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 دائرة التربية والتعليم
 دينيات ساالهن امتحان

 الدرجة  الثامنة 
 يوم السبت 1439ذي الحجة الحرام  21تاريخ 

2018 Saturday stSep 1 

Time 9:00 to 12:30  

 مدرسة:
ITS ID: 

Roll No: 
 

Marks مـو اضيع 

 حفظ القران الكرمي  20 
 حفظ  االدعية 15 
 الفقه 20 
 االخبار 20 
 املوعظة 10 
 مضمون 15 
 الحكم 15 
 تربية 25 
 متظظيد 10 
 مجلة 150 
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 20                حفظ القرْان

 ايك دعاء ين تالوة كرئيسس ؛. رهسس اهنا  واسطسس اثثنسس مهيشه قرْان جميد  ياد ( 1

 4        هي  دعاء   نا بعض كلمات  ْا مثل ؛:  

 

 

 سكهاوي ؛؟ْا دعاء كوئيسس  كونسس    

نسس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي ـهي   
 سكهاوي ؛.

 

مدد خايل جككه ثثر كري  سساهن  سورة الربوج ين تالوة ما  بعض الفاظ هبويل جائي ؛ متسسحسني      (2
 10                                                                                                                                                                                                                                  .  كرو 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 oـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومشهود oواليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ oـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذات الربوج

اذ هم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  oالنار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقود oــــــــــــــــــــــــــــقتل اصحب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  oؤمنني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم على ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بامل oقعود

  oمنهم اال ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باهلل الحميد
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 نشان كروو       مثل  ما  سي جظظاطط  راء  مفخم  اداء  هتاسسس وهاطط   ْا   حسب الذيل  ْايات شريفة  ( 3
 4            كروو   underlineق اداء هتائي ؛   وهاطط ـانسس جظظاطط راء  مرق    

 ْاوي ؛(  متاري مدد واسطسس ايك مثال  ْاثثوا ما )
 

 اذا الشمس كورت 1 فمهل الكفرين امهلم رويدا 1
 بل الذين كفروا يف تكذيب 3 ملا يريدفعال  2
 ان رهبم هبم يومئذ خلبري 5 وما ادرـك ماالطارق 4
 فصل لربك وانحر 7 ان جهنم كانت مرصادا 6
   وما ادرـك ماالقارعة 8

 
 
 

اثثنا   مناجاة شريفة ما ليلة القدر   ما     ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ْاقا  ( 4
        مبارك كرتا هوا  فرماوسس؛: واسطسس  دعاء 

 

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

 2متيطط سوطط كوشش كرسو؟               
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  15                حفظ االدعية

 3                          دعاء مكمل لكهو اللهم ثبت قدميي....      يا ....    ...اعتق  رقبيت اللهم   ( 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1                                 ححهو  هت وقت  خدا   نا  نزديك  سوطط  مانككو  ححهو؟  ْا دعاء  ثثرهو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6        لكهو  .  سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق ....تك ْا دعاء    (2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    داعي  ْال محمد الطاهرين اللهم   هذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سيدنا  وموالنا  ابو حعفرالصادق عايل قدر  مفضل سيف الدين

 نا  فاتحة  ين  دعـــاء  نا بعد    قسانسس حدود  كرام    رضفجر  ين  مناز  ما   دعاة  مطلقني     (3
 2  دعاء ثثرهو  ححهو  ؟  2كــــئي  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (   2 

 

3        هي  بيوسس   دعاء  ين  ثثظظلي سطر  لكهو . ( 4
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 20                    الفقه

 هي  هج فرمايو  ؛    ص ع شيعة  خلصاء  ين  معرفة   كراؤتا هوا   امري املؤمنني  موالنا علي  ( 1
 5            ثثانحح      نكات  لكهو  امها  سي كوئي  
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 3 
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 4    كروشريعة   محمدية   مسحاء بيضاء ؛  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  " صلوة  العليل "   ين ذكر  سي واضح   ( 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5   هن هتائي.فاسد      دار كيا عملو سي احتياط كرسس هج سي اهنا روزه  روزه ( 3

