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 ١٠     املقدمة
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نا هاـ سي ميتهو شربة چاكهوو هوئي تو سوطط سنهبالؤو   ص ع: موالنا علي ١س 
     ٢جوئيسس ؟          

________________________________________ 
 

� ذكر  ط ع: ذوق پر سوطط چيزو  اثر كرسس ؛؟  امها سي كتين چيزو ْاقا موْىل ٢س  
                   ٢  فرماوي؟

________________________________________ 
 

 ٣متارو ذوق سالمة رهسس هت خاطر  هر جگه هر حال ما سوطط كروو جوئيسس؟ : ٣س
________________________________________ 

 
� ذكرو فرماوي  امها سي كوئي ايك پر  ط ع: ذوق نا هج نكات ين ْاقا موْىل  ٤س

  ٣     متيطط كئي طرح عمل كرسو � لكهو.
________________________________________ 
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 ١٥    حـفـظ الـقـرْان

 ٩ كرو . ين   خا يل   جگه    پو ري الشمس انسس سورة البلد)نيچسس لكهيلي  سورة  ۱(

 
 * َوَما َبَناَها ________ *  َو __________  َواللَّْيِل ِإَذا  .١

 *  _________َقْد َأْفَلَح َمْن *  َوَتْقَواَها _______َفَأْلَهَمَها  .٢

 * ________ِبَطْغـٰوَها*  ِاِذا ْنَبَعَث   ________َكذََّبْت   .٣

*  َفَكـذَُّبْوُه َفَعَقُرْوَها   ___________َفَقاَل َلُهْم َرُسْوُل اِهللا َناَقـَة اِهللا     .٤

 *  _________َيَخاُف َوال َهـا *َفَسوّٰ _________ َربُُّهْم _َعَلْيِهْم_____

 * ُلَبًدا َماًال ___________َيُقوُل  * َعَلْيِه َأَحد ________َيْحَسُب َأْن َلْن َا .٥

 *  ________َوَما َأْدَراَك َما *    ________َتَحَم ـــاقْ   َفَال .٦

 * __________َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي *   _______ َفكُّ .٧

 *  _________َأْو ِمْسِكيًنا َذا *  _________َيِتيًما َذا  .٨
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 ٦ نا پچهي ين اْية  ساسس جورو.نسس سامنسس ين كامل ما اه)  نيچسس  لكهيلي  اْيتو ٥(

 َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ  ا َذاَت َلَهٍبى َناًرلٰ َسَيْص

 َشْهٍرِف َالــ نْ ٌر مِّـــَقْدِر َخْيــلـَلْيَلُة ا نَ ِنْيِر ِسْيَوُطْو

 ٍلْن ِسجِّْيِهْم ِبِحَجاَرٍة مَِّتْرِمْي ِئَل َفال َتْنَهرْ آَوَأمَّا السَّ

 َحَطِبَحمَّاَلَة اْل ه] تــــَرأاْموَّ َلا َأَباِبْيَوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًر

 نِ ْيَالمِ َبَلِد الـــَذا اَوٰه نَ ُمَصلِّْيــــلــَفَوْيٌل ل

 نَ ْم َساُهْووِ ـالَِّذيَن ُهْم َعْن َصلٍّ َقْدرِ لـاْدَراَك َما َلْيَلُة َاَوَما 

 

 ١٥     حفظ االدعية
 

  
                                                                                                                    ٦                        لكهو،       ؛ اهنسس تصوير نا سامنسسپرهائي  تصاوير ديكهي � وقت هج دعاءْا  

ء سس دعا ه رسس پر  كيوا
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 ٥ نيچسس لكهيلي دعاء مكمل كرو.

