
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ولالفصل اال –االختبار 
 هـ١٤٤١مجادي االول  ١٦  

 اخلامسةالد ر جـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

  ١٠ حفظ القرْان

  ١٠ حفظ االدعية

  ١٠ الفقه

  ١٠ االخبار

  ١٠ االدب

  ١٠ املوعظة

  ١٠ لسان الدعوة

  ١٠ مضمون

  ١٠ الحكم

  ٥ تربية

  ٥ متهيد

  ١٠٠ مجلة ماركس
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 ١٠                                                                               حفظ القرْان                                                                    

                                                                                                                                                          ٥                                       ر كرو.                                                                                                                       ين   خايل جگه پُ  علق الف )   سورة ال

  َاَرَأيَت    َصلىّْ *    اّلِذي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ *  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِاَذا    َاَرَأيَتِاّنَ    ِاْىل   َربَِّك   ــــــــــــــــــــــــــــــ     *   

ِان  ـــــــــــــــــــــــــ   َو  ـــــــــــــــــــــــــــــ  *    َاَمَر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *   َاَرَأيَت     ن  َكاَن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*  َاو ِا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *  مَلَنسَفعًا     ّلم  ـــــــــــــــــــــــــــ  َلِئن     َكّالَ   َاّنَ   اَهللا  َيَرْى * ِب َاَلم  ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٥      ب) كامل "الف" ين ْايتو نسس "ب" ين ْايتو  سي مالؤ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "ب" "الف"

 ُجوٍع  وَّْاَمَنُهم  مِّن  َخوفَالَّذي  َاطَعَمُهم  مِّن   ِمن  َشرِّ  َما  َخَلق  

  ِباّلَقَلمّ مَ َالَِّذي َعلَّ ِاْلِه  النَّاس  

 ِذي  َجَمَع  َماًال   وَّ  َعدََّدهَاّلـ الَبيت   َربَّ  ْهَذا   َفلَيعُبُدوا

 َوِمن  َشرِّ  َغاِسٍق   ِاَذا  َوَقب َمَزةَويُلُ  ِلُكّلِ   ُهَمَزٍة  ُل

 ِمن  َشّر  الَوسَواِس اَخلنَّاس  اَالكَرم   َوَربُّك  ِاقَرء
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 ١٠حفظ االدعية  

 ٥     الف)نيچسس ْاپي هوئي دعاء نسس خايل جگه ري متام كرو.

َو َطِلَبِتي     َحاَجِتي    َ َفِاّن    َمخُلوٍق   ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِاىلَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َو    َاصَبَح     َمن    َالّلُهمَّ 

ْهَذا     َيوِمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَعل      َاللُّْهمَّ    *َلَك     َشريكَ   َال      َوحَدَك    َموَالَي   َيا    ِاَليك

  ِ    ُكّل     ِمن    ـــــــــــــــ * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو ْاِخَره     * َفَالحًا   ـــ  *ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * َوَجُعُ      ـــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــ   َوَاوَسُطه ـــــــــــــــــــــــــــــ     ـ *ــــــــــــــــــــــــــــَاوَُّله      َيوٍم

 ٥كئي دعاء  كيوارسس  پٌرهائي ؛ . -مالؤ  امل"ب"سي)      كامل"الف"  نسس ك  ب

 كامل "ب"   كامل "الف" 

 اذان   انسس  اقامة  نا  درميان    َوُقِل الَحمدُ  ١

 فريضة ين مناز  ما  نية  ليوا  پظظال  َالّْلُهمَّ َرّبَ  الّدَ عَوةِ  ٢

 اذان  ديوا   پظظال  ا َاحيْ َالّْلُهمَّ  َعَليهـ ٣

 پظظلو  تشهد  يَِّباتُ َالتَِّحيّاَ ُت   الطَّ ٤

 بيجو  تشهد  ِبسِم  اِهللا  َو ِباهللاِ  ٥

                                                                           

 



 الدرجة  اخلامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هـ    ١٤٤١الفصل الثاين 

4 
 

 ٠١                                                                                                        الفقه                                       

                                                                                                                                         ٤                                                                                                                                                                                              .كرو اختيار جواب صحيح   الف  )

