
  

 شاباش
 تقدمي

 املدرسة   الكليمية 

 شيكاكو
 امة   سيدناطع  و منصوصه طع

  تسنيم   وجيهي

 



——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————

—————————————— 

 مظظيناؤ  نا نام  ترتيب                                             سي  لكهو  

12 

9 3 

6 

2 1 

8 
7 5 4 

11 10 
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     نيححسس لكهيال مجلة  ؤ    نسس  ترتيب                                              ْاثثو  

           

مجن   متام  هتائي  ثثاححهو   منك  ححا كهسس                  

خدا   نو   محد   كرسس  انسس  مجن   متام  كرسس              

مجا   ثثهال    بسس   هاهتـ   دهووا    جو ئيسس                 

مجا  ثثححهي  بسس  هاهتـ   دهووا  جو  ئيسس             

منك  ححاكهسس  انسس  ثثححهي  مجن   شروع   كرسس            

مجا   ثثهال  ) بسم اهلل  الرمْحن  الرحيم(   ثثرهسس         

    

 

         

 خرككوش انسس ككاجر

—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
—————————————————
————————————————— 
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(2)  اسم                                              انسس   اهين    صفة 

       نيححسس  لكهاهوا   اسم   نا    ْا     ككسس   اهين  مناسب   صفة                                                            ثثر 
 سي         ديكهي   نسس   لكهو    انسس   هت   بعد  اهنسس  متارا   مجلة  ما  استعمال  كرو

 

 

 

 

 

———————دل:  

——————————————————-                                                                                                                           

(Adjective) (Noun) 

board 

 رحم،   نيك،ثثورانا، لزيز،

 ححاالك، ميتها،جارو

 3  
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—–————————ثثوشاك:                                   
————-—————————————— 

——–—————سثثاهي          

——————————————————-  

——————مجن:         

—————————————————— 

——————ثثهل:        

——————————————————-  

——————طالب  علم:        

——————————————————-  

        

 4 تصوير    ديكهي      نسس  متارا     من  سي    كظظاين    لكهو:-       )1(
 خرككوش انسس ككاجر

 خرككوش
 ككاجر

 
 

   

  

  

 ككاجر

 ككاجر
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 5  سؤال  نا جواب ْاثثو  

 رسول اهللصلع ثثر ثثظظلي  ْاية  كئي  جككه  نازل  هتئي؟  

——————————————————
—————————————————— 

رسول اهلل صلع  نسس  خدا تع  هي    كئي   تاريخ بعث كيدا   ؟   )نيب  بنايا ، 
 مبعث  نو  دن(،     انسس  ْاثثين  عمر   شريف  تيوارسس  كتين  هيت ؟

——————————————————
—————————————————— 

 رسول اهللصلع  نسس نبوة  نو  ثثيغام  كوئي  هي   ثثظظنححايو؟

——————————————————
———-  

 د
 س

 و
 م ب

 ق

 ي ة
 و ل ا
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  الفاظ  نسس  اهنا  معىْن  ساهتسس  برابر  سي  جورو

 ت هـ
 ش

 ف ر

 د
 س

 م ج

 بلند  خبيت سنجوكك

 نونظظال باغ

 اهتمام خاص  ساهتي

 حزب ثثيارا  بححه

 اتفاق مهوتا  كام

 حديقة اونححو  نصيب

 وصي اجنمن

 عظيم  كام تياري  ساهتـ
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 حروف جوري   نسس   الفاظ بناؤ    انسس  هي لفظ  سي  مجلة   بناؤ    :-

 

 مرد،  بكرو ،  ككائي، شري،  راجا ،مامي، مؤمنة، بئريو، بظظن، 

دكرو، دكري، مرغو، ماسي،دولظظا،بيل، دادي،    

 

 د ف Pizza Male مذّكر            الفاظ  نسس                      ثثر  لكهو

 ل

 ا ء

 ا ت

 ل
 ي ب

 هـ
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   اونضضين   ين                             ليوي       هوئي    

                                                         تو    مؤنث    الفاظ   ثثر                               كرو

 

 دكري هبائي راين كاكا

 مؤمنة دادا دلظظن والده

 مرد ناين ماسي ككائي

 شري بظظن بئريو بيل

 مامي دادي اّما راجا

Ride 

Female 

 ستاويسمي   رات مّكة
 ستاويس  مو   دن معطي السؤاالت

 موالنا علي ع م ثثظظار

 مسجد احلرام فرشهت ؤ   نا  سردار
 مسجد االقصْى خاص  خويب

 روزو وصيو نا سردار
 جبُل النُّور بيت املقدس

 جربئيل يوم  مبعث
 فضيلة اسراء  ين رات

 سفيد              لئي   نسس  برابر  سي  جورو
 8  27 



 الفاظ ين  مدد  سي  مجلة   مكمل كرو 

ما منسس     را كهـ.   -—————(      يا     اهلل    تارا  1                

———————(    فرزندو    دهيان     سي     سنتا       ككيا   انسس  2             

كظظتا    ككيا .                       

ين رات  ما مجع كيدا.      -————(  ا هلل هي سككال  انبياء نسس  3            

          4(   رجب  ين  ستاويس مي راتسس  اهللتع  رسول اهلل صلع   نسس ——— 
لئي  ككيا      —————————سي    ————                         

   ———————نا  دن  — ——( ستاويس مي  رجب  5       

نو   روزو     راكهو.                      

