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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دائرة التربية والتعليم   
         نورهتــ     امريكة

 3415ذي  احلجة احلرام رابعة                                             دينيات ساالهن امتحان                                     :درجة        

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

 دستخط Marks OBT موضوع
   25 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   15 حفظ االدعية

   10 الفقة
   10 االخبار
   10 املوعظة
   10 قصيدة

   10 مدح/نصيحة 
   20 لسان الدعوة

   125 مجلة
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 -ثثر حزن انسس بكاء نا دنو، عشرة مباركة  ع مسيد الشهداء، مظلوم كربالء مو النا االمام احلسني 
 -هي  ط عنا داعي ، سيدنا و موالنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ص عامام حسني ُمقِبلة ؛، 
نا عرس مبارك ين وعظ ما  قساملوىل املرتاض سيدي عبدالقادر حكيم الدين  -افريقة ما 

 :هدايات فرماويعشرة مباركة ين ُاهبة واسطسس مؤمنني نسس 

 

ْا عرس مبارك نا دن ما وسيلة لئي نسس حكيم الدين موىْل نو، برهان   -هي هبي متنسس سككال نسس ”
نو الدين موىْل نو وسيلة لئي نسس، امام الزمان نو وسيلة لئي نسس، دعاة، طاهر سيف الدين موىْل 

متنسس هي ثثظظنححاؤطط ححهوطط  -وسيلة لئي نسس، دعاة نو وسيلة لئي نسس، حدود نو وسيلة لئي نسس 
انسس ثثححهي عشرة مباركة ْاؤسسس، حسني ... ؛ فقط، { ايك بسس مهينه ... -متنسس، هك هوسس 

يك ايك نا دنو ْاؤسسس، مهنا سي متيطط تياري برابر كرجو، ْا دس دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ا
مؤمن نسس، سككال نسس،  عامل ما سككال نسس كظظوطط ححهوطط، سككال نسس ثثظظنححاؤجو هك مهنا سي تياري 

؛،   schoolكرجو برابر، كوئي امي هن كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نظظيطط مليت،  يا 
 ظظلي تاري  رحرم ين انسس بييي تاري   ه حسني ناثث... ؛، ْام ؛، اوم ؛،   examيا

ككهوٌرا ححلتا ححلتا ركي ككيا، هي تاري  وعظ شروع هتائي ؛، برابر سككال حاضر هتاجو،  كوئي 
جيم  -ايك هبي باقي هن رهسس، امي نظظيطط هك عاشوراء نا دن، يا  سنيوار هوئي، رويوار حُحهضّضي ما 
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Europe  ماAmerica  سي،  ما هوئي ؛، ْا ححهضضي نا دنو ما مهيطط تو ْاوي سكائي مهارا
سككال نسس واجب ؛ ، الزم ؛، ْا حسني نا سبب سي تو اثثنسس مؤمن ؛، ْا ! بييا دنو ما نظظيطط

يا تعليم ليوا جاؤ ححهو،  ...اميان ين دولة، ْا اثثنسس  ه روزي ملسس ؛ نسس كونا سبب ملسس ؛ ؟  
و موكي نسس جاسو تو ج... سوطط تعليم ليوا جاؤ ححهو؟  كـئي تعليم ليوا جاؤ ححهو؟  ْا تعليم -كـئي 

وه تعليم ما هبي متنسس نقصان هتاسسس، امي هن مسيهو هك مهيطط ْا دنو ما ْاؤسوطط تو مهنسس كـئي 
تو سككال نسس كظظوطط ححهوطط، متام عامل ما كظظوطط ! هتاسسس{ متنسس فائدة انسس فائدة! هن ... نقصان

،  ه  College going  ،School going  ،Office goingححهوطط، بححه ؤ، 
ْا  ... كوئي رحروم هن رهي جاجو، ... هبي هوئي، ثثظظلي تاري  سي برابرسككال وعظ ما، 

برابر ْاوسس سككال  ...برابر تياري هبي كرجو، !  ...حسني هي اثثنا واسطسس سوطط سوطط كيدو
دن ؛ ، انسس كتنا كالك ْاوا نو ؛؟ بسس  (9)ْا اّكها ورس ما ْا كتنانـَو! كتنا كالك! دن (9)وعظ ما، نـَو

ودهارسس كظظاطط كظظئيسس ! تني كالك تو ْاوا نو ؛ ! كالك، كتنا كالك اّكها دن ما (3)كالك تني (2)
 ! "؛

 

