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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

الثانية   الد ر جـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 15 حفظ القراْن

 15 حفظ االدعية

 15 لسان الدعوة

 5 قصيدة

مدح  /نصيحة  10 

 5 فوائد

 65 مجلة ماركس
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        ١٥         السور حفظ
 

 ١٠  . كرو رپ جگه خايل ين ةسور لكهيلي نيچسس
 

      __________          ______________ 

      ________    _______________        

____________        ________      

    ________________        ________        

            ___________     
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 ٥ . مالوو ساسس اْيتو صحيح ين"    ب"  كامل نسس     اْيتو ين"   الف"  امل

 

 ب الف

 بــِيل اَبا ً طَريا عـلـَيهِم اَرسلَ و خـَلَق مـا شـر مـِن

نـَاراً سـَيـَصلى ب ذَاتلَـه با اَنّ يـَحسم ة لَـهاَخـلَد 

كِي الّذ فَـذْل عيم يـَداليـَت امراَ و الـَةَاحلَطَب تـُهـمخ 

 الـمسكـني طَعـامِ عـلى يـحـض َ وال وعددة ً ال ما جمع ِي الـّذ

 وقَب اذَا ـقٍاسغ شر ومن تـَضليل في كَيدهم يجـعـل اَلـَم
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        ١٥ االدعية حفظ

 ٥          انسس       عشاء  نا فرض    ين نية  لكهو  اْ الفاظ ين مدد سي  مغرب نا فرض  ين

 

 ثلث اربع العشاء االخرة املغرب صلوة فرض اصلي

 هللا ركعات
عزوجل 

 اداء
 مستقبلة مستقبل

الكعبة احلرام 

 اهللا اكرب
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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 ١٠ين خايل جگه پر كرو      قنوت نسس    ينچ صحيح لفظ
 

و ونثين عليك  _______ونستعينك  _______اللهم ان 
لك وخننع وخنتلع ممن   _______نشكرك وال نكفرك و  _______
ونسجد  _______ولك  _______اللهم اياك _______

عذابك اجلد  _______نرجو رمحتك و  _______واليك نسعى و 
 ملحق. _______ان عذابك 

 
 نعبد حنفد نستغفرك خنشع اخلري

 بالكافرين خناف حنمدك نصلي يفجرك
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          ١٥      الدعوة لسان
 3                     نيچسس لكهيال  الفاظ نسس مناسب مجلة ما لكهو:

  ﴾ مارا، منسس ، مهاري، متارو، متيطط ، ميطط﴿ 

 پيارا فرزند چهو.) ...... ١

 ) ......اْواز  گهنو  بلند ؛.٢

 ) ...... دكان دور   ؛.٣

 ) ....... والد داكـضضر  ؛.٤

 )  ....... پرهو و ؛.٥

 ) .......پرهوطط چهوطط.٦
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 ٥نيچسس لكهيال مجلة ين خايل جگه ما صحيح گنيت لكهي مجلة مكمل كرو .

 مردو ما _________ اسالم الؤنار ؛ . ع مموالنا علي .١

 پظظال / پظظلي         

 منرب سي كامياب يا . درجة ما  _________  طاهر.٢

  پظظلي / پظظال         

 سبق پرهو . _________.حذيفة � اْجسس  ٣

  /پظظلو پظظلي         

 مرتل پر ؛ .  _________.شبري نو مكان   ٤

 /پظظلسس پظظلي         

 دن سگال فرزندو گهنا خوش هتا . _________.اسكول نا ٥

 پظظلي / پظظلسس         
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 ٧. خايل جگه مكمل كرو   
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 ٥   قصيدة

 ______ برسل اهللا _________ وقد 

 كان______ امامهم ______ ورى     

 وهم صلّى النبِي في االَقصى

 لكهيال صحيح جواب نا خا� ما رنگ رو نيچسس 

 � انبياء نسس كظظاطط مناز پرهاوي؟ صلع:رسول اهللا ١

 بيت اهللا مسجد اقصى مسجد النيب

 

