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الفصل االول  -االختبار  
١٤٤٣مجادى االخر  ٢٦  

Paper 2 

 الدرجة الثالثة 

__________ ______نام :___  

 ١ حفظ االدعية ١٥ 

 ٢ االخبار ١٥ 

 ٣ املوعظة ١٥ 

 ٤ االدب ١٠ 

  مجلة ٥٥ 

 



١٤٤٣الفصل االول   الدرجة الثالثة   

2 
 

 حفظ االدعية - ١٥

٥                                                          .نيچسس ْاپا هوا مجلة كئي دعاء ما ؛؟١  

 َوَاشَهُد َانَّ ُموالنا َعِليًّا َوِصيُّه َو َوِزيُره  

 ِانَّ َصْلوِتي َو ُنُسِكي َو َمحياَي َو َمماِتي هللا َربِّ العاَلِمني 

 َيوَم ُتَبيُِّض ُوُجوَه املؤمِنني 

 ُامَِّته َوَتَقبَّل َشفا َعَته ِفي  

 َيوَم ُتَثبُِّت َاقداَم املؤمِنني  

 

١٠                   نا امساء مباركة ترتيب ساسس لكهو: ص ع.دعاء التقرب ما ائمة طاهرين ٢  

___________  َاللهمَّ ِانِّي َاَتَقرَُّب ِاَليَك ِبَك ....َو َموالِتنا فاطمة الزهراِء ِبنِت َنِبيَِّك و   

و       زيِن العابدين  ______  ______االَماَمِني ِسبَطي َنِبيَِّك َو     _  ___________و  

   __________الصادِق االمني  و   __________الباِقِر علوم الدين و    _______

سابع املتمني َو ِباالئمَِّة الطاِهرين الثَّالَثِة املستوِرين    _ ________ساللِة الغرِّ امليامني و  

__ ___________ _ و   ___________ _و    __________ _ ُاَمراِء املؤمنني    
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 االخبار - ١٥

٨                                                                                                            .ميطط كون چهوطط؟١  
 موالنا عبد املطلب ع م ________________________ 

 موالنا عبد اهللا ع م  _______________ ___________ 

 موالتنا ْامنة ع م  _________________ ___________ 

_________________________   مي ربيع االول ١٢  

 رسول اهللا صلع  ين والدة مارا يظظاطط ئي    ______ _________ 

 منسس رسول اهللا صلع  � فتح كيدو  _________ _ _________ 

 رسول اهللا صلع  � مدينة ين حفاظة واسطسس منسس بنايو    __ _ ______ 

 هجرة ين رات  ما ميطط � رسول اهللا صلع  نا بستر پر ْارام كيدو  __________ 

 
 ١تصوير كئي ؛؟ اهنا او پر دائرة بناؤ                                                   خندق ين  . ْا ما  ٢
 
 
    
 
 
 



١٤٤٣الفصل االول   الدرجة الثالثة   

4 
 

 
 

 
 

 

 ١                        و كوداوي نسس ْايو؟                  مشن گهوٌر.خندق ين لرائي ما كيو د٣

 ___________________________ 

                                      ١� عمرو بن عبدود ساسس جنگ كروا واسطسس كونسس موكال؟                                               صلع .رسول اهللا ٤

 __________________________ 

 ١سس؟ يو جوئوو مشكل اتو هوئي تو كونسس پوچه و .اپنسس كئي چيز مسجه٥

 ___________________________ 

 ١.جنة نا تفاح ين خوشبو كظظاطط مظظكيت ي؟                                  ٦

 ___________________________ 

 .هرين خدا نا فرمان مطابق پوتانا بيسرا ه نسس لئي نسس حاضر ئي. ٧

 ٢                  ْا مجلة سي متنسس سوطط سبق حاصل يو؟                                                                                                                                  

__ ________________________________________

______________________________ ____________   
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 املوعظة - ١٥
١.وباء نا دنو ما سيدنا و موالنا  عايل قدر مفضل سيف الدين ط  ع � مؤمنني نسس پوتانا گهرو ما  

امل  شمواعظ انسس جمالس سنواين انسس ديكهواين رزا مبارك فرماوي.متيطط گهر ما جمالس ما 

١٤                                                                                                  ْاداب لكهو.  ٧    ايت وقت كيا ْاداب نو خيال راكهو چهو؟  

 متاري مدد واسطسس بعض الفاظ ْاپواما ْايا ؛. 

 چوكهائي وضوء  وقت ين پابندي  لباس خاموشي صلوات  وظيفة الشكر 

 

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________ 

نا شظظادة ين رات ؛. متيطط    رضل سيدنا قطب الدين الشهيد .ْاجسس راتسس الداعي االج٢

 ١جملس ين ْاداب ساسس جملس ما حاضر اسو؟                                                                               

 
__________________________________________________________ 
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 ١٠- االدب
 

 ٢                                   انسس اعراب كرو  ابيات نا الفاظ  نسس صحيح ترتيب ما لكهو .ْا ١

 النيب  نصا واضحا عل�  نص 

 جليا  بغدير  كالنهار  جم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢ريخ نسس كيا نام سي اولكهائي ؛؟      أ. محرم الحرام ين دمسي ت٢
 

 _______________________ 

 

 ملمة ان ازعجتك  كربة  او 

 فناد  تنفيسا  عليا  ورجوت 
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 ٢                                                                                          ْا بند متام كرو:.٣

 ________    اسالم نا ؛ سات

 قائم  ____  هج نا سبب سي ؛   

 ________   الزم رهجسس هت پر  

 _______    لوم كرسس تنسس گرچه

 كوئي دعامة  ______   هرگز �                                                                                         

 ما ره تو سالمة  ____  دين انسس                                                                                               

 دائم  دنيا  دعائم  الئم  چهورجسس  اسالم

 

 ٤                                                                                                 . خايل جگه پر كرو:٤

 نسس   _________مبارك اجو      __ _____ __متاري ْا   

 ين امة نسس   __________ اجو خلقة نسس     ________ _

 

 سايا ما  _________ _ اسس موالنا متارا    ___ ____ _ گهنو   

 نسس ___  ___ نسس دمشن چاكهسس    _____ __ رهسس عزة سي هر  
 

 شظظنشاهي  جيوو  رسول اهللا  پاك  دعوة عزة  مبارك ذلة

 