  
  
  

 

 

 نا  ،  اخُلمس  ،  النجوى  ع م،  نذر املقام     ع مزكوة الفطر   ،  صلة  االمام  ( 4
 6  لكهو .   سطر    2  متعلق ما تني متعلق متيطط  هج  ثثرهي  ككيا ححهو    هت      

 

 زكوة الفطر
 
 

  ع مصلة  االمام 

4 

 5 

 



VIII   هـ 1439االمتحان السنوي 

7 

 

 ع منذر املقام  
 
 

 اخُلمس
 
 

 النجوى
 
 

 

 20                                                  االخبار

                                 سؤال نا جواب تفسري سي لكهو،  الف( 

 4 ؟ لكهو نام    نا ححار   هبي سي كوئي امها ؛ داهمش هج ما مصر ( 1

1) 2) 

3) 4) 
 

 4 ؟ هتيو اجنام بد ططسو هي لعني نو  انسس ؟ هتئي ما زمان نا داعي كيا فتنة   ين سليمان لعني ( 3

  نو نام  رضداعي 

سليمان نو  لعني
 اجنام بد
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 5 كري مالؤ.                        هتائي ؛ اهنسس  Relateهج صاحب سي  شاناتْا 

 صاحب نو نام مبارك شانات

ْاثث هي دس ورس كرتا كم عمر ما قرْان جميد حفظ 
 كيدا

 قسسيدي عبد القادر حكيم الدين 

 رضالداعي االجل الحي املقدس سيدنا محمد برهان الدين  ْاثث هي مؤمنني واسطسس ايك ككهوٌرو وقف كيدو هتو.

 رضسيدنا داؤد بن قطب شاه الداعي االجل  ْاثث بعض وقت سائل نسس ثثوري كيس )هتيلي( ْاثثي ديتا

 رضالداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ه بناياْاثث هي بيت اهلل نا داخلي ثثرد

 قسسيدي باوا مال خان صاحب  ْاثث هي سيفي هاسثثضضل ين از سر نو تعمري فرماوي

    

 4 ؟ هتيو ظاهر معجزةطط سو بعد نا وفاة نا قسالدين  حكيم القادر عبد سيدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3 لكهو؟ نامو نا تعمريات تني هبي كوئي ين رضالدين  سيف طاهر سيدنا ( 6

 

 

 

                   10 املوعظة     
 ذكر   ثثرها ححهو ،     4(   نا  باره  ما  متيطط  طلب كروو )روزي     -طلب  الرزق    ( 1

هج ما كما يلي نكات كري لكهو،  pointيا اهنسس  بناؤ   Mind Mapاهنسس مد  نظر  راكهي  نسس  ايك    
  8     شامل هوئي

  طلب الرزق  ما  ثواب 
  الرزق ين  شاكلةطلب 
  كيو  ويثثار  حالل  ؛  ،  كيو  حرام  ؛ 
 نا  ويثثار  بابة   ارشادات  ط ع سيدنا  عايل قدر  موىل 
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 بتايو  انسس  اهنا  ككناه  معاف هتيا ،   راسهتفطرس  فرشهت  نا  ككناه  هتيا   تو خدا  هي  اهنسس  استغفار   نو   ( 2
 2     عمل  كرسو  ؟  سوطط   متارا   سي ككناه  هتائي  تو  متيطط     

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15                        مضمون

 
 اختيار  كرو   انسس   اهنا  متعلق  مضمون  لكهو.    objectيا  مرتبة   يا     statusمتيطط  كوئي هبي 

 لفظ  استعمال  كري  سكو ححهو.  2ند الضرورة  انككريزي  نا  فقط  مضمون  ما  ع
 

 سسهوتميطط ........كاش هك    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 امال 

 5 منايا افكار

 5 مواد ين  ترتيب

 2  سني اخلط

تني  امال  ين  ول ثثر ايك  
 مارك  وضع   اسسس
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 15 الحكم

   فحوى  لكهو  .  ْا ْاية شريفة ين (  1

 5 .....   َاال  َتعُبُدواَكبُ ى َرْضَقَو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحوى  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3 اهنا سي متنسس  متاري زندككي ما سوطط سبق ملو؟         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   3اقوال نسس اهين فحوى ساهتسس مالؤ.

