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786 

 املقدمة

اطط سي حاصل ظظهي اثثنا  جانو نسس علم نا نور  سي روشن كيدا،  هي علم ك  تع خدا تعاىْل  نو محد انسس شكر  كريئسس هك خدا

 فرماوسس ؛ صلعكروو اهين طرف هداية ديتا هوا  رسول اهلل 

 الَبابَاَنا َمِديَنُة الِعلِم َوَعِلٌي َباُبها  َفَمن َاَراَد الِعلِم َفلَيأِت 

 ميطط علم نو شهر ححهوطط انسس علي  اهنا دروازه ؛، انسس هج شخص نسس علم طلب كروو هوئي تو دروازه سي ْاوسس

انسس ستر نا زمان ما اهنا  ع م نا ذريعة سي{  حاصل هتئي سكسس ؛ انسس ْاثثنا بعد ائمة طاهرين ع م متام علم موالنا علي

 سي{ حاصل هتئي سكسس . رضدعاة مطلقني 

ما  علم طلب كرناراؤ  سورت هي   رض ما داعي الداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين 43تيتاليس   

 تا ، هج نو نام "الدرس السيفي"   راكهو، امها طلبة العلم  ْاوي نسس ره بنايو هـ  ما  فردوس جيوو مدرسة 1225واسطسس 

 انسس ْاثث سككال ين شفقة سي تربية كرتا.  تاانسس علم حاصل كر
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تشريف اليا  ْاثثهي "الدرس   رضالداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ما داعي ، 51ورس بعد  100ْاثثنا سو 

انسس اهنسس " اجلامعة السيفية" نام ْاثثو. ايك بيان ما  الداعي االجل سيدنا حممد   .فرماوي (expand) توسيع   ينالسيفي " 

 فرماوسس ؛ رض برهان الدين

ج ميل ريه ؛، 
ْ
ين حسنة ؛ اسسن سو رض  موالان عبد عيل سيف الدينجامعة سيفية اهين براكت ا

ثث ھي  رضورس ححثثهي موالان طاهر سيف الدين 
ْ
جامعة ين شان هككين زايده كيدي، براكت ين اهنار ا

 
ْ
ل دمحم نو عمل ثثٌرهايو، كتنا طلبة العمل ا

ْ
اتنا ورسو ما كتنا تيار  جاري كيدي، نفوس سسن تيار كيدا ا

 . ة ين خدمة كرسس ؛هتيئ سسن نالك اسسن دعو

ما داعي الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين  52نا بعد ْاثثنا منصوص باومنا  رضسيدنا طاهر سيف الدين 
 هي هج اجلامع االنور نسس احياء فرماوي، اهنا سبب دعوة ما بركات بركات هتئي ككئي.   ْاثث رضْاثث موىْل   تشريف اليا، رض

   .يديقائم ك  (branches)فروعات   3ين تني السيفية  امعة هي اجل رض

   ما  كراححي 

 ْاثثنا سو ما ميالد ثثر _____  ما نريويب

 ي نسس  ثثححاس ورس هتيا هت موقع ثثرختت نش  ْاثثنا  ______  ما مرول )ممبئي( انسس
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تارسس عجب وه جامعة ين قدر  هوئي  هك  "  ذات ؛ ْا  جامعة ماري  "فرماؤتا  هك رضسيدنا حممد برهان الدين 

 هج خود داعي ين ذات  هوئي.

 13سي  12متام عامل سي مؤمنني نا فرزندو ، دكراؤ انسس دكريو  اجلامعة السيفية ما علم طلب كروا ْاوسس ؛. تقريبًا 

تك تعليم حاصل كرسس ؛.  11سي الدرجة احلادي العشر 1ورس ين عمر ما داخل هتائي؛. الدرجة االولة  

 نات انظر  ين ط عموىْل تاهك   نا شفقة نا ثثالنا ما هر طالب علم ين تعليم و تربية هتائي ؛  ط عاجلامعة السيفية ما موالنا املنعام 

 هي  سبب

تـَـكاُمِل َشـــخصي    To attain perfection in all aspect of their character and personality   - حاصل  كرسس      

  انسس دعوة ين خدمة كرسس.                                                                            

