
 
 

 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام: 
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 )   ٢٠    (           مقدمة   
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ين ذكر فرماوي، خاصة   ص ع � ورسو لگ امام حسني رضالداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين موىلْ 
رة مباركة ما وه شان سي مؤمنني نسس بكاء انسس مامت كرايو هك دنيا انسس اخرة ين سعادات نا دروازه كهويل گيا، عش

عجب  ط عاْپ ين مثل اْپنا نا منصوص الداعي االجل سيدنا  ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 
ركة ين اهبة كراوي رهيا ؛،هدايات شان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا ؛،هر طرح سي عشرة مبا

 نا غم طرف دعوة فرماوي نسس جنةين طرف لئي جئي رهيا ؛،  ص عدئي رهيا ؛، امام حسني 

 فرماوسس ؛ رض ين ذكر ما سيدنا حممد برهان الدين   عشرة مباركة ين اهبة
شروع سي عزاء ين وعظ ما حاضر فقط متيطط } يطط ، متارا چهوتا مهوتا بچه ؤ نسس وعظ ما 

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارالؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

 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 � •

 سي متاري بركات انسس سعادات گونا گون اسسس، 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
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ين اهبة كراوي رهيا ؛، اْپ عجب شان سي عشرة مباركة  ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
 فرماوسس ؛ ط عموىلْ 

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 

 examچهوطط،... كوئي امي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول ؛، يا 

 ؛، اْم ؛، اووم ؛،
 

 ا ين هدايةحاضر اوبيجي سي عاشوراء لگ عشرة مباركة ما 
هج دن حسني نا گهورا چلتا چلتا روكي گيا � تاريخ سي وعظ شروع  –بيجي تاريخ 

ائي؛، برابر سگال حاضر اجو، كوئي ايك ي باقي � رهسس، ... اْحسني نا سبب 
 تو اپن مؤمن ؛،

 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
ي ي رزا نا صاحب متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار اْوسس، كوئ

 packedاْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنار اْوسس تو جملس اكهي اْم 
 هوئي، 

 

  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 

اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مهارو پورو بدن لرزي جائي،پورا بدن ما بكاء كرئيسس، 
 دهرجري اْوي جائي
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 كروا ين هداية  مامت
 
 
 
 
 

 وا ين هداية مسجهوعظ مسجهوا ين انسس شهادة ين ذكر 
متارا بچه ؤ نسس وعظ ما الؤجو،... متيطط تيار اؤو، هك مسجهـ پرسس، وعظ تو دعوة ين 

نسس!...رسول اهللا ين شهادة ، ديكهو رسول اهللا ين اْم ذكر ؛، فاطمة ين زبان ما } ائي 
شهادة ، حسن امام ين اْم ذكر ؛، انسس حسني ! تو  مسجهي نسس روو جوئيسس، روو  اْوو جوئيسس 

 متنسس،
 

 وا ين هدايةرهپساسس مرث�    سگال 
 يا سيد الشهداء، غم ما حسني.. ، مشر � اْوي نسس وكر 

سگال نسس ياد ؛، تو سگال ملي نسس پرهسس، پوري جملس ما سگالساسس پرهسس، ذاكرين تو 
 پرهسس برابر، مگر كتناك مراثي تو سگال ، متيطط سگال پرهو، 

  
 ا ين هدية عزاء ين جمالس ما ساده كپرا پهين نسس اْو

كپرا ي ساده هوئي، امها غم نو اثر معلوم پرسس، سا� كرتا ساده هوئي، امها اري 
embroidery   ،ي سفيد سادي هوئي هوئي، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي �

متيطط اتنو روجو انسس مامت كرجو هك متنسس ديكهي نسس � سگال ( فرشهت ) ي روئي دسس انسس مامت 
 كري لسس،

كرجو، مامت ما ... متيطط گهنو مامت كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت 
 والدين ين برابري كرجو، حسني پر فداء اوا ما پرا پري كرجو،

 مقتبسا من مثال مبارك
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اجيمثل بظظنو ي سادي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام حزن معلوم 
  نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،پرسس، اْ حسني