 نا پيچهسس امامة سي مناز پرهي ؟  صلع  : كتنا انبياء � رسول اهللا ٢

 ايك هزار ايك الكهـ چوويس هزار ايك الكهـ 
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 ٥   نصيحة

   ٥ الفاظ ين مدد سي بند نسس مكمل كرو          

 ______فاطمة زهراء نو فضل ؛ 

 قدر ين رات نا _______ ؛ برتر

 _________ نيب ين � ؛ دختر

 موىلْ علي ؛ اهنا __________

 شبري و_______ بيوسس ين ماطط ؛    

 ا ؛ ـــــنا مــــاهجوهر      يــــــالمـــــــــاس   

 

 

 خامت ،  مانند،  اشظظر  ،

  شوهر  ،شرب   ،
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 ٥      مدح

 خايل جگه پوري كرو.

 ________ دل ما وساوي لو برهان دين موىل ين 

 ________ نا � دل پر ______ نسس چرهاوي لو 
 

 موالنا علي نا �  _________  انسس ______ ؛ 

 �   شـــان   نا   مــــوىلْ   نسس __________ جبــــاوي لو 
 

 ميطط برهان دين پر چهوطط_____ نسس _______

 هج شه � __________ اْ ______ ين واري 
 

رهمظ واري  سواري اخالص دعوة 

 حب صدقسس نائب سجدة صبغة
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 ٥      فوائد
 

 مالؤ و  نسسمجلة  جملس نا اْداب نا
   

 حالة ما حاضر ائي  ما وقت ناجملس  

 رزا لئي نسس بيضضهسس  جملس ما لباس االنور

 وات � كرسس  جملس ما وضوء ين

 پهلسس حاضر ائي  جملس ما تسليم كرسس

 ما حاضر ائي  جملس ما اْپس ما

 



 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

 



هـ    ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ثالثة    درجة  

2 

 

 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 )  



 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 الرابعة الد ر جـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 مـقـدمة ٢٥  

 حـفـظ الـقـراْن ١٥  

 حـفـظ االدعية ١٥  

 فـقـه ١٠  

 اخــبــار ١٠  

 موعظة ١٠ 

 قصيدة ١٠ 

 نصيحة و مدح ١٠ 

 لسان الدعوة ٢٠ 

 مجلة ١٢٥ 
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 )٢٥( املقدمة 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 فرماوسس ؛ رض ين ذكر ما سيدنا حممد برهان الدين   ين اهبةعشرة مباركة 

عزاء ين وعظ ما حاضر فقط متيطط } يطط ، متارا چهوتا مهوتا بچه ؤ نسس وعظ ما شروع 

 كرجو، دلو تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارسي الؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

 ما نقش كرجو، هك

 نسس؟ اْ كونسا دن ؛؟اْكيا دنو ؛ خرب ؛ نسس مت •
 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  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

عجب شان سي عشرة مباركة ين اهبة كراوي رهيا ؛،  ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 

 فرماوسس ؛ ط عاْپ موىلْ 

برابر 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  ١٠كرجو، اْدس 
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كظظوطط چهوطط،... كوئي امي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول 

 ؛، اْم ؛، اووم ؛، exam؛، يا 

 

 ا ين هدايةحاضر اوبيجي سي عاشوراء لگ عشرة مباركة ما 

... سي وعظ شروع ائي؛، برابر سگال حاضر اجو، كوئي  –بيجي تاريخ 

 ايك ي باقي � رهسس، ... اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،

 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 

متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار اْوسس...اهنا پانچ سات 

 منت پظظلسس اْوي جاجو، 

 

   وا ين هدايةعويل نسس ظاهر كر نوحه و

اسس پروردگار ! تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي 
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 كروا ين هداية  مامت

 

 

