
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 ثالثةال الد ر جـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

  10 مقدمة

  15 حفظ القراْن

  15 حفظ االدعية

  10 الفقة

  10 االخبار

  10 املوعظة

  10 قصيدة

  10 مدح  /نصيحة

  20 لسا ن الدعوة

  110 مجلة
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 مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 فرماوسس ؛ رض ين ذكر ما سيدنا حممد برهان الدين  عشرة مباركة ين اهبة 

عزاء ين وعظ ما حاضر فقط متيطط } يطط ، متارا چهوتا مهوتا بچه ؤ نسس وعظ 
ئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارما شروع سي الؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

 كرجو، دلو  تيار

 ما نقش كرجو، هك
 كونسا دن ؛؟ اْكيا دنو ؛ خرب ؛ نسس متنسس؟ اْ •
 اپن كوين جملس ما جئيسس ؛؟ •
 � جملس ما جئي سوطط عمل كروانو ؛؟ •
 � جملس ما سوطط سوطط چيز ين ذكر اسسس؟ •
 سي متاري بركات انسس سعادات گونا گون اسسس، تيارياْمثل ين  •

كرجو،  تيار اجو، سگال نسس تيار سگال حسني ين ذكر ، بكاء انسس مامت واسطسس
 ي امي كظظجو، هك زور   زور  سي رؤو انسس مامت كرو، ياحسني متيطط
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عجب شان سي عشرة مباركة ين اهبة  ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 

 فرماوسس ؛ ط عكراوي رهيا ؛، اْپ موىلْ 

تياري هوسس .. . عشرة مباركة اْؤسسس، حسني نا دنو اْؤسسس، مهنا سي متيطط 
دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، عامل ما  ١٠برابر كرجو، اْدس 

سگال نسس كظظوطط چهوطط،... كوئي امي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي 
 ؛، اْم ؛، اووم ؛، examمليت، يا اسكول ؛، يا 

 

 نوحه و عويل نسس ظاهر كروا ين هداية 

اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور اسس پروردگار ! تو مهنسس قوة 
سي چيخي نسس بكاء كرئيسس، اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مهارو پورو بدن 

 لرزي جائي،پورا بدن ما دهرجري اْوي جائي
 

 � مهنسس كئينك عملو واسطسس تيار كيدا ؛، هك مهيططط ع اْقا موىلْ 

  كرئيسس، حسني امام ما غم ما اْنسو نسس جاري كرئيسسياحسني ين نداء كري گهنو مامت •

 وعظ نسس مسجهوا انسس شهادة نا بيانو نسس مسجهوا واسطسس تيار ئيسس •
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كپرا ساده پهين نسس اْوئيسس، مردو ساده سفيد كپرا پهنسس، بظظنو سادي رداء پهنسس، اهوا  •

 رنگ نا گپرا پهنسس هك غم معلوم پرسس

  مراثي ين تالوة كرئيسس، سگال } ذاكرين هوئيسگال ملي نسس •

ين هداية نسس لبيك يا داعي اهللا " لبيك ياحسني" كظظي اپن سگال اهبة انسس  ط عاْقا موىلْ 

 تياري كري رهيا ؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 

كراچي ما عقد فرماؤسسس ،  ط عهـ نا   عشرة مباركة ين جمالس اْقاموىلْ  ١٤٣٩امسال   

ين معية ما عشرة مباركة نصيب ائي، خدا تعاىلْ سيدنا و موالنا  ط عمهنسس اْقا موىلْ 

ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة 

 دراز انسس دراز كرجسس. اْمني
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 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو

� عشرة مباركة  كظظاطط عقد فرمايا،   ط عهجري ما اْقا موىلْ  ١٤٣٨هت گذش -١سؤال 

 ٢ هـ نا عشرة مباركة كظظاطط عقد فرماؤسسس؟ ١٤٣٩انسس 

 هـ١٤٣٩ هـ ١٤٣٨
 

واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس،  ١٤٣٩عشرة مباركة  -٢سؤال
 ٣.لندر ما مارك كرومتيطط وعظ ما كئي كئي تاريخ حاضر اسو � نيچسس كي
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واجا نو هوئي تو  متيطط كتنا واجسس وعظ ما      اگر وعظ نوفجرسس وقت  •

 ١حاضر اسو ؟  
 

سوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات گونا گون اسسس؟ كوئي   -٣سؤال 
 ٤.عملو لكهو  چاري 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

