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  15 حفظ القرْان

  15 حفظ االدعية

الدعوةلسان   15  

  5 قصيدة

مدح  /نصيحة  10  

  5 فوائد

  65 مجلة ماركس
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 15  السور حفظ
 

 10  . كرو رثث جككه خايل ين ةسور لكهيلي نيححسس
 

القارعة * ما_______ * وما______ ما القارعة * يوم يكون______ 
فامامن _____موازينه كالفراش املبثوث*وتكون_______ كالعهن املنفوش * 

*فهو يف______ راضية * واما من______ موازينه* فامه ______* وما 
 ادراك______ *_____ حامية *

 نار هاوية خفت ثقلت الناس

 ماههي اجلبال عيشة القارعة كاادر 

 
 
 
 
 
 

 5 . مالوو ساهتسس ْايتو صحيح ين"    ب"  كامل نسس     ْايتو ين"   الف"  امل
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 ب الف

 يلِب َاَبا ً َطريا يِهمَعـَل َارَسَل َو َلقَخـ َمـا َشـّر نِمـ

 َاخـَلَدة َلـُه َما َاّن حَسُبَي َلـَهب َذاَت ارًاَن صلْىَيَس

 َةالَحَطبـّماَلَح ُهُت اَ َوامَر ِتيمالَي ُدّعَي يِ اّلذ َفـْذِلَك

 الـِمسِكـني َطَعـامِ  َعـلْى َيـُحـضُّ َ َوال َوَعّدَدة  اًل َما َجَمَع يِ الذ

 َوَقب ِاَذا ـٍقاِسغ َشّر َوِمن ضِليلَت ِفي َكيَدُهم َيجـَعـل مَاَل
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        15 االدعية حفظ

 5          ْا الفاظ ين مدد سي  مغرب نا فرض  ين  انسس       عشاء  نا فرض    ين نية  لكهو
 

 ثلث اربع العشاء االخرة املغرب صلوة فرض اصلي

 هلل ركعات
عزوجل 

 اداء
 مستقبلة مستقبل

الكعبة الحرام 
 اهلل اكرب

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 10             ين خايل جككه ثثر كرو     تشهد  نسس   ينحُ صحيح لفظ 
 

بسم اهلل _____والحمد هلل واالمساء _______كلها هلل_____ ان ال اله اهلل 
 وحده _______له واشظظد ان محمدا______و رسوله .

 
 ال شريك عبده الحسىن اشظظد وباهلل

 
 

       15      الدعوة لسان
    

 10                   هج الفاظ ؛ هت نسس هي مجلة ما استعمال كرو  نيححسسهر مجلة نا 

 :________ ثثر ________ حمكي رهيو ؛ .1

 سورج ْامسان 
 

 : ____________ نا اوثثر سي ________ جئي رهيا ؛ 2

 ثثظظار وادل 
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 : ___________ ما ___________ تريي رهيا ؛ 3

 بطخ تاالب

 

 :مهوضضا __________ نا ___________ نا سامنسس تاالب ؛ 4

 دروازه ككهر 

 

 :__________________ نا نزديك مهوضضو ________؛ 5

 جهار تاالب 
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      5                    -: مجلة ين خايل جككه نسس تصوير انسس الفاظ ين مدد سي مكمل كرو    2

هتال ما قسم قسم نا 
 ____________؛.

 

هنيد __________ سي كهيال 
  ضضهوكسس ؛ .

جهولو _________ ثثر 
  باندهيلو ؛ .

_________  ما مهنا تني واجا 
  ؛ .

  ________ككهاس  كهائي ؛ .

 هتهوري ، ككهورو، ككهريال ، ثثهلو ، جهار 
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 5   قصيدة

 ______ برسل اهلل _________ وقد 

 كان______ امامهم ______ ورى     

 َوُهُم َصّلى النَِّبيُّ ِفي ااَلقْصى

 نيححسس لكهيال صحيح جواب نا خاهن ما رنكك هبرو 

 هي انبياء نسس كظظاطط مناز ثثرهاوي؟ صلع:رسول اهلل 1

 بيت اهلل مسجد اقصىْ  مسجد النيب

 نا ثثيححهسس امامة سي مناز ثثرهي ؟  صلع  : كتنا انبياء هي رسول اهلل 2

ايك الكهـ حوويس  ايك الكهـ 
 هزار

 ايك هزار
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 10   نصيحة
    الفاظ ين مدد سي بند نسس مكمل كرو          

 ______فاطمة زهراء نو فضل ؛ 

 قدر ين رات نا _______ ؛ برتر

 _________ نيب ين هي ؛ دختر

 موىْل علي ؛ اهنا __________

 شبري و_______ بيوسس ين ماطط ؛    

 ا ؛ ـــــنا مــــاهجوهر      يــــــالمـــــــــاس   

 

 

 

 خامت ،  مانند،   اشظظر  ،

  شوهر  ،شرب   
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 حق نا  امام_______ و حسن ؛ 

 مظظكسس هي بيوسس نا_____ حسن ؛ 

 حيدر________ نا نور نني ؛ 

 زهراء ين_______ بيوسس رتن ؛ 

 طه نيب نا_______ نا اسوار    

 بيوسس ؛ رب نا محرم اسرار                 

 خلق حسني ماال

  كاندها صفدر
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 5     فوائد
 

 5كرو                                   ×كرو انسس غلط ثثر  بيت اخلالء ين اداب صحيح ثثر 
   

  بيت اخلالء ما كهال ثثاوطط جائي

  بيت اخلالء ما كهال ماهتسس هن بيضضهسس 

  بيت اخلالء ما زيادة دير بيضضهسس

  بيت اخلالء ما جاتا دابو ثثكك اككل كرسس

  بيت اخلال ء ما قبلة سامنسس انسس قبلة نسس ثثيضضهـ دئي نسس هن بيضضهسس

 


