
 بسم اهللا الحْمن الرحيم 

الفصل االول  -االختبار  
١٤٤٣مجادى االخر  ٢٦  

Paper 1 

 الدرجة السادسة 

 نام :__________________ 

ن حفظ القرْا ١٥   ١ 

 ٢ الفقه  ١٥ 

 ٣ لسان الدعوة  ١٥ 

 ٤ الحكم  ١٥ 

  مجلة ٦٠ 

 



 حفظ القرْان - ١٥

٥                                                                                                        .ْا ْايتو متام كرو انسس اهنسس اعراب كرو:١  

      ___________________ ________ و اذا لقوا الذين ْامنوا قالو ا ْامنا  

 __ __________________________   *_____________     

يف طغيانظظم يعمهون*    _____________ __________   

١٠                                                                                                   .ْا ْايتو نا بعد كئي سورة شروع ائي ؛؟٢  

 ْايات  اهنا بعد شروع انار سورة 

 
َيوَم َينُظُر اَملر ُء َما َقدََّمت َيدَاه َو  ِانَّا َانَذرَناُكم َعَذاًبا َقِريًبا 

 َيُقوُل الَكاِفُر ْيليَتِني ُكنُت ُتَراًبا 

 َيوَم َال َتمِلُك َنفُس لَِّنفٍس َشيئًا َو اَالمُر َيوَمِئًذ هللا  

 َاالَّ الَِّذيَن ْاَمُنوا َو َعِمُلوا الصُّاِلحاِت َلُهم َاجر َغُري َممُنون  

ُموْسى  ُصُحِف ِابراِهيَم َو   

 َوادُخِلي َجنَِّتي 

 َوَاّما ِبِنعَمِة َربَِّك َفَحدِّث  

 َا َليَس اُهللا ِبَاحَكِم�ِ الحاِكِمين  

 َسالم ِهَي َحتّْى َمطَلِع الَفجر 



 َفَجَعَلُهم َكَعصٍف ماءُكول 

 ُثمَّ َلُتسئُلنَّ َيوَمِئًذ َعِن النَِّعيم 
 

١٥-الفقه  

٤                                                                                                                                                            .صحيح كامل ما لكهو ١  

 جائز ؛  جائز نتهي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



.مسلمني نا دهوئيال كپرا ما مناز پرهؤو ١  

.اهل الكتاب نا دهوئيال كپرا ما مناز پرهؤو ٢  

.كپرا پر ناپاكي ؛انسس مناز بعد خرب پرسس تو مناز....؟ ٣  

.قربستان ما قربو نا درميان مناز پرهؤو ٤  

.وضوء بغري اذان ديؤو ٥  

اهنا پچهي بولؤو –.مسجد ما "َقد قاَمِت الصَّْلوة " بوالئي ٦  

  مسجد ما اعالن كرؤو .گم ئيلي چيز دهوندوا واسطسس ٧

.جسم پر گيلي جناسة الگي هوئي انسس مناز پرهي لسس تو مناز ...؟ ٨  

 

٣                ."ُقل َال َاسَئُلُكم َعَلِ� َاجرًا ِاالَّ اَملَودََّة ِفي الُقرْبي"                                                          ٢  

دعامة ين ذكر ؛؟*ْا ْاية ما كيا   

 ___ ____________________ ____________________ ___  

 *قرْبى ين سوطط معْنى ؛؟

 ___ _________ ____________________ ____________ __  



 *رسول اهللا صلع  نا قرابة نا لوگو كون ؛؟

 ______________________________________________

__________________________________ __ __________  

٣.الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين ط  ع ين والية نا سبب مؤمن نسس سوطط سعادة  

٣                                                                                                                                                          لكهو ٣نصيب ائي ؛؟ كوئي    

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 _________ _____________________________________  

٢                                                                                                                                           .كيا اوقات ما اذان ديوا ما ْاوسس؟٤  

___________________________________________ ___

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________ 

١                                                                      يعين سوطط؟ - َال َصْلوَة ِلَجاِر اَملسِجِد ِاالَّ ِفي اَملسِجد"."٥  