 ؛؟ غرض   كوين ما  ْاية  اْ "  .... الصلوة يقيمون الذين ْامنوا والذين رسوله و اهللا وليكم امنا)  " ١

 ين بيوسس �                                                            ين         ع مطاهرين  ائمة        ين                                                              م ع علي موالنا                       

 ؛؟ واجب سوطط  ساـ نا والية ين صاحب نا حق)   ٢

 براءة                                                                   بيوسس سي دمشنو                                          طاعة                                                                          

 ؟سوطط عمل كيدوهزار مسلمني نا درميان ٧٠ پر غديرخم ما  ع م� موالنا علي  صلع)  رسول اهللا ٣

 بيوسس                                              والية فرض كيدي                                                                 نص فرماوي                        

 سس ْاگ ما ناكها؟ي)  حارث مهدان نسس كوئ٤

 �   لع �                                           ابو جهل   لع �                                                ابو  سفيان   لع عمر                            

                                                                                                                                                                                                   ب)  نيچسس لكهيال سؤالو نا جواب لكهو.                                                                                        

 طرح كئي ما قرب انسس نزديك نا موت نسس مؤمن چيز ليدا؟   � اوي سي ْاگ نسس مهدان حارث � چيز كئي)  ١

               ٢                كرسسس؟ فائدة
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                                                                                                                                                                   ١    اسسس؟                قيامة نا دن صلوات ين بركة سي سوطط )  ٢         

       ١� هوئي تو  سوطط ائي؟                عةطا ؛، طاعة ما فطرة ين انسان)٣

انسس امها سي ماا نا نزديك كئي صورة  )مؤمن ين قرب ما هج صورة داخل اسسس  � كئي كئي چهسس٤
                                                                                                                                         ٢                           . هسسس هت لكهو

  ماا نا نزديك
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                         ١٠                                                                                                         االخبار                                                                                                                      

                                                                                                                                                 ٤                                         .                                   كرو اختيار جواب الف ) صحيح

 كيدي؟ دعاء سوطط نسس    پٌرهي   مناز   ركعة بسس �        م ع فاطمة موالتنا)     ١

 بيوسس      اتار                             مائدة تيم  اتارو  مائدة جيم  پر اسرائيل بين       نتهي                   كئي  ما گهر                      

 ؟كتنا جزء ْاپانا بدل    ايك دينار  نسس ع م� موالنا علي   خداتعاْىل )   ٢ 

                             ٥٠                                                                                   ٢٥                                                                      ١٠  

 باليا؟ نسس    اشخاص   كتنا   نا املطلب عبد بين   � صلع اهللا رسول)   ٣

 كم كرتا زيادة                                                          چاليس كرتا چاليس چاليس                                                                                                   

 � مقداد نسس سوطط عطاء كيدو  ع ممالنا علي )       ٤

 مجن                                                    قرضًا حسنا                                                          پوتانو دينار                                   
 

                                                                                                                                                                                  ٢                              :يا ظاهر معاجز هج نزديك نا والدة ين  صلع اهللا ب) رسول

 بتو نا اهللا بيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نوعلم جنوم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سسن شياطني سي   تاراؤ

 ين اگياري ين پارسي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ما ايوان نا بادشاه كسرْى       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نو ندي ساوْى    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
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 ٤                                                                                                                                                                              نيچسس لكهيال سؤالو نا جواب لكهو.             ج)

 مبارك  كالم نا م ع علي موالنا ما ذكر ين حسنة اخالق وار وارم ع ط ْاقا الدين سيف مفضل موالنا

 ؛، فرماوسس ذكر ين "اليك اساء من اىل احسن" 

 اوپر اهنا كرسس برو ساسس متارا هج سي طرح كئي متيطط ما روشين ين منرية ارشادات نا ع ط موْىل ْاقا
    نا اخالق ين ذكر    نا سبق نسس مّدنظر   راكهي جواب لكهو.)              صلع(رسول اهللا كرسو؟      احسان

 

 

 

 

 ١٠                                                                                            االدب                                                                                                        
 

�  ع مْا    بيت  ما موالنا علي " َفِانَّ     اَملاَل     َيفْىن        َعن      َقِريٍب    *    َوِانَّ      الِعلَم    َباٍق     َال      َيَزال"    )  الف

