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 ) ١٥(     ن قراْ ال حفظ 
 ١٠                                                                                                                                                                     سورة  ين خايل جگه پوري كرو .نيچسس لكهيلي 

ا  عليها  ــــــــــــــــــــــــ   *   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  ما الطارق  *  النجم   ــــــــــــــــــــــــ     *  ان كل ــــــــــــــــــــــــ   ملــــــــــــــــــــــــ    والطارق  *  

ــــــــــــــــــــــــ   *      ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ   *   ــــــــــــــــــــــــ     من  بني ــــــــــــــــــــــــ     و  *  خلق من  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ    االنسان  ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

 ا�   علْى  ــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــ     *

 
 ٥ نسس كامل   ب ين ْايتو ساسس جوٌرو        كامل الف ين ْايتو           .      لف ا      

 ب   الف 
 وال انتم عابدون ما اعبد  الذي انقض ظهرك 

 ان شانئك هو االبتر   والتني والزيتون 
 وال يحض على طعام املسكني  امل جيدك يتيما فاوى 
 ورفعنا لك ذكرك   واما السائل فال تنهر 

 و طور سينني  صدرك امل نشرح لك 
 و وضعنا عنك وزرك   فما يكذب بعد بالدين  

 و اما بنعمة ربك فحدث   ان الذين امنوا و عملوا الصالحات 
 و وجدك ضاال فهدى   ال اعبد ما تعبدون 
 اليس اهللا باحكم الحاكمني  فصل لربك وانحر 

 اولئك هم خري الربية   فذلك الذي يدع اليتيم
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 ) ١٥(   الفقه 
 ٤        ؟ئي    حاصل   بركة  سوطط سوطط  نسس    نا غالم    رياح    بين سبب  نا    كهوا   كلمة    اْ  "ُاّحبك  واهللا   انا   " .۱

 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤                 ؟؛   فرماوسس    مبارك  دعاء شيعة واسطسس سوطط  نسس   فرماوي احسان  ص عجعفرالصادق امام .۲
 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢                                                                                                     ْا  ْاية  ما  اهل الذكر   سي مراد كوين  ؛؟      -  "   كرالّذ  َاهل ُ    َفسَئلوا  " .۳
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢                                                                     ؟  ؛   كيا  كيا  زــمرك    چار    ناانسس تربية     تعليم .٤

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٣                                                                                                                              .  كرو   متام  نسس   مبارك    حديث    اْ  ...... َفِرَيَضة  مُ لِعلَا  �ُ  .٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
 ١٥التمهيد  
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 ) ٥١(    الدعوة  لسان 
 
                                                          ٥                                                                                      :               لكهو   ين معىن   الفاظ  ْا   .۱

                                         
 درنا سجن باذن اهللا  العمال ا  سوء طبيب

     
 
   ١٠                                                                     ين شهادة خمتصرا لكهو ع م  موالنا علي اصغر  نيچسس ْاپا الفاظ ين مدد سي  .۲

امام حسني  
 ص ع

چهوتا 

 فرزند 
 جهوال مهينه ٦

پياس ين 

 شدة 
 تلملي

سوكهي  

 زبان

دمشنو نا  

 نرغه 

كوئي  

 پاين ْاپسس 

پاين � 

 ْاپو 

 الگو گال ما مارو تري حرملة 
خون نا  

 فواره 

ما  كهوبال

 خون

ْامسان  

 طرف 
 قطرة  ايك 

تلوار ين  

 ميان

چهويت  

 قرب 
 گود
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 ١٥    الحكم 
 نيچسس لكها هوا سؤالو نا جوابو لكهو: *    

 ) ٤(   لوگو ما زيادة عاجز كون ؛؟ انسس اهنا كرتا ي زيادة عاجز كون كهوائسس؟ .١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٤( لكهو.  � � بتايا ؛؟  صلع رسهت رسول اهللا   ٤.جنة ما سالميت سي داخل اوا نا كيا ٢

  

  

 
 ) ٣(    سوطط فائدة بتايو ؛؟ْاپوا ما   � َهدية صلع .رسول اهللا ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤نيچسس لكهيال حديث كالم نو مفهوم لكهو.  
 حديث : من يصرب على الرزية  يعوضه اهللا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلمة  من االميانكالم :   علو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


