
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الفصل االول   –االختبار 
 هـ١٤٤١مجادى االوىل  ١٦

 السابعة الد ر جـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  10 مقدمة
  10 حفظ القران ايد

  10 حفظ االدعية
  10 الفقه

  10 االخبار
  10 االدب

  10 املوعظة
  10 لسان الدعوة 

  10 مضمون
  10 الحكم

  5 تربية
  5 متهيد

  110 مجلة



هـ١١٤٤ الفصل االول      السابعة   الدرجة                                 

2 
 

 )١٠(        حفظ القرْان  
 

            ٥                                                                                نيچسس  لكهيلي    سورتو  ين  خايل  جگه   پوري   كرو.            الف)

  ____________َوَما أدَراَك َما  ____________ َوالسََّماء

      ___________لَّمَّا َعَليَها  _________ِإن ُكلُّ ___________لنَّجُمأ

                         ____________ ِمن مَّاء      _______ِممَّ ُخِلَق _______َفلَينُظِر 

  َلَقاِدر ____________ِإُ� َعَلى  ___________خيُرُج ِمن َبِني الّصلِب 

   ٥  پوري  ْاية لكهو .                                                       (ج)  نيچسس لكهيال  الفاظ هج  ْاية ما هوئي �
 

 _________________ َوالــّشـِفع

 _________________  َوِفرَعوَن

 _________________ َناُر اهللاِ 

 _________________ َفــَويُل 

 _________________  َوال أنا
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 )١٠(   حفظ االدعية

   ٥)  كامل الف ( دعاء)    نسس كامل ب( كيوارسس پٌرهائي ؛) ساسس مالؤ :                 ١

 ( كيوارسس پٌرهائي ؛)ب  (دعاء)الف  

 تسبيح فاطمة نا پظظلسس ْاية الكرسي ١

 بيجي ركعة ما ركوع پظظلسس الدعاء لداعي العصر ٢

 تسبيح فاطمة نا بعد قنوت الوتر ٣

 اللهم هذا داعي نا پظظلسس الفجرقنوت  ٤

 پظظلي ركعةركوع نا بعد دعاءالتقرب ٥

 

 ٤        ب)      نيچسس  لكهيلي  دعاء  ين  خايل  جگه  ُپر  كرو  .                                                                   

 _______ َعْلى  _______ َو     َعمَّا َيِصُفوَن  _______ُسبَحاَن َر  ّبَك َربِّ  

                          اَخلاِلِقَني_______ اُهللا _______ َو   ِللِّْه َربِّ  العَاَلِمَني _______ 

 الَعِظيِم _______ ِاّال باِهللا _______ َالَحوِل  َوَال  

      ١  ____________________________متيطط ْادعاء كيوارسس پرهو چهو؟  
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 )١٠(                        الفقه

 ٢         الف) كامل نسس مالؤو

 ْاپنا بعض شيعة نسس فرمايو ص عموالنا االمام جعفر الصادق 
 لوگو � مهاري عداوة كيدي متيطط � مهاري محبة كيدي

 لوگو� مهنسس جهوتايا متيطط � مهاري والية راكهي
 لوگو � مهاري دمشين كيدي متيطط � مهنسس سچايا

 لوگو � مهارا سي قطيعة كيدي متيطط � مهارا سي صلة كيدي
 

 )  نيچسس لكهيال سؤالو نا جواب لـــكهو .  ب

 

                                ٢  ؟                                     " ْا ْاية ما اهل الذكر سي مراد كون ؛  ِر"َفسئُلو َاهَل الذك  -١

__________________________________________________ 

           ٢ين حديث لكهو.                                   صلععلم طلب كروو فريضة ؛ � باره ما رسول اهللا      -٢

__________________________________________________ 
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 كر   كرو   هك  متنسس ديين   تعليم حاصل كروا   سي لئي    نسس ذ ةكر سي فائد علم ين  ذ  -  ٣

                         ٢                                                                                                        سوطط   فائدة  ائي  ؛ ؟                                                                                                                   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________                                                                                                                                                                                                          

انسس � كلمة  عرض كروانا سبب بين رياح نا غالم نسس سوطط   ؟ "انا واهللا احبك"  ين سوطط معْىن ؛  -  ٤

                         ٢                                                                                                                                                                                                             سوطط بركة حاصل ئي؟

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________                                                                                                                                                                                                          
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 )١٠ (           االخبار
 ٤نيچسس لكهيال سؤالو  نا صحيح  جواب پر   تيك   كرو.           

