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 ا  الخـتـبـار   للفصل   االول

11 /هـ   1438مجادى ا الوىل  15سنيوار  
th

 Feb 2017 

 الرابعة الد ر جـة 
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 1 مـقـدمة 10  

 2 حـفـظ الـقـرْان 15  

 3 حـفـظ االدعية 15  

 4 فـقـه 10  

 5 اخــبــار 10  

 6 موعظة 10 

 7  االدب  10 

 8 ة  مدحنصيح 10 

 9 لسان الدعوة 20 

  مجلة  مـاركـس 110 
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 نظافة نو عمل. 1

 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 

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

 ذكرو فرماوي، ينهي عجب شان  ط عْاقا موىْل  عشرة مباركة ماثثر يات اْ 9، هي كيدا
 
 
 
 

 نور  الام  ااجل

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  احلاكم   شروع كيدي، انسس موالنا االمام هي ص ع  العزيزباهلل موالنا االمام ععير ين  جام ْا
 هنو افتتاح فرمايواهي  ص ع  بامر اهلل

 ما ْا عظيم 1401 هي رضالداعي االجل احلي املقدس موالنا حميد برهان الدين 
ْا  هـ( 1402انسس  1401) بسس وار العشرة املباركة ين جمالس جام  نو افتتاح فرمايو انسس 
 ما ليلة القدر احياء فرماوي 1401، انسس جام  ما عقد فرماوي

 

  (window) . شباك ظاهر هتئي6

  ظاهر هتئي .  مشكوة االنور7
 . مدرسة ين عيارة  نو هضضاوو8

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

 

نا   اجلام  االنور  باد ؛ خدا تعاىْل وة ْالكك اجلام  االنور نا انور باقي ؛ اهين بركات سي دعهاطط ج
سيف الدين ْاقا  قدر مفضل سيدنا عايلحية ناطقة مهارا موىْل ين ْاية بينة  ن موىْلاحياء ما برهان الدي

 .ين عمر شريف نسس دراز انسس دراز كرجو
 

هي  اهنو افتتاح انسس كيا امام  (  كيا امام هي اجلام  االنور ين تعمري شروع فرماوي؟1س 
 فرمايو؟
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 ما سوطط هتيو؟  هر امرزندككي نامؤمنني ين ايات ين بركة سي  9اجلام  االنور ين  (  2س 

 
 
 
 

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

1                                                                                                                                                             4 
2                                                                                                                                                            5 
3 
 

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

 
 
 
 

 رماوي ؟يات ين ذكر كيا موىْل هي كيوارسس فاْ 9(  اجلام  االنور ين  5س 
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 15ــــــــــــــــ   حفظ القرْان اجمليد 
 

 ما لكـهي  ين خايل جككه   سورة منرب   ْاثثا ؛  هي        منرب ححسسهج  الفاظ نا ني .  الف
                                                                                     (10)                                                                                                                           .مكيل كـرو لضحْىاسورة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َربَُّك َوَما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما  *ِإَذا َسَجى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *َوالضَُّحى الف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوَلَسوَف *اأُلوَلى  َلَك ِمَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلآلِخَرُة  *َقَلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوَوَجَدَك *َيِتييًا َفآَوى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأَلم *َضى َربَُّك َفَتر

 * قَهرـَفال َع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّا َفأ * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَوَجَدَك َعاِئاًل  *َفَهَدى 

 * َفَحدِّث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َيِةعَوَأمَّا ِبِن * َفال َعنَهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأمَّا 

 َكَيِجد ِلَواللَّي َضاالًّ َخٌر َنىَفَأغ اْلَيِتيَم َربَِّك ِطيَكُيع السَّاِئل َودََّعَك

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ما صحيح  كامل "ب"كـونسي سورة ما ؛ هي    ْايات ؛ هي ْايات ما هجكامل"  الف "  .  ب 
 (5)         ْاثثي   نسس  لكـهو.    منرب

