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 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۲ 

   ٢٠مقدمة  

 فرماوسس ؛، ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موْىل 

America ما  weekend   انسسvacation    كام هفهت  پورو  ؛،  جائي  واسطسس  استراحة  ما 
 farmhouseكيدو هوئي يا پورا ورس كام كيدو هوئي تو هوسس راحة ليوي جوئيسس، كوئي 

يا دريا كناره پر جائي ؛، امها غرض � } هوئي ؛    hill stationپر جائي ؛ ، تو كوئي  
ائي انسس جسم ما، عقل ما صحة انسس اعتدال رهسس، انسس راحة ملسس، تاهك   mind freshهك  

 هوسس ْائنده وقت ما نشاط انسس سكون سي كامو بظظتر شاكلة سي كري سكسس،.... 

وئي ؛ هك راحة ليوا واسطسس هج نا سي خدا منع كيدو ؛، هج نا اوپر  كتناك لوگو  اهوا ه
� استعمال كرسس ؛، تو اهنسس راحة مليت } نتهي، بلكه  ( مخر انسس مسكرات)  خدا ين لعنة ؛  

 هجي زيادة  تكليف ما ْاوي جائي ؛،... 
يطط سگال هر ورس  مؤمنني ين مجاعة ! اسس اولياء اهللا نا فرمان مطابق استراحة لينار لوگو ! مت 

سي   لحاظ  ايك  چهو،  اؤ  حاضر  نسس  موكي  سگلو  متارو  ما  جمالس  ين  حسني  ما  ابتداء  نا 
كظظئيسس تو � متارو اصل شغل ؛، اصل عمل ؛ ...  انسس � شغل ما متنسس كوئي وقت َتَعب 
  الگتو } نتهي، بلكه راحة } راحة ؛،... بلكه اهنا سي پورا   ورس  راحة ما} گزرسس 

 ؛، ...  
اسس عزيزو ! � } مثل متيطط استراحة ليوا نسس اولياء اهللا نا مزار پر جاؤ چهو، عجب وهاطط راحة  
ملسس ؛، � } مثل خدا ين قدرة نا مناظر ديكهوا سي ي راحة ملسس ؛،  تو متطط استراحة  

 ليوا واسطسس ضرور جاؤ، انسس هج مثل الئق ائي ؛، � } مثل هر عمل كرجو،  
مناز پٌرهي } ليوي جوئيسس، امي يطط هك     Vacationجيم   وقت ائي تو  نو  مناز  پر جاؤ انسس 

 پر ؛، تو مناز ين چهضضي....    vacationمهنا تو 
 



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۳ 

 مقدمة پرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو

 پر سوطط كام جائي ؛؟   vacationلوگو  •

 
 

 

 

 

واسطسس اهؤو عمل   • نتهي مليت بلكه زيادة تكليف ما  كتناك لوگو راحة  نا سي راحة  كرسس ؛ هج 

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

 

 

 

 

 

 متارو اصل شغل اصل عمل سوطط ؛؟  اهنا سي متنسس سوطط ملسس ؛؟ •

 
 

 

 

 



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

٤ 

 مؤمنني استراحة ليوا كظظاطط جائي ؛؟ متيطط � مثل كوئي جگه پر گيا چهوطط؟  •

 
 

 

 

 

 پر جائي تو سوطط الئق عمل كرسس اهنا واسطسس  سوطط خيال راكهؤو  جوئيسس   vacationمؤمنني  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

٥ 

 ٢٠       القرْان الكرمي  حفظ  

 )٨انسس � كـئي سورة ما اْ وي ؛ � سورة نو نام لكهو                       ( نيچسس لكهيلي اْية متام كرو       -:١س

 ماركس سورة نو نام لكهوا واسطسس)  ١ماركس اْية متام كروا نا   ٤(

ــ سورة نو نام:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــاال الذين اْمنوا واعملوا الصاحلات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

ــ سورة نو نام: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

ــ اال الذين اْمنوا واعملوا الصاحلات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٣ه نسس مكمل كرو .   : خايل جگ٢س

