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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دائرة التربية والتعليم
         نورهتــ     امريكة

 3415احلرام ذي  احلجة دينيات ساالهن امتحان                                                  درجة خامسة        

 Roll no------                 -------------------------:نام 
 

 دستخط Marks OBT موضوع
   20 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 الفقة
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 لسان الدعوة
   15 احلكم
   10 االنشاء

   150 مجلة
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 15(                                                                                                       حفظ القرْان    )                                     
 13.         خايل  جككه  ما  صحيح  الفاظ  لــكهي   نسس  ْا يتو    نسس متام   كرو              (الف)

 *--------مثلها يف ------اليت مل*------ارم ذات (3
 على ------ارءيت ان*------عبدا اذا*-----ارءيت الذي(2

------* 
 *-------فيهاعني *-------التسمع فيها*-----يف جنة (1
 *-------والنهار اذا *-------والقمر اذا*------والشمس (4

 
 2.اسم اجلاللة نا  بسس قسم ؛ ، مفخم انسس مرقـــق بيوسس ين ايك ايك مثال لكهو( ب)

3  
2  
 

                                                                                                             
 
 
 
 



1 

 

 
 10(                                                                                         حفظ االدعية    )                                                       

 
                                                                                                                                     6        .                              خايل  جككه  ما صحيح   الفاظ  لكهي   نسس  دعاء  متام كرو(الف)

-------واليك*-----وانت باملنظر *وال ترى* -----انك َالّْلُهَم 
اليك *ى ونــخز------اعوذ بك يا رب من ان *واحمليا------وبيدك*

 *-------رفعت

نيححسس  لكهيلي  دعاؤ    ين  ترتيب  جيم   مناز     ما  ْا وسس  ؛   تيم  دعاؤ    ين  ترتيب  (ب)
 3                                                                                              .                                                                                                                            لكهو     

 دعاء داعي العصر وجهت وجهي تسبيح فاطمة
 ركوع دعاء التعقيب نية

 
3 1 5 
2 4 6 

سطر  ايكديكهو ؛؟ اهنا سي متنسس سوطط فائدة هتيو هي  Appمتيطط تدريب  نو ( ج)
 (1)                                                                                                                                                   .ما لكهو

---------------------------------------------- 
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 (25)                                                       (  الفقة   )                                             

                                                                          5.خايل جككة متام كرو( الف) 
   ميطط كون ححهوطط ؟                     

 منسس طلوع الشمس ثثهال ثثرهسس ؛.............. 

 منسس زوال نا بعد ثثرهسس ؛................. 

 منسس ثثرها بعد سجده ديوا ما نتهي ْاؤتو............ 

 ماري فقط تني ركعة ؛............... 

  وقت رات ما هتائي ؛مارو....... 
        5                                                    كرو    نشان           ×غلط    يا       صحيح(  ب)

                                            
  دهلسس هي زوال نو وفت ؛سورج ْامسان نا وححما سي مغرب طرف  3

  مغرب نا وقت ما سورج طلوع هتائي ؛ 2

  دن ين سامتي ساعة فجر نو ثثهلو وقت ؛ 1

  اول وقت ما مناز ثثرهوو خدا ين خوشي ؛ 4

  زوال هتيا بعد بسس ساعة هتائي هت ظهر ين مناز نو ْاخري وقت ؛ 5

  حج دين نو كهمب ؛ 6

  مناز ؛متارا اعمال ما نيك تر عمل  7

  بنده هج وقت سجده دئي ؛ هت وقت ابليس خوش هتائي ؛ 8

  اذان ْاوسس هت وقت لبيك يا داعي اهلل كهسس 9

  مغرب انسس عشاء نا درميان تطوع ين مناز ثثرهي سكسس ؛ 31
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متارا ايك دوست نسس مناز ين عادة نتهي ،  متارا نصاب ين ذكر سي انسس ملف (ج)

 5         .لكهو ، هيالتوجهي ين مدد سي  متيطط اهنسس مناز ين كئي طرح رغبة ْاثثسو 

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------ 

 10       كوئي هبي ححار  نا جواب متام كرو                                                                                                (                                          د)

 نسس ضائع كرسس ؛ تو سوطط هتائي؛؟   مؤمن  مناز(الف
---------------------------------------------- 

 هتائي ؛؟  قريب كيوارسس   زيادة بنده خدا سي زيادة ما(ب
---------------------------------------------- 

 طهارة   كـــئي ححيز ين ححاوي ؛؟(ج
---------------------------------------------- 

 ْاج   نا    زمان ما   ويل االمر   كون ؛؟(د 
---------------------------------------------- 

 ق  نا صاحب  ين والية   نا ساهتسس سوطط  واجب  ؛؟ح(هـ 
---------------------------------------------- 
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 (25)                                                                                                   (     االخبار)                             

