
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 الفصل االول    - االختبار   
 هـ   ١٤٤٣  خر ذي مجادي اْال ٢٦

 الدرجة  اخلامسة  
 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام : 

 
 

  ١٥ حفظ االدعیة ٢پی� 

  ١٥ االخبار  

  ١٥ املوعظة

  ١٥ االدب 

  ١٥ الرتبیة 

  ٧٥ مجلة
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 ١٥  - حفظ االدعية 

   ٥ساسس  مالؤ:                      "  بالف" ما لكهي دعاء  كيوارسس  پٌرهائي ؛ �  كامل  ""(الف)كامل  

 كامل  ب  كامل  الف 

 فريضة ين مناز  ما  نية  ليوا  پظظال  َحياَي و َمماِتي مَ   ي َوِكوِتي و ُنسُ َصْل َ اّن

 فجر  نا  قنوت  ما   ه َيوَم الِقيَمةِ ُسؤَل َوَاعِط مُحمدًا 

 فريضة  ين  مناز  ما  سالم   والوا  بعد  اجَعلِني ِمَن التـوَّا ِبــيــنَ َ مّ هُ للَّْا

 فريضة ين مناز  ما  نية  ليوا  بعد  َيِصُفون    ُسبَحانَ َربَِّك َربِّ الِعـزَّةِ َعمَّا

 وضوء  سي  فارغ  يا  بعد َتَولَّـيَتَولَّـِني ِفيَمن َالّلهم اهِدِني ِفيَمن َهَديَت َوتَ 
 

 )٤(                                  :لكهو    دعاء  ٢�     بسس نو لفظ ْاوسس ؛      ة   جّنوقت  ٢(ب)         وضوء ين هج دعاء ما بسس 

      ١ -دعاء

 
      ٢ -دعاء
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 ) ٦(                                  :لگ لكهو      -لحق "   رين مُ ـ ِفكَاـال بِ ّذ(ج)        فجر   نو   قـنوت شروع سي   " اللهم عَ 

   َوُنثِني َعَليَك   َوَنسَتغِفُرَك   َنحَمُدَك  َوَنسَتِعيُنَك ِانَّا    َاللُّْهمَّ

 
 
 
 
 

                    

 ١٥                                                                   االخبار                                                       

 ) ٥(                              خايل جگه متام كرو.      (الف)
 ____ سي حامل چهو. ____ متيطط _____يو هك ظظ نسس سپناما   ْاؤنار   � كع م   موالتنا  ْامنة .١

 مشهور ؛.  عامل ما  حامت طائي نا فرزند ؛ هج ين _________  __________.٢

 بادشاه نا ___________ ما پهاضض پٌري گـئي. _____________    .٣

 نا سايا ما _______ هاوا ما  ْاؤتو هتو.  _________ نا واسطسس  ع مموالنا عبد املطلب .٤
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مبعوث اوا بعد _______  ورس  مكة املكرمة ما رهيا انسس  _______   صلعرسول اهللا .٥

 ورس مدينة منورة ما رهيا . 

 ؛.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا باواجي صاحب نو نام  صلع رسول اهللا .٦

 ) ٢(                                      " سي ِمالؤ . ب" نسس كامل"  الفكامل "  (ب)
 ب  الف

 اةِ ـَواسَ ـِانَّ َهَذا َللـمُ 
 علي ؛ مگر  نتهي كوئي نوجوان 

 ؛  ذو الفقار   مگر    انسس نتهي كوئي تلوار  

 ؛  مواساة   ْاج  اا حقًّحقًّ ا ِمنهُ ي َوَانَ ِمنِّ  ُ  َعِليُّ 

 علي مارا كي ؛ انسس ميطط علي كي چهوطط  ا ِمنـــُكــَما َوَانَ 

 كي چهوطط ميطط ْاپ بيوسس  ارِ ـقَ ـال َفىت ِاال َعلي ال َسيَف ِاال ُذوالْــفَ 
    

 نيچسس  لكهيال سؤالو نا جواب لكهو. (ج)    