 ط ع ما داعي الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين  53نا منصوص ،  رض سيدنا حممد برهان الدينْاجسس 

 .جانفشاين فرماوي رهيا ؛نا واسطسس دن انسس رات   ين مثل جامعة  رض موىْل  ْاثث

ْاثث    مي رجب االصب 20هـ   ما  1438ْا سال  بناوي  انسس   الشان مباين  هي نريويب ما اجلامعة السيفية ين عظيم ط عموىْل ا ْاق
نا علوم نشر  ص ععجب شان سي ْال حممد  مباين  نو افتتاح فرمايو.عظيم الشان   هي نريويب ما  اجلامعة السيفية ين  ط ع
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بركات  اممت انسس  م نو خالصة ؛ين ذكر متام عل ع م حسنيهك هج نسس مأمت كرايو ،ين ذكر فرماوي  ا ع مامام حسني   ،فرمايا

 .نسس جامعة ما مساوي ديدي

نسس مجع  نا  ْاثار  رضانسس ْاثث نا دعاة كرام   ع ممباين  ما  ائمة فاطميني  عظيم الشان هي اجلامعة السيفية نريويب ين  ط عْاقا موىْل  

 كيدا ؛ equipسي   most modern & advanced facilities، اهنا ساهتسس جامعة نسس  كيدا ؛

 سيفية نا الامعة  اجلcampus ان entrance   هي  بنايو ؛  معهد الزهراءما

؛ انسس هي  (source)امي بتاوسس ؛ هك قرْان جميد متام علم نا منبع 

  منبع ثثر ثثظظنححواين ححاوي قرْان جميد نو حفظ ؛.

 ي ؛،  انسس  مسجد ونسس  اجلامع االنور   ين طرز ثثر  بنامسجد  جامعة ين

  ؛عناية فرمايو "املسجد الزهراء"نو  نام  

    امها   نا بئر نا امنوذج ثثر  بناوا ما ْايو ؛،  نورال امع اهي اجل  ؛  ر  ـــــــبئما مباركة  ساحة

نا مشاهد ما ودهاويلو ثثاين  انسس ْاثث  ع م هي متام بركـيت بئرو  نو ثثاين، اولياء كرام  ط ع موىْل

  نو شفاء بوليلو ثثاين مالوي نسس امها  بركات  مجع كري ديدي. ط عموىْل 
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 طلبة نا امتحان لسس ؛ اهنسس سيدنا امسعيل  بدر الدين راكهي نسس يفتشر ط ع، جظظاطط موىْل ايوان مبارك ا  جامعة ن  

ايوان  نا طرز  ثثر بنايو ؛ انسس  اهنو نام" االيوان الربهاين" عناية  )جونا( انسس سورت نا قدمي  مبارك ين حويلي  رض

 ؛.فرمايو

 فرماوسس  ؛ ط ع الداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين ماايك بيان 

وسس ؛، امريكه ما تو كتنا 
ْ
وسس ؛ . ظظياطط امريكه يس ا

ْ
   هككنا لوككو، طلبة ،  ححبه ؤ  جامعة ما ا

surroundings  ظظياطط ينuniversities اسكولو ظظياطط كتين اهححي ححزيو هويئ ؛ خويب والو هويئ ،

وسس؛ . سوطط ؛ جامعة ما؟  نه سلككي ححزيو
ْ
جامعة ان اندر  ؛   ؛  ظظياطط  مويك سسن هبي وهاطط ا

هوسس جامعة كتنو وسيع هويئ،  كتين  .جامعة ين ذات هححوططمططي ابوايج صاحب فرماؤات هتا هك 

 برةك  اهنا اندر... 

 اسس فرزندو متنسس ظظكوطط هححوطط مططي، متططي رضور هموات هتاسو ،  متاري معر هتاسسس،

ؤجو برابر 
ْ
 جامعة ما ا

، انسس  وابسهت راكهجو سي ط ع موىْل مهيشه ،ما علم طلب كروو نصيب كرجوخدا تعاىل اثثنسس سككال نسس ْا جامعة  

عمر شريف ين   ط ع سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين لكك  وهاطط   رهسسكرتا    علم طلب   طلب كرنارجظظاطط لكك علم 

 و .نسس صحة انسس عافية ما دراز كرج
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 سؤالو نا جواب ْاثثو : مقدمة ين مدد سي

