
  اْيا؟  ما دكهاوا كون " واالرض السموات ملكوت" مطابق اْية ايك ين جميد قراْن .١
  م ع موسى .أ 
  م ع سليمان .ب 
  م ع داؤد .ج 
 م ع ابراهيم .د 

 
  سو ؟ يعين" الغيب مفاتح" .٢

  تالو نو غيب .أ 
  دروزه نو غيب .ب 
  چاويو ين غيب .ج 
 جاننار ن  غيب .د 

 
  معىن؟ سو  ين" التقوى لباس" .٣

  گ نا نا تقوى .أ 
  پوشاك نا تقوى .ب 
  دهال ين تقوى .ج 
 واسط  محلة نا تقوى .د 

  
   



  ؛؟ مش ور ذكر ين صاحب كيا متعلق تفسري ين اْية  اْ" اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت" .٤
  قس فري خاجني سيدي .أ 
  قس فري حسن سيدي .ب 
  رض الدين شجاع خان فري سيدنا .ج 
 قس صاحب فري شيخ سيدي .د 

 
  ؛؟ كون" األعراف اصحاب" .٥

  جانار پر الرمحة جبل .أ 
  لوگو نا درميان نا ج نم ان  جنة .ب 
  م ع  طاهرين ائمة .ج 
 كرنار تالوة ين االعراف سورة .د 

 
  خبشي؟ ن  نيب كيا بينة ين ناقة   تعاىل اهللا .٦

  م ع لوط .أ 
  م ع شعيب .ب 
  م ع هود .ج 
 م ع صاحل .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" سحرة" .٧
  وقت نو سحوري .أ 
  جادوگرو .ب 
  وزراء نا فرعون .ج 
 لوگو ناپاك .د 

 
  معىن؟ سو  ين" ضفادع" .٨

  ميندكو .أ 
  سانپو .ب 
   داؤ .ج 
 نريراؤ .د 

 
 شريفة اْية  اْ واسط  داعي كيا اوپر  مزار ايك ين مسلمني" االمي النيب الرسول يتبعون الذين" .٩

  نكلو؟ فال نو
  رض الدين جنم عبدالقادر سيدنا .أ 
  رض الدين سيف عبدعلي سيدنا .ب 
  ع ط الدين برهان حممد سيدنا .ج 
 رض الدين سيف طاهر سيدنا .د 

  
   



  ؛؟ ذكر ما دعامة كيا ين حكم نا" االنفال" .١٠
  ط ارة .أ 
  صوم .ب 
  حج .ج 
 جهاد .د 

 
  ؛؟ حتت نا موضوع كيا  اْية  اْ..."  نبيهم هلم وقال" .١١

  االنبياء قصـص .أ 
  احوال نا منافقني ان  كافرين .ب 
  ذكر ين خلقة ين تع اهللا .ج 
 ذكر ين اداب ان  اخالق .د 

 
  معىن؟ سو  ين" االبيض اخليط" .١٢

  دورو كالو .أ 
  دورو الل .ب 
  دورو سفيد .ج 
 دورو نيلو .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" معروف قول" .١٣
  كام لو .أ 
  كالم ال .ب 
  بيو  نا اوپر .ج 
 ن ي   بيو  نا اوپر .د 

 
  معىن؟ سو  ين" طري" .١٤

  جانور جنگلي .أ 
  جانور نا پاين .ب 
  پرنده .ج 
 ن ي  ي كوئي نا اوپر .د 

 
  معىن؟ سو  ين" حلما" .١٥

  گوشت .أ 
  هداؤ  .ب 
  چامري  .ج 
 پانسليو  .د 

  
   



  اْو ؛؟ حتت نا موضوع كيا..." ونوحا اْدم اصطفى اهللا ان" .١٦
  االنبياء قصـص .أ 
  احوال نا منافقني ان  كافرين .ب 
  ذكر ين خلقة ين تع اهللا .ج 
 ذكر ين اداب ان  اخالق .د 

 
  معىن؟ سو  ين" اجنيل" .١٧

  يا نازل كتاب   پر م ع عيسى .أ 
  يا نازل كتاب   پر م ع موسى .ب 
  يا نازل كتاب   پر م ع ابراهيم .ج 
 يا نازل كتاب   پر م  ع  داؤد .د 

