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 (   20   )             حفظ القران  اجمليد

 8                                                         .الفاظ  لكهي  اْية  مكمل  كرونيححسس  خايل جككه  ما     -الف 

    0ىلّّْتوَــــــ   وَــي  ــــــــــــــذِالَّّ    0ى شقْ َاال    ــــ  ـــــــــــــــ  صلْهاَيَال َ         0 ىظّتلَ  ــ  ــــــــــــــــم ـكُــرتُنذَاَفَ   -1            

       0  نيِتَفَشَ  ـــــــــــــــــــ  و َــــــــــــــ  وَ    0  نيِينَه  عَـــــــــــــــــــــــ   لَ ـــم  ـــلَاَ   -2            

      0 نيَلِافِسَ   اَسفَل   هُدنْدَـــــــــــــــ   رَـــــــــــ      0 ميَ  ِقوَـتــــــــــــــــــ  ــيف   ــــــــــــ  انَنسَــــــــــــــ    االِــــد   ـــــــــقَلَ  -3             

 

 3                                                     اْية  كامل     ب       ماسي  مالوو .  ين   كامل     الف       ين  اْية  نا ثثححهي   -ب

  الف  ب
  0وَالَّّيلِ   اِذَا    يَغشْى    وَالوَترِوَالشّفع  

  وَلَياَلٍ عَشرٍ   0وَالفَجرِ  وُجُوه  ي َومَئِذٍ  خاَشِعَة
  تبت  يَدَا  اَيب  لَهَبٍ  و َ تَب َ   0وَالن َهاَرِ    اِذاَ    تــَجلّّْى

  0الغاَشِيَة ِ  هَل  اَتاَكَ  حَدِيثُ    ماَ  اَغنْى  عَنهُ  ماَلُه  وَماَ    كَسَبَ
  وَالسَّّمآءِ   ذاَتِ  البُرُوج    0وَ طُورِ    سِينِنيَ 

  وَالتِّنيِ  وَالز َيـتُـونِ   0وَاليَومِ  الـمَـوعُودِ 
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 4نا نيححسس  نشان  كرو.                              ؛  اهنا   قلقلة    2ما  بسس بيوسس  ْايتو ما   نيححسس  لكهيلي  -ج
 
                        0اِن َه هَوَ   يُبدِئُ وَيُعِيدُ                  0اِنَّّ بَطشَ ر َب ِكَ  لَشدِيد                        

 فرماوسس ؛:  ط عالداعي االجل سيدنا  عايل قدر مفضل سيف الدين  

 اسس   عزيزو      انسان ما  ياد  داشت ين قوة ما منايا  ثثنو  ؛،  

هج سككال  حبث كرسس؛،    امي كظظسس؛،  هك   هج ححيزياد  راكهوي هوئي تو      -باحثني  

ناسبب ياد  داشت ين قوةمافرق ثثرسس؛،        Stressهووجوئيسس،   Fresh انسان  نو   ذهن 

نو   نيند  ساهتسس هبي تعلق؛، هت سي انسان ين زندككي   (Memory)داشت ين  قوة  ياد 

 نيند ين هبي  امهية؛،   انسان نسس برابر  سوو    جوئيسس،  ما  
 

 راكهوا   واسطسس  freshمتنسس قراْن جميد حفظ كروا  ما  مدد ملسس  هت  واسطسس متارا ذهن نسس  
 5هي    ذكر     كرو                   سوطط تدبري كرسو ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ
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                                                                                                         (    01   )             حفظ  االدعية                                                                                                                                            
 5.                                ما  ؛  ؟   هي  مالوو  نيححسس  لكهيلي  دعاء  نا  الفاظو  كــئي دعاء (     الف)   

 اَللّّْهُم َ  اِنَّّ  هْذَا  داعِي  وَمَماَتِي  هللِ   رَ ب ِ  العاَلـمِنيَ 
 اَلتَّّحِي َاتُ  الطّـيِّبَاتُ   وَاجعَلنِي  مِنَ  الـمُتـَطه ِرِيَن                    
 اَللّّْهُم َ   عَلَيهاَ  اَحيْ      السَّّاعَةَ  اْتِـيَة                                                                                                   وانَّّ 
 وَج َهتُ  وَجهِيَ          اِنـكَ  عَلْى  كُل   شَيءٍ   قَدِير                                                                    
 سُبحْنَكَ  اَللّّْهُم َ   وَحبَمدِكَ      وَهُوَ  عِصمَـةُ  اال َئِذِينَ                                                                                    
 