 

 راي الشيخ احب ايل من جلد الغالم
انسس ناهنا نسس رمحة كرو تو مظظوضضا نسس تعظيم ْاثثو 

 قيامة نا دن منسس ملسو

 وقر الكبري وارحم الصغري تلقين غدا
متسس ككهر خريدوا ثثظظلسس ثثٌروسي نسس تثثاس كرو انسس 

 سفر نا ثثظظلسس ساهتي نسس

 التمسوا اجلار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق
بزركك شخص ين راي مارا نزديك نوجوان ين 

 كرتا زيادة محبوب ؛.طاقة 
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 فرماوسس ؛   :      ع م امرياملؤمنني ( 2
     ِوحَدُة خري  من َجِليِس السَ وِءالَو   ِةحَدالَو َناحل خري مِ الصَ  ُسيِلاجَل              

 ين  روشين  ما   لكهو  هك    مبارككالم   ككهين  امهية  هوئي ؛،  ْا    زندككي  ما  دوست  ين
 2          متيطط  كونا  ساهتسس    دوسيت  كرسو   ؟  

 2          دوسيت  كروا  ما  سوطط  خيال راكهسو ؟     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 25                  التربية 
 

1 )  upliftment   " نا خيمة  ما   ككيا ححهو،الطهارةنا  ثثروككرام   ما   متيطط  " 
 متنسس وضوء  انسس مناز  نا  اركان ما ثثختككي حاصل هتئي ؛، متاري طهارة  ين عادة ما 

 3   نكات  لكهو.    3هج   فرق   ْايو  هت    
(Before)     ثثظظال (After)       ثثححهي

1  
2  
3  
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؛ ،  similarityبيوسس ما سوطط فرق ؛ انسس سوطط  -ككهر   نو ايك مؤمن نو ككهر انسس ايك غري مؤمن   ( 3
  5        لكهو ما    Venn diagram  اهنسس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6ين  معىن  نتهي  لكهي  امها سي  كوئي  هبي      الفاظ  سنئيسس ؛     هج   الفاظ عهداالولياء  ما  ْا  (4
 3      ما   لكهو      Englishالفاظ  ين  معىن لسان الدعوة  يا   

Devastation  12 خواري Covenant 1 ميثاق 

Bluff / cheat  13 دغل بازي Unattended  2 دهيال 

 3 ايكساطط   14 دغاسازي 

Positions/ranks  15 مراتب Collar  4 قالدة 

 5 منور  Radiant/shining 16 معصوم 

 6 موضع   17 سكت  
Not one’s own blood 

relative 
 7 هري ثثهري   18 غري محرم

 غري مؤمن نو ككهر مؤمن نو ككهر
Similarity 
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Disobedient  8 جوٌرا   19 عاصي 

 9 هباككيدار   20 ترك ياري  

Hypocrisysy  21 منهـ دهاكن Suns  10 ْافتابو 

 11 اندهريي  Darkness 22 دهانكوا  

   

 اهبة العشرة املباركة(    5

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

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

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

 2                ؛؟
___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

عشرة مباركة نا خمصوص اهبة نا دنو ما متيطط كئي طرح بركة لئي خدمة ما شامل هتيا،نيححسس  -د
 3ما سي كئي كئي خدمة ين بركة متنسس ملي، pointنا  

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



VIII   هـ 1439االمتحان السنوي 

16 

 10                  متهيد      

 نا   ظل ظليل  ما   ط عمفضل سيف الدين   عايل قدر الدعي االجل سيدنا  
 نو  علم  حاصل  كرو  ححهو  .صلع  اسكول   ما   ْال محمد     يا    متيطط  مدرسة

 كيوو   ؛؟    (environment)هي   كالس نو ماحول                                                                                                         
 اسكول  نسس هجي /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 

     كالس  ماsoft board / black board / green board / whiteboard      

 Furniture 
 Uniform 

 
___________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 