 � مهنسس كئينك عملو واسطسس تيار كيدا ؛، ط عاْقا موىلْ 

 تيار ئيسسمهيطط وعظ نسس مسجهوا انسس شهادة نا بيانو نسس مسجهوا واسطسس  •

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

 هك غم معلوم پرسس

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

" كظظي اپن سگال اهبة انسس تياري كري رهيا ين هداية نسس لبيك يا داعي اهللا " لبيك ياحسني 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 عكراچي ما عقد فرماؤسسس ، مهنسس اْقا موىلْ  ط عجمالس اْقاموىلْ 

ىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين خدا تعاىلْ مهارا مو

 موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة دراز انسس دراز كرجسس. اْمني

 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو

چيخي نسس بكاء كرئيسس، اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مهارو پورو بدن لرزي 

 جائي،پورا بدن ما دهرجري اْوي جائي

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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نا  هـ 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
 كئي تاريخ حاضر اسو � نيچسس كيلندر ما مارك كرو

 
 

 
 
 
 
 
 

  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 
  

  

          :              am 
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 متيطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟ -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
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 ٥   قصيدة
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 )١٥(   نالقراْحفظ 

 ٦                   نسس متام كرو  :     :  اْيتو١

 كَالَّ ..........ِ.يف احلُطَمة * وما ........ ما احلُطَمة * 

 *............ كَذَّبى * وغناستن ......... وا ماَمو 

 * ينالد الَّ ......... اَهللا ............. لَهوا ارا اُممو 

 ......*واَخرجت اَألرض ......... * وقَالَ االنسانُ .. 

 عاملَةٌ.............. * تصلَى نارا ............* 

 .......... لَم خيُلَق مثلُها في .................* 

 

 ٣     اْية لكهو ٣ما هج اْية اْپوا ما اْوي ؛ ، اهنا پچهي ين  سورة الغاشية: ٢

وجوه يومئذ  ناعمة * 

 

 

 

  

ô .................. 

ô .................. 

ô .................. 
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 ٣       سورة  ين خايل جگه  متام كرو. لينيچسس لكهي:  ٣

ِ ا بِسِۡم  ��  
ْ
 ا ِن الر�حۡم

ِ
  لر�ِحمي

ô ۡد
َ
ق

َ
قۡ ل

َ
ل

َ
اخ

َ
 ِيف  ــــــــــــــــــــ ن

ٔ
قۡ َسِن حۡأ

َ
�  * ِوميت

ُ
 َرَددۡ   مث

ُ
ٰه

َ
  ــــــــــــــــــ ن

ْ
 س

َ
  * ِفلِني

ô  
َ
ن اف

َ
ا م

�
وَ  ــــــــــــــــــم

َ
 ام

ُ
ه

ُ
وَ *   ۥزِ�ن

ُ
ه

َ
ةٍ  ف

َ
اِضیَة ِيف ِعيش  وَ *   ر�

َ
نۡا

َ
ا م

�
وَ  ــــــــــــــــ م

َ
 ام

ُ
ه

ُ
  * ۥزِ�ن

 

 ٣   نو نشان كرو :    پيارا فرزندو سؤالو نا صحيح جواب پر : ٤

 : لسان عريب ما فيل نسس سوطط كظظـسس ؛ ،١

 شري                    

 هاي               

: سورة احلمد نسس بيجا كيا نام سي ٢

 پظظچانيــئسس؛، 

 سورة االخالص                   سورة الشفاء                 

: ليلة القدر ما كتين ركعة نو وشيق پرهئيسس ؛ ٣

، 

 ركعة              ٢٠                        ركعة                  ٢٢

ين ذكر : سورة العاديات ما خدا تعاىل � كو٤

 فرماوي ؛،  

 مهوتا اونتهـ                                           ال گهورا                        

 : اْ اْية ما صحيح اعراب سوطط ؛،٥

غْا اَمنى عنه الُمه وا كَمسب          

غْا اَمنى عنه الَمه وا كَمسب         

 :  سورة التني ما اْ مثل اْية ؛ ،٦

االَّ الَّذين امنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا 

 بِالصبرِ                     

م رغَي راَج مفَلَه اتحاللُوا الصمعا وونام نيالَّ الَّذن  اونم                                                                                                                          
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 )١٥(    حفظ االدعية

