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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دائرة التربية والتعليم
         نورهتــ     امريكة

 3311احلرام ذي  احلجة دينيات ساالهن امتحان                                                  درجة خامسة        

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

 دستخط Marks OBT موضوع
   20 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 الفقة
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 لسان الدعوة
   15 احلكم
   10 االنشاء

   150 مجلة
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 ط عمن كلمات موالنا املنان  ص عاالمام احلسني موالنا شهادة 
ين  ص عحسني امام  حسني امام نا داعي ؛ ، عجب شان سي ْاثثط ع ْاقا موىْل 

فرماوسس ط ع ذكر فرماوسس روالوسس ؛، مامت كراوسس ؛، ايك بيان ما موىْل 
 ؛،

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

ْ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 ؛،
 االمـــــــــام االروعاذ *    يوم من احلشر اروع    

 تلك السريات امجع*    يف ْاخر العظظد ودع    
 واهلفتــــــــــا ياحسينـا*    وزين ْال العبــــــــــاء    

 يا سيد الشهداء
ْاه دمشنو نا نرغه ما ْايا ، حيدري محلة بتايا، تاهك شظظادة ين ككهري ْاوي،ْاه 

ارا زمني ثثر اترا، وهاطط ايك جهار هتو حسني نا ككهورا هي قدم تيكا، عرش نا ست
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، اهنسس تيكو دئي نسس حسني بيتهي ككيا، ححوطرف  دمشنو تويت ثثرا، كوئي ثثتهر 
 !مارسس، كوئي هبالو مارسس، كوئي تري مارسس، ياحسني 

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

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 

، حسني هنيطط ححلسس، ْا رسول اهلل ين بوسه ككاه ؛، ميطط سجدة دؤطط ححهوطط
هي سجدة ديدو، مؤمنني نا حق ما دعاء كيدي، لعني مشر هي بدن اطظظر سي 

 !ماهتا مبارك نسس جدو كري ناكهو ، ياحسني 

 
          5حسب ما يلي  شهادة نا كلمات ما خايل جككه ثثر كرو1

           

 -------------هاهتـ ما ؛، ثثكك ما   بوهتي ححهوريْاه لعني مشر ْايو، 
ظظنا هوا ؛،حسني نا نزديك ْاوي نسس هتوكر ماري، حسني زمني ثثر لييت ثث

 -----------ككيا،لعني مشر بسس اديب كري نسس حسني نا سينه ثثر بيتهي نسس 
بوهتو  سي بار رككرا ثثهرايا، حسني فرماوسس ؛، هك اسس مشر تو اهتي جا ْاتارو 

؛، ميطط سجدة  ----------يهاطط هنيطط ححلسس، ْا رسول اهلل ين  خنجر
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دؤطط ححهوطط، حسني هي سجدة ديدو، مؤمنني نا حق ما دعاء كيدي، لعني 
نسس جدو كري  --------------سي  --------------مشر هي 

 !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؟ 

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

     2نا حق ما طول العمر ين دعاء لكهو ط ع   موىْل انسس مفضلع   طْاقا موىْل ( 3
---------------------------------------- 
---------------------------------------- 

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

 قات شيطان ين نبات ؛ 

 

 

 كامل ب كامل الف
 نشا ما الوسس ؛ مخر

 ككهين بري عادة ؛ درككس
 اهنا ثثر خدا ين لعنة قات

 شيطان ين نبات ؛ سيككاريت
 مسكر ححهاك ما الوسس متباكو

 

ين  ميالد مبارك ين وعظ ما عايل  ر ضمهناسيدنا طاهر سيف الدين موىْل (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 
                                                                                      

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

            2ئي عمل هن هتيو هوئي تو نية كرجو هك هوسس سي كرسوكو
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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
   

    تالوة كيديالقران اجمليد ين  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 املوائد الربهانية ) رات نو مجن هتال ما مجا   11
    ساهتسس وات كيديلسان الدعوة مافيملي  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    )                        

 
 13.         خايل  جككه  ما  صحيح  الفاظ  لــكهي   نسس  ْا يتو    نسس متام   كرو   3 -سؤال

                                                                                                             
مث كان من * ------------او مسكينا ذا* ---------- يتيما ذا (الف

 اولئك*----------وتواصوا * الصربوتواصوا  ------الذين

 -------بْايتنا هم اصحاب  --------والذين* امليمنة---------

 *-----------عليهم نار 

 ------ا  اذاعبًد*---------الذي يَتءار* -------كاىل رِب انَّ( ب

 و َبان كذَّ يَتءار*--------- اوامَر*-------- علْى ان كاَن  يَتءار

-----------* 
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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  

    1 ؟كيدي ؛ 
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 10(                                                                                         حفظ االدعية    )                              

 
                                                                                                                                     6.                                      خايل  جككه  ما صحيح   الفاظ  لكهي   نسس  دعاء  متام كرو3 -سؤال

