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  15 حفظ القراْن

  15 حفظ االدعية

  15 لسان الدعوة

  5 قصيدة

مدح  /نصيحة  10  

  5 فوائد

  65 مجلة ماركس
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        ١٥         السور حفظ
 

 ١٠  . كرو رپ جگه خايل ين ةسور لكهيلي نيچسس
 

      __________          ______________ 

      ________    _______________        

____________        ________      

    ________________        ________        

            ___________     

           

         

 
 
 



 هـ ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الثانيةالدرجة 

3 

 
 ٥ . مالوو ساسس اْيتو صحيح ين"    ب"  كامل نسس     اْيتو ين"   الف"  امل

 

 ب الف

 بــِيل اَبا ً طَريا عـلـَيهِم اَرسلَ و خـَلَق مـا شـر مـِن

نـَاراً سـَيـَصلى ب ذَاتلَـه با اَنّ يـَحسم ة لَـهاَخـلَد 

كِي الّذ فَـذْل عيم يـَداليـَت امراَ و الـَةَاحلَطَب تـُهـمخ 

 الـمسكـني طَعـامِ عـلى يـحـض َ وال وعددة ً ال ما جمع ِي الـّذ

 وقَب اذَا ـقٍاسغ شر ومن تـَضليل في كَيدهم يجـعـل اَلـَم
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        ١٥ االدعية حفظ

 ٥          انسس       عشاء  نا فرض    ين نية  لكهو  اْ الفاظ ين مدد سي  مغرب نا فرض  ين

 

 ثلث اربع العشاء االخرة املغرب صلوة فرض اصلي

 هللا ركعات
عزوجل 

 اداء
 مستقبلة مستقبل

الكعبة احلرام 

 اهللا اكرب
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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 ١٠ين خايل جگه پر كرو      قنوت نسس    ينچ صحيح لفظ
 

و ونثين عليك  _______ونستعينك  _______اللهم ان 
لك وخننع وخنتلع ممن   _______نشكرك وال نكفرك و  _______
ونسجد  _______ولك  _______اللهم اياك _______

عذابك اجلد  _______نرجو رمحتك و  _______واليك نسعى و 
 ملحق. _______ان عذابك 

 
 نعبد حنفد نستغفرك خنشع اخلري

 بالكافرين خناف حنمدك نصلي يفجرك
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          ١٥      الدعوة لسان
 3                     نيچسس لكهيال  الفاظ نسس مناسب مجلة ما لكهو:

  ﴾ مارا، منسس ، مهاري، متارو، متيطط ، ميطط﴿ 

 پيارا فرزند چهو.) ...... ١

 ) ......اْواز  گهنو  بلند ؛.٢

 ) ...... دكان دور   ؛.٣

 ) ....... والد داكـضضر  ؛.٤

 )  ....... پرهو و ؛.٥

 ) .......پرهوطط چهوطط.٦
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 ٥نيچسس لكهيال مجلة ين خايل جگه ما صحيح گنيت لكهي مجلة مكمل كرو .

 مردو ما _________ اسالم الؤنار ؛ . ع مموالنا علي .١

 پظظال / پظظلي         

 منرب سي كامياب يا . درجة ما  _________  طاهر.٢

  پظظلي / پظظال         

 سبق پرهو . _________.حذيفة � اْجسس  ٣

  /پظظلو پظظلي         

 مرتل پر ؛ .  _________.شبري نو مكان   ٤

 /پظظلسس پظظلي         

 دن سگال فرزندو گهنا خوش هتا . _________.اسكول نا ٥

 پظظلي / پظظلسس         
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 ٧. خايل جگه مكمل كرو   
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 ٥   قصيدة

 ______ برسل اهللا _________ وقد 

 كان______ امامهم ______ ورى     

 وهم صلّى النبِي في االَقصى

 لكهيال صحيح جواب نا خا� ما رنگ رو نيچسس 

 � انبياء نسس كظظاطط مناز پرهاوي؟ صلع:رسول اهللا ١

 بيت اهللا مسجد اقصى مسجد النيب

 

 نا پيچهسس امامة سي مناز پرهي ؟  صلع  : كتنا انبياء � رسول اهللا ٢

 ايك هزار ايك الكهـ چوويس هزار ايك الكهـ 
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 ٥   نصيحة

   ٥ الفاظ ين مدد سي بند نسس مكمل كرو          

 ______فاطمة زهراء نو فضل ؛ 

 قدر ين رات نا _______ ؛ برتر

 _________ نيب ين � ؛ دختر

 موىلْ علي ؛ اهنا __________

 شبري و_______ بيوسس ين ماطط ؛    

 ا ؛ ـــــنا مــــاهجوهر      يــــــالمـــــــــاس   

 

 

 خامت ،  مانند،  اشظظر  ،

  شوهر  ،شرب   ،
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 ٥      مدح

 خايل جگه پوري كرو.

 ________ دل ما وساوي لو برهان دين موىل ين 

 ________ نا � دل پر ______ نسس چرهاوي لو 
 

 موالنا علي نا �  _________  انسس ______ ؛ 

 �   شـــان   نا   مــــوىلْ   نسس __________ جبــــاوي لو 
 

 ميطط برهان دين پر چهوطط_____ نسس _______

 هج شه � __________ اْ ______ ين واري 
 

رهمظ واري  سواري اخالص دعوة 

 حب صدقسس نائب سجدة صبغة
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 ٥      فوائد
 

 مالؤ و  نسسمجلة  جملس نا اْداب نا
   

 حالة ما حاضر ائي  ما وقت ناجملس  

 رزا لئي نسس بيضضهسس  جملس ما لباس االنور

 وات � كرسس  جملس ما وضوء ين

 پهلسس حاضر ائي  جملس ما تسليم كرسس

 ما حاضر ائي  جملس ما اْپس ما
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