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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دائرة التربية والتعليم   
         نورهتــ     امريكة

 1435ذي  احلجة احلرام درجة:رابعة                                             دينيات ساالهن امتحان                                             

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

 دستخط Marks OBT موضوع
   25 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   15 حفظ االدعية

   10 الفقة
   10 االخبار
   10 املوعظة
   10 قصيدة

   10 مدح/نصيحة 
   20 لسان الدعوة

   125 مجلة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم     

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

واسطسس عامل اميان نا مؤمنني نسس اهبة كراوي ؛، هر ناحية سي سككال نسس عشرة 
راء تصنيف فرماوي،  مباركة ين بركات ين تلقي واسطسس تيار كيدا، نصيحة غ

 امها فرمايو

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

 

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

كظظي متام نورهتـ  امريكه نا ككامو سي مؤمنني ، مؤمنات  انسس ثثيارا داعي اهلل 
مؤمنني  ْاقا  25000فرزندو  هزارو ين ككنيت ما حاضر هتيا، عامل اميان  سي 

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

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

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

ما، ورس نا ابتداء سي حبمد اهلل ورس نا اختتام لكك  1436ككذشهت سال 
 باواجي  ااح  ملى ْ ن س  ه  ه خاابا  سيدنا طاهر سيف الدين هي

ان س القاب سي خاص كيدا ؛ يا ا ْثث  ين افتل بيان كيدي ؛، اهنا ثثر ذكرو 
 هتئي، ان س بركا  ححندا ححند هتئي، ا ْثثين  ياد داشت ين قلة مضبلط هتئي،

نا  ا ْغاز  ما عشرة مباركة ما امي نية كيدي ؛ هك سيدنا  1437هلسس  ا ْورس 
الدين هي قران جميد ين ا ْيتل ما سي  ه دعاة مالقني ثثر وال طاهر سيف 

كيدي ؛، ان س ححهيل س هي ا ْيتل ما سي  ه ا ْيتل ما سي  ه ا ْية باواجي 
اهين  -ااح  ملى ْ  سيدنا حممد برهان الدين ثثر وال كيدي ؛ 

 1- 1437اقتباسا   روشين ما ذكرو هتائي.
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ْ ين شفقة  انسس احسانات نراال انسس نراال هتا، هر روز ختت نا  ط ع فرزندو ثثر تو موىل
فرزندو نسس  بيوسس جانب ما دكراؤو انسس دكريو نسس بيتهايا، ختت مبارك نا جانب ما

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

 قدمبوسي نا شرف سي نوازا، 

باواجي ااح   ملى ْ عسل مصفْى هتا، تل ا ْثث ين هر ححيز، ا ْثث نل هر عمل، ا ْثث 
 نل هر قلل ... عسل مصفْى ين انظظار هتي،  ه انظظار جارية سارية رهس س،

فيض امللائد الربهانية ين نظظر، قرضا حسنا ين نظظر، ا ْثث ين مساجد ، مشاهد 
ا ْباد كرواين نظظر، ا ْعشرة مباركة ما مؤمنني ن س حسني ثثر مامت كراوا ين ان س بكاء 
كراوا ين نظظر، ارسس ا ْثث نا امام حسني ثثر ا ْنسل ين نظظر، متيطط ديكهي ؛ ن س! 

 2- 1437اقتباسا       باواجي ااح  ملى ْ كتنل روتا!
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كات نا عطاء كرنار مهارا موىْل سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل ْامثل بر
قدر 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  ط ع(   ْاقا موىْل  1س 
 ايك بند لكهوكوئي 

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

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

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

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

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

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

 (   عسل مصفْى   كون موىْل ؛؟ 4س 

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

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

------------------------------------------  
------------------------------------------  
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 15                                                    حفظ القرْان

 1ئي سورة ين تالوة  تني وار  كرسس تو  ثثورا  قرْان  ثثرهوانو  ثواب هتائي ؟كـ )الف(

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

 4)ب( هي سورة نسس خوش خط سي لكهو.                                                                    

 
 
 

 4لكهو.                                                ةْا يانسس سامتي  ين ححهيت  الضحْى)ج( سورة 

 
 

 6متام كرو.                                                                                                               ه)د( خايل جكك

اذا جلها* واليل -------* -------وضحها* والقمر اذا ------
 وما طحها*-------وما بناها* --------*--------اذا
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 15                                                                               حفظ االدعية                                

 12                                                                                                                      .ْا   دعاء   ين  خايل جككه  ثثُر   كرو(الف)

ُدَكّوََّّلّلَهّّا
َ
م
ْ
َكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاّنَاَّّنح
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َ
ّّلََكّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َ
َشع

ْ
َنخ

َ
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َ
ْنّّّو ّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمّمَ ّاَلّلَُه

لََكّّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاّيَاكَّ
َ
ّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َ
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ِالَْيكَّنَْسّ
َ
ّعىّّو

َ
ْوّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُ
َكّّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنْرج

َ
َذاب

َ
َنَخاُفّّع

َ
و

ّّ ِّّاّنَ ّّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِجّدَ
 
ق
َ
ح
ْ
ل
ُ
ّم
َ
ن
ْ
  .ِّّّّّّبالَكاِفِري

  3نسس صحيح  ترتيب  مطابق     منرب     ْاثثو  .    ما امساء مباركة ْا   تـــقرب ين دعاء      ()ب

  منرب

الَعزيِز  ِبَك  ن  ِنَزاِر  اَلَناَموو   
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ِرَكِبَنصٍّ ر  ُصونٍَّل امَلِعيٍّٰمَمواَلَنا ِاسٍّو   

