
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الفصل االول   –االختبار 
 هـ١٤٤٠  االوىلى مجاد ١٣

 الثالثة  الد ر جـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 

  10 مقدمة

  15 حفظ القرْان

  15 حفظ االدعية

  10 هالفق

  10 االخبار

  10 املوعظة

  10 قصيدة

  10 مدح  /نصيحة

  20 لسا ن الدعوة

  110 مجلة
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٢  

 ١٠      املقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثة
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٣  

و هوئي تو سوطط سنهبالؤو ونا هاـ سي ميتهو شربة چاكه  ص ع: موالنا علي ١س 
     ٢          جوئيسس ؟

________________________________________ 
 

� ذكر  ط ع: ذوق پر سوطط چيزو  اثر كرسس ؛؟  امها سي كتين چيزو ْاقا موْىل ٢س  
                   ٢  فرماوي؟

________________________________________ 
 

 ٣جوئيسس؟و ورهسس هت خاطر  هر جگه هر حال ما سوطط كر ةمتارو ذوق سالم : ٣س
________________________________________ 

 
� ذكرو فرماوي  امها سي كوئي ايك پر  ط ع: ذوق نا هج نكات ين ْاقا موْىل  ٤س

  ٣     متيطط كئي طرح عمل كرسو � لكهو.
________________________________________ 
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٤  

      15 قرانحفظ ال
 

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

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن اهل الكتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مل يكن الذين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رسول من اهللا يتلوا  منفكني حىت تأتيهم البينة *

ـ   فيها كتب مطهرة * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  * وما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اال من بعد ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ الذين اوتوا

 البينة * وما امروا اال ليعبدوا اهللاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــله الدين حنفاء ويقيموا ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 دين القيمة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الزكوة ويؤتوا 

 كفروا صحفا خملصني واملشركني تفرق

 قيمة وذلك الكتب الصلوة جاءم
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٥  

 )٥      (          . ساسس جورو سورة  نسس يات حسب الذيل ْاب )(

 
 
 
 

 سورة االخالص وهذا البلد االمني 

 التكاثر سورة  فمن يعمل مثقال ذرة خري يره

 سورة الزلزلة مل يلد ومل يولد

 سورة التني  امل جيعل كيدهم يف تضليل

 سورة الفيل كال سوف تعلمون 
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٦  

    ١٥       حفظ االدعية
   )٦(                                                              و  .    خايل جگه پر كر(الف )     ادعية التعقيب  

ـ   ـ   َعمَّاالِعزَّةِ  َربِّكَ َربِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َربِهللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َعَلى َوَسالم 

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ *َوتَباَرَك اُهللاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 *اَخلاِلِقَني

 
 )٩(  . دعاء نا سامنسس "مناز "يا "وضوء" لكهو(ب )     

  اللهم ثبت قدمي   يها لاللهم ع

  اصلي فرض صلوة  اللهم ان نويت طهوري

  بيض وجهياللهم   اللهم رب الدعوة 

  وجهت وجهي    اللهم اتين كتايب 

    سبحانك اللهم وبحمدك 

 املـرَسِلَني َيِصُفوَن ُسبَحاَن  َاحَسُن الَعاِملنيَ  َوالَحمُد 
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٧  

             20  لسان الدعوة
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٨  

 

                  ٦    لكهو :سي ترتيب نسس   نا نامو همهين(ب) 
 

رجب 
 االصب

 ربيع االخر مجادى االوىل شوال املكرم صفر املظفر ذي القعدة الحرام

 
  ٤ ربيع االول ٣  ٢ محرم الحرام                                                           ١

 شعبان الكرمي ٨  ٧ مجادى االخرى ٦  ٥

شهر رمضان  ٩

 املعظم

١٠ 
 

١١ 
 

١٢ 
 ذي الحجة الحرام

  

   ٦الفاظ واسطسس اهين مناسب صفة لكهو انسس اهنسس مجلة ما لكهو   ْاج )  