 )٦(     حسب الذيل دعاء ين خايل جگه پوري كرو: 

 اخلَري  لَيكثنِي  عنو  كرغفستنو  ___________  كدناَّ  نـَحما  ماَللّه   _______ 

صن  لَكو  دنـَعب  اكيا  ماَللّه  _____________   علختنو  عخننو  لَك  عخشنو   كالَ  نــَــَكفُري  وّل

فد  نـَرجو  رمحتك  _______________ انَّ  عذَابك  بِالكَافرِين  _________  نـَسعى  ونـَح

_____________________   رِينبِ  الكَافّذع  ماَللّه  قلحم ____________

   الطّاهرِين

 نيچسس لكها هوا سؤالو نا جواب برابر مسجهي نسس لكهوـ                     

١(  عمامام سهدمح نمسس مناز پرهانار (ماموم) سوطط كهسس؟  اُهللا لكهسس تو سا )١( 

______________________________________________ 

متيطط مناز ما ايك ركعة ما سي بيجي ركعة واسطسس كهرا اسو تيوارسس كئي دعاء ين تالوة كرسو هت )٢

 )١(_________________________________________ لكهو    

امحد � ركوع ما اْمثل تسبيح كيدي اَللَّهم اغفر لي وارحمنِي.... سوطط اْ تسبيح برابر ؛ ؟  )٣

 )١(______________________________ اگر نتهي تو كئي تسبيح كروي جوئيسس؟
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عاء پرهائي ؛ امها مصطفى اْجسس مسجد ما اذان اْپوا نا ؛ ، مگر اهنسس اذان ديوا نا قبل هج د )٤

 )٢(  سي وري دعاء ياد ؛، متيطط دعاء اهنسس لكهي  نسس اْپي دو تاهك � ياد كري سكسس   

 كُن لَّهلَم يو ي املُلكف ..... كُن لَهلَم يذ ...... وختي لَم يالَّذ ........قُلِ احلَمدو

 ......... نم ......................رهكَبو 

اَللَّهم ثَبت قَدمي علَى صراطك املُستقيمِ يوم تسود اَقدام املُؤمنِني ... اْدعاء ما كهاطط فرق ؛ )    ٥

 )١(    ،اهنسس برابر كري نسس لكهو انسس اْ دعاء كيوارسس پرهائي ؛ � لكهو ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(    اْ عمل صحيح ؛ يا غلط ،  هت اهنا سامنسس لكهو.                 

كعة ما قُلٍّ اَعوذُ بِربِّ الناس انسس بيجي ركعـة مـا قُـلٍّ اَعـوذُ بِـرب الفَلَـق       حتية املسجد ما پهلي ر)  ١

 پرهسس . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فجــــــر  نــــــا فــــــرض مــــــا ظهــــــر  انــــــسس عصــــــر نــــــا فــــــرض ين مثــــــل قــــــرأة خمفــــــي مــــــا                ) ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپرهسس.ــــــــــــــــــــــ

سجده دسس هت وقت بيوسس هاـ  نسس بيوسس كان  نا مقابل زمني پر وستاري نـسس   مناز نو پرهنار)   ٣

 ـــموكسس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٠ ( الفقه

:  روزدار نسس إفطار كراوا ما گهنو ثواب ؛ ، متيطط إفطار كراوا نا باره  هج ي سيكها چهو � ١

 )٢(                                                          لكهو

____________________________________________________

___________________________________________________ 

 )٢(            : اهوا كيا اعمال ؛ هك هج نا سبب مناز تويت جائي ؛ ؟ ٢

____________________________________________________

___________________________________________________ 

 )١(              : اجلامع االنور ما مناز  پرهوا ما كتين مناز نو ثواب ؛ ؟٣

____________________________________________________ 

٤:           ٣(                                                                       غلط   نشان  كرو.يا( 

