
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الفصل الثاين  –االختبار 
 هـ١٤٣٨شعبان الكرمي  ١٧

 الثامنة الد ر جـة 
 نام :__________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  15 مقدمة

  10 حفظ القران ايد

  10 حفظ االدعية

  15 الفقة

  15 االخبار

  10 املوعظة

  15 احلكم

  10 مضمون

  100 مجلة



 الدرجة الثامنة   هـ١٤٣٨الفصل الثاين 

2 
 

٧٨٦ 

 املقدمة

اطط سي ظظ� اپنا  جانو نسس علم نا نور  سي روشن كيدا،  � علم ك  تع خدا تعاىلْ  نو محد انسس شكر  كريئسس هك خدا

 فرماوسس ؛ صلعحاصل كروو اهين طرف هداية ديتا هوا  رسول اهللا 

<^fǐ�]h^f̌÷]<�l`È̌◊� <�‹◊�√÷]<Å̌]Ö̌�]<‡€̌� <<^„�e^ě<�Í�◊¬̌Ê̌<�‹◊�√÷]<�ÌfľË�Ç⁄̌<
 ميطط علم نو شهر چهوطط انسس علي  اهنا دروازه ؛، انسس هج شخص نسس علم طلب كروو هوئي تو دروازه سي اْوسس

انسس ستر نا زمان  ع م ننا ذريعة سي}  حاصل ئي سكسس ؛ انسس اْپنا بعد ائمة طاهري ع م متام علم موالنا علي

 سي} حاصل ئي سكسس . رضما اهنا دعاة مطلقني 

� مهيشه امي سكهايو ؛ هك علم ين طلب نا واسطسس موىلْ ين طرف  قصد كروو، مؤمنني  ع م اپنا اولياء كرام  

ين حضرة    رض ين حضرة طرف  انسس ستر ما دعاة مطلقني ع مخملصني  علم حاصل كروا واسطسس   ائمة طاهرين 

 علم ين بركات مؤمنني ين طرف پظظنچاوا واسطسس عجب جانفشاين فرماؤتا. ع م  طرف قصد كرتا ، انسس  اْ   اولياء اهللا

� علم و حكمة نا درس واسطسس   رض ما داعي الداعي االجل سيدنا عبد علي سيف الدين ٤٣تيتاليس     

و نام "الدرس السيفي"   راكهو، امها طلبة العلم  اْوي نسس هـ  ما  فردوس جيوو مدرسة قائم كيدو ، هج ن١٢٢٥

 طلبة نا ناهنا مهوتا امور  ما  نظر فرماؤتا ، شفقة سي هر ايك نسس پالتا.  رضرهسس انسس علم حاصل كرسس ،  اْپ موىلْ 
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تشريف اليا  اْپ� "الدرس   رضما داعي ، الداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ٥١ورس بعد  ١٠٠اْپنا سو 

كيدو.  اهين نوي بناء  بناوي  (expand)كيدو،  اهنا نصاب نسس  وسيع (مضبوط)  السيفي " نا نظام نسس هجي حمكم

 فرماوسس ؛ رض انسس اهنسس " اجلامعة السيفية" نام اْپو. ايك بيان ما  الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين

ج ميل ريه ؛، موال� عبد عيل سیف الدينجامعة سیفیة اهين براكت 
ْ
ين حسنة ؛ رض  ا

جامعة ين شان �ين ز�ده كیدي، براكت ين  رضا� سو ورس �هي موال� طاهر سیف الدين 

 
ْ
ل � نو عمل ثٌرهايو، كتنا طلبة العمل ا

ْ
پ � جاري كیدي، نفوس � تیار كیدا ا

ْ
اتنا  ا�ار ا

ويپار ما   ن� ا� دعوة ين خدمة كرے ؛ كويئ �ي جگه ما هويئورسو ما كتنا تیار �يئ �

هويئ تو �ي دعوة ين خدمة كرے، ا� كو�ار ما هويئ دعوة ين خدمة كرے معمل هويئ 

 س� عمل ثٌريه � معل كرے ؛ ا� دعاء 
ْ
دعوة ين خدمة ؛ عامل هويئ � خدمة ؛، ا

�كروں خدا تعاىل عمل � مطابق مع
ْ
 ل كروا ين توفیق ا

ما داعي الداعي االجل سيدنا حممد برهان  ٥٢نا بعد اْپنا منصوص باومنا  رضسيدنا طاهر سيف الدين 

