
Page 1 of 24 
 

 دائرة التربية والتعليم
 نورهتــ     امرييكه

  (هـ4141ذي احلجة احلرام  -ساالهن امتحان )
 الدرجة السادسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نام

 
 دستخط حاصل كيدا Marks موضوع
   20 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 هالفق
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 لسان الدعوة
   15 احلكم
   10 االنشاء

   150 مجلة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  (25)املقدمة 

ين ذكر  ع محسنيامام نا داعي ؛ ، عجب شان سي ْاثث  ع محسني امامط ع ْاقا موىْل 
 :فرماوسس ؛ط ع الوسس ؛، مامت كراوسس ؛، ايك بيان ما موىْل ُر ؛، فرماوسس

  ،؛  الككسس تريو نا Science  نسس كوئي  ،؛ رهيا ْاوي  تريو نا قسم ككهنا هبي  ْاجسس" 
 سبب نا حاالت نا زمان ،؛  كرسس هالك تريو نا فيشن  تريو نا صحبة خراب  نسس كوئي
 تري زهريال ككهنا تريو سككال ْا  ،؛ رهيا مري سي تريو نا ثثردككي  بسس  انسس حيائي  بسس كوئي

 ؛ مامت نو حسني امام درع هي  انسس ؛ ضرورة ين بكتر  واسطسس حفاظة سي تريو ،؛
 يا نا، جان يا نا، جسم - هوئي تري نا قسم هبي كوئي ؛، بكتر اهوو مأمت ْا، ....

  انسس ؛ هبي ما زندككي اثر نو ْامأمت، نظظيطط سكسسس كري اثر هبي كوئي اوثثر نا ذهن
 : ؛ ْايو بيان ،هتائي  نظظيطط ضائع ْاجسم  سي بركة ين مأمت نا حسني بعد زندككي

 (4141-اخلامس اجمللس)  ." القرب يف جسده يبلى ال القرْان حافظ"
ْال حممد متنسس كظظوطط ححهوطط، متام علم نو خالصة  ْاج مملوك!  اسس عزاداران حسني "

 "حسني امام نو مامت انسس غم ؛،
اسس  :فرماوسس ؛، ْاه حسني خيمة ما وداع واسطسس ْايا، سككال ثثر ْاخري سالم ثثرهو" 

باواجي صاحب نيب نا حرم متارا سككال ثثر مارو ْاخري سالم ، عجب هي منظر هتو، 
 :قصيدة ما عرض كرسس ؛
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 اذ االمـــــــــام االروع*    يوم من احلشر اروع    
 تلك السريات امجع*    يف ْاخر العظظد ودع    
 واهلفتــــــــــا ياحسينـا*    وزين ْال العبــــــــــاء    

 يا سيد الشهداء
 ْاه حسني نا ْاه دمشنو نا نرغه ما ْايا ، حيدري محلة بتايا، تاهك شظظادة ين ككهري ْاوي،

ككهورا هي قدم تيكا، عرش نا ستارا زمني ثثر اترا، وهاطط ايك جهار هتو ، اهنسس تيكو 
دئي نسس حسني بيتهي ككيا، ححوطرف  دمشنو تويت ثثرا، كوئي ثثتهر مارسس، كوئي هبالو 

 !مارسس، كوئي تري مارسس، ياحسني 
زا ثثظظنا هوا ْاه لعني مشر ْايو، بوهتي ححهوري هاهتـ ما ؛، ثثكك ما لوكهند نا مو

لعني مشر بسس  ؛،حسني نا نزديك ْاوي نسس هتوكر ماري، حسني زمني ثثر لييت ككيا،
اديب كري نسس حسني نا سينه ثثر بيتهي نسس بوهتا خنجر سي بار رككرا ثثهرايا، حسني 

يطط ححلسس، ْا رسول اهلل ظظاطط نظظفرماوسس ؛، هك اسس مشر تو اهتي جا ْاتارو بوهتو خنجر ي
وسه ككاه ؛، ميطط سجدة دؤطط ححهوطط، حسني هي سجدة ديدو، مؤمنني نا حق ين ب

ما دعاء كيدي، لعني مشر هي بدن اطظظر سي ماهتا مبارك نسس جدو كري ناكهو ، 
 !"ياحسني 
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 .مقدمة ثثٌرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو
 (2)   تريو  ين  ذكر فرماوي هي لكهو   هي كيا زهريالط ع  ْاقا موىْل   (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حرط يئك يس انها يرامت ؟هي زهريال تريو سي حفاظة واسطسس بكتر سوطط ؛ (2