 ٢علم  انسس مال  واسطسس سوطط فرمايو ؛؟      

 

 

ين سكهامن  نا مدنظر  متيطط علم  ع م.....   موالنا علي ِاجَهد   َوَال   َتكَسل   َوَال   ِتُك     َغاِفالً )   ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٢                                  حاصل كروا  واسطسس سوطط سوطط كوشش كرو   چهو؟          
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                                                                                                                                                                               ٢) نيچسس لكهيال الفاظ نسس ترتيب كري نسس بيت مكمل كرو.                                      ج

 *         َحَرٍم               اِالسَراِء          َحَرٍم             َسَرى          ِمن           ِاْىل               ِفي    ِمن                    ُمرَسٍل         َليَلة         ِبه            َاكِرم

                                                                                                                                                        * 

 

� هج بند ما غيبة  ين ذكر كيدي ؛ � لكهو.( متاري مدد  رض)   موالنا طاهرسيف الدين ْاقاد

 ٤                                                     واسطسس بند نا شروع نا بسس الفاظ لكهوا ما ْايا ؛.)  

 ــــــــــــــــــــــــ   مهوصصو   گنه گارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كرجسس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        *     �غيبة     

  ِكرتار      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــ  *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــلحم         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رب  ين    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان  اسس  مؤمن   
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 ١٠                                                                                                        املوعظة           

                                                                                                                                                                                                                            ٤                                                                     نسس متام كرو.                                    مجلة ؤ هوا   الف)    نيچسس لكها    

                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا موائد موكوا ما ْاوسس ؛ تو                                                ص عهج وقت ْال محمد 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  ري     نسس    مجاٌرسس    تو كوئي مؤمن     مؤمن    نسس   پيت 

                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   مؤمن  مؤمن نسس پاين پالؤسسس  كوئي

                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          مهمان كوئي نا گهرسس اترسس  ؛ تو

 

                                                                                           نيچسس لكهيال سؤالو نا جواب لكهو. ب)
 

 "؛ نعمة مهويت ايك ين خداتع رزق" )١       

"نا مجن ين  فيض املوائد الربهانيةكرسو؟   خاصًة "  طرح كئي متيطط قدر ين نعمة �                                                          
            ٣                                    حرمة انسس قدر كئي طرح كرسو؟                                          
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 "كرسس � ضائع نسس مجن"   )٣

 شامل ما كمييت � متيطط ؛، ئي قائم" كمييت دا�" ما گامو متام ما روشين ين هداية ين ع ط موْىل ْاقا
 ٣                         ديسو؟                             اجنام خدمة طرح كئي نسس ئي

             

 

                                                                                                                             

 ١٠         لسان الدعوة

تيتاليسما   داعي ؛،  ْاپ نا زمان ما كچهــ    انسس نگر نا متام شهرو ما   رضسيدنا عبدعلي سيف الدين 

سوكهائي گئي،  مؤمنني  � كهييت سوكهائي گئي، نديو   ي  -دكال پٌرو،  بارش � ْايو، هت سي

هر سورت � مؤمنني نسس حكم فرمايو  هك مارا  ش  رضين حضرة ما دكال ين خرب ْاپي،      موالنا رض سيدنا

ماندوي سي جامنگر  سي انسس اؤنگر سي   -ما ْاوي جاؤ.  بار  هزار   نا قريب مؤمنني سگال  كچهــ  

� سگال نسس ايك ورس لگ   پاال، سگال نسس سورت ما راكها، كميضضيو  قائم  رضسورت  ْاوي گيا،      موْىل 

هنر  بلكه سگال نسس -ا،  كپرا  ْاپا، اتنو} نظظيططفرماوي انسس مضبوط نظام كري نسس سگال  نسس مجار

 كام  اپايو     انسس امها هج فائدة   اتو   هت نو حساب راكهي نسس رقم  الگ مجع كيدي،سيكهايو، 
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ْا مثل  اگيار مهينه لگ سگال مؤمنني نسس موْىل  � پاال  انسس       