نا سبب  اجلامعة السيفية ين بلندي  اْمسان لگ  (كوششو) ين مساعي جليلة رض تشريف اليا، اْپ موىلْ رضالدين 

� هج اجلامع االنور نسس احياء فرماوي، اهنا سبب دعوة ما بركات بركات ئي  رضانسس اْپ موىلْ  ئي.ـپظظنچي گ

ام عامل ما اهين بركات نسس نسس مت يدي  اقائم ك  (branches)فروعات   ٣ين تني السيفية  امعة � اجل رض گئي.   اْپ

تاح فرمايو.  اْپنا  سو ما ميالد ين كراچي ما اجلامعة السيفية نو افت � رض اْپ هـ  ما ١٤٠٤.   پهينالوي ديدي
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ي نسس  پچاس ختت نش  اْپنا  ما،    هـ١٤٣٤هـ   ما ، نريويب  ما اجلامعة السيفية  قائم فرمايو.   انسس ١٤٣٢مسرات ما، 

 ممبئي ما   اجلامعة السيفية قائم فرمايو. -ورس يا هت موقع پر مرول  

تارسس عجب وه جامعة ين قدر   "  ذات ؛ اْ  جامعة ماري  "فرماؤتا  هك رضسيدنا حممد برهان الدين 

 هوئي  هك هج خود داعي ين ذات  هوئي.

سي  ١٢متام عامل سي مؤمنني نا فرزندو ، دكراؤ انسس دكريو  اجلامعة السيفية ما علم طلب كروا اْوسس ؛. تقريباً 

تك تعليم حاصل  ١١سي الدرجة احلادي العشر ١ورس ين عمر ما داخل ائي؛. الدرجة االولة   ١٣

تاهك   نا شفقة نا پالنا ما هر طالب علم ين تعليم و تربية ائي ؛  ط عكرسس ؛. اجلامعة السيفية ما موالنا املنعام 

تـَـكاملِ شـــخصي To attain perfection in all aspect of their) حاصل  كرسس       �  نا سبب نظر ين بركات ين ط عموىلْ 

character and personality)    .انسس دعوة ين خدمة كرسس  

 اْپ ط ع ما داعي الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين  ٥٣نا منصوص ،  رض سيدنا حممد برهان الديناْجسس 

مي  ٢٠ما     هـ١٤٣٨.  اْ سال  نا واسطسس دن انسس رات  ما جانفشاين فرماوي رهيا ؛ ين مثل جامعة  رض موىلْ 

عجب شان سي اْل  مباين  نو افتتاح فرمايو.عظيم الشان   � نريويب ما  اجلامعة السيفية ين  ط عرجب االصب   اْپ 

، خاصةً سيدنا طاهر سيف  رض انسس دعاة مطلقني ع م نائمة طاهري  ع منا علوم نشر فرمايا. پنجنت پاك  ص عحممد 

ين بركات مؤمنني نسس عطاء فرماوي انسس جامعة نا درو ديوار ما �   رضانسس سيدنا حممد برهان الدين  رض الدين
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ين ذكر  ع م  هج حسنيين ذكر فرماوي  انسس مأمت كرايو ،هك ع مبركات مساوي ديدي.عجب شان سي  امام حسني 

 ، � بكاء انسس مأمت ين بركات نسس مؤمنني نا نفوس ما  انسس جامعة  ما پيوست كري ديدي.وم نو خالصة ؛متام عل

نا  اْثار نسس  رضانسس اْپ نا دعاة كرام   ع ممباين  ما  ائمة فاطميني  عظيم الشان � اجلامعة السيفية نريويب ين  ط عاْقا موىلْ  

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

� امي بتاوسس ؛ هك قراْن جميد متام علم نا  بنايو ؛  معهد الزهراءما   entrance ان campusسيفية نا الامعة  اجل •

 ؛ انسس � منبع پر پظظنچواين چاوي قراْن جميد نو حفظ ؛. (source)منبع 

عناية  "املسجد الزهراء"ي ؛،  انسس  مسجد نو  نام  ونسس  اجلامع االنور   ين طرز پر  بنامسجد  جامعة ين •

  ؛فرمايو

 ساحة    ؛.  (مثل) ين جامع املهدية نا امنوذج پر م ع؛ � امام مهدي  (arches)عقود ما    ساحة مباركة •