 (2)                                                                                                                  سسساهت ةظافح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهادة ما نيححسس الفاظ هج مجلة ما ْاوسس ؛ هي صحيح امالء سي خوش خط ما  (3

 (3)           لكهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :بوسه ككاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :سجدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :بدن اطظظر

 (3)  نا حق ما طول العمر ين دعاء لكهو ط ع   موىْل انسس مفضلط ع  ْاقا موىْل   (1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حمرمات  نامتعلق  كلمات  نورانية  ثثرهو انسس كامل ب ما اهنا متعلق هج فرمايو ؛  ( 5
 (5)          هت  لكهو

 مخر حرام ؛، اهنا ثثر خدا ين لعنة ؛ 
 وسس حرام ؛ درككس مسكر ححهاك ما ال 
 ،نشا ما الوسس ؛... متباكو  جانور هبي نتهي ليتو 
 سيككاريت حرام ؛، ككهين بري عادة ؛ 

 قات شيطان ين نبات ؛ 

 كامل ب كامل الف
  مخر

  درككس
  قات

  سيككاريت
  متباكو
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ين  ميالد مبارك ين وعظ ما عايل  ر ضمهناسيدنا طاهر سيف الدين موىْل  (1
نا ارشادات عالية  سنا هي مطابق متيطط عمل كرو   ط عقدر سيدي مفضل موىْل 

                                                                                                            كرو ححهو، Markححهو،انسس ملف ما هبي هي مطابق عمل كري نسس متيطط 
                                                                                      

 كري خوش هتاؤو، نيححسس نا جدول ما متيطط هج عمل كيدا هت نسس 

               (5)ئي عمل هن هتيو هوئي تو نية كرجو هك هوسس سي كرسوكو

 مجعة  مجعرات  بدهـ   
    وضوء كيدي، داتن كيدو 4
    فجر ين مناز اداء ثثرهي 2
    طهر و عصر ين مناز اداء ثثرهي 3
    مغرب وعشاء  ين مناز اداء ثثرهي 1
    ين تصوير  ديكهي ط ع ْاقا موىْل  5
    نا حق ما دعاء كيديط ع   موىْل انسس مفضلط ع  ْاقا موىْل  1
    القران اجمليد ين تالوة كيدي 7
    كيدووالدين نسس سالم  8
    سين CDديين تعليم حاصل كيدي، تدريب ين   9

    ليدو Lunch دوثثظظر نو مجن  41
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44 Sports ورزش ،Exercise كيدي    
    صلوا ت ين تسبيح 42
    (فيض املوائد الربهانية ) رات نو مجن هتال ما مجا   43
    فيملي ساهتسس وات كيدي ام ةوعدلا ناسل 41
    ين ذكر كيدي ط عسيدنا حممد برهان الدين    45
    حسني امام نو غم انسس مامت كيدو 41
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  (15)حفظ القرْان اجمليد
  5   .نيححسس خايل جككه ما الفاظ لـكـهي ْاية مكمل كرو   (الف

      
     الَغاِشَيِة _______  َهل َاتـَْكo     ________  َيوَمِئٍذ   خـَاِشَعةo  

    oنـَاِصَبة _______  

   بــَعاد   ______  َالـَم تـََر َكيَف َفَعَلo       ِِاَرَم َذات_______o 
  َالـَم  نـَجَعل  َله   _______o        َو َشَفـتـَنِي  _______    َوo    

   َوَهَديَناُه_______ o 
   اهلِل َوُسقيـَْها_______ اهلِل  ___ ____َفَقاَل لـَُهمo 

 
       4          .امل الف ينْ اية  نسس كامل ب ين سورة  نا شروع ين ْاية ساهتسس مالؤك (ب

 ب                                                                                                                                                                 الف                                      
    oَوالِتنِي  َوالَزيـُتـون                                                                       oَفَما يـُــَكـذِِّ ُبَك  َبعُد بـا لدِّين       -4

           oَوالَّيِل ِاَذا  َيغْشى                                                                                         oَقـَتـَل َاصَحاُب ااُلخُدود    -2
    oَو الَفجِر  َوَلَياٍل َعشر                                                        oوَط َعَذاب َفَصَب  َعَليِهم َرُبَك َس  -3
 oَوالَسمآء  َذاِت  الُبـُر وج                                                                                    oَوَما َخَلَق الّذ َكـَر َو   ااُلنـْثى  -1
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 حروف  ؛  هك  هج   نا  ثثر  جزم  هوئي  يا  عند  الوقوف       5/قلقلة  نا  كيا  ثثانحح (ج
  2             .هي   ثثانحح  حروف  لكهو  . جزم  ثثٌرهتا   هوئي  وهاطط  قلقلة  هتاسسس                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يححسس نشان  نيححسس لـكـهيلي سورة  ماسي  كـئي جككه متيطط قلقلة  ثثٌرهسو     ؟ اهنا ن (د

