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 الفصل االول   –االختبار 
 هـ١٤٣٩مجادي االول   ١١

 الثالثة  الد ر جـة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

  10 مقدمة

  15 حفظ القرْان

  15 حفظ االدعية

  10 الفقة

  10 االخبار

  10 املوعظة

  10 قصيدة

  10 مدح  /نصيحة

  20 لسا ن الدعوة

  110 مجلة

 

   



 الدرجة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                        هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٢  

 مقدمة 
 ١٤٣٩� امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

)  نا موضوعات پر عجب شان سي syllabusكراچي ما عشرة مباركة ما اجلامعة السيفية نا نصاب (
اپن مدارس اميانية نا فرزندو  ط عذكرو فرماوي، � موضوعات نا بعض ين تعليم نو شرفْ اقا موىلْ 

 � وعظ مبارك ما فرمايو ط ععطاء فرماوسس ؛، � موضوعات ين ذكر ما ْاپ  موْىل  نسس ي

 الفقه
 � مهوتا ما مهوتو فقه ؛،امي مسجهؤو هك   ويل اهللا ين ذات فقه نو اصل ؛، 

 االدب
ْا هاـ جورواين ادب ! هجي تو فرزند چهوتا هوئي ؛، هت وقت سي اهنسس كظظوا ما ْاوسس 
؛، چهوتا چهوتا فرزندو نسس اهنا والدين گهر ما، باواجي صاحب برهان الدين 

 ؛، موْىل نو فوتو بتاوى ؛، امي كهسس هك هاـ جورو، عجب متارا  ادب ين خويب
 
 

 لحكمةا
حسني پر روو � علم ين مفتاح ؛، ... ايك ْانسو كيوي مفتاح ؛ هك جنة نا ْا نتهـ 

 دروازه نسس كهويل دسس ؛،
 تدريب و مترين

 

اتين وار باواجي صاحب � شهادة پرهي حسني ين ، ْامثل وارموار شهادة پرهي نسس 
مؤمنني نسس شهادة ياد كراوي ديدي،گويا متام مؤمنني واسطسس حسني ين شهادة 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٣  

مادري زبان بناوي ديدي...  چهوتا چهوتا ه ؤ حسني ين شهادة كتين سهالئي 
 سي اداء كري دسس ؛،

ثة  نا طالب علم متيطط كتنا خوش نصيب چهو، اْ مثل جامعة سيفية نا علوم ين بركة  اسس الدرجة الثال
� متنسس ْا چهويت عمر ما مدرسة ما عطاء فرماوسس ؛، خدا تعاْىل اپن سگال نسس علم  ط عْاقا موْىل  

عمر شريف نسس جهاطط ين  ط عمطابق عمل كري ْاقا موْىل پر فداء نا انار كرسس،  خدا تعاْىل  ْاقا موْىل 
 لگ ْال محمد نو علم باقي ؛ دراز انسس دراز كرسس.

 
 

 مقدمة پرهي سؤالو نا جوابو لكهو 
 عشرة مباركة  كهاطط عقد فرمايا،  ١٤٣٩� امسال  ط ع: ْاقا موْىل  ١س

 
 

 ؛؟ اهنا سي سوطط ُكهلي جائي ؛؟ key: الف: حسني نا غم ما روو سوطط چيز ين مفتاح ٢س
 

 
 
 

 : عجب متارا  ادب ين خويب ؛، كيا ادب ين ذكر ما فرمايو؟٣س
 
 

 : الفقه نو اصل سوطط ؛؟٤س



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٤  

 

 

 
 : برهان الدين موْىل � وارموار حسني ين شهادة پرهي اهين بركة متنسس لئي طرح ملي؟٥س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٥  

 ١٥                         قرانحفظ ال

 ١٠                              خايل جگه پر كرو  الفاظ ين مدد سي  الف ) (

االمني *لقد خلقنا  ______سينني * وهذا_____   * و ______  والتني و

 ______اسفل سافلني *اال الذين ______يف احسن تقومي * مث  ______

بعد بالدين *اليس _______غري ممنون * فما  _____فلهم _______وعملوا

 الحاكمني * _______اهللا

 امنوا باحكم رددناه طور البلد

 يكذبك الصالحات الزيتون اجر االنسان
 

 ٥ نيچسس اپيلي سورة نسس ترتيب دو .
 

  ليلة القدر خري من الف شهر 
  سلم هي حىت مطلع الفجر 

  وما ادرك ما ليلة القدر 
  انا انزلناه يف ليلة القدر 

  ترتل املالئكة والروح فيها باذن رم من كل امر 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٦  

 ١٥  حفظ االدعية
 

 ١٠                                                              .    و  خايل جگه پر كر(الف )     ادعية التعقيب  

وال    *اَخلاِلِقَني  _______ *َوتَباَرَك اُهللا________َربِهللا   والحمد    

ودعائنا ________   العظيم *ربنا تقبل منا  ______وال قوة اال باهللا      ______

يا  ______والتضرب ما   العليم * ________ انك انت _______يا ربنا يا

الرامحني *اللهم ________* برمحتك يا  ________اله العاملني * ويا خري

 وسلم* ______وعلى ال محمد و _______صل على

 
 

 ٥ صحيح جواب چنو :   :٢س

 وضوء سي فارغ ئي كئي دعاء پرهائي؛؟ )١

١.       اللهم هذا داعي 

٢.       سبحانك اللهم وبحمدك  

 ركوع ما سوطط تسبيح ائي ؛ ؟  )٢

 َسنُ َاح السميع العلي الناصرين وجوهنا حول
 موالنا بارك الَعاِملَني محمد ارحم صالتنا