                                                                                                                                           5                  نيححسس لكهيلي دعاؤ  ين  خايل  جككـه  ثثورو .      (ب)   
4   
 نيَمِلَالعاَ  بِّ رَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   هللِ  يَمَحياَ    َويت  ـــــــــــــــــــــ     ولْصَ  نَّّاِ          -1
  ينَذِئِ َـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال   وَهُوَ   مًاـيـظِنَ  صِّم  يف   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الن َهِمَتِماَـــــــــــــــــ   اِ  لَعَجَوَ        -2
 ئيٍى ـــــــــــ  شَلْعَ  نكَــــــــــــــــــــــــــ  اِ  نياَالدُّّوَ  ينِيف الدِّ  ةَيَفِالعاَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   وَ   كَلُ سئَين  اَاِ م َهُللّّْاَ      -3
 ير             دَِـق

 
 
 

 

                                                                                       (                  15)     الفقه
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 6 كرو.                       Oؤالو  نا صحيح  جواب  ثثر          )  الف  (    نيححسس  لكهيال  سُ    
 ين  حج  ؛ . ماري  اُمَّّة  نا  فُقُراؤ    ----------فرماوسس  ؛ هك   صلعرسول اهلل -1

 هي  كيو  عمل   ؛؟                
 كروو  .  *            مجعة  ين  مناز  ين  طرف  جلدي  جاؤ.    *           صدقة                                 
 *           تسبيح     االعظم  ين  مناز  ثثرٌهوو.                             
 اَرحام  نسس   قَـطِع  كروو .      اِهين   سوطط   معنْى  ؟            -     -  2

 واال   سي   قطيعة   كـروو          حبةم*           دوستو   سي   قَـطِيعة   كروو                   *                     
 *              ماطط  باوا   سي   قطيعة   كروو 

 مامة  ساهتسس  ثثرٌهسس  تو  اهين  مناز  ابرار لوككو   ين  مناز     ساهتسسمؤمن  كــئي  مناز  اِ    -  3
 ع   هتاسسس  ؟            فِ  رَ                                 
 *        مغرب  ين                           *        فجر  ين                                  *        عصر   ين                            

 "    مسجد  احلرام   ما  مناز    ثثرٌهو   تو  كـتين  مناز  نو  ثواب  هتائي   ؟        -4
 ايك  ال كـهــ                     *            ايك   هزار                 *              دس    هزار          *                           

 ئي  صف  افضل  ؛   ؟ــمردو  واسطسس  ك          -5
 *             ثثهلي   صف               *              اْخري  صف             *        وححماين  صف                                        

 مان  كروا ما  اْوسس  انسس  اهين  شهادة  جائز  راكهوا ما  اْوسس  ؟كيا شخص  ما  خري  نو  ككُ   -6
 ين  مناز    *             زكوة    برابر  اثْثسس   امها          *          روز  صدقة  كرسس  امها         *      ثثاححن  وقت         
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 مجاعة  ساهتسس  ثثرٌهسس   امها  .                       
 

 جواب  لكهو   .                   نا   )  ب  (    نيححسس  لكهيال  سؤالو  
 4                                   ؟     مجعة  نا  دن  هج  عملو  كروو  مستحب  ؛ امها سي متيطط كيا  عملو  كرو  ححهو   -1

               ---------------------------------------------- 
              ---------------------------------------------- 
              ---------------------------------------------- 
           ----------------------------------------------- 

 5                                                           ثثانحح    ْاداب   لكهو     كوئي     ؟ داب ؛مسجد ين كتين ْا   -2
 (1       )---------------------------------------------- 
 (2       )----------------------------------------------
(3        )---------------------------------------------- 
(4         )---------------------------------------------- 
(5         )---------------------------------------------- 

 (     15    )        االخبار   
 5نشان  كرو .               O)الف(    نيححسس  لكهيال  سؤالو  نا صحيح  جوابو  ثثر       

 ئي  .  هي  شان  نو  معجزة   موالنا  طاهر ـكك  باغ  بين  كك   ثثر  اْ  ع  مبراهيم  اهلل   اِ  نب ُ        -1
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 ما  ظاهر  هتيو ؟                                                                                                         نا  زمان  ما  كيا    ككام   قسسيف  الدين                      
 يلي   ما امرِ*   سورت   ما                  * ممبئي   ما              *                       

 كاح  كـئي  نا نِ  طعساهتسس  سيدنا محمد برهان الدين   قساهلل  اْئيصاحبة بو صاحبة  امة ُ     -2
                                                                                                                                                     جككه  هتيا ؟                                                                                                                                 

 الربكات  ما     يوان ُاجلامعة  السيفية  نا  اِ* املساجد  ما              ةُر َ ممبئي  ين  غُ    *  
 م   ما    ظَّّسورة ما املسجد املعَ * 
 ي  رهيا ؟    وِستَنا ورس لكك  دعوة  نا  عرش  ثثر  مُـتـك رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين      -3

