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  (20)مقدمة       

687 

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

بة واسطسس نا عرس مبارك ين وعظ ما عشرة مباركة ين ُاه 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 ”
موىْل نو وسيلة لئي نسس، امام الزمان نو وسيلة لئي نسس، دعاة، طاهر سيف الدين موىْل نو وسيلة لئي نسس، 

هجي هتوري  -متنسس هي ثثظظنححاؤطط ححهوطط متنسس، هك هوسس  -دود نو وسيلة لئي نسس دعاة نو وسيلة لئي نسس، ح
؛ فقط، ْا مهينه هوسس متام هتاسسس، ذي { دن ؛، ايك بسس مهينه{ وار ؛، ككهين وار نتهي، هتورا

انسس  القعد انسس ذي احلج ْاؤسسس،  ذي احلج نا مهينه، عيد نا مهينه، طاهر سيف الدين ين ميالد، غدير،
ثثححهي عشرة مباركة ْاؤسسس، حسني نا دنو ْاؤسسس، مهنا سي متيطط تياري برابر كرجو، ْا دس دن ؛ فقط، 

عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، سككال نسس،  عامل ما سككال نسس كظظوطط ححهوطط، سككال نسس ثثظظنححاؤجو هك مهنا 
؛،   schoolتو صاحب رزا نظظيطط مليت،  يا  سي تياري كرجو برابر، كوئي امي هن كظظسس هك مهنسس
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؛، ْام ؛، اوم ؛، ثثظظلي تاريخ سي، ثثاححهو كظظوطط ححهوطط، مكّرر كظظوطط ححهوطط هك بيجي   examيا
تاريخ، ثثظظلي تاريخ حمرم ين انسس بيجي تاريخ هج حسني نا ككهوٌرا ححلتا ححلتا ركي ككيا، هي تاريخ وعظ 

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

ي سككال نسس واجب ؛ ، الزم ؛، ْا حسني نا سبب س! مهيطط تو ْاوي سكائي مهارا سي، بيجا دنو ما نظظيطط
تو اثثنسس مؤمن ؛، ْا اميان ين دولة، ْا اثثنسس هج روزي ملسس ؛ نسس كونا سبب ملسس ؛ ؟  متيطط روزي كماؤ 

ما جاؤ ححهو نسس؟ روزي كماوا جاؤ ححهو، يا تعليم ليوا جاؤ   Officeححهو نسس برابر؟ دكان ثثر جاؤ ححهو نسس؟ 
جو موكي نسس جاسو تو وه ... ليوا جاؤ ححهو؟  ْا تعليمسوطط تعليم ليوا جاؤ ححهو؟  كـئي تعليم  -ححهو، كـئي 

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

going  ،School going  ،Office going  هج هبي هوئي، ثثظظلي تاريخ سي برابرسككال وعظ ،
ما، جظظاطط هبي متارا شظظر ما هوئي، نـَُكورو هوئي، هك نريويب هوئي، هك ممباسا هوئي، دار السالم 

ان هوئي، هج هبي، كوئي هبي ككام هوئي، هندست  Australiaهوئي، لندن هوئي، امرييكه هوئي، 
َجن هبي  (05)ثثحّحيس  (01)نا ككام هوئي، ثثاكستان نا ككام هوئي، سككال ايك ايك ككام ما، كوئي جككه ويس 

دن ما، هك هن مهيطط تو صاحب  (9)هوئي، مككر برابر حاضر هتاجو، كوئي حمروم هن رهي جاجو، ْا نـَو 
نجنت ين ذكر ما جئيسوطط، امي نظظيطط، كالسس جئيسوطط، هجي ايك بسس دن ضضهريي جئيسس ثثححهي جئيسوطط، ثث
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برابر تياري هبي كرجو، مسجدو نو برابر !  ...ثثظظلسس سي ْاؤجو، ْا حسني هي اثثنا واسطسس سوطط سوطط كيدو
رنكك روغن هن هوئي، برابر صاف هن هوئي، صاف كرجو ثثظظلسس سي، تياري راكهجو برابر، ححوّكهي 