 
 و كروا ين هداية لسين جم  ص عحسني  گهرو ما امام

متيطط سگال گهرو ما جملسو كرو چهو، اْ نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرو چهو، حسني نسس ياد كرو 
چهو، � ديكهي نسس مملوك اْل حممد نا دل نسس گهين خوشي ؛،... اْ اْنسو جاري كري نسس 

 خريدي لو چهو،خدا متارا اْنسو انسس مامت ما گهين انسس گهين بركة اْپجو،جنة 
 

ين هداية نسس لبيك يا داعي اهللا " لبيك ياحسني" كظظي اپن سگال اهبة انسس تياري كري رهيا  ط عاْقا موىلْ 
ين ط ع نسس اْقا موىلْ  هـ نا عشرة مباركة اْؤسسس، خدا تعاىلْ اْپن سگال ١٤٣٩؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 

انسس اْپنا داعي پر مهيطط فداء ئي    ص عهداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين ياري اْپسس،اما م حسني 
 جئيسس

ين معية  ط عكراچي ما عقد فرماؤسسس ، مهنسس اْقا موىلْ  ط عهـ نا   عشرة مباركة ين جمالس اْقاموىلْ  ١٤٣٩امسال   
شرة مباركة نصيب ائي، خدا تعاىلْ مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل ما ع

 قدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة دراز انسس دراز كرجسس. اْمني
 
 
 

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

 هـ١٤٣٩ هـ ١٤٣٨
 

واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس، متيطط وعظ ما كئي كئي  ١٤٣٩عشرة مباركة  -٢سؤال
 تاريخ حاضر اسو � نيچسس كيلندر ما مارك كرو

 
 

 
 
 
 
 
 

 فجرسسنو وعظ اگر • ؟حاضر اسو هوئي تو  متيطط كتنا واجسس وعظ ما  واجا نو    وقت 
   

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

  
  

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

 
 
 
 
 

متيطط وعظ ين تلقي كري سكو انسس شهادة نو بيان مسجهـ  پرسس هت واسطسس متيطط سوطط تياري كيدي   -٥سؤال 
 ؛، � تفصيل سي لكهو
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 حفظ القران  ايد       -         ١٥   

     ١٠                                                                                                                         نيچسس  خايل جگه  ما  الفاظ  لكهي  اْية  مكمل  كرو.     -الف 
         ١-   تاَل اَهك  ح٠ـــــــــــــــــــــــــــ       يثُد   ثَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ    وم٠   ود  

   ٠ذي  ــــــــــــــــــــــ   وتولّْىالََّّّ    ٠الَ يصلْهاَ  ـــــــــــــــــــ      االَ شقْى          ٠ى فَاَنذَرتــكُـم ــــــــــــــــــ    تلَظّْ   -٢    
       ٠ـــــــــــــــــ  و  شفَتنيِ  و  ــــــــــــــــ    ٠اَلَم  ـــــــــــــــــــــــــــــ   لَه  عيننيِ     -٣  
  ٤-   انَ  يف   ــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـَقو ِ مينساَسفَلَ      ٠لَقَد   ـــــــــــــــــــــــــــ    اال   هدندــــــــــــــــــــــــــ   ر    نيلاف٠س    
  

٣                                                                            ئي  سورة ما ؛؟ اهنا سامنسس  سورة نو نام  لكهو.نيچسس  لكهيلي  اْية  ك  -ب    
                                      اْية                                                                                                                                                                                                      سورة نو نام 

 
---------                                                                                                                   ٠  ةيرِالب ـَريم خه كئولْاُ    -١  
٢-    نَّّا ر به مم يومئلَ  ذ٠  ربيِخ                                                                                                     ---------  
---------                                                                                                              ٠ب تـَبـََّّّت  يدا  اَيب  لَهبٍ  و ت  -٣  
---------                                                                                             ٠  يمِعالن نِع ذئومي نلُسئَتــلَ مثُ  -٤  
---------                                                                                                                       ٠والسمآِء   ذاَت  البروج      -٥  
---------                                                                                                                   ٠ىري  اَهللا نَّّاَبـم لَعم يلَاَ  -٦  
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                                                    ٢                                                         كامل ب ين ساسس مالؤ. نا مفهوم  كــئي سورة ما ؛ اهنسس كامل الف    -ج 
 ب                                                                                                                                                                                    الف                                      