 

 _________اُهللا  _______{ الطَاِهِرْيَن الـِذْيَن   ______َداِعي  ____َاللهمَّ ِانَّ 

َوُهَو   ______النَّصِّ  ______م ِفْي ِها   َوَجَعَل ُدرَّ ِاَماَمِتْكَمَة َو اٍَّتاُهْم ُملــًكا َعِظْيًمِحَوالــ

اُملؤِمِنْيَن سيُدَنا َوَموالَنا  ______الالَِّئِذْين َو  ____

 *امرهْعِل َوَا _______الدِّين * َفَاِطِل اللهمَّ  ______________________ 

 
 ٥                                                                    :نيچسس لكها الفاظ ين مدد سي دُعاء ين خايل جگه نسس  پوري كرو

                                                        
 حمَدُكَ وا ننا َماَللّه-------    و---------    و--------      عَلَيكَ اخلَري-----    

نعبدُ   اياكَ   --------ممّن يفجركَ  --------لَكَ ونخنع و  -----------والَ
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 ي وصَللَكَ نو----------   سعْى ولَيكَ نامحَتَكَ ------وو  ررجن  و    ---------     

 ذَابكَ بِالكَافرِين مُلحق.عَذَابكَ اجلدَّ انَّ عَ 

 
 اَللّهمَ ،نستَعينك ،    نكفُرك ،        نختلع ،        حنفُد ، خنافُ ،  ونستغفرك ، نشكُرك ، وخنشَع ُ، نسجد

 

                   ١٠      الفقه

٤                                                                                                                                                                                       جگه  پورو  الف)خايل
   

 _______________  يُنالدِّ  ِل.َه١

 اابَ ______ َو لِمالِع________نااَ   . ٢

 

 ٦                                                                                                                                                        سؤالو   نا  جواب  لكهو  ب)           
   

  .كيا  كتاب  ما  هر  چيز    نو    علم  چهسس؟١
_______________________________________________    

  م  نا  سات  دعائم  كيا   چهسس؟        .اسال٢  
_______________________________________________  

 ؟ .فىت  يعين  سو  ٣        
_______________________________________________    
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 صاحب  سي  سات  دعائم   ين  معرفة  ائي  چهسس ؟  كيا.٤
_______________________________________________      

 ؟ صاحب چهسس   كونه  نا درواز   نا مدينة.علم   5
_______________________________________________            

 .كيدو چهسس فرضكيا دعامة نسس    دل پر    تعاىل �.خدا 6
_______________________________________________ 

             

 ١٠       خبارالا     

 
  ٤ الف)    ايك  سطر   ما  جواب    لكهو    

 
 ئي  ؟ ططا ظظتاريخ   انسس   ك  كــئيين   والدة   ع م   .موال  نا  علي١

_______________________________________________    
  .صاحبة    نو   نام  مبارك   لكهو   ططنا  باواجي  صاحب  انسس  ماع م   .موال  تنا  فاطمة  ٢

_______________________________________________           

      ؟ ؛ واسطسس فرماياكو� كونا اْمجلة       " اةاسَ وَ لمُ ه لَ هذِ  نَّ اِ  ". ٣

_______________________________________________             
 ؟كتنا   مسلمني  لئي  نسس  مدينة  سي  نكال      صلع اُحُد  ين  جنگ   ما  رسول اهللا. ٤

_______________________________________________            
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 سؤالو  نا  تفسري    سي  جواب   لكهوب) نيچسس  لكها  هوا  

      
جيوارسس احد ين جنگ سي وال هت وقت ايك گلدا بئريو رسهت ما كهرا ا �      صلع.رسول اهللا ١

 ٤    � سوطط حق ين تصور اداء كيدي؟
_______________________________________________  

_______________________________________________

_______________________________________________           
_______________________________________________ 

 ٢ موالنا علي ع م � شهادة نا وقت سوطط شفاعة نا مجلة اداء فرمايا؟.٣
_______________________________________________           
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   ١٠   موعظة

 
 )١٠(  نيچسس  لكهي هوئي خايل  جگه  نسس الفاظ  ين  مدد  سي  پوري  كرو.  (الف)

 
 ياري اقتداء سالم  ُاف روحاين

 شكر جسماين تعظيم كرامة خدمة
 

 )  والدين  نسس   هر  روز     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كرسس. ١( 
 )   وا لدين  نو  مهيشه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اداء  كرسس. ٢( 
 )  والدين  ْاوسس  تو  اهين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نا  خاطر  كهرا  ئي  جائي .٣(
 ــــــــــــــــــــــ   كرسس .) والدين  ين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٤(