 ورس    40             * ورس                        35    * ورس                 47   *                                      
 بارك  كيا  ككام  ما  ؛ ؟                                          ين  قرب  مُ رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين        -4

          اُجني    ما          * ماندوي   ما                       * جامنككر   ما               *                                                 
 اهلل  اْئيصاحبة  نو  نسب  كيا  داعي  لكك   ثثهنححسس  ؛    ؟   بوصاحبة  امةُ      -5

 *       رضسيدنا  قطب الدين  الشهيد      *              رضسيدنا  يوسف  جنم الدين    *                    
 .   رضسيدنا  داؤدد  بن  عجب  شاه             *                                                                                     

 ين  جويت  مبارك  درست  كيدي  هي  عمل سي      صلعهي   رسول  اهلل     ع مموالنا  علي  )ب(       
 5          متنسس   سوطط  بصرية حاصل  هتئي ؟ 

              ---------------------------------------------- 
              ---------------------------------------------- 
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              ---------------------------------------------- 
           ----------------------------------------------- 
              ---------------------------------------------- 
           ----------------------------------------------- 

 
 
                                                                                            5                   هو .ـكـجواب  فقط  ايك  مجلة  ما  لهيال  سؤالو  نا  ـكـ)ب(    نيححسس  ل 
 كون  صاحب  ؛؟          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "    عل الن َ   فُخاصِ"     -1                5
 كيدا ؟    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا ديدار هي  ثثهال كون ع مالدة  بعد  موالنا  علي وِ  -2
 ن  ما  سوطط  موكو؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ تو  رَ    هي  يهودي  سي  قرض  ليدو  ع مموالنا  علي   -3
    هتيو ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لهي  دعاء  كيدي تو  اْمسان  سي  سوطط  نازِ  ع مفاطمة موالتنا -4
 رماوي  ؟ـجلي ف هي  كيا  مولْى ثثر  نصِ  رضسيدنا محمد برهان الدين  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                

 10                    املوعظة
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رسول اهلل هي  بئريو  نسس مردو    سي تشبيـه كروا سي منع فرمايو ؛، هج بئريو هي مثل    (1
عمل  اهوا   لكهو  هج ما بئريو     5ْا حكم نا مد نظر  كم از كم   ، عمل كرسس اهنا ثثر لعنة  بويل ؛ 

 5        ين مرد  سي  تشبيـه هتائي ؛
____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  
  

تصوير ْاثثوا ما   ْاوي؛، "مؤمن نو ككهر" نا سبق ما اهنا متعلق متيطط هج ثثرها   يظظاطط ححار   (2
 5ححهو     هت    هر ايك تصوير  نا   سامنسس  لكهو        

 
____________________________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________________________  



 الدرجة السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هـ1439الفصل الثالث 

 

10 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 (  15 )                  لسان  الدعوة
  
 6   الدعوة   ما   لكــهو   .     ين  معىن   لسان   4ماسي ححار الف (         نيححسس   لكــهيال   الفاظ )

  فسالن َ ي ُخِسَ  نككيـت  لةشاكِ
  خوش و خرم  حُسنُ  الذّ ِ كـر  حُرمة

 كوئي بسس نا مجلة بناؤو
---------------------------------------------- 

              ---------------------------------------------- 
  4                                         .   هوـالفاظ  بناوي اهنا سامنسس  لك    2بسس    اْ  الفاظ  ماسي  بيسرا )ب(             

           امان  -2                                            دن       - 1مثال : داعي الزمان : 
 --------------                               ----------------  : قئِالَى الَ ولَ مَ   -1

  ين تصوير ط عْاقا موىْل 
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 --------------                               ----------------           :       خاندان  -2
     --------------                               ----------------              :  خيشوان   -3
 - -------------                                 ----------------             :     ينَرِ طاهِ   -4
 
 5        ل  (ستقبِ مُ    -حال       -)  ماضي  هو .ـلكمجالؤ  نا  سامنسس  اهنو زمان هيال   ـ)ج(  نيححسس  لك 

 .      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لئي نسس اْياتاب  ـسككال  ثثوتاين  الكك الكك  ك    *                     

 سككال  الكك  الكك  رائي  اْثثسس  ؛.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     *                     

 ـــــــــــــــــــــــــنسس ثثكروا  جال  ححبهايو.  ــــــــــــــــ    كاري هي كبوترشِ    *                     

 ــهن هتئي جائي هت سي تيمم كري مناز ثثرٌهي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوت مغرب نو فرض     *                     

 .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ين شفاعة كرسسسنا  شيعة   ع مامة نا دن  موالتنا  فاطمة  يق   *                     

 
 

 (15)        مضمون
 سطر  نو  مضمون  لكهو.    10نيححسس  لكهيال  تني  عنوان  ماسي  ايك  عنوان  ثثر  

