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ين شانات نرايل ؛،  ط عداعي االمام احلسني سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 
عجب شان سي ْاثث  موىْل هي عشرة مباركة واسطسس عامل اميان نا مؤمنني نسس اهبة كراوي ؛، عشرة مباركة ين 

 فرماوي،  امها فرمايوبركات ين تيار ي واسطسس نصيحة غراء تصنيف 

 عزاء ين جمالس ين اهبة كري لو

 نسس   اهنا   فوائد ما رغبة   كري لو

 موايل  كرام   ين   صحبة   كري   لو

 نسس  اهلل تعاىْل  سي  قربة   كري لو

 ححلو  سب ككناهو سي توبه كري لو   

 ححــــلو     اسس   ثثيارا   عزيزو      ححــــــلو    
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هـ نا عشرة مباركة واسطسس هيوسنت نسس  1437هي   ط عزهسس نصيب هم نورهتـ امريكه نا مؤمنني نا هك ْاقا موىْل 
مؤمنني  ْاقا موىْل  25000كظظي متام عامل اميان سي لبيك يا داعي اهلل  ين نداء نسس ط عاختيار فرمايو، ْاقا موىْل 

 ليوا  نسس هيوسنت حاضر هتيا،   ين معية مباركة ما  عشرة مباركة ين بركات  ط ع

هي علوم نا  ط عموىْل  ْاقا بيسري حمرم احلرام عجب شان سي عزاء ين جمالس واسطسس ثثدهارا،    ْال حممد نا عامل 
ين ذكر  رض هي برهان الدين موىْل  رضجواهر انسس موتيو  نثار كيدا،  هج ْايتو نسس سيدنا طاهر سيف الدين موىْل 

 هي فرمايو ط ع هي  ذكرو فرماوي، موىْل ط عما وصل فرماوي هيت  هي ْايتو ين روشين ما موىْل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ين ذكرو عجب شان سي فرماوي، ايك بيان ما فرمايو: رض موالنا حممد برهان الدين ْاقا

ما، ورس نا ابتداء سي حبمد اهلل ورس نا اختتام لكك سيدنا طاهر  1436ككذشهت سال 
سيف الدين هي باواجي  صاحب موىْل نسس هج هج خطابات انسس القاب سي خاص كيدا 

هتئي، ؛ يا ْاثث  ين صفتو بيان كيدي ؛، اهنا ثثر ذكرو هتئي، انسس بركات ححندا ححند 
 ْاثثين  ياد داشت ين قوة مضبوط هتئي،

نا  ْاغاز  ما عشرة مباركة ما امي نية كيدي ؛ هك سيدنا طاهر سيف  1437هوسس  ْاورس 
الدين هي قران جميد ين ْايتو ما سي هج دعاة مطلقني ثثر وصل كيدي ؛، انسس ححهيلسس 

سيدنا حممد برهان الدين هي ْايتو ما سي هج ْايتو ما سي هج ْاية باواجي صاحب موىْل  
 1- 1437اقتباسات  اهين روشين ما ذكرو هتائي. -ثثر وصل كيدي ؛ 
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ين شهادة ثثر هج مظامل هتيا اهين ذكر ما هج ثُثر درد  اداء سي غم كرايو   ص عايج مثل اهل بيت ثثر حسني امام 
 ؛، هي ذكرو انسس بكاء نو منظر تو مهيشه ْانكهو ما رهسسس،

نو نعره هبرسس تو متام مؤمنني  ْاه نو نعره بلند ْاٍه مث ْاه هر روز نوحه ين عبارة ثثرهوا ما نرايل شان هيت ، موىْل 
 نو مقام نرالو انسس نرالو ؛، ط عكرسس ْامثل بكاء  نسس ظاهر كراوا ما مفضل موىْل 

وراء نا دن مقتل ما تو ختامه ين شهادة  جدا جدا انداز سي ثثرهي ؛، انسس عاش  ص ع هر روز حسني امام
  ص عنا انورا ححمكي رهيا ؛، بلكه خود حسني امام   ص عمسك ين شان هيت، حصري ثثر ككويا امام الزمان 

