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   15 مضمون
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   25 تربية
   10 متهيد
   150 مجلة
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 20)  حفظ  القران   اجمليد(                                                                                                                             
 4                                                                                                                     .   )الف(   نيححسس  لكهيلي  ْايتو  ين  خايل  جككه   ثثوري  كرو 

 
 ااِلْنَساَن  ِمن َعَلق           O   ----------الَ ِذي    -------ِاقَرء بـِـاسِم     -1
 O ---------ِانّ  َََّّّ َ َسعَيُكم    O -------َوَما َخَلَق الذّ  َّ   َكَر            -2 

 O  يدُ ِعُي ى َوُءبِدُـي وَ ُه  ----- O يددِ َشَل  -------  طَشَب ّ ن َ ِا    -3
       Oِمن  مَ آٍء  َداِفٍق  --------   O ------َفلَينُظِرِ   ااِلْنَسانُ ِممَ ا         -4
كهاوا  ما  ْايا ؛، نيححسس ايك  كامل  ما  بعض  احكام  ْاثثوا ما  ْايا ؛  انسس  يمتنسس  احكام  التجويد  س)ب(     

كيدا   ؛   اهنسس  سامنسس نا كامل  نا    Underlineشريفة  لكهي  ؛  ، هج   لفظ نسس  بيجا  كامل  ما  بعض ْايات 
                                                                                                                                                                                                                        5                                                                                                                                                                                                                       صحيح  حكم  ساهتسس جورو

 ب الف
 ــقّ ق َ رَ اجلاللة  ُم سُماِّ                  ادَه   وم  ـَق  ّ ل ِّـُكلِـَو

 قلقلة دَحاَ  ُ اهلل َوُهل ُق

 مخَ َفاجلاللة ُم سُماِّ يَلـببَااَ   ا رًيم طَ يهَِّلَع َلرَسَاَو

 مخَ َفراء ُم اهللِّ َثَمًنا  َقلِّْياًلدِّ بـِـعَـه
 قق رَ راء  ُم ادًحَـق ِتْي  رِ ُـومـالَف
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 6        . هوــكـسورتو  نا  نامو  ل    6ححهـ "    نا  درميان  ين الشمسة    "   سي   "سورة   َنِّـّ يـالَب ورُة)ج(  "ُس 
                            

   
   

 
                    

 مناجاة شريفة ما     ليلة القدر   ين   ط ع)د(الداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ْاقا 
 اثثنا  واسطسس  دعاء  مبارك كرتا هوا  فرماوسس؛  

 
 )اسس ثثروردككار !   قرْان جميد حفظ كروو   وه شخص  واسطسس سظظل  كري دجيسس  هج حفظ  كروا ثثر  
 ثابت  رهي نسس اهنا  واسطسس كوشش كرا  كرسس.( 
 قرْان جميد نا حفظ  واسطسس  ْا  بيت  نا  معاين ين روشين ما ذكر  كرو هك   

 5              متيطط سوطط كوشش كرسو؟                                                                                                  
__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  
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 10           )حفظ االدعية  (                                                
 5                                                                                            .نيححسس  لكهلي  دعاء  نسس  اهنا  عمل  نا  كامل  ساهتسس  مالو )الف(     

 فجر ين  سنة  ثثٌرها بعد                                                                  ة                                  َحِـائي  َرمِنمِ شَ  َو   -1
 بعدفجر  نا  فرض  ما  بيجي ركعة  ثثٌرها                                                                                                  حْيَا  يهَاَلَع   مَ ُهللْ َا  -2
 ناك  ما  ثثاين  ناكهيت  وقت                          ححهوتو   تشهد                                                                                      -3
 اذان  انسس  اقا مة  نا  درميان                                                                                   اهلِل ِةرَوُعـب  كُتمَسسَتاِ -4
 هر فرض  ما  بسس  ركعة  ثثٌرها  بعد                                                                                              َكدُ حمَ َـنا  ناِ   مَ ُهللْ اَ -5

                          

                                    2                                         لكهيلو   مفهوم  وضؤ  ما   كــئي  ُدعاء  نو  ؛  ؟      هي   دعاء  لكهو . نيححسس        )ب(    
 ماسي ثثاين  ثثالوجسس.  ( ثثياال كاس)تارا نيب محمد  نا "   اسس  ثثروردككار  تو                             

 
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء :    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

    
 صاحبو  نا  نام   3ين  دعاء  ما  سي   كوئي    قسنني  مكاسرين   انسس حدود  كرام ماذو)ج(          

 3           ترتيب سي لكهو
__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 
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 15      )  الفقه  (                                                                                                                                      
 )الف(   نيححسس  لكها  هوا  عملو  ماسي   هج عمل  سي  مناز  تويت  جائي   يا   مناز     ما   هن   ثثسند          

 3                                                                                                                                                                                    هو.ـ؛  هي   اهنا  سامنسس  لك                       
 مناز  تويت  جائي/       هن   ثثسند  ؛ عمل
  ْانكهـ   بند  كرينسس  مناز  ثثٌرهسس.

