؛                                                                                                                                      

       ؟ سوطط عمل كرسس ؛  هي                                                                                                                                         
                                  5اهنا سي زكوة ْاثثنار نسس سوطط فائدة هتائي ؛؟     

 
 
 
 

 20                                                                              موعظة           2الفقه                                                                                     
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 6                                                                                                                            )الف(سؤال نا جواب لكهو.

 هي خاطر ْاثث هي مؤمنني نسس كيو عمل كروا نو فرمايو ؟  قيامة نا دن كـئي ححيز سي فخر كهاسسس؟   صلعرسول اهلل  (1

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟       رسول اهلل صلع ين فطرة ثثر  هؤو ثثيند هوئي تو هي سوطط عمل كرسسشخص نسس  ج  (2

ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 ؟  مؤمن نو دين كيوارسس كامل هتائي ؛   (3

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ب ( 

 

    5هي سوطط جواب فضل فرمايو هي خمتصرا لكهو.        صلع  رسول اهلل ْا بئريو نسس 
 
 
 

 كوئي هبي ايك سؤال نو جواب لكهو ؟  
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                                                                    5                                    ــكـيئ ثثاححن ححزي  سعادة ما يس ؛؟   (1

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؟    بئريو  ححار قمس  ان ؛.  كيا كيا  ؟  عريب ما جه انم ؛   اسسن  اهين تفسري سوطط ؛  (2
4            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
                                                                                       

 
 
 
 

 20                                                                                                   الحكم                                                                              
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                                                                                                                           4                                                                                      ج  ْاية  نو  ْا  مضمون ؛  هت لكهو                    
برهان ْاوي ؛ انسس مهيطط هي متاري طرف سي  طرف خداتعال  نسس سككال متنسسلوككو!  اسس

 واضح روشن نور اتارو ؛.
 

 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________ 

 1         ب : ْا اية كيا داعي ين شان ين طرف اشارة كرسس ؛ ؟                 
 

 __________________________________________ 
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 6                                                           : حسب الذيل حديث انسس كالم ين فحوى لكهو ؟  2س

 حديث :______________________________________  
 :_______________________________________ كالم 

ب: حديث انسس كالم ين روشين ما ذكر كرو هك خوش موهي انسس هنستا ححهره راكهوا نا 
                                                               4سوطط فوائد ؛ ؟                                                   

 __________ _________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________ 
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اهين  لوككو ساهتسس مالثث كـئي طرح راكهوو؟ هي باره ما هج كالم متيطط ثثٌرهي ككيا ححهو :    3س
          3ى لكهو ؟                                  فحو

 ________________________________________________
 __ ______________________________________________

___________________________________________ _____ 
  2  ؟  عمل كيدوسوطط خرب ككريي نا فرمان عايل مطابق متيطط مؤمن ين ب : 

 ___________________________________________
 ___________________________________________ 

 
 


