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 املقدمة
 رمحن الرحيمبسم اهلل ال

هـ نا  1438هي  امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىْل 
عشرة مباركة دار السالم ما عقد فرمايا،  خدا تعاىْل هي احلي املقدس الداعي االجل سيدنا حممد برهان 

 9ْايات و بينات سي خاص كيدا، هي  9ما نو  جامع االنور نا احياء انسس ترميم نا عملنسس ْارض الدين موىْل 
 .هي عجب شان ين ذكرو فرماوي ط عْاقا موىْل    ْايات و بينات ثثر عشرة مباركة ما

 ص ع   احلاكم بامر اهلل هي شروع كيدي، انسس موالنا االمام ص ع  العزيزباهلل  موالنا االمامين تعمري   ْا جامع

 هي اهنو افتتاح فرمايو

 ما ْا عظيم جامع نو افتتاح  1401 هي رضل احلي املقدس موالنا حممد برهان الدينالداعي االج

، انسس ْا جامع ما عقد فرماوي هـ( 1402انسس  1401) بسس وار العشرة املباركة ين جمالس فرمايو انسس 

 ما ليلة القدر احياء فرماوي. 1401

 يات ين  بركة سي ْا  9ين اجلامع االنور   
 ككي نا هر امر ما كايا ثثلتائي ككئي""مؤمنني ين زند

 نظافة    ثثظظلي ْاية :
ححارسس جانب ما بسس سي تني متر ين ارتفاع لكك كححرو ثثرو هوؤ،  اجلامع االنور ثثر قسم قسم سي مظامل هتيا،

 حمراب ما سي بد بو ْايا كرسس، اتين مهويت جامع ين نظافة نو عمل هي ككهنو مهوتو كام هتو، برهان الدين
نسس ْا عظيم خدمة سونثثي ، ْاثث هي بذاهت الشريفة ْا متام عمل ما سعي فرماوي،  ط عموىْل هي مفضل موىْل 

 بيوسس موىْل ين بركة سي نظافة نو عمل هتيو، 
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نظافة ناعمل ين بركة سي مؤمنني نا خياالت ما افكار  ثثاك هتيا، جسما و نفسا طهارة حاصل هتئي، موىْل هي 
 .خبشي، احسن اىل َمن اساء اليك طرف دعوة فرماويرىْب سي طهارة 

 

 مظظينه ين كم مدة ما احياء نو عمل متام هتيو 27    بيسري ْاية :
 

هي ْا عظيم معجزة  نسس ْاثثنا داعي منصور اليمن سيدنا حممد  ص عانسس ْاثث ناشظظزاده امام الزمان  ع مامام حاكم 
 international ين مثل نا UNESCOكرسس ؛هك هج  كام  نا هاهتـ مبارك ثثر ظاهر رضبرهان الدين  

organization  انسس مصر ين حكومة نا  وزير األوقاف  امي كهسس هك ْا عمل  نسس  ككيا عاجز هتئي سيهج عمل كروا
اجلامع االنور  نا احياء نا  عظيم الشأن عمل نسس سيدنا حممد برهان هي جاسسس  ورس الككي ٥0متام هتاوا ما تو 

 مهينه ين كم مدة ما متام كرسس ؛27لدين  ا
ْا ْاية ين بركة سي مؤمنني نسس عشرة مباركة ما قبل الوقت وعظ ما حاضر هتاوا ين تربية موىْل هي فرماوي، 

 .خدا مهنسس ْا ْاية ين بركة سي مناز نسس اهنا وقت ثثر ثثابندي سي اداء كرنار  كرجو
 

 و  ظاهر هتاؤون foundation تيسري ْاية: قدمي اساسات 
 

 هي وعظ ما فرمايو ط عْاقا موىْل  
اولياء اهلل هي  هج  دن  سي  دنيا  بين  هت  دن  سي  دين  نو  اساس قائم  كيدو  انسس  هي اساس ثثر دين  "

ثثر( م ع )امام حسني روو شفقة  سي  كظظوطط  ححهوطط هك  ْا  مثل    {اسس  ثثيارا  عزيزو !  ككهنا ين  عمارتو   بين  ...