 مجلة صفة الفاظ

   سپاهي

   مجن

   پهل
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٩  

 ١٠       قصيدة
                   ساسس جوٌرو.پظظال مصرع نسس بيجا مصرع  اابيات  ن ْا ) الف(

 

 ب الف

 ايَِّلَع اِدَنا فَ يسً نِفَت وَتَجَرَو اليََّع  الَعِظيِمرِشي الَعِذ يَِّمَاَس

 ايَّ ِوُه ِهْلاِال يِتن َبِم يَنَوَهَف دٍ مََّحــــــُم يِِّبنَّـــلِل ّالاِ نَتـــــا ُكـَم

 َقَسًما ِبَربِّ الَعاَلِمَني َوِصيَّا يفًةِلَخا،َوًرازِ َوــه،وُما َلًخَاَو

 ايَِّلَزاَال ُهورَ ـــــُن  ّالاِ َتـــنا ُكَم ًةَلَالَض َنبِصا ُناًمصَناَ رَتَسَكَو

 َوكَذاَك  ِصهًرا ُمكَرًما َوَوِليَّا ُكرَبًة   َاو   ِلمًَّةــُم َازَعَجتَك  ِان 
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١٠  

   ١٠  نصيحةال

 ٦الف) خايل جگه نسس مكمل كرو :                                                                                             

 دعائم______  اسالم نا ؛ 

 قائم ___هج نا سبب سي ؛ 

 پــــــر دائــــــــــمالزم رهـــــــجسس هت 

 لــــوم كرسس تـــــــنسس گرچسس____

 هرگـــــز نا چهورجسس كوئي دعامة

 _____ انسس دنيا ما رهـ تو سالمة

       
 
 
 
  

 اسالم دين  سات الئم
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١١  

           )٢(دعامة نا نام لكهو.                 بسس  كوئي ي  
 

o   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

o  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

                               )  2(والية فرض چهسس؟                ْاج نا زمان ما كيا صاحب ين )٢( 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ١٠        فقه

>)٤(>>>>>kfl<⁄̌� <Â˜Á„̌Ñ̌¬̌<]�◊�Í<⁄̌>Â˜Á�“�>‡�<̌⁄) ١س

 الف) ْا مجلة كون صاحب � فرمايو؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب) ْا مجلة كيا صاحب ين شان ما فرمايا؟
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١٢  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٦(                           نا جواب لكهو  : ٣ كوئي ي سؤالو ما سي ْا)   ٢س

 
 كرسس  هج سؤال نو جواب لكهسس اهنسس 

١- --------------------------------- 

٢- --------------------------------- 

٣- --------------------------------- 
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١٣  

 )١٠(  االخبار
 � كيا شهر سي كيا شهر ين طرف هجرة كيدي ؟ صلعالف ) رسول اهللا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب) هجرة ين ذكر سي متنسس سوطط سكهامن ملسس ؛؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؤ متاري مدد واسطسس ْا مجلةسطر  لكهو :      ٦      ين ذكر ما هج پرها چهو صلعرسول اهللا )  ج

    )    ٦(                                                                                                                                                                                                  انسس سؤالو ْاپا ؛.
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 ١٠     موعظة
كرسس انسس هج  امنسسحسب الذيل مجلة ما هج صحيح ؛ اهنا س

 )١٠(                                                                                                 كرسس غلط هوئي اهنا سامنسس 
 

  رزا نا صاحب ين رزا لئي نسس بيهضضسس 

  مسجد ما خاموشي سي بيضضهسس

  وظيفة الشكر  پرهايت وقت وات كرسس 

  وعظ ما  زور سي گون پر بيضضهي نسس مامت كرسس

  عطر � لگاوي نسس ْاوسس  جملس ما 

 


	حفظ القران 15
	(الف )  الفاظ ني مدد سي  خالي جككه ثثر كرو                               (10)

