
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 امسةاخل الد ر جـة 
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   20 مـقـدمة ١
   15 حـفـظ الـقـراْن ٢
   10 حـفـظ االدعية ٣
   25 الـفـقـه ٤
   25 االخـبـار ٥
   15 الـموعــظة ٦
  15 دعوةلسان ال ٧
  ١٠ مضمون ٨
  ١٥ الـحـكــم ٩

  ١٥٠ مجلة  مـاركـس 
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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 ما شروع سي 

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارمتيطط سگال ي ذهن سي الؤجو، 

 ما نقش كرجو، هك
 اْكيا دنو ؛ خرب ؛ نسس متنسس؟ اْ كونسا دن ؛؟ •
 اپن كوين جملس ما جئيسس ؛؟ •
 � جملس ما جئي سوطط عمل كروانو ؛؟ •
 سوطط چيز ين ذكر اسسس؟ ططجملس ما سو � •

 بركات انسس سعادات گونا گون اسسس،سي متاري  تيارياْمثل ين  •
كرجو، متيطط ي امي  تيار اجو، سگال نسس تيار سگال حسني ين ذكر ، بكاء انسس مامت واسطسس

 كظظجو، هك زور   زور  سي رؤو انسس مامت كرو، ياحسني
 

هيا ؛، عجب شان سي عشرة مباركة ين اهبة كراوي ر ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
 فرماوسس ؛ ط عاْپ موىلْ 

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

 examكول ؛، يا چهوطط،... كوئي امي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اس

 ؛، اْم ؛، اووم ؛،
 

 ا ين هدايةحاضر اوبيجي سي عاشوراء لگ عشرة مباركة ما 
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... سي وعظ شروع ائي؛، برابر سگال حاضر اجو، كوئي ايك ي  –بيجي تاريخ 
 باقي � رهسس، ... اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،

 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
ال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار اْوسس...اهنا پانچ سات منت متيطط سگ

 پظظلسس اْوي جاجو، 
 

  وا ين هدايةنوحه و عويل نسس ظاهر كر
اسس پروردگار ! تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي چيخي نسس 

ء كرئيسس هك مهارو پورو بدن لرزي جائي،پورا بدن ما بكاء كرئيسس، اهوي شاكلة سي بكا
 دهرجري اْوي جائي

 

 كروا ين هداية  مامت

 
 نسس كئينك عملو واسطسس تيار كيدا ؛،� مه ط عاْقا موىلْ 

 مهيطط وعظ نسس مسجهوا انسس شهادة نا بيانو نسس مسجهوا واسطسس تيار ئيسس •

كپرا ساده پهين نسس اْوئيسس، مردو ساده سفيد كپرا پهنسس، بظظنو سادي رداء پهنسس، اهوا رنگ نا گپرا پهنسس  •

 هك غم معلوم پرسس

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

... متيطط گهنو مامت كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت كرجو، مامت ما 
 والدين ين برابري كرجو، حسني پر فداء اوا ما پرا پري كرجو،
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ين هداية نسس لبيك يا داعي اهللا " لبيك ياحسني" كظظي اپن سگال اهبة انسس تياري كري رهيا  ط عاْقا موىلْ 
هـ نا   عشرة مباركة ين  ١٤٣٩هـ نا عشرة مباركة اْؤسسس،  امسال   ١٤٣٩؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 

ين معية ما عشرة مباركة نصيب ائي،  ط عما عقد فرماؤسسس ، مهنسس اْقا موىلْ  كراچي ط عجمالس اْقاموىلْ 
خدا تعاىلْ مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

 موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة دراز انسس دراز كرجسس. اْمني
 هومقدمة پرهي نسس جوابو لك

هـ نا  ١٤٣٩� عشرة مباركة  كظظاطط عقد فرمايا، انسس   ط عهجري ما اْقا موىلْ  ١٤٣٨گذشهت  -١سؤال 
 عشرة مباركة كظظاطط عقد فرماؤسسس؟

 هـ  ١٤٣٩ هـ  ١٤٣٨
 

واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس، متيطط وعظ ما كئي  ١٤٣٩عشرة مباركة  -٢سؤال
 � نيچسس كيلندر ما مارك كرو كئي تاريخ حاضر اسو
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 وقت  فجرسساگر وعظ نو •   ؟حاضر اسو هوئي تو  متيطط كتنا واجسس وعظ ما  واجا نو   

 
 

 سوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات گونا گون اسسس؟ كوئي ي چار  عملو لكهو  -٣سؤال 
  
  

 
 انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟ متيطط كئي طرح نوحه -٤سؤال

 
 
 
 
 

   ين شهادة پرهي الفاظ ين مدد سي خايل جگه پر كرو .     ص ع حسني امام  -٥سؤال 

 بدن اطهر  ماا مبارك  لوكهند نا موزه  حسني  سجدة  بوسه گاه  بوا خنجر

 

 

 

          :              am 
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 ٥   قصيدة
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 ١٥-حفظ القراْن ايد

 ٥ ؟كئي سورة ما ؛ اتاْي  يپيلنيچسس  اْ ) الف(
 

 سورة املاعون سورة البلد سورة اهلمزة

 سورة الزلزال سورة البينة
  

 ____ ) ( َلَم جنعل لَه   عينني *   ولسانا  و شفَتنيِ*  ا )١

 ) واَخرجت االَرض اَثقَالَها وقَالَ  االنسانُ  ما لَها*(  ____ )٢

 ) (  ____ يفِ احلُطَمة*    كَال  لَينبذَنَ )٣

 ( ____ )رِ جهنم خلدين   فيها*ان الذين  كَفَروا من اَهلِ الكتاَبِ واملُشرِكني يفِ ناَ )٤

 ____ ) ( فَويلٌ  للمصلني اَلذين هم عن صالَتهِم  ساهون* )٥

 
" قلقلة" كرو انسس جهاطط  circleوهاطط  ي ؛ ائ    "ة " غن)   ما يلي  اْيات شريفة  ما سي جهاططب(

  ٣                                                                                               كرو. underlineوهاطط    ائي ؛
 

 لَقانَ  خٱِإلنس    نلَقٍ  مع 
 اهنددر فَلَ  ثُمأَس    نيلافس 
َنَّبِأ   كبٰى   رحأَو   اـــلَه 
ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت أَلَم 
 ا ٱلنهتةُــٰيأَينئطْمٱلْم فْس 

 

 ٥        ما يلي اْيات شريفة نسس مكمل كرو       )ج(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبآَء  رجـــــــو 

ةياضذٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئموي هوجو 

 تعفر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لَقخي لَم يــــــــــــــــــــــــــــــاَلَّت 

ذَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَلَّا  ا  
 

 ٢  پر نشان كروجواب  صحيح              )د(
 

 نيلّالضا مغضوبِ علَيهِم ولَالْارِ غَي هِمعلَي تمعلَّذين أَناطَ اصر
 ؛؟نا لفظ ما كيو مد  نيلّالضا

 مد متصل مد الزم مد طبيعي
 

 � مد ما كتين حركة ائي ؛؟

 حركة ٦ حركة ٤ حركة ٢

 

 
 ١٠- الدعية   حفظ ا

 

 ٣   . لكـهونسس  منرب اْپي ظ( الف )   خايل جگه ما مناسب دعاء  نا الفا

 ة زالع بر كبانَ ربحس_______ نَ* وفُوصلَىيع الَمس *_______ نيالَمالْع بر لهل داحلَمو* 

تقَبلْ منا صلو تنا  _______اَحسن اخلَالقني* الَ حولَ والَ  قُو ةَ الَّابِاِهللا الْعلي الْعظيمِ*  _______
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_______  تاَن كنا اوالَنا ما ينبا ري_______ ا الْعبِهِم رِبضالَ تم* ويل_______   ريا خيو *نيالَمالْع  لَها اي

نرِياصالن* *نيماحالر محا اَري  كتمحبِر 

 

 

لكهي هوئي دعاؤ  كيا عمل كريت  وقت پرهائي ؛، انسس �  عمل ما اعضاء  نسس  مسح كروانو ؛ يظظاطط  (ب)    
 ٥                                                                                                    اهنا سامنسس لكهو:هك دهوانو ؛  هت 

 ومسح كروان –هك  -دهوانو   اعضاء دعاؤ
   اَلّلهمّ  غَشنِي 

   اَلّلهم بيض وجهِي 
   وامسعنِي  مناديا  

   اَلّلهمّ   ال تؤتنِي  كتايب
   اَلّلهمّ  اَعتق رقــبتي

 
                                                                                                                                                                                                               ٢       كرو.  ترتيب  منرب اْپي نسس نيچسس  لكهيلي  دعاؤ    ين  ترتيب  جيم   مناز     ما  اْ وسس  ؛   تيم  (ج)           

 
 