  مؤمن مؤمن نو هبائي ؛(املؤمن اخو املؤمن ( 
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     مؤمن  نو   ككــهر 
 عشرة مباركة ين بركات 

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

 (   15   )احلكم              
 1                                                       هو  .ــكـحوى  لكر   "    اْ  حديث  ين  فِــشُ  مِعَبالنِّ  ثُ دُّّحَلتَّّ"   اَ )الف(
   -------------------------------------------- 
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-------------------------------------------- 
 كوئي  هبي     كر  كرسو  ؟ــشُ كر  كري  ين  ذِ ئي نعمتو  ــئي كــين  ك  ع ط متيطط  اْقا  موىلْ )ب(     

 5               هو.ـكـنعمة  ل   5-ثثاححن                       
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 6                حديث  انسس  كالم  ين  خايل  جككه  ثثورو. لكهيلي  )ج(    نيححسس  
 3                                                                              . هوـكـانسس  اهنا  فحوى  ل                         

 .ةٍ مَسلِمُ  ــــــــــــــــــــــــــــــ   وَ  لِّى  كُلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   عَ  لمِـــــــــــــــــــــــــــ       العِ   -1
 .ر ــكــوها  ـــــــــــــــــــــــــــــ   الشُّّرُفَّّنََـال  تـــــــــــــــــــــــــ    فَ   فُطراَت  ـــــــــــــــــــــــــــــ   اَلَصَوَ  ذاَاِ -2

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 (25تربية  )
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 هي  اْسال  يبت الالء  واسطسس ارشادات  فرمايا اهين  روشين ما  جواب  لكهو   ط عقا موىل  اْ
 2-؟  بيت الالء ؛    (Asian ) ين ا  ككهر  ما  اثثنا  دهب متار(   1

---------------------------------------------- 
 2-اهنا سوطط  فوائد ؛ ؟ –(   بيت الالء  اثثنا  دهب ين  هوئي 2

---------------------------------------------- 
 2-نقصان  ؛ .  سبب سوططاهنا   هوئي تو   (   اثثنا  دهب  ثثر    بيت الالء هن3

---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

 (  متيطط  بيت الالء  ين  ادب  راكهو  ححهو .4
 2-ادب  لكهو  هج  ما  كوئي  عمل  كروو  جوئيسس   2امها سي كوئي   

---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

 2-ادب  لكهو  هج  ما  كوئي  عمل هن   كروو  جوئيسس   2امها سي كوئي  (  5
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

 
 

 (  اهبة العشرة املباركة2
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عجب شان سي مؤمنني نسس عشرة مباركة  ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىْل 
 نا ايام واسطسس اهبة كراوي رهيا ؛،

امها سككال كرتا اهم هر روز قبل الوقت وعظ ين جملس ما حاضر هتاؤو ؛، نيححسس كيليندر ما هج  -الف
 3لوقت حاضر هتاوا ين نية انسس عزم كيدو ؛ امها رنكك كرو،       دنو ما متيطط قبل ا

 
كيدي  planningواسطسس سوطط  leaveجمالس ما حاضر هتاوا واسطسس متيطط هي اسكول سي    -ب

 3؛؟                
___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 2سوطط كرواين ؛؟  عشرة مباركة واسطسس ككهين مهويت تياري -ج
___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

وص اهبة نا دنو ما متيطط كئي طرح بركة لئي خدمة ما شامل عشرة مباركة نا خمص -د
 3ما سي كئي كئي خدمة ين بركة متنسس ملي، pointهتيا،نيححسس نا  
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 ككروثث ما خدمة واسطسس ككيا*تالوة الشهداة و املراثي *ككهر ما جملس *تالوة القران*
___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 2كر حسني كرو ححهو؟ مرثية ثثرهوا ين مترين كرو ححهو؟ متيطط مدرسة نا مرثية ين ثثاريت ما ذ -هـ
___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

نا ساهتسس نصيب  ط عهـ نا عشرة مباركة مهنسس ْاقا موىْل  1440هر مؤمن نسس امي شوق ؛ هك  -ح
 2كيدي ؛؟   planningهتائي، هي باره ما متيطط متارا والدين ساهتسس سوطط 

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 (10هيد  )مت
 نا ميالد مبارك  نا احتفاالت  هتائي ؛ ط عما اْقا موىلْ  هر سال متارا مدرسة  ( 1 

 اهنا واسطسس متيطط سوطط سوطط تياري كرو ححهو؟                           
 اهنسس برابر  واضح كري لكهو                           

 (؛ اثْثوا ما  اْيا   (points)  بعض نكات متاري مدد واسطسس )                                                           
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  تظظاين كارد بناويdisplay حفظ مسابقة*   كروو 
  مدح لكهوو   * يسمدرسة ين در 

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

------------------------------------------------ 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 


