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 امريكا    نورهتـ – تنظيم اشراف  حتت
 والتعليم التربية دائرة

  امتحان  ساالهن  دينيات
 

 150:   ماركس  مجلة       تاسعة: درجة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام :
 

 Total Marks Obtained Marks موضوع
  25 مقدمة

  15 القرْان  حفظ
  10 االدعية حفظ

  25 الفقه
  25 االخبار
  15 املوعظة

  15 احلكم
  20 مضمون

  150 مجلة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ( 20مقدمة   ) 

نو غم انسس مامت فريضة ؛،واجب ؛، خدا تعاىل عرش ثثر حسني  ص عامام حسني 
 ص عهي حسني نو غم كيدو ؛، ثثنجنت ثثاك  ع منا غم ما رويا ؛،انبياء كرام  ص عامام 

هي  غم كيدو انسس مؤمنني نسس هي غم ما  رض ععا  ملقيني انسس  ص ع ، ائمة طاهرين
ورسو لكك  رضرواليا انسس مامت كرايو، باومنا عاعي سيدنا حممد برهان الدين موىْل 

نا غم ما رويا انسس مؤمنني نسس عجب شان سي حسني ين ذكر كرينسس  ص عامام حسني 
 رواليا، 

ْاثث ين ط ع  ددر مضض  سي  الدين موىْل ْاج ْاثثنا منصوص  ترثثن ما عاعي  سيدنا عايل
 حسني امام ين  ذكر كري ْاثثنو غم كراوي رهيا ؛،  مث  {

 ْمؤمنني نسس عجب شان سي نداء فرماوي رهيا ؛ هك
  عشر  مباركة ما بيسري تاريخ سي عاشوراء نا عن لكك دب  الودت وعظ ما

 حاضر هتاجو
  ثثر نوحه و عوي  ظاهر كرجو ص عامام حسني 
 بيان ما ْاثث عشر  مباركة واسلسس اهبة كراوي رهيا ؛،انسس امي فرماوسس ؛هك  هر
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 ...ْاسال ككهين تياري، ُاهبة انسس ِاسِتعَداع سي ْاؤجو

 "  ككهين مهوضضي تياري ـ  سوطط كرواين ؛ هك...
 ْانكهـ   ما سي حسني ثثر ْانسو نكلسس .. .

 هت واسطسس سوطط تياري كرسو ، 

 مؤمن نسس مجارجو 
 حزن نا كثثرا ثثظظنجو 
 قرضًا حسنًا   ْاثثجو 
 قرْان جميد  دعاؤ  ثثرهجو 
 . . . دعاتو ين زيارة كرجو 
  مؤمن ين مدد كرجو 

 " دعاء كامل ثثرهجو 
 ايك بيان ما فرماوسس  ؛  :  ط ع ْاثث موىل
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واظهروا النوح نوحه نا صاحب جوش كهائي نسس فرماوسس ؛  هك  :   
 يف السماء املالئكة وابكوا منه قتيال بكت علهي والعويل باالبكار واالصيل

نسس روئي  متيطط فجر  انسس سانج  نوحه  انسس عويل نسس ظاهر  كرو ، وه  قـتيل
لو، هج نا   اوثثر امسان نا مالئكة رويا ،  ْاقا  سيدنا حممد برهان الدين 

ناره    سوطط شان سي نوحة  انسس  عويل  نسس ظاهر كرتا ،  سوطط شان سي ْاه  نو
هبرتا ،   ْاج هي   منظر سامنسس  ْاوسس ؛  باواجي صاحب موىل   نو  ،   تو   لرزه 

 ثثيدا   هتئي جائي ؛ ، انسس   ْانسوطط جاري  هتئي جائي ؛ ، 
اهلل هي فرمايو  رسول اهلل  تو  سككلو  وحي سي فرماوسس ؛ ،  انسس  رسول

 وجبت له اجلنة .. ؛ هك من بكى او ابكى او تباكى على ولدي احلسني
هج   شخص مارا فرزند حسني ثثر   روئسس  يا   روالوسس    يا   روؤ هن   ْاؤتو  