 امُلعِز لِديِنَك ن َمعِدا والَنوَم 
 

       10الـــفـــقـــــة

 غلط   نشان  كرو.يا         )الف(  

  غري بالغ فرزند مسجد ما اذان هن ْاثثسس 1
  اذان ترتيل سي اذان دسس 2
  امامة ين مناز ما ثثهلي صف ما كهرا رهوو 3
  اذان دينار    قد قامت الصلوة  كهسس 4
  سي مناز تويت جائي ؛ قبله سي منهــ   ثثهراوا 5
  اذان انسس اقامة  قبلة رو كهرا رهي نسس دسس 6
  ْاندهي، زلزلة ،بارش يا هي مثل طوفان نا وقت اقامة دسس 7
  مناز ما ْانككال تورو  جائز ؛ 8
  مناز ما ْانكهــ بند كروو جائز ؛ 9

  مناز ما ححهينك ْاوسس تو بالكل ْاهسهت سي ححهينكسس 10
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 االخبار

     6  الف(  سؤالو نا جواب لكهو

 موالنا علي زين العابدين هي واري ويران ديكهي تو سوطط عمل فرمايو؟ .1

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

 غالم نسس مكان ثثر بالوي نسس سوطط فرمايو .2

---------------------------------------------  
 سي احسان فرمايوغالم ثثر سوطط شان 

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

 لعني ابو الدوانيق هي امام جعفر الصادق نا قتل ين سوطط تدبري كيدي ؟ .3

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

 لعني ابو الدوانيق هي امام نسس كيم قتل هن كيدا؟ سوطط معجزة ظاهر هتيو؟ .4

-------------------------------------------   
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 ابو الدوانيق هي امام نسس كيم قتل هن كيدا  .5

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

نا  شظظادة    رضانسس ْاثثنا داعي سيدنا قطب الدين الشظظيد   ص عب(  موالنا االمام احلسني 
 4نا  نكات لكهو.

 رضالداعي االجل سيدنا قطب الدين   الشظظيد  ين شظظادة  ص ع موالنا االمام احلسني منرب

  حسني امام العصر ؛ 1

 سيدنا فري خان شجاع الدين نسس ساهتسس لئي نسس ثثدهارا  2

  كربالء كرب انسس بالء ين زمني ؛ 3

 رسول اهلل هي بشارة ْاثثي هيت هك ْاثث شهيد هتاسسس  4
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 املوعظة

 (7)                              ثثوري كرو. ه)الف(خايل جكك

 كرسس)تسليم، سالم(--------(والدين نسس هر روز1

 كرسس)شكر، كــــفر  (-----(والدين نو مهيشه 2

 كرسس)مجن، دعاء(------( والدين  واسطسس هر روز 3

 هن كهسس)اف، خراب وات(------(والدين نسس كوئي دن 4

 ، كام(نامفورا جواب دسس)تو بالوسس واسطسس -----( والدين كوئي 5

 كرسس.)هبالئي، اقتداء(-------(والدين ين 6

 )كهرا هتائي، بيتهي جائي (-------(والدين ْاوسس تو اهين كرامة واسطسس 7

 3)ب( متارا والد انسس والدة نو نام لسان الدعوة ما لكهو.            

  والدة  والد
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 قصيدة

       كامل   ب   نا مصراع ساهتسس مالؤع نا هج منرب ؛ هي منربكامل الف نا   مصرا   

 اعالم حبكم ....   انتم يا ال طه 1

الظلموظلم احاط    هلل رأس قد على 2  

بٍِّكي احُلسني ...نـَ 3  اكرم اخللفة جاها   

...تسري قوافلنا 4  برأس رمح قد على   

 َفلَتنٍُّظُروا َساَديت...   سورة كهف قدتال 5

..من غر الشؤون الذي حاز   يهولين حال احلرم 6  

قائال عبــسوف يأيت  7  ملك احلسني بكربالء   

مل يذكركم عبدكم 8 جالوكل سر قد      

نة واهادهم اجل   فلك احلسني بكربالء 9  

سيف لدينك وطول اهلي 10  يك عنه يتالهى   
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 مدح/نصيحة                              

 6)الف(                   ْا نصيحة متام كرو.                                                                    

 هج نسس ؛ خامت------هك                                           --------امام العصر نو 

 ثثر دائم-------ثثر الزم                                                  نسس اهين -----ححهوطط اهنا

 ححهوطط--------ميطط سيف الديــــــــن                                           

 ححهوطط --------؛ هي باطن مــــيطط                                               

  4               بند لكهو. 2)ب( برهان ديطط سيدنا    ْامدح ما سي كوئي هبي 

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

------------------------------------------
------------------------------------------ 
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 لسان الدعوة
)الف( نيححسس لكهيال كلمات كوئي لفظ ين معىن مسجهاوسس ؛ اهنسس ثثرهي نسس 

 10                                    مناسب لفظ اهنا سامنسس لكهو.

 لقمة نطافة بزرككو ككهري كنس شفاء تواضع قرأة كرامة بركة
 

 --------------كروو                  هارو ج (ككهر ين1
 -----------(تدرسيت، صحة حاصل هتائي       2
 -------------(هبتر حلن ما قرْان جميد ثثرهوو           3
 -------------(مهويت عمر نا لوككو                          5
 ------------فائدة(   (زيادة هتائي )مال، 6
 ----------(كوئي ححيز نسس عزة ْاثثوو اهنو خيال راكهوو     7
 ----------(مننتائي سي ثثيش ْاوو، ادىن هتئي رهوو   8
 ------------(مجن نو نوالو   9

 -------------(كححرو هتاوو  10
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 8                       سي لكهو.انسس صحة االمالء وارنية خوش خط نكلمات  )ب(

 

 
 

 

 

 

 4امالء:         4منرب ين تقسيم  خط :

 
 
 
 
 
 
 
 
 