هي  ط عهي شان مفضل موىْل نظر ْاوي رهيا ؛،  رضوىْل ككويا حممد برهان الدين منظر ْاوي رهيا ؛، 

جنة ما عسل    انظْظر من عسل مصفْى " " ولطف ين وات ؛، قران جميد اداء كرسس ؛ هك   
؛، تو باواجي صاحب موىْل ين ذات  riversمصفْى ين ايك نظظر نظظيطط بلكه اهنظظار ؛، 

 ...مباركة  اهوي { هيت
باواجي صاحب  موىْل عسل مصفْى هتا، تو ْاثث ين هر ححيز، ْاثث نو هر عمل، ْاثث نو هر 

 ظظار جارية سارية رهسسس،قول ... عسل مصفْى ين انظظار هتي، هج ان
فيض املوائد الربهانية ين نظظر، قرضا حسنا ين نظظر، ْاثث ين مساجد ، مشاهد ْاباد 
كرواين نظظر، ْاعشرة مباركة ما مؤمنني نسس حسني ثثر مامت كراوا ين انسس بكاء كراوا ين نظظر، 

جي صاحب موىْل كتنو ارسس ْاثث نا امام حسني ثثر ْانسو ين نظظر، متيطط ديكهي ؛ نسس! باوا
 2- 1437اقتباسات          روتا! 
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ين اداء  ط عموىْل  ديكهاوي، بكاء انسس مامت  نو ْا مثل كهرام تاريخ ما كوئي هي ديكهو يا سنو نتهي هي مثل ين نرايل
نا سبب مهيطط تو جييت ككيا، جككت ما ديؤو لئي نسس دهوندسس تو ْامثل نا موىْل  ط ع هيت، و اهلل العظيم موىْل

 هنيطط ملسس، 

ين وعظ مبارك نا عسل مصفْى سي سرياب كيدا،  نياز حسني نا  رضتاريخ سيدنا حممد برهان الدين  8
 طرف سي نياز هتئي، ط ع اميان ما ْاقا موىْل بركة نا لقمة موىْل هي مجارا، عامل

ْامثل بركات نا عطاء كرنار مهارا موىْل سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين ين عمر 
ين نصيحة انسس موعظة مطابق مهنسس عمل  ط ع شريف نسس خدا تعاىْل تاروز قيامة دراز انسس درازكرجو، ْاثث موىْل

ثثر جان انسس مال سي قربان قربان كرجو. و احلمد هلل رب  ط عكروا ين ياري انسس توفيق عطاء كرجو، موىْل 
 العاملني

 مقدمة ثثرهي سؤالو نا جواب لكهو
 

ايك بند هي عشرة مباركة ين اهبة  واسطسس هج نصيحة  لكهي ؛ اهنو كوئي  ط ع(   ْاقا موىْل  1س 
 لكهو

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

 هي سوطط طرح ذكرو نسس وصل كري وعظو فرماوي ؟ط ع   هـ  ما ْاقا موىْل 1436(  ككيا سال  2س 

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

 (  ْا سال عشرة مباركة ما كئي روشين ما وعظ ين ذكرو  نسس وصل ين نية فرماوي ؟ 3س 
------------------------------------------ 
------------------------------------------  
------------------------------------------  

 ين عزاء ما سوطط نرايل شان ظاهر فرماوي؟ ص ع(  حسني امام   4س 
------------------------------------------ 
------------------------------------------  
------------------------------------------  

ين ذكر سوطط شان سي  رضسيدنا حممد  برهان الدين سي    عسل مصفْى "" و انظْظر من (  5س 
 فرماوي 

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
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 حفظ القران  اجمليد       -         15   
      8                                                                                             .  نيححسس  خايل جككه  ما  الفاظ  لكهي  ْاية  مكمل  كرو   -الف 