          :              am 
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  ١٥     حفظ القراْن

   ١٠.  خايل جگه مكمل كرو   ين      ليل  السورة :١س
 

      ________    _____        

______      ________        

__________      _________  

   ___________       ________ 

    _____________     

_________    
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  ٥ : ما كرو   ين ايات نسس ترتيب  التني :سورة٢س
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 ١٥    -  حفظ االدعية

 ١١      خايل جگه مكمل كرو : -دعاء داعي العصر   :١س

 

الداعي  اْلُمْؤِمِنْنيَ  _____و الالِّئِذْينَ ______وَُّهَو  *
   ______  عايل قدرابو جعفر الصادق  َسيُِّدَ� َوَمْوَال�َ االجل 

جنل الداعي االجل احلي املقدس سيد�  سيف الدين
ْينِ  _______ُحمَمَّد  __________وموال� فََاِطِل   الدِّ

واته من لدنك  ______واعل ُعْمَره______
 بعينك______ يسريا______له وافتحنصريا______

  وامحه______ 

 وراعه اَبـُْو اْلَقاِئد َجْوَهر ِعْصَمةُ  فتحا سلطا�
 حبفظك َكْهفُ  برهان امره عايل قدر اللَُّهمَّ 
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 ٤ صحيح جواب چنو :   :٢س

 فجر ين مناز ما كيو قنوت پرهائي ؛؟  )١

١.       اللهم هذا داعي 

٢.       اللهم انا حنمدك 

 ركوع ما سوطط تسبيح ائي ؛ ؟  )٢

١.        سبحان ريب العظيم وحبمده 

٢.        سبحان ريب االعلى وتعاىل 

 ؟ كئي پرهسسدعاء سالم والوا بعد پهلي   )٣

١.    دعاء التعقيب 

٢.   دعاء التقرب 

 وقت كئي دعاء پرهسس؟ قيام كريت )٤

١.   اللهم اين حبولك وقوتك اقوم واقعد 

٢.   اللهم اغفريل وارمحين 
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  ١٠     فقه  

     ١٠ :      نا خمتصر جوابو لكهو  حسب الذيل سؤالو

ين والية انسس طاعة كوين والية انسس طاعة ين مثل فرض  رض دعاة  مطلقني  : ١
    ٢     ؟  ؛  

____________________________________ 

   ٢ ؟  كوين ياري انسس رزا سي دعوة چالوسس ؛  رض دعاة مطلقني  :٢

____________________________________ 

    ١ايك پچهي ايك داعي كئي طرح قائم ائي ؛ ؟     : ٣

____________________________________ 

 ١  ؟  ؛  داعي ما كتنا   ع طمفضل سيف الدين  سيدنا موىلْ اپنا  اْجسس : ٤

____________________________________ 
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  ١   ؟  اقا موىلْ كيا داعي نا فرزند ؛ ـ:٥

___________________________________ 

 ١     ؟ اقا موىلْ نو نام مبارك سوطط ؛ :٦

____________________________________ 

    ١    ؟ اقا موىلْ ين والدة كيوارسس ئي  :ـ ٧

____________________________________ 

   ١   ؟ اقا موىلْ نو لقب مبارك سوطط ؛ :٨

____________________________________ 
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   ١٠   االخبار

 جواب لكهو .          نا سؤالو  :حسب الذيل١س

 پوتانا  هك  كظظو  نسس   هرين   پظظال هت تپكسس  اْنسوطط  سي  اْنكهـ ين حسني  امام"الف: 

 ".جائي ئي حاضر ما حضرة ين  صلعاهللا رسول فوراً نسس   لئي نسس بچه بيسرا

    ٣   ؟ كظظيو  كيوارسس  انسس   ؟ كظظيو نسس    كو    كظظيو؟  �  كون   مجلة  اْ   - 

____________________________________ 
____________________________________ 

 ؟هر عمل كروا پهال كوين رزا طلب كرسس :ب
 ٢   ؟انسس سوكام رزا طلب كرسس              

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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 ٥           : صحيح مجلة نسس اْپس ما جورو ٢س