 
 ب  الف 
 سورة التكاثر   نيّلِللُيَص  َفَويل 1
 سورة الشيس   ِحيَمَلَتَرُونَّ اجَل 2
 سورة املاعون  هاَواالرِض وَما َطٰح 3
 سورة البينة   َما َلَها االنسانَوَقاَل   4
 سورة الزلزال   َبِريَِّةوٰلِئَك ُهم َشرُّ الُا 5
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 15  -حفظ االدعية 
  دعاء خايل جككه ما لكـهيين دعاء  منرب ْاثثا ؛  هي    منرب  هج  الفاظ نا نيححسس  .1

       (11)                                                                                                                                                                           .كـرو ثثوري 
 

 َحَمَار ِللِه َعضِرب حميٍد ُقوََّة َو ُدَعاَءَنا َنَيِصُفو َعاَلِينَيال مالَعِلي َسُنَاح َربََّنا
4 9 6 1 8 2 10 11 5 7 3 
 

 َسِلنَي .. َو َساَلٌم َعلى امُلر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِعزَِّة َعيَّاَحاَن َربَِّك َربِّ الُسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعاَلِيْيَن.   َوَعَباَرَك اهلُل َربِّ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد َواحَلي

 َعِظْيِم.   الَعِليِّ ال ِاالِباهلِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .َوال َحوَل َوالاِلِقنَياخَل

َيا َربََّنا َيا َموال َنا ِانََّك  َانَت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمنَّا َصلوَعَنا   َعَقبَّل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهَنا َيا ِالَه ِبِهَيا ُوُجو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  السَِّيي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِتَك َياَوَيا َخَر النَّاِصِرْيَن. ِبَرمَح  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لى اِل حميٍد َوَباِرك َوَسلِّمَو َع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.َالّلُهمَّ َصلَّ َعلى الرَّاِحينَي
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 (4)                                      لكـهو.         هو ححهو  هتمتيطط كـيوارسس  ثثٌر )ب( نيححسس لكـهيلي دعاؤ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     َقَدَميَّ َالّلُهمَّ َثبِّت: 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َوجِهي    : َاللُهمَّ َبيض2

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هلل ُد : َوُقِل احَلي3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َي َها َاحَاللُهمَّ َعَلي  :4

  
 10 -الفقه 

 (5)   كرو :  نشانهيال   سؤالو   ما  سي  صحيح   جواب  ثثر    ـ)الف(   نيححسس   لك
 

 ؟امها افضل دعامة  كيو  ؛ ؛  ثثر دعائم   بناء سات ( اسالم  ين1
     جهاد             والية                             ةصلو                          طهارة   

 

 كون ؛ ؟  سردار    (    انسان  نا جسم  ما سككال  اعضاء    نو2

                                       دل                                                  ْانكهـ                                                             كان                                               ثثكك     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  "هل الدين  اال  احلب" يعين "نتهي  دين  مككر   3

                                     عبادة                                                     حمبة                                                               مناز                                             علم      
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 ."؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نوجوان  واسطسس  علم"  يعين(  "العلم  عاج  للفىت"  4
                                     عبادة                                                                         زيور                                                        اكثثٌر                                               عاج       
 
يعين  "ميطط  علم  نو  "انا  مدينة  العلم  وعلي  باهبا" فرماوسس  ؛    صل رسول اهلل  (  5

 ؛  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهر  ححهوطط  انسس  علي  اهنا  
                                   باري                                                      هتيبا                                                              دروازه                                             ديوار      

 
   منرب  صحيح لةؤ    ساهتسسنا مج " ب"   كامل سسهنا ؛   مجلةؤ  ما هج " الف)ب( كامل"  

                (5)                                                                                                                                                                 .لكـهو نسس   ْاثثي   

 ب  الف
 قرْان  جميد  ما  مج   ؛  جيم جان بغر جسم هن  رهي سكسس 1
  سككال اهلل ين طاعة كـرو انسس رسول اهللمتيطط  2

 ين طاعة  كـرو  
 مسلية  بئرو  ثثر  فرض  ؛. 