خدا تعاىْل اثثنا ْاقا انسس موىْل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين ين عمر شريف نسس صحة انسس 
 .ْامني. امة دراز انسس دراز كرجوعافية نا مالبس ضافية ما تاروز قي
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 :مقدمة ثثٌرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو

 (5) وعظ ما حاضر هتاوا واسطسس كـئي طرح سي تياري كرسس؟ سوطط عذر هن كرسس؟ (1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) عشرة مباركة ين وعظ كـئي تاري  سي شروع هتائي ؛؟ هي دن ما سوطط بنو؟  (2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4)     هي سوطط هداية فرماوي؟ ط عتعليم لينار نسس موىْل  (3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (4)     نا سبب اثثنسس سوطط نعمتو ملي ؛؟ ع محسني امام  (4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)     كتنا دنو وعظ ين جمالس ما حاضر هتاوا نو ؛؟ (5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)    هي كيوارسس انسس كظظاطط فرماوي ؛؟ ط عْا هدايات موىْل  (6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) .ْاثث نا طول العمر ين دعاء كرو. ونا داعي نو نام مبارك لكه ع مامام حسني  (7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 15                                                    حفظ القرْان

 1ئي سورة ين تالوة  تني وار  كرسس تو  ثثورا  قرْان  ثثرهوانو  ثواب هتائي ؟كـ (الف)

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

 4.                                                                    هي سورة نسس خوش خط سي لكهو( ب)

 
 
 

 4.                                               سورة اهلمزة ين ثثانححمي انسس ححهيت ْا هي لكهو( ج)

 
 

 6.                                                                                                              خايل جككة متام كرو( د)

واليل * اذا جلها-------* -------والقمر اذا * وضحها------
 *وما طحها-------* وما بناها--------*--------اذا
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 15                                                                               حفظ االدعية                                

 12                                                                                                                      .ْا   دعاء   ين  خايل جككه  ثثُر   كرو(الف)

ُدَكّوََّّلّلَهّّا
َ
م
ْ
َكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاّنَاَّّنح

ُ
ِفر
ْ
غ
َ
نَْست

َ
ّ و

َ
لَْيَكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو َ

ع

ّ
َ

ْ
َخْي

ْ
اَلّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ّّلََكّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َ
َشع

ْ
َنخ

َ
ّو

ّ
َ
ّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُ
ِلع
َ
ت
ْ
َنخ

َ
ْنّّّو ّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمّمَ ّاَلّلَُه

لََكّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاّيَاكَّ
َ
ّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َ
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ِالَْيكَّنَْسّ
َ
ّعىّّو

َ
ْوّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُ
َكّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنْرج

َ
َذاب

َ
َنَخاُفّّع

َ
و

ّّ ِّّاّنَ ّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِجّدَ
 
ق
َ
ح
ْ
ل
ُ
ّم
َ
ن
ْ
  .ِّّّّّّبالَكاِفِري

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

  منرب

الَعزيِز  ِبَك  ن  ِنَزاِر  اَلَناَموو   



8 
 

ِرَكِبَنٍص ر  ُصوٍنَل امَلِعٍيٰمَمواَلَنا ِاٍسو   

 امُلعِز لِديِنَك ن َمعِدا والَنوَم 
 

 الـــفـــقـــــة

 .غلط   نشان  كرويا         (  الف)

  غري بالغ فرزند مسجد ما اذان هن ْاثثسس 3
  دسساذان ترتيل سي اذان  2
  امامة ين مناز ما ثثهلي صف ما كهرا رهوو 1
  اذان دينار    قد قامت الصلوة  كهسس 4
  قبله سي منهــ   ثثهراوا سي مناز تويت جائي ؛ 5
  اذان انسس اقامة  قبلة رو كهرا رهي نسس دسس 6
  ْاندهي، زلزلة ،بارش يا هي مثل طوفان نا وقت اقامة دسس 7
  تورو  جائز ؛ مناز ما ْانككال 8
  مناز ما ْانكهــ بند كروو جائز ؛ 9
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  مناز ما ححهينك ْاوسس تو بالكل ْاهسهت سي ححهينكسس 31
 

 

 االخبار

 .صحيح جواب خايل جككة ما لكهو

 .سيدنا قطب الدين الشهيد نا شهزادي ؛-------(3

 (عجب بوصاحبة ، سكينه هبن صاحبة، راين ْائي صاحبة)

 .سيدنا قطب الدين الشهيد نو دمشن ؛--------لعني(2

 (ابن ملجم، معوهي، اورنكك زيب)                           

 .ما شهيد هتيا ---------سيدنا قطب الدين الشهيد ( 1

 (اجني، امحداباد، برهانثثور)                                                    

