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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دائرة التربية والتعليم   
         نورهتــ     امريكة

 3311ذي  احلجة احلرام رابعة                                             دينيات ساالهن امتحان                                     :درجة        

 Roll no------                 -------------------------:نام 
 

 دستخط Marks OBT موضوع
   25 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   15 حفظ االدعية
   10 فوائد
   10 قصيدة
   10 مدح/نصيحة

   15 سنهري باغ
   15 االنشاء
   10 معارف
   125 مجلة
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 ط عمن كلمات موالنا املنان  ص عاالمام احلسني موالنا شهادة 

حسني امام نا داعي ؛ ، عجب شان سي ْاثث حسني ين ذكر ط ع ْاقا موىْل 
 فرماوسس ؛،ط ع فرماوسس روالوسس ؛، مامت كراوسس ؛، ايك بيان ما موىْل 

ْاج مملوك ْال حممد متنسس كظظوطط ححهوطط، متام علم !  اسس عزاداران حسني 
 انسس غم ؛،نو خالصة حسني امام نو مامت 

ْاه حسني خيمة ما وداع واسطسس ْايا، سككال ثثر ْاخري سالم ثثرهو فرماوسس ؛، 
اسس نيب نا حرم متارا سككال ثثر مارو ْاخري سالم ، عجب هي منظر هتو، باواجي 

 صاحب قصيدة ما عرض كرسس ؛،

 اذ االمـــــــــام االروع*    يوم من احلشر اروع    

 تلك السريات امجع*     يف ْاخر العظظد ودع   

 واهلفتــــــــــا ياحسينـا*    وزين ْال العبــــــــــاء    

 يا سيد الشهداء
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ْاه دمشنو نا نرغه ما ْايا ، حيدري محلة بتايا، تاهك شظظادة ين ككهري ْاوي،ْاه 
حسني نا ككهورا هي قدم تيكا، عرش نا ستارا زمني ثثر اترا، وهاطط ايك جهار هتو 

 تيكو ديي نسس حسني بيتهي ككيا، ححورر   دمشنو تو ي ثثرا، كويي ثثتهر ، اهنسس
 !مارسس، كويي هبالو مارسس، كويي تري مارسس، ياحسني 

ْاه لعني مشر ْايو، بوهتي ححهوري هاهتـ ما ؛، ثثكك ما لوكهند نا موزا ثثظظنا هوا 
 ،؛،حسني نا نزديك ْاوي نسس هتوكر ماري، حسني زمني ثثر لييت ككيا

لعني مشر بسس اديب كري نسس حسني نا سينه ثثر بيتهي نسس بوهتا خنجر سي بار رككرا 
ثثهرايا، حسني فرماوسس ؛، هك اسس مشر تو اهتي جا ْاتارو بوهتو خنجر يهاطط هنيطط 
ححلسس، ْا رسول اهلل ين بوسه ككاه ؛، ميطط سجدة دؤطط ححهوطط، حسني هي 

يدي، لعني مشر هي بدن ارظظر سي سجدة ديدو، مؤمنني نا حق ما دعاء ك
 !ماهتا مبارك نسس جدو كري ناكهو ، ياحسني 

           7حسب ما يلي  شهادة نا كلمات ما خايل جككه ثثر كرو1
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---------هاهتـ ما ؛، ثثكك ما   -------------ْاه لعني مشر ْايو، 
ثثظظنا هوا ؛،حسني نا نزديك ْاوي نسس هتوكر ماري، حسني  -------

----زمني ثثر لييت ككيا،لعني مشر بسس اديب كري نسس حسني نا سينه ثثر بيتهي نسس 
سي بار رككرا ثثهرايا، حسني فرماوسس ؛، هك اسس مشر تو  ----------
 ين يهاطط هنيطط ححلسس، ْا رسول اهلل -----------------اهتي جا ْاتارو 