 
    ---------   لوُبن الهي الُقويا َم  --------  يفيا من الهي االيِدَالّْلُهَم 

-----شكوَن     --------   قاُبن له الِرويا َم---------   اُرن له االبَصوياَم

 ----- واختالِف--------   لَةوِق  --------   ر اُهوتَظ--------شدَة

 
نيححسس  لكهيلي  دعاؤ    ين  ترتيب  جيم   مناز     ما  ْا وسس  ؛   تيم  دعاؤ    ين  2 -سؤال

 4                                                                                                                                                                 .                                                         ترتيب  لكهو     
 

 دعاء داعي العصر وجهت وجهي تسبيح فاطمة
 ركوع دعاء التعقيب نية

 
3 1 5 
2 3 6 
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 (25)                                                       (  الفقة   )                                            
                                                   10          .كرو   سي خايل جككه ثثر    نيححسس  لكهيال   سؤالو  نا  صحيح   جوابو  3 -سؤال 

 .ثثيوائي ، مككر وضوء هن هتئي سكسس ---------  -(الف
  ثثاين    ون  يا  در*           ككالب نو   ثثاين*         

 .؛   --------تو  هي   ثثاين    هج ثثاين نو سواد بدالئي جائي    (ب
 ثثاك*                                              ناثثاك                             *          

 .؛---------- كوا ما سي مشرك خود ثثاين كهينححسس تو  هي ثثاين   (ج  
 ثثاك*                                              ناثثاك                         *          

 يا  عمل  ما  نظر  كرسسس ؟ــكرتا  ثثهلسس  ــم  نا  عمل  ماسي  سككال  كْاَد  بِناهلل  تعاىل  ِا   (د
 قران  جميد  ما     *                                                        مناز   ما*                              

 -------املاء اجلاري يعين      (هـ

 هتميلو ثثاين *           وهتو ثثاين                         *                     
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                                                       5                                                                                                                                                                                                                     2    -سؤال

متارا ايك دوست نسس مناز ين عادة نتهي ،  متارا نصاب ين ذكر سي انسس ملف التوجهي ين 
 .لكهو ، هيمدد سي  متيطط اهنسس مناز ين كئي طرح رغبة ْاثثسو 

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

 10       كوئي هبي ححار  نا جواب متام كرو                                                                                              :1 -سؤال

 نسس ضائع كرسس ؛ تو سوطط هتائي؛؟   مؤمن  مناز(الف
---------------------------------------------- 

 هتائي ؛؟  قريب كيوارسس   بنده خدا سي زيادة ما زيادة(ب
---------------------------------------------- 

 طهارة   كـــئي ححيز ين ححاوي ؛؟(ج
---------------------------------------------- 

 ْاج   نا    زمان ما   ويل االمر   كون ؛؟(د 
---------------------------------------------- 

 حق  نا صاحب  ين والية   نا ساهتسس سوطط  واجب  ؛؟(هـ 
---------------------------------------------- 
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 (25)                                                                                                   (     االخبار)                             

                                 10.   نو نشان لككاؤو   ثثر                 هوئي هت نا   جوابو  ل ما جتنا صحيـحؤاهر س 3 -سوأل  
           ؟ مدينه هجرة كيدي هت وقت كونا ككهرسس قيام فرمايو صلعرسول اهلل ( الف

 ع م موالنا علي      *                                 ع م موالنا محزه         *ابوايوب االنصاري        *           

 .؟و ليد سي علم نزديك   نا     كيا صاحبو    هي  رض سيدنا طاهر سيف الدين(ب

 رضسيدنا عبداهلل بدرالدين *        قسعبدعلي حمي الدين  يسيد    *

 رضسيدنا حممد برهان الدين *                                                                                                  

 .؟ هتئي  كيوارسس  ين والدة  ط عسيدنا حممد برهان الدين   (  ج

 6th March      *                          سنيححر نا دن    *                                   ربيع االخر  - 22  *                  

  ما   نسس كيا شهر      ط عسيدنا حممد برهان الدين    هي  رض سيف الدين  سيدنا طاهر( د
 .بيتهايا  ساهتسس  ختت مبارك ثثر

 امحدْاباد        *                                          سورت  *                                                                      ممبئي    *    
 نا زمان ما كيا دمشن ين فتنة هتئي؟ قسموالي راج  ( هـ 

 لعني عمر*لعني جعفر                 *لعني سليمان                   *
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                                                                                                                                                                      .كهوـنا  جواب ل و سوأل ْا       2 -سوأل  

نسس     ط عسيدنا حممد برهان الدين     هي رض طاهر سيف الدين سيدنا( الف  
                                3               .   كهوـل   2   يهب     وئيـك امها سي  فرمايا   ناية ِع  هج خطاب 

                                  

  