 ؛...   foundation اثثنو  اساس  ؛   
انسس نوحه و عويل نسس ظاهر كرؤو هج    ْا اية ين بركة سي حمبة نا اساس مضبوط هتيا، حسني امام نا غم ما روو

مؤمن نو اساس ؛، هي عمل ما ياري ملي، حمرامات سي مؤمنني دور هتيا ، حرام سي اجتناب ين توفيق 
 هتئي
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 حاكمي ححوهتي ْاية : بئر
 

 هي وعظ ما فرمايو ط عْاقا موىْل  
الوا ما ْايو،    امي معلوم     bulldozerاجلامع االنور   نا صحن  سي ميت  انسس كححرو  هتاوا  واسطسس   "

ثثاين تكرايو ؛  هج  ايك كهدا نو دهكن  ؛   انسس  اهنا  نيححسس     bulldozerثثرو   هك  سخت  ححيز  ساهتسس  
 ر  هوئي ، هك  هي  ايك  بئ؛  ككويا  

هت وقت  مملوك ْال حممد  هي ايك  شخص  نسس امر  كيدو  هك  هي كهدا  ما اترسس  انسس  ديكهسس   هي شخص  
 ثثاين  ما  شفاء  انسس  بركة؛"  نشاط  نا ساهتـ   اترا     انسس  ثثاين  ححاكهو   تو  بويل  اهتا  هك   ْا

 

ْا ْاية ين بركة سي مؤمنني علم ئر حاكمي نا ثثاين  ين بركات جاري هتئي  هي{ مثل  هج مثل اجلامع االنور ما ْا ب
 ط عودها ؛، ْاقا موىْل  ككهنا ْاككسس  higher educationما   professionانسس ادب نا هر ميدان ما، دنيا نا هر 

 ين خدمة ما ككهنا ْاككسس ودها ؛
 

 ثثانححمي ْاية : لوحة تارخيية
  

 هي وعظ ما فرمايوط ع   ْاقا موىْل  

؛، هج  اجلامع االنور  نا   inscription؛،  هج ما قدمي نقش historic tablet  لوحة  تارخيية"
دروازه  ثثرالككا هوا ؛، هي لوحة  معجزة ين شان سي ظاهر هتيا   .....خدا ين حكمة  انسس قدرة 

هيا.... برهان الدين موىل واسطسس نا سبب ايك عرصة  دراز لكك جامع  انور   نا لوحة حمفوظ ر
ْا جامع  نا لوحة  نا قطعات  تكراؤ مجع هتئي  ككيا   انسس جورائي   نسس الككي  ككيا. انسس مؤمنني نا مجع هتاوا 

 ين هنضة قائم هتئي ككئي"
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ركة ما ين حضرة ما قصد كروا ين تربية هتئي، خاصة عشرة مبا ط عْا لوحة ين بركة سي مؤمنني نسس ْاقا موىْل 
مجع ين نرايل شان ظاهر هتئي، حسني امام نا داعي هي مؤمنني نا دلو نا لوحة ثثر نور ين قلم سي ياحسني 

 نقش فرماوي ديدو، هج ين بركة سي مهارا جانو ين حفاظة ؛
 

 ححهيت ْاية : شباك
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

ى جتين قدمي فاطمي شبابيك موجود هيت امها سو ظاهر هتئي هت ما ْا شباك هج  اجلامع االنور"
 ...؛،هايوسي ايك ناياب شباك قبلة نا دايب جانب ما موجود ؛، اهنا وححما "امللك هلل" لك

 "انسس خدا نا ويل واسطسس ؛.   خدا  بيوسس روحاين انسس جسماين مملكة  كرسس ؛ هك  مي داللة ا هج
، هت  Oxygen –ز ين ضرورة ؛،ايك روشين انسس ايك نسيم بسس ححي  هر خملوق  هج دنيا ما وسسس ؛ اهنسس