 سورة الــكوثر           متام محد  خدا نا واسطسس ؛ هك هج عاملني نو رب ؛.                  -١
 سورة احلمد                            حسد كرنار    نا  شر سي مهنسس بچاوجسس.                                                                   -٢
 سورة الزلزال                                                   مهيطط  اْپنسس كوثر ر  اْپي ؛.                                                         -٣
 سورة الفلق                 جيوارسس زمني ما زلزلة  اْيو .                                                                                                  -٤

______________________________________________ 

 ١٠    -       حفظ االدعية
    

               ٤                                              لكهو نسس  صحيح ترتيب سي    نا  نام مبارك  كرام     دعاة    "       فاحتة  الدعاة مطلقني"    الف ) 
                                                

-------                                                                                                                                                             رضسيدنا علي بن حنظلة   -١    
  -------                                                                                                                                                                                                      رضسيدنا  ابراهيم   -  ٢

-------                                                                                                                                                                                رضسيدنا غلي بن حامت  -  ٣   
-------                                                                                                                                                         رضسيدنا   امحد بن مبارك  -  ٤  
  -------                                                                                                                                                                                                                     رضسيدنا   حامت    -    ٥
-------                                                                                                                                                                                                                 رضسيدنا  ذؤئب    -   ٦  
-------                                                                                                            رضيد  سيدنا علي  بن املوىل  حممد ن الول  -  ٧  

-------                                                                                                                                                                                       رضسيدنا   حسني    - ٨     
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       ٣                                                                                                                                                                        .هو   ـعاء   لكين د"        علَيها  مهلّْلاَ"     ب )

 

 
     ٣                         مالو.        مل     ب      ساسسكامل     الف    ين دعاؤ متيطط  كيوارسس پرهو  چهو    �   دعاء     نسس  كا)  ج

    
 پرهائيكيوارسس                                                                                                                 دعاء                                                            

 اذان  ديوا  پهال      اَللّْهم  بـيض وجهِي                                                                                                      -١    
  ٢-                                             كمدبــِح   و  مانـَك اَللّْهبحها  بعد                             سفجر  ين  سنة   پر 
 فرض ين نية  ليدا بعدسبحانَ ر   بـّي العظيم  و   بــِحمده                                                            -٣  
 سي  فارغ  يا  بعد وقُلِ  احلَمد  ِهللا الَّّذي                                                                                           وضؤ     -٤  
 ركـو ع   ما                            استمسكت بــِعروة اِهللا                                                                     -٥  

 منهـ  دهويت  وقتوجهت وجهي للذي                                                                                                        -٦
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  ۲۵        -         الفقه
 

                  ٥                                                                                                                                                 ح  الفاظ  موكو.       ــخايل  جگه  ما  صحي )الف
                                                                   

١-     سس فجر ين مناز  � ـــــــــــــــــــــاـــــــــــــ   كرتا افضل ؛.ـــمامة سا 

                                                     لوةُص الزالو            /               يل اللَّّ لوةُص                    /   اخلوفلوةُ ص 

٢-   ــــــــــــــــــــ  ين صف ؛.ــــي صف افضل ؛ انسس � ــــــــــــــفوف ما پظظلص 

 مالئـكة                   /   اوصياء                   /         انبياء        

  فرماوسس ؛ هك هج شخص پانچ وقت ين مناز   مجاعة نا  صلعرسول اهللا      -٣
 راكهو .   ـــــــــــــــــــــــ  جائز ــتو  امها خري نو گمان كـرو انسس اهين ـــــــــــ كـرسسساـ   اداء                    

 زكـوة               /                   شهادة                  /منا ز                                                   

  عة ين مناز طرف جلدي جاوؤ  مفرماوسس ؛ هك ج صلعرسول اهللا         -٤
 ماري اُمة نا فُقُراء ين    ــــــــــــــــــــــــــ   ؛.                    