 
١٨. "بـــَرمعىن؟ سو  ين" الك  

  گهمند .أ 
  كمزوري .ب 
  جواين .ج 
 برهاپو .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" حليم" .١٩
  جاننار .أ 
  كرنار رمحة .ب 
  كرنار نرمائي .ج 
 سننار دعاء .د 

 
  معىن؟ سو  ين" السبيل وابن" .٢٠

  فقري .أ 
  مسافر .ب 
  م مان .ج 
 حمتاج .د 

 
  ؟  ؛ ذكر ين اْية كـئي ما رواية ين  الكوا ابن .٢١

  احد اهللا هو قل .أ 
  نستعني واياك نعبد اياك .ب 
  املستقيم الصراط اهدنا .ج 
 الرحيم الرمحن اهللا بسم .د 

  
   



  ؛؟ اْو  نظر (Subject) موضوع كيو ما  اْية  اْ..." معلومات اشهر احلج" .٢٢
  احوال نا زمان نا صلع اهللا رسول .أ 
  ذكر ين توحيد ين اىلتع اهللا .ب 
  االنبياء قصــص .ج 
 قضايا ان   احكام نا غراء شريعة .د 

 
  معىن؟ سو  ين" بطوم" .٢٣

  ؤ سينه نا سگال .أ 
  پيت نا سگال .ب 
  اْنكهو ين  سگال .ج 
 دلو نا سگال .د 

 
  معىن؟ سو  ين" دابة" .٢٤

  جانور  ارنار ما اْمسان .أ 
  جانور چلنار پر زمني .ب 
  بيو  نا اوپر .ج 
 ن ي  بيو  نا اوپر .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" ممترين" .٢٥
  اْپنار مال .أ 
  دينار دهوكو .ب 
  كرنار كنجوسي .ج 
 كرنار نا شك .د 

 
  معىن؟ سو  ين" احلرام املسجد شطر" .٢٦

  طرف ين احلرام املسجد .أ 
  جانب ين احلرام املسجد .ب 
  سامن  نا احلرام املسجد .ج 
 اندر نا احلرام املسجد .د 

 
  ؟ ؛ پرهائي سورتو كـئي سي ما  سورتو اْ نزديك نا والدة ين  فرزند .٢٧

  العصر ان   الفاحتة .أ 
  الكافرون ان  االخالص .ب 
  الفلق ان  الناس .ج 
 القدر ان   الفاحتة .د 

  
   



  ؛؟ اْو  نظر (Subject) موضوع كيو ما  اْية  اْ..." وامليسر اخلمر عن يسئلونك" .٢٨
  احوال نا منافقني ان  كافرين .أ 
  ذكر ين قرب ان  موت .ب 
  احوال نا سابقة امم .ج 
 قضايا ان   احكام نا غراء شريعة .د 

 
  معىن؟ سو  ين" العظام" .٢٩

  پانسليو .أ 
  هداؤ .ب 
  گوشت .ج 
 چامري .د 

 
  معىن؟ سو  ين" احلرث" .٣٠

  زمني .أ 
  جاگري .ب 
  كهييت .ج 
 متام نا اوپر .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" اخلمر" .٣١
  جگار .أ 
   مباكو .ب 
  )Alcohol( شراب .ج 
 Drugs .د 

 
  معىن؟ سو  ين فسوق" …فسوق وال رفث فال" .٣٢

  كروو فساد .أ 
  كروو قتل .ب 
  بولوو جهو  .ج 
 كروو گهمند .د 

 
  ؛؟ ائي شروع سي" قل"  سورة كتين ما الثالثون اجلزء .٣٣

  سورة ٥ .أ 
  سورة ٤ .ب 
  سورة ٣ .ج 
 سورة ٦ .د 

  
   



  ؛؟ شامل ما  موضوع كيا  حكم اْ..." مرتان الطالق" .٣٤
  احوال نا منافقني ان  كافرين .أ 
  ذكر ين قرب ان  موت .ب 
  احوال نا سابقة امم .ج 
 قضايا ان   احكام نا غراء شريعة .د 