سي باريو ين ككهين امهية ؛، ْا ية ين بركة سي امي واضح هتيو هك روحاين والدين )ويل اهلل ( مهارا   
window     راكهي  نسس  هر عمل كرسس  نظر؛، موىْل ين خوشي مد 

 

 سامتي ْاية: مشكوة االنور 
 

 ظ ما فرمايوهي وعط ع ْاقا موىْل    
 "بين جائي ؛... symbol -مشكوة ائمة ين جوامع نو شعار "  
مشكوة ؛ اهنا سي ظاهر  اهنا داعي هج -نور  نو  ائمة    انسس بيوسس نا شظظزاداؤ   حممد انسس علي نو نور"

 "هتاسسس
ككي ككذارسس، قران هي هر مؤمن نسس قران نا نور سي بصرية لينار كيدا، وحي ين روشين ما زند ط ع موىْل ْاقا

جميد نا حفظ نو نور عامل ما ثثهيالئي ككيو، مؤمن نا هر ككهر ما ايك حافظ هوئي هي نداء نا انوار هر مؤمن نا 
 ككهر ما نشر كري ديدا



 الدرجة السادسة                         الفصل االول
 

 

 اهتمي ْاية: مدرسة ين مبارين نسس هتاوي
 

اهنسس برهان الدين ْا مدرسة مسجد ما بنايو هتو، اهنا سبب مسجد ين حرمة انسس عظمة ما فرق ثثرسس، 
باد هتيا، دنيا نا كونسس كونا ما ْال حممد نا علم هي هتايو، اهين بركة سي مؤمنني نا ككامو ما مدارس ْا رضموىْل 

ين بركة ثثهيالئي ككئي، ْاجسس فرزندو نا دلو  موىْل ين حمبة سي هبرايا هوا  ؛،  سككال فداء فداء هتئي جائي 
 .ئنده نو لشكر تيار ؛نو ْا ط عْاقا موىْل   ؛، ْا 

 

 مني ْاية : واجظظة كشف هتيا
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    
ْاج هوسس مني ْاية ين ذكر كريئسس هج اجلامع االنور نا واجظظة ين هتي، هج واجظظة نا سامنسس ايك قبة "

ي انسس ْا قبة ايك ْار ؛ هي دهنكائي ككئي هتdesign بناوي ديواما ْايو هتو، هج نا سبب اهنا ثثاححهل هج
هتئي ككيا هتا، باواجي صاحب موىل هي ْاثث ين اعجاز ين شان سي قبة نسس هتايا انسس واجظظة كشف هتئي 
ككيا، هج امر ككهنو مشكل هتو مككر خدا ين مشيئة...  سي واجظظة كشف هتئي ككيا انسس اهنا سبب 

، اهوو روشن هتيو هك مؤمنني ين زندككي نا مؤمنني نا ححظظره ثثر اميان نو نور، حسني نا غم نو نور
هر امر ما كايا ثثلتائي ككئي انسس امام حسني ثثر نوحه كرواين، ْاه نو نعره بلند كرواين نظظضة قائم هتئي 

 "ككئي

 فرماوسس ؛  رضسيدنا حممد برهان الدين موىْل ين  بركات  ين ذكر  كرتا هوا    اجلامع االنور 
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خدا تعاىْل اجلامع ، وهاطط لكك اهين بركات سي دعوة ْاباد ؛  ، باقي ؛ ر ااالنور نا انو جهاطط لكك اجلامع
مهارا موىْل سيدنا عايل قدر مفضل سيف   ين ْاية بينة حية ناطقة رضاالنور    نا احياء ما برهان الدين موىْل 

 كرجو.  انسس دراز    ين عمر شريف نسس درازط ع الدين ْاقا 
 

مع االنور  ين بناء كيا امام هي شروع كيدي، انسس كيا امام نا زمان ما اهنو كام متام هتيو انسس اهنو (   اجلا 1-س
 2  افتتاح هتيو؟