 

 

 

 

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 وجوهنا وتبارك اُهللا الْمرسلين ودعائَنا عما السميع ربنا

لعصردعاء داعي ا  وجهت وجهي  تسبيح فاطمة   
  ركوع  دعاء التعقيب  نية
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  ٥٢-الفقه
              ٥                                                  هو.ـخايل جگه ما صحيح جواب لك   الف) (

                                                                                                         

 )  بلندي     ،    چاوي   ،   زندگي(                            ؛  __________طهارة مناز    ين          )    ١

 )       زكوة،       صوم ،     مناز(            ؛_________  هر چيز  واسطسس  وجـه ؛  انسس  متارا  دين  نو    وجـه        )     ٢

 )  ع م  الئمة  الطاهرين  ،   ا    صلعرسول اهللا (           ين ؛    __________  سي مراد مرَ و ا  الَولُاُ            )   ٣

 )   طلوع ، زوال،  غروب(         اوو  ؛       ___________ مغرب نو  وقت  كيو   ؛    سورج  نو            )   ٤

 )٢١،١٢،٧(،                 _______؟   اْداب  ؛ بيت  اخلال  ين  كتين                  )٥

  ٥                          هو    :                     ـما  جواب   لك  ايك   سطر (ب)      

 

     ؛ ؟  ئينسس  ضائع   كرسس  ؛  تو  سوطط  ا   مؤمن      مناز             )  ١

جواب    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اْخر  وقت  ما  مناز    كون    پرهسس ؟           )  ٢

جواب    
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سس  سوطط  كام  اْگ   ما   ناكـها ؟  ن     حارث  مهدان   نسس  لعني  عمر         )   ٣
جواب    

                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المر  كون  ؛ ؟  يل ا اْجنا  زمان  ما  و         )   ٤

جواب    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بنده خدا سي زيادة ما زيادة  قريب كيوارسس  ائي ؛ ؟        )    ٥
جواب    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٤      هج جگه   غائط  انسس پيشاب � ائي  اهين   لسضض بناؤ)  (ج
  
  
  
  
 

 پاين سي وضوء ائي هك يطط  ، انسس � پاين )   يهاطط جدول ما پاين ين اقسام اْپوا ما اْوي ؛ ،�   د(
 ٤                                                          پيوائي هك � پيوائي هت اهنا سامنسس لكهو.                   

 پيوائي هك  � پيوائي  وضوء ائي  هك � ائي  پاين 
   شربة مالويلو   پاين 

   و پايندريا ن
   كوا نو پاين

   گـندو  پاين 
 

متارا دوست  ين مناز ين عادة  نتهي  متيطط فقه ما هج سبق پرها  اهين بركة  لئي نسس اهنسس كئي طرح   )هـ    
 ٥      سطر ما لكهو  ٥مسجهاؤسو  تا هك � مناز پرهتا ئي جائي ، �  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢                                                                 مناز پرهوا  نا  بسس فائده  انسس  مناز  موكي ديوا نا بسس نقصان جدول ما لكهو
 نقصانمناز موكـنار واسطسس  مناز پرهنار واسطسس فائده

  
  

 

 

 ٢٥  -   الخبار   ا
 

 )١٠( ا  سامنسس  لكهوواسطسس  فرمايا ؛ �  اهن  ؤ  كيا صاحب  �  كيا  صاحبهيال  مجالـنيچسس  لك (الف)

 كونا واسطسس كو   ئسس فرمايو مجلة

چهويت مشكي لئي نسس اْيا  انسس كهسس ؛ هك  "اسس كاكا جي 

 پياسا رهيئسس"صاحب اْپ موجود چهو انسس مهيطط 
  

   متيطط مارا ائي حسن ين نشاين چهو

   خدا ين مرضي � ؛ هك اْپ شهيد ئي جاؤ

 متيطط مارا بعد امة نا امام چهو، حرم ين شرم متنسس ؛
 

 
 

 اْ شيشه نسس اْپ ماري قرب ما موكجو 
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 )٥(                                                                                                                        و : كر            (ب)      صحيح  جواب  نا سا منسس  اْمثل    نشان

 نا باواحي صاحب  نو  نام مبارك  سوطط  ؛؟    صلع)           رسول اهللا  ١

  ع مموالنا ابو طالب                                   ع مموالنا عبد اهللا                  ع مموالنا هاشم 