 نسس  طاعة  كـروو  ؛  متام  علم  3
 عيم والية بغر  دين هن  رهي سكسس  علم  طلب كروو  هر  مسلم مرد  انسس 4
 كـروانسس اولو ا المر  ين طاعة    والية يعين حق نا دهين ين حمبة كـري 5
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 10 -     ا  الخبار
 

 (5)   نيححسس   لكهيال   سؤالو   ما  سي  صحيح   جواب  ثثر    نشان  كرو :.   الف
 

 نسسكو فقر ْا مثل  "     ئي  ْاثثوــْاثث  منسس  ك   اهل و عيال ؛ ، مارا ميطط  فقر  ححهوطط" (1
 عرض كرسس ؛؟  
           نسسع م    موالعنا فاطية                                 نسس  صل رسول اهلل           نسس   ع مموالنا علي  

 

 ؟  هي   وه سائل  نسس كـتنا متر  نا هتليا ْاثثا  صل   رسول اهلل(   2
                           ايك هتليا ْاثثا                                                                عني هتليا ْاثثا                                    ححار   هتليا ْاثثا

 

 ؟نسس ُاحد ين لرائي ما  كـتنا زخم  الككا هتا  صل  رسول اهلل  ( 3
             زخم  40                                                     زخم 70                                    زخم 60

 

 ْاوي ؟ُاحد نا دن  كـئي نداء  ْا مسان  سي  (  4
                                                                                              َفَقاِر  ال ُذو َف ِاالَسي علي ال َفَتى ِاالال                                                    َاهلُل َاكَبر                                                     ِم الدِّْيِنَماِلِك َيو    
 

كوين زهري علوا رنا وار سي  كوفة ين  مسجد ما شهيد  هتئي  نسس   ع م(   امر املؤمنني  5
 ككرا ؟
          ل فرعون                                                     ل ابن ملجم                                      ل مشر   
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   صحيح منرب نا مجلةؤ    ساهتسس  " ب"   كامل سساهن ؛   مجلةؤ  ما هج " الف)ب( كامل"  
 (5)                                                                                                                                    .لكـهونسس    ْاثثي   

  

 
 
 
 
 
 
 

 ب  الف 
 مي  رجب االصب  هتئي  ؛  13  ْا سائل نا دل ما يقني ؛، بيت النبوة سي 1
 خدا  ين  بندككي  كرعا  ين  والدة   ع م موالنا علي  2
 كـوئي خايل  ولسس{ هنيطط  " كـوئي جوان نتهي مككـر علي ؛ انسس  3
 "مككـر  ذوالفقار  ؛ نتهي  كـوئي علوار     ين  ع مانسس  موالنا محزه   ع م موالنا علي  4
 نا سبب مشركني هباككـوا الككاجانفشاين   راعو  ما  اهتي  نسسع م  موالعنا فاطية  5
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 10 - املوعظة

هي متيطط سبق ما  فرمايو   ين ذكر ما هج  والدين رضسيدنا حميد برهان الدين ْاقا 
لكها  هوا  ْاداب  ما  هج  صحيح  ؛  اهنا    بيان ين روشين ما نيححسس  ثثٌرهي ككيا ححهو ، هي

 10          كزو    سامنسس  
 
  كرسس سالم روز    نسس هر   والدين  فرزندو 1
  نسس  اونححا  ْاواز  سي  جواب  ْاثثسس   والدين 2
  كرسس خدمة  ين  والدين 3
  كليات هن   كـهسس  دن " ُاف " يا هي   مثل نا  كوئي نسس    والدين 4
    وات  هن  مانسسين  والدين 5
  كوئي  كام  واسطسس  بالوسس  عو  جواب  هن  ْاثثسس  والدين 6
  هتئي جائيا كهٌروالدين ْاوسس عو اهين كرامة خاطر   7
  نسس  ناراض  كرسس   والدين 8
  والدين  واسطسس  هر  روز  دعاء  كرسس 9
  والدين  نو  مهيشه  شكر  كرسس 10
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 10 –قصيدة 
 

