
 
 

 دائرة التربية والتعليم
         نورهتــ     امريكة

  1437 حمرم احلرام دينيات ساالهن امتحان                                                                                                                                         

 درجة : ثالثة  

 Roll no------                 -----------------------------نام :

   10 مقدمة
   15 حفظ القرْان
   15 حفظ االدعية

   10 الفقة
   10 االخبار
   10 املوعظة
   10 قصيدة
   10 مدح  /نصيحة

   20 لسا ن الدعوة
   110 مجلة

 



 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

داعي االمام احلسني سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 
شانات نرايل ؛، عجب شان سي ْاثث  موىْل هي عشرة مباركة واسطسس عامل اميان ين  ط ع

نا مؤمنني نسس اهبة كراوي ؛، هر ناحية سي سككال نسس عشرة مباركة ين بركات ين 
 تلقي واسطسس تيار كيدا، نصيحة غراء تصنيف فرماوي،  امها فرمايو

 عزاء ين جمالس ين اهبة كري لو

 رغبة   كري لو نسس   اهنا   فوائد ما

 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    

 



 
 

 

سي  ين نداء نسس لبيك كهي متام عامل اميان ما  مؤمنني بيسري حمرم احلرام ط عْاقا موىْل 
 قبل الوقت وعظو ما حاضر هتيا، 

 

هـ نا عشرة  1437هي   ط عزهسس نصيب هم نورهتـ امريكه نا مؤمنني نا هك ْاقا موىْل 
لبيك يا داعي اهلل  ين نداء نسس ط عمباركة واسطسس هيوسنت نسس اختيار فرمايو، ْاقا موىْل 

ثثيارا فرزندو  هزارو ين  كظظي متام نورهتـ  امريكه نا ككامو سي مؤمنني ، مؤمنات  انسس
ين معية مباركة ما    ط عمؤمنني  ْاقا موىْل  25000ككنيت ما حاضر هتيا، عامل اميان  سي 

 عشرة مباركة ين بركات  ليوا  نسس هيوسنت حاضر هتيا، 

ين ذكر ما  رض هي برهان الدين موىْل  رضهج ْايتو نسس سيدنا طاهر سيف الدين موىْل 
هي  ط ع هي  ذكرو فرماوي، موىْل ط عْايتو ين روشين ما موىْل   وصل فرماوي هيت  هي

 فرمايو
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 هتئي،

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

هج ْايتو ما سي هج ْاية باواجي كيدي ؛، انسس ححهيلسس هي ْايتو ما سي 
اهين  -صاحب موىْل  سيدنا حممد برهان الدين ثثر وصل كيدي ؛ 

 1- 1437اقتباسات  روشين ما ذكرو هتائي.



 
 

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

 

 

 

 

 

 

ْ ين شفقة  انسس احسانات نراال انسس نراال هتا، هر روز ختت نا بيوسس  ط ع فرزندو ثثر تو موىل
فرزندو نسس بيتهوا نو  جانب ما دكراؤو انسس دكريو نسس بيتهايا، ختت مبارك نا جانب ما

سي نياز حسني عرض نا فرزندو طرفاميانية متام مدارس  شرف عطاء فرمايو،
عشرة مباركة درميان راتسس نورهتـ  امريكه نا مؤمنني نسس قدمبوسي نا شرف  هتئي،

 سي نوازا، 

ْاثث ين هر ححيز، ْاثث نو هر عمل، ْاثث باواجي صاحب  موىْل عسل مصفْى هتا، تو 
 نو هر قول ... عسل مصفْى ين انظظار هتي، هج انظظار جارية سارية رهسسس،

فيض املوائد الربهانية ين نظظر، قرضا حسنا ين نظظر، ْاثث ين مساجد ، مشاهد 
ء ْاباد كرواين نظظر، ْاعشرة مباركة ما مؤمنني نسس حسني ثثر مامت كراوا ين انسس بكا

كراوا ين نظظر، ارسس ْاثث نا امام حسني ثثر ْانسو ين نظظر، متيطط ديكهي ؛ نسس! 
 2- 1437اقتباسات     باواجي صاحب موىْل كتنو روتا! 



