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             بسم اهلل الرمحن الرحيم

 دائرة التربية والتعليم
         نورهتــ     امريكة

 143  7حمرم احلرامساالهن امتحان                                      مدرسة             درجة خامسة        

 --------------ITS no               -------------------------نام :
 

 دستخط Marks OBT موضوع
   20 مقدمة

   15 حفظ القرْان
   10 حفظ االدعية

   25 الفقة
   25 االخبار
   15 املوعظة

   15 لسان الدعوة
   15 احلكم
   10 االنشاء
   150 مجلة
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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 

 

 

ين  ط عداعي 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 نا مؤمنني نسس 

فرماوي،  اهبة كراوي ؛، عشرة مباركة ين بركات ين تيار ي واسطسس نصيحة غراء تصنيف 
 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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هـ نا عشرة مباركة واسطسس  1437هي   ط عزهسس نصيب هم نورهتـ امريكه نا مؤمنني نا هك ْاقا موىْل 
كظظي متام عامل اميان سي لبيك يا داعي اهلل  ين نداء نسس ط عهيوسنت نسس اختيار فرمايو، ْاقا موىْل 

ليوا  نسس هيوسنت   ين معية مباركة ما  عشرة مباركة ين بركات  ط عمؤمنني  ْاقا موىْل  25000
 حاضر هتيا، 

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

هي  ذكرو  ط عين ذكر ما وصل فرماوي هيت  هي ْايتو ين روشين ما موىْل   رض هي برهان الدين موىْل
 هي فرمايو ط ع فرماوي، موىْل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ين شهادة ثثر هج مظامل هتيا اهين ذكر ما هج ثُثر درد  اداء   ص عايج مثل اهل بيت ثثر حسني امام 
 سي غم كرايو ؛، هي ذكرو انسس بكاء نو منظر تو مهيشه ْانكهو ما رهسسس،

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

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

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

 ...ذات 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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نظر ْاوي  رضوىْل ككويا حممد برهان الدين منظر ْاوي رهيا ؛،   ص عبلكه خود حسني امام 
هي ديكهاوي، بكاء انسس مامت  نو ْا مثل كهرام تاريخ ما كوئي  ط عهي شان مفضل موىْل رهيا ؛، 

نا سبب  ط ع ين اداء هيت، و اهلل العظيم موىْل ط عموىْل  هي ديكهو يا سنو نتهي هي مثل ين نرايل
 مهيطط تو جييت ككيا، جككت ما ديؤو لئي نسس دهوندسس تو ْامثل نا موىْل هنيطط ملسس، 

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

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

ثثر جان انسس مال  ط عانسس موعظة مطابق مهنسس عمل كروا ين ياري انسس توفيق عطاء كرجو، موىْل 
 سي قربان قربان كرجو. و احلمد هلل رب العاملني

 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

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

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

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

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

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
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 15)حفظ القرْان    (                                                                                                                               

 
 13خايل  جككه  ما  صحيح  الفاظ  لــكهي   نسس  ْا يتو    نسس متام   كرو.            1 -سؤال

                                                                                                             
 * ------------او مسكينا ذا* ---------- يتيما ذا (الف

 *----------وتواصوا الصرب* وتواصوا  ------مث كان من الذين

 ------بْايتنا هم اصحاب  --------امليمنة* والذين---------اولئك

 *-----------عليهم نار 

 ------ا  اذا*عبًد---------الذي يَتء* ار-------كاىل ربِّ ب( ان َّّ

 و َبان كذ َّّ يَتء*ار--------- *اوامَر-------- علْى ان كاَن  يَتءار

-----------* 
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متيطط حفظ كري رهيا ححهو،  ساهتسس بركة ليو و نصيب هتيو ؛  ع ط ْا سال عشرة ما موىْل

مهنا كهاطط لكك حفظ 
   1كيدو ؛، 

 

 
هي   ط ع، امها حفظ واسطسس موىْل ملي ساهتسس كروا ين نعمة ط ع موىْلة ماعشرة مبارك

 1 ؟كهاطط لكك حفظ كروا ين نية كيدي ؛ متيطط  نرايل ذكرو فرماوي،  اهين بركة لئي
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 10)حفظ االدعية    (                                                                                                                       

 
                                                                                                                                     6خايل  جككه  ما صحيح   الفاظ  لكهي   نسس  دعاء  متام كرو.                                      1 -سؤال

 
    ---------   لوُبن الهي الُقويا َم  --------  يااليِدفيا من الهي َال ّْلُهمَّ 

-----شكوَن     --------   قاُبن له الرِّويا َم---------   اُرن له االبَصوياَم

 ----- واختالِف--------   لَةوِق  --------   ر اُهوتَظ--------شدَة

 
نيححسس  لكهيلي  دعاؤ    ين  ترتيب  جيم   مناز     ما  ْا وسس  ؛   تيم  دعاؤ    ين  2 -سؤال

