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 ١٠   -حفظ القرْان     

 
 6 حسب الذيل ْايات شريفة هج سورة ما ؛ � سورةنو نام ْاية شريفة نا سامنسس لكهو

 (متاري مدد وواسطسس ايك مثال ْاپوا ما ْاوي ؛)
 سورة العاديات أَفَال َيعَلُم إَذا ُبعِثَر َما ِيف الُقــُبور *

  الَبِرّيةِ إّن اّلِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا  الصّْلْحِت أوَلئَك ُهم َخُري  ١

  إّال اّلِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا  الصّْلْحِت َوَتَواَصوا بِا لَحقِّ َوَتَواَصوا بِالّصربِ  ٢

  ُثّم   َكاَن ِمَن اّلِذيَن َءاَمنُوا َوَتَواَصوا بِالّصِرب َوَتَواَصوا بِاَملرَحَمةِ  ٣

  أجر َغُري َممُنونٍ إّال اّلِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا  الصّْلْحِت َفَلُهم  ٤

  إّال اّلِذيَن َءاَمنُوا َوَعِمُلوا  الصّْلْحِت َلُهم أجر َغُري َممُنونٍ  ٥

  َبِل اّلِذيَن َكــَفُروا  ُيــَكذِّ ُبون ٦
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 4  سورة العلق ين ْايتو نسس نيچسس لكها هوا الفاظ ين مدد سي مكمل كرو.

 ِبسِم اِهللا الرَّمحِن الرَِّحيِم

 َخَلَق اِإلنَساَن ِمن ____________   إقَرأ ِباسم َرّبَك الَِّذي ____________ 

َعلََّم الَِّذي َعلََّم ____________  إقَرأ ____________األكَرُم 

أن رَّآُه َكّال ِإنَّ اِإلنَساَن ____________ ___________ َما َلم َيعَلم 

 ____________ 

  َّك ____________  ِإنَّ ِإَلى َر  بأَرأيَت الَِّذي َينَهى  

 اِإلنَسانَ  الّرجَعى اسَتغَنى َوَرّبَك َلَيطَغى ِبالَقَلم َخَلقَ  َعَلٍق
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 ١٠-حفظ االدعية

 ٣نسس  كامل    ب       ين ركعة ساسس  مالؤ .                                                              (الف)  كامل      الف    ين نيـتـو 

 ب  الف 
 ثلث ركعات هللا عز وجل ....  ُاصلي فرض صلوة الفجر.... ١
 ركعتني  هللا  عز وجل....  ُاصلي سنة  صلوة  املغرب .... ٢

 اربع ركعات  هللا  عز وجل ....  ....ُاصلي نافلة صلوة  املغرب  ٣

 اربع ركعات  هللا عز وجل  ُاصلي فرض صلوة املغرب .... ٤

 ست  ركعات  هللا عز وجل ....  ُاصلي فرض  صلوة  الظهر  .... ٥

 اربع ركعات  هللا عز وجل ....  اصلي  نافلة  صلوة  العشاء االخرة. ٦

                                                                                                                        ٢_________________(ب)"  فاتحة الدعاة املطلقني  "    ين دعاء كيوارسس  پٌرهائي ؛    ؟  
 

 )٥لگ  مكمل  كــرو   :(    قسن املبارك سي   سيدنا امحدب   قسال سيما سيدناذ ؤيب   
  رض ال سيما سيدناذ ؤيب    -١
٥ __________________   -  ٢- __________________ 
٦ __________________   -  ٣-__________________ 
       رض سيدنا امحدبن املبارك    -   ٧ __________________  -  ٤
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 )    ١٠(        الفقه

 نيچسس  لكهيال  سؤالو نا  جواب  لكهو .  (الف)

 ين  محبة  نا  سبب  دنيا انسس  ْاخرة ما  سوطط  ع طانسس  داعي الزمان  ع م   مؤمن خملص نسس امام الزمان      -١

 ٢                                                                                                                              لكهو   ٢كوئي ي    فائدة  ائي  ؛؟

 
 
 
 

                                                                                                                          ٥(ب)   نيچسس  لكهيال  مجلة  ين  خايل جگه  نسس  پوري كرو .              

 ديدار  نصيب  اسسس  .  _______________مؤمن نسس  موت  نا  وقت   -١

 نو اردهو  ؛._______________وضوء  اميان  نو  اردهو  ؛ انسس  داتن  -٢

 ؛ "._______________�  فرمايو  "  نتهي  دين  مگر    ع مامام  -٣

 سي  �  كرسس._______________كرسس  انسس  ______________داتن   -٤

 _______________سي  داتن  كريئسس  تو  ائي  ؟  جزام  ين  بيماري  كئي  الكري    -٥
 

 ٣             لكهو" نتهي جائز"  يا" جائز؛" ما احكام نا فقه لكهيال ج )         نيچسس  (

 _______________     پٌرهوو مناز ما كپٌرا دهوئيال نا هاهت نا ُمشركني •
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 _______________      پٌرهوو مناز ما كپٌرا ُدهوئيال نا ـها نا الِكَتاب َاهُل •

