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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

5341 –ينيات  ساالهن  امتحان د  

 
 

                             511:مجلة ماركس                                                                                                                                                                                                                                  الدرجة  السادسة 
     ----------------------------------------------------  

 دستخط حاصل كيدا Marks موضوع
   20 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 هالفق
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 لسان الدعوة
   15 احلكم
   10 االنشاء

   150 مجلة
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    01      مقدمة
 

ُمقِبلة  -ثثر حزن انسس بكاء نا دنو، عشرة مباركة  ع مسيد الشهداء، مظلوم كربالء مو النا االمام احلسني 
املوىل  -افريقة ما  -هي  ط عنا داعي ، سيدنا و موالنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ص ع؛، امام حسني 

نا عرس مبارك ين وعظ ما عشرة مباركة ين ُاهبة واسطسس  قساملرتاض سيدي عبدالقادر حكيم الدين 
 :مؤمنني نسس هدايات فرماوي

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

سس، امام الزمان نو وسيلة لئي نسس، دعاة، طاهر سيف الدين موىْل نو وسيلة لئي نسس، موىْل نو وسيلة لئي ن
هجي  -متنسس هي ثثظظنححاؤطط ححهوطط متنسس، هك هوسس  -دعاة نو وسيلة لئي نسس، حدود نو وسيلة لئي نسس 

م هتاسسس، ؛ فقط، ْا مهينه هوسس متا{ دن ؛، ايك بسس مهينه{ هتوري وار ؛، ككهين وار نتهي، هتورا
ذي القعد انسس ذي احلج ْاؤسسس،  ذي احلج نا مهينه، عيد نا مهينه، طاهر سيف الدين ين ميالد، 
غدير، انسس ثثححهي عشرة مباركة ْاؤسسس، حسني نا دنو ْاؤسسس، مهنا سي متيطط تياري برابر كرجو، ْا دس 

سككال نسس كظظوطط ححهوطط، سككال نسس  دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، سككال نسس،  عامل ما
ثثظظنححاؤجو هك مهنا سي تياري كرجو برابر، كوئي امي هن كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نظظيطط مليت،  يا 

school ؛،  ياexam   ؛، ْام ؛، اوم ؛، ثثظظلي تاريخ سي، ثثاححهو كظظوطط ححهوطط، مكّرر كظظوطط
حمرم ين انسس بيجي تاريخ هج حسني نا ككهوٌرا ححلتا ححلتا ركي ككيا،  ححهوطط هك بيجي تاريخ، ثثظظلي تاريخ

هي تاريخ وعظ شروع هتائي ؛، برابر سككال حاضر هتاجو،  كوئي ايك هبي باقي هن رهسس، امي نظظيطط هك 
ما هوئي ؛، ْا   Americaما  Europeجيم  -عاشوراء نا دن، يا  سنيوار هوئي، رويوار حُحهضّضي ما 

سككال نسس واجب ؛ ، الزم ؛، ْا ! نا دنو ما مهيطط تو ْاوي سكائي مهارا سي، بيجا دنو ما نظظيططححهضضي 
حسني نا سبب سي تو اثثنسس مؤمن ؛، ْا اميان ين دولة، ْا اثثنسس هج روزي ملسس ؛ نسس كونا سبب ملسس ؛ 
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تعليم ليوا جاؤ ححهو؟  ْا سوطط تعليم ليوا جاؤ ححهو؟  كـئي  -يا تعليم ليوا جاؤ ححهو، كـئي ... ؟  
جو موكي نسس جاسو تو وه تعليم ما هبي متنسس نقصان هتاسسس، امي هن مسجهو هك مهيطط ْا دنو ما ... تعليم

تو سككال نسس كظظوطط ححهوطط، متام عامل ! هتاسسس{ متنسس فائدة انسس فائدة! هن ... ْاؤسوطط تو مهنسس كـئي نقصان
، هج هبي هوئي،  College going  ،School going  ،Office goingما كظظوطط ححهوطط، بححه ؤ، 

دن ما، هك هن مهيطط تو  (9)كوئي حمروم هن رهي جاجو، ْا نـَو ...  ثثظظلي تاريخ سي برابرسككال وعظ ما، 
صاحب كالسس جئيسوطط، هجي ايك بسس دن ضضهريي جئيسس ثثححهي جئيسوطط، ثثنجنت ين ذكر ما جئيسوطط، امي 