 . كوئي نسس علم ين طلب هوئي تو هي  كونا نزديك سي حاصل كرسس؟1

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 هي جامعة ين كتين فروعات  بناوي انسس كظظاطط بناوي؟ رضسيدنا حممد برهان الدين . 2

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 مي فرماؤتا هك  :اجامعة نا واسطسس  رضسيدنا حممد برهان الدين  .3

____________________________________________________________ 

نقل كيدا ؛ امها سي ْاثار    نا   رضانسس دعاة مطلقني   ص عائمة فاطميني    اجلامعة السيفية ما  نريويب نا  هي ط عْاقا موىْل . 4
 ذكر كرو.فصيل سي تين  ايك  كوئي

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 هي فرزندو نسس جامعة نا باره ما سوطط وصية فرماوي ؛؟ ط ع . سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين5
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 (10)  حفظ القرْان

 4                                                                                                                                                                                           نيححسس لكهيلي ْايتو ين خايل جككه ثثوري كرو.          

 *  دِعالصَّ ِتـــــــــــــــــــــــــــ   ذَاـــــــــ   *  جِعالرَّ ِتـــــــــــــــــــــــــــــ  ذَا       

 *  وَدُمَثــــــــــــــــــــــــــــــ  َو  * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يُثِدَح َكتَال َاَه      

 * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *  ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َلُقن َثَم ما ََّّاَف        

 *  هَاَرخبَاَا  ُثدَِِّحــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُت  *   هَاَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مَا   َلقَاَو         
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 5:                                                                                          كامل الف ينْ اية   نسس كامل ب ين سورة  ساهتسس مالؤ (     1)
 

 سورة-ب     ْاية  -الف                              

 ْحىَوالضُّ اقهْباُف ُعَيَخــ.َو   اَل 1

 مِس وُضْحهاَوالشَّ رضْى.َوَلَسوف  َي2

 اِت َضبًحْيوالـْعِد  فَعنا َلك ِذكَرك. َوَر3

 غْشىِل ِاذا َييَواللا ُموَنعَلــوَف َت. َكالاَّّ َس4

 ُهَمزٍة ملَزة لَُِِِِِِِّّّّّّّّكــــَويُل لِّ ِع الَفجري َحتْ ى َمطَل.َسْلم ِه5

 ُب ذََِِّّّكـي ُيـذِّارأيَت الا مةِـَُِّّّتب َقي.فيَها ُكـ6

 َك َصدَركَرح َلشـم َنَلاَ  َدةدَّ.ِفي َعَمٍد ُمَم7

 مل يُكِن الذيَن كـَفُروا املاُعون  ُعوَن.وَيمَن8

 ُم الـتَّـكا ُثـرُكَالـْهــ  . َوَوَجدَك عاِئاًل فاغْنى9

 درةِ الَقيَليف َل لَناُهنَزاَ ِانااَّّ  بِّ اخلرِي لَشِديدـُحـ َلهنِا  .َو10

 1                                                                               ْا  سورة نو  نام  لكهو   .   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              --َكيَف َفَعَل  "   َر  "  َاَلم َتـ (3) 
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 (10)   حفظ االدعية

  5                                                          "اللهمَّ ارمحين"ين دعاء مبارك مكمل كرو؟                       
               

ــي َاللْ  ـــ     ُهــــــمَّ ارَحمِنــــ ــعَاَمـــــــــــــــــ ــَا يكِصــــ ــًدا مــــ ـــ َاَبــــ ــرِك *  َوارَحمِنــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا اَل بَتــــ  َمــــ
* َوَالـــــــــِزم   َعن ـــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِفيَمـــــــــا النظـــــــــر  ُحســـــــــَن *  َوارُزقِنـــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ــَظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِحفــــــ ــا  ـــــــــــ ـــَكَمــــــ ـــ *  َوَان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *بصري كـَتابَك بــِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعنِّي * َاللُهمَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ِذي النَّحِوَعَلى 
 

 1           ـــــــــــــــــْا دعاء ين تالوة كيوارسس هتائي ؛ ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2