     6   .صحيح منرب لكهومجلة نسس سنة ساهتسس مالوي ما  هخايل جكك                ( الف)
  3118 سورت ما ْاثثنسس اذن نا رتبة ما قائم كيدا 3

  3149 عاشوراء نا دن ختت ثثر ساهتسس بتهايا 2

  3171 ورس ين عمر ما قرْان جميد ختم كيدا 6 1

  3152 ناشرف سي نوازامي رجب االصب مبعث نا دن حدية  27 4

  3185 سال ين عمر ماْاثث حافظ القرْان هتيا 23 5

  3151 سيدنا طاهر سيف الدين رض وفاة هتيا 6

 9نيححسس لكهيال مجلة كوئيسس كونا واسطسس فرمايا                                                                           ( ب)

 ْاؤسسس هي ْاحمنة نسس كشف كرسسس مارا سي ثثانححما(3
------------------------------------------- 

 متارا بطن مبارك نسس ْاضريح مبارك سي لككاوي بركو لو(2

------------------------------------------ 

 .موىل ميطط ْاثث ثثر فداء هتاوا نسس اوترو ححهو(1

--------------------------------------- 
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 10                                                          لكهو ْا سؤالو نا جواب (د) 

 شهيد هتيا؟ه ْاثث كئي جكك؟نا كاكاجي صاحب نو سوطط نام ؛ صلعرسول اهلل (3

---------------------------------------- 
خدمة واسطسس سوطط جان هي دعوة ين  قس ين فتنة ما موالي راج  لع لعني جعفر(2

 فشاين كيدي؟
---------------------------------------- 

 ف راكهتا هتا؟يكون هتا ؟ انسس كهاطط تشر قس موالي راج بن موالي حسن (1
  

 نسس عطار  هي سواري ما ديكها تو سوطط عمل كيدو؟  ر ض سيدنا داؤد  بن قطب شاه(4  

---------------------------------------------- 

 ين والدة كيا داعي ما زمان ما هتئي؟   ر ض سيدنا طاهر سيف الدين  موىل( 5  

  ---------------------------------------- 
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 15                                                                                      (            املوعظة)     

 8.                             ما لكهوBlockفقة نا احكام مد نظر راكهي نسس سؤال نا جواب ( الف)

 جواب حكم منرب
هج  جانور ما خون هن هوئي انسس هي كوئي كهاوا  3

 ثثيوا ين ححيز ما ثثري جائي 
 

هج جانور ما خون هوئي انسس هي  2
Liquidححيز ما ثثري جائي 

 

هج جانور ما خون هوئي انسس هي جامد ححيز ما  1
 ثثري جائي

 

  اندر رويت كهائي 4
  2                    ائي هك هنيطط؟كري نسس ثثيوBoilمشرك نا هاهتــ لككاويلو ثثاين ( 3

----------------------------------------------  
                 3    اهل الكتاب يعين كون ؟ اهنا هاهتــ نو مجن مجائي ؟(2

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------  
                                      2                             رويت نسس سونككهوا نا باره ما سوطط بيان ْايو ؛؟               ( 1

----------------------------------------------  
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 15                                                                     (     لسان الدعوة    )                                                                                                                                  

                   10                      بناؤ                                                                                                                 الفاظ ين مدد سي مجلة   3 -  لؤاس

----------------------------------------:انككوليا(3
-------------------------------------------- 

--------------------------------------:هترهتري(2
---------------------------------------------- 

----------------------------------------:كامل(1
-------------------------------------------- 

----------------------------------------:ححرححا(4
-------------------------------------------- 

----------------------------------------:بستان(5
--------------------------------------------- 

         3                                      هتندي ين موسم ما وضوء  كروا نا باره ما سوطط بيان ْايو ؛    2 -ل  ؤاس

                                  

---------------------------------------------- 
                                            2؟   كامل وضوء كونسس كهوائي    1 -ل  ؤاس

---------------------------------------------- 
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 15(                                                                                           احلكم       -االدب )
 11خايل جككة ثثوري كرو                                                                                 (الف)

 النار------حسنة وقنا ------و يف ------يف الدنيا-------ربنا(3
 ----------منعت--------كم من (2
 -------واكل-----مشى ----مل يدع الهي ----اىل------من(1

 4.ْا  الفاظ ين معىن لكهو( ب)
  والتسرفوا 3
  عذاب النار 2
  احلطب 1
  من مشى 4
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 10                                                                                                                (   مضمون    ) 

 .كوئي هبي ايك عنوان ثثر دس سطر مضمون لكهو
 ع ين شانات سيدنا وموالنا عايل قدر مفضل سيف الدين ط(3
 عشرة مباركة ين اهبة(2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