 
 

كات نا عطاء كرنار مهارا موىْل سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر ْامثل بر
 .مفضل سيف الدين ين عمر شريف نسس خدا تعاىْل تاروز قيامة دراز انسس درازكرجو

 مقدمة ثثرهي سؤالو نا جواب لكهو

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 
 

 هي كيا ككام ما عشرة مباركة  عقد فرمايا      ط ع(  ْا سال ْاقا موىْل  2س 

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

هـ  ما ْاقا موىْل هي سوطط ححيز ثثر ذكرو نسس وصل كري وعظو  1436ككيا سال  (   3س 
 فرماوي ؟

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

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

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

 (   عسل مصفْى   كون موىْل ؛؟ 4س 

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

 ما هيوسنت ما سوطط بركات نصيب هتئي؟ 1437(   متنسس عشرة مباركة   5س 

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

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

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



 
 

  15     حفظ القرْان

   7ْايات نسس ترتيب دو . ين     البينة سورة :1س
 

             *  

                     

     * 

 

                    

                     * 

 

                     

            * 

 



 
 

                 

                          

          * 

 

                 

                         

* 

 

                  

     * 
 

           

 



 
 

  8    شروع ما بسم اهلل لكهجو   التني خايل جككه مكمل كرو . :سورة2س
________       ________  

________          ________ 

          ________     

              

________         ________  

  ________       

           

        



 
 

 15    -  حفظ االدعية

 5 هج اوقات ما هج دعاء ثثرهائي ؛ اهنو شروع لكهو  :1س

 

 ب الف

  فريضة ين نية ليوا ثثظظلسس ثثرهسس

  ركوع ما تسبيح كرسس

  فجر نا قنوت 

  فريضة ين نية ليوا بعد ثثرهسس

  اذان ثثظظال ثثرهسس
 

 



 
 

 5  نيححسس لكهيلي دعاء نسس صحيح ترتيب سي لكهو. :2س

 عايل قدر مفضل سيف الدين جنل الداعي االجل احلي  َوَمْواَلَنَ َسي ُِّدََن
ْين   املقدس سيدَن وموالَن   اَبُ ْو اْلَقائ د َجْوَهر ُُمَمَّد بُ ْرَهاُن الد ِّ

  َوَُّهَو ع ْصَمُة الالِّئ ذ ْين 
 َواَْعل  اَْمَره 
 َن ْي  وََكْهُف اْلُمْؤم 
َفَاط ل  اللَُّهمَّ ُعْمَره 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 



 
 

  نسس مكمل كرو  . ْاية الكرسي ين ْاية  : نيححسس ْاثثا الفاظ ين مدد سي 3س

  ________      ________      

       ________        

_________         ________     

      

               
 

 

 
 



 
 

 

  10     فقه  

     5 نا جوابو لكهو :      5ما سي كوئي هبي  حسب الذيل سؤالو

 ؟  ؛ بيتهايا كونسس ثثر ككادي ثثوتاين   هي ع صالزمان امام الف : 
____________________________________ 

 ال داعي نو نام مبارك سوطط ؛ ؟ ب:ثثظظ
____________________________________ 

 مثاال ين طاعااة انااسس واليااة كااوين  طاعااة انااسس واليااة ين  رض  دعاااة مطلقااني ج: 
 ؛؟ فرض

____________________________________ 

 ؟  ؛  داعي ما كتنا   ع طمفضل سيف الدين  سيدنا موىل اثثنا  ْاجسس د :

____________________________________ 



 
 

 ها:اثثنا اوثثر موىْل واسطسس سوطط ححيز واجب هتائي ؛ ؟ 

___________________________________ 

    ؟ ؛ هتائي  قائم  طرح  كئي  داعي  ايك  ثثححهي  ايكو:

____________________________________ 

 3        :  كرو  انسس : صحيح جواب اختيار كرو2س

 هي فرمايو ميطط متنسس ايك{ موعظة كرو ححهوطط هك   ط ع قا موىْلالف: ْا

      مناز ثثرهجو 
  . متيطط متارا داعي ين طاعة كرجو ، هي كظظسس انسس كرسس تيم كرجو 
  روزه برابر سي كرجو . 30شهر رمضان نا 

 بارها فرماوتا  طع   ب :سيدنا طاهر سيف الدين 

  هج دن سي ْا مولود جنايا  ؛  هت دن سي دعوة ما بركات بركات نظر ْاوسس ؛ 



 
 

  مي ربيع االخر والدة هتئي ؛ .  20ْا مولود ين 
 . ْا مولود سورت ما جنايا ؛ 

 ما داعي نو نام مبارك  :ثثححاسج
 ؛  رض سيدنا طاهر سيف الدين 
  ؛  رض  سيدنا حممد برهان الدين 
  ؛  رض  سيدنا عبد اهلل بدر الدين 

 
 

   2نا حق ما طول العمر ين دعاء لكهو . ؟                 ع  ط : حضور اعلى 3س
____________________________________
____________________________________ 

 
 



 
 

   10   االخبار

 جواب لكهو .          نا  2هبي ما سي كوئي  :حسب الذيل1س
  هك  كظظو  نسس   هرين   ثثظظال هت تثثكسس  ْانسوطط  سي  ْانكها ين حسني  امام"الف: 

 هتئي حاضر ما حضرة ين  صلعاهلل رسول فورًا نسس   لئي نسس بححه بيسرا ثثوتانا
 2  ؟ كظظيو  كيوارسس  انسس   ؟ كظظيو نسس    كو    كظظيو؟  هي  كون   مجلة  ْا   -  ".جائي

____________________________________ 
____________________________________ 

ادة نا وقت شفاعة نو سوطط هي شه ع م  نسس امام حسني  ع م  ج:موالنا علي اكرب 
 3           كهايو ؟ منظر ِد

____________________________________
____________________________________
____________________________________



 
 

____________________________________
____________________________________ 

  3 ؟ سوطط ديكهسسس  مؤمن ،د: مؤمن  ين موت نا وقت كون شفاعة كرسسس

____________________________________
____________________________________ 

 5           : صحيح مجلة نسس ْاثثس ما جورو 2س

هي  وه فوتا ثثر هاهتا  ط عمسيح الزمان موىْل  سفينة هر ككز هنيطط دوبسس كيم هك 1
 مبارك موكو 

 متيطط تو هم شكل ثثيمرب ححهو  ع مموالنا علي اكرب هنا شظظزاد ع مامام حسني 2

3 
حسني فرماوسس ؛ بيتا ميطط متنسس رزا 

 هنيطط دوطط
اثثنا ساهتا ؛  رضحق نا داعي سيدنا جنم الدين 

 انسس هجي ْاثث هي نص نتهي فرماوي

هي فرمايو هك سفينه  رضسيدنا جنم الدين 4
 نو

 ثثر فداء هتيا ع مكربالء ما امام حسني 

 رخ مندرا ين طرف بديل دو تو كيم ؟  نسس عرض هتيورض  موىْلوه هبائي نو فوتو  5



 
 

          10املوعظة 

  لكهو ما  ةمجل  5  كرسو؟  كيم مدد   ين  بيجا  ايك ما  ْاثثس  سككال  متيطط س: 
 ْاثثو ما ْايا ؛   pointsمدد واسطسس بعض 

       :  

 
 
 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 ثثياسانسس ،راكهسس  دوسيت،  مجارسس مجن نسس هبوكا، كرسس مدد ين يبجا ايك
 مدد اهين تو هوئي كمزور ما ثثرهوا  ،دسس  ياري،ْاثثسس  هدية ،ثثالوسس ثثاين

 .مناوسس اهنسس تو جائي روهتي كوئي،كرسس



 
 