 _______________      مناز تو پرسس خرب بعد مناز انسس ؛ ناپاكي پر كپٌرا •

 
 ) ١٠(     االخبار

 ١                                             ين والدة كهاطط ئي  ؛   ؟                                                                                                    ع م  .موالنا علي١
 جواب  :     ________________________________                

 
 ؟ كيدي كوشش لگاواين ُسرمه ما ْانكهـ ْاپين � نكو وقت هت ئي والدة ين م ع علي موالنا. ٢

 ١ جواب  :     ________________________________ 
 

هت وقت ْاپ كـتنا  ورس نا   ؛   ـ       ْاپ اميان  اليا ع منو پظظال  اميان  الونار   موالنا علي صلعرسول اهللا.   ٣
 ١جواب  :     ________________________________            هتا؟      

 
                                                              ٢                                                                    ذكر سي اپنسس سوطط هداية حاصل ائي ؛؟خاصف  النعل  ين  .٤      

 ب  :     جوا
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                                                                                                                 ٢                                              " اميان  كل    "     انسس"    كفر كل  "   سي  كوين  مراد  ؛ ؟                                                                    ٥

                        ________________________

 ________________________ 

 
 ١� كيا دمشن نا بسس ضضكرا كري ناكها ؟                                                    ع مخندق ين جنگ ما موالنا علي   ٦

  
                                       جواب  :     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

                   
 ي ايك عريب ما لكهوين    گهين فضيلتو  بيان كرتا،  امها سي كوئ ع مموالنا علي صلعرسول اهللا  ٧

 
                                                   ٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٠االدب   

 ٣  ساسس جورو.ع ) الف) نيچسس لكهيلي ابيات نسس اهنا صحيح مصر١

 ا عن الكذبافــضل من صمته  ادبت نفسي فما وجدت هلا

 ن ادبـــه مـــوى االلـــقـــري تـــبغ  صرتــا وان قـاالــماكل ح

 فسي فان السكوت من ذهبــن  المك ياـان كان من فضة ك

  ١  كيا موْىل � لكها ؛؟ قصيدة ب) ْا 

______________________________________________ 

 ) "  أَسِمي ِذي ...."      ٢

 ٢  الف) ْا قصيدة ما سي كوئي ي ايك بيت مكمل لكهو.

_______________________________________ 

                                                                 _____________________________________ 
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 ١ ب) ْا قصيدة كيا صاحب � لكها ؛؟

______________________________________________ 

 ١  ج) كوين شان ما لكها ؛؟

______________________________________________ 

� هج  رضنا بند ما الداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ْا نصيحة   ) "نعمة رب نا اثر نسس دكهاؤ"٣
نسس اختيار كري لكهو هك متيطط اهنا سي متاري زندگي ما كئي  ٢سكهامنو ْاپي ؛  امها سي كوئي بسس  

 ٢ كرسو. طرح استعمال 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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 ١٠-املوعـظة  

 ٥             (الف)    كامل الف  نا  مجلة نسس كامل ب نا مجلة سي مالوي  نسس مكمل كرو.                                                       

 ب الف

 اهنا گــناه معاف اسسس نسس ْاوسس هج نا سببمؤمنني مسجد ما لباس االنور     پظظين    

 پاگهري عرب تو تاج ؛ نعمتو نا اثر    نسس دكهاوسس

 ديين جمالس ين عظمة انسس احترام جالوائي رهسس مؤمن خدا تعاْىل نو محد كري نسس نا كپرا پظظنسس تو

 بظظره قوم ين پظظچان ؛ "العمائم تيجان العرب "     يعين

 پن � شهرة واسطسس � هوئي پر  توپي ماا 

  

 �  توپي  بابت هج وصية فرماوي ؛  � ذهن ما  رض ( ب )  سيدنا  محمد برهان الدين    

 ٢                                    راكهي نسس    متيطط توپي   ين  كئي  طرح  قدر كرسو ؟                                                                                                
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ـ    ١٤٤١�    ْاسال عشرة مباركة      ط ع(ج)     ْاقاموىلْ    تعلقمين ذكر فرماوي  �    واينچيز  سي شرما ٣ما ه
    انسس لحاظ شرم  مؤمن نسس لباس ما ين ذكر ما متيطط هج پرها اهنسس مد نظر راكهي   "ْاداب " لباس ين 

 ٣                                .هت لكهو كئي طرح راكهوو جوئيسس
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 ١٠-لسان الدعوة
 (شهادة ين ذكر ما سي مجلة بناوي سكو چهو)  لكهو مجلة  نا  ْايا ؛ ، � الفاظ  ْا  الفاظ ين شهادة  ما  ع مامري املؤمنني 

٧  
 مجلة الفاظ

 سپنو
 
 

 بطخ
 
 

 ْامسان
 
 

 شهيد
 
 

 استاذ
 
 

 تلوار
 
 

 مامت
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 ٣ چسس هوا مجلة نسس متام كرو.يكري ننسس استعمال     ْا سگلي  صفتو 
 