 
  معىن؟ سو  ين" اصري" .٣٥

  عهد مارو .أ 
  عهد متارو .ب 
  عهد اهنو .ج 
 عهد نو بيو  اپنا .د 

 
  معىن؟ سو  ين" عام مائة" .٣٦

  دن  ١٠٠ .أ 
  سال ١٠٠ .ب 
  م ينه ١٠٠ .ج 
 رات ١٠٠ .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" العني رأي" .٣٧
  نيچ  نا  اْنكهـ .أ 
  سامن  نا  اْنكهـ .ب 
  ن  ئي دور سي  اْنكهـ .ج 
 ن  كري بند  اْنكهـ .د 

 
  معىن؟ سو  ين" وامرأتان" .٣٨

  مردو ب  .أ 
  بئريو ب  .ب 
  بئريو ايك مرد ايك .ج 
 دكريو ب  .د 

 
  ؛؟ امر نو پرهوا سورة كـئي بيجي ان  اجلمعة سورة ما اجلمعة صلوة .٣٩

  اإلخالص سورة .أ 
  الكافرون سورة .ب 
  املنافقون سورة .ج 
 القدر سورة .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" اجلوار" .٤٠
  بئرياؤ .أ 
  سفينةؤ .ب 
  نديو .ج 
 موتيو .د 

 
  ؛؟ كتين حواميم .٤١

  پانچ .أ 
  چهـ .ب 
  سات .ج 
 اْن هـ .د 

 
  ؛؟ نقش ما فاطمية اْثار  كيا شريفة اْية  اْ" حمسنون هم والذين اتقوا الذين مع اهللا إن" .٤٢

  االنور املشكوة .أ 
  داؤدي جنم .ب 
  خملق ركن .ج 
 االزهر اجلامع حمراب .د 

  
   



  ؛؟ ذكر ين نيب كيا" احلوت فالتقمه" .٤٣
  يتيمني غالمني .أ 
  صاحل عبد .ب 
  م ع يونس .ج 
 القرنني ذو .د 

 
  ؛؟ ك ا " الزقوم شجرة" .٤٤

  جنة .أ 
  ج نم .ب 
  اْمسان .ج 
 زمني .د 

 
  .؛ ك وائي ي...  ن " يس سورة" .٤٥

  القرآن تاج .أ 
  القرآن جواهر .ب 
  القرآن قلب .ج 
 القرآن عني .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" قدور" .٤٦
  ديگ .أ 
  پ ار .ب 
  سپاهيو .ج 
 تلوارو .د 

 
  ؛؟ حتت نا موضوع كيا شريفة اْية  اْ" طلقتموهن مث املؤمنات نكحتم إذا" .٤٧

  ذكر ين اْداب ان  اخالق .أ 
  االنبياء قصـص .ب 
  فقهية احكام .ج 
 خلقة ين تعاىل اهللا .د 

 
  معىن؟ سو  ين" االصوات خشعت" .٤٨

  يا خاموش اْواز .أ 
  يا ب را كان .ب 
  يا بلند اْواز .ج 
 گـئي سوئي اْنكهو .د 

  
   



  ؛؟ ما ذكر كوين" قربانا قربا إذ" .٤٩
  فرزندو نا  م ع ابراهيم .أ 
  فرزندو نا م ع اسحق .ب 
  فرزندو نا م ع اْدم .ج 
 فرزندو نا م ع يعقوب .د 

 
  كيدا؟ مهيأ واسط  كونا   تعاىل اهللا" جنيا رطبا" .٥٠

  م ع  سليمان .أ 
  م ع مرمي .ب 
  فرعون امرأة .ج 
 م ع ابراهيم .د 

 
  االجل الداعي    فرمايو   رض الدين سيف طاهر سيدنا االجل الداعي .٥١

 ين دري كوكب تو ؛ كر  تالوة ين جميد قرآن وقت   ع ط الدين برهان حممد سيدنا 
  .؛ كر  تالوة ين...  وقت   سيما ال ؛، چمك  مثل

  الكرسي اْية .أ 
  الفتح سورة .ب 
  النور اْية .ج 
 القدر سورة .د 

   



  معىن؟ سو  ين" البدن" .٥٢
  گاي .أ 
  اون  .ب 
  جسم .ج 
 گهورو .د 

 
  ؛؟ اْو  حتت نا موضوع كيا" القوم غنم ف  نفشت اذ" .٥٣

  احوال نا منافقني ان  كافرين .أ 
  االنبياء قصـص .ب 
  ذكر ين خلقة ين تعاىل اهللا .ج 
 ذكر ين اْداب ان  اخالق .د 