 
 

 
هي عشرة مباركة  رضاجلامع االنور  ما كيا بسس ورس الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين (  2 –س 

 1 عقد فرمايا ؛؟
 

 
ما اجلامع االنور  نو تعمري هتاوو كئي طرح الداعي االجل سيدنا حممد مهينه ين كم مدة  27 (  3 –س 

 3ين ْاية ؛؟ رض برهان الدين
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 2؛؟   (foundation)كيو عمل مؤمن نو اساس  (4 –س 
 
 
 

 

 3( بئر حاكمي كيم ظاهر هتيا ؟ ٥ –س 
 
 
 

 

واسطسس مجع هتئي ككيا   اهين رض الدين لوحة تأرخيية  نا تكراؤ   الداعي االجل سيدنا حممد برهان( 6 –س 
 2 بركة سي سوطط ححيز  ين هنضة قائم هتئي؟

 
 
 

 

هي عجب شان سي  ط ع  الداعي االجل سيدنا مفضل سيف  الدين  اجلامع االنور  نا احياء ما ( 7 –س 
 2جانفشاين كيدي ، هي موىْل نا  حق ما طول العمر ين دعاء كرو.
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 قرْانحفظ ال
 كري نسس مالؤ   اهنسس                                ما هج ْاية ؛ اهنا بعد ين ْاية كامل )ب( ما لكهي ؛  متسس  (    الف)  مل كا

                                                                                                                                                                                (٥)        .ثال ْاثثوا ما ْاوي ؛متاري مدد واسطسس ايك م

 ٥                                                                                                                                                                                                                  خايل جككه نسس  مكمل كرو  :

  oـــــــــــــ     ناَُّّوَرَتَل oــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ   لَمِع     وَنُمعَلَت و  َل  الاََّّك       

 ْاية     )ب ( اهنا ثثهلسس  ين ْاية    ) الف ( 
 oِاذُهم  َعَليهَا ُقُعود    oفذكر امنا انت مذكر 1

 oَلى السَّرَاِئر  َيوَم ُتب  oوقال االنسان ما هلا 2

 oَلسَت َعَليِهم بــُِمَصيِطٍر    oوما ادرـك مااحلطمة 3

 oَيوَمِئٍذ تـَُحدَُِّّث َاخبَاَرهَا    oاهن على رجعه لقادر 4

 oنَارُ  اهلِل  الـُموَقَدُة    oفاما من ثقلت موازينه ٥

  oفهو يف عيشة راضية  oالنار ذات الوقود 6

/10  
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 oـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       اَلَف   َلِئآ ا  السَّّموَا   oر     ـقَهـَت  اَلا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َفمََّاَف

 o ةَمشَئَمـــــــــــ   الــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــ   ُهــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــُرَفـَك  يَنِذالاََّّو

   o   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ــــــَلَع  ُعِلطاَّّــَي  تِتلاََّّا  oــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  اهلِل ُرنَا

 o  ٍبذَاَع  وَطم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َسِهـيَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َع 

 
 
 

 
 

 املؤقدة اصحب فصب االفئدة اجلحيم

 اليتيم ربك اليقني باياتنا تنهر
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 حفظ االدعية
      ٥ :                                                                                       اهتسس مالؤ؛( سكيوارسس ثثٌرهائي  )    نسس كامل ب  كامل الف ) دعاء(  )الف(

  
 دعاء التقرب  ثثٌرها بعد   --  اللهم  اسقين .1

 .هر فريضة ين مناز  بعد -- ىل يب االعلى وتعا   .سبحان  ر2

 نوت  ماـنا ق فـجر --اللهم انا هذا داعي  .3

 سجود  ما -- سبحان ربك رب العزة .4

 هر فريضة ين مناز  بعد -- انا حنمدك.اللهم  ٥

                                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       هائي ؛    ؟"  فاحتة الدعاة املطلقني  "    ين دعاء كيوارسس  ثثٌر)ب(
 (٥)لكك  مكمل  كــرو   :    قس سي   سيدنا امحدبن املبارك   قس ؤيب   ذال سيما سيدنا