  مناز ما اْنگال تورو ا سي منع فرمايو ؛ ١

  امامة ين مناز ما پهلي صف ما كهرا رهوو ٢

  اذان دينار    قد قامت الصلوة  كهسس ٣

  قبله سي منهــ   پهراوا سي مناز تويت جائي ؛ ٤
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 )٢(    عاشوراء نا دن امام حسني ين وك انسس پياس ياد كر  يــنسس اپــنسس ______ كرئيــــسس چهسس:  ٥

                                                                                                                        

 

 

 )١٠ (   الخبار  ا

 )٣ين حيوة طيبة نو جدول متام كرو        ( رض : الداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين١

 والدة          وفاة                                              اجلامع االنور نو افتتاح                                                    

  هـ ١٣٣٣

  هـ ١٤٠١

  هـ ١٤٣٥

 

  مناز ما اْنكهــ بند كروا سي منع فرمايو ؛ ٥

  سي چهينكسسمناز ما چهينك اْوسس تو بالكل اْهسهت  ٦

 گن ال  روزه
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 )٥(               سؤالو نا جواب فقط ايك لفظ ما لكهو  : ٢  

 كتنا ما داعي ؛ ؟ ............ رضالداعي االجل سيدنا قطب الشهيد  

 اْپنا قبة مباركة نو افتتاح كيا داعي � كيدو ؟  ................. 

ــدين    ــب الــــ ــيدنا قطــــ ــازي      رضســــ ــوطط منــــ ــاحبة � ســــ ــاطط صــــ ــا مــــ ــو اْپنــــ ــا تــــ ــار يــــ بيمــــ

 ............كيدو

 نا شهادة ين بشارة كيا صاحب � اْپي ........ رضسيدنا قطب الدين الشهيد  

 امحداباد نسس بيجا كيا نام سي اولكهوا  ما  اْوسس ؛.               ............... 

 

 .سؤالو نا جواب لكهو  :    ٣

 (        � غالم نسس واري سونپي هيت امها اهنا سي سوطط خطاء ئي؟ع م امام علي زين العابدين  )١

١( 

_______________________________________________

_______________________________________  

  ع م� غالم نسس قصاص ليوانو فرمايو هت وقت غالم � سوطط عرض كيدي؟ هت بعد امام   ع مامام  )٢

 )١( � سوطط فرمايو؟

___________________________________________

___________________________________________ 
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 )١٠(     املوعظة

 )٤(             بناو،  list ين ايك  اخالق رذيلة  ٤انسس   اخالق فاضلة ٤     :1

 بد اخالق اچها اخالق

  

  

  

  

 

هج لئي جاسو     . نيچسس تصوير  پر  كـئي چيزو ساسس لئي جاسو عشرة مباركة  ما  وعظ ين  جملس  :   ٢

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

    

    

  

x 
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دو يك گهين خوبصورة سائكل اْپي ، متيطط اهنسس اسكول لئي نسس  گيا تو بعض فرزناا � با  متنسس متارا:   ٣

بد اخالق ما سي  يو، متيطط � سگال نسس  مسجهاو هك اْ مثل حسد كروو نسس � سائكل ديكهي نسس حسد اْ

 )٣(حسد ين ذكر ما سوطط فرماوسس ؛ � ي وه فرزندو نسس بتاؤجو رض؛، سيدنا طاهر سيف الدين 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________________ 

 )١٠(       قصيدة

  )٦(      نا ساسس مالؤ:الف : ابيات نسس اهنا بيسرا مصرع 

  ساداتنا نظرةً راحمةً شافعةً نبكي احلُسني شهِيد الطَّف والدكُم ١

  يك عنه يتالَهى كَم منى عندكُم في ال ٢

  رمحتكُم أصبحت شيعتكُم واسعة نظرةَ لُطف بِها حني الورود اَيا ٣

  نفسِ فَاحبوها مناها عبدكُم يذكُركُم ملَ ٤

٥ ةماُء فَاطى أبنضو املُرتنم با اَنتلَى هاء تا ياِهللا م  

  فَلتنظُروا سادتي اَدمعنا اجلَازِعة خص بِالتسليمِ اَلُ ٦
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 )٤(           ب: اْ بند نسس متام كرو :

