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دائرة التربية والتعليمدائرة التربية  والتعليم   

         نورهتــ     امريكة

1437حمرم احلرام   دينيات ساالهن امتحان                                                                                                                                          

 درجة : ثانية  

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

 

  15 حفظ القرْان

  15 حفظ االدعية

  15 لسان الدعوة

  5 قصيدة

مدح  /نصيحة  10  

  5 فوائد

  65 مجلة ماركس
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           15السور حفظ
 10  . كرو ثثوري جككه خايل ين سورتو لكهيلي نيححسس
 

َفَاَثرَن *   _______  َفامُلِغرَياِت*  َقدًحا  _______   *   َوالَعاِديات ضبحا 
*  _______  ِاّن ااِلنَساَن ِلَرّبِه  *ِبِه َجمًعا   _______  * َنقًعا _______  

َلَشِديد   _______  َلَشِهيد * َوِاّنُه ِلُحبِّ _______  َوِاّنُه َعلى 
َما ِفي الصُُّدور * ِاّن  _______  ِاَذا ُبعِثَر َما ِفي الُقُبور *   _______  *َاَفال

 *  _______      ٍذِئَربَُّهم ِبِهم َيوَم
 

 ِبِه َذِلَك فاملوريات َلَكُنود َلَخِبري

 َفَوَسطَن َيعَلُم َوُحّصَل اخَلرِي صبحا
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 5هي لكهو        سورة القدر ما هج تني ْاية ما ليلة القدر نو لفظ ْاوسس ؛ 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

 ا ـ َّّنِا 1

 اَمَو 2

  دِرالَق ُةيَلَل 3
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          15 االدعية حفظ

 5          نا فرض    ين نية  لكهومغرب  نا فرض  ين  انسس    ظهرْا الفاظ ين مدد سي  
 

 ثلث اربع الظهر  املغرب صلوة فرض اصلي

 هلل ركعات
عزوجل 
 اداء

 مستقبلة مستقبل
الكعبة احلرام 
 اهلل اكرب

 

 _______________________________________________________________ ظهر ين نية :

__________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ين نية : مغرب

__________________________________________________________________________ 
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 6د ين خايل جككه ثُثر كرو     نسس مهوتا تشظظ   ينصحيح لفظ حُح
 

ـَْهاَْنُاَلُُ َاْشَهـدُ  َُوْحـَدهُُِإالَُِّال َوَاْشَهـد ُُ*‘اَلَُشرِيـَْكَُله‘هللاُ 

ُُ‘اَْرَسَله *  __________  َعْبد ه______َانُ 

______ُُ ُ ُاْْلَـقِّ ُ َُنِذيـْرًاُ______َوِدْيِن  بـَْيُ و 

نِْعمَُ * ُ________َيَديُِ  ُُ*ُ_____َُاْشَهـد ُاَن ُهللاَُ
 ﴾ُمَحمَّدًا ، ِباهُلْدى ، َوَرُسوُله ، السَّاَعِة ، َبِشريًا ،  الرَّبُّ   ﴿

 
 
 
 

 1س: اللهم انا حنمدك ين دعاء ين تالوة كيوارسس هتائي ؛ ؟          
_______________________________________ 
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 3.    كئي دعاء كيوارسس ثثرهائي ؛ صحيح جواب ساهتسس مالؤ 
 نية ليوا نا ثثظظلسس  وجهت وجهي

احياللهم عليها   نية ليوا نا بعد   

 اقامة نا ثثظظلسس   اللهم رب الدعوة
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                    15     الدعوة لسان
 5نيححسس لكهيال مجلة ين خايل جككه ما صحيح ككنيت لكهي مجلة مكمل كرو .