 حج                          /       جهاد                   /  بندگي                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   گهين  پرهسس ؟كيا دن  ما  صلوات          -٥

  منگل  وارسس                              /مجعة  نا  دن                                             /روي  وار  سس                                                            
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 ٨                                                                  ما جواب  لــكـهو. ختصرنيچسس  لــكـهيال سؤالو  نا م ب)
 

 ى  ؟"   اهين سوطط معندسجِمـيف الال َّّا دسجِمـالارِ جـِلوةَ لْص"  الَ    -١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 � مجعة نا دن گـهر نا لوگـو     نسس سوطط  اْپوا نو فرمايو ؛  ؟ صلعرسول اهللا   -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "  مجعة نا دن "    ناخن  كــتروا  سي  سوطط  فائدة   ائي  ؟  -٣
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سي � ائسس؟ داتن كـئي شاكلة سي ائسس انسس كـئي شاكلة    -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢                                                                            فسري سي جواب لـكـهو.ـهيال   سؤالو نا تـنيچسس  لك ج)
 

 ؟داء كرسس ؛   مجعة ين رات فرشهت كيا وقت سي كيا وقت لگ نِ    -١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ صلوات پرهوا ما سوطط بيان اْيو ؛مجعة نا دن        -٢  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 � مجعة نا دن سوطط عمل كروا نو فرمايو ؛؟ صلعرسول اهللا          -٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هج  شخص  فجر  ين  مناز  امامة  ساسس  پرهسسس  اهنا  ثواب  نا  باره  ما  موالنا   -٤
  �  سوطط  فرمايو  ؛    ؟ ع معلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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     ٢٥     -        االخبار  

 

  ٥                                                                                    (الف)    نيچسس  لكهيال  سؤالو  نا صحيح  جوابو  پر     نشان كرو           
 

  قسسيف  الدين       پر  اْ   گ  باغ  بين  گـئي  .  �  شان  نو  معجزة   موالنا  طاهر  ع  منيب اهللا   ابراهيم         -١
     نا  زمان  ما  كيا    گام  ما  ظاهر  يو ؟                           

 يلي   ما امرِ           / سورت   ما                             /ممبئي   ما         
 

   جگه يا  ؟                               نا نِكاح  كـئي   طعساسس  سيدنا حممد برهان الدين   قسبو صاحبة  امةُ اهللا  اْئيصاحبة      -٢
 الربكات  ما يوانُ اجلامعة  السيفية  نا  ا                   /ممبئي  ين  غُرةُ  املساجد  ما                   

                                                                                                   /     م   ما   ظَّّسورة ما املسجد املع 
 

 ـتـنا ورس لگ  دعوة  نا  عرش  پر  مستوِي  رهيا ؟    ك رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين      -٣
 ورس     ٤٠          /ورس                        ٣٥          /    ورس             ٤٧

 

 ين  قرب  مبارك  كيا  گام  ما  ؛ ؟                                           رضسيدنا  عبد  القادر  جنم الدين        -٤
 ما    اُجني      /             ماندوي   ما          /جامنگر   ما          

 

 بوصاحبة  امةُ  اهللا  اْئيصاحبة  نو  نسب  كيا  داعي  لگ   پهنچسس  ؛    ؟       -٥
 /      رض   سيدنا  قطب الدين  الشهيد    /           رضسيدنا  يوسف  جنم الدين  

 .   رضسيدنا  داؤدد  بن  عجب  شاه   
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١٠(ب)      نيچسس  لكهيال  مجالؤ       "صحيح "           ؛  يا          "  غلط  "         اهنا  سامنسس  لكهو  .                 
 

