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 ( 15)مقدمة     

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

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

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

 هي اهنو افتتاح فرمايوص ع  

 ما ْا عظيم جامع نو افتتاح  1401 هي رضالداعي االجل احلي املقدس موالنا حممد برهان الدين

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

 ما ليلة القدر احياء فرماوي. 1401انسس 

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

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

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

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

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

 

هي ْا عظيم معجزة  نسس ْاثثنا داعي منصور اليمن سيدنا  ص عزاده امام الزمان انسس ْاثث ناشظظ ع مامام حاكم 
 international ين مثل نا UNESCOنا هاهتـ مبارك ثثر ظاهر كرسس ؛هك هج  كام  رضحممد برهان الدين  

organization  ْا عمل  نسس  انسس مصر ين حكومة نا  وزير األوقاف  امي كهسس هك ككيا عاجز هتئي سيهج عمل كروا
اجلامع االنور  نا احياء نا  عظيم الشأن عمل نسس سيدنا حممد هي جاسسس  ورس الككي ٥0متام هتاوا ما تو 
 مهينه ين كم مدة ما متام كرسس ؛27برهان الدين  

ْا ْاية ين بركة سي مؤمنني نسس عشرة مباركة ما قبل الوقت وعظ ما حاضر هتاوا ين تربية موىْل هي فرماوي، 
 .دا مهنسس ْا ْاية ين بركة سي مناز نسس اهنا وقت ثثر ثثابندي سي اداء كرنار  كرجوخ
 

 نو  ظاهر هتاؤو foundation تيسري ْاية: قدمي اساسات 
 

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

)امام روو شفقة  سي  كظظوطط  ححهوطط هك  ْا  مثل    {اسس  ثثيارا  عزيزو !  ككهنا دين  ين  عمارتو   بين  ...

 ؛...   foundation اثثنو  اساس  ؛   ثثر( ع م حسني 
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ؤو انسس نوحه و عويل نسس ظاهر كر   ْا اية ين بركة سي حمبة نا اساس مضبوط هتيا، حسني امام نا غم ما روو
هج مؤمن نو اساس ؛، هي عمل ما ياري ملي، حمرامات سي مؤمنني دور هتيا ، حرام سي اجتناب ين 

 توفيق هتئي
 

 ححوهتي ْاية : بئر حاكمي
 

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

تكرايو ؛  هج  ايك كهدا نو دهكن  ؛   انسس  اهنا     bulldozerوم  ثثرو   هك  سخت  ححيز  ساهتسس  معل
 ر  هوئي ، ثثاين ؛  ككويا  هك  هي  ايك  بئنيححسس  

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

 

ْا ْاية ين بركة سي مؤمنني هج مثل اجلامع االنور ما ْا بئر حاكمي نا ثثاين  ين بركات جاري هتئي  هي{ مثل  
ودها ؛، ْاقا  ككهنا ْاككسس  higher educationما   professionعلم انسس ادب نا هر ميدان ما، دنيا نا هر 

 ين خدمة ما ككهنا ْاككسس ودها ؛ ط عموىْل 
 

 ثثانححمي ْاية : لوحة تارخيية
  
 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

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

قدرة نا سبب ايك عرصة  دراز لكك جامع  انور   نا لوحة حمفوظ رهيا.... برهان الدين 
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موىل واسطسس ْا جامع  نا لوحة  نا قطعات  تكراؤ مجع هتئي  ككيا   انسس جورائي   نسس الككي  ككيا. انسس 
 ين هنضة قائم هتئي ككئي" مؤمنني نا مجع هتاوا

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

 ا جانو ين حفاظة ؛ياحسني نقش فرماوي ديدو، هج ين بركة سي مهار
 

 ححهيت ْاية : شباك
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    

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

انسس خدا نا    خدا  بيوسس روحاين انسس جسماين مملكة  كرسس ؛ هك  مي داللة ا هج ...؛،هايولك
 "ويل واسطسس ؛.

،  Oxygen –بسس ححيز ين ضرورة ؛،ايك روشين انسس ايك نسيم   هر خملوق  هج دنيا ما وسسس ؛ اهنسس
مهارا   هت سي باريو ين ككهين امهية ؛، ْا ية ين بركة سي امي واضح هتيو هك روحاين والدين )ويل اهلل ( 

window     راكهي  نسس  هر عمل كرسس  نظر؛، موىْل ين خوشي مد 
 

 سامتي ْاية: مشكوة االنور 
 

 هي وعظ ما فرمايوط ع ْاقا موىْل    
 "بين جائي ؛... symbol -مشكوة ائمة ين جوامع نو شعار "  
مشكوة ؛ اهنا سي  اعي هجاهنا د -نور  نو  ائمة    انسس بيوسس نا شظظزاداؤ   حممد انسس علي نو نور"