 مردو ما _________ اسالم الؤنار ؛ . ع مموالنا علي .1

 ثثظظال / ثثظظلي         

 .تاريخ هيوسنت ثثهنححي ككيا _________  حمرم احلرام ين   شبري.2

  ثثظظلي / ثثظظال         

 . وعظ سين _________.حذيفة هي ْاجسس  3

   تيجو/  يتيج         

ين ذكر  صلع  وعظ ما رسول اهلل   _________   عشرة مباركة ما .4
   ثثانححما/ انححميثث                  . هتائي ؛ 

طرف سي متام  ط ع  تاريخ موىْل  _________عشرة مباركة ما     .5
  اضضهما / اضضهمي               .  سني هتئيحعامل ما نياز 
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             6 نيححسس لكهيال   لفظ ين مددسي مجلة بناؤ.

    ع  ط موىل 

    عشرة مباركة 

  قدمبوسي

  ع م  امام حسني 

  مامت

  كربالء
 

          4لكهو .    نا مجع  واحد حسب الذيل 

  جملس  مسجد 

  كتاب  عمل
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 5   قصيدة

 2س:نيححسس لكهيال الفاظ ين مدد سي بيت مكمل كرو .           

َُطَهُالن ِبُُّال مْصَطَفىُ_____________ُ

ُ______________الَعْرِشُُاَْعطَاه ُذ وُْ

 2   نيححسس لكها الفاظ ين مدد سي بيت لكهو .س: 

غ ْ
ِّ
هَْْبَل

َ
هَرَاْط

 
اَْاط

َ
ْسَََلمَن

وعِْ
ُ
ُض اِْباْل 

َ
ِبيِّن

َ
سِي مُْْمَزَارًاْلِن

َ
َْان

 

_____________________ 

_____________________ 

اْلَعِظْيِمُ،َُخري ُ،ُ
ُ،ُالَكْوثـَرَاُالَوَرى  
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                              ين قرب مبارك كظظاطط ؛ ؟                                                                                                       صلع: رسول اهلل 2س
  1   كرو .     صحيح جواب ثثر  

 مدينة منورة 
 مكة املكرمة 

 مصر 

 5   نصيحة

   3 الفاظ ين مدد سي بند نسس مكمل كرو          

 ______فاطمة زهراء نو فضل ؛ 

 قدر ين رات نا _______ ؛ برتر

 _________ نيب ين هي ؛ دختر

 موىْل علي ؛ اهنا __________

 خامت ،  مانند،  اشظظر  ،
جوهر شوهر  ،شرب   ،  
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 شبري و_______ بيوسس ين ماطط ؛    

 ____ اهنا ما ؛ اسالمي _____   

 1كظظوائي ؛ ؟        رات نسس : قدر ين رات كئي2س

_______________________ 

                   1      :شرب كونو نام ؛ ؟3س

 _____________________________ 
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 5      مدح

 خايل جككه ثثوري كرو.
 ________ دل ما وساوي لو برهان دين موىل ين 

 ________ نا هي دل ثثر ______ نسس ححرهاوي لو 
 

 موالنا علي نا هي  _________  انسس ______ ؛ 
 هي   شـــان   نا   مــــوىْل   نسس __________ جبــــاوي لو 

 

 ميطط برهان دين ثثر ححهوطط_____ نسس _______
 هج شه هي __________ ْا ______ ين واري 

 

 سواري اخالص دعوة مظظظر واري

 حب صدقسس نائب سجدة صبغة
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      5  فوائد
، اهنـا  عشرة مباركة ين جمالس ما حاضر هتيا تو كيا اداب مطـاب  عمـل كيـدو   متيطط 
 نونشان كرو ثثر  

 كري ْاوتاضوء و  ثثظظلسس وعظ ما  ْاوتا وقت
 ثثر بيتها هثثوتاين جكك سيادب  سي وعظ سنتادهيان 
 نوتاكرتاوات  االنور ثثهين نسس اوتالباس 
 سي روياْانسو  كيدومامت 
 

 
 1  ؟  ا هيوسنت حاضر هتيا هتامما عشرة مباركة ين جمالس هـ    1437 ْا سالمتيطط  

                             
________________________________________ 

 

 
 
 
 
 