  2                                                                   .                                                                                                                            كرو
 بسم اهلل  الرمحن  الرحيم

َوِمن     oَوِمن  َشرِّ    َغاِسٍق  ِاَذا  َوَقَب     oِمن   َشرِّ  َما  َخَلَق       oقـُل َاُعوُذ  ِبَربِّ  الَفَلَق 

                    oَوِمن  َشرِّ  َحاِسٍد  ِاَذا  َحَسَد      oَشرِّ  الَنـفّْـْثـِت  يف  الُعَقد    

ايام حسنات العيد الذهيب ين بركة لئي متيطط حفظ كري رهيا ححهو، مهنا كهاطط لكك 
 1حفظ كيدو ؛، 

 

كهاطط لكك حفظ كروا ين نية  كروا واسطسسنسس العيد الذهيب ين هتنية عرض ط ع ْاقا موىْل  
 1    ؟كيدي ؛ 
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  (10)  االدعيةحفظ 
 

 5       .نيححسس خايل جككه ما الفاظ لكهي دعاء  مكمل كرو   (الف

َوَما  _______   َوَما  _______ َما َقَدمُت َوَما _______َاللُّْهَم 
_______ َو َانَت _______بـه ِمنِّي   َانَت_______ َوَماَانَت _______

ِمن _______  َاللُّْهَم ِانِِـّي  _______   تَوكَّلُت َو ِاَليَك ______ال َ ِاْلَه  ِاالَّ  َانَت 
 .ُكلِّ خـَيـٍر   َاَحاَط بـه ِعلُمَك

 
  5     .مالؤ يس كامل بين دعاؤ متيطط كيوارسس ثثٌرهو  ححهو هي دعاء نسس  الف  املك (ب

 
 ب الف

 اذان  ديوا  ثثهال َاللُّْهَم  َبـّيض َوجِهي
 فجر  ين  سنة   ثثٌرها  بعد بــَِحمِدَكُسبَحانـَك َاللُّْهَم  َو   

 منهـ  دهويت  وقت ُسبَحاَن َر   بـَّي الَعِظيم  َو   بــَِحمِده
 وضؤ  سي  فارغ  هتيا  بعد َوُقِل  احَلمُد  هلِل الَِّذي
 ركـو ع   ما ِاسَتمَسكُت بــُِعرَوِة اهلِل
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 (25)  الفقه
 

                  5 .                                                                                                               خايل  جككه  ما  صحيح  الفاظ  موكو (الف
                                                                   

 .ـــــــــــــ   كرتا افضل ؛ـــامامة ساهتسس فجر ين مناز  هي ـــــــــــــــــــــ     -4

 صلوة اخلوف   /                    صلوة الليل                / صلوة الزوال                                   

 .ــــــــــــــــــــ  ين صف ؛ــــصفوف ما ثثظظلي صف افضل ؛ انسس هي ــــــــــــــ   -2

 مالئـكة                   /   اوصياء                   /         انبياء                                 

  فرماوسس ؛ هك هج شخص ثثانحح وقت ين مناز   مجاعة نا  صلعرسول اهلل      -3
  ـــــ  جائز ــــــــــــــــــــتو  امها خري نو ككمان كـرو انسس اهين ـــــــــــ ساهتـ   اداء  كـرسس                  
 .را  كـهو                  

 زكـوة               /                   شهادة                   /منا ز                                                     

  فرماوسس ؛ هك مجعة ين مناز طرف جلدي جاوؤ   صلعرسول اهلل         -1
 .ي ُاَمة نا ُفُقراء ين    ــــــــــــــــــــــــــ   ؛مار                    

 حج                          /        جهاد                   /  بندككي                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كيا دن  ما  صلوات  ككهين  ثثٌرهسس ؟        -5

  منككل  وارسس                              /مجعة  نا  دن                                             /روي  وار  سس                                                            
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 10                                 .ؤالو  نا خمتصرما جواب  لــكـهويححسس  لــكـهيال سن (ب
 

 ى  ؟اهين سوطط معْن"   ِدسِجَمـاال يف ال ِدسِجَمـالارِ َجـِلوةَ ْلَصالَ "     -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صفو ما كـئي صف افضل ؛  انسس هي  مالئكة  ين  صف   ؛  ؟   -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي مجعة نا دن ككـهر نا لوككـو     نسس سوطط  ْاثثوا نو فرمايو ؛  ؟صلع رسول اهلل   -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناخن  كــتروا  سي  سوطط  فائدة   هتائي  ؟ "    مجعة نا دن "   -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داتن كـئي شاكلة سي هتائسس انسس كـئي شاكلة سي هن هتائسس؟    -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 10                              .لـكـهو نا تفسري سي جواب نيححسس  لكهيال   سؤالو (ج
 