� متام بركـيت بئرو  نو  ط ع امها موىلْ  نا بئر نا امنوذج پر  بناوا ما اْيو ؛،  نورال امع ا� اجل  ؛  ر  ـــــــبئما مباركة 

نو شفاء بوليلو پاين مالوي نسس امها  بركات   ط عنا مشاهد ما ودهاويلو پاين  انسس اْپ موىلْ  ع م پاين، اولياء كرام 

 مجع كري ديدي.
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طلبة نا امتحان لسس ؛ اهنسس سيدنا امسعيل  بدر  راكهي نسس فتشري ط ع، جظظاطط موىلْ ايوان مبارك ا  جامعة ن •

ايوان  نا طرز  پر بنايو ؛ انسس  اهنو نام" االيوان  (جونا) انسس سورت نا قدمي  مبارك ين حويلي  رض  الدين

 ؛.الربهاين" عناية فرمايو

 designsنا قبة مبارك ين  رض؛  امها سيدنا امسعيل بدر الدين  مجسسجظظاطط  طلبة انسس طالبات مجن  موائد •

 .؛ليواما اْوي ؛، اهنو نام "موائد بدرية" عناية فرمايو

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

وے ؛، امریكه ما تو كتنا 
ْ
وے ؛ . هياں امریكه يس ا

ْ
   �نا لوگو، طلبة ،  �ه ؤ  جامعة ما ا

surroundings  هياں ينuniversities اسكولو هياں كتين ا�ي چزيو هويئ ؛ خويب والو ،

وے؛ . سوں ؛ جامعة ما؟  نه س�ي چزيو  جامعة 
ْ
هويئ ؛  هياں  مويك � �ي وهاں ا

هوے جامعة كتنو وسیع  .جامعة ين ذات �وںم� � اندر  ؛ �وا� صاحب فرماؤ� �ا � 

 هويئ،  كتين بر�  اهنا اندر... 

 اے فرزندو متنے �وں �وں م�، مت� رضور �و� �اسو ،  متاري معر �اس،

ؤجو برابر 
ْ
 جامعة ما ا

فائدة   سي وابسهت راكهجو ، اهنا سيما علم طلب كروو نصيب كرجو. اْ جامعة خدا تعاىل اپنسس سگال نسس اْ جامعة  

رهسس وهاطط لگ  سيدنا عايل قدر مفضل طلب كرنار علم طلب كرتا ليوو  نصيب كرجو ، انسس جظظاطط لگ علم 

 عمر شريف نسس صحة انسس عافية ما دراز كرجو .ين   ط ع سيف الدين
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 سؤالو نا جواب اْپو :  مقدمة ين مدد سي

 حاصل كرسس؟. كوئي نسس علم ين طلب هوئي تو �  كونا نزديك سي ١
________________________________________________________ 

صاحب ين مثال يك ا  �  علم نسس نشر كروا واسطسس گهين جانفشاين فرماوي ؛. متيطط كوئي ي ع م. اولياء اهللا ٢
 ساسس ذكر كرو.

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

� اجلامعة السيفية واسطسس مساعي جليلة فرماوي � ايك مثال سي واضح  رضسيدنا حممد برهان الدين  .٤
 كرو.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

نقل كيدا ؛ امها نا اْثار    رضانسس دعاة مطلقني   ص عائمة فاطميني �  ط عامعة السيفية ما اْقا موىلْ . نريويب نا اجل٥
 ين ذكر كرو.بسس    سي كوئي

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 � فرزندو نسس جامعة نا باره ما سوطط وصية فرماوي ؛؟ ط ع . سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين٦
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________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 ١٠        حفظ القراْن
 

 ٥       خايل جگه پوري كرو  انسس اعراب لگاؤ. )١

سبقا *   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نشطا *  والساحبات سبحا *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   والرتع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ* قلوب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالراجفة * تتبعها   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ* يوم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاملدبرات  

 *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* يقولون أانا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــواجفة *ابصارها 
 

مثال واسطسس ايك سورة .ما بعض سورتو ين تني تني اْيات اْپي ؛ متسس اهنسس منرب كري مالؤ  table) اْ ٢

  ٥                                                                                                                                                                              ين اْيات نسس مالوا ما اْوي ؛.

