
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الفصل الثاين –االختبار 
 هـ١٤٣٩شعبان الكرمي     ٢٠

 الثانية الد ر جـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 

   10 مقدمة

   15 القرْانحفظ 

   15 حفظ االدعية

   10 الفقة

   10 االخبار

   10 املوعظة

   10 قصيدة

   10 مدح  /نصيحة

   20 لسا ن الدعوة

   110 مجلة
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٢  

    )10(املقدمة

� سيدنا ين حضرة نا نزديك كچرو ااوي نظافة نو عمل كيدو�  قس سيدي خاجني فري صاحب

 فرمايو ؛، ط عذكر كرتا هوا الداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موْىل 

نسس متام لوگو نسس ْاچيز ين طرف بالوو ؛، هك اگر كوئي نسس امي خرب پٌرسس هك  قس موالي خاجني فري

 –ء پظظنچاوسس ؛ تو � دور كروا واسطسس كوشش كروي جوئيسس، تو ْاپ � كوئي چيز موْىل نسس ايذا

 � وات كوئي نسس كظظي نظظيطط بلكه عمل كري نسس كظظي ديدو...

خاصة حرمة ين  -يجو، كوئي وقت كوئي جگهلتو اسس برادرو ! متيطط ي ْاعمل سي سكهامن 

هاوي ليجو، تو متنسس ديكهي نسس بيسرا لوگو ي جگه ما كچرو گرو هوئي تو متيطط خود � كچرو اضض

كچرو اضضهاوي ليسسس، ْامثل متارا عمل ين تاثري زيادة پٌرسسس، ْا وات كرتا هك متيطط اهنسس كظظو هك كچرو 

 هـ كراچي ١٤٣٩عشرة مباركة . صاف كرو

 مقدمة پرهي لكهو

شان سي هداية فرماوي  ْا ذكر سي اپنسس گهين  ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موْىل 

 ؛، اهين بركة لئي برابر غور سي پرهي جواب لكهو

 نسس سوطط خرب پٌري؟ انسس ْاپ � سوطط عمل كيديو؟ قس موالي خاجني فري  )١
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 كوئي حرمة وايل جگه ما كچرو گرو هسسس تو متيطط سوطط عمل كرسو؟ )٢
 

 

 

 
 پر سوطط اثر اسسس؟ � سگال سوطط كرسسس؟اهنا سبب بيسرا لوگو  )٣

 

 

 

 
 �  بظظتر؟خود كچرو اضضهاوي لو � عمل بظظتر يا كوئي نسس كظظو هك كچرو اضضهاوي لسس  )٤

 

 

 

 
 متنسس متاري زندگي ما ْا هداية سي كئي طرح فائدة ليسو؟ )٥
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 )             /١٥حفظ القرْان  (
 )                /٥حسب الذيل سورة ين خايل جگه مكمل كرو.                        (     )١

سجى* ماودعك______  وما قلى*  اوالضحى * ______ اذ

 ______ خري لك من االوىل* ولسوف______  ربك ______ *

 

 ولالخرة، ربك، يعطيك ،والليل، فترضى
 

 )٥      (          . ساسس جورو سورة  نسس حسب الذيل ايات ب )(

 سورة االخالص وما ادراك ما القارعة

 سورة القارعة فمن يعمل مثقال ذرة خري يره 

 سورة الزلزلة   مل يلد ومل يولد 

 سورة البينة امل نشرح لك صدرك
 سورة الشرح  فيها كتب قيمة 
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٥  

 حفظ االدعية
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٦  

 
اداء كرسو � منرب كرو  اركان  سوطط ترتيب سي متيطط ين پظظلي ركعة مامناز (ب )     

)٥(     

  اذان  يها لاللهم ع

  اقامة  نية

  ركوع  اللهم رب الدعوة 

  قرأة  وقل الحمد 

 ١٠ سجود  وجهت 

 
 )١٠(فقه   

 )             /٠١(لكهو :    نا  جواب 5كوئي ي حسب الذيل سؤالو ما سي  )١

 ئي بسس نفيس چيز  موكي نسس گيا ؛ ؟ ـْاپنا درميان ك صلع   رسول اهللا  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوطط؟  يعين   ؛  مناز)  منهـ(  وهج نو دين •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٧  

 كرسسس؟ نظر پهلسس ما پهلسس ما عمل كيا دن نا قيامة تعاْىل خدا •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جويئسس؟ سيكهاوو پرهتا مناز نسس فرزندو ما عمر ين ورس كـتنا •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛؟ پرهيئسس  مناز  ركعة كـتين اپن ما رات انسس دن •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟ اولكهيئسس سي نام كيا اپن نسس م ع الزمان امام •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؛؟ قائم سبب كونا ْاج دعوة ين م ع الزمان امام •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 /             )  ١٠االخبار   (

 )  / ۶(    نيچسس سؤالو نا جواب دو : )١

 كونا شظظزادي ؛ ؟ ص عالف:موالتنا فاطمة  

 ________________________________________ 

 سوطط عمل فرماوتا. صلع تشريف الوتا تو رسول اهللا  ص عب: موالتنا فاطمة 

________________________________________
  

ي متنسس سوطط ين حضرة ما حاضر يا � رواية س ع م  ج:شام نا مؤمنني امام حسني 
 بصرية حاصل ئي ؟ 

________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
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 )  / ۴(نيچسس  نا مجلة  پرهو انسس سؤالو نا جواب دو                            )٢

 "واسطسس ْايا ؛، ْاپ نا در پر مهيطط بركة لئيسسمدينة فقط ْا} " أ)

 )       /٢ْا مجلة كوئي � عرض كيدا انسس كونسا موْىل نسس عرض كيدا ؟(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)      /٢(  ين حضرة امامية ما جاسو تو سوطط عرض كرسو؟ ط عموىلْ  ب)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 /         )  ١٠موعظة ( 

سي  وات كريت وقت كيا ْاداب نو خيال راكهوو جوئيسس : ْاداب الكالم ما  )١

 )                  /٦(     ادب لكهو :   تنيكوئي ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج)
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١٠  

 
 )             /٤(مجلة لكهو : ٤متيطط ْاپس ما ايك بيجا ين مدد كئي طرح كرسو 

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________ 
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 )  ١٠مدح    (/نصيحة 
 خايل جگه مكمل كرو 
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 ) ١٠قصيدة  (

 
 2 ْا قصيدة مباركة كونا شان ما ؛ ؟ انسس � موالة پر كئي رات مثل ؛ ؟

_____________  _________________ 
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 )               20(   لسان الدعوة
 

 )           /٥(   نيچسس الفاظ ماواحد نا مجع لكهو . )١
 

 مجع واحد 
  مؤمن

  مسجد
  مناز
  عمل

  فرشهت
 )١٠(  كرو. استعمال    نسس مجلة ما الفاظ     ْا     )٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحبة    )١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مدرسة )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ورس )٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والدين  )٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٥
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 يا

 
خيال كرو هك متيطط مسافر چهو انسس � عنوان پر مجلة لكهو  متيطط ْا سگال الفاظ سي مدد 

 لئي سكو چهو. 

 )           /١٠( سفر ، باركش، توشه ، دور دراز ، محنة ، 

 ميطط مسافر چهوطط
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