 ؟   ؛ سسرك ءادن ككل تقو ايك يس تقو ايك هتشرف تار ين ةعمج    -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ؟ ؛ وياْ نايب ططوس ام اوهرثث تاولصمجعة نا دن        -2  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هي مجعة نا دن سوطط عمل كروا نو فرمايو ؛؟ صلعرسول اهلل          -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ذكر ْا   ...هتاؤ فرماوسس ؛ هك اسس علي متيطط عيكل ما هرككـز هن صلعرسول اهلل-  1
 .لكهو   مكمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هج  شخص  فجر  ين  مناز  امامة  ساهتسس  ثثٌرهسسس  اهنا  ثواب  نا  باره  ما  موالنا   -5
  هي  سوطط  فرمايو  ؛    ؟ ع معلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (25) االخبار  
 

 5                   .كرو               نيححسس  لكهيال  سؤالو  نا  صحيح   جواب  ثثر                (  الف

 
 .ثثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هي داللة  كيدي ؛ رضعبد القادر جنم الدينسيدنا   -4

 صلعرسول اهلل               /                            ع مموالنا حسني            /               ع مموالنا علي

 

 .ــــــــــــــــــــــــ   ؛نو نام مبارك ــــــــــ رضموالتنا احلرة امللكة             -2

 ع مموالتنا مرمي بنت عمران/ع مموالتنا خدجية بنت خويلد/رضموالتنا اروى بنت امحد

 

نا ححهلم ين ر ات  ع منا زمان ما االمام احلسني ط عسيدنا حممد برهان الدين ْاقا       -3
انسس بعض جككه خون       ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نا قبة مباركة ين ديوار ما سي ثثاين نكلو

 .  هبي نظر ْايو

 قسسيدي فخر الدين الشهيد             /      قسسيدي عبد القادر حكيم الدين

 قس سيدي باوا مال خان صاحب

 

 .نا قسم هي مهاري ذرية ين انسس دعوة نا فرزندو ين ــــــــــــــــــــــــــــــــ  كرنار ؛ خدا   -1

 داللة                              كفالة                           وكالة
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 .نو نسب ــــــــــــــــــــــــــــــ   لكك ثثهنححسس ؛ قسبو صاحبة  امة اهلل ْائيصاحبة   -5

 . رضالداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين

 .رضالداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين               

 .رضالداعي االجل سيدنا قطب الدين الشهيد                                               

 

6                                                                               .سؤالو نا خمتصر   ما    جواب ْاثثو  2/كوئي هبي    بسس(ب

 شان ما برجسهت مرثية لـكـهو هتو؟ هي كوينشخص  شيعي -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نا معاجز ما سي كوئي ايك معجزة لــكــهورضسيدنا طاهر سيف الدين  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ين عظيم خدمة سوطط هيت؟ قسبو صاحبة امة اهلل ْائيصاحبة   -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لــكــهو 2نا القاب ما سي كوئي هبي  رضموالتنا احلرة امللكة   -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4    ْا  مجلة  هج صاحب هي فرمايا ؛  اهنو نام مبارك لــكــهو  (ج

ميطط قبول  هنيطط كروطط مككر  مارا داعي عبد القادر جنم 
 .الدين قبول  كرسس تو ميطط قبول كريس 

 

  .نا ساهتسس تني ورس تك مناز ثثرهي صلعميطط هي رسول اهلل
  .ميطط متنسس  فاطمة  ين  شادي  ين خرب  كروطط ححهوطط

  .اح ين ؛ّفـُْا خوشبو ايك ت! اسس حممد 
 

 10                                                    .سؤالو نا تفسري سي جواب ْاثثو    2/كـوئي هبي     بسس  (د
 سوطط مسجهي ككيا؟ رضهي موالتنا  احلرة امللكةـثثرانا رومال ديك (4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوطط عظظد ليدو ؛؟سي  رضهي دعاة مطلقني رضموالتنا  احلرة امللكة (2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ين ثثححهوري نو سوطط معجزة ظاهر هتيو؟ ع م   موالتنا فاطمة (3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (15) املوعظة
 

 هج  ححيزو نا سبب  مؤمن نا  ككهر  ما امياين ماحول ين جهلك نظر ْاوسس ؛   (الف
 5                                                                                  .ححيزو  لكهـو    5/ثثانحح.     اهين فظظرست بناؤ                    
  