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٧  

١.        سبحان ريب العظيم وبحمده 

٢.        سبحان ريب االعلى وتعاىل 

 سالم والوا بعد پهلي دعاء كئي پرهسس ؟  )٣

١.    دعاء التعقيب 

٢.   دعاء التقرب 

 قيام كريت وقت كئي دعاء پرهسس؟ )٤

١.   اللهم اين بحولك وقوتك اقوم واقعد 

٢.   اللهم اغفريل وارمحين 

 وة كرسس قرأة كروا پهال كئي دعاء ين تال )٥

١.    اللهم رب الدعوة 

٢.   وجهت وجهي للذي 

 
 
 
 
 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٨  

  ١٠   فقه 
 ٥حسب الذيل سؤالو نا جواب لكهو ؟                                            

 : هر چيز نا پيدا كرنار كون ؛ ؟ ١
____________________________________________ 

 ؟: جنة ما جاوا نو رسهت كون بتاوسس ؛ ٢
____________________________________________ 

 دين لئي نسس ْايا ؟ وكي صلع:رسول اهللا ٣
____________________________________________ 

 : خدا تعاىل � پوتاين طاعة ساسس كوين طاعة جوري ؛ ؟٤
____________________________________________ 

 نا وصي نو نام سوطط ؛ ؟ صلع: رسول اهللا ٥
____________________________________________ 

 
  ٣    -ْا كلمة ين معىن لكهو   - من كنت مواله فهذا علي مواله 

________________________________________ 
 ٢ْا مجلة كون صاحب � فرمايو انسس كونسس فرمايو ؟     

_____________  _________________ 
 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

٩  

  ١٠      االخبار
 

 نا جوابو لكهو . ٥حسب الذيل سؤالوما سي كوئي ي 
 

 : خندق يعين سوطط؟ ١
___________________________________________ 

 � عمرو بن عبدود ساسس جنگ واسطسس كونسس موكال ؟ صلع: رسول اهللا ٢
____________________________________________ 

 هجرة كري نسس كيا شهر ما پدهارا ؟ صلع: رسول اهللا ٣
____________________________________________ 

 نسس خدا تعاىل � كيا كتاب سي خاص كيدا ؟ صلع: رسول اهللا ٤
____________________________________________ 

 ين قرب مبارك كيا شهر ما ؛ ؟ صلع: رسول اهللا ٥
____________________________________________ 

 نا داداجي صاحب نو سوطط نام ؛ ؟  صلع: رسول اهللا ٦
____________________________________________ 

 
 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

١٠  

           ١٠  موعظة         
متيطط جملس ماجاسو تو كئي ْاداب نو خيال راكهسو ؟ � اداب لكهو ؟  متاري مدد واسطسس 

ْاپوا ما ْايا ؛ .( وقت ين پابندي ، وضوء ، چوكهائي ، لباس االنور ، تحية نكات 
 املسجد ،رزا ، خاموشي، صلوات ، وظيفة الشكر )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

١١  

 ١٠           قصيدة 

 ١٠             نصيحة /مدح

 ٥  خايل جگه مكمل كرو : 

 هج نا سبب سي ؛ _____قائم   اسالم نا ؛_____ دعائم 

 لوم كرسس تنسس گرچسس الئم    _____ رهجسس هت پر دائم  

 هرگز نا چهورجسس كوئي _______

 دين انسس دنيا ما رهـ تو ________

 دعامة سالمة سات الزم اسالم



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

١٢  

 

 ٥خايل جگه مكمل كرو :       

 متاري ْا ________مبارك اجو دعوة نسس 

 _______اجو خلقة نسس رسول اهللا ين امة نسس      

 متيطط_______ خدا نا چهو____ خاطر بالوو چهو

 مهيطط_______ كهئيسس ؛ ْا داعي اهللا ين دعوة نسس      

 خدا مبارك شهنشاهي لبيك داعي

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

١٣  

             20                لسان الدعوة
 ١٠   ايك مجلة  ما جواب لكهو :

 ا نسس كئي حالة ما ديكها؟ : بئريو � كنواطط نا نزديك كّت١

________________________________________ 

 كام باندهي؟طط : بئريو � اورهين نسس جوتا سي سو٢

________________________________________ 

 : بلي نا مروا نو سبب سوطط بنو ؟٣

________________________________________ 

 � رحم دل بئريو نا عمل نا واسطسس سوطط فرمايو ؟  صلع: رسول اهللا ٤

_________________________________________ 

 � سخت دل بئريو نا عمل نا واسطسس سوطط فرمايو ؟  صلع: رسول اهللا ٥

__________________________________________ 



 لدرجة الثالثة ا                                                                                                                                                                                                                                                                       هـ    ١٤٣٩الفصل االول 

 

١٤  

 ٦سس اپيال الفاظ نا متضاد لكهو                                                             نيچ

 متضاد الفاظ متضاد الفاظ 

  جنة  رحم دل

  دور  نيك

ري  (هج نو پيت دهرائيلو  رمحة

 )نسس مجا هوئي
 

 وكو ، خراب ، سخت دل ، جهنم ، نزديك ،نقمة 

 

 ٤   : الفاظ نا مجلة بناوو

 لذيذ:_______________________________________

 طلوع:_______________________________________

 مشغول:_______________________________________

 استقبال:_______________________________________
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