 ــــــــــــــــــــــــ أحاطَ والظُّلَم   ـــــــــــــــــــــ احلَرميهولُنِي  

 ــــــــ هلَم خيمــو ـــــــــــــــــــ   بِهِم بِالَ ـــــــــــــــــــــــ هم 

 اَبكيك موالَي احلُسني       اَفديك موالَي احلُسني

 موالَي موالَي احلُسني

 

 )١٠(     مدح  -  نصيحة

   )٥(      مصرع نسس اهنا پچهي نا مصرع نا ساسس جورو:    ١

 يقيطط پر چهوطط هك ميطط چهوطط ناج     تو مؤمن نسس پناه كرجسس                 

 � دعوة نو شرف سامي    � دعوة ين زرع نامي                          

 نسس رمحة يت نگاه كرجسس     منسس باواجي � سكهايو ؛ تيم           

 متاري ميطط خدمة كرتو رهيس    اْدعوة نا خدا حامي                              

 ؛ � پر رب نو بر هامي    ميطط اهللا نا فضل نو راج                        
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 )٣(                                                                                                                                                                                      كروپوري خايل جگه نصيحة ين :           ٢

               اسس پيارا عزيزو چلو --------

 نا چين لو گلو ---------علوم 

 حمرم طرف بس ولو  -------وه 

 نا لين لو پهلو -------ين   حسيين

 كري لو دلو ---------چلو  � سي 

 چـــــــــــــــــلو -------چــــــــــلو    اسس پيـــارا 

 )٢(   كرو پوري خايل جگه ين  مدح   :            ٣

 شكر صورة حب سجدة
 

 ططشه ين ____   دل ما هر دم مسايا كرو

   برهان ديططهو بظظو شه نسس ديكهي نسس 

 كم ؛ ____  ما كهالو ين جويت كري

 

 

  معرفة ساسس ____   جبايا كروطط 

 شه ين ____   نسس دل ما مسايا كروطط

 ما پظظنايا كروطط قدم شه نا پاك

  

 

 هدى چلو دمسي

 ذكر عــــــزيزو روشن
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 ) ٢٠لسان الدعوة  (   

 )٨سطر لكهو .              ( ٨: اْ تني عنوان ما سي كوئي ي ايك عنوان پر  كم از كم  ١

 هوتسس   robotاگر مارا  نزديك ايك  

 هوتسس  genieاگر مارا  نزديك ايك  

 هوتسس   magical powersاگر مارا  نزديك  

 عنوان : ........................

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 )٢(             Any 2وع انا رنوا الفاظ لكهو        اخري ما هج حرف ؛ اهنا سي شر ا : هر لفظ ن٢

 )عويذت -ةملـح – حسبيت – تاقوي – يداع  : (مثال

 مسجد  ماال گهر
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 ٥ منرب كرو مطابقترتيب   واقعات نسسنا ياد كري نيچسس ين شهادة  ع صحسنيامام    : 3

 

 كربالء ما چلتا چلتا ركي گياامام نا گهورا بيسري حمرم احلرام حسني 

 عاشوراء ين فجر ئي حسني نو گهر هرو رو ؛، بسس پهر ما فاطمة نا گهر ما اارسس جنازه نكال  

 سامتي تاريخ سي پاين بند يو

 ، نص نو تاج علي زين العابدين نا ماا پر پهنايو حسني خيمة ما حرم نسس وداع كروا واسطسس پدهارا

 شهادة ين گهري اْوي گئي، جربئيل فرشهت ين مجاعة لئي نسس پدهارا

 لعني مشر اْيو پوي چهري هاـ  ما ؛

 بدن اطهر سي ماا مبارك نسس جدو كري ناكهو

 عاشوراء ين رات حسني � بندگي ما گذاري

 اصحاب سگال فداء ئي چكا اهل بيت نو وارو اْيوحسني نا 

 جربئيل كظظسس ؛ خدا ين مرضي � ؛ هك اْپ شظظيد ئي جاؤ
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  ٥ سؤالو نا جواب لكهو :٤