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

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

 
نسس عافية نا خدا تعاىْل اثثنا ْاقا انسس موىْل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين ين عمر شريف نسس صحة ا

 .ْامني. مالبس ضافية ما تاروز قيامة دراز انسس دراز كرجو
 
 
 
 

 :مقدمة ثثٌرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو
 (2)  هي عشرة مباركة نا ثثظظلسس كيا كيا ميقات ين ذكر فرماوي ؛؟ ط عْاقا موىْل  (1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) رسس؟وعظ ما حاضر هتاوا واسطسس كـئي طرح سي تياري كرسس؟ سوطط عذر هن ك (2
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)      حمرم احلرام ين بيجي تاريخ سوطط هتيو؟ (3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 (3)     نا سبب اثثنسس سوطط نعمتو ملي ؛؟ ع محسني امام  (5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)     كتنا دنو وعظ ين جمالس ما حاضر هتاوا نو ؛؟ (6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)    كيوارسس انسس كظظاطط فرماوي ؛؟هي  ط عْا هدايات موىْل  (7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (2) .ْاثث نا طول العمر ين دعاء كرو. نا داعي نو نام مبارك لكهو ع مامام حسني  (8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (   51   )             حفظ القران  اجمليد
8                                                                                                                           .نيححسس  خايل جككه  ما  الفاظ  لكهي  ْاية  مكمل  كرو   -الف   

    1ىلّْتَوــــــ   َوــي  ــــــــــــــِذالَّ    1ى شْقَ اال    ــــ  ـــــــــــــــ  صْلهَاَيالَ          1 ىّظتَل  ــ  ــــــــــــــــم ـُكــرُتنَذَاَف   -5            
       1  نِيَتَفَش  ـــــــــــــــــــ  َوــــــــــــــ  َو    1  نِييَنه  َعـــــــــــــــــــــــ   َلـــم  ـــَلَا   -0            
      1 نَيِلاِفَس   َاسَفل   ُهدْنَدـــــــــــــــ   َرـــــــــــ      1 مَيِ  قوـَــــــــــــــــــ  تــيف   ــــــــــــ  اَننَســــــــــــــ    ااِلــــد   ـــــــــَقَل  -4             
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4                                                                                                                 .كامل     ب       ماسي  مالوو   كامل     الف       ين  ْاية  نا ثثححهي  ْاية   -ب  
                                     الف                                                                                                                                                                       ب

1تِرالَوفع  َوالّشَو                                                                                                                     1  ىْشغا    َيَذِا   يِلالََّو  -5  
1 ةَعِشخَا  ٍذِئوَمه  َيوُجُو                                                                                                  1      شٍرَع ٍليَاَلَو  1جِرالَفَو    -0  
1ىلَّْجــَت    ذَاِا    ِرهَاالَنَو                                                                                              1 َبَت َو  ٍبَهيب  َلا  َاَدتبت  َي  -4  
  1 َبَسَك    مَاه  َوُلمَا  نُهى  َعغْنَا  مَا                                                                                   1  ةِ َيِشالغَا  يُثِدَح  َكتَال  َاَه  -3
1 نَييِنِس    وِرُط َو                                                                                                    1وج    ُرالُب  ِتذَا   مآِءالَسَو  -1  
               1 وِدوُعـَمـال  وِمالَيَو                                                                                                                 1    وِنـُتـيالَّزَو  نِيالِتَو  -6

3.                                                                نا نيححسس  نشان  كرو  ؛  اهنا   قلقلة    0ما  بسس بيوسس  ْايتو ما   نيححسس  لكهيلي  -ج  
                        1ِاَنه َهَو   ُيبِدُئ َوُيِعيُد                  1ِانَّ َبطَش رَ ِبَك  َلشِديد                        
 
 
 
 

                                                                                                                                             حفظ  االدعية             )   51    (                                                                                                        
1                                                  .                                        نيححسس  لكهيلي  دعاء  نا  الفاظو  كــئي دعاء  ما  ؛  ؟   هي  مالوو (     الف)     