-------نو  نام  مبارك   امساء  بنت    شهاَب  ؛.        رضموالتنا  احلُرة امللكة             -١  
-------ين  قرب  مبارك   ذي  جِبلة  ما  ؛.    رض  موالتنا  احلرة  امللكة          -٢  
      -------نا شهيدا�  بنايا          قس�  سيدنا  قـطب الدين   الشهيد  قسبو صاحبة  امةُ   اهللا  اْئيصاحبة          -٣
                                       ر اليمن   "      نو  نسس   "   منصو   رض�  سيدنا  حممد  برهان الدين    قسسيدنا  طاهر  سيف الدين         -٤

        -------خطاب  عناية    كيدو .                                                                                                                                                                                                                                       
-------ين  قرب  مبارك   ممبئي  ما  ؛ .     قسبو صاحبة  امة   اهللا   اْئيصاحبة         -٥  
---------ين  قرب  مبارك   ممبئي  ما  ؛.   رضسيدنا  حممد  برهان  الدين         -٦  
--------ين  والدة  ليلة  القدر  ما  ئي .    طعسيدنا  مفضل  سيف  الدين    -٧  
---------ين  قرب  مبارك  جامنگر  ما   ؛.     ضر سيدنا  عبد القادر  جنم  الدين   -٨  
--------نسس  پرانو  رومال موكاليو.   رض� موالتنا احلرة امللكة  ع مامام اْمر   -٩  

--------مي تاريخ وفاة يا   ٢٢ربيع االول  ين     رضحممد برهان الدين  سيدنا  -١٠  
 

                                  ٥                                                                                                                   ـهو .         ـ)    نيچسس  لـكـهيال  سؤالو  نا  جواب  فقط  ايك  مجلة  ما  لـكج(

                     
خاصف  النعل  "     كون  صاحب  ؛؟          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-١      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال كونا ديدار    كيدا ؟  ظظ�  پ ع موِالدة  بعد  موالنا  علي   -٢  
ـــــــ�  يهودي  سي  قرض  ليدو    تو  ر هن  ما  سوطط  موكو؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع مموالنا  علي   -٣  
عاء  كيدي تو  اْمسان  سي  سوطط  نازِ  ل  يو ؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  �  د  ع مموالتنافاطمة  -٤  
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ي فـرماوي  ؟لج �  كيا  مولْى پر  نصِّ  رضسيدنا حممد برهان الدين  -٥  
               ----------------------------------------  

ست  كيدي    �  عمل  سي  متيطط  �     رين  جويت د  صلع� رسول اهللا   ع م)  موالنا  علي  د(  
٥                                                                    سوطط  سبق  حاصل  كيدو    ؟  تفسري  سي  لـكـهو .                                                                                                    

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

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

                                                                                                                                       
   ۱۵      -       املوعظة

٥                                                                                                                                                                                                             (الف)        فقط  ايك  مجلة  ما  جواب  لكهو.        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  سكسس  ؛   ـمرد  پوتاين  انگوي  ما  كتنو  سونو  لگاو  -١  
عرب  لوگو  نو  تاج  سوطط  ؛؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٢  
ائي ؟     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانِك  انسس  عقيق  ين  انگوي  پهين  مناز  پرهسس  تو  كـتـين  مناز  نو  ثواب   -٣  
جهنم  نا  لوگو  نو  گهنو  سوطط  ؛؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٤  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ               �  لعنة  كيدي  ؛؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صلعكيا بئريو  پر  رسول اهللا      -٥  

  
  ٣.                                                                             اهنا  سامنسس  لكهو  صحيح    ؛   هك     غلط        نيچسس  لكهيال  مجالؤ       (ب)    

ناهين  اْنگلي  ما  پهنسس.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمردو    انگوي  دابا     هاـ   ين  -١  
بئريو  پوتاين  گردن  ما  چاندي  يا  سونا ين  ماال  پهنسس .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٢  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            لوكـهند  نو  گـهنو  جهنم  نا  لوگـو  نو  گـهنو  ؛. ــــ  -٣  
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ــــــــــــــــغُسل خا�  ما  لوتا ،  چاكهري  ،  ولنگري  وغريه  برابر هوئي.  ــــــــــــــــــــــ  -٤  
ــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــگهر  ما  هر  شخص  ايك  بيجانو  توال  انسس  كـنگهي  استعمال  كري  سكسس  ؛.    -٥  
  يوسف   �     انگوي  مجنا   هاـ   ين  ناهين  اْنگلي  ما  پهين ليدي.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٦

  
  ٧                                                                                                                                                                                   لكهو.ال   سؤالو نا جواب ي(ج)   نيچسس  لكه