   0ـ   َوتَول ّْىِذي  ـــــــــــــــــــــال  ََّّّ    0الَ َيصْلهَا  ـــــــــــــــــــ      االَ شْقى          0ى َفَانَذرُتــُكـم ــــــــــــــــــ    تَلظ ّْ   -1    
       0َو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَّ  َشَفَتنِي      0َاَلم  ـــــــــــــــــــــــــــــ   َله  َعيَننِي     -2  
      0َساِفِلنَي    ــــــــــــــــــــــــــ   َرَددْنُه   َاسَفَل      0َلَقد   ـــــــــــــــــــــــــــ    ااِلنَساَن  يف   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـَقو ِ مَي   -3  
 

ب-   كامل     الف       ين  ْاية  نا ثثححهي  ْاية  كامل     ب       ماسي  مالوو .                                                                                   3                                                  الف 
                                                                                                                                                                       ب

0َوالّشفع  َوالَوتِر                                                                                                                     0َوال ََّّّيِل   ِاَذا    َيغْشى    -1  
0ُوُجوه  يَّوَمِئٍذ  خَاِشَعة                                                                                                   0َوَليَاٍل َعشٍر        0َوالَفجِر    -2  
0َوالنَّهَاِر    ِاذَا    تــََجل ّْى                                                                                              0تبت  َيَدا  َايب  َلَهٍب  وَّ َتبَّ   -3  
  0مَا  َاغْنى  َعنُه  مَاُله  َومَا    َكَسَب                                                                                    0َهل  َاتَاَك  َحِديُث  الغَاِشَيةِ     -4
0َو ُطوِر    ِسيِننَي                                                                                                     0َوالسَّمآِء   ذَاِت  الُبُروج      -5  
               0َوالَيوِم  الـمـَوُعوِد                                                                                                                  0تِّنِي  َوالزَّيـتـُوِن    َوال  -6
           4                                                                                                                         (  نيححسس  لكهيلي  سورتو  نا  نام  لكهو  .ج

 نام                                                                                 سورة                                   
 -----------                                           o  د َحَا  اهلُل َول ُهُق -1
 -----------                                                   oيٍشَرُق   ِفالياَل -2
 -----------               o  تُحالَفَو  اهلِل صُرـَن جآَء  ذَاِا  -3
 -----------             -- َكبَُّر َلَعَف  يَفَك  َرـَم تَلَا   -4
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 10    -       حفظ االدعية
"    فاحتة  الدعاة مطلقني  "      ين دعاء  ما  سي ثثظظال داعي  سي     7  ما  داعي لكك   دعاة    كرام  نا  نام 

مبارك  لكهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                           7  

1___________________________________  
2___________________________________  
3___________________________________  
4___________________________________  
5___________________________________  
6___________________________________  
7___________________________________  

 

                                                                                                                                                                      3                                                                                                                                            .  هو ـعاء   لكين ُد"         َعَليَها مَُّهلْ لَا"     
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
____________________ 
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  25        -         الفقه
 

                  5 .                                                                                                               ح  الفاظ  موكوــخايل  جككه  ما  صحي الف(
                                                                   

 ـــــــــــــ   كرتا افضل ؛.ــــمامة ساهتسس فجر ين مناز  هي ــــــــــــــــــــِا     -1

 اخلوفلوةُ َص   /                    يل الل َّّ لوُةَص               / الَوالزَّ لوُةَص                                   

 ــــــــــــــــــــ  ين صف ؛.ــــفوف ما ثثظظلي صف افضل ؛ انسس هي ــــــــــــــُص   -2

 مالئـكة                   /   اوصياء                   /         انبياء                                 

  فرماوسس ؛ هك هج شخص ثثانحح وقت ين مناز   مجاعة نا  صلعرسول اهلل      -3
  ـــــــــــــــــــــــ  جائز ـــــــــــــتو  امها خري نو ككمان كـرو انسس اهين  ساهتـ   اداء  كـرسس                  
 را  كـهو .                 

 زكـوة               /                   شهادة                  /منا ز                                                   

  اوؤ  عة ين مناز طرف جلدي جُمفرماوسس ؛ هك ُج صلعرسول اهلل         -4
 ماري ُامَّة نا ُفُقراء ين    ــــــــــــــــــــــــــ   ؛.                    