  عجب شان سي جهاد كيدي  العطش العطش ١

 متيطط تو هم شكل پيمرب چهو  شهيد ئي گيا  ع مموالنا علي اكرب اْه  ٢

٣ 
حسني فرماوسس ؛ بيتا ميطط متنسس رزا 

 يطط دوطط
 

 اهنا بعد متنسس پياس يطط الگسس

 صف بچهي گئي اهل بيت ما مامت ين  اْ ماري سوكهي زبان چوسي لو ٤

 اْپ منسس ورو پاين پالوي دو  دمشنو نا نرغه ما علي اكرب نكال ٥
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          ١٠املوعظة 
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     ١٠قصيدة   

               ٥ .كرو مكمل بند سي مدد ين الفاط:١س

  فلك ، ابكيك ،ملك ، نسك ، مسك

   احلسني        بكربالء       _____

   احلسني        بكربالء       _____

   احلسني        بكربالء       _____

   احلسني        بكربالء       _____

 احلسني  موالي افديك                احلسني  موالي_____

 احلسني  مواليموالي  
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  ٥ حسب الذيل بند نسس ترتيب سي لكهو .                :٢س

، ودعاء  ، وشهادة وجد احلسني ووىف مبا عهد احلسني
مبا قصد احلسني، � سجدة سجد احلسني، افديك 

 موالي احلسني، ابكيك موالي احلسني
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 موالي موالي احلسني
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       ١٠  نصيحة / مدح 

   ٥   حسب الذيل بند نسس مكمل كرو : 

  كر  ______ مهيشه تو                                       ين تالوة كر  ______تو    
 كر ______ � كوئي پر      كر  ______ � مؤمن ين     

 كر  ______ تو هر ايك سي                            
 ائي كر   خري   تو هر ايك                         
 

 قراْن بغاوة الئي سخاوة عداوة
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 ٥:خايل جگه پر كرو :      ٢س

 
 ما موىلْ نا ساـ ما      ___ جيوو ميطط اْ ___

 جنة ما جاؤ جييت  نسس موىلْ ناساـ  ما               
  

 نو  حسني امحد علي نسس ______ حسن نسس 
 موىلْ نا ساـ ما نو _______  كرئيسس سگال     
 

 _________    نو انسس اهنا دعاة  نو 
 اقرار ______  ؛ موىلْ  نا ساـ  ما    
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     ٢٠   لسان الدعوة 

   ١٠     .   ما استعمال كرونسس ايك مجلة  و  بيوسس لفظنا نيچسس   :   ١س

 مجين    /       دايب   : ١

____________________________________ 

 پاك    /  نا پاك  :٢

____________________________________ 

جنة   /        جهنم  :٣

____________________________________ 

 :  شرف      /      شامل ٤

____________________________________ 

ادب      /      عرض ه:

__________________________________    
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 ٥    كرو : الفاظ ين صحيح معىن نسس ٢س
 

 اهل البيت :

o   ين حمبة كرنار لوگو  صلع رسول اهللا 

o  امام  ع م، امام حسن  ع م، موالتنا فاطمة  ع م موالنا علي ،

 ع م، ائمة طاهرين  ع محسني 

o  نا اصحاب  صلع رسول اهللا 

 تطظظري :

o   صاف 

o نوراين 

o  پاكيزه 
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 نرالو :

o   الگ شاكلة نو عمل 

o  مهوتو عمل 

o  عظيم عمل 

 شامل كرو:

o   داخل كرو 

o   نزديك كرو 

o  الگ كرو 

 عترة طاهرة : 

o   ين طاعة كرنار  صلعرسول اهللا 

o يو  صلع رسول اهللانا سا 

o  ع ، امام حسني  ع م، امام حسن  ع م، موالتنا فاطمة  ع م موالنا علي

 ع م، ائمة طاهرين  م
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 ٥ : صحيح لفظ اختيار كرو:٣س

 : مؤمنني وعظ ما گهنا _______  امام حسني نو مامت كرسس ؛ ١

 ، جوش ما )  جلدي( 

 : برهان الدين موىل ين شانات نا ______ مفضل موىلْ ؛ .٢

 ، وارث )  رهرب( 

 : مؤمن موىلْ نسس ياد كرسس ؛ تو   _______ حاصل ائي ؛ . ٣

 ( صرب ، سكون ) 

 _______ دئي رهيا ؛ .: الدرجة الثالثة  نظافة ين خدمة _٤

 ( اخبار ، اجنام ) 

: موىلْ ين نعمتو ياد كري نسس مؤمنني نا دلو سي _______ دعاء نكلي ٥

 جائي ؛ .   ( بسس ساخهت   ، مسلسل )  
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