وّكهو برابر، ْاوسس توْام مؤمنني نسس ْام متّكن هتائي، ككرمي نا اسباب هوؤو جوئيسس، جازم بححهونو سككلو حح
موسم هوئي اهنا خيال سي برابر راكهجو، وعظ  seasonهوئي تو ثثنكهاؤ هوئي يا هج هبي، هج هبي 

 وعظ كرنار نسس هبي متّكن هتائي انسس وعظ سننار نسس هبي متّكن هتائي، برابر بيضضهي نسس سنسس، برابر ْاوسس سككال
 (3)كالك تني (0)دن ؛ ، انسس كتنا كالك ْاوا نو ؛؟ بسس  (9)ْا اّكها ورس ما ْا كتنانـَو! كتنا كالك! دن (9)ما، نـَو

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

 

الدين ين عمر شريف نسس صحة انسس عافية نا خدا تعاىْل اثثنا ْاقا انسس موىْل سيدنا عايل قدر مفضل سيف 
 .ْامني. مالبس ضافية ما تاروز قيامة دراز انسس دراز كرجو

 

 :مقدمة ثثٌرهي نسس سؤالو نا جواب لكهو
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 (0)  هي عشرة مباركة نا ثثظظلسس كيا كيا ميقات ين ذكر فرماوي ؛؟ ط عْاقا موىْل  (0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) رح سي تياري كرسس؟ سوطط عذر هن كرسس؟وعظ ما حاضر هتاوا واسطسس كـئي ط (0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0)      حمرم احلرام ين بيجي تاريخ سوطط هتيو؟ (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0)     نا دن سي عشرة مباركة نسس كتنا دن باقي ؛؟ْاج  (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)عشرة مباركة واسطسس مسجدو انسس مركـز و ما سوطط تياري كروي جوئيسس؟ سوطط كام؟  (6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متيطط عشرة  - هي ليدو ؛ هي سككال نو وسيلة لئي نسس ط عنو وسيلة موىْل  ع م هج موايل طاهرين (8
 (3)   .دعاء كروضر هتئي سكو اهنا واسطسس مباركة ما برابر حا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (0)    هي كيوارسس انسس كظظاطط فرماوي ؛؟ ط عهدايات موىْل  ْا (9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

 15(              حفظ  القران   اجمليد)                                                                                                                         
 5                                                                          .   ين  خايل  جككه   ثثوري  كرو نيححسس  لكهيلي  ْايتو (   الف) 

 ااِلْنَساَن  ِمن َعَلق           O   ----------الِّّّذي    -------ِاقَرء بــِاسِم     -0
 O ---------ََسعَيُكم     ِانََّّ O -------َوَما َخَلَق الذّّ   َكَر            -0 

 O  يُدِعُي ى َوُءبِدـُي َوُه  ----- O يدِدَشَل  -------  طَشَب نِّّا    -3
       Oِمن  َمآٍء  َداِفٍق  --------   O ------َفلَينُظِرِ   ااِلْنَسانُ ِمَما         -4
 O  ------ي ِفَل      اَرَجالُف  نِّّاَو    O  يٍمي نِعِفَل  -------  نِّّا   -5
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متنسس  احكام  التجويد  سكهاوا  ما  ْايا ؛، نيححسس ايك  كامل  ما  بعض  احكام  ْاثثوا ما  ْايا ؛  انسس  (    ب)
كيدا   ؛   اهنسس  سامنسس نا كامل  نا    Underlineبيجا  كامل  ما  بعض ْايات  شريفة  لكهي  ؛  ، هج   لفظ نسس 

                                                                                                                                                                                                                        5                                                                                                                                                              سس جوروصحيح  حكم  ساهت

 ب الف
 ــققََّراجلاللة  ُم سُمِا                  ادَه   وٍمـَق  ّلِّـُكلـَِو

 قلقلة دَحاَ ُ اهلل َوُهّل ُق

 مَّخَفاجلاللة ُم سُمِا يَّلـببَاَا  ا رًيم َطيِهَلَع َّلرَسَاَو

 مَّخَفراء ُم اهلِل َثَمًنا  َقِلْياًلِد بــِعـَه
 قّقَرراء  ُم ادًحـَق ِتْي  ِرـُومـالَف