؛، ميطط سجدة دؤطط ححهوطط، حسني هي سجدة ديدو،  ----------
--سي  --------------مؤمنني نا حق ما دعاء كيدي، لعني مشر هي 

 !نسس جدو كري ناكهو ، ياحسني  ------------

                     2متام علم نو خالصة سوطط ؛؟(  2

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

 2حسني امام ين شهادة ياد كروا سي متنسس سوطط بركة ملي؟ ( 3

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

     2عشرة مباركة ما بركات ليوا واسطسس متيطط سوطط عملو كرسو؟ 
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----------------------------------------- 

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

     2نا حق ما رول العمر ين دعاء لكهو ط ع   موىْل انسس مفضلط ع  ْاقا موىْل ( 3

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

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

    5حمرمات  نامتعلق  كلمات  نورانية  ثثرهو انسس كامل الف نسس ب سي مالؤو (1
 دا ين لعنة ؛مخر حرام ؛، اهنا ثثر خ 
  درككس مسكر ححهاك ما الوسس حرام ؛ 
 ،نشا ما الوسس ؛... متباكو  جانور هبي نتهي ليتو 
 سيككاريت حرام ؛، ككهين بري عادة ؛ 

 قات شيطان ين نبات ؛ 
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 كامل ب كامل الف
 نشا ما الوسس ؛ مخر

 ككهين بري عادة ؛ درككس
 اهنا ثثر خدا ين لعنة قات

 نبات ؛شيطان ين  سيككاريت
 مسكر ححهاك ما الوسس متباكو

 

مهناسيدنا راهر سيف الدين موىْل ر ض ين  ميالد مبارك ين وعظ ما عايل (2
نا ارشادات عالية  سنا هي مطابق متيطط عمل كرو   ط عقدر سيدي مفضل موىْل 

                                                                                                            كرو ححهو، Markححهو،انسس ملف ما هبي هي مطابق عمل كري نسس متيطط 
5                                                                                         

 ،كري خوش هتاؤو نيححسس نا جدول ما متيطط هج عمل كيدا هت نسس 

 كويي عمل هن هتيو هويي تو نية كرجو هك هوسس سي كرسو
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 مجعة  مجعرات  بدهـ   
    وضوء كيدي، داتن كيدو 1
    اداء مناز ثثرهي 2
    ين تصوير  ديكهي ط ع ْاقا موىْل  3
نا حق ما دعاء ط ع   موىْل انسس مفضلط ع  ْاقا موىْل  4

 كيدي
   

    القران اجمليد ين تالوة كيدي 5
    والدين نسس سالم كيدو 6
 CDديين تعليم حاصل كيدي، تدريب ين   7

 سين
   

    ليدو Lunch دوثثظظر نو مجن  8
9 Sports ورزش ،Exercise كيدي    
    صلوا ت ين تسبيح 11
    (فيض املوايد الربهانية ) رات نو مجن هتال ما مجا   11
    كيديلسان الدعوة مافيملي ساهتسس وات  12
    ين ذكر كيدي ط عسيدنا حممد برهان الدين    13
    حسني امام نو غم انسس مامت كيدو 14
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             15                                                    حفظ القرْان                                                                                         3سؤال

                                     10                   .سي  جور     مالؤ  كامل         ب    نسس     الف            كامل       (   الف) 

 ب  الف 
غْشهاا َيَذاِ الليِلَو  سىناحُلِب     َبّذَّــَكَو 3  
 اــــــلهَت           ذا اِ                 ِرَمالَقَو  هاــكَز      نَم َحفَلد َاَق 2
 بة       ترَم    اَذ    ينا سِكوِمَا  الضحىَو 1
 غىنَاال   َفاِئَع  َكَدَجَوَو  لهاَج    ذااِ         اِرــالنَهَو 3
 رىــْسلُيِل      ُهُرِسَيَنُسَف  ىلَووَت      ّذب ـك     ي الِّذ 5
 والليل اذا سجى  ننيــــيَع      هَل    لَعم جَنَلَا 6
 نيَتَفَشانا َوَسِلَو  بة    قَرَم      ذا   ا يًمِتَي 7
 هاــــــــــسن َدَم َبد خَاَقَو  نييِنِس وِرُطَو 8
 قىــــتااَل            ا ـَــــهـُـــنبَجُيَسَو  دىَهَف       االَض            َكَدَجَوَو 9
 االمني         ِدبَلــــا الَّذَهَو  اـــــــحهُضَو              الشمَسَو 31
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  4                                                                             .ْا  سورة    ين خايل جككه  ثثوري كرو  (ب)
     