 

 ؟گهر ما نازل ئي انالتطهري  " ين  ْاية  كو"   كساء    -1
 ع مموالتنا  خدجية   ع مموالتنا  ام  سلمة     لععائشة     

 

 �  سوطط  ذحب  كيدو  ؟  صلعنا  عقيقة  ما  رسول اهللا ع م   امام  حسن   -٢
 كبش گائي                                     اونت                 

 

 هزار  درهم  كوين طرف  موكال ؟   ٤٠�  ُغالم  نا  ساسس    لعُمْعوية   -٣
 ين  طرف       ع مامام حسن  ين  طرف    ع مموالتنا  زينب  ين  طرف      ع مامام  حسني  

 

 نا  نزديك  دفن  كرجو  "  ْا   وصية  كيا  امام  �  فرماوي  ؟  صلع"   منسس  رسول اهللا   -٤  
 ع مامام    حسني   ع مامام   حسن   ع مامام محمد الباقر  

 

 ٦(ب)   نيچسس سؤالو  نا جواب لكهو                                                                                    
 رسول اهللا فرماوسس ؛ " الحسن و الحسني اماما حق قاما  او قعدا " ْاحديث نو مفهوم لكهو  -١

__________________________________________________ 

 قيام انسس قعود ين سوطط معْىن ؟  -٢

__________________________________________________ 
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 ضعيف پانكهـ  ما قوة ْاوي گئي؟  نا سبب فرشهت نا هجسوطط عمل كيدو   -٣

__________________________________________________ 

 سائل نسس فرزند نوتا ، تو كوين حضرة ما گيا؟ انسس سوطط بركة ملي  -٤

__________________________________________________ 

 ؟� ايا سس شري سي كيا موْىلنجموسي   -٥

__________________________________________________ 

 ْا تني رواية پرهي نسس متيطط سوطط تصور ليدي؟  -٦

__________________________________________________ 
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 )١٠(   االدب 
 سؤال نا جواب لكهو:الف)
 ُكِن ابَن َمن ِشئَت َواكــَتِسب َاَدًبا  

 

 الّنسبَعن ‘ ُيغــِنــيَك َمــحُموُده 
 

 ٢    ْا بيت كيا موْىل � فرماوي ؛؟ )١
 

__________________________________________________ 
 

 َاَبا ُمــــــَحـــّمــــد الــَحَسن  
 

 َيا َعاِرض الُقدِس اَهلـــِتن 
 

 ٢    ْا بيت كيا موْىل � فرماوي ؛؟ )٢
 

__________________________________________________ 

 ٢ � كيا موْىل ين شان ما لكهي فرماوي ؛؟ رض� بيت ْاپ  )٣
 

__________________________________________________ 

 ٤ ين نصيحة ما سي ْا بند مكمل كرو: رضسيدنا طاهرسيف الدين ْاقا  )٤
 مشر � ْاوي نسس ضضهوكر نسس ماري 
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 )١٠(  املوعظة                     
 ٤حرام  ين   چيزو    لـكـهو.      ٤حالل  انسس    ٤(الف)    "  حرام  ين  ِغذاء  سي  دور    رهوا ين ذ كر   "  ما  سي  

 حرام حالل

  

  

  

  

 
                 ٦ كرو  :                                           circle )صحيح جوابو    نسس ب(

             

 )    مچهي ين ذبيحة سوطط؛                    ١

 *     ينگـٌرا وايل *   بسم اهللا بولوؤ *   اهنسس زنده پكرؤو

 

 ين چيزو  سي دور     رهوا   واسطسس قرْان جميد ما ذكر     ْاوي ؛  )     كـــئي حرام٢

 *   جگار    انسس پاساؤ *  جرجري ينگرا وايل مچهي*
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 هرگز  �  ْاوسس    -----زبان ما   فرماوسس ؛ هك  " هج زبان ما علي نو نام ْاوسس �  ط عْاقا موىل        )  ٣ 

 جگار*   *   متباكو *   ناريل

 

 نو گوشت كهاؤ   حرام ؛     ---------)      ٤   

 خرتير*  *  هرن *   مچهي

 