  ثثهراوسس . قبلة  سي  منهـ  
  مناز  ما  بولسس  .

 
 5                         .                                                                                                                            ختصر  جواب لكهوُـ)ج(  نيححسس لكهيال  سؤالو  نا  م

 ا  سبب  زمني انسس  دريا ما مال  هالك  هتائي  ؛ ؟   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوطط  ححيز  ن    -1
 ــــــــــــــــــــــمجعة نا دن  ناخون  كاثثواما سوطط  ثواب  ؛؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2
 ئي  مناز  ين  نية  لسس؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغسل  كرنار  غسل  كرسس تو  ك  -3
 ـــــــــــــــــــــــيعين  سوطط  ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "  عبد  قاذورة" -4
 سبوق  ين  سوطط  معىن  ؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم -5
 

            "   "  انا واهلل احبك يا موالي)د(     
 اصل  هتئي  هت لكهو ْا  كلمة  كظظوا نا  سبب  بين رياح  نا غالم  نسس   هج   بركات  ح  

 نسس سوطط  عرض  كرو ححهو ؟            ط عنا ديدار  كرو  ححهو   تو   موىل   ط عمتيطط  هج وقت  ْاقا موىل 
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 3-بين رياح  نا غالم  نسس   بركات  حاصل  هتئي
 
 
 
 
 
 
 

 

 2-هوططنسس عرض  كروطط حح   ط عنا ديدار  كروطط ححهوطط تو   موىل   ط عْاقا موىل 
 

 

 
                                                                                                                 2                                    زمان  ما  زكوة  كونا  نزديك  اداء  كروو  واجب  هتائي  ؛ ؟    ْاج  نا   )ح(   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
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 15)  االخبار     (                                                                                                                                                                                  
 لكهيال  سؤالو  نا  جواب  لكهو  نيححسس  )الف( 

 ين  شظظادة   ما    رضسس    الداعي االجل سيدنا قطب الدين الشظظيد ين  شظظادة    ان    ع مامام حسني    -1
 5     ؛   امها  سي كوئي   ثثانحح   نكات  لكهو .  (similarities) هج  متشابظظات  
   

 

 ين شظظادة ما  متشابظظات   رضانسس    الداعي االجل سيدنا قطب الدين الشظظيد         ع مامام حسني 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 رضسيدنا محمد  برهان الدين باركة  ما  بة  ُمنا   ُق    رضسيدي   فخر الـــدين  الشهيد       -2

 نو  سوطط معجزة  ظاهر  هتيو  ؟                     
 5                                                ر  ليدي  ؟    برابر  مسجهي  نسس  لكهو.                              انسس  متيطط  هي  امها  سوطط  تصوُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ين رواية   ين روشين ما لكهو  هك  :   قساملوىل االجل ابراهيم بن ايب سلمة    -4
 سي  هج تشريف  ملسس  ؛ اشرق اهلل انوارها   ين حضرة امامية    ط عْاقا موىل    
 متيطط   هي  بركـيت تشريف  ين  كـئي  طرح  حفاظة  كرسو ؟                                                                                                        

 5هي  تشريف   سي  كـئي  طرح  بركة  انسس  فائدة   ليسو  ؟                 
 

 تشريف سي بركة انسس فائدة بركـيت تشريف ين حفاظة بركـيت تشريف
 حفاظة سي كوئي كثثٌرا   يا  خممل ما رومال

 موكوو
  رومال نسس منهـ ثثر ثثهراوا سي

 ححظظره  ثثر نور زياده هتائي  
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 10     )   املوعظة    ( 
                                                                                                                     .نيححسس لكهيال  سؤالو  نا  جواب  خمتصر  ما  لكهو

 ين  حضرة عالية  ما  ثثظظنححوو   نصيب هتائي   ط عمتنسس  سيدنا  عايل قدر  مفضل  سيف الدين  ْاقا . 1
 4     تو    متيطط سوطط تياري  كرسو  انسس  سوطط  ْاداب  نو  خيال راكهسو ؟  

 
__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

 2                                                                                                                                           ؟ ياـكك   موكي   ححيز نفيس بسس    كــئي  صلع اهلل رسول. 2