 حج                          /       جهاد                   /  بندككي                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كيا دن  ما  صلوات  ككهين  ثثٌرهسس ؟        -5

  منككل  وارسس                              /مجعة  نا  دن                                             /روي  وار  سس                                                            
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 10                                 ما جواب  لــكـهو. ختصرُميححسس  لــكـهيال سؤالو  نا ن ب(
 
 ى  ؟"   اهين سوطط معْنِدسِجَمـيف الال  َّّاِ ِدسِجَمـالارِ َجـِلوةَ ْلَص"  الَ    -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفو ما كـئي صف افضل ؛  انسس هي  مالئكة  ين  صف   ؛  ؟   -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هي مجعة نا دن ككـهر نا لوككـو     نسس سوطط  ْاثثوا نو فرمايو ؛  ؟ صلعرسول اهلل   -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "  مجعة نا دن "    ناخن  كــتروا  سي  سوطط  فائدة   هتائي  ؟  -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 داتن كـئي شاكلة سي هتائسس انسس كـئي شاكلة سي هن هتائسس؟    -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10                              .لـكـهو فسري سي جوابـنا ت هيال   سؤالوـنيححسس  لك ج(
 ؟داء كرسس ؛   مجعة ين رات فرشهت كيا وقت سي كيا وقت لكك ِن    -1



 الدرجة السادسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ صلوات ثثرهوا ما سوطط بيان ْايو ؛مجعة نا دن        -2  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي مجعة نا دن سوطط عمل كروا نو فرمايو ؛؟ صلعرسول اهلل          -3
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 لكهو .  مكمل ذكر ْا   ..هتاؤ. فرماوسس ؛ هك اسس علي متيطط عيكل ما هرككـز هن صلعرسول اهلل - 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هج  شخص  فجر  ين  مناز  امامة  ساهتسس  ثثٌرهسسس  اهنا  ثواب  نا  باره  ما  موالنا   -5
  هي  سوطط  فرمايو  ؛    ؟ ع معلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االخبار          -     25     
 )الف(    نيححسس  لكهيال  سؤالو  نا صحيح  جوابو  ثثر     نشان كرو                                                                                               5 

ثثر  ْا   كك  باغ  بين  ككـئي  .  هي  شان  نو  معجزة   موالنا  طاهر   ع  منيبُّ اهلل   ِابراهيم         -1  
                                   نا  زمان  ما  كيا    ككام  ما  ظاهر  هتيو ؟                                                                        قسسيف  الدين                      

ممبئي   ما                                   / / سورت   ما                                           يلي   ما امِر                                                                                     
نا ِنكاح  كـئي    طعساهتسس  سيدنا حممد برهان الدين   قس  ْائيصاحبة بو صاحبة  امةُ اهلل     -2  

                                                                                                                                          ؟                                                                                                                            هتيا   جككه                                 
ممبئي  ين  ُغرَُّة  املساجد  ما                                                    / الربكات  ما     يوانُ اجلامعة  السيفية  نا  ِا         

                                                                                                   / م   ما    ظ ََّّّاملسجد املَع سورة ما       
ـتـنا ورس لكك  دعوة  نا  عرش  ثثر  ُمسَتِوي  رهيا ؟    ِك رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين      -3  

ورس                 47                             / ورس                        35                 /           ورس     40                                                                              
ين  قرب  ُمبارك  كيا  ككام  ما  ؛ ؟                                           رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين        -4  

/         جامنككر   ما                                        /             ماندوي   ما           ُاجني    ما                      / 
بوصاحبة  امُة  اهلل  ْائيصاحبة  نو  نسب  كيا  داعي  لكك   ثثهنححسس  ؛    ؟       -5  

/           رضسيدنا  يوسف  جنم الدين                                               /      رض   طب الدين  الشهيدسيدنا  ق    
.   رضسيدنا  داؤدد  بن  عجب  شاه                                                                                                   

 

 
 
 



 الدرجة السادسة

 )ب(      نيححسس  لكهيال  مجالؤ       "صحيح "           ؛  يا          "  غلط  "         اهنا  سامنسس  لكهو  .             10
 