 
 5                .           هوــكـنا  درميان  ين  ثثانحح    سورتو  نا  نامو  ل"    يل سورة   الّّ"سي   "   ة    َنِـّّيـالَب ورُةُس(  "ج)

 ـ ــــــ                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
 ـــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            
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 01           (حفظ االدعية  )                                                                                                                     
 5                                                                              .نيححسس  لكهلي  دعاء  نسس  اهنا  عمل  نا  كامل  ساهتسس  مالو (     الف)

 فجر ين  سنة  ثثٌرها بعد                                ة                                                                    َحـِائي  َرمِنمَِّش َو   -0
 فجر  نا  فرض  ما  بيجي ركعة  ثثٌرها  بعد                                                                                                حْيَا  يهَاَلَع   َمُهللَّْا  -0
 ناك  ما  ثثاين  ناكهيت  وقت                          ححهوتو   تشهد                                                                                      -3
 اذان  انسس  اقا مة  نا  درميان                                                                                   اهلِل ِةرَوُعـب  كُتمَسسَتاِ -4
 ة  ثثٌرها  بعدهر فرض  ما  بسس  ركع                                                                                              َكُدحَمـَنا  نِا  َمُهللّْاَ -5

                          

                                      0                                     .نيححسس  لكهيلو   مفهوم  وضؤ  ما   كــئي  ُدعاء  نو  ؛  ؟      هي   دعاء  لكهو        (    ب)
       .تو  مارا  كـتاب  نسس مارا مجنا  هاهتـ   ما  ْاثثجسس  دابا  هاهتـ  ما هن  ْاثثجسس اسس  ثثروردككار "                             
           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:    دعاء                          

 "  َفَسَقِة الَعَرِب َوالَعَجِم"   هي  نة  ثثٌرها  بعد  متيطط هج  دعاء  ثثٌرهو  ححهو    فجر  نا  ُس(       ج)   
 3                                                                                                                                                                                                               .تك  لكهو                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
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 25                      (الفقه  )                                                                                                                                        
 نيححسس  لكها  هوا  عملو  ماسي   هج عمل  سي  مناز  تويت  جائي   يا   مناز     ما   هن   ثثسند         (   الف) 

 6                                                                                                                                                                                    .هوـ؛  هي   اهنا  سامنسس  لك                       
 هن   ثثسند  ؛/       مناز  تويت  جائي عمل

  .ْانكهـ   بند  كرينسس  مناز  ثثٌرهسس
  .مناز  ما   هنسسس 

  .داٌرهي  سي  رمت  كرسس
  .قبلة  سي  منهـ   ثثهراوسس 

  .بولسس    مناز  ما
  .م  كرسس  مناز  ما  تبُس

 (  ب)
       ححارOption     صحيح   هوئي  اهنا   اوثثر    ما سي  جتـنا    Tick      5                           . كرو    

 :ْاثثنا بعض شيعة نسس فرماوسس ؛     ع م  موالنا االمام  جعفرالصادق .   1

  كيدي  غري لوككو هي دمشين كيدي  متيطط مهاري والية 

    كيدي  كيدو غري لوككو هي قطيعة  صلة   متيطط مهارا  ساهتـ 

  متيطط هي مهنسس خوش كيدا غري هي ناراض كيدا 

 متيطط هي ياري ديدي غري هي ترك ياري كيدي 
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 نو ؛  ؟ صلعْا قول  رسول اهلل .   2

 هّالَُّك وَمُلالُع ُقغِرسَتَي نَالُمِع 
   وَنُمتعَل م اَلُتـنــُن كاِ كِرالّذِ   هَّلوا َاُلسَئَف 
 ٍةَمسِلُمَو ٍمسِلُم ّلِّى ُكْلة َعيَض ِرـَف لِمالِع ُبَلَط  
 نَاـَتمَاـَم مُكـُـــت مَاـَمَو نَاحيَاـَم مُك حياـَم اهلُل َّلَعَجَف 

 

 ئي   ؛ْا  مثّل عمّل كروا سي  منـــــــــاز        تـــــــويت    جـــا. 3

 بــولــوا  سي 

   ححهينك  كهاوا سي 

  نكسوري   ثثهويت  جاوا سي 

 كــــتاب    ما   ديكــهوا   سي 

 