 "ظاهر هتاسسس
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هي هر مؤمن نسس قران نا نور سي بصرية لينار كيدا، وحي ين روشين ما زندككي ككذارسس،  ط ع موىْل ْاقا
قران جميد نا حفظ نو نور عامل ما ثثهيالئي ككيو، مؤمن نا هر ككهر ما ايك حافظ هوئي هي نداء نا انوار هر 

 يدامؤمن نا ككهر ما نشر كري د
 

 اهتمي ْاية: مدرسة ين مبارين نسس هتاوي
 

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

ئي ككئي، ْاجسس فرزندو نا دلو  موىْل ين حمبة سي رهرايا هوا  ؛،  سلكال فداء فداء هتئي علم ين بركة ثثهيال
 .ئنده نو لشكر تيار ؛نو ْا ط عْاقا موىْل   جائي ؛، ْا 

 

 مني ْاية : واجظظة كشف هتيا
 

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

؛ هي دهنكائي ككئي هتي انسس ْا قبة design قبة بناوي ديواما ْايو هتو، هج نا سبب اهنا ثثاححهل هج
ايك ْار هتئي ككيا هتا، باواجي صاحب موىل هي ْاثث ين اعجاز ين شان سي قبة نسس هتايا انسس واجظظة 

ل هتو ملكر خدا ين مشيئة...  سي واجظظة كشف هتئي ككيا انسس كشف هتئي ككيا، هج امر ككهنو مشك
اهنا سبب مؤمنني نا ححظظره ثثر اميان نو نور، حسني نا غم نو نور، اهوو روشن هتيو هك مؤمنني ين 
زندككي نا هر امر ما كايا ثثلتائي ككئي انسس امام حسني ثثر نوحه كرواين، ْاه نو نعره بلند كرواين 

 "ي ككئينظظضة قائم هتئ

 فرماوسس ؛  رضسيدنا حممد برهان الدين موىْل ين  بركات  ين ذكر  كرتا هوا    اجلامع االنور 
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خدا تعاىْل ، وهاطط لكك اهين بركات سي دعوة ْاباد ؛  ، باقي ؛ ر اجهاطط لكك اجلامع االنور نا انو
مهارا موىْل سيدنا عايل قدر   ينة حية ناطقةين ْاية ب رضاجلامع االنور    نا احياء ما برهان الدين موىْل 

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

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

 
 
 

هي عشرة مباركة  رضر  ما كيا بسس ورس الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين اجلامع االنو(  2 –س 
 1عقد فرمايا ؛؟
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مهينه ين كم مدة ما اجلامع االنور  نو تعمري هتاوو كئي طرح الداعي االجل سيدنا حممد  27 (  3 –س 
 3ين ْاية ؛؟ رض برهان الدين

 
 
 
 

 2؛؟   (foundation)كيو عمل مؤمن نو اساس  (4 –س 
 
 
 
 

 3( بئر حاكمي كيم ظاهر هتيا ؟ ٥ –س 
 
 
 
 

واسطسس مجع هتئي ككيا   رض لوحة تأرخيية  نا تكراؤ   الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين( 6 –س 
 3 اهين بركة سي سوطط ححيز  ين هنضة قائم هتئي؟
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هي عجب شان سي  ط ع  مفضل سيف  الدين الداعي االجل سيدنا  اجلامع االنور  نا احياء ما ( 7 –س 
 1جانفشاين كيدي ، هي موىْل نا  حق ما طول العمر ين دعاء كرو.
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 (10 )           حفظ القرْان
 5ين  خايل  جككه   ثثوري   كرو.                            ْايتو نيححسس  لكهيلي         الف (

 
 رحيمبسم اهلل  الرمحن   ال

َوَنعََّمه      َفَيُقوُل      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َربُّه    ِاَذا َماابٍَّتل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَاّما       *

  oـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َرّبّي

 o  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اَرى النَّصَلَي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ oى شَقااَل هَاُبنََّجَتَيَو  *

 o حَيَي اَلَوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وُتُمَيالَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فاملغريات  o ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدحا o والعديت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكربى هفاكرم ضبحا االنسان اكرمن
 فاملوريت فيها الذي صبحا مث

 
                     5(  نيححسس لكهيال  الفاظ هج  ْاية ما هوئي هي  ثثوري    ْاية لكهو .                        ب)
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالسَّمآِء    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاَرَم    -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ وَن   بـِْع   -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَليَلُة الَقدِر     -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاهَلـــكُت    -٥