 ______________________________________________

 ______________________________________________ 



٢                                                         انسس امها كئي سورتو پرهائي؟ –.تحّية املسجد ين نية لكهو ٦  

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________ 

 

 لسان الدعوة - ١٥

٥                                                                                                                                                      لفاظ ين معْنى لكهونيچسس ْاپا هوا ا*  

٥                                                                                      اهنسس استعمال كري نسس نيچسس نا مجلة  متام كرو هت بعد*  

٥                                                                                          مستقبل ما تبديل كرو -حال-ماضي*هت بعد اهنسس    

 الفاظ  معْنى 

 والدة 

 دوبلو 

 لقمة 

 خالئق 

 اتفاق  

 حفاظة 



 خوف 

 ارادة 

 تعمير  
 وطن 

 

ئي _________      ْا سال مهارا مدرسة ين نوي عمارة.١  

 مستقبل:  _________________________________________ 

ئي گيا ؛ _________  ناهقحط نا سبب سگال جانورو گ.٢  

 ماضي: __________________________________________ 

نا دن مارا دوستو منسس هديو ْاپسسس ___________   .ماري٣  

__________________________________________ ماضي:   

جئيس _________    .ميطط چهضضيو ما مارا ٤  

 ماضي: __________________________________________ 

هتو هك مارو امتحان برابر نوتو يو _______   .منسس ٥  

 حال: ___________________________________________ 



مجايا ؛ ________   ناوْلى � منسس نعمة نا گه.م٦  

 حال: ___________________________________________ 

نو نؤو سال سنيوارسس ؛   ٢٠٢٢ سي   .______________٧  

 ماضي: __________________________________________ 

نا موْلى هتا________   هج دن پيدا يا هت دن سي   ص ع  .امام الزمان٨  

___________________________________________ حال:   

واسطسس تعويذ  پظظنوطط چهوطط ___________  ه .ميطط مهيش٩  

 مستقبل: _________________________________________ 

كري رهيو چهوطط  ________سس كروا نو   نا عشرة مباركة موْلى نا سا  ٤٤١٤.ميطط ١٠  

__________________ ماضي:________________________  

  

 

 

 



 احلكم - ١٥

م كُ عضُ ب َبغَتَي َالوا َوسُ سَّ َجت  َالمث َواِ �ِنَ الظَّ عَضَب ِانَّ  نِّالظَّ  َنًريا ِمِثوا َكبُ ِنو اجتَ نُ الذين َامَ .َيا ايُّها١

             ِحيم اب َراَهللا َتوَّ ِانَّوا اَهللا قُ َواتَّوه ُ مُ َفَكِرهتُ يتًا  َم �ِ ِخاَ حَمَل  َلن ياكُ م اَ كُ  دُ َحاَ بُّ ِحعضًا َايُ َب
 

   ٥                                                                                                                               � لكهو  -اخالق ين ذكر  ؛   ٥ية ما ْا ْا

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 
 

١                                                                                                                                                       امانة اداء كروا سي سوطط ائسس ؛ ؟  
 

 

١                                                                                                                                                                     خيانة كروا سي سوطط ائسس ؛؟       
 



١                                                                                                           ية، حديث، يا كالم لكهو امانة نا بارا ما كوئي اْ   
 

 

١                                                                                                                                                                                              فة سوطط ؛؟وات ين اْ              
 

 

١                                                                                                                                                                                  كئي چيز  واضح نور ؛؟  

 

 

١                                                                                                                                                                       گ ؛؟ْا   داركئي چيز  شعله   
 

 

   ٣                                                                :                                                                                                           حديث انسس كالم متام كرو  ْا
 

__ ___ __     َو    __ ____ _ ي َسَتَره اهللا ِف   _ ____ _ َعَلى  َاِخِ�   _____ _ َمن   

َعن  َعيِب  َغِريه  _________ _  َنفِسه _ _______ َمن َنَظَر ِفي   

 