يا  داِعَذْه  نَِّا  َمُهللَّْا                                                          ـِنَيمـَلالعَا  ِب َر   ي  هلِلِتمَاَمَو    -  5                      
ُتبَاِـّّيـالطَّ  اُتَيِحلَتَا                   يَنِرِهَطـَتُمـال  َني  ِملِناجَعَو   -2        

حْيَا  يهَاَلَع   َمُهللَّْا                                                                                        ة       ـَيـِتاْْ  َةاَعالَس  وانَّ   -3           
         َيجِهَو  هُتَجَو                                   ير                            ِدَق   يٍءَش   لِِّّى  ُكْلَع  َكـَّنِا    -3                     

     َكمِدحَبَو   َمُهللَّْا  َكَنبْحُس                                                                                   يَنِذِئَ اال  ُةـصَمِع  َوُهَو    -1                       
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   3                                                                                                                                                             .ثثورو نيححسس لكهيلي دعاؤ  ين  خايل  جككـه        (ب)   
نَيِمَلالعَا  بِّ َر  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   هلِل  َيَمحيَا   َ ويت  ـــــــــــــــــــــ     وْلَص  نَِّا          -5  
  يَنِذِئَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال   َوُهَو   مًاـيـِظَن  صِّم  يف   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الَنِهَمِتمَاـــــــــــــــــ   ِا  َلَعَجَو        -0
ير          ِدـَق ئٍيى ـــــــــــ  َشْلَع  نَكــــــــــــــــــــــــــ  ِا  نيَاالُدَو  يِنيف الدِّ  َةَيِفالعَا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   َو   َكُلسَئين  َااِ َمُهللَّْا      -4

5                              ئي  سورة ثثٌرهو  ححهو؟ــين  مناز  ما  متيطط  ثثهلي  انسس  بيجي  ركعة  ما  ك"    ِتفَافع  ااْلَد "  ( ج)     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        ــــــــــــــــــــــــــ                                   

 

                                                                                                                   (  01     )   الفقه

 51.                                                                    كرو          Oؤالو  نا صحيح  جواب  ثثر          نيححسس  لكهيال  ُس(    الف  )  
 .ماري  ُاَمة  نا  ُفُقراؤ  ين  حج  ؛    ----------فرماوسس  ؛ هك   صلعرسول اهلل -5

 هي  كيو  عمل   ؛؟                
 .   مجعة  ين  مناز  ين  طرف  جلدي  جاؤ.  *            كروو   صدقة  *                                          

 .تسبيح     االعظم  ين  مناز  ثثٌرهوو*                                        
 سي  ْانككلي ما  ِشفاء هتائي ؟    كيادن  ناخون  كــتروا      -  0

 ُجُمعة  نا  دن*        سنيوار نا  دن                             *                             سوموار نا  دن      *                                

 مامة  ساهتسس  ثثٌرهسس  تو  اهين  مناز  ابرار لوككو   ين  مناز     ساهتسسمؤمن  كــئي  مناز  ِا            -  4
 ؟            ع   هتاسسس  ِف  َر                                

 عصر   ين     *        فجر  ين                                  *        مغرب  ين                           *                               
 كيوار  سي             ثثر  صلوات  ثثٌرهنار  نا  نامو    صلعحممد   انسس  ْاِل  صلععة  نا  دن  فرشتاؤ    حممد ُمُج          -3

 كيوار       لكك   لكهسس  ؛ ؟                       
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 .فجر           سي       ظهر  تك.          *            فجر          سي       مغرب  تك*                                               
 .غرب     سي       فجر  لكك  م*                                             

 ئي  صف  افضل  ؛   ؟ــمردو  واسطسس  ك          -1
 ثثهلي   صف               *             وححماين  صف          *        ْاخري  صف             *                                            

 ا  ْاوسس  انسس  اهين  شهادة  جائّز  راكهوا ما  ْاوسس  ؟مان  كروا مكيا شخص  ما  خري  نو  كُك   -6
 ثثانحح  وقت ين  مناز   *      روز  صدقة  كرسس  امها         *          زكوة    برابر  ْاثثسس   امها          *                                   
 .مجاعة  ساهتسس  ثثٌرهسس   امها                         