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

  ؟  حاصل هتائي ؛  كروا سي مؤمن    نسس سوطط بركات   كروا سي انسس حفظ    تالوة    قران جميد ين         3

 4                                                                                                                                                                                                                                                           هت  لكهو  .                             
  __________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  
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 15)   لسان   الدعوة   (                                                                                                                                   
 شبهي َـواسطسس  ت   ة  سي  بتاوا َحضَانسس  َو     Conceptانسس     رة ــككوئي  ِف   يا     وئي  ححيزـك   ف ()ال 
   (metaphor)    عمال  هتائي  ؛ سِتِانو، 

 هكسس   ؛.نا   اخالق   ثثهول  ين  مثل  ِم       طعمثال  :       عايل قدر  سيف الدين  موْلى  
 5                                                            مجلة  لـكــهو .                                                                                                      5هي   مثل  نا   بيجا   ثثانحح  /                              

(1         )-------------------------------------------- 
(2         )-------------------------------------------- 
(3         )-------------------------------------------- 
(4         )-------------------------------------------- 
(5        )--------------------------------------------              

 5                                                                     .                               نيححسس  هج  الفاظ  ْاثثواما  ْايا  ؛  اهنسس  مجلة   ما  استعمال  كرو)ب(       
 -------------------------------------------توفيق:        -1
 ---------------------------------------جملس:  ء  ينزَاَع   -2
 -------------------------------------------- عضاء  :َا-3
 ----------------------------------------- : مال و  دولة   -4
 ---------------------------------------علم  نا  جوهر :        -5
 

 متارا  نسس      جئي    ربالءـك  متيطط   انسس ،  رسسـنصيب  ك   ين  زيارة     ع م ام  حسني اممتنسس   تع)ج(     خدا  
 زيارة   كيدي .هبي   طرف  سي    دوست                       
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 5                                                                                            نسس  خرب  كرو.   هيـكـل   ما    وات  كاغذ  متيطط  متارا دوست  نسس  ْا                        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                    ----------------- 
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 15)   مضمون     (                                                                                                                                                
 سطر  نو  مضمون  لـكــهو .  10نيححسس  لكهيال  ُعنوان  ماسي  كوئي  ايك  ُعنوان    ثثر    دس/          

 انسس  ْاخرة  ما  اهنا  فوائد    -دنيا       -دين      "    لباس  "       *       
  املؤمن اخواملؤمن ) مؤمن مؤمن نو هبائي ؛(*                                                                                                                                

 *      تنظف   انسس    طهارة                                                                                                                                                                                         
--------------------------------------------------------

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

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

-------------------------------------------------------- 
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 15(            الحكم)   
 مارا    ر ـمكك   كـرتو  وئي  اجر نو  سؤال نتهيـهي دو  هك  ميطط متنسس كـو   نسس  كـ"   اسس  محمد   متيطط لوكك)الف  (    

 طط ححهوطط ".قرابة  نا  لوككو   ين  محبة  نو سؤال كرو                                    

 3                                                                                                                                                 هو .ـكـهي  ْاية  ل    ؛ ين     ْاية   ى  هجحْوْا  فِّ         
                      ----------------------------------------------------- 
 2                                                                                                                      ؛؟  كون   قرابة واال  حقيقة   نا   صلعرسول اهلل   *          
                      ----------------------------------------------------- 

 *       ْاج  نا  زمان  ما  رسول اهلل  صلع  نا  قرابة واال ين  محبة  متيطط كئي  طرح  كرسو  ؟                         
                                                                                                                                                    3                                                                                                                                                          برابر  مسجهي     نسس   جواب  لكهو.                                           

                       ---------------------------------------------------- 
                       ---------------------------------------------------- 
 "هتادوا  تــــزدادوا  حبا  "    )ب (  

 ا  لوككو  نسس هدية   ْاثثو ححهو ؟متيطط   متارا  دوستو    انسس قرابة  ن 
 4                             ؟ اهنا  سي سوطط  فائدة  هتائي ؛ 

____________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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 3                                                                                                                      ين  فحوى   لكهو .نيححسس  لكهيلي  حديث       -3
 ه    "ِلَمن   عَ ِم   غُ بُلاَ    ِنؤمِ ُـمـال    ةـيَ )الف  (     "  نِ    

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

 25                                     التربية
  

نا ثثروككرامو ما اهنا متعلق سيكها  ميثاق ين تياري ححهو، باره ما مسجها"  نا الطهارةما   متيطط "  تربية برنامج   ( 1
 ححهو، 

 متنسس وضوء  انسس مناز  نا  اركان ما ثثختككي حاصل هتئي ؛، متاري طهارة  ين عادة ما اهنا سبب  
 3              نكات  لكهو. تني     نا هج   فرق   ْايو  هت