 هوئسس  تو   رووا   جيوو   منهـ   بناوسس   تو   اهنا   واسطسس جنة  واجب هتئي ككئي ،
ذر نسس فرمايو ؛ هك   تباكى ين معىن سوطط ؟ ... ،         رسول اهلل هي     ايب

نسس حزن نو  احساس كراوسس انسس هي  سس  روو  هن  ْاؤتو  هوئسس تو   اهنا  دلهج ن
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احساس نسس  رووا   جيوو منهـ  بناوي نسس ظاهر كرسس ،  انسس اهنا  واسطسس  تكلف 
   كرسس  كوشش كرسس ، 

هوسس كوئي انكار كري نسس امي  كظظسس  هك  حسني ثثر سوطط كام رووانو ،   نوحة  نسس 
طط كام ظاهر كروانو ؟  سوطط كام روو  هن  ْاؤتو هوئسس تو رووا جيوو منهـ   بناوانو عويل سو

،  انسس ثثو تانا   زعم سي امي كظظسس هك   ْا   تو   ايك  دهونكك ين  شاكلة  هتئي جائي ؛ ،  
 تو   ْا   مثل نو   كظظنار   رسول اهلل نسس جهتاوسس  انسس يزيد نا  زمرة ما هتئي جائي ؛ ، 

اسس حسني ثثر روناراؤ ! نوحه  نسس عويل نسس ظاهر كرناراؤ ، حسني ثثر  رووا ما  
رووا جيوو منهـ بناوا ما هج هج كوشش كروي هوئسس تو كرو ،  هي كئي دهونكك 

 نتهي ، ثثاححهو   مكرر   كظظوطط ححهوطط ،   رسول اهلل   هي   فرمايو ؛ ،
هلل كظظي اثثن سككال مدرسة ما، ككهر ما، مسجد ما ْاثث موىْل ين نداء نسس " لبيك يا عاعي ا

تياري كري رهيا ؛، خاصة عباع  اظهار النوح و العوي  كري رهيا؛، خدا تعاىْل مهنسس 
نا غم ما هزارو انسو سي روا  ص عْاثث موىْل ين هداية ملابق عم  نا كرنار كرجو، حسني امام 

السالم مهنسس عشر  مباركة كرؤو نصيب  نا نا ساهتسس عار ص عين توفيق علاء كرجو، حسني 
 كرجو،
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  نو غم انسس مامت باقي ؛، حسني امام نا داعي ص عخداتعاىْل جهاطط لكك حسني امام 
الداعي االجل سيدنا و موالناابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين ين 

 يف نسس تا روز قيمة لكك   دراز انسس دراز كرسس. ْامنيعمرشر

 ميدمة نسس ثثرهو جواب لكهو
 2 هي سوطط نداء فرماوي ؛ ؟  ط عسيدنا عايل ددر مضض  سي  الدين  (1

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

 2 ككهين مهو ي تياري سوطط كروا ين ؛ ْاسال عشر  مباركة واسلسس (2
--------------------------------------  
-------------------------------------- 

 2 نوحه نا صاحب فجر انسس سانج ما سوطط عم  كروا واسلسس فرماوسس ؛؟ (3
-----------------------------------------  

-----------------------------------------  
------------------------------------ ----- 
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هر شان سي نوحه و عوي  ظاهر كرتا انسس هج   ر ضسيدنا حممد برهان الدين  (4
 2 شان سي ْاه نو نعره هبرتا، هي منظر ياع كرئيسس ؛ تو سوطط هتائي ؛؟ 

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

  4ثثر روا متعقق سوطط فرمايو؛؟   ص ع هي امام حسني صقعرسول اهلل  (5

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

 1باركة ين جمالس كهاطط عيد فرماؤسسس؟ عشر  م  ط عْا سال امام حسني نا عاعي  (6

-----------------------------------------  
 2كون شخص يزيد نا زمرة ما هتئي جائي ؛  ؟   (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هج عنو ما متيطط عشر  مباركة ين وعظ ما ْاؤسو هي تاريخ نسس كيقندر ما نشان  (8
  2كرو،