 نا ماطط  صاحبه  نو نام مبارك  سوطط؛  ؟  صلع)          رسول اهللا   ٢ 

 ع مموالتنا خدجية                       ع مموالتنا   فاطمة                                 ع مموالتنا  اْمنة 

 ين والدة  كيوارسس  ئي  ؟    صلع )             رسول اهللا ٣

      ربيع االول١٢              ربيع االول                     ٢٠       ريبع االول                               ١٦               

 پهلسس  سوطط عمل  فرمايو  ؟   صلع)            والدة نا وقت رسول اهللا   ٤

  اذان   ديدي                             وين تالوة  فرماوي                     زمني پر  سجدة   جباي قراْن جميد

 ئي  تاريخ  اْوسس  ؛ ؟ـ)        غديرخم  كيا مهينة  ين  ك٥

 ي احلجة احلرامذ١٠شعبان الكرمي                                   ١٨ مي ذي احلجة احلرام                     ١٨

 ،  ؛وي اْپوا ما اْ timelineين شهادة نا واقعة نو   ع مصغرموالنا علي ا (ب)

 )٥(   اهنسس صحيح منرب اْپي ترتيب كرو                                         

 حسني علي اصغر نسس لئي دمشنو نا نرغة ما اْيا
 

 موالتنا زينب علي اصغر نسس حسني نا نزديك لئي نسس اْيا،
 
۱ 

 پاين نو ايك گهونت .. جنة نو ضامن چهوطط

 مارو...  خون  نكلو .. اْمسان ين طرف پهينكو..حرملة � تري 

 شهزاده نو فضل عظيم ؛...  دفن نو اراده كيدو 

 تلوار ين ميان سي قرب كهودي انسس دفن كيدا 
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 )٥(   جواب لكهوايك سطر ما  سؤال نا هيالـلك)  نيچسس ج( 

 � سوطط عمل كيدو ع مش كهتا هوا اْيا هت وقت امام حسنيطَش العطَالع   ع مهج وقت موالنا علي اكرب )١(

 ________________________________________________جواب    

نسس سوطط  ع مي بتاوي تو  امام حسنينا هاـ   سي لكهيلي چهتع م� امام حسن  ع مموالنا عبد اهللا )٢( 

 ياد اْيو؟

 ________________________________________________جواب     

 ؟نا دمشنو � بيوسس هاـ  كايت ناكها تو اْپ� مشكي نسس كئي طرح سنبـهايل  ع مموالنا عباس علمدار  )٣(

 ________________________________________________جواب     

نسس سوطط ع م� جربئيلص ع� فرشهت ؤ ين خدمة عرض كيدي تو امام حسني ع مهج وقت جربئيل )٤(

 ؟سؤال كيدو

 ________________________________________________جواب     
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   ٥١  - املوعظة 

 

هج لئي جاسو     . نيچسس تصوير  پر  كـئي چيزو ساسس لئي جاسو )  عشرة مباركة  ما  وعظ ين  جملس  الف(

        )٢(   نشان كرو                                                       يطط لئي جاو اهنا سامنسس   شان كرو   انسس هج     اهنا سامنسس  

   

 

  

 

 

  

  
                                                                                                                           )٢(                                                                                                                                                                                                                صحيح  لفظ اختيار  كرو:)      ب 

 )، چار  ، تنيايك (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       تين  حسنة  ملسسـرو هوئي ، اهنسس  كهائي  لسس  تو   كـروضضي  نو   ضضكرو   گ رسهت   پر   )١ 

 )گوشت،روضضي،سزبي(   ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انضضوانو منع فرمايو ؛كــئي  چيز  چهوري  سي  ك �  صلعرسول اهللا  )٢

 )سفرجل، مسور،دارم(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     نسس  نرم  كرسس  ؛   كــئي چيز  دل   )٣ 

      )    مسور   ين  دال  ،   گوشت   ، كهجور(       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيد الطعام  سوطط  ؛ )٤
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    ) ٣(                 كرو    :  متام  نسس        هاهوا    مجلةؤ ـ)      نيچسس  لكج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        هرسس  اترسس  ؛  توـمهمان     كوئي  نا  گ  )١

 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كوئي  مؤمن      مؤمن  نسس  پيصٌص   ري  نسس  مجارسس  تو ) ٢

 هاواسي  ـيا  هوئي  �  كـري  گـسفرة پر مجن مجيت  وقت  هج  دا�  گ )٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٤(                          سي  مالؤ.         كامل          نسس                         كامل  ١ -سوأل  

    

