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 : أخي الطالب. …أختي الطالبة 

كن هادئاا  وأزرع  لثقةاف  اف ك ،ات وأ انكف ز   ساا لث،ا لال كبا  لنظا اف وأك اا  ظا  ات   ا  * 

 (لث   لثح،ن يزيد لثحق أضوحا  ) ح،ن م، نكفل  ز  

 .احهدأء لألعباب مع لنع ماد علف هللا ألثقةف  اثن س ألألخن  األسباب هف زسس لثنج* 

لألسفة  حفص كل لثحفص علف علح نا أ و ف كل لث،بل  ثيساا  ينبياف ز  كرامفها علاف ح،ان * 

 .أ ةديا زغلى هديف ثسا أهف كجاحنا    وق له مامسا  نا أكعزم علف عد لثجميل

 أكد من معف  ت ثمما  لنم حا  أرماكهو كنثت  أكد مان زكات  عافل لثماادة موضاو  لنم حاا  * 

 .إلظا فوألثزمن لثم اح ث

 نهب لثى لإلم حا  أمعد ت وأن  من لثنوم أل فل   ن  ،سف كقيفل ثيلف لنم حا  أخن ق،طا  * 

 .خاثيف

لظ سد  ف ز   بل  ثاى لثمماا  لثمحادد  اف أقاس مناسابو أمعات كال م،ا لزما  لنم حاا  مان * 

 .زقالم أزدأل  ك ا يف

 .  زيدأ  من قلق  عضما ن زكقف كما  ذل لظ مع ا  ،ولأل جنب رمالءك من لثمم حنين معتو  * 

  .سا هللاو أزكقف من لثدعاء  اثقبا  ألث ي،يف ألث و يق :عندما  دخل قاعف لنم حا * 

   ظلس  رمل مفيح*                 .لقفز لإلعشادل  لثمم و ف ثلمم حنين *

 .همنل يجب ز   مو  زخالقنا  ف لنم حا ' من غرنا  ليس منا'* 

  .لن صعبا و  ك ةل لثى ُس لال آخف ذل ألظسس ُس * 

  .كف ت ماك،ي هلذثت قد يُعيد لثى ذ.  ذل كا  لإلم حا  صعبا و  خ ف زحد لألسئلف أز دل لثم ا ف* 

   .قساو  ليس هناك ظائزة ثمن ين سف زأن  ل ةلق عندما  فى لثطلبف لآلخفين ي،لمو  زأع ن* 
 . فوأ كل لثمعلوما  لثمطلو قيدك لك ب لسمت أعقا * 

 .لقفز ظميع لألسئلفو أ أكد من  سمت ثسا ـ  أكد من  سمت ألكول  لألسئلف لثم  ل ف* 

 . ضع عالمف زمام لألسئلف لث ف  فى زكسا سسلف* 

 دز  اإلظا ف على لألسئلف لث،سلف ألحنع ز   ،سب حيث ن ي طلب لإلسساب ح ى ن  ضيع ل *

 . أق ت

 . عنساو أن  عطسا من لثوقس زكقف مما  ، حقلك ةل ثألسئلف لثبعبفو ألك ب ما  عف ه  *

 أكد من زكت زظبس على كل لألسئلف لإلظباعيفوأزكت زظبس على لثعدد لثمطلوب من لألسئلف  *

 . نخ ياعيفل

 . خبص ما  بةى من أقس ثألسئلف لثبعبف *   . علظع  ظا ا ت أصحح لألخطاء لث اهفة *

 . أكل لثمعلوما  لثمطلو ف قيدكقبل ز   ،لا لثوعقف ثلمفلقب  أكد زكت ك بس لسمت أعقا  *

 لثطالبن  فلظع زظو  ت لث،ا ةفو أن  حاأال ز    عفل  ثى زخطائت زأ  ناقش  : بعد االمتحان

 .أسف   و يق هللا أ ،ديده. لآلخفينو عكز ظسدك على لنم حا  لثةادمو أزعلا ز  لثمقيف ين  فك

 .جناحك بتفوق إن شاء اهلل ىاللقاء يوم نزف إليك بشر وإىل
 

 



  )) أدعية المذاكرة والنجاح بإذن هللا)) 

 :دعاء قبل المذاكرة

اللهم اجعل ,ة المقربين سألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكأإني  اللهم"  
عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير  ألسنتنا

 " الوكيل وحسبنا هللا ونعم

 
 :دعاء بعد المذاكرة -

تعلمت فرده إلي عند حاجتي إليه  قرأت وما حفظت وما اللهم إني استودعك ما"  
 . " انك على كل شيء قدير

 

 :تحانلالم عند التوجه -

 . " اللهم إني توكلت عيك وفوضت أمري إليك ال ملجأ وال منجى إال إليك"  
 
 :عند دخول االمتحان -

لدنك سلطانا  رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من"  
  "نصيرا

 :عند بداية اإلجابة -

, أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي  لي صدري ويسر لي رب اشرح"  
سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال  جعلته سهل إال ما اسم هللا الفتاح اللهم الب

 . " يا ارحم الراحمين
 
 :جابةعند تعسر اإل -

قيوم برحمتك استغيث رب  حي يا ال اله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا "
 . " مسني الضر وأنت ارحم الراحمين إني
 
 :عند النسيان -

 . " ريب فيه اجمع علي ضالتي ليوم ال جامع الناس االلهم ي"  
 

 :عند انتهاء اإلجابة -

  . " كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا هدانا لهذا وما الحمد هلل الذي"  
 
 
 