 4                                                                                                              ترتيب  لكهو     .                                                                                                            
 

 دعاء داعي العصر وجهت وجهي تسبيح فاطمة
 ركوع دعاء التعقيب نية

 
1 3 5 
2 4 6 
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 (25)                                                       )  الفقة   (                                            
                                                   10          كرو .  سي خايل جككه ثثر    نيححسس  لكهيال   سؤالو  نا  صحيح   جوابو  1 -سؤال 

 .ثثيوائي ، مككر وضوء هن هتئي سكسس ---------  -(الف
  ثثاين    ون  يا  *           درككالب نو   ثثاين*         

 .؛   --------تو  هي   ثثاين    هج ثثاين نو سواد بدالئي جائي    (ب
 *      ثثاك                                        *          ناثثاك                             

 .؛---------- كوا ما سي مشرك خود ثثاين كهينححسس تو  هي ثثاين   (ج  
 *      ثثاك                                        *          ناثثاك                         

 يا  عمل  ما  نظر  كرسسس ؟ــكرتا  ثثهلسس  ــم  نا  عمل  ماسي  سككال  كْاَد  بِناهلل  تعاىل  ِا   (د
 قران  جميد  ما     *                                                        *          مناز   ما                    

 -------املاء اجلاري يعين      (هـ

 هتميلو ثثاين       *     وهتو ثثاين                         *                     
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                                                       5                                                                                                                                                                                                                     2    -سؤال

متارا ايك دوست نسس مناز ين عادة نتهي ،  متارا نصاب ين ذكر سي انسس ملف التوجهي ين 
 لكهو. ، هيمدد سي  متيطط اهنسس مناز ين كئي طرح رغبة ْاثثسو 

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

 10       كوئي هبي ححار  نا جواب متام كرو                                                                                              :  3 -سؤال

 نسس ضائع كرسس ؛ تو سوطط هتائي؛؟   (مؤمن  منازالف
---------------------------------------------- 

 هتائي ؛؟  قريب كيوارسس   يادة(بنده خدا سي زيادة ما زب
---------------------------------------------- 

 (طهارة   كـــئي ححيز ين ححاوي ؛؟ج
---------------------------------------------- 

 (ْاج   نا    زمان ما   ويل االمر   كون ؛؟د 
---------------------------------------------- 

 نا صاحب  ين والية   نا ساهتسس سوطط  واجب  ؛؟ (حق هـ 
---------------------------------------------- 
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 (25)                                                                                                   (     االخبار)                             

                                 10نو نشان لككاؤو.      ثثر                 هوئي هت نا   جوابو  ل ما جتنا صحيـحؤاهر س 1 -سوأل  
           ؟ مدينه هجرة كيدي هت وقت كونا ككهرسس قيام فرمايو صلعرسول اهلل الف( 

 ع م موالنا علي      *                                 ع م موالنا محزه         *ابوايوب االنصاري        *           

 .؟و ليد سي علم نزديك   نا     كيا صاحبو    هي  رض سيدنا طاهر سيف الدين(ب

 رضسيدنا عبداهلل بدرالدين *        قسعبدعلي حمي الدين  يسيد    *

 رضسيدنا حممد برهان الدين *                                                                                                  

 .؟ هتئي  كيوارسس  ين والدة  ط عسيدنا حممد برهان الدين   (  ج

 6th March      *                          سنيححر نا دن    *                                   ربيع االخر  - 20  *                  

  ما   نسس كيا شهر      ط عسيدنا حممد برهان الدين    هي  رض سيف الدين  سيدنا طاهر( د
 بيتهايا.  ساهتسس  ختت مبارك ثثر

 امحدْاباد        *                                          سورت  *                                                                      ممبئي    *    
هي فقريي نو كرتو ثثهين نسس كوين فتنة سي بححوا واسطسس ْا لباس  قس( موالي راج  هـ 

 ؟اختيار كيدو

 *لعني جعفر                 *لعني عمر      *لعني سليمان             
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                                                                                                                                                                      كهو.ـنا  جواب ل و سوأل ْا       2 -سوأل  

نسس     ط عسيدنا حممد برهان الدين     هي رض طاهر سيف الدين ( سيدناالف  
                                3               كهو.   ـل   2   يهب     وئيـك امها سي  فرمايا   ناية ِع  هج خطاب 

                                  

  

 

 و عناية كيدكونسس خطاب   عقيق اليمن نو  هي ط ع سيدنا حممد برهان الدين ( ب
        2               لكهو .مبارك   نو نام موىْل هي ححهسس 

 
---------------------------------------- 
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 10                                                        لكهو ْا سؤالو نا جواب       3 -سوأل  

