
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الفصل االول   –االختبار 
 هـ١٤٤١  االوىلى مجاد ١٦

 الثالثة  الد ر جـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 

  15 حفظ القرْان

  15 حفظ االدعية

  10 هالفق

  10 االخبار

  20 املوعظة

  20 لسا ن الدعوة

  10 قصيدة

  10 مدح  /نصيحة

  110 مجلة

 
 
 
 
 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٢  

 )  15(      قرانحفظ ال
 

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

 

 سورة: التين
 

 

   __________   _______    

________     _________      

    _______    ______    

___________     _______   _________   

       ____________   
 

           

              



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٣  

 )٥      (سورة نسس ترتيب دو  حسب الذيلب )(

     *                *      

          *         * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٤  

 )   ١٥ (         حفظ االدعية
    )١٠(                                                              و  .    ر كرخايل جگه ُپ بيجو تشهد :(الف )      

_______الطيبات _______ الطاهرات_______ الناعمات 

السابغات_______ الرائحات هللا ما_____ و _____ و _____ 

ومنى و_____  وزكى فلله _____ ان ال اله اال اهللا وحده الشريك له 

واشظظد ان______ عبده ورسوله ارسله بالظظدى ودين الحق بشريا 

 ونذيرا بني يدي الساعة 

 
 
 
 
 

 الغاديات صفى لصلواتوا طظظر طاب
 خلص محمدا اشظظد التحيات الزاكيات



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٥  

 ٥ صحيح جواب چنو :   :٢س(ب )     

 وضوء سي فارغ ئي كئي دعاء پرهائي؛؟ )١

١.       اللهم هذا داعي 

٢.       سبحانك اللهم وبحمدك  

 ركوع ما سوطط تسبيح ائي ؛ ؟  )٢

١.        سبحان ريب العظيم وبحمده 

٢.        سبحان ريب االعلى وتعاىل 

 لي دعاء كئي پرهسس ؟ظظسالم والوا بعد پ  )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 

 ال كئي دعاء ين تالوة كرسس ظظقرأة كروا پ )٥

١.    اللهم رب الدعوة 

٢.   وجهت وجهي للذي 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٦  

 ) ١٠(   فقه 
 

 ٥؟                                            مجلة مكمل كرو 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٧  

  ٥حسب الذيل سؤال نا جوابو لكهو .                        
 

 : جنة ما جاوا نو رسهت كون بتاوسس ؛ ؟١
____________________________________________ 

 كيو دين لئي نسس ْايا ؟ صلع:رسول اهللا ٢
____________________________________________ 

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

________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٨  

 )١٠(          االخبار

 
 مدينة بيت اهللا مكة

 
                 6                نا جوابو لكهو . 3حسب الذيل سؤالوما سي كوئي ي 

 
     : خندق يعين سوطط؟ ١
 

 
 

)٤( 
 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

٩  

 � 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
 

 

 
 
 
 
 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

١٠  

 )20(    موعظة
 

كوئي ي پانچ ادب متيطط جملس ماجاسو تو كئي ْاداب نو خيال راكهسو ؟
 .؟  متاري مدد واسطسس نكات ْاپوا ما ْايا ؛  لكهو 

 
، خاموشي، رزا، تحية املسجد، لباس، يوقت ين پابند، وضوء ،چوكهائي

 وظيفة الشكر، صلوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

١١  

    20  الدعوةلسان 
            ٥الف :نيچسس لكها هوا جوابو ما سي صحيح جواب چين نسس مجلة متام كرو .          



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

١٢  

 ٨                         ايك مجلة ما جواب لكهو ( مكمل مجلة لكهي نسس جواب متام كرجو )(ب) 
 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

١٣  

  ٦ج: حسب الذيل الفاظ نا مجلة بناؤ                                      

 :پوشا ك :١

 : مجن:٢

 :پهل:٣
 
 



  الثالثة الدرجة                                                                                       هـ 144 ١لفصل االول ا

١٤  

 )١٠ (      قصيدة

   ) ١٠ / مدح        (  نصيحةال
 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

 


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