     10قصيدة   

               5 .كرو مكمل بند سي مدد ين الفاط:1س

  ، موالي احلسني، فلك، ملك، ، نسك ، مسك
بكربالء ،  افديك ، ابكيك  

   بكربالء       احلسني        لكـــف

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلسنيموالي موالي

 



 
 

 

  5 حسب الذيل بند نسس ترتيب سي لكهو .                :2س

 الوْ  طَ ايَ رَ الب َ  مَّ عَ  اء  مَ ظَ  دِّ شَ ى اَ لَ عَ 

 ْوا الَ قَ ا سَ وا مَ قُ شَ  ذْ ا  وَ  الوْ مَ  هُ نْ ا م  وْ لُ ت َ ق َ  لْ بَ 

ُُ ا يَ  تَ فَ الَ وَ  الَ وْ ق َ  هُ نْ وا م  عُ سمَ يَ  لَْ   انَ ي ْ سَ  

 ي سيد الشهداء
 

  الَ وْ ق َ  هُ نْ وا م  عُ سمَ يَ  لَْ 

  

  

 ي سيد الشهداء

 



 
 

 
       10  نصيحة / مدح 

   6   حسب الذيل بند نسس مكمل كرو : 
  كر  ______ مهيشه تو                    ين تالوة كر  ______تو    
 كر ______ هن كوئي ثثر      كر  ______ هن مؤمن ين     

 كر  ______ تو هر ايك سي                            
 هبائي كر  ______ تو هر ايك                

 قرْان خري بغاوة هبالئي سخاوة عداوة
 

 2:خايل جككه ثثر كرو :      2س
 ؛  ) سيف دين (  ___ حقيقي حضرة برهان ديطط

 طيب ين جئيسس حضرة ما _____ نا ساهتا ما               
 
 



 
 

ْا سال عشرة مباركة ما هي حقيقي حج ين بركة ليوا متيطط هيوسضضن حاضر هتيا هتا 
   ؟ موىْل ين حضرة ما سوطط ديكهو ؟ 

_______________________________________
_______________________________________ 

 
     20   لسان الدعوة 

  5     . نيححسس ْاثثيال سؤالو نا جواب لكهو :   1س
 الف: مشكي واال كيوارسس ْاوسس ْامثل كون كظظتو هتو ؟

____________________________________ 
كيا هر ككهر ما )هي مؤمنني نسس كئي نعمة سي خاص كيدا ؟  ط ع  ب:ْاقا موىْل 

 (؛  فيض ين بركة  ثثهنححسس 
____________________________________ 



 
 

نسس تطهري ين ححادر ما شامل هتاوا ين عرض  صلعج:ام سلمة هي رسول اهلل 
 هي سوطط فرمايو ؟  صلعكيدي تو رسول اهلل 

____________________________________ 
 د: تطهري ين ححادر سي كيا صاحبو نسس خاص كروا ما ْايا ؟ 

____________________________________ 
 هي سثثنا ما كونسس ديكها ؟  رض  ه:سيدنا طاهر سيف الدين 

____________________________________ 
 5      صحيح جواب ححين نسس لكهو: 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

سنؤو  سي  ط عْاقا موىْل ذكر  ين"  سثثنا " انسس " مشكي واال صاحب" متنسس
 1 كيوارسس نصيب هتيو 

_______________________________ 
 
 

 4   : الفاظ نسس متارا مجلة ما استعمال كرو 3س
 _:______________________________ تشريف

 :________________________________جملس

 :________________________________حاضر 

 رزا :_________________________________

 



 
 

  5 ثثر ثثانحح سطر لكهو : ها     1437عشرة مباركة  :3س

هزارو  *نياز حسني  *غم انسس مامت *     ين وعظ ط عْاقا موىْل    *
 مؤمنني مجع هتيا 

  
 _____________________عنوان :__

___________________________________*

___________________________________* 

___________________________________*

___________________________________*

___________________________________* 