   
   

 
 4                                                                                               .نيححسس  لكهيال  مجالؤ      ين  خايل  جككه  ثثورو(  ب)

ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ رسول اهلل صلع  هي  بئريو  نسس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بغري  خايل  رهواسي (4
 .فرمايو ؛

ديين  ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مشاهد انسس ـــــــــــــــــــــــــــــق ؛ هك ــــــــمؤمنني نسس الئ (2
 .لباس ثثظظين نسس ْاوسس

ــــــــ   مناز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ين انككوهتي ثثظظين نسس مناز ثثرهوا ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (3
 .نو ثواب ؛

 .ــــــــــــــــ   ؛لوكهند  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نا لوككو نو  ــــــــــــــــــــــــــــــ (1
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 6.       نيححسس  لكهيال  مجالؤ         صحيـح         ؛  هك         غلط          اهنا  سامنسس  لكهو (ج
 

 ________ .ه كروا نو    فرمايو ؛ُبنسس مرد  سي تَش    هي بئرياؤ صلعرسول اهلل  (4

 ________            .مردو   ححاندي  ين  انككوهتي  ثثهين  سكسس   ؛ (2
 ________              .ى  الكك  الكك ُهوا  جويئسسبالغ  انسس  غري  بالغ  نا  مصلّْ (3

 ________            .  مرد  انككوهتي  اهنا دابا هاهتـ    ين  ناهين   ْانككلي ما  ثثهنسس (1

 ثثروضؤ   كــروا  بعد غسل خاهن  سي   نكلسس تو  ككــيال    ثثكك  غاليححه     يا     جازم   (5
 ________           .موكي  سكسس  ؛

 ________         . ين  نسس  هن  جائي ظظهر  ما   جوتا  ححّّثل  ثثكك (1
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 (15)لسان الدعوة
 نيححسس لكهيال مجلة   حال  ناصيغة ما ؛،     متيطط هي مجلة ؤ    نسس  ماضي  انسس   (الف

 4                                                                                                                       .مستقبل نا صيغة ما بدلو                         
 

  ماضي
 .ملك  خيشوان نسس  ككهين   فكر هتئي رهي ؛ حال

  مستقبل
  ماضي

 .اّبا  ساهتسس  ممبئي  زيارة  كروا  جئي رهبو ححهوططميطط  مارا   حال
  مستقبل

 
 5.                                                                       نيححسس لكهيال  الفاظ  نسس متارا مجلة ما  استعمال كرو (ب

   __________________________________ :ثثريشان   -4
      __________________________________ :    محامة    -2
      __________________________________ :        حمبة   -3
    __________________________________ :  خدمة   -1
          __________________________________ :    دعاء   -5
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 6     .ين معىن لسان الدعوة ما  لكهو الفاظنيححسس عريب  (ج
 

  ُملك  محامة   منام
  خلوة  حسن الذكر  طهارة
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 (15)احلكم
 5        .حسب الذيل ْايات   احاديث    اكاليم        نسس ُمــكـّمـل كـرو (الف

 
 .َشِديَدَل ِانَّ َعَذابــِـي ______         _____َلِئن  َشَكرتـُم  الَ ِز  يَدنَــّـــُكم      -4
 .ُشــكــر_______ َالَتَحُدُث     -2

 .َوُمسِلَمٍة       ________      ___      َطَلُب الِعلم  َفِر يَضة            -3

 ._________َعيُب الَكاَلِم   -1

 .__________     الَ  َشَرَف     -5

 

 4                                                               .ى لــكـهوكالم      ين فحْو  حسب الذيل حديث      (ب  
 

 .ِل َفَصاَحُة ِلَساِنه َجَماُل الرُِّج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َاملـََجاِلُس بــِااَلَمانـَاِت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عايل انسس  ع طٌرهي متيطط  ْاقا موىل هي ؛  هي  ثثـكـى لنيححسس هج حديث ين فحْو (ج  
نعمتو   3/تني ين كـئي نعمتو  ين  ذ كـر كـرسو  ؟     كـوئي  هبي طعمفضل  موىل قدر     

 6                                                                                         .لـكـهو
 

 " .كـر  كـر و و     هي  شكـر  كـر و و ؛ نعمتو  ين  ذ"      صلعقال رسول اهلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (10)مضمون
 .سطر نو  مضمون  لــكـهو 41/كوئي ايك عنوان     ثثر    د س

   ع مموالتنا  فاطمة  الزهراء     فيض املوائد  الربهانية 
 لباس  ين  ْاداب 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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