 نو مجن ؛   ----------)    جرجري ين اجي  ٥

 *  بنو    هاشم * بنو عباس *   بنو امية

 

 ما درد نظظي ائسس  ----------) بسم اهللا بويل نسس مجوا سي ٦

 * پيت ما * هاـ ما  * ماا ما
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)١٠لسان الدعوة    (  
(شهادة ين ذكر ما سي مجلة بناوي سكو ين شهادة  ما  ْا  الفاظ ْايا ؛ ، � الفاظ  نا  مجلة لكهو   ع مامام حسن الف) 

 ٧                                                                               چهو)
 

 مجلة الفاظ

 چتهي
 
 

 كليجة
 
 

 سكون
 
 

 زهر
 
 

 متر
 
 

 كوزه
 
 

 اثر
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 3.                                         مجلةؤ  پاسسس ماضي، حال ، مستقبل ما سي صحيح زمان لكهونيچسس  لكهيال ب)  

 
 نسس خدا تعاىل � نيب بناوي نسس مبعوث كيدا ________ ع مموالنا عيسى ابن مرمي  .١

 ْاج ين رات ما منسس سويل ديواما ْاوسسس ________ .٢

 كپرا نو خيال راكهو چهو __________ متيطط سگال جسم انسس .٣
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 )١٠(مضمون   
 چيز  ٣   �   ط عپظظلي وعظ ما ْاقا موىل  وصية  پر بيانو فرمايا ٣٠  ط عهـ  ما ْاقا موىل  ١٤٤١سال ا�ْ

   كرب  ،  غضب، طمع:   ين ذكر فرماويرهو  ا سي چوكنا 

 كري سكائيمضمون ما ْا مثل نكات ين ذكر                    

 چيز ما سوطط نقصان ؛  ٣ْا  •

 كرب  ،  غضب ، طمع سي متيطط كيوي طرح چكنا رهسو   •

رام*     متارا  مدرسة نو   ميالد نو   پروگ  

 مضمون ما ْا مثل نكات ين ذكر كري سكائي        

 متيطط امها سوطط حصة ليدو ؟ •

 سوطط چيز سگال كرتا بظظتر الگي؟ •
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)١٠(الحكم   
 

  ِانَّمَا  املــؤِمُنوَن  ِاخَوة    فَاصِلُحو ا َبَني َاخـَويُكم َوا تَّــُقــوا اَهللا َلَعلَّــُكم  ُترَحُموَن   -١

 ٣        ْا  ْاية  ين  فحوى  مسجهي  نسس متيطط  متاري زندگي  ما  سوطط عمل  كرسو ؟                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عمل  بتايا ؛  � چار  عمل  كيا     ٤�  چار    صلع ساسس  جنَّة  ما  داخل  اوانا  رسول اهللا  سالميت   -٢

 ٤                                                                                                                                                          ؛؟                                                                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                -٣
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 ٣                                                    "  تـهَاُدو   تــزدَاُدوا   ُحباًّ  "  ْا  حديث  ين فحوى   لكهو .                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥  تربية
 نا جواب لكهو ٢بسس  ي    كوئي

 
 ين ذكر فرماوي  Nomophobia �   ط عْاقا موْىل  : ١س 

سي كئي طرح سو تني مثال سي  phobiaمتيطط � 
 واضح كرو

 : ١مثال 

 :٢مثال 

 :٣مثال 

 
 نا بيانو ين بركة لئي كئي جگه يا اوقات ما بسم اهللا پرهسو؟ ط ع:  متيطط ْاقا موْىل ٢س
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كيوارسس بسم اهللا 
 پرهسو؟

    

اهنا سبب سوطط بركة 
 اسسس

    

  
، � ذكر فرماوي، �  ابليس مناز ما مصلي  نسس گهين طرح سي بظظكاوسس؛ ط عاْ قا موْىل     :٣س

 متيطط متاري مناز ما سوطط چيزو نو خيال راكهسو؟
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٥    متهيد  

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

 
 
 
 
 
 

 ارشادات عالية ين ماسس چرهاوي تفريح نو  پروگرام كيدو هسسسمتيطط 

 اهين تياري ما متيطط سوطط كيدو

 

 

 بزرگو نسس كيم خوش كيدا

 

 

 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."  