 
  ؛؟ سي چيز سو  مناسبة ين" احالم اضغاث" .٥٤

  مجن .أ 
  نيند .ب 
  مناز .ج 
 رياضة جسماين .د 

  
   



  ؛؟ غرض كوين ما قال" اخللد شجرة على ادلك هل يادم قال" .٥٥
  تعاىل اهللا .أ 
  مالئكة .ب 
  م ع حواء .ج 
 لع ابليس .د 

 
  معىن؟ سو  ين" حجج مثاين" .٥٦

  حج ٨  .أ 
  حجة ٨ .ب 
  ورس ٨ .ج 
 جاجيو ٨ .د 

 
  ؛؟ ما ذكر ين نيب كيا" النملة قصة" .٥٧

  م ع شعيب .أ 
  م ع سليمان .ب 
  م ع داؤد .ج 
 م ع عيسى .د 

  
   



  هتا؟ كون ائي نا موسى .٥٨
  م ع يوشع .أ 
  م ع عمران .ب 
  م ع هارون .ج 
 م ع داؤد .د 

 
  ؛؟ پرهائي سورة ب  كـئي ما مناز ين األضحى عيد ان  الفطر عيد .٥٩

  الغاشية سورة ان  الشمس سورة .أ 
  القدر سورة ان  الشمس سورة .ب 
  الغاشية سورة ان  االعلى سورة .ج 
 االخالص سورة ان  القدر سورة .د 

 
 پرهوا بعد الزوال صلوة  تاريخ پندرمي ين االصب رجب ش ر سورة كـئي سي ما سورتو اْ .٦٠

  اْويت؟ نتهي ما
  الدخان .أ 
  امللك .ب 
  الفتح .ج 
 الزخرف .د 

  
   



  نتهي؟ سي ما املفصل طوال سورة كـئي سي ما سورتو اْ .٦١
  الشورى .أ 
  القمر .ب 
  التغابن .ج 
 النازعات .د 

 
  ؛؟ ما سورة كـئي املباهلة اْية .٦٢

  الكهف سورة .أ 
  عمران اْل سورة .ب 
  احلديد سورة .ج 
 اادلة سورة .د 

 
 پ لي   ع ط الدين برهان حممد سيدنا االجل الداعي بعد يا مستوي اوپر عرش نا دعوة .٦٣

  فرماوي؟ تالوة ين سورة كئ ساـ" احلمد" ما ركعة پ لي امها پرهاوي مناز
  القدر .أ 
  الشرح .ب 
  الضحى .ج 
 الشمس .د 

  
   



  ؛؟ كـئي سورة باومني ما جميد قرآن .٦٤
  الذاريات .أ 
  الطور .ب 
  النجم .ج 
 القمر .د 

 
  ؛؟ مجع اهلجاء حروف متام ما اْية كـئي ين جميد قرآن .٦٥

  تداينتم اذا ءامنوا الذين ياايها .أ 
  معه والذين اهللا رسول حممد .ب 
  خلت قد رسول اال حممد وما .ج 
 رجالكم من احد ابا حممد  كان ما .د 

 
  ؛؟ مراد كوين ما" له" ما شريفة اْية  اْ" احلديد له والنا" .٦٦

  م ع داؤد .أ 
  م ع سليمان .ب 
  سبأ .ج 
 جن .د 

  
   



  -  كيم ؛، زير ن  كلمة نا" يوم" ما شريفة اْية  اْ" الدين يوم مالك" .٦٧
  ؛ نابعد اجلر حرف .أ 
  ؛ صفة .ب 
  ؛ اضافة .ج 
 .؛ اْوي ما اْپوا حركة ن  سكون .د 

 
  ؛؟ ذكر ين حق كونا ما" اف هلما تقل فال" .٦٨

  استاذ .أ 
  بزرگو .ب 
  فرزندو .ج 
 والدين .د 

 
  ؛؟ شرط سو  ين" مشكور سعي" .٦٩

  هوئي منازي كرنار نو سعي .أ 
  هوئي مؤمن كرنار نو سعي .ب 
  كر  رمل ما سعي .ج 
 كر  سعي اوپر مروة ان  صفا .د 