 ___)___________(_ كيا صاحب نا دمشنو  � بيوسس هاـ كايت ناكها ١

 __)___________(__ ورس ين عمر ما شهيد يا   ١٨كيا شظظزاده اار ٢

 ___)___________(_ لعني حرملة � تري مارو پر  گال كيا شظظزاده نا  ٣

 ___)___________(_ كيا صاحب فرات پر پاين ليوا نسس سدهارا  ٤

 ___)___________(_ � قرب كهودي دفن كيدا   ع م كيا شظظزاده نسس حسني امام  ٥

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 امسةاخل الد ر جـة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام: 

 
 

   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*  _______



 هـ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       درجة خامسة

9 

_______  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

 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 
 

 
 

 



 هـ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       درجة خامسة

13 

 )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 ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 
 

 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 السادسة  الد ر جـة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام: 
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  15 حفظ القراْن

  10 حفظ االدعية

  25 الفقه

  25 االخبار

  15 املوعظة

  15 لسان الدعوة

  15 احلكم

  10 االنشاء

  150 مجلة
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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



 هـ ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سادسةدرجة  

13 

 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 سابعة ال الد ر جـة 
 ________________نام 

 

  20 مقدمة
  15 حفظ القراْن
  10 حفظ االدعية

  25 الفقه
  25 االخبار
  15 املوعظة

  15 لسان الدعوة
  15 احلكم
  10 االنشاء

  150 مجلة
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 مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ين ذكر   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 فرماوي، خاصة عش

ين سعادات نا دروازه كهويل گيا، اْپ ين مثل اْپنا نا منصوص الداعي االجل سيدنا  ابو جعفر 
عجب شان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا  ط عالصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

ركة ين اهبة كراوي رهيا ؛،هدايات دئي رهيا ؛، امام ؛،هر طرح سي عشرة مبا
 نا غم طرف دعوة فرماوي نسس جنةين طرف لئي جئي رهيا ؛،  ص عحسني 

 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 

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارسي الؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

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

كرجو، متيطط  تيار اجو، سگال نسس تيار سگال حسني ين ذكر ، بكاء انسس مامت واسطسس



 هـ    ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سابعة درجة 

3 

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

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

برابر 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  ١٠كرجو، اْدس 

كظظوطط چهوطط،... كوئي امي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول 
 ؛، اْم ؛، اووم ؛، exam؛، يا 

 

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

 شروع 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 متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار اْوسس، كوئ

صاحب اْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنار اْوسس تو جملس اكهي 
 هوئي،  packedاْم 

 

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

 جائي،پورا بدن ما دهرجري اْوي جائي
 

  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 
نسس!...رسول اهللا ين شهادة ، ديكهو رسول اهللا ين اْم ذكر ؛، ين زبان ما } ائي 

فاطمة ين 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 

گال نسس ياد ؛، تو سگال ملي نسس پرهسس، پوري جملس ما سگالساسس پرهسس، س

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

رجو، مامت ... متيطط گهنو مامت كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت ك
 ما والدين ين برابري كرجو، حسني پر فداء اوا ما پرا پري كرجو،
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 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، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي �
هوئي، اجيمثل بظظنو ي سادي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام 

  نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،حزن معلوم 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 

ريدي لو چهو،خدا متارا اْنسو انسس مامت ما گهين انسس گهين بركة جاري كري نسس جنة خ
 اْپجو،

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

هـ نا عشرة مباركة اْؤسسس، خدا تعاىلْ اْپن  ١٤٣٩كري رهيا ؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 
ين هداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين ياري اْپسس،اما م ط ع سگال نسس اْقا موىلْ 