ه ْاثث كئي جكك؟نا كاكاجي صاحب نو سوطط نام ؛ صلعرسول اهلل (الف
 شهيد هتيا؟

---------------------------------------- 
هي دعوة ين خدمة واسطسس سوطط  قس ين فتنة ما موالي راج  لع لعني جعفر(ب

 جان فشاين كيدي؟
---------------------------------------- 

 ف راكهتا هتا؟يكون هتا ؟ انسس كهاطط تشر قس موالي راج بن موالي حسن (ج                              
 

                         ----------------------------------------- 
نسس عطار  هي سواري ما ديكها تو سوطط عمل   ر ض د(سيدنا داؤد  بن قطب شاه                       

 كيدو؟

 

 ين والدة كيا داعي ما زمان ما هتئي؟   ر ض هـ( سيدنا طاهر سيف الدين  موىل                     

                     ---------------------------------------- 
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 15                                                                                      (            املوعظة)     

                                                          10                     مالؤ. سي          كامل          نسس                         كامل  1 -سوأل   

    

 شفاء  ححهسس  ككائي نو   ككوشت 1
 دماغ   نسس زياده  كرسس  ححهسس  ككائي نو   ككهي 2
 دواء  ححهسس  نو  دودهـككائي  3
 دل نرم  كرسس  ححهسس  دودهي 4
 روكك ححهسس  مسور ين دال 5
 شيطان نا وساوس نسس دور كرسس ؛  سفرجل 6
 معده نسس درست كرسس ؛  رمان 7
 ثثاين  متر 8
 دل نسس ثثاك كرسس ؛  تفاح 9

رسول اهلل صلع مجن نسس اهنا سي   سيد الشراب 10
 شروع كرتا
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                            5                     ْا سؤالو نا جواب لكهو . 2 -سوأل  

                                   
   كري نسس ثثيوائي هك هنيطط؟Boilمشرك نا هاهتــ لككاويلو ثثاين ( الف

----------------------------------------------  
 اهنا هاهتــ نو مجن مجائي ؟ اهل الكتاب يعين كون ؟(ب

----------------------------------------------  
 ( رويت نسس سونككهوا نا باره ما سوطط بيان ْايو ؛؟                                                                   ج

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

 هي كيا عمل نا سبب غالم نسس ْازاد كري ديدا؟            ع من العابدين موالنا علي زيد(

----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 
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            ) لسان الدعوة    (                                                                                                                                                                                                                                              
15 

                   10                                  الفاظ ين مدد سي مجلة بناؤ                                                                                                       1 -سوأل  

----------------------------------------( كامل:1
--------------------------------------------- 
----------------------------------------(تربية :2

---------------------------------------------- 
----------------------------------------(شاكلة:3

-------------------------------------------- 
----------------------------------------(زيادة:4

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

----------------------------------------(قريب:5
--------------------------------------------- 

ثثرهسس ؛ ، هي كلمات  ين شهادة  ع مامام حسني  عجب شان سي  ط عْاقا موىْل     2 -سوأل  
  5                                    ين شهادة لكهو ،  ع محسني اما م نيححسس الفاظ ين مدد سي نورانية ين بركة لئي 

                                         

---------------------------------------لعني مشر ْايو 
----------------------------------------------
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----------------------------------------------
----------------------------------------------  
----------------------------------------------  
----------------------------------------------  

 
 سينه لييت ككيا هتوكر لوكهند ريوبوهتي ححه

 بدن اطهر ماهتا مبارك بوسه ككاه رككرا 12بار  خنجر
 
 

 نيححسس ْاثثا  الفاظو  نسس مجلة ما استعمال كري سؤالو بناؤو
  كيم
  سوطط
  كهاطط
  كون

  كيوارسس
  سوطط كام

  كوئسس
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 15احلكم    (                                                                                              -)االدب                                                                                 
 

                                                                                                                  9               كالم    نسس متام  كرو.                              -حديث  –نيححسس  لكهيلي  ْاية     1 -سوأل  

 
 ---------بِحا ُيهن َلِا--------الوا  َوُباشَرَو-------و اُلُكَو(1

 -------------------------------(َكم ِمن2

 ----------َفُهَو-------َوَساَئهت ---------(َمن َسرهت3 

ين معىن لكهو.                                                                                                                عريب نا الفاظ نا   الفاظ ين مددسي نيححسس نا    2 -سوأل  

6 

  ُكُلوا  ِقنا
  َمَنَعت  َاكَلٍة

  ربنا  حسد
 

 مجو متيطط سككال بححاؤ مهنسس اديكهائي
 اسس مهارا رب روكسس ؛ لقمة
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 10                                                                                                                ) مضمون    (               

  مضمون لكهو سطر نو   10 دس  ثثر             ات بركعشرة مباركة ين، 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