 ) ٢(                                 نسس سوطط دعاء كيدي   ؟    پٌرهي  ركعة مناز  ٢    �   ع مموالتنا فاطمة   .١
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 )      ٢(                                انسس سا واسطسس  ؟  ؟كيا صاحب � مقداد نسس دينار قرض ْاپي ديدو . ٢
 

 

 

 )٢(                                         ؟  سس مجن ما سوطط ْاپون � ْاپنا قرابة نا لوگو  صلع  . رسول اهللا٣
 

 

 

 )  ٢(                              عمل فرمايا ؟  ٢نسس كيا      پظظنـچي   مدينة  �  صلع هجرة نا بعد رسول اهللا . ٤

 

 ١٥            املوعـظـة 
 )٤لكهو.                               (كوين  شان ما  نازل ئي ؛  ؟  �  ْاية ين فحوى     (الف)  ْا  ْاية  

حُ َع  اَمَعالطَّ  وَنمُ طِعيُ   َو ِمبِّ لى  َوسِكه  َويًمِتـَيينا  ِاِسَاا  نُ َمــنَّريا*  ِلكُ مُ طِعا  نُ   اِهللا  جـِهَوم  م نكُ ِم  ريدُ ال 
 *  اوًركُ شُ    َالوَّ   اًءَزَج
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                                                                      ٤: ْاداب لكهو  پانچ   متيطط  مجن   مجيت  وقت  هج متام  ْاداب  نو  خيال  راكهو  چهو   امها  سي كوئي (ب)  

 )٤(                         نو سوطط  نـسخه  بتايو  ؟   � اعرايب نسس جنة ما جاوا   صلعرسول اهللا (ج)    

 
 )٣(                                                                                  انسس  ْا  دعاء  كيوارسس   پٌرهائي  ؛  �   لكهو:     خايل جگه متام كرو (د)  

ِلَصاِحِب   هَذ ا  الطََّعاِم  َو َكثََّر   َخَرياِته َو  َبا ِرِك  اللُهمَّ    *_ __ __ _ ______ِهللا  ____ َالَحمُد ِ 

  * ___________ َوْاِله    ____________َسيِِّدَنا  ِبَحقِّ      *___________     َضاَعَف   

 * َصَلَواُتَك  _______________________ 
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 پٌرهائي  ؛.___ __________ ___________________________ ْا  دعاء  

 ١٥  -   االدب 

 ) ٤(    : يات نسس متام كرو ـاب (الف )  

 ُل  ـــاِهـــقى يف الربية َجـب ـا كاَن َيــــ َم     ___  *______________________-١

   *    _________________________  ال  ــــاِفـــَتُك َغ َسل َوال ــكــَهد َوال َتـِاج-٢

 اُل  ــــ َم َداِء ـــــــَولالع م ـــلـــا ِعــ َنــل       ________________________   *-٣

 _________________________     *  ٍب  ــي  ِرـــــَق  ن ـــىن َعــفــيَ   الَ ـ َمـِان الــَف-٤
 

 )٥(                                                                                                                                                                                                                الفاظ ين معىن لكهو : (ب)   
 ________________ _ ل: _ـكـــــَســَت)   ٢ َبـــِرّيـــــِة : _______________) ١

 َداِء: __________________ ــــَاع)٤  َنا:________________ــيــَرِض)٣

 : ____________________   د ــهــِاج  )٥

 

  ٢   انسس  ) Good characters( اخالق محمودة ٢  امها سي -)   نيچسس لكهيال نصيحة نا بند نسس متام كرو ج  (

 ) ٦(           مالكهو:      (table)ين نوندهـ نيچسس جدول  ) Bad characters( اخالق مذمومة 
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 .٢ دور  تو كــرجسس  دل  سي  حسد  نسس .١

٤ .٣. 

 نسس  ديــجـسس     شــرع  مـــطــابـــق  ليـــجـــسس .٦ .٥

 

 اخالق مذمومة (بد اخالق)  اخالق محمودة ( تر اخالق) 
١   
٢   

 