 
 
 
 
 

 
 

 3يطط  سوطط عملو كرسونا غم ما متارا ْانسوطط  نكلسس هت واسطسس متص ع(  حسني امام 
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 15 حفظ القرْان 
 

 (9)      سورة متام كرو انسس هي سورة نو نام لكهو. (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسورة 
 ما نفس علمت*  بعثرتو اذا ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ   * البحار واذا * ثرتـانتـــــــــــــــــــــ    واذاـــــــــــــــــــــ   *   السماء اذا

 اي يف * فعدلكـــــــــــــــــــــ  خلقك  الذي * الكرميـــــــــــــــــــــ   غرك ما االنْسنايها يا*  و اخرتـــــــ  ــــــــــــــ
 * ركبك شاء ماـــــــــــــــــــــ   

 
 (4)    ثثظظال يا بعد ين ْاية لكهو.نيححسس لكهي هوئي ْايات نا  (2

 ـــ * و اهن على ذلك لشهيد *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *علم االنسان ما مل يعلم * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب(
 ـــ * مث رددنـْه اسفل سافلني *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *و اخرجت االرض اثقاهلا * ــــــــــــــ د(
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  (10) حفظ االدعية
 

 (10)                  خايل جككه مكمل كرو: (1
 

  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َان تـَسَمَع ـــــــــــــُانـَاِجيَك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بُكّل

ــــــــــــــــــــــــ، َموالَي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َايَّ ااَلهَواِل َفَقد َعُظَم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو َقّل ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ َلَكفْى، َو َما م َيُكن ِااّل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمنَها َام َايََّها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، َفَلوَل

ــــــــــــــ َمىْت َو ـــــــــــــــــــــــــــــ، َموالَي َموالَي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امَلوِت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

َمرًَّة َبعَد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، َو اَل تـَِجُد ِعنِدي ِاىْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َاُقوُل َلَك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعَليَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــ َو اَل َوَفاًء، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُثمَّ َيا َغوَثاُه بَك ــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنسْى َمواَلَي َمىْت َحَياِئي امَلوُت
 ِنَداِئي ُاخرْى أتـََذّكُر َفَيا َغوَثاُه ُجرِمي
 أعَظُم َمَكاٍن َبعَد َلَعّلَك َو أدهْى
 َحّتْى َيا اهلُل َياَموُجودًا الُعتىْب ِصدقًا
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 25الفقه 
 

 5       لككاؤ.   ثثر صحيح  جواب  (1
 

 جنازه  نسس مناز بعد  زمني سي ُاضضهاويت وقت ثثهـلسس  ميت  نا  (أ 

 .دابا  قدم ين جانب سي ُاضضهـاوسس  

 مجنا  هاهتـ  ين  جانب سي  ُاضضـهاوسس 

 مجنا قدم ين  جانب سي اََُضضـهـاوسس 

 

  جنازة نسس قرب طرف لئي ححلسس  هت وقت ماهتا ين جانب  (ب 

 مجين  جانب هوئي 

 ْا ككـسس طرف هوئي 

 يححـهسس طرف هوئيثث 

 

 لوككو جنازه نا   (ج 

 ثثيححـهسس ححـلسس 

 ساهتـسس  ساتـهسس ححلسس  ذره  هبي ْاككــسس يا  ثثيــححـهـسس  هن  هتائي 

 ْاككــسس ححـلسس 
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 جنازة   نسس كـئي طرح لئي جاوو   مستحب ؛   (د 

 ماهتا ثثر لئي جاوو 

 كاندها ثثر لئي جاوو 

 بس  ما لئي جاوو 

 

