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 الفصل االول  –االختبار 
 11th Feb  2017 -هـ   1438 ىلومجادى ا ال 15سنيوار  

  الثالثة جـة  الد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:نام

 110 –مجلة  ماركس  

   10 مقدمة
   15 القرْانحفظ 

   15 حفظ االدعية
   10 الفقة

   10 االخبار
   10 املوعظة
   10 قصيدة
   10 مدح  /نصيحة

   20 لسا ن الدعوة
   110 مجلة
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 نظافة نو عمل

 مهينه ين كم مدة  ما احياء نو عمل  27. 2

  (foundations). اساسات ظاهر هتيا 3

   (well) . بئر ظاهر هتيا4

 (historic tablet) تارخيية  ظاهر هتيا.لوحة 5
 

 (10)   املقدمة
هـ نا  1438هي  امسال  ط عالداعي االجل سيدنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىْل 

عشرة مباركة دار السالم ما عقد فرمايا،  خدا تعاىْل هي احلي املقدس الداعي االجل سيدنا حممد 
سي خاص  معجزات  و اتْاي 9ام  االنور نا احياء انسس ترميم نا عمل ما نو جلنسس ارض برهان الدين موىْل 

 ذكرو فرماوي، ينهي عجب شان  ط عْايات ثثر عشرة مباركة ما ْاقا موىْل  9كيدا، هي 
 
 
 
 
 

 اجلامع االنور  

 آيات ين  بركة سي   9ين 
 "مؤمنني ين زندككي نا هر امر ما كايا ثثلتائي ككئي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اجلامع االنور

  احلاكم  هي شروع كيدي، انسس موالنا االمام ص ع  العزيزباهلل  موالنا االمامين تعمري   جامعْا
 هي اهنو افتتاح فرمايوص ع   بامر اهلل

 ما ْا عظيم  1401 هي رضالداعي االجل احلي املقدس موالنا حممد برهان الدين
ْا  هـ( 1402انسس  1401) بسس وار العشرة املباركة ين جمالس جامع نو افتتاح فرمايو انسس 

 ما ليلة القدر احياء فرماوي 1401، انسس جامع ما عقد فرماوي

 

 (window)  . شباك ظاهر هتئي6

 ظاهر هتئي .  مشكوة االنور 7

. مدرسة ين عمارة  نو هضضاوو 8

 (facade) . واجهة نو كشف هتاوو 9
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 سيدنا حممد برهان الدين موىْل اجلام  االنور ين ذكر ما فرماوسس ؛

 
 
 
 
 

 

دعوة ْاباد ؛ خدا تعاىْل اجلام  االنور    نا احياء جهاطط لكك اجلام  االنور نا انور باقي ؛ اهين بركات سي 
ما برهان الدين موىْل ين ْاية بينة حية ناطقة مهارا موىْل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين ْاقا ين عمر 

 شريف نسس دراز انسس دراز كرجو.
 

افتتاح (  كيا امام هي اجلام  االنور ين تعمري شروع فرماوي؟ انسس كيا امام هي  اهنو 1س 
 فرمايو؟
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 ايات ين بركة سي مؤمنني ين زندككي ناهر امر ما سوطط هتيو؟  9(   اجلام  االنور ين 2س 

 
 
 
 

 ححيز ظاهر هتئي ثثانحح 5ايات ما سوطط  9(  اجلام  االنور  ين 3س 

1                                                                                                                                                             4 
2                                                                                                                                                            5 
3 
 

 دعوة ما اجلام  االنور ين بركات عام ؛، هي ذكر ما موىْل هي سوطط فرمايو ؛؟(  4س 

 
 
 
 

 ْايات ين ذكر كيا موىْل هي كيوارسس فرماوي ؟ 9(  اجلام  االنور ين  5س 
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 قرانحفظ ال

 (10)                              خايل جككه ثثر كرو  الفاظ ين مدد سي  الف ( )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من اهل الكتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مل يكن الذين 
مطهرة ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنفكني حىت تأتيهم البينة *رسول من اهلل يتلوا 

 الذين اوتواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  * وما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   *فيها كتب
البينة * وما امروا اال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال من بعد ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  له الدين حنفاء ويقيموا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ليعبدوا اهلل
 دين القيمة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وةويؤتوا الزك

 كفروا صحفا خملصني واملشركني تفرق

 قيمة وذلك الكتب الصلوة جاءهتم

 

 (3      )          . ساهتسس جورو سورة  نسس حسب الذيل ايات ب ()
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 متيطط جزء عم حفظ كري ححكا؟ متنسس كئي سورة لكك حفظ ؛ ؟)ج( 

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

 
 
 
 
 
 
 

 سورة االخالص وما ادراك ما القارعة

 سورة القارعة فمن يعمل مثقال ذرة خري يره 

 سورة الزلزلة   مل يلد ومل يولد 
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 حفظ االدعية
   (6)                                                              و  .    خايل جككه ثثر كر)الف (     ادعية التعقيب  

 َوَسالم * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َعمَّا الِعزَِّة َربَِّك َربِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 َرب هلِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َعَلى 

 *اخَلاِلِقنَيـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ *َوتَباَرَك اهلُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 (9)  . كري منرب لكهو مناز نا اركان نسس ترتيب )ب (     
  اذان  يها لاللهم ع

  اقامة  نية

  وضوء  اللهم رب الدعوة 

  قرأة  وقل احلمد 

  تشظظد  وجهت 

 
 

 املـرَسِلنَي َيِصُفوَن  ُسبَحاَن َاحَسُن الَعامِلنَي  َواحَلمُد
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 /             (  20)   لسان الدعوة

 

  

 

     

 

 

 

8   / 
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 (2نا حق ما طول العمر ين دعاء لكهو          ) ط عسيدنا مفضل سيف الدين  موىْل    (2)
ـ ـــ  ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                            6    لكهو : منرب لككاوواهنا سامنسس سي ترتيب نسس   نا نامو همهين)ب( 

 ربيع االخر  مجادى االوىل  حمرم احلرام  رجب االصب  
 ذي احلجة احلرام  صفر املظفر  شوال املكرم  شعبان الكرمي 

 ذي القعدة احلرام   شهر رمضان املعظم  مجادى االخرى  ربيع االول 

  
  4الفاظ واسطسس اهين مناسب صفة لكهو انسس اهنسس مجلة ما لكهو   ْاج (  

 مجلة صفة الفاظ
   ثثوشاك
   مجن
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 قصيدة

 6                  ساهتسس جوٌرو.ثثظظال مصرع نسس بيجا مصرع  اابيات  ن اْ ( الف)
 

 ب الف
 ايَِّلَع اِدَنا َفيًسنِفَت وَتَجَرَو اليََّع الَعِظيِم رِشي الَعِذ يَِّمَاَس

 ايَِّوُه ِهْلااِل يِتن َبِم يَنَوَهَف ٍدمََّحُم يِِّبلنَِّل اّلاِ نَتا ُكَم

 ايَِّلَج اِرَهنَّكَا   م ٍُّخيِرِدَغِب يفًةِلَخا،َوًراِزَوه،وُما َلًخَاَو

 ايَِّلَزااَل ُهوَرُن  اّلاِ نَتا ُكَم ًةَلاَلَض نَبِصا ُناًمصَناَ رَتَسَكَو

 ايَِّصَو نَيِماَلالَع بٍَِّرا ِبًمَسَق اًحاِضا َوصًَّن هِيَلَع يُِّبالنَّ صََّن

 ايَِّلَوا َوًمكَرا ُمهًرِص  اَككَذَو ًةرَبو ُكاَ ًةمَِّلُم تَكَجزَعَان ِا

 
 

10 
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 (2  )                                                ؟ححهسس  هي لكها  موىْل كيا  اقصيدة مباركة(ْب)
 ----------------------------------------ـ

 (2)                                                  ؟   ين شان ما لكها ؛ موىْل  ْا قصيدة مباركة  كيا
--------------------------------------- 

 نصيحةال
 (4) ؛ وال ـا روحـــــــــــــمـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــاتسس 

 جـــــــه نسس وال ؛ هت فــــائز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛جــــــــــه نسس وال نظظيطط هت نسس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 دوزخ ما جئي نسس هت سب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛

 نةاطر ؛ َجــــــــــــوال نا خــــــــل الــــاه    

 ةـــــنــُـــــي جــــــارو وال ؛ ْاكك ســــــــــــي    

 دعائم جال وال بال

10 
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           (     4)كوئي هبي ححار دعامة نا نام لكهو.                 

o   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
o  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
o  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
o ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                               (     2)والية فرض ححهسس؟                مان ما كيا صاحب ينْاج نا ز (2) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (10)فقه
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 ( 8نا جواب لكهو  : ) 4 كوئي هبي سؤالو ما سي ْا(   1س

 
 كرسسهج سؤال نو جواب لكهسس اهنسس  

1- ----------------------------------- 

2- ----------------------------------- 

3- ----------------------------------- 

4- ----------------------------------- 
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 (10)  االخبار

 
 مدينة بيت اهلل مكة

 
 
 
 
 
 
 

(4) 
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متاري مدد سطر  لكهو :     3ين ذكر ما هج ثثرها ححهو  صلعرسول اهلل  
    (    6)                                          واسطسس ْا مجالؤ انسس سؤالو ْاثثا ؛.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (10) موعظة
كرسس انسس هج غلط  امنسسحسب الذيل مجلة ما هج صحيح ؛ اهنا س

 (5)                                                                                                                    كرسس هوئي اهنا سامنسس 
  جسم انسس لباس ين طهارة  نو خيال راكهسس ما ْاوسس تو  جملس 

  جملس ما وضوء بغري ْاوسس
  خر وقت ما ْاوسسجملس ما ْا

  ْاوسس ين نسسظظلباس االنور ثث
  رزا نا صاحب ين رزا لئي نسس بيهضضسس 

 
 --------؟                   حاضر هتيا هتا  دن وقت نا ثثهلسس 9عشرة مباركة ما متيطط 
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                             (5) : سطر لكهو  2عشرة ما متنسس سوطط بركات ملي 
 (  ديدار ، امام حسني نو مامت ، مسجد ما بيضضهوو، قدمبوسي، نياز حسني ، سبيل ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