                                                                                   

 (10)  حفظ االدعية

   5                 ( كامل الف ) دعاء(    نسس كامل ب) كيوارسس ثثٌرهائي ؛( ساهتسس مالؤ :1
 )ب(        )الف(     

 لسسظظتسبيح فاطمة نا ثث                                          .ْاية الكرسي                                                    1
 ما ركوع ثثظظلسس بيجي ركعة               .الدعاء لداعي العصر                                           2
 تسبيح فاطمة نا بعد                       الوتر                                                                           ت .قنو3
 لسسظظالفجر                                                                                           اللهم هذا داعي نا ثثت .قنو4
 ركوع نا بعدلي ركعةظظثث                 .دعاءالتقرب                                                                         5
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 5كرو  .                                                ثثردعاء  ين  خايل  جككه    ْا(      2
 

  ------ -------و    -- ------ن   ِم   َنن  كَاَم  يِعِمَج  ِةيَّى ِنْلَع َو    
   -- -------------------و      -----------      ----------و  

 والنا  علي  بنـــ*   وم ---------- نَاواَلَم مَاّيِسالَ 
 بــــن طــاهر*   -------ومــــوالنا  *     -------      --------

 

 اخلطاب واملكاسرين واحلدود  العظام املشائخ 
 احلسني الكرام املاذونني حممد الوليد

 
 

 

 

 (15)        الفقه
                                                                                   كرو  :  circleنسس   صحيح جواب           الف  ( 

          *   قطيعة كيدي              *دمشين كيدي      هي  فرمايو ؟امام ْا  مثل  كيا    (        1
 ص ع*    امام حممد الباقر                                   ص ع*        امام  مهدي بااهلل                     ص ع   جعفر الصادق امام 

 "فجعل اهلل حمياكم حميانا "    ْا دعاء  مبارك  كيا   امام هي   فرماوي  ؛  (         2
  ع م* امام حسني                                          ع م*   امام  صادق                   ع م حاكم*  امام                     



 الفصل االول  الدرجة السابعة
 

13 

 

 
 هتندي هتائي اهنسس اتين دير؛، هوشيار!خدا نا قسم متارا ما سي ايك مرد ين ْانكهـ        (3

 نححسسس.هنسس ثث  ْامقام   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهنو جان
 زبان*                                  حلق*                                    ْانكهـ*                     

 علم لو تو متيطط جهنم سي جناة حاصل كرسو.سي   ـــــــــــــــــــــــــــــــ متيطط (4 
 اهل بيت نا عامل*        شهداء  *             اصحاب*                 

 ْاثثين ) موىل ين(  عداوة  كرسسس  " جهسسس هت      ـــــــــــــــــــــــــــــــ(    " هج     5
 *  كافر                                    دولة مند*                                     برائي نو عمل كرنار*   

 

 :(  نيححسس لكهيال سؤالو نا جواب لكهو ب
 

                                         3ياح نا غالم نسس سوطط سوطط بركة حاصل هتئي؟     ْا كلمة كظظوا سي بين ر( انا واهلل احبك " 1
 

 

                                                 2             ؛ ؟ كيا    كيا  زمركتعليم نا ححار (      2
 

 

 2            طط سوطط عرض كرسو؟ين حضرة ما جاوا نو شرف ملسس تو متي ط عمتنسس ْاقا موىل (   3
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علم ين ذكر   سي فائدة لئي   نسس ذكر  كرو هك متنسس ديين تعليم حاصل كروا ما سوطط بركة ملسس  (  4
3                                                    ؛؟  
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 (15)            االخبار

 
 10                          .؟سس كونا واسطسس فرمايا ؛ نيححسس لكهيال مجلة كوئي (               الف

 
هتكي ؛ انسس ميطط اهنا هتكي   داخل هتئي سكسس  ؛ هك هج مارا   جوه  تو  ما   ْا ححادر    "   (1

 " ححهوطط
 
 (   "جو حسن قبول كري ليسسس تو ميطط تنسس ْازاد كري دئيس"2
 
 
 كرتا  وكلوا ما  ْايو ححهوطط هج ين شان خدا نا نزديك مارا ميطط اهوا صاحب ين طرف م (  3

 زيادة ؛     
 
 
 كيم بيتها ححهوطط؟  اداس (  ْاج مهنا  4
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 انسس هر زمان ما  انسس مكان ما موجود ؛    ؛،مهيطط كاشف الكرب (  ٥
 
 