يديلي رقم هج وقت  وداع  كيدا تو � سگال ين مجع ك

  جبايا  هيت، � سگال نسس ْاپي، مؤمنني � شكر نا سجداؤ

وال، ْاج اپنا موْىل باوا  پاچهاانسس خوشي خوشي پوتانا  گهرسس 

�} شان سي  ط عشفيق موالنا مفضل سيف الدين ْاقا 

 � موْىل نسس مهيشه صحة ما باقي راكهسس. ْامني. تعمؤمنني نسس پايل رهيا ؛، خدا

                                                                                                                                                                                                                                                                            ٦الف)    ْا  ذكر ين روشين ما سؤالو نا جواب لكهو.                                         

 نا زمان ما دكال پٌرو  انسس كئي جگه؟          رضكيا  موْىل  )١
                                                         

 

 ؟ْايا   ْاوي گيا  انسس كئي كئي جگه ؤ سيدكال نا وقت ما كتنا مؤمنني سورت   )٢
 

 

 � مؤمنني  نسس   وداع  نا وقت  ما  سوطط عناية  كيدو؟  رض)  موالنا عبدعلي سيف الدين ْاقا ٣
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ٢                ب)  نيچسس لكهيال الفاظ نسس متارا مجلة ما استعمال كرو.      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-شبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -    شكر

                                                                                                                                                                  ٢                د)  نيچسس لكها  هوا  الفاظ  نسس واحد  يا مجع كرو.                         

  مؤمن

  سجداؤ

  مشكل

  شهر
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 ١٠                                                                                        مضمون           
 نيچسس لكها   هوا عنوان ما سي كوئي ا يك  پر دس سطر نو مضمون لكهو.

 مارو   ورس  -١

 مسجد   ين ْاداب -٢

 حفظ القرْان الكرمي -٣

 ولكهي سكو چه  pointsما  مدد  واسطسس   دوائر يهاطط  
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                                                                                               الحكم                                                                                                           ١٠ 

                                                                                                                                                                                   ٣الفاظ نسس اهين معْىن  ساسس مالؤ.                                              نيچسس لكهيالالف)  

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                          ٤)   قرْان جميد نا متعلق متيطط هج ْاية  انسس حديث پرهي گيا چهو هت لكهو.             ب 

 تالوة كرنار َالُف

 
 الذِّكرَ 

 َمعِصَيِة

 َتاِلي

 ِلَعبٍد

 بنده واسطسس

 ايك هزار

 قرْان جميد

 بسس فرماين
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 ْاية: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حديث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               

واسطسس سوطط   حفظ القرْانانسس    تالوة القرْانما متيطط   روشين ج)    ْاية، حديث انسس كالم ين 

 ٣                  ؟                                                                               يا  كرسو  كوشش  كرو  چهو
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 ٥ تربية

 نيچسس  بسس سؤالو نا جواب لكهو

 ين ذكر فرماوي  Nomophobia �   ط ع:  ْاقا موْىل ١س 

 سي كئي طرح سو ؟ تني مثال سي   phobiaمتيطط �                       

 واضح كرو                                                                                                                                                                 

 : ١مثال 

 :٢مثال 

 :٣مثال 

 

 بسم اهللا بولواين عادة  راكهسو؟ عملو پظظلسسكيا نا كلمات سي هداية لئي نسس متيطط  ط ع:ْاقا موْىل ٢س
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 ٥  متهيد

والدين انسس بزرگو ين كرامة طاعة انسس اقتداء كروا متعلق كئينك بيانو ما هداية  ط عْاقا موْىل    .١
 فرماوي ؛

 

 

 

 

 ارشادات عالية ين ماسس چرهاويمتيطط 

 گهر ما سوطط عملو كيدا:

 

 كري  اهنسس خوش كيدا:  activitiesبزرگو  ساسس سوطط 

 

 

 متنسس ْامثل عمل كروا سي سوطط فائدة يو:

 

اهنسس لئي   خيال راكهوو جوئيسس،.. متارا بزرگو نو مهيشه خيال راكهجو، اْعمر ائي پچهي گهنو*  

 اندونشيا  -بايل   “متاري عمر اسسس هت وقت متارو خيال راكهسسس فرزندو. هج وقت جاؤ،

مؤمنني ين مجاعة! اْ ي كظظي دؤطط هك اْمتارا بزرگو گلداؤ هج باهر جائي انسس دعاء كرسسس  � دعاء * 

 سكندرابادمتنسس گهين كام الگسسس."  