 

-------نو  نام  مبارك   امساء  بنت    ِشهَاب  ؛.        رضموالتنا  احُلرة امللكة             -1  
-------ين  قرب  مبارك   ذي  ِجبلة  ما  ؛.    رضموالتنا  احلرة  امللكة            -2  
نا شهيداهن  بنايا                                                            قسهي  سيدنا  قـطب الدين   الشهيد  قسْائيصاحبة    بو صاحبة  امُة   اهلل       -3

                                                                                                                                                                                                                               ------  
نسس   "   منصور اليمن   "                                 نو     رضهي  سيدنا  حممد  برهان الدين    قسسيدنا  طاهر  سيف الدين         -4

-------   خطاب  ِعناية    كيدو .  
-------ين  قرب  مبارك   ممبئي  ما  ؛ .     قسبو صاحبة  امة   اهلل   ْائيصاحبة         -5  
---------ين  قرب  مبارك   ممبئي  ما  ؛.   رضسيدنا  حممد  برهان  الدين         -6  
--------ين  والدة  ليلة  القدر  ما  هتئي .    طعسيدنا  مفضل  سيف  الدين    -7  
---------سيدنا  عبد القادر  جنم  الدين زض   ين  قرب  مبارك  جامنككر  ما   ؛.     -8  
--------نسس  ثثرانو  رومال موكاليو.   رضهي موالتنا احلرة امللكة  ع مامام ْامر   -9  

--------مي تاريخ وفاة هتيا   22ل  ين   ربيع االو  رضسيدنا حممد برهان الدين   -10  
)ب(    نيححسس  لـكـهيال  سؤالو  نا  جواب  فقط  ايك  مجلة  ما  لـكــهو .                                                  5                                                      1-    " 

 خاِصُف  النَّعل  "     كون  صاحب  ؛؟          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي  ثثهال كونا ديدار    كيدا ؟    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع مِوالدة  بعد  موالنا  علي   -2  
ـــــــ  يهودي  سي  قرض  ليدو    تو  َر ِهن  ما  سوطط  موكو؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي ع مموالنا  علي   -3  
عاء  كيدي تو  ْامسان  سي  سوطط  ناِز  ل  هتيو ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هي  ُد  ع مموالتنافاطمة  -4  
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ي فـرماوي  ؟ِلَج هي  كيا  موْلى ثثر  نصََِّّّ  ضرسيدنا حممد برهان الدين  -5  
               ----------------------------------------  

ست  كيدي    هي  عمل  سي  متيطط  هي     ُرين  جويت ُد  صلعهي رسول اهلل   ع م)ج(  موالنا  علي    
5                                          سوطط  سبق  حاصل  كيدو    ؟  تفسري  سي  لـكـهو .                                                                                                    

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

----------------------------------------------------------
--------------------------  
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   15      -       املوعظة
 هج  ححيزو نا سبب  مؤمن نا  ككهر  ما امياين ماحول ين جهلك نظر ْاوسس ؛   الف(
 5                                                                                  ححيزو  لكهـو .   5اهين فظظرست بناؤ.     ثثانحح/                    
  

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

 
 4                                                                                               نيححسس  لكهيال  مجالؤ      ين  خايل  جككه  ثثورو.)ب(  

 ـــــــــــ   فرمايو ؛.ــــــــــــــــــ رسول اهلل صلع  هي  بئريو  نسس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بغري  خايل  رهواسي (1

ديين لباس ثثظظين  ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مشاهد انسس ـــــــــــــــق ؛ هك ــــــــــــــــــــــمؤمنني نسس الئ (2
 نسس ْاوسس.