 دار       نسس افطار كراوسس  تو  مؤمن  روز. 4

   مناز  ثثرهوا  برابر    ثواب ؛ 

  ناهو معاف هتاسسسـكُك 
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  جهنم سي ازادككي نو سبب ؛ 

 بر  ثواب  ؛جهاد   كروا برا 

 ....فريضة نا   غسّل  ما  سي ؛  . 5

 (يلو    ـكك    هو    ياـسوك)  اثر  ديكهسس         كوئي  نيند   سي جاككسس   انسس مين  نو 

     حرم  ما  داخّل  هتائي  هت  ثثهال 

  بيئرو  نسس  حيض  نو خون   بند  هتائي 

  سّل  كرسسُغ     سّل دينارت  نسس  ُغمّي 

 
 
 5                         .                                                                                                                            ّختصر  جواب لكهوـُنيححسس لكهيال  سؤالو  نا  م(  ج) 

 ك  هتائي  ؛ ؟   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوطط  ححيز  نا  سبب  زمني انسس  دريا ما مال  هال    -1
 ــــــــــــــــــــــمجعة نا دن  ناخون  كاثثواما سوطط  ثواب  ؛؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2
 ئي  مناز  ين  نية  لسس؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغسّل  كرنار  غسّل  كرسس تو  ك  -3
 ـــــعبد  قاذورة  يعين  سوطط  ؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4
 سبوق  ين  سوطط  معىن  ؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم -5
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                                                                   5                                       .هو ـكـاهنا سامنسس  ل      غلط    ؛  هك       صحيح    مجالؤهيال  ـكـنيححسس  ل(     د)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  روزه  كرواسي انسان  نسس  جسماين  انسس  روحاين  ثثاكيزككي  هتائي  ؛  -1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  نا  ثثورا  مهينة  نا  روزه  فريضة  ؛رجب  االصب    -2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.    ديدي   يقسيم  كر ـيوسف  هي  مال  ين  زكوة  نسس  غريبو  ما  ت  -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  مناز  ما  دير  سي  ْاوسس  اهنسس  مسبوق  كهوائي  -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. كهانار     ين  مثّل  ؛ (  ِوياج  )  زكوة  هن  ْاثثنار    ِر  ْبى   -5
 هر  زمان  ما  زكوة  كونا  نزديك  اداء  كروو  واجب  هتائي  ؛ ؟  انسس    اهنا سبب مال  ما  (   ح)

                                                                                               4                                                                         .  هوـكـتفسري  سي  ل   سوطط  بركة  حاصّل  هتائي  ؛  ؟                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

 
 25(                     االخبار     )                                                                                                                                                               

 
 لكهيال  سؤالو  نا  جواب  لكهو  نيححسس  ( الف)

    0                 واسطسس سوطط بشارة  ديدي  هيت  ؟  رضهي   سيدنا  قطب الدين   الشهيد  صلعرسول اهلل     -0
                    -----------------------------------------------

 3                         ة  كرتا  هوا  سوطط  فرمايو ؟        َجهي اورنكك زيب  نسس  ُح  رضسيدنا قطب الدين   الشهيد    -0
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                  ----------------------------------------------
                    ----------------------------------------------

 رضسيدنا حممد  برهان الدين باركة  ما  بة  ُمنا   ُق    رضسيدي   فخر الـــدين  الشهيد       -3
 نو  سوطط معجزة  ظاهر  هتيو  ؟                     

 7                             .                                                 لكهو  ر  ليدي  ؟    برابر  مسجهي  نسسانسس  متيطط  هي  امها  سوطط  تصُو
 -----------------------------------------------
 -----------------------------------------------
 -----------------------------------------------
 -----------------------------------------------

                           -----------------------------------------------
 ة  كــئي    ـين  برك  ع مل   امام   حسني ـَبـَالدة  نا   قنسس  ْاثث  نا  ِو  رضسيدنا   طاهر  سيف الدين   -4