 ساهتسس)الف(  نيححسس  كامل  "الف" ما  بيت  نا  ثثظظال مصرع نسس  كامل "ب" ما اهنا بيجا مصرع   
  10                                                                                                        .ي  نسس  جوروصحيح  منرب   ْاثث

   
 ب  الف 
 َناُغرِّ الشُُّؤوِن َاَفاِني الَِّذي َحاَز ِمن  َاَيا َو َظاِئُفَنا َعسِبيُح َامَساِئُكم 1
 وىاَيُة الُقصَغُة اْلُعظيى ُهُم الَيُهُم النِِّع  ُعُلو ِمُكم َسِبَتاِئيِدُكم َنسِطيُ  َدر 2
 َوَظاِئُفَبِني اْلُيصَطفى َداًبا َو ِنعَم ال  نَكٍف ِلِديَر َسيَو َطوِّل ِالـِهي ُعي 3
 ُقَواَنا الضََّعاِئُفوى َوَعقوى َعَلى التَّق  َيٍةَفـَابَقاُه َربُّ اْلَعرِش ِفي ُكلِّ ِنع 4
 وىاُعُهْم ُعكَوَاعَداُءه ِبالنَّاِر َجهَب  ىلوالَوَصلَّى َعلى طه َوِعتَرِعِه ا 5
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 10 - مدح
مدح  ين خايل جككه ما ما لكـهي  منرب   ْاثثا ؛  هي        هج  الفاظ نا نيححسس منرب)الف(  
 (10)          . مكيل كـرو مدح 

 
 اــــــــــــــاحسا طط      متا را      ؛          ككهن                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (      سيف اهلدى ۱)

 نا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجدة  بـجـا ؤطط                           ان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو عا    كروطط    ْا             
 

 و ر       ححهو                     ــــــــــــد ين حق    نا     ط                  هو             ــــا       نور          ححـــــ(         ثثنجنت           ن2)
 اــــــــــامل    ا ال   نــــــــــو ا  ر           نــــــع                                   الظـهـو ر             ححهو        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 
 

 عدل      نا         ميزان           ححهو                   القر   ْا ن    ححهو      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(        ۳)
 ححهو فا طيي    قصـــر       نا ماِلكدين      نا    سلـــطــــــــــــان      ححهو                                                 
 

 شكر سيد   نا   موض  كهال حافظ
1 2 3 4 5 
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 02 – لسان الدعوة
 

 

 4                             سس  اهنا  متضاد  سي  منرب  ْاثثي  نسس  مالؤنيححسس الفاظ ن (الف)     

     4    )ب( خايل جككه ما مناسب لفظ لكـهو.                                                                                            
 

 مسخري اونت والدين  ع مثثنجنت ثثاك 
 

 كـروانو  هن  كـيدو؛.   ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جا ينـُاستاذ هي  مهنسس ايك بي مهارا . 1
  

  ميلو  لكك ثثاين بغر  سفر  كـري سكسس ؛.ـ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َصحراء  ما. 2
 

 نسس ثثوعانا خاص نور   سي  ثثيدا كـيدا ؛.    ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اهلل ععاىل هي. 3
 .نسس ذليل هتاوو ثثرسس   ـ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سي  فرزندو اهوو  عيل هن  كـرسس هج. 4

 متضاد  الفاظ 
 جلدي  ُدمشين   1
 دوسيت  ححهوعو 2
 مهوعو  ْاهسهت 3
 عو كو  ملبو 4
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                       8                              .ما استعيال كرومجلة هيال  الفاظ نسس ـنيححسس  لك  ( ج) 
 عقليند حيوان فيض املوائد الربهانية قرْان جميد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (4) 

 
 4                                   ؟ ما  سوطط  كظظوائي ؛   لسان  الدعوةنسس     حيوانات اْ     (د)

 هي  اهين  عصوير   نا نيححسس لكـهو.

 
 

    

  

 

 

  