                    3                                                                                      نيححسس لكهيال مجالؤ متام كرو.                  -(    ب
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايك دن جموسي جنلكل  ما  الكرا مجع كري رهيا هتا  اتنا ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــوه جموسي هي بلند  اواز     سي   نداء كيدي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجموسي ديكهسس ؛ هك  وه شري ْا  صاحب  نا ثثاسسس  ْايو  انسس ـــــــــــــــــــــــــــــ -3
 

انسس هي صاحب نسس ياد  كرسو ة  ثثيش  ْاوسس  تو  متيطط  كونسس يادمتنسس  دنيا ين مشكل  يا  مصيب    ج( 
                                                  2؟                  كروا سي متنسس سوطط بركة ملسسس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (5 )              املوعظة
 كرو  :      circle صحيح جوابو    نسس 

                     مححهي ين ذبيحة سوطط؛  (  1
 *     رهينلكـٌرا وايل                           *   بسم اهلل بولوؤ                          *   اهنسس زنده ثثكرؤو   

 

 ْاوي ؛  واسطسس قرْان جميد ما ذكر   رهوا     سي دور   ححيزوين   كئي حرام   (  ۲ 
         ثثاساؤ جلكار  انسس*                         *  جرجري                                                    رهنلكرا وايل مححهي  *         

 

زبان ما     فرماوسس ؛ هك  " هج زبان ما علي نو نام ْاوسس هي  ط عْاقا موىل      (   3
  هرككز  هن  ْاوسس    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *  جلكار                                   *   متاكو                                                                                             ناريل*             
 

 نو ككوشت كهاوو   حرام ؛     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(      4                          
 * ذبيحة  كريلو  خزنير                              *  هرن                             *   مححهي                     

 

 نو مجن ؛  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(    جرجري ين رهاجي  ٥
        *  بنو    هاشم           * بنو عباس                       *   بنو امية         
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 (٥)للكاؤانسس هج غلط ؛ اهنا سامنسس  هج جواب صحيح ؛ اهنا سامنسس 
 

  شراب،جلكار  انسس بتو ناثثاك عمل ؛.
  هوئسس هي كهوائسس animal fatهج ما 

  سكسس هن هوئسس هي استعمال هتئي alcoholهج دواء ما 
  جائفل انسس جاوتري حالل ؛

  غذاء نا بد اثر سي جان ما بد اخالق ثثيدا هتائسس ؛
 

             
                                                                     

 (10 )           احلكم 

 
         م  ُكــل ََّّعَل وا اهلَلُقتَّام َويُكَوـَخاَ نَيَب ا وُحصِلة    فَاخَوِا  وَنُنؤِمـُـامل  مَانَّ"  ِا         (  1

  o  وَنُمرَحُت                         
 3ْا  ْاية  ين  فحوى  مسجهي  نسس متيطط  متاري زندككي  ما  سوطط عمل  كرسو ؟   
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 2                                                       "  ْا  حديث  ين فحوى   لكهو .  باًّوا ُحُدزدَاـَـو  تُدهَاـَ"  ت    -2
 
 
    نسخاؤ   بتايا    تني "   نا سوطط الٍمَسِب َةنَّاجَل  واُلدُخهي  "َت   صلع(     رسول اهلل  3

                                                                                                                                                                                                                                                                                    3                                                                                                                                                                                                                                                               .       ؟  هي لكهو  ؛               
  

 

 

   نسس خدا نا ساهتـ     كري  تو صدقة   "جيوارسس متيطط تنلكدست هتاؤ (     3
      2                                                                                         لكهو؟  عريب  ما     كالم    ْا             ويثثار كرو "                

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 الفصل االول  الدرجة السابعة
 

20 

 

 (10 )       لسان الدعوة
ْاية  ظاهر هتئي     9  (   متارا دوست نسس ايك  خط لكهو  ،  امها  متيطط اجلامع االنور  ين تعمري  ما 1)

 5  خيال  راكهسس.خاص   خط  ما   ْا  سككلي  ححيزو  نو .امها  سي  ايك  ْاية  نسس  تفسري  سي  لكهو
 (/  محد  انسس  شكر  /  مواد  /  ختام  / دعاء  /  تاريخ )   سالم /  خطاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    3                                                نيححسس لكها  الفاظ   ين معىن لكهو        الف(           

  ِسجَن  نفيس

  تابوت  باذن اهلل

  ِشَكم  خمفي
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        نيححسس  لكهيال الفاظ نسس متارا ُجملة ما استعمال كرو.      ب(  
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبيب  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفيس  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسح : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمبوب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4
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 10              مضمون
 مضمون لكهو :نو     ايك عنوان ثثر دس سطر كوئي هبي 

 فيض املوائد الربهانية*      

  داتن*                                     
 *      حفظ القران  اجمليد                                                              
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