تيز كرسس ؛   نسس  دماغ   گائي نو   گوشت ١  

 روگ چهسس  گائي نو  دودهـ ٢

 شيطان نا وساوس نسس دور كرسس ؛  سفرجل ٣

سس درست كرسس ؛معده ن  رمان ٤  

 پاين  متر ٥

 دل نسس پاك كرسس ؛  تفاح ٦

 رسول اهللا صلع مجن نسس اهنا سي شروع كرتا  سيد الشراب ٧

 دواء  چهسس  دودهي ٨
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 ) ايك   مجلة  ما   جواب  لكهو(ب  

 ١ سوطط خيال راكهسو؟متيطط ضائع � ائي هت واسطسس دا� ؤعشرة مباركة ما نياز  نا  )١(

 ________________________________________________اب    جو

 كيا كيا اْداب نو خيال راكهسو ؟ حاضر اسو تو جملس ما  ينعشرة مباركة ين وعظ   )٢(

  ٣ اْداب لكهو) ٣(كوئي ي 

 ________________________________________________جواب    

 ________________________________________________جواب    

 ________________________________________________جواب    

 

 ٥١ - لسان الدعوة

 

 اْپوا ما اْيا ؛  اهنا سي مجلة بناؤالفاظ هج نيچسس  )  الف( 

 )٥(                                                                         مجلة ؤ شهادتو ين بركة لئي نسس بناؤ                                                                                          

 وداع قطره مشكي كهجوري بوسگاه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٣



 هـ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       درجة خامسة

18 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٥

سگال الفاظ  ين مدد لئي   نسس  اْ  ما لكهو ؟   امها paragraph(ب)  ايك شاندار بستان نا منظر نسس ايك

 )٥(    لكهو   .   ( پرنده،سرسزب ،پهلو،پهولو، جهار، تاالب، هريايل)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
مجلة  الفاظ نا  سؤال پوچهوا  واسطسس هج الفاظ استعمال ائي ؛  امها سي كوئي ي چار سؤالية   ج) 

 )٥(لكهو ؟ 
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  ١٠ - مضمون
 

 ضمون لكهوم دعوة ين زبان ما  پر وئي ايكعنوان ما سي كنيچسس لكها هوا 

 ين اميد ؛ هك : ط عاْقا موىل 

 "هر گهر ما  ايك حافظ هوئي") ١

 امها حسب الذيل نكات نو خيال راكهجو:
 نا اميد ين  امهية  ط عاْ قا موىل  

 انسان ين زندگي ما انسس موت نا بعد حفظ نو فائدة
 كري رهيا ؛.ين اميد متام ائي اهنا واسطسس مؤمنني انسس فرزند سوطط عمل  ط عموىل 

 انسس متيطط اهنا واسطسس سوطط كوشش كري رهيا چهو. 
 )متباكوحرام ؛٢

 رسول اهللا ين شريعة مطابق  نقصانات
Science  نقصانات نا مطابق 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 

________________________________________________________
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 ٥١ -كماحل
 

١( احلَ نّ" اساحلََ لُيأكُ د٤            نات " اْ حديث سي متيطط متاري زندگي ما سوطط سبق حاصل كيدو؟س 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 ٣                               الفاظ ين معنى لــكهو.) ٢

تـهرناَ  سأهت  قس   
  فَاسقًا  والَتسرِفُوا  بطَاحلَ

 

 ٢                 ين فحوى لكهو -الت" اْكالمكَت اَعنم ةكلَن اَم م)   "ك٣َ
__________________________________________________________

٤  ( رــَب٢                   نا .....اْ  اْية  متام  كرو .نا اْت 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ٣             � سوطط فرمايو ؛؟ ع معلى  موالنا  ه) مؤمن كون كظظوائي  � بار٥
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


	سؤال2- عشرة مباركة 1439 واسطسس تميطط يه اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس، تميطط وعظ ما كئي كئي تاريخ حاضر تهاسو يه نيححسس كيلندر ما مارك كرو
	 اككر وعظ نوفجرسس وقت    واجا نو هوئي تو  تميطط كتنا واجسس وعظ ما  حاضر تهاسو ؟
	 اككر وعظ نوفجرسس وقت    واجا نو هوئي تو  تميطط كتنا واجسس وعظ ما  حاضر تهاسو ؟
	سؤال 3-  سوطط تياري سي تمارا واسطسس بركات انسس سعادات ككونا ككون تهاسسس؟ كوئي بهي ححار  عملو لكهو
	سؤال4- تميطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟
	قصيدة   5