 

Before     ثثظظال After       ثثححهي
1  

2  

3  
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2) 
 

 

 

 

 سلككتو  كولسو كولسو 

 3؛   هت  واضح  كرو .            ما   سوطط    جوٌر  ؛  ؟     ميثاق   ما  اهين  سوطط  مثال  ْاثثوا  ما  ْاوسس بيوسس   فوتا   
___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________________________  
 

  3                                                   طرح  تيار    هتاسو  ؟  متارو  ميثاق هتئي ككيو  هسسس    يا   هوسس  نصيب  هتاسسس   تو  كــئي   ( 3

 جان  ين تياري جسم  ين تياري 

1   

2   

3   
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   5ثثانحح عهداالولياء  ما  ْا  الفاظ  سنئيسس ؛     هج   الفاظ  ين  معىن  نتهي  لكهي  امها سي  كوئي  هبي     (4
 5      ما   لكهو      Englishلدعوة  يا  الفاظ  ين  معىن لسان ا 

Devastation  21 خواري Covenant 1 ميثاق 

Bluff/ cheat  22 دغل بازي Unattended  2 دهيال 

 3 ايكساطط   23 دغاسازي 
Positions/ranks  24 مراتب Collar  4 قالدة 

 5 منور  Radiant/shining 25 معصوم 

 6 موضع   26 سكت  

Not one’s own blood 

relative 
 7 هري ثثهري   27 غري محرم

Disobedient  8 جوٌرا   28 عاصي 

 9 هباككيدار   29 ترك ياري  

Hypocrisy  30 منهـ دهاكن Suns  10 ْافتابو 

 11 اندهريي  Darkness 31 دهانكوا  

Argument-meant for 

denial 
 12 طالق Divorce 32 ايراد 

Doubts 33 شهبات  شك انسس Sorrow/grief 13 اندوه 
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 14 نابود   34 توراة  نا   كتابع م موسى نيب 

 15 زبردسيت   35 اجنيل  نا   كتاب ع م عيسى نيب 

 16 بسس مويا  36 زبور  نا  كتابع م داود نيب 

 17 ضضهضضو Mock 37 مال ملكة  

 18 غضبناك  Angry 38 ككهمنٌد 

 19 سس دمككل Last Breathe 39 نعم 

   Clutch/Grab 20 جكٌرسسس 

   

 اهبة العشرة املباركة(  5

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

نيححسس كيليندر ما هج دنو ما متيطط  امها سككال كرتا اهم هر روز قبل الوقت وعظ ين جملس ما حاضر هتاؤو ؛، -الف
 2ر هتاوا ين نية انسس عزم كيدو ؛ امها رنكك كرو،       ضقبل الوقت حا
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 2                كيدي ؛؟ planningواسطسس سوطط  leaveوا واسطسس متيطط هي اسكول سي   اجمالس ما حاضر هت -ب

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

 pointامل هتيا،نيححسس نا  عشرة مباركة نا خمصوص اهبة نا دنو ما متيطط كئي طرح بركة لئي خدمة ما ش -د
 2ما سي كئي كئي خدمة ين بركة متنسس ملي،

 ككروثث ما خدمة واسطسس ككيا*تالوة الشهداة و املراثي *ككهر ما جملس *تالوة القران*
___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 1    متيطط مدرسة نا مرثية ين ثثاريت ما ذكر حسني كرو ححهو؟ مرثية ثثرهوا ين مترين كرو ححهو؟ -هـ
___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 (10متهيد  )

نا   ظل ظليل  ما    متيطط  ط عالدعي االجل سيدنا  عايل قدر مفضل سيف الدين  
 نو    علم  حاصل  كرو  ححهو  .  علصاسكول   ما   ْال محمد     يامدرسة    

 ؟  ؛  كيوو    (environment)    ماحولهي   كالس نو    
 كول  نسس هجياس /بناوا  ما  ْاوسس  تو متيطط ْا مدرسة  in chargeمتنسس  

 بظظتر    بناوا  واسطسس  سوطط  عمل  كرسو؟ 
 ْاثثوا  ما   ْايا    ؛(   options)متاري  مدد  واسطسس  يظظاطط   كتناك    

  كالس روم    ما  تزيني 

   كالس روم    ما ventilation 

    كالس روم    ماcolors    

       كالس   ماtechnology   استعمال       نو 

   س  ما  كالsoft board / black board / green board / whiteboard     

 Furniture 
 Uniform 

 
___________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 الدرجة السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1439الفصل الثالث 

21 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 