 1نو ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   دعاتو     نو وسيلة لئيسس ؛  هك    ما اثثنسس  امامو  "  بتقرُّلدعاء  ا"   (3
 6 ( منرب ْاثثي دعاء نسس ترتيب ما كرو  4

 َوُنثِني  َعَليَك  اخَلرَي نشكرك  َواَل  َنـكُفُرَك   َوَنخَشُع  َلَك 

 َونـَحِفُد  َنـرُجو  َرمَحَتَك  وخناف عذابك اجلد 

 
 َالل ُهمَّ  ِاناا  َنـحَمُدَك  ونستعينك  َوَنسَتغِفُرَك  

 َالل ُهمَّ  ِايَّاَك  َنـعُبُد  َوَلَك  ُنَصلَِّّي  ونسجد واليك  َنـسعْى 
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 َوَنخَنُع  َوَنخَتِلُع   ممن يفجرك   

 ِانا  َعَذاَبَك  ِبالَكاِفِريَن  ُملَحُق 

 
 (15)  الفقه

 سؤالو نا جوابو لكهو:
1                                                                                                                      طسس  سوطط تياري كرسو؟ستر  مؤذن بنوا وامتيطط  بظظ   -1  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 4                                                                                                                                           كيا كيا حاالت ما  اذان ديوانو  حكم  ْايو ؛؟-2
 ـــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 2             نو ثواب؛هي لكهو؟ ـتـك   ثثرهواما    منازنيححسس هج مساجد لكهي ؛ امها امامة سي  -3

 جامع مسجد:       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :       وقالسُّمسجُد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ:    ــــــــــــــــــــــمسجد القبيلة                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :املسجداالقصى

 1متارا ككام ما مسجد ؛؟ امها متيطط امامة سي مناز ثثرهو تو كتين مناز نو ثواب هتائي؟   – 4
_______________________________________________ 
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 1ساهتسس ْا مسجد ما مناز ثثرهوانو شرف ملسس تو كتين مناز نو ثواب هتائي؟    ط عْاقا موىْل  – 5
_______________________________________________ 

   6 :   كري نسس بتاوو نشاننو    يا   غلط    صحيح   ْا سككال هي عمل صحيح كيدو هك غلط؟   -6 
   

 .   ــــــــــــــــــــــــــديديمنرية  هي  وضؤ  بغري اذان  دئي    -1
    .  ــــــــــــــــــــــــــــــحتية املسجد ين   مناز ثثٌرهي مناز نا وقت ما    يوسف هي   مسجد السوق ما  -2
 .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو سي  نكلتا دابو ثثكك  ْاككل  كيدجوذر      هي  مسجد ما  -3
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرستو هبويل ككئي  تو  زور  سي  اقامة ديديبتول     -4
 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرمي هي عيد  ين  مناز     اذان انسس اقامة دئي  نسس ثثٌرهي   -5
 ـــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــبرهان الدين  هي  حتية املسجد ين مناز ما اتريت سورة ثثٌرهي  -6
 

 (15)         االخبار 

      3                                                                                 .نسس متام كرو   نيححـــسس لكها هوا مجلة ؤ  :1
 ين حضرةماتشريف الؤتا  تو صلعرسول اهلل ع م  فاطمةموالتنا *
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نسس سونككهتا انسس امي فرماؤتاع م موالتنا فاطمة  صلعرسول اهلل  *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثثر مارو جان فداء اسس فاطمة ْاثث *   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     2                                   ؟نسس سوطط كام خوشي هتئي      صلعين شادي  نا سبب  رسول اهلل  ع مموالتنا فاطمة :  2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3                       ين ثثيححهري  نو معجزة ديكهي نسس يهودي هي سوطط عمل كيدو ؟ ع مفاطمة   موالتنا :3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2؟؛ ْاوسس نظر كظظاطط ْاج هي نور ين ثثححهوري ماسي هج نورنكلو ، ع مموالتنا  فاطمة  : 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1               هي يهودي سي قرض ليدو   تو رهن ما سوطط موكو؟     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ع معلي   موالنا   :5
  4                                                                                           اهنا  سامنسس    لكهو .      ؟ غلط     ؛  هك  صحيح   نيححسس مجلة   :6