 عيكل  ين  سوطط  معىن  ؟"           -7
 صفو  ين  مجين طرف  كهرا رهي  مناز  ثثٌرهوو                                 *           بيتهي  نسس  مناز  ثثٌرهوو                 *                               
 صفوف   نا   ثثيححهسس  اكيال   كهرا  رهي  نسس  مناز  ثثٌرهوو*                             

 تين  مناز  نو  ثواب  هتائي   ؟    ـثثٌرهو   تو  ك   مسجد  احلرام   ما  مناز "            -8
 دس    هّزار  *              ايك   هّزار                          *   هــ                     ـك ايك  ال*                                   

 كيا دن  غسل  كروانو    بيان  ْايو  ؛  ؟         -  9
 نا  دن                 مجعة*               منككلوانا     دن                      *           سنيوار  نا  دن                       *                               

 هين   سوطط   معْنى  ؟ِا.      ع  كروو ِطـَرحام  نسس   قَا            -   51
 روو        كـقرابة  واال   سي   قطيعة   *                    يعة   كروو                   ِطـَدوستو   سي   ق*            
 قطيعة   كرووماطط  باوا   سي   *               

 .                   جواب  لكهو   نا   نيححسس  لكهيال  سؤالو  (    ب  )   
 3داء  كرسس  ؛  ؟                        خدا تعاىل  نا  امر  سي ايك   فرشهت  سوطط  ِن"    َليَلُة  اجُلُمعة  "      -5
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               ---------------------------------------------- 
              ---------------------------------------------- 
              ---------------------------------------------- 

           ----------------------------------------------- 
 هي سوطط   صلعوت  هتئي  تو  رسول اهلل مامة  سي  ُفِا     ين  فجر  ين  مناز ع مي موالنا عل  -0

 0                                                                                                              فرمايو  ؟                                                                                                                      رشادِا             
              ----------------------------------------------- 
              ----------------------------------------------- 
            ----------------------------------------------- 

 فرماوسس  ؛  هك   ححار  شخص  عمل  نوا    كرسس تو  هي  ححار  شخص  كون       صلعرسول اهلل     -4
            3                                                                                                                                                                               ؛ ؟                                                                                                   

 (5       )---------------------------------------------- 
 (0      ) ----------------------------------------------

(4        )---------------------------------------------- 
(3         )---------------------------------------------- 

                
 1.                                                 كهو عمل  ل    1-مجعة  نا  دن   كيا  كيا  عمل  كرسس   ؟    كوئي  هبي  ثثانحح   -3

    ----------------            ---------------        --------------- 
                                                     ----------------               ---------------          
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                                                                                                                                                           االخبار           )    01     (             

 1.                                                               نشان  كرو      O نيححسس  لكهيال  سؤالو  نا صحيح  جوابو  ثثر      (    الف)
 هي  شان  نو  معجّزة   موالنا  طاهر .  ئي  ـكك  باغ  بين  كك   ثثر  ْا  ع  مبراهيم  اهلل   ِا نّيُب       -5

                       نا  زمان  ما  كيا    ككام  ما  ظاهر  هتيو ؟                                                                                    قسسيف  الدين                      
 يلي   ما امِر      /              سورت   ما     /ممبئي   ما                                                                                 

 كاح  كـئي  نا ِن  طعساهتسس  سيدنا حممد برهان الدين   قساهلل  ْائيصاحبة بو صاحبة  امةُ      -0
                                                                                                                                                     جككه  هتيا ؟                                                                                                                                 

 الربكات  ما     يوانُ اجلامعة  السيفية  نا  ِا       /املساجد  ما                     ُةَرممبئي  ين  ُغ                                
 م   ما    ظَّسورة ما املسجد املَع     /                                                                                                   

 ي  رهيا ؟    ِوسَتنا ورس لكك  دعوة  نا  عرش  ثثر  ُمـتـك رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين      -4
 ورس    31             /ورس                        41    /ورس                 37                                        

 بارك  كيا  ككام  ما  ؛ ؟                                          ين  قرب  ُم رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين        -3
 /ُاجني    ما                     /             ماندوي   ما          /جامنككر   ما                                                             

 اهلل  ْائيصاحبة  نو  نسب  كيا  داعي  لكك   ثثهنححسس  ؛    ؟   بوصاحبة  امُة      -1
 /      رض   سيدنا  قطب الدين  الشهيد    /           رضسيدنا  يوسف  جنم الدين                                             