 4                                                                                                                                                                                                                                           طرح  ثثهنححي  ؟                           
                    -----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                  
                     -----------------------------------------------
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 01                                                                              .ومالو الف نسس ب سي كامل (    ب)
 ب                                                                                                                                                                                       لفا

 مزار        " ين  شهادة  ثثٌرهي  تو   ع مْاثثهي  امام  حسني     *                                                    رضالدين  الشهيد سيدنا  قطب  -0
 . ْانسوطط سي  رويا     خون نا"     فخري                                                                                                                                                                                       

 .ماري  قرب  ما  موكجو كوزه  ين  مّتي   ْا     *                                                         رضسيدي  فخر الدين الشهيد -0
 ْاثث  كمرة  ما  ثثدهار ي   جاوطط     *                                                        قس ايب  سلمة  ابراهيم بن   املوْلى -3
 .احداباد  ما  شهيد  هتيا    *                                                               رضسيدنا  طاهر  سيف الدين   -4
 .هندوستان  ما  مهارا داعي  شهيد  هتاسسس     *                                                          رضسيدنا حممد  برهان الدين  -5
 .ند  نسس موم  كري  ديتاـهـلوك    *                                                               طعسيدنا مفضل  سيف الدين -7
 .بناويين ضريح مبارك ص ع   رأس االمام احلسني     *                                                         رضسيدنا حممد  برهان الدين   -6
 .ائد الربهانية  ين  رسم  جاري  كيديوفيض  امل               *                                                                                                                                                             ع م                                                          امام  مستنصر  باهلل   -8
 .اء  ين  ضريح  مبارك  بناويدؤوس  الشهر       *                                                                                                           صلعرسول اهلل       -9

       .وزة نسس  منككايا  ، امها  شفاء بويل ـمصري ك        *                                                                                       قسعجب بو صاحبة    -01
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 15     (املوعظة    )   
                                                                                                                     .نيححسس لكهيال  سؤالو  نا  جواب  خمتصر  ما  لكهو (الف )

 2                                                      ؟ ناية فرماوسس تو مؤمن ثثر سوطط واجب ؛تشريف ِع طعداعي الزمان. 1

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

 1                                                                                                                                           ؟ ياـكك   موكي   ححيز نفيس بسس    كــئي  صلع اهلل رسول .2

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

 2                                                                    ؟                                                                                                                            مانسس     ين نذر    ـئي ححيز ـمؤمن  ك         3

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

 .نيححسس  لكهال سؤالو  نا  جواب  تفيسر  سي  لكهو  (     ب)
  ؟  حاصّل هتائي ؛  كروا سي مؤمن    نسس سوطط بركات   كروا سي انسس حفظ    تالوة    قران جميد ين 

 5                                                                                                                                                                                                                                                           .هت  لكهو                               

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

                  3                        كيدي ؟   يد  ظاهرمِّواسطسس  سوطط  ُا  كروا   هي  قران جميد  حفظ  طعسيدنا  مفضّل  سيف الدين  (  ج)

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

 2                                                                       ْا  حديث  نو  مفهوم  مسجهي  متيطط   سوطط  عمّل  كرسو؟"     ِناملؤِم  ُحاَلِس  عاُءلُدَا(      "    د)

                   ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------
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 15(            لسان   الدعوة   )                                                                                                                          
 نو     شبهي ـَواسطسس  ت   ة  سي  بتاوا َحضَانسس  َو     Conceptانسس     رة ــككوئي  ِف   يا     وئي  ححيزـك(الف ) 

 نناراؤ  سيتشبهي   يعين  كوئي  اهوي  ححيز   ين  مثال  ْاثثوو  هج  ُس.   عمال  هتائي  ؛ سِتِا                                       
 رسس  تو  اهنسس  تشبهيـر    كـك  ئي  ذـمثل  تشبهي  ساهتسس  ك   ْا     مامجلة   جايك .  قريب  هوئي                                         

 .  هسس  ؛ــواال   مجلة  ك                                         
 .هكسس   ؛نا   اخالق   ثثهول  ين  مثل  ِم       طععايل قدر  سيف الدين  موْلى  :       مثال  