 ؤيب      ذال سيما سيدنا   -1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  ٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  6
 سيدنا امحدبن املبارك        -   7
 

 / 10  
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 الفقه
            4                                                                                                                                                                                                                        : كوئي هبي   بسس  سؤال نا جواب ْاثثو

 ناهو كيا صاحب ين والية نا سبب معاف هتاسـسس ؟ــمؤمن نا كك .  1
 

  ...... .... .... ...................................-جواب :
............................................... .... ...... 

 

 صيب هتاسـسس ؟نسس موت نا وقت كونا ديدار ن   مؤمن . 2
  ...... .... .... ...................................-جواب :

............................................... .... ...... 
 
 :  جو اككر والية ثثر موت ْاؤسـسس تو موت نا بعد سوطط نصيب هتاسـسس . 3

  ...... .... .... ...................................-جواب :
............................................... .... ...... 

 

 3                                                                                                                                                                                                                                                               :  مجلة مكمل كرو
 ي  :عرض كيدنسس      صلعرسول اهلل   انصار   هي 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج هتـتـمهيطط حم .1

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهيطط ككمراه  هت .2

 
 ْاثث هي مهنسس غين كيدا هداية ديديْاثث هي مهنسس 
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      8                                                                                                                                                                                       نو نشان لككاؤ. صحيح جواب ثثر 
 ا ثثر ال ككسس تو سوطط حكم ؟كثثٌر ككيلي جناسة  .1           

 *كئي حرج نتهي  *كثثٌرو ناثثاك هتئي جائي ؛

   تو سوطط حكم ؟ هي   لسسانسس منا ز  ثثٌر ككي هوئي ال ككيلي جناسة جسم ثثر      2

 كئي حرج نتهي *   *مناز والوي ْاوسس

 هسس تو سوطط حكم ؟نا دهوئيال كثثرا ما مناز ثثٌر   مشركني نا هاهتـ .3            

 *مناز جائز نتهي    *مناز جائز ؛

 ؟ . اناج ثثر مناز ثثٌرهي سكائسس 4

 ثثٌرهي سكائسسهن  *    سكائسسثثٌرهي  *
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 االخبار
 3         لككاؤ  :     صحيح جوابو  ثثر  

 تنا ورس نا هتا ـ؛ ـ ْاثث اميان اليا هت وقت ْاثث ك ع مثثظظال اميان الونار موالنا علينو  صلعرسول اهلل .1

 ورس 7                  ورس 10                 ورس 12

 هي كيا دمشن نا بسس ضضكرا كري ناكها ؟ ع معلي  خندق ين جنكك ما موالنا .2

  عمرو بن عبدو                        لع مشر بن جوشن     لعمعاوية بن ايب سفيان 

 هي سوطط عمل كيدو؟ ع م هت وقت موالنا عليككــئي  وايل ضضوضضي نا جويت ين ُدصلعرسول اهلل  .3

 بيجا ين جويت عرض كيدي        ين جويت عرض كيدي      ثثوتا        بيتهي نسس جويت درست كيدي        

                                                                                                                 نا جواب ْاثثو  : و سؤال

    2                                                                                                                  ؟سي خطاء هتئي تو  ْاثثهي سوطط عمل كيدو    ع مموالنا  ْادم      .1
 

  ...... .... .... ...................................-جواب :
............................................... .... ...... 

 

                                1      ئي خطاء هتئي جائي تو متيطط كونو  وسيلة  ليسو   ؟                                                                             جو متارا سي كو   . 2
 

  ...... .... .... ...................................-جواب :
............................................... .... ...... 
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 1                                                                                                                                                                          ؟ ؛    ين والدة كهاطط هتئي   ع م .موالنا علي3
 

 . ... ...........................................جواب  :
.................................................... 