 .   رضسيدنا  داؤدد  بن  عجب  شاه                                                                                                 
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 51             .اهنا  سامنسس  لكهو           "غلط    "؛  يا                     "صحيح "نيححسس  لكهيال  مجالؤ       (      ب)
 -------.      ب  ؛هَانو  نام  مبارك   امساء  بنت    ِش  رضرة امللكة  احُلموالتنا             -5
 -------.   بلة  ما  ؛ين  قرب  مبارك   ذي  ِج رضموالتنا  احلرة  امللكة            -0
                            نا شهيداهن  بنايا  قسالشهيد  الدين   طبـهي  سيدنا  ق قساهلل  ْائيصاحبة     بو صاحبة  امُة       -4

                                                                                                                                                                                                                                                                  ------- 
 "             منصور اليمن   "   نسس      رضهي  سيدنا  حممد  برهان الدين    قسسيدنا  طاهر  سيف الدين         -3

 -------.   كيدو    ناية نو  خطاب  ِع                    
 -------.   قرب  مبارك   ممبئي  ما  ؛ ين    قسبو صاحبة  امة   اهلل   ْائيصاحبة         -1
 ---------. ين  قرب  مبارك   ممبئي  ما  ؛  رضسيدنا  حممد  برهان  الدين         -6
 --------.  ين  والدة  ليلة  القدر  ما  هتئي   طعسيدنا  مفضل  سيف  الدين    -7
 ---------.  نككر  ما   ؛مسيدنا  عبد القادر  جنم  الدين زض   ين  قرب  مبارك  جا   -8
 --------.  رانو  رومال موكاليونسس  ثث رض هي موالتنا احلرة امللكة ع مامام ْامر   -9

 --------مي تاريخ وفاة هتيا   00ربيع االول  ين     رضسيدنا حممد برهان الدين   -51
 

)ب(    نيححسس  لـكـهيال  سؤالو  نا  جواب  فقط  ايك  مجلة  ما  لـكـهو .                                                                                                               1                
كون  صاحب  ؛؟          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "    عل الَن  ُفخاِص"     -5  
كيدا ؟    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هي  ثثهال كونا ديدار  ع مالدة  بعد  موالنا  علي ِو  -0  
موكو؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن  ما  سوطط ِه تو  َر   هي  يهودي  سي  قرض  ليدو  ع مموالنا  علي   -4  
    هتيو ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل  هي  دعاء  كيدي تو  ْامسان  سي  سوطط  ناِز  ع مفاطمة موالتنا -3
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رماوي  ؟ـهي  كيا  موْلى ثثر  نص جلي ف  رضسيدنا حممد برهان الدين  -1  
               ----------------------------------------  

ين  جويت درست  كيدي    هي  عمل  سي  متيطط  هي       صلعهي رسول اهلل   م عموالنا  علي  (  ج)  
1                                                                                                                        .هو ـكـسوطط  سبق  حاصل  كيدو    ؟  تفسري  سي  ل                      

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

                                                                                                                                        
 

 املوعظة             )  51  (
 )الف(        فقط  ايك  مجلة  ما  جواب  لكهو.                                                                                                                                                                                     1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرد  ثثوتاين  انككوهتي  ما  كتنو  سونو  لككاوي  سكسس  ؛     -5  
عرب  لوككو  نو  تاج  سوطط  ؛؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب هتائي ؟     وين  مناز  نو  ثـتـك  انسس  عقيق  ين  انككوهتي  ثثهين  مناز  ثثٌرهسس  تو  كماِن   -4  
جهنم  نا  لوككو  نو  ككهنو  سوطط  ؛؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3  
                    ــــــــــــــــــهي  لعنة  كيدي  ؛؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صلعكيا بئريو  ثثر  رسول اهلل      -1