 هن  ححـلسس ؟ جنازة نا ساهتسس كون (ه 

 بزرككـــو 

 بئرياؤ  انسس بححـه ؤ 

 مردو 
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 3  لكهو. تني كوئي هبي  ؟موت حاضر هتائي هت وقت كيا عملو كروا ما ْاوسس (3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
     2 هي سوطط شان بتاوي ؟ ص عباوا فرزند ين قرب ما اترسس هنيطط سا واسطسس؟ ْا بابة امام حسني   (4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 5نيححسس   لكهيال   مجالؤ    صحيـــح  ؛  هك   غقط   هي   اهنا   سامنسس   لكهو                          (5

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      .ركعة    ؛      8ككهرن  نا    مناز   ين  ْانتهــ/       (  ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        .ركعة    ؛       4ظهر  نا  نافقة   ين   ححار/        ( ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       مناز  ما   "  احلمد  "   ين   سور   ثثٌرهتا   هبو  يل  جائي   تو   مناز      والسس           ج(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      .عن   بعد    ثثريككوا    جائي   4بيمار  نسس  ححار/           ع(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    .ميت   مرع   هوئي   تو      امام   ماهتا  نا  مياب    كهرا    رهسس          ه(

 
 

 5      نيححسس لكها هوا مجلة متام كرو: (6

 

 ــــــــــــــــــــــ.مناز بعد جنازة نسس اضضهاؤيت وقت ثثظظلسس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كهٌرا رهسس انسس بئريو نا جنازة ين مناز ثثٌرهاؤنار مرد نا  ب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كهٌرا رهسس.
 سس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.حج كرنار حج واسطسس جائي هت ثثظظل ج(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــحج اداء كروا بعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د(
 ـــــــــ.لوككو نو زيادة عقلمند وه شخص ؛ هج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه(
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   25     االخبار
 3        خمتصر ما جواب لكهو.:  1س

 ـــــــــــــــــــــــنسس سوطط كظظوا ما ْاوسس ؛؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  الف(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي كيا داعي ثثر نص فرماوي ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  ب(
 ـــــــــــــــــمؤمنني نسس كظظاطط سبق ثثٌرهاؤتا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا حامت  ج(

 
 2    ين تصنيفات ما سي كيا كتابو ؛؟ رض: سيدنا ادريس 2س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2   ين ذكر ثثرها ؟ قسحدود كرام بسس    : متارا نصاب ما متيطط كيا3س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سوطط شان سي اخالص سي داعي الزمان ين   سسْاثثئي –ين ذكر لكهو  فاضل امها سي ايك حد: 4س 

 4       خدمة كيدي انسس فداء هتيا ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2      ْا ذكر ثثرهي نسس متيطط هي سوطط تصور ليدي ؟:  5س 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3     مناز  بعد ميثاق واسطسس ثثدهارا هت وقت ْاثث هي سوطط فرمايو؟ رضسيدنا حممد عز الدين : 6س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 ليدو؟امتحان سوطط نو  قسهي سيدي خا جني فري  ر ضسيدنا امسعيل بدر الدين : 7س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   رضْاقا ثثظظلي وار  مين سي ثثدهارا تو سيدنا طاهر سيف الدينرض سيدناحممدبرهان الدين: 8س
 3   يو؟ هي   ْاثث نسس كيا لقب سي نوازا   انسس  خطبة ما سوطط فرما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3ين قرب مبارك ثثر ايك شخص الححار هتئي ْايا تو سوطط معجزة ظاهر هتيو؟  ر ض: سيدنا حامت 9س
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15   املوعظة 

 
 2     كـئي ححيز خدا تعاىْل نا غّصه نسس جبهاوسس ؛؟ (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نا   عقيقة   كــتنا  دن  بعد   كيدو؟     انسس        ع مهي   امام   حسن  انسس  امام   حسني     صلعرسول اهلل   (2