 ــــــــ   مناز نو ثواب ؛.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ين انككوهتي ثثظظين نسس مناز ثثرهوا ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (3

 ــــــــــــــــ   نا لوككو نو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ؛.لوكهند  ــــــــــــــــــــــــــــــ (4
 
 

 6       نيححسس  لكهيال  مجالؤ         صحيـح         ؛  هك         غلط          اهنا  سامنسس  لكهو. ج(
 
 ________ ؛. ه كروا نو    فرمايوبُّنسس مرد  سي تَش    هي بئرياؤ صلعرسول اهلل  (1

 ________            .مردو   ححاندي  ين  انككوهتي  ثثهين  سكسس   ؛ (2
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 ________              .ى  الكك  الكك ُهوا  جويئسسبالغ  انسس  غري  بالغ  نا  مصلْ  (3

 ________            مرد  انككوهتي  اهنا دابا هاهتـ    ين  ناهين   ْانككلي ما  ثثهنسس.   (4

 موكي  سكسس  ؛. وضؤ   كــروا  بعد غسل خاهن  سي   نكلسس تو  ككــيال    ثثكك  غاليححه     يا     جازم  ثثر (5
          ________ 

 ________         ين  نسس  هن  جائي . ظظهر  ما   جوتا  ححّثلل  ثثكك (6
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                                                                                                                                                               لسان  الدعوة         -          15  
  

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

  مستقبل  ُحسُن  الذ ِ  كـر  ُحرمة
 

  )ب(            ْا  الفاظ  ماسي  بيسرا     بسس2    الفاظ  بناوي اهنا سامنسس  لكـهو.                                                                 4
--------------                               ----------------:  دعاة مطلقني   -1  
--------------                               ----------------   خاندان   :              -2  
     --------------                               ----------------:     ائمة طاهرين   -3
--------------                                 ---------------   : لسان الدعوة   -4  

  )ج(  نيححسس  لكـهيال   مجالؤ  نا  سامنسس  اهنو زمان لكـهو .)  ماضي  -   حال    -   ُمستقِبل  (        5
*    سككال  ثثوتاين  الكك الكك  كـتاب  لئي  نسس   ْاوجو  .      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
الكك  الكك  رائي  ْاثثسس  ؛.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*     سككال                         
*    ِشكاري هي كبوتر    نسس ثثكروا  جال  بححهايو.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثثٌره  سي   مسجد  ما امامة مغرب نو فرض يوسف هي   *                          
نا  شيعة  نسس  ِسكـَك  ْاثثواما  ْاوسسس.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ع م*   قيامة نا دن  موالتنا  فاطمة                         
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 15        -    احلكم
       5                                    يم        نسس ُمــكـملـل كـرو.كاِلَ ا  -يث  حاِدَا  -يل ْايات  حسب الذ َِّّ الف(

 َشِديَد.َل ِان َّّ َعَذابــِـي    ولئن كفرمت     َلِئن  َشَكرتـُم  الَ ِز  يَدنــ َّّـــُكم _____     -1
 َالتََّحدُُّث  _______ ُشــكــر.   -2

 َوُمسِلَمٍة.       _____     كل      علىَفِر يَضة          َطَلُب الِعلِم    -3

 ._________َعيُب الَكاَلِم   -4

 .__________     الَ  َشَرَف     -5

 

 4                                                               .ى لــكـهوحْوكالم      ين ِف   -حسب الذيل حديث     ب ( 
 

 ِل َفَصاَحُة ِلَساِنه .الرَُِّّجَجَماُل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــِااَلَمانـَاِت.َاملـََجاِلُس ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مفضلعايل قدر     سيدنا هي ؛  هي  ثثٌرهي متيطط  ْاقا موىل ـكـى لْوحنيححسس هج حديث ين ِف ج  (
 نعمتو لـكـهو.  3/تني ين كـئي نعمتو  ين  ذ كـر كـرسو  ؟     كـوئي  هبي ع طموىل   سيف الدين

                                                                                        6 
 " نعمتو  ين  ذ كـر  كـر و و     هي  شكـر  كـر و و ؛.فرماوسس ؛  "    صلع رسول اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرجة السادسة

 مضمون -   10
 كوئي  ايك عنوان اوثثر    10  سطر  نو   مضمون  لكهو.

 
    ين بركاتة  ـساهتسس  عشرة مبارك  ع ط ىْل *     ْاقا مو  

هرـكك     نو  مؤمن               *  
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