 .الدين الشهيد نا شهادة ين بشارة ْاثثي هيتهي سيدنا قطب --------(4
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 (صلع، رسول اهلل  ع م، امام حسني ع مموالنا علي )                                         

 (31،  6، 7)  .ككاري هبري نسس كتابو لويت نسس لئي ككيا--------دمشنو (5

 املوعظة

 (7)                              .خايل جككة ثثوري كرو(الف)

 (تسليم، سالم)كرسس--------والدين نسس هر روز(3

 (شكر، كــــفر  )كرسس-----والدين نو مهيشه (2

 (مجن، دعاء)كرسس------والدين  واسطسس هر روز ( 1

 (اف، خراب وات)هن كهسس------والدين نسس كوئي دن (4

 (، كامنام)تو فورا جواب دسسبالوسس واسطسس -----والدين كوئي ( 5

 (هبالئي، اقتداء.)كرسس-------والدين ين (6

 (كهرا هتائي، بيتهي جائي )-------والدين ْاوسس تو اهين كرامة واسطسس (7
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 3.            متارا والد انسس والدة نو نام لسان الدعوة ما لكهو( ب)

  والدة  والد
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 قصيدة

       كامل   ب   نا مصراع ساهتسس مالؤع نا هج منرب ؛ هي منربكامل الف نا   مصرا   

....اعالم حبكم    انتم يا ال طه 3  

الظلمواحاط ظلم    هلل رأس قد على 2  

...ٍبِكي احُلسني ـَن 1  اكرم اخللفة جاها   

...تسري قوافلنا 4  برأس رمح قد على   

...َفلَتٍنُظُروا َساَديت   سورة كهف قدتال 5  

.. نوؤشلا رغ نمالذي حاز   يهولين حال احلرم 6  

ــبع الئاقسوف يأيت  7  ملك احلسني بكربالء   

مل مكركذي عبدكم 8  وكل سر قد جال   

نة واهادهم اجل   فلك احلسني بكربالء 9  

كنيدل فيس وطول اهلي 31  يك عنه يتالهى   
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 مدح/نصيحة                              

 6.                                                                    ْا نصيحة متام كرو(                   الف)

 هج نسس ؛ خامت------هك                                           --------امام العصر نو 

 ثثر دائم-------ثثر الزم                                                  نسس اهين -----ححهوطط اهنا

 ححهوطط--------ميطط سيف الديــــــــن                                           

 ححهوطط --------؛ هي باطن مــــيطط                                               

  4               .بند لكهو 2برهان ديطط سيدنا    ْامدح ما سي كوئي هبي ( ب)

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------ 
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 لسان الدعوة
نيححسس لكهيال كلمات كوئي لفظ ين معىن مسجهاوسس ؛ اهنسس ثثرهي نسس ( الف)

 10                                    .مناسب لفظ اهنا سامنسس لكهو

 بركة، كرامة، قرأة،تواضع، شفاء،كنس، ككهري ، بزرككو،نطافة ، لقمة
 --------------كروو                  هارو ج ككهر ين(3
 -----------تدرسيت، صحة حاصل هتائي       (2
 -------------هبتر حلن ما قرْان جميد ثثرهوو           (1
 -------------مهويت عمر نا لوككو                          (5
 ------------(   مال، فائدة)زيادة هتائي (6
 ----------ة ْاثثوو اهنو خيال راكهوو     كوئي ححيز نسس عز(7
 ----------مننتائي سي ثثيش ْاوو، ادىن هتئي رهوو   (8
 ------------مجن نو نوالو   (9

 -------------كححرو هتاوو  (31
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 8                       .سي لكهو ءالمالا ةحص سسناوارنية خوش خط نكلمات  (ب)

، امام نا نا سلطان قاهر ْاثث ؛  ادشان عجب ؛، خهي دعاة ما باومنا داعي ين "
برهان باهر ْاثث ؛ ، حسني نا سححا عاشق ْاثث ؛ ، حسني ين شهادة نا نتيجة ْاثث ؛ 
، حسني ين دعاء نا مثر ة ْاثث ؛ ، دعاء نا نعم الوارث ْاثث ؛ ، ايكاومنا داعي سيدنا 

 "نا شهزاده انسس منصوص ْاثث ؛  رضطاهر سيف الدين  
 4:ءالما         4: طخ  ميسقت ين ربمن

 
 
 
 
 
 

    2 ورك ءاعد ين رمعلا لوط ان ع ط ىْلوم اقاْ يئل ةكرب ين ةينارون تاملكان رثثوا

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

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