________ * وما ______ما الطارق * النجم _______ * ان كل نفس ملا   والسماء

 عليها ________* فلينظر االنسان مما ________ * خلق من ماء _________ *  

 

 ٤  القارعة لكهوسورة التني يا سورة  -٣س 
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٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۷ 

 ٢٠        الفقه 

   ١٥سؤالو   نا جواب لكهو  .                      پا�     5لكهيال   سؤالو ما سي كوئي ي نيچسس     -:١س

 ين وصية مطابق عمل كروا سي مؤمن نسس سوطط فائدة حاصل ائي ؛ ؟  ص ع  الف : ائمة طاهرين  

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

 � پوتاين وصية ما مؤمنني نسس كيا بظظتر اخالق ين طرف دعوة فرماوي ؛ ؟   ع م  امام  ب : 

_____________ _______________________________________ 

 قا موْىل �  فرزندو نسس هر فرضية ين مناز بعد سوطط دعاء كروا نو  امر فرمايو ؟  جمان ما ْاع –ج:  االمارات  

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

 � سنة ين مناز   پرهوا  واسطسس سوطط فرمايو ؛ ؟   ع م د: امام جعفر الصادق 

 ____________________________________________________

_________________________ ___________________________ 

 



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۸ 

 هـ : سظظو يعين سوطط ؟  

 ____________________________________________________ 

 و: بيمار نسس پريگوا ما سوطط ثوب ؛ ؟  

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

 و نو زيادة عقلمند شخص كون ؛ ؟  ي: لوگ

 ____________________________________________________ 

 ٢: مؤمن نسس موت ْاوسس هت پظظلسس اهنسس سوطط بشارة  ْاپوا ما ْاوسس ؛ ؟                                                       ٢س

 ____________________________________________ ________

 ____________________________________________________ 

� عاشوراء نا دن موالنا علي اكرب ين شهادة نا نزديك مؤمن نسس موت نا نزديك   ع م  : امام حسني ٣س

 ٣                                                                                         سعادة ملسسس هج بتايو � ذكر لكهو ؟                                                                     

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

 



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۹ 

    ٠٢    املوعظة   -   ٢الفقه  

 )               ٤سوطط فرماوسس ؛   ؟            (  صلع معروف نا عمل ما سوطط ثواب ؛  ؟     اهنا متعلق رسول اهللا   -:١س

ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                       كيا كيا موقع ما صرب كروو الزم ؛    ؟                                                                                         -:٢س

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣كوئي متارا ساـ معروف كرسس تو متيطط اهنا ساـ   سوطط عمل كرسو  ؟                                                         (-:٣س

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٣(                                                   فضل نا لوگو ين سوطط شان ؛   ؟                                                                                               -:٤س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۱۰ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٣(                                                      صرب نا لوگو ين سوطط شان ؛    ؟                                                                                              -:٥س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                                               ؟                                                                                شكر كروا سي سوطط فائدة ائي ؛ -:٦س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 



 الدرجة التاسعة    هـ   ١٤٤٣  الفصل االول  

۱۱ 

 ٣    الحكم 

 ) ٦(   نيچسس لكها فقرات متام كرو  ؟ .  .١س

 مكمل كرو   

 لعلكم ترمحون   واذا قرئ القران   ١

 يوم القيامة     نعم الشفيع  ٢

 دون اهللا عز وجل    القران افضل  ٣

 
"اجلنة تحت اقدام االمهات " انسس "راع اباك يراعك ابنك" ْا حديث انسس كالم ين مدد  .٢س

 سطر لكهو   ٥لئي ماطط انسس باوا ين قدر انسس طاعة نا متعلق 
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۱۲ 

 
 ٦حسب الذيل كالم ين الفاظ ين مدد سي فحوى لكهو :   :٣س

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

كيا كيا خري نا عملو ما  ط ع ج نا زمان ما مفضل موْىلْا -: لن تنالو الرب حىت تنفقوا مما تحبون   ٤س

 ٣                                                                                لكهو عملو  ٣ تني خرچوا نو ارشاد فرماوسس ؛  . كوئي ي

١ __________________: 

٢ __________________: 

٣ __________________: 

 
 