--واَلاليتيم   يدع----- فذلك  -------يكذب الّذي تارءي

الّذين هم  --------فويل املسكني--- ----على-----

---ومينعون  --------الّذين هم  ------               صلواهتم عن

------     

ايام حسنات العيد الذهيب ين بركة لئي متيطط حفظ كري رهيا ححهو، مهنا كهاطط لكك 
 1حفظ كيدو ؛، 

 

كهاطط لكك حفظ كروا ين نية  كروا واسطسسنسس العيد الذهيب ين هتنية عرض ط ع ْاقا موىْل  
     ؟كيدي ؛ 
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 15                                                                               حفظ االدعية                              2سؤال 

 10                                                                                                    .ْا دعاء نسس مكمل كرو(  الف)

--اللهم يا  -----مسعه-----وصوره------للّذي-----سجد
 ------وعلى ْال حممد كما  ------صل على ------كل   ----

  --------صلواتك عليهم----اهله وهم بك

  2 .نسس صحيح  ترتيب  مطابق     منرب     ْاثثو      ما امساء مباركة تـــقرب ين دعاء   ْا      (ب)

  منرب

الَعزيِز  ِبَك  ن  ِنَزاِر  اَلَناَموو   

احلاكم بامر اهللاحلسني موالنا االمام    

ِرَكِبَنٍص ر  ُصوٍنَل امَلِعٍيٰمَمواَلَنا ِاٍسو   

 لِديِنَكامُلعِز  ن َمعِدا والَنوَم 
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 3   .صحيح  ؛   يا   غلط  هت  اهنا  سامنسس  لكهو   ةْا  مجل(  ج)

 ______.    مشرك اسالم الوسس هت وقت اهنا اوثثر غسل واجب ؛( 3

 ______.    وضوء  ما ثثاؤطط  ثثر  مسح  كرسس (  2

         ___ميت  نسس غسل نو دينار غسل كرسس(1

 _________ين   كور     ثثر  سجده   دئي   سكسس  ؛بئريو  ثثوتاين   اورين   ( 3

 ____فجر  نا فرض ما ظهر  انسس عصر نا فرض ين مثل قرأة خمفي ماثثرهسس   ( 5

 ____كرسس       داتن  كلي كريت وقت(   6
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 10                                                                                       فوائد                                                                                            1سؤال 

      .ْا مجلة  ؤ   نسس  مسجهي  نسس   متام كرو(    الف 

 ؛ركعة  ثثرهائي------وشيـق ما راتسس عيد االضحى ين ( 3
ْاوسس تاريخ -----مهينة ين -----------عاشوراء نو دن (2
 ؛

 .هوائيــك---------مونححهــ نا بال هونضض ثثر ْاوسس اهنسس(1

املوىل االجل سيدي وموالي  عايل قدر مفضل هبائيصاحب سيف (   3
 مي تاريخ 21مهينة ين ----------- ميالد مباركين ط ع الدين  

 ْاوسس؛

 ترسســـــخون هن كنادن نا-----------مؤمن(5
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 10                                                                      قصيدة                                                                            1سؤال        

 8                                                                                                    ثثوري كرو هخايل جكك( الف)

             -  - -----قاصدة-------   سريت

 -------يف سريها------اعالم

              يَاَا-------نَيا ِحَهِب-------َةظَرَن

 -------ةَماِحَر -------ناــَتاادَس  
 
مرثيـة مباركـة ؛مت متـي       نـا  عجـب شـان  "   سني بكـربالء  فلك احل"(  ب)