 سس.)  والدين  نسس  كوئي  دن  "  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "    يا  �   مثل  نا  كلمات  �  كظظ ٥( 
انسس  هر  كام  ما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ) والدين  ين  مهيشه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        كرسس  ٦(

 دسس.  
ـــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  هج   وقت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ماطط  انسس  باوا  ين  اتين  كرامة     انسس  ـــــ٧(

اپنا   موىل  سيدنا  عايل  قدر   كروو  الزم   هوئي   تو  اپنا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ماطط  انسس  باوا 
 ائي  ؛.ين   طاعة، كرامة   انسس خدمة  تو  گهين  زيادة   واجب    ع ط مفضل  سيف الدين  ْاقا 
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 ٢٠      الدعوة لسان  

 )٥(   نسس  متارا  مجلة  ما  استعمال  كرو. (الف) ْا  الفاظ

 
 ٥ ب) خايل   جگه  ما  لفظ  چين  نسس  لكهو    

 كيدا چهسس. __________. اهللا تعاىل  �   پنجنت   پاك  نسس  پوتا نا نور سي ١
 سي  پيش  اْوو     جوئيسس  . __________.هر  چهو تا  نسس مهوتا  نا  ساسس  ٢
 مويت  تيار   كرسس   چهسس  . __________.دودة  الدر   دريا  ما  رهي  نسس  ٣
 چهسس .لئي  دن  رات  گهر  بناوا ما مشغول  رهسس __________كريي  گرمي  ين  موسم  .٤
 كيدي چهسس .    __________ء  نسس   .خدا  تعاىل  �   مدماكهي   واسطسس پهولو   ين  پاك  غذا٥

 

 مننتائي                ،خاص                ،غنيمة              ،مباح              ،نفيس            

  مشغول ١
 

   ماهر ٢
 

  ذليل ٣
 

  غنيمة ٤
 

  سرسزب ٥
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 ٧                                                                               نيچسس مجلة پرهي صحيح لفظ پر نشان كرو:             

 
 ٣ كرو   .   Oا   صحيح    لفظ   نسس  د) نيچسس   مجلة  پرهي    اهن

 هللا  احلمد   ،تبارك اهللا                          سو                ظظكرو  تو   سوطط  ك.خدا  ين  نعمة   نو  شكر    ١
 الو داع        ،اهال وسهال                                                             سو                         ظظ.استقبال كرو تو   سوطط  ك٢
 سبحان اهللا                          ،ان شاء اهللا                  سو         ظظروا  نو  ارادة كرسو  تو  سوطط ك.كوئي  كام  ك٣
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 ١٠       مدح

 )١٠(  نيچسس  لكهي مدح  ين  خايل  جگه  ْا  الفاظ  ين مدد لئي نسس  پوري كرو.)  ١
 

 سجدة كهال ُطور موضع  الظهور احساطط االنور

 فردوس علم نور سيدنا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متارا ؛ گهنا  ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سيف  اهلدى 
 جباؤطط  شكر  نا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كروطط ْا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نا  جوتا  

 

 ديِن حق  نا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  چـهو   چهو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    پنجنت  نا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعامل    ــــــــــــــــــــ   چهوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دا�   ُچـــــــگــــــــــــــــــــــــــو     اخـــــالص   نــــا    مـــــــــويت   جروطط   هر   ــــــــــــــــــــــــــــــــ   نا
 كهاؤطط   پهلو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نا        ــــــــــــــــــــــدس    نا    پهولو  َلنوطط  ميطط قــــ

 

 ١٠      قصيدة

 5 نيچسس  لكهي هوئي بيت مكمل كرو .  انسس اهنا پچهي ين بيت لكهو) الف

 الَّــ _______________________َوَطوِّْل  ِاِهلْي 

 ________الشُّؤوِن _____ِمْن  _______ـــِذْي 
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______________________________ 

______________________________ 

 ٣ .نا  حق ما دعاء مانگيئسس؛؟    انسس سوطط دعاء مانگيئسس؛؟ بند ما  كيا موىل ٢اوپر  نا ب) 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 2   كيوارسس ائي ؛؟ج) وظيفة الشكر ين تالوة  كيوارسس 

____________________________________  
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