 3                            سوطط   عمل   كــيدو   ؟      بالتمام     لــكهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 4    يا امور نو خيال راكهسس؟عقيقة نو جانور خريدوا ثثظظال ك (3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2                                                                                                 فرزند ين والدة سي كيا كيا دنو ما عقيقة هتائي؟ (4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  3                                                ححهيت ين رسم اداء كروا واسطسس كــئي شاكلة سي بـيـتـهسس ؟(           5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

   15 احلكم 
 

  3سوطط معىنْ  ؛؟   اهنا متعلق امرياملؤمنني هي سوطط فرمايو ؛ ؟  ينمرارة  انسس حالوة   (1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
متاري   طابقم"من التمس رضى اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه و ارضى الناس عنه".  (2

  4    كـئي طرح عمل كرسو؟ مثال ْاثثي نسس واضح كرو.زندككي ما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متيطط هي ْا سال هج ْايات احاديث انسس اكاليم ثثٌرها ؛ امها سي كوئي هبي ايك ْاية حديث انسس كالم  3

 7       لكهو.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْاية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحديث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         التاسعةالدرجة 

20 
 

  (20)مضمون 
حفظًا هي شهادة  حفظ كرواين سعادة حاصل هتئي ؛. ين    ع مامام حسني متنسس    شهادة

 10لكهو.
 

 ________________________________   مشر ْايو لعني 
_____________________________________ __ 
_____________________________________ __ 

__________________________________ _____ 
____________________________________ ___ 
____________________________________ ___ 
___________________________________ ____  
_______________________________________ 

 سس جدو كري ناكهو، ياحسنين بدن  اطهر سي  مباركماهتا 
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  5  لكهو اهنا سامنسس منو نا وىْلمنيححسس كلمات ثثنجنت ثثاك ما سي كيا صاحب ين شهادة ما ْايا ؛، هي 

 )_______________(                     حنوط نا ححار حصة كيدا1 

 )_______________(                                    بطخو دامن ثثكري نسس ْاواز كروا الككا 2

 )_______________( متيطط رسول اهلل ين قرب ثثر دعاء كرو خدا متاري ماطط نسس شفاء ْاثثسس3

 )_______________( ثثكارا مارا استاذ مارا ككيا جربئيل 4

 )_______________(                                                           لككن ما كليجة نا هبتر تكرا نكال                               5
 )_______________(                                                     بيوسس ازيل جورا ككلسس الككي نسس ككهنا رويا    6
 )_______________(                  لعينة جعدة ككهر ين دمشن هيت    7
 )_______________(                اسس عباع اهلل اهتو مناز نو ودت هتيو ؛  8
 )_______________(                  خري خوشبو سونككهي لؤو ميطط هي بيوسس نو ا 9

 )_______________(                 زينب هي  دهي نو ثثيالو اهتاوي ليدو   10
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 5                      نسس  ترتيب مطابق منرب كروين شهادة ياد كري نيححسس نا واقعات  ع صحسنيامام   
 

 بيسري حمرم احلرام حسني امام نا ككهورا كربالء ما ححلتا ححلتا ركي ككيا

 عاشوراء ين فجر هتئي حسني نو ككهر هرو هبرو ؛، بسس ثثهر ما فاطمة نا ككهر ما اهتارسس جنازه نكال  

 سامتي تاريخ سي ثثاين بند هتيو

 كروا واسطسس ثثدهارا، نص نو تاج علي زين العابدين نا ماهتا ثثر ثثهنايو حسني خيمة ما حرم نسس وداع 

 شهادة ين ككهري ْاوي ككئي، جربئيل فرشهت ين مجاعة لئي نسس ثثدهارا

 لعني مشر ْايو ثثوهتي ححهري هاهتـ  ما ؛

 بدن اطهر سي ماهتا مبارك نسس جدو كري ناكهو

 ككذاريعاشوراء ين رات حسني هي بندككي ما 

 حسني نا اصحاب سككال فداء هتئي ححكا اهل بيت نو وارو ْايو

 جربئيل كظظسس ؛ خدا ين مرضي هي ؛ هك ْاثث شظظيد هتئي جاؤ
 