 لذيذ، مظظكتو، ادىنْ 

 خادم ئي نسس رهوا ما} دارين ين سعادة ؛______نا  ط عْاقا موْىل  )١

 ل كيدا.و_________ الوان تنا حضور اعلْى نا ميالد مبارك نا دن مهيطط �  )٢

 شبري نا گهر نا باهر قسم قسم نا پهولو سي _________ كيارة ؛. )٣

 

 ١٠-ون  مضم
 

 نو مضمون لكهـو  : دس سطـركوئي  ي ايك  ُعنوان پر 

 چيز  ٣   �   ط عپظظلي وعظ ما ْاقا موىل  وصية  پر بيانو فرمايا ٣٠  ط عهـ  ما ْاقا موىل  ١٤٤١ْا سال*  

   ، طمعكرب  ،  غضب:   ين ذكر فرماويرهو  ا سي چوكنا 

 نكات ين ذكر كري سكائيمضمون ما ْا مثل                    

 چيز ما سوطط نقصان ؛  ٣ْا  •

 كرب  ،  غضب ، طمع سي متيطط كيوي طرح چكنا رهسو   •

رام*     متارا  مدرسة نو   ميالد نو   پروگ  

 مضمون ما ْا مثل نكات ين ذكر كري سكائي        
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 متيطط امها سوطط حصة ليدو ؟ •

 سوطط چيز سگال كرتا بظظتر الگي؟ •
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     ١٠-الحكم 
كالم  ين  خايل جگه  نسس  پوري  كرو.متاري مدد  واسطسس    -حديث   -نيچسس  لكهيلي  ْاية    -الف  

                                                                                                                                                                                                                       ٥                                                                        الفاظ  ْاپا ؛.                                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــ     ياايها   ـــــــــــــــــــــــــ  ْاَمُنوا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوُكوُنوا  َمَع  ــــــــــــــــــــــية  :  ْا

 ــــــــــــــــــــ   و  ـــــــــــــــــــــَمن َسَتَر  َعْلى   ــــــــــــــــــــــــــ  الـُمؤِمِن  َسَتَره  اُهللا  يف  ــــــحديث :  

    _________ناُر_______*_________ َ ُنوُر   _____كالم :   

 والكذب اْالِخَرةِ  الذَّ ينَ  الُدنيا الصدق

 ِاتــُقوا اهللاَ  واضح تلتهب الَصاِدِقنيَ  َاِخِ�
 

 حديث  :       "   َمن َنَظَر يف َعيِب َنفَسه َشَغَل َعن َعيِب َغِريه   "   
 ٢        (ب)  ْا   حديث  پرهي  متيطط سوطط  عمل  كرسو ؟                                                                               

 

 

 

(ج )    يا ايها الذين ْامنوا  اجتنبوا    .... ْا أية  ما خدا تعاىل مؤمنني نسس كيا بد عمل  كروا  سي روكسس 

 ١                                          ؛؟   
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فرمايو    خدا تعاىل �   سوطط بد عمل  كرسس  تو كوين مثل كظظوائي  ؟اهنا باره ما    غيبة  نو كوئي  شخص 

 ٢؟   ؛  

 "سوطط متارا ماسي كوئي ايك پسند كرسس هك   
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 ٥ تربية
 نيچسس  بسس سؤالو نا جواب لكهو

 ين ذكر فرماوي  Nomophobia �   ط ع:  ْاقا موْىل ١س 
 سي كئي طرح سو ؟ تني مثال سي   phobiaمتيطط �                       

 واضح كرو                                                                                                                                                                 

 : ١مثال 

 :٢مثال 

 :٣مثال 

 
 بسم اهللا بولواين عادة  راكهسو؟ عملو نا پظظلسسيا كنا كلمات سي هداية لئي نسس متيطط  ط ع:ْاقا موْىل ٢س
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 ٥  متهيد
والدين انسس بزرگو ين كرامة طاعة انسس اقتداء كروا متعلق كئينك بيانو ما هداية  ط عْاقا موْىل    .١

 فرماوي ؛
 
 
 

 
 
 

 متيطط ارشادات عالية ين ماسس چرهاوي

 

 هر ما سوطط عملو كيدا:گ

 

 كري  اهنسس خوش كيدا:  activitiesبزرگو  ساسس سوطط 

 

 

 متنسس ْامثل عمل كروا سي سوطط فائدة يو:

 

اهنسس لئي   خيال راكهوو جوئيسس،.. متارا بزرگو نو مهيشه خيال راكهجو، اْعمر ائي پچهي گهنو*  

 اندونشيا  -بايل   “متاري عمر اسسس هت وقت متارو خيال راكهسسس فرزندو. هج وقت جاؤ،

مؤمنني ين مجاعة! اْ ي كظظي دؤطط هك اْمتارا بزرگو گلداؤ هج باهر جائي انسس دعاء كرسسس  � دعاء * 

 سكندرابادمتنسس گهين كام الگسسس."  


