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 الدرجة  اخلامسة  
 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام : 

 
 

ن  ١پی� 
ْ
  ١٥ حفظ القرا

  ١٥ الفقه 

  ١٥ لسان الدعوة 

  ١٥ احلمك

  ١٥ التمهید 

  ٧٥ مجلة
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 )   ١٥(   حفظ القرْان  
  ٥(                                                    جگه پور ي كرو. خايل ( 

 *   ـم _________________ َما َاعُبدَانــتُ   َوال  )١

 *    _______________  َانَّ َما َله َاخَلَده   )٢

 ـي ________________    * ـم  ِفَعل َكيَدهُ َيــجـَا َلم    )٣

 ا   * ه كَاَن َتواًَّب____________   ____________ ِانَّمِد ـَحح ِببَِّفَس    )٤

 

  .٣(                                                           نيچــــــــسس لكهيلي  سورة  نسس متام كرو ( 

*   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* َما َلم َيعَلم َعلَّم اِالنَساَن

*      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *   الَِّذي  َينهىْ   َاَرَءيتَ 

 

      :٢                                                                    نيچسس لكها هوا حروف ين مدد سي لفظ بناؤ                        

ها:__________________ -الم-الم-:الف١  

 دال:_________________ -ميم-حاء-ميم:٢
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 ) ٥(  چسس  لكهي  ْايتو ين خايل جگه ُپر كرو. ــني -١

   ِمن ِمثِلِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    َعَلى َعبِدَناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوِإن  ُكنُتم  ِفي َريبٍ 

َفِإن  َلم  َتفَعُلوا     ⭐ ُتم َصاِدِقَنيــنــ كُ ِمن ُدوِن  اللَّه  ِإن ـــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ⭐فِريَن ــُأِعدَّت  ِللَكـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُقوا  النَّاَر  الَّيت َوُقوُدَها ـــَفاتَّـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 )   ١٥الــفــقــه  ( 
 ) ٥(الف) ايك لفظ ما جواب لكهو.                                                                     (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مناز  ين چاوي  سوطط  ؛  ؟ -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    روح نا مقام ما كيو دعامة ؛ ؟ ما   ساتسس دعائم  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ� كيا دعامة نو فرض اداء كيدو؟ صلعغدير خم ما رسول اهللا   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْاجنا زمان ما ويل االمر كون ؛ ؟ ـ -٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    والية پظظال دمشنو سي كيو عمل كروو  واجب ؛ ؟ -٥
 

 ١٠                                                                                                                                   (ب)  نيچسس  لكهيال  سؤالو نا جواب لكهو . 

 ٢                         ؟ لكهو ادب     ٢پيشاب  انسس غائط كروا ما كيا امور نو خيال راكهسس ؟ كوئي ي  -۱

 - جواب
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 � وضوء انسس غسل نا باره ما سوطط وصية كيدي ؟  رضسيدنا طاهرسيف الدين ْاقا  -۲

 خدا تعاىل كيا بسس  لوگو  نسس پسند كرسس ؛ ؟ -۳

 جان ين طظظارة واسطسس سوطط ضروري ؛ ؟  -٤

                               

 اسسس  ؟  ةنسس  قيامة نا سوطط فائد      وضوء نا ْاثار نا سبب مؤمن -٦

 

 

 - جواب

 

 

 - جواب

 

 

 - جواب
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 ١٥                                                                 سان الدعوة ل 
       ٥ :                                                                                             نيچسس لكها مجلة پر صحيح عالمة لگاؤ الف )   

 پر سامان ُاضضهاوسس ؛   ـگدهو پوتا ين پيضضه.١
 و متيطط مهارا ساسس كيم رمي سكس.٢
 مهيطط گهنا چهوضضا ؛ مگر مهوضضا كامو كريئسس؛ .٣
 كون سفر كرسس؛ ميلو نا ميل صحراء ما .٤
 كريي نا عمل ما انسان واسطسس سكهامن ؛ .٥

 

  ٣  :                                                                                          واحد لكهوو   مجع انسس مجع نو   واحد نب )  
 مجع  واحد    مجع  واحد 
 مالئكة    مشهد

  حسنة   تسابيح  
 ذاكرين     بركة 

 

 - جواب
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 ٣  –خايل جگه ما مناسب لفظ چين نسس لكهو   ج)
 

 )قربان     صحراء،     ميل ،   مننتائي ،      مسخري،  شرمنده، (
.دور ؛  ــــــــــــــــــــــــــــــــ٣. مارو گهر مسجد سي ١  . 
.  ئيس ــــــــــــــــــــــــــمال سي   نسس  پر جان ا ط ع قا موىل اْ . ميطط  ٢  . 
. جويئسس     سي پيش ْاوو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انسس مهوضضا ساسس     . هر چهوضضا٣  . 
.لگ پاين بغري سفر كري سكسس ؛  اونضض ميلو      ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . ٤  . 

 پٌرسس.       اوو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسس       والدين   روطط هج نا سبب مارا كعمل نظظيطط   طط اهوو . مي٥.
.� كروو جويئسس    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي   كوئي ين  .   ٦  . 

 

   ٤) لفظ لكهو .                                                                  oppositeمجلة نا  خايل جگه ما  صحيح ُمتـضاد (     د)

 (  بـخيل    ،       قريب     ،   ناراض    ،      صلة  ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     كرو.متارا   ائي  قــطيعة  كرسس  تو  متيطط  اهنا  ساسس    )١

 متارا  پر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ائي تو  متيطط  اهنا  پر  خرچو .   )٢

 ـــــــــ    اجو.  متارا  ائي  متارا  سي  دور ائي تو  متيطط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣

  كرجو  .   متارا  ائي  متارا سي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ائي  تو  متيطط  اهنا دل  نسس خوش )٤
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 ١٥الحكم    

 )٤ْا   ْاية بالتمام لكهو. انسس اهنو مفهوم لكهو.                    (       -َنـحُن ......  َلَحاِفُظون    ا ن.  اِ ١

 ْاية      

 :مفهوم

 

 

                                                                                                                      )٢(                                    . خايل جگه متام كرو     انسس     ْا حديث ين فحوى لكهو.       ٢

 ال ______________   ِلَمخُلوٍق يف __________________       

   -فحوى:    

 

 

                                                         -قران جميد نا تالوة  كرنار  سي دنيا انسس ْاخرة نو شر  دور ائي ؛. ٣

 )٢ْا مفهوم نو كالم لكهو   ؟                                   (                                                
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 ) ٣(                                            الفاظ ين معىن لكهو.   .٤

 ____ ___ _ __    ة:ـاَقـَف )٣(     ___ ____ :__قُ اِلـ خـل) َا٢(    لُف:_________    ) َا١(   
 

 )٤لكهو.                                (  ين فحوْى ،   انسس   بيوسس قول   كالم نسس صحيح كرينسس لكهو .٥

  َاهــَوُن  َطـَلِب  ـــــِةِمن الذَّنِب َترُك التَّــوَب  •

_______________________________ ______________ _ 

 ___________________________ ٍة             ــاَقـَرُء  َفـقــالُقرَاَن  ال ِلَعبٍد  َي •

 

 

 

 

 

:فحوى 

:فحوى 