 ومينعون املاعون  من ثقلت موازينه واما  احلمد هللا رب العاملني ١

 واما السائل فال تنهر  سنقرئك فال تنسى  ارايت الذي يكذب بالدين ٢

 مث ال ميوت فيها وال حيي  ولالخرة خري لك من االوىل  القارعة ٣

 كذبت مثود بطغواها  مالك يوم الدين ١ والضحى ٤

 هاويةفامه   فاهلمها فجورها وتـــقواها  والشمس وضحها ٥

 اهدنا الصراط املستقيم ١ فويل للمصلني  سحب اسم ربك االعلى ٦
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 ١٠        حفظ االدعية

 ٤                                            ) خايل جگه مكمل كرو.١ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حلقهم* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليهم* اللهم وكل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الولياءاهللا تعاىل* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المامتهم * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  عليهم * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلالفهم*.

 ١          ) اْ دعاء   كونا واسطسس  ؛؟٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥                             ) اْ دعاء نسس منرب اْپي ترتيب كرو.٣

 ك  اخلَري نشكرك  والَ  نــَــَكفُرك   ونخشع  لَكونثين  علَي 

 ونـَحفد  نـَرجو  رمحتك  وخناف عذابك اجلد 

١   كرغفستنونستعينك  و  كدناَّ  نـَحما  ماَللّه 

 ي  ونسجد واليك  نـَسعىّلصن  لَكو  دنـَعب  اكيا  ماَللّه 

 ونخنع  ونختلع   ممن يفجرك   

 قلحم  رِينبِالكَاف  كذَابنَّ  عا 
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 ١٥        الفقه
 ١٠                                                اختيار كرو.      غلط   يا واسطسس صحيح  مجلة ؤ نيچسس لكهيال     

      

 قصر مناز يعين فريضة ين چار ركعة نا بدل بسس ركعة مناز پرهوو. )١(

 ين قرابة واال نسس ديكهي نسس مناز پوري پرهائي.  دودهـ )٢(

 حمرم دار كظظوائي.  كاكا جي )٣(

 مناز ين نية ما "قصراً" كظظسس يا � كظظسس حرج نتهي.  مناز قصر پرهتا هوئي تو         )٤(

 هج نسس ديكهي نسس مناز مكمل ايت هوئي اهنسس مال پچهي} هك حمرم دار         )٥(

 پوري مناز پرهي سكائي.               

 هوئي تو پانچ فرض پرهوو ضروري ؛.پوتاين ملكة ين زمني پر مناز پرهتا        )٦(

 هوئي تو امها مناز پوري � پرهائي. پر اْپي rentپوتاين ملكة ين زمني كوئي نسس       ) ٧(

  سفر كرتا هوئي تو قصر ائي. كمميل سي  ١٢)  كوئي شخص اگيار ٨(

 پچهي پانچ)  حمرم دار نسس ديكهي نسس مناز پوري پرهتا هوئي تو اهنسس مال ٩(

 فرض مكمل اوا ضروري ؛.                
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 .) ماساجي انسس مامي حمرم دار  � كظظوائي١٠(

     اْ سؤالو نا جواب لكهو:)  ٣

*    ٣    هسس؟ كوئي شخص بيماري نا سبب كهرا رهي نسس مناز � پرهي سكتا هوئي تو كئي طرح مناز پر 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
          ٢               كر سي شريعة حممدية ين سوطط ميزة واضح ائي ؛؟ذعليل ين مناز ين   *

______________________________________________

______________________________________________

  

 ١٥        االخبار 

 

 ٥       كرو: ) صحيـح جواب هوئي اهنا اوپر١

 نا زمان ما "قاضي القضاة "  نا رتبة ما قائم يا ؟ ع مكيا امام   رضسيدنا القاضي النعمان  •

 ع ماالمام املعز                                                      ع ماالمام املنصور      ع ماالمام املهدي  
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 نسس كئي جگه پكرو؛؟ لع� دجال  ص عامام منصور •

 منصورية                                                                     عرف الديك                            مهدية 

 نسس گايل دئي رهيا هتا هت وقت مؤمن � سوطط كيدو ؟  ع مامام  حاكم دمشنو هج وقت •

 باهر نكلي گيا                                                دعاء كيدي                  جنگ كيدي  

 نا لشكر  نا  كون هتا ؟  ع ماالمام املعز  رضموالنا قائد جوهر  •

 حامل الرأية                                        سپه ساالر                   امري       

 