سي  روزو     افطار    كيدو .   —-———————(  6            

 

26  تصوير   نا  جسم  نا   انككوا ؤ   ثثظظححاين   نسس   منرب    ميالوي   نسس    نام   لكهو.  

9 8 
7 6 5 4 3 2 1 

15 

14 
13 

12 
11 

10 

19 

18 
17 

16 

 9  
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16 11 6 1 

17 12 7 2 

18 13 8 3 

19 14 9 4 

 15 10 5 

ْانكهـ ،  كان، ناك، ثثيشاين،  هاهتـ،  ثثكك،  ثثيت، 
ككردن،  بال،  مونححهـ،  دارهي،  ْانككلي ،  ككوهتن،    

 كوين،  كاندها،  هونت،  سينه،  جهانكك،  ككال

 10  

 ركهوثثا

 حبيب  مشفق

 افطار

 مسجداالقصْى

 اسراء

 خاك شفاء

 مسجداحلرام

 مبعث

 معطي السؤاالت



 

 

 

———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————
———————————————————-  

 

 هاهتـ   
قدم                  

    

 هاهتـ

 كان ثثكك

 ْانكهـ

 زبان

 َعني

 ِلسان

 ُاُذن

 َيد

 قدم

 11   26 -صحيح  جسم   نا  انككواؤ    نا   نامو   نسس   ْاثثس   ما   جورو:   هاهتي   نا   باره   ما   مجلة  ؤ   لكهو 



    نيححسس   لكهيال   عنوان  ثثر   ماضي  حال   انسس   مستقبل  نا  مجلة   بناوو

(  ثثرنده   جهار    اوثثر    غنة1       

————————————————ماضي:     

-————————————————حال:     

-———————————————مستقبل:     

(  حسني  مدح  ياد2     

———————————————ماضي:          

-————————————————حال:     

-———————————————مستقبل:      

 ْا   جانور      نا   باره    ما    مجلة ؤ    لكهو    

 

 

 

——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
—————————————————— 
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(   حذيفة   ثثاك  ثثاين   سي  وضو ء  3   حروف جوري  نسس  صيصح  الفاظ  بناوي  نسس لكهو  

————————————————ماضي:        

-————————————————حال:     

———————————————مستقبل:     

(  ساّرة   هي    فيض  ما   مجن4     

————————————————ماضي:        

-————————————————حال:     

———————————————مستقبل:     

(     ابراهيم   منازي   كثثرا   5      

 د

 ص س ى

 م
 ر ج

 ع

 ل ا

 ق

 م

 ا

 ة

 ا ق

 ا

 م

 ج
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————————————————ماضي:     

-————————————————حال:     

-———————————————مستقبل:     

(   ْادم   مدرسة   6       

————————————————ماضي:       

-————————————————حال:     

———————————————مستقبل:     

 

 

    

    ْا   سككال   نا   سردار  كون  ؛  ؟

 نبيو  

 وصيو 

 دنو 

 جملس 

 مظظيناؤ 

 شهداء 

 موالنا  علي  ع م

 رسول ا هللص ع

 عاشورا ء

 شهر   رمضان

 امام  حسنيع م
 مجعة
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 سؤال   نا  جواب  ْاثثو

(    كلمة     الشهادة     سوطط    ؛    ؟1  

(  تاريخ  خدا تعاىل  هي  27(  رجب االصب  ين   ستاويسمي  )2  

               رسول اهلل صلع   نسس  سوطط  خبشو   ؟ 

   3(  رسول  اهللصلع   متام  انبياء  نسس  كئي  مسجد  ما  مناز   ثثٌرهاوي ؟

(  هي    مسجد   كئي  جككه  ؛ ؟  انسس  امها  كتين  مناز  نو  ثواب  ؛  ؟4    

مي  رات    نسس  بيجا    كيا    نام   سي   كظظوائي   ؛  ؟  27(   5  

 15   20  



   1)———————————————————
———————————————————— 

     2)——————————————————
———————————————————— 

    3)——————————————————
———————————————————— 

   4)———————————————————
———————————————————— 

    5  )——————————————————
———————————————————— 

 

 ميطط  مسافر  ححهوطط
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 ْا   الفاظ   نو  استعمال  كري نسس

 )ميطط   مسافر ححهوطط(    نا  عنوان

 ثثر     مجلة ؤ   لكهو

 رداء

 هوائي  جهاز

 رسهت
 منصوص

 ثثهل

كرتا-سا هي   
 زيارة

 قرابة   واالؤ

 شوق

 ككاري

 دكان

 نصيب

 قدمبوسي حمنة

 قران  حميد

 باركش

 سفر
 تفريح

 كثثرا

 توشه

 كشيت

 توثثي

 ككفتككو

 علم

 بيكك

 ْا قا موىلط ع

    هفيت

 موزه

 خريدي

 مجن

 مسندر

 مصال

 دوست

 مدرسة

 سيدنا خوش

 طاهر

 سيف الدين

 صاحب

 خوش

 ازار

 صاحب

 توال

 اورهين

 نوي
 وعظ

 مهيشة

 تسبيح

 بغيححه
 هر  دن

 رومال

 جهبال
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