  ؟هر روز امها سي تالوة كرو ححهو
                                                                                                                 لكهـــــــو  كرابـــــــ منـــــــو نـــــــام  مباركـــــــة نـــــــا لكهنـــــــار مـــــــوىْل    هي مرثيـــــــة   

                                                                         2 

---------------------------------------  
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 10                                                          مدح  /نصيحة                                            3سؤال  

 6                                      .ْا الفاظ ين مدد سي  نصيحة نا بسس بند متام كرو(الف

 ديانة عداوة حمبة
 مصفى شهادة لفةُا
 -----------------حمبـــة

--------------------- 
 ----------------تو مؤمن 

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

      4.ْا  بند بالتمام لكهو...  عمل كر هر ككهري هر ثثل (  ب) 

------------------------*      عمل كر هر ككهري هر ثثل 
 -----------------------*   عمل كــــــروا اوثثـــــــر نو تل    

--------------------- 
--------------------- 
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 15                                                                      سنهري باغ                                                             5سؤال 

                                    10. لكهو ين مدد سي هي كام كرنار نو نام نيححسس مجلةؤ ( الف )

 الفاظ ْاثثوا ما ْايا ؛ ْا  متاري مدد واسطسس
 معلــــــــم مت حــــــــافظمت متكمهــــــــار مت مسافرمتدرزيمتســــــــوينمت داكتــــــــر)

 ( طالب علممتكاتبمتويـثثاريمت

 ---------------      وا خريدوا نا كام كرسسهج وينحح(3

 ---------------                            مايت نا واسن بناوسسهج(2

 ---------------                          نو عالج كرسسهج بيمار (1

 ---------------                              هج علم حاصل كرسس(3

 ---------------                                              علم ثثرهاوسسهج (5

 ---------------                                     هج كثثرا سيوتو هوئي(6

 --------------     هج قرْان جميد حفظ كرتا هوئي(7
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 ----------------                                                          هج سفر كرسس(8

 ----------------هج سونا ححاندي نا داككينه بناوسس(9

 ----------------        هج هبتر خط سي لكهي سكسس(31

 5لكهو                                            Oppositesنيححسس لكهيال الفاظ نا ( ب)

 -----------:تكليف.6          -----------:دور. 3

 ------------:ثثسند.7              ---------:مغرب.2

 -----------:شروع.8                 ----------:دعاء.1

 ------------:ميتها.9                  --  --------:ككام.3

 ------------:ليسا.31             ----------:شكر.5
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 15                                                            االنشاء                                                                       6سؤال 

ــسس حفــظ    قــرْان جميــد ين  ط ععــايل قــدر مــوىل   "  قــرْان جميــد " ــالوة ان ت
 واسطسس سوطط ارشاد فرماوسس ؛مت  

نـار  اة عالية ما جزء عم حفـظ كـري نـسس حاضـر هت    رفروندو حض 23111
   .متي  اهنا واسطسس سوطط تياري كرو ححهو ؛

               حفظ القران اجمليد سي سوطط فوائد ملسس ؛

 .سطر مضمون ما لكهو   35                                                                

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

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

--------------------------------------- 
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 10                                                                             معارف                                                                 7سؤال 

 ثثور ما كيا داعي ين قرب مبارك ؛  ؟برهان(3

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

كهـاطط  ك نا مويت جرو  كيا صاحب هي لكهـا ؛  انـسس ْاين ين قـرب مبـار    علم (2
 ؟؛

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

نــا قبــة مباركــة كيــا صــاحب هي  قــس ســيدي عبــد القــادرحكيم الــدين   (1
 -----------------------------------بنايا؟
    روضة طاهرة ما كيا موىْل ين قرب مبارك ؛   (3

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

 ماندوي ما كيا داعي ين قرب مبارك ؛؟(5

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