  
   



  ؛؟ ذكر ين اسراء نا اهللا رسول طرف اقصى مسجد سي...  ما االسراء سورة .٧٠
  ابراهيم مقام .أ 
  عرفات .ب 
  مروة صفا .ج 
 حرام مسجد .د 

 
  ؛؟ امر نو چيز سو  ما شريفة اْية  اْ" الرجيم الشيطان من باهللا فاستعذ القرآن قرأت فإذا" .٧١

  استغفار .أ 
  قراءة .ب 
  استعاذة .ج 
 رجم .د 

 
  فرمايو؟ امر نو بناوا گهر ما پ ارو كون    تعاىل اهللا .٧٢

  النمل .أ 
  النحل .ب 
  االرض دابة .ج 
 اجلراد .د 

 
  



  ؛؟ مراد كوين سي" الزبر" .٧٣
  جميد قرآن .أ 
  توراة .ب 
  صحيفةؤ .ج 
 اجنيل .د 

 
  ؛؟ اْية تارخيي ين سال كيا  شريفة اْية  اْ.."  ربكم من برهان جاءكم قد الناس ياايها" .٧٤

  ١٣٣٣ .أ 
  ١٣٥٢ .ب 
  ١٣٨٥ .ج 
 ١٤٠١ .د 

 
  هيت؟ ين داعي كيا شريفة عالمة اْ" الكتاب ءاتاين اهللا عبد إين" .٧٥

  ض ر فخرالدين اهللا عبد سيدنا .أ 
  ض ر الدين حسام احلسني عبد سيدنا .ب 
  ض ر الدين بدر اهللا عبد سيدنا .ج 
 رض الدين سيف علي عبد سيدنا .د 

  
   



  معىن؟ سو  ين" صلصال" .٧٦
  دودهـ .أ 
  ش د .ب 
  م ي ان  پاين .ج 
 پاين .د 

 
  كيدي؟   نيب كيا دعاء اْ" واسحق امسعيل الكرب على يل وهب الذي هللا احلمد" .٧٧

  م ع يعقوب .أ 
  م ع ابراهيم .ب 
  م ع يوسف .ج 
 م ع زكريا .د 

 
  معىن؟ سو  ين" الزبد" .٧٨

  فني نو اوپر نا پاين .أ 
  Butter .ب 
  منك .ج 
 سونو .د 

  
   



  معىن؟  سو  ين" فاطر" .٧٩
  اْپنار رزق .أ 
  كرنار معاف .ب 
  كرنار پيدا .ج 
 كرنار رمحة .د 

 
 ما هـ١٤٣٢ املباركة العشرة" األحاديث تأويل من وعلمتين امللك من اْتيتين قد رب" .٨٠

 ذكر ين صاحب كيا ما معىن ين مباركة اْية  اْ   ع ط الدين برهان حممد سيدنا االجل الداعي
  فرماوي؟

  ع ص العابدين زين علي امام .أ 
  ع ص حسني امام .ب 
  صلع اهللا رسول .ج 
 ع ص فاطمة موالتنا .د 

 
  معىن؟ سو  ين" األعناب" .٨١

  كهجوري .أ 
  دارم .ب 
  انگور .ج 
 ناريل .د 

   



  ؛؟ خطاب كون " لذنبك واستغفري"... .٨٢
  يوسف .أ 
  العزيز امرأت .ب 
  متلكهم امرأة .ج 
 مصر ملك .د 

 
  جاس ؟ كهائي كون ن  م ع يوسف فرزند اْپنا   هتو خوف ن  م ع  يعقوب اهللا نيب .٨٣

  اسد .أ 
  ذئب .ب 
  وحوش .ج 
 ابل .د 

 
  ديكهو؟ سو  ما خواب   ملك وقت   هتا ما سجن م ع يوسف اهللا نيب .٨٤

  ؛ كهائي ن  گاي  فربا سات گاي دبلي سات .أ 
  سنبلة سوكهي بيجي ان  سنبلة هري سات .ب 
  نابيو  اوپر .ج 
 ن ي  بيو  .د 

  
   