 ٦    جواب لكهو.نا  ٤ چار ما سي كوئي  ي   چسس لكها هوا سؤالو) ني٢
 

o پظظال داعي املطلق كون؛ هج مصرپدهارا  انسس كيا هجري سنة ما پدهارا؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o اْ صاحب كاشف احملنة ؛"  اْ مثل كيا امام ين شان ما كظظواما اْيو ؛؟ " 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o نسس كيا خطاب سي خاص كيدا ؟   ط ع مصر ين حكومة  � موالنا حممد برهان الدين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o هكاوي سوطط فرمايو؟ رض� سيدنا القاضي النعمان  ع م معز امامو جين ماين ذكر س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o    جو ميطط دجال نسس  � پكرو تو ميطط..."   اْ مجلة نسس متام كرو" 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
o  ص نا باره ما سوطط فرمايو؟نا اخال  رض� سيدنا القاضي النعمان  ع م معز امام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متارا  نصاب ما     )٣

 ويپاري نسس غالم پاچها ملسس ؛                     -نو  معجزة       ع ماالمام املعز لدين اهللا  

 "دعوتنا فجبناك "                    - نو معجزة       ع ماالمام حسني احلاكم بامر اهللا   سس نا

 ٢            ين سوطط واضح ائي ؛؟  ع م� بيوسس معجزة ين ذكر سي متيطط � اولياء اهللا پرها چهو.  
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

� متام اولياء اهللا ين شانات نا وارث  ؛ ،  اْ بسس ذكر  ط ع اْقا الداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين 
 ٢                                                                                                                                          سي � موىلْ ما سوطط تصور حاصل ائي ؛؟ 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 ١      نا نزديك دعاء  مانگوا پظظلسس سوطط عمل كرو چهوطط؟                                                                           تع متيطط خدا 
___________________________________________________ 
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 املوعظة   ١٠
 

 ٢                                     بسس لكهو    ٢امها سي  كوئي ي  نفوس پاك اتا نتهي هج نا سبب چار عمل  )١
___________________________________________________ 

 ١                كــريت وقت ظاهر ما تر بتاوسس انسس خراب نسس چهپاوسس � جائز ؛؟كوئي شخص ويپار  )٢
___________________________________________________ 

 ٣                                                       اهين معىن واضح كروانسس كوئي مثال اْپو.  خالبة ين سوطط معىن ؛؟  )٣
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

، امها سي ؛  لوگـو   پر  خدا  تعاىل  �   لعنة  بويلدس  ١٠ل كُسي جورائيال    انسس شراب  شراب             ) ٤
  ٢                                                                                                                                         ين كر كرو.                                                                      چار ٤كوئي ي 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
  ٢                   كيو ويپار كروو  حالل ؛  انسس كيو ويپار كروو حرام ؛؟                                                                                     ) ٥

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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 ١٥        احلكم
 

١قرِضن تا ......    اْ) انساح٢  اْية نومفظظوم لكهو:           وا  اَهللا قَرض 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢      نا سبب كيا بسس فائدة حاصل ائي ؛؟ اْ  اْية  سي بركة لئي نسس جواب اْپو.  قرضاً حسنا   اْپوا)٢
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) 3اْ اقوال مباركة نسس اهين فحوى ساسس مالؤ. (     )٣

 دنيا نا نصيب ما سگال كرتا خري نيك دوست ؛ • من تشبه بقوم فهو منهم

 دينار پتهر ؛ كنجوس نو • خري حظ الدنيا القرين الصاحل

 دينار الشحيح حجر
هج شخص كوئي قوم ين مشاة كرسس تو �  •

 ما سي ؛ شخص وه قوم

 

 

١ 

٢ 



 الدرجة الثامنة   هـ١٤٣٨الفصل الثاين 

16 
 

 كرو.  اداء     مجلة ما ٢بسس     نسس    هتمتارا جان سيكها   متيطط هج اْورس حكم نا نصاب ما )  ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٠        مضمون
 

 سطر نو مضمون لكهو: ١٠عنوان  ما  سي كوئي  ي ايك پر  تني اْ   
 

  دعاء واسطسس عرض كرو. اشرق اهللا انوارها يف احلضرة العاليةشهر اهللا املعظم ما  )١
 اجلامع االنور ين  اْيات انسس بركات )٢

 ماري نريويب جامعة نا افتتاح ين سفر )٣

______________________________عنوان  

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 



 الدرجة الثامنة   هـ١٤٣٨الفصل الثاين 

18 
 

___________________________________________________
___________________________________________________  
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