 نا شهزادي هتا  .   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع مموالنا ابو طالب   ع مموالتنا فاطمة                 
 نا شيعة  ين  شفاعة كرسسس.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيامة نا دن ْاثث  ع مموالتنا فاطمة                 
 ؛.      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ع منا والدة نو نام موالتنا فاطمة  ع مانسس امام  حسني   ع مامام  حسن                  
 قرب  مبارك  مكة  مكرمة  ما  ؛.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    ع مموالتنا فاطمة                  
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 (10)  عظةوملا
 سؤالو نا جوابو لكهو: الف(

 1     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ؟؛جهنم  نا لوككو نو ككهنو  سوطط  (1
 4                                 ؟نوا ما سوطط فائدة ؛ظظين  انككوهتي   ثثمانك  انسس عقيق   (2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5        :لككاؤ  ثثر  غلط  انسس   ثثر  صحيح            ب(

  الئق هن هتائي هك ككظظناسي ثثوتا ين ذات نسس خايل راكهسس. بيئرو نسس (1
 ثثظظين سكسس؛.مردو سونا نا ككظظنا  (2
 بيئرو مردسي تشبه كري سكسس؛. (3
 الل عقيق نا ننكك ين انككوهتي ثثظظننارنو خامتة باخلريهتاسسس (4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             مردو كوئي هبي ْانككلي ما انككوهتي ثثظظين سكسس؛. (5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (10) لسان الدعوة
 5     :نسس   مجلة   ما    استعمال   كرونيححسس    لكهيال     الفاظ     الف(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شفاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :وسيلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  احسان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناراض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ويب نري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5                             لكهو  (tense)سامنسس اهنو صحيح صيغة نا نيححسس لكها هوا مجله ؤ  الف(
  كيدي. ساهتسس  ع مين شادي موالنا علي  ع مهي موالتنا فاطمة  صلعرسول اهلل  (1

  مستقبل  حال ماضي 
 
 رهيا ؛.وعظ فرماوي     ع طْاقا موىل  (2

  مستقبل  حال ماضي 
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 .سسسين ححهتري  بناو ع مامساء      موالتنا فاطمة  (3
  مستقبل  حال ماضي 

 
 .هي نريويب ما جامعة  سيفية نو افتتاح فرمايو  ع طْاقا موىل  (4

  مستقبل  حال ماضي 
 
 مؤمن واسطسس ْاكك نسس جبهاؤسسس. ع مموالتنا فاطمة  (5

   مستقبل  حال ماضي 
                                                                                                                       

 
 (10)    احلكم           

  5 ْاية ،حديث انسس كالم ين خايل جككه   متام   كرو: الف( نيححسس  لكهيال الفاظ ين مدد سي
               

 ـــ  ِمن ِلسَاِنياشَرح يل   ـــــــــــــــــــــــــ   َوَيسَِّّر  يل    ــــــــــــــــــــــــــــ  َواحُلل   ــــــــــــــــــــــــــــــَربَِّّ       
 َجمَاُل الرَُّجِل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِلسَاِنه        

  ــــــــــــــ   الَكاَلِم  َتــطِويُلهـــــــــــــــ           
 ُعقَدَة   -َصدِري        -َعيُب     -َامِري         -َفصَاَحُة     



 ادسةسالدرجة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   هـ                      1438الفصل الثاين  

 

17 
 

         ْاية ،حديث انسس كالم نو مفظظوم لكهو: ب(

  1                                             ِاناَّّ اهلَل َيأُمُر ُكم َان تـُؤدُّوا االَماناتِ ِاْلى َاهِلَها  (1
______________________________________________________
______________________________________________________ 

      1َ                                                               اَ الَماَنـُة َتـُجرُّ الرَِّّزَق َواخِلَياَنـُة َتـُجرُّ الَفقر (2

______________________________________________________ 

 1_________________                َاجمَلَاِلُس با االَماَنـاِت    (3

 مجلة ما اداء كرو. 2ج( حكم نا نصاب ما ْاورس متيطط هج سيكها  ححهو هت  نسس  بسس 
______________________________________________________

______________________________________________________ 
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 (10)     مضمون
 مجن ين حرمة .1
 يا                   مارو مدرسة .2
 ماري نريويب جامعة نا افتتاح ين سفر .3

 سطر نو مضمون لكهو. 10كوئي ايك عنوان ثثر 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 