  ؛؟ مراد ين چيز كـئي ما" منه" ،"منه الطري تأكل" .٨٥
  سجن .أ 
  فتيان .ب 
  مخر .ج 
 خ  .د 

 
 نا" جمراها" مطابق رواية ين عاصم عن حفص ما شريفة اْية  اْ" ومرساها جمراها اهللا بسم" .٨٦

  اس ؟ سو  ما كلمة
  االمالة .أ 
  الروم .ب 
  االمشام .ج 
 ن ي  كـئي نو اوپر .د 

 
 ؛، فرماو  بيان   ع ط الدين برهان حممد سيدنا االجل الداعي" معنا اركب يبين" .٨٧

  جويئ ؟ اْوو سو  نو" م"  ما تالوة ين اْية  اْ مطابق  
 اْواز .أ 

  خوشبو  .ب 
  معىن  .ج 
  اداء ب تر  .د 

   



  لنگرايو؟ پر جگه كـئي سفينة نو م ع نوح اهللا نيب .٨٨
  جودي .أ 
  طيبة .ب 
  سينني طور .ج 
 طوى املقدس الوادي .د 

 
 اهلك ما شريفة اْية  اْ" القول عل  سبق من إال واهلك اثنني زوجني كل من فيها امحل قلنا" .٨٩

  معىن؟ سو  ين
    شخص ايك   كيدو هالك .أ 
  يو هالك .ب 
  ن  اهل متارا .ج 
 متن  مسجها سازوار .د 

 
 جميد قراْن. كرتا نتهي حزن سگال   ان  نتهي خوف پر سگال  ...  نا اهللا حتقيقا هشيار .٩٠

  .كرو مكمل ن  مجلة اْ لئي بركة سي
  انبياء .أ 
  اوصياء .ب 
  اولياء .ج 
  عباد .د 

   



 ان  حسىن واسط  سگال   كيدو احسان   سگال   مطابق اْية ايك ن  جميد قراْن .٩١
  ؛؟... 

  ثواب .أ 
  زيادة .ب 
  اجر .ج 
 جنة .د 

 
  معىن؟ سو  ين" الزكوة اتوا" .٩٢

  ن  زكوة   سگال   اْپس  .أ 
  ن  زكوة سگال متي  اْپو .ب 
  زكوة ن  سگال   جويئ  اْپوي .ج 
 زكوة ن  سگال متن  جويئ  اْپوي .د 

 
  ؛؟ ك يا" حرم"   تعاىل خدا ن  م ينة كتنا ما سال .٩٣

  چهـ .أ 
  پانچ .ب 
  چار .ج 
 سات .د 

  
   



  ؛؟ اُتري ما شان كوين شريفة اْية  اْ..." احلرام املسجد وعمارة احلاج سقاية أجعلتم" .٩٤
  م ع املؤمنني امري .أ 
  صلع اهللا رسول .ب 
  م ع محزة موالنا .ج 
 م ع طالب ابو موالنا .د 

 
  معىن؟ سو  ين" اهللا حسبك" .٩٥

  ؛ خدا بس مارا .أ 
  ؛ خدا بس متارا .ب 
  ؛ خدا بس مهارا .ج 
 ؛ خدا بس نا سگال .د 

 
  ؛؟ صفة ين حرف كيا" التفشي" .٩٦

  ز .أ 
  ظ .ب 
  ذ .ج 
 ش .د 

  
   



  ؛؟ ابتداء ين سورة كـئي" املص" .٩٧
  العنكبوت سورة .أ 
  الرعد سورة .ب 
  احلجر سورة .ج 
 االعراف سورة .د 

 
  ايت؟ نتهي سي" امل"ابتداء ين سورة كـئي .٩٨

  العنكبوت سورة .أ 
  الروم سورة .ب 
  القصـص سورة .ج 
 لقمن سورة .د 

 
  ؛؟ اْيو ما موضع كتنا" عليم واسع اهللا إن" ما جميد قرآن .٩٩

  ٣ .أ 
  ٦ .ب 
  ٢ .ج 
 ١ .د 

 
 sample questionsمكمل قرآن جميد نو اختبار اْپنار اْ سؤالو نا ساـ اجلزء الثالثني ان  السنة األوىل نا 

  .ي نظر كر 