 

     1                                                                                        هي سككال كرتا ثثهال كونا ديدار كيدا   ؟  ع موالدة نا بعد موالنا علي  . 4
 

 .. .. .. جواب  :.......................................
 

 3                                                         ؟ ين سوطط شان ظاهر هتئي   ص عخندق ين جنكك نا دن ما امري املؤمنني   .٥
 

  .... :...........................................  جواب
.................................................... 

 
  4                                                                                                                                                                                                                ساهتسس مالؤ  :كامل ب  كامل الف نسس 

 انا مدينة العلم وعلي بـابـهــا                                            اسس علي  ْاثث مارا هبائي  انسس مارا وصي ححهو    -  1
 متارا سككال نا درميان صحيح فيصله كرنار علي ؛                اقضاكم علي                                                                     -  2
 يا علي انت اخي ووصيــي                                         ميطط علم نو مدينة ححهوطط  انسس علي اهنا دروازه ؛  -  3
 اعة كيدي هي ماري طاعة  كيدياسس علي هج هي ْاثثين طيا علي من اطاعك فقد اطاعـين                        -  4
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 ظةـاملوع
نا فرمان مطابق مؤمنني مؤمنات انسس فرزندو نسس هج لباس ثثظظنوا جوئيسس اهين فظظرست  ط عْاقا موىْل  س :

   (4)       لكهو   : نا نامو  لباس 4 كم  ما كم  -    بناؤ 
                                                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1

                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

                                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

                               ــــــــــــــــــــــ                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

   1                                                                                                                                                                                انو حلاظ كــئي طرح راكـهـسس    ؟ـس :   بئرياؤ  ثثوت
 

................................................... 
 

 2              ؤسسس            فرماوسس ؛ هك  "   ماهتا ثثر توثثي ثثهنؤو مهيشه ياد دالط ع   س :   ْاقا موىْل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    "        مملوك ْا ل حممد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3و،مدد واسطسس الفاظ ْاثثا ؛.)ْا حديث ين فحوى لكه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمائم تيجان العرب      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرب  /تاج  /ثثاككهٌري
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 احلكم
  4                                                       يا حديث ساهتسس مالؤ  صحيح فحوى نسس اهنا كالم)الف(

 
 سححي وات واضح نور ؛ ْافة احلديث  الكذب 

 الصدق نور واضح
هج شخص ثثوتانا عيب ما نظر كرسسس تو هي بيجا نا 

 عيب ما نظر كروا سي مشغول هتئي جاسسس

  بولوو ؛وات كروا ين ْافة جهوضض الكذب نار تلتهب

 جهوضض دهكيت ْاكك ؛ من نظر يف عيب نفسه شغل عن عيب غريه

 
 3                      ْا   ا حاديث  سي متيطط سوطط سبق ليدو هت لكهو    ؟                                          )ب(

 

. ............. ................. .................. 
............................... ................. . 

 (3) ْا الفاظ نا معىن لكهو
 

 معىن لفظ معىن لفظ معىن لفظ
  صدق  كذب  نار

  ستر  عيب  صادقني
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 لسان الدعوة
 

     6الفاظ بناوي اهنا سامنسس لكهو  :                                                           2ْا   الفاظ   ما سي بيسرا 
                                                                                                                                                                     

      -------- -                                                                           -------- -عباد اهلل             
                                        

       -------- -                                                                            -------- -خاندان           
                                       

                                             -------- -                                                                          -------- -خوش حال   
    

 4                                                                                                                     ْا   الفاظ سي  مجلة  بناؤ    :                                                                                             
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالدة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوكل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

/ 10 

 



 الدرجة السادسة                         الفصل االول
 

 مضمون
 ُعنوان ثثر دس سطـر نو مضمون لكهـو  :    topicكوئي  هبي ايك  

 حفظ القران الكرمي -1
  Upliftmentمؤمن ين مدد   -2                                                    

 فرمان انسس اهنا فائداؤ  نا   ع ط  نظافة  واسطسس  ْاقا موىْل     -3                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

/10  

 