 1                                                      .اهنا  سامنسس  لكهو            X؛       يا                            نيححسس  لكهيال  مجالؤ          (      ب) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  انككوهتي  دابا     هاهتـ   ين ناهين  ْانككلي  ما  ثثهنسس    مردو -5
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ماال  ثثهنسس بئريو  ثثوتاين  ككردن  ما  ححاندي  يا  سونا ين     -0
             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. هنو  ؛ـو  نو  كِكـنا  لوككم  هنو  جهَنـهند  نو  كِكـلوك  -4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ.  ل خاهن  ما  لوتا ،  ححاكهري  ،  ولنككري  وغريه  برابر هوئيُسُغ  -3
           ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  سكسس  ؛  عمال  كريسِتنككهي  ِاـوال  انسس  كككهر  ما  هر  شخص  ايك  بيجانو  ُت  -1
 مياين  ماحول  قائم ئي  طرح  ِاــهر  ما  كـنا  فرمان  سي   متيطط  متارا  ككطع  ْاقا  موْلى  (   ج)

 1                                                                                                                            .هو ـححيّز  لك    1-كوئي  هبي ثثانحح        هسو ؟ـراك                      
    5  ------------------------------------------------------

0-------------------------------------------------------
4-------------------------------------------------------
3-------------------------------------------------------
1-------------------------------------------------------  

 

 

 
                                                                                                                                                               لسان  الدعوة                  ) 51  (

  
 6                           .                                       نيححسس   لكــهيال   الفاظ  ين  معىن   لسان   الدعوة   ما   لكــهو   (         الف )

  فسالَن ُيِخَس  نككيـت  لةشاِك
  طع اعلى  ور ُضُح  ُحسُن  الّذِ  كـر  ُحرمة
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 3                                                        .         هوـالفاظ  بناوي اهنا سامنسس  لك    0بسس    ْا  الفاظ  ماسي  بيسرا (            ب) 
 --------------                               ----------------  : قِئاَلى اخَلوَلَم   -5
 --------------                               ----------------           :       خاندان  -0
     --------------                               ----------------              :  خيشوان   -4
 - -------------                                 ----------------             :     يَنِرطاِه   -3

 1        (ل  ستقِبُم   -حال       -ماضي  )  .هو ـلكمجالؤ  نا  سامنسس  اهنو زمان هيال   ـنيححسس  لك(  ج) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.      تاب  لئي  نسس   ْاوجو  ـسككال  ثثوتاين  الكك الكك  ك    *                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.   سككال  الكك  الكك  رائي  ْاثثسس  ؛     *                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  نسس ثثكروا  جال  بححهايو    كاري هي كبوترِش    *                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. مغرب نو فرض هن هتئي جائي هت سي تيمم كري مناز ثثٌرهي    *                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         .  ك  ْاثثواما  ْاوسسسكـَنا  شيعة  نسس  ِس ع مامة نا دن  موالتنا  فاطمة  يق   *                     
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                                (   51   )احلكم                                                                                                                                                            
 

 5                                                                  .هو  ــكـحوى  لْا  حديث  ين  ِف"    كر   ــُش  ِمَعبالنِّ  ُثُدَحلَتَا"    (الف)
   -------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 
 كوئي  هبي     كرسو  ؟كر  ــُشكر  كري  ين  ِذئي نعمتو  ــئي كــين  ك  ع ط متيطط  ْاقا  موىْل (     ب)

 1                                                                                                                                                                                              .هوـكـنعمة  ل   1-ثثانحح                       
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 6                                                                            . حديث  انسس  كالم  ين  خايل  جككه  ثثوروسس  لكهيلي  نيحح(    ج)
 4                                                                              . هوـكـانسس  اهنا  فحوى  ل                                                                                                                            

 .ٍةَمسِلُم  ــــــــــــــــــــــــــــــ   َو  لِّى  ُكْلــــــــــــــــــــــــــــــــ   َع  لِمـــــــــــــــــــــــــــ       الِع  -5
 .ر ــكــوها  ـــــــــــــــــــــــــــــ   الُشُرفََّنـَال  تـــــــــــــــــــــــــ    َف  ُفطرَات  ـــــــــــــــــــــــــــــ   َاَلَصَو  َاذاِ -0

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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 51االنشاء                                                                                                                                                                                                                                                    
 .  سطر  نو  مضمون  لكهو  51نيححسس  لكهيال  تني  عنوان  ماسي  ايك  عنوان  ثثر  

 لِملِعكَا   َفَرال َش                                            
 هر    ــمؤمن  نو   كك                                                                                                     

 عشرة مباركة ين بركات                                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

  
 
 