-------اهبة  ين  جملس ئي  ؟       عشرة مباركة  ين   نا  فرمان نا مطابق   متارا گهر ما   ع طاْقا موىل    -١      
--------   متيطط  امها   قران جميد  ين  تالوة  كيدي ؟  -٢  
--------  متيطط   مرثية    يا    مدح   ين  تالوة  كيدي ؟  -٣  
 متيطط     امام  حسني  -٤

--------- ين  ضريح  مبارك  نو  بركيت  سكّه  چومو  ؟  ع م  
---------- كيدي ؟ متيطط �   اهبة  ين  جملس  پچهي  سوطط  نية      -٥  

  -------       ------لكهو .  ٢طرف  سي  متنسس  هج  هدية  مال  امها سي  كوئي  ي  بسس     ع طاْقا موىل      -٦
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                                                                                                                                                               لسان  الدعوة         -          ١٥  
  

 ٦                                                                                                               اْ سگلي صفتو استعمال كري نسس مجلة  بناوو(الف )       

  گرم

  روشن

  طاقتور

  لذيذ

  نرم

  چهوتو

 
 

 ٤الفاظ  بناوي اهنا سامنسس  لكـهو.                                                                     ٢(ب)            اْ  الفاظ  ماسي  بيسرا     بسس 
--------------                               ----------------:  دعاة مطلقني   -١  
--------------                               ----------------    خاندان   :             -٢  
     --------------                               ----------------:     ائمة طاهرين   -٣
--------------                                 ---------------   : لسان الدعوة   -٤  
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    مستقبِل  )        -حال       -(ج)  نيچسس  لكـهيال   مجالؤ  نا  سامنسس  اهنو زمان لكـهو .(  ماضي   

*    سگال  پوتاين  الگ الگ  كـتاب  لئي  نسس   اْوجو  .      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
*     سگال  الگ  الگ  رائي  اْپسس  ؛.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

*    شكاري � كبوتر    نسس پكروا  جال  بچهايو.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوپرهسي   مسجد  ما   مامةا مغرب نو فرض يوسف �   *                          
نا  شيعة  نسس  سكـَك  اْپواما  اْوسسس.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ع م*   قيامة نا دن  موالتنا  فاطمة                         

 
 
 

 ١٥        -    احلكم
 

 ٤                                                                                                       نيچسس لكهيلي  حديث  انسس  كالم   ين  فحوى  لكهو  .  الف)

 ""    طلب العلم  فريضة  على كل  مسلم  و  مسلمة                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
 شكر  "     "  التحدث  بالنعم                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
 ٢                                                         ين ذكر ما متيطط هج اْية پرهي گيا اهنسس  مكمل كرو.امانة     (ب) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ان اهللا يأمركم             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   
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 ٣                                                                                                                                                  ؟سي  متنسس سوطط هداية حاصل ئي اْية    اْ                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     
 

"   متاري  طرف هج وقت نعمة  نا  چهرياؤ  پهنچسس  تو  كم   شكر  كري  نسس نعمة   فرماوسس ؛  ع م )   موالنا عليج(
 نسس دور  �  كري دجيو   "

     ين  كئي  كئي  نعمتو     ع ط اْقا  موىل  اوپر  لكهيال   كالم  ين  فحوى   ذهن  ما  لئي  متيطط  لكهو  هك                    
               متيطط  اهنو  شكر كئي (  خاصةً  نوحه / عويل  /    مامت      انسس  اْنسو  )      متاري طرف  پهنچي  ؛؟                 
 ٦                                                                                                                                                               طرح اداء كرسو؟ برابر مسجهي نسس لكهو.               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
 

 مضمون -   ١٠
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 كوئي  ايك عنوان اوپر    ١٠  سطر  نو   مضمون  لكهو.
 

 ليوا بعد  متنسس  سوطط  فائده  يو؟   ين بركاتة  ـساسس  عشرة مبارك  ع ط ىلْ *     اْقا مو  
هرـگ     نو  مؤمن               *                                                                                   

مدرسة  ين  امهية   *                                                                                                                             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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