 5                                                            .                                                                                                   مجلة  لـكــهو    5/هي   مثل  نا   بيجا   ثثانحح                                
(0         ) --------------------------------------------
(0         ) --------------------------------------------
(3         ) --------------------------------------------
(4         ) --------------------------------------------
(5        )--------------------------------------------              
 5                                                                     .                               نيححسس  هج  الفاظ  ْاثثواما  ْايا  ؛  اهنسس  مجلة   ما  استعمال  كرو(       ب)

------------------------------------------- :     توفيق   -0
--------------------------------------- :  لجلسء  ينزَاَع   -0
--------------------------------------------  :عضاء  َا-3
-----------------------------------------  : مال و  دولة   -4
--------------------------------------- :     علم  نا  جوهر    -5
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 متارا  نسس      جئي    ربالءـك  متيطط   انسس ،  رسسـنصيب  ك   ين  زيارة     ع م مام  حسني امتنسس   تعخدا  (     ج)
 .زيارة   كيدي هبي   طرف  سي    دوست                       
 5                                                                                            .نسس  خرب  كرو   هيـكـل   ما    وات  كاغذ  متيطط  متارا دوست  نسس  ْا                        

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                      -----------------
                                                                                                                                                                                                                                                     -----------------
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 15(            احلكم)   
 مارا    ر ـمكك   كـرتو  وئي  اجر نو  سؤال نتهيـهي دو  هك  ميطط متنسس كـو   نسس  كـاسس  حممد   متيطط لوكك"   (     الف )

 ".قرابة  نا  لوككو   ين  حمبة  نو سؤال كروطط ححهوطط                                     

 2                                                                                                                                                 .هو ـكـل هي  ْاية     ؛ ين     ْاية   ى  هجحْوْا  ِف         
                       -----------------------------------------------------

 2                                                                                                                      ؛؟  كون   قرابة واال  حقيقة   نا   لعصرسول اهلل   *          
                       -----------------------------------------------------

 ْاج  نا  زمان  ما  رسول اهلل  صلع  نا  قرابة واال ين  حمبة  متيطط كئي  طرح  كرسو  ؟*                                
                                                                                                                                                    2                                                                                                                                                       .برابر  مسجهي     نسس   جواب  لكهو                                           

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

 مرد  هج  ين  حمبة  كرسس  ؛  اهنا   ساهتسس  اهنو  حشر  كرواما             "      ُبَحن  َاَم  َعَم  ُرحُشـَي  رُءَمـلَا"      (  ب )
 .      ْاوسسس                            

  ر  ليدي  ؟  متيطط   كوين   حمبة   كرسو  ؟  انسس  متنسس  سوطط  ْا   حديث  ثثٌرهي  متيطط   هي  سوطط  تصُو                          
 3                                                                                                                                       .هو ــكــبرابر  مسجهي  نسس  لفائده  هتاسسس  هي                           
                           -----------------------------------------------
                            -----------------------------------------------
                           -----------------------------------------------
                            -----------------------------------------------
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 2                                                                                                               .نيححسس  لكهيلي  حديث  انسس  كالم  ين  فحوى   لكهو      -3
 "ه    ِلَمن   َعِم   ُغبُلَا   ِنؤِمـُمـال    ةـَيِن(     "  الف  )   

                             ---------------------------------------------
 2                                              "    يٍبِصـَن  نِم  ِةَرِخي   ااْله  ِفا َلَمَف  ِةَرِخااْل   ِلَمَعــِا  بنَيُدال   َبَلن  َطَم(            "     ب)

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

 2                                                                                                                  "   ه     ـُـتَرْاِخ  يِدِعالَس   ُمَه   َو      اُهنَيُد  ِيِقالَش   ُمَه(        "    ج)
                            ----------------------------------------------
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 10        (مضمون     )                                                                                                                                           
 .هو ــكـسطر  نو  مضمون  ل  01/نوان    ثثر    دسماسي  كوئي  ايك  ُعنوان  نيححسس  لكهيال  ُع          

 انسس  ْاخرة  ما  اهنا  فوائد    -دنيا       -دين   "    لباس  "          *       
 عشرة مباركة ين بركات *                                                                                                                                

 تنظف   انسس    طهارة*                                                                                                                                                                                               
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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