 عايل قدر هي اثثنا منصوص سيدي و موالئي ط ع سيدنا حممد برهان الدين ( ب
      2                                    .لكهو  هت   ححهسس  و نسس هج  خطاب عناية كيد   ط ع مفضل هبائيصاحب

  

 (ثث  مين   سي تشريف   اليا تيوارسسْاجيوارسس )  
---------------------------------------- 

 

 10                                                        لكهو ْا سؤالو نا جواب       1 -سوأل  

ه ْاثث كئي جكك؟نا كاكاجي صاحب نو سوطط نام ؛ صلعرسول اهلل (الف
 شهيد هتيا؟

---------------------------------------- 
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هي دعوة ين خدمة واسطسس سوطط  قس ين فتنة ما موالي راج  لع لعني جعفر(ب
 جان فشاين كيدي؟

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

 ف راكهتا هتا؟يكون هتا ؟ انسس كهاطط تشر قس موالي راج بن موالي حسن( ج
  

 نسس عطار  هي سواري ما ديكها تو سوطط عمل كيدو؟  ر ض سيدنا داؤد  بن قطب شاه(د  

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

 ين والدة كيا داعي ما زمان ما هتئي؟   ر ض سيدنا طاهر سيف الدين  موىل( هـ  

                                   ---------------------------------------- 
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 15                                                                                      (            املوعظة)     

                                                          10                     .مالؤ سي          كامل          نسس                         كامل  3 -سوأل   

    

 شفاء  ححهسس  ككائي نو   ككوشت 3
 دماغ   نسس زياده  كرسس  ححهسس  ككائي نو   ككهي 2
 دواء  ححهسس  ككائي نو  دودهـ 1
 دل نرم  كرسس  ححهسس  دودهي 3
 روكك ححهسس  مسور ين دال 5
 شيطان نا وساوس نسس دور كرسس ؛  سفرجل 6
 معده نسس درست كرسس ؛  رمان 7
 ثثاين  متر 8
 دل نسس ثثاك كرسس ؛  تفاح 9

رسول اهلل صلع مجن نسس اهنا سي   سيد الشراب 32
 شروع كرتا
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                            5                     .ْا سؤالو نا جواب لكهو  2 -سوأل  

                                   
   ثثيوائي هك هنيطط؟كري نسس Boilمشرك نا هاهتــ لككاويلو ثثاين ( الف

----------------------------------------------  
 اهل الكتاب يعين كون ؟ اهنا هاهتــ نو مجن مجائي ؟(ب

----------------------------------------------  
 رويت نسس سونككهوا نا باره ما سوطط بيان ْايو ؛؟                                                                   ( ج

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

 هي كيا عمل نا سبب غالم نسس ْازاد كري ديدا؟            ع مموالنا علي زين العابدين (د

----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 
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 15                                                                     (     لسان الدعوة    )                                                                                                                                                                                        

                   10                                  الفاظ ين مدد سي مجلة بناؤ                                                                                                       3 -  لؤاس

--------------------------------------:هترهتري(3
---------------------------------------------- 

---------------------------------------:شاندار(2
--------------------------------------------- 

----------------------------------------:شاكلة(1
-------------------------------------------- 

----------------------------------------:زيادة(3
-------------------------------------------- 

----------------------------------------:بستان(5
--------------------------------------------- 

         3                                      سوطط بيان ْايو ؛هتندي ين موسم ما وضوء  كروا نا باره ما     2 -ل  ؤاس

                                  

---------------------------------------------- 
                                            2؟   كامل وضوء كونسس كهوائي    1 -ل  ؤاس

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



1 

 

 15(                                                                                           احلكم       -االدب )
                                                                                                                  11               .                          كالم    نسس متام  كرو    -حديث  –نيححسس  لكهيلي  ْاية     3 - لؤاس

 
 ---------بِحا ُيهن َلِا--------الوا  َوُباشَرَو-------و اُلُكَو(3

 -------------------------------َدَساحَل نَِّا(2

 ---------َلَكوَا-------شى قد َمَف---------مشى اىل طعاٍم نَم(1 

 4.                                                                                                               حروف ين معىن لكهو ناكامل      2 -  لؤاس

  كم  ربنا
  احلطب  كالتَا
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 10                                                                                                                (   مضمون    ) 

 ككهنا ثثروككراموهتيا ، ما  سال  ايام التعبدات املباركة  ما مدرسة ْا     3 -  لؤاس
  ةنا مسابق تالوة  مدح وحفظ القرْان الكرمي ، شهادة 

 ْاورن كيليندر 

 كاردس ة  ثثروككرام، هتني استيج  دريس انسس 

  حمرمات و نظافة 

متيطط ْا سككال ثثروككرامو واسطسس كئي طرح تياري كيدي ؟ هي ثثروككرامو سي متنسس 
 سوطط فائدة هتيو ؟ ْا ثثروككرامو ما متيطط سوطط خدمة كيدي؟ هت خمتصر ما لكهو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 