 انسس اْپنا داعي پر مهيطط فداء ئي جئيسس   ص عحسني 

 مقتبسا من مثال مبارك
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كراچي ما عقد فرماؤسسس ، مهنسس اْقا  ط عهـ نا   عشرة مباركة ين جمالس اْقاموىلْ  ١٤٣٩امسال   
ي، خدا تعاىلْ مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و ين معية ما عشرة مباركة نصيب ائ ط عموىلْ 

موالنا ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة 
 دراز انسس دراز كرجسس. اْمني

 
 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو

 

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

 هـ١٤٣٩ هـ ١٤٣٨
 

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

   ؟اسو 
 

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

  
  

 

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

 

 

 

 
شهادة نو بيان مسجهـ  پرسس هت واسطسس متيطط سوطط متيطط وعظ ين تلقي كري سكو انسس   -٥سؤال 

 لكهو� تفصيل سي ، ؛ تياري كيدي
 
 
 
 

          :              
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 )١٥(حفظ  القراْن ايد
 ٥     نيچسس  لكهيلي اْياتو  ين  خايل  جگه  پورو. الف)

 

 o وعملُوا الصالحاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االَّ الَّّذينَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انََّّّ االنسانَ  لَفي )١

٢(  اكا  اَدرم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وo  اِهللا  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــنـَار  o 
٣(  مانُ مسننظُرِ  االـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ فَلي    o       قٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافآٍء  دن  مم 
٤(   كي ذْ لل في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هذل  o 
 oـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واَذنـَت  لر بـِّها   oـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذَا السمآءُ   )٥
 

 ٥نا  درميان جتين  سورتو  ؛  اهنا  نام  لكهو.      "سورة الكافرون  " سي" احتة فالسورةُ   ب)   " 
                                                                                                                                                                                                                                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               ـــــــــــــــــــــــ                                                  

         5                                            كامل الف ين اْية نسس اهنا پچهي  ين  اْية ساسس  جورو . ج)

 ب  الف 
 ولَسانــًا وشفَتنيِ  والّليلِ اذَا يغشى ١

 واَما السائـلَ فَال َ تـَنـهـر  انّ مع العسرِ يسرا ٢

 والنهارِ    اذَا  جتََََلّْى  اقرء ور  بك االَ  كرم ٣

 فَاّن مع العسرِ يسرا  نــَجعل لَه عيننيِاَلَم  ٤

 اَّلذي عّلم بــِالقَلَم  فَاَما اليتيم فَالَ تـَقـهـر ٥
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 )١٠(  حفظ  االدعية
   ١-سؤال

  ٣                                                                                                     (الف)     نيچسس  لكهيلي    دعاء  نو   مفهوم  لكهو.                     
                                     قانَ حيزالـمو  قعثَ حالبو  قح  وتالـمو   قح   ارالنو  قةَ  حاَنَّّ  اجلَنو  

                        .  قاطَ  حرالصو  
______________________________________________

______________________________________________      
 (ب)   فجر  نا  فرض  ما  هج  قنوت  پرهئيسس  ؛  اهنا  بعض  فقراء  نيچسس  اْپا  ؛  

  ٤                                                                                                                                                                                            ما لكهو. اهنسس  ترتيب                   
   علنـَختو عنـَخنو لَك عنـَخشو       *     دنـَعب اكيا    ْملِّّي  اَللّْهصن  لَكو        *  

   * دنـَسجـثـنِي   ون و        *       كدنّـَّا  نـَحما   ماَللّْه         *         كرفجن   يمم  
  *       الـخـَري  لَيكك عال َ  نــَــكـفُرو  كنـَشكُرو    *   كرغفنـَستو    كيننـَستـَعو  

    

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

            ٣(ج)  نيچسس  لكهيلو   مفهوم  وضوء  ما   كــئي  دعاء  نو  ؛  ؟      �   دعاء  لكهو .         
" نداء  نسس جنة ما سناؤجسسين   ارا  جنة نا مناديتپروردگار  تو "  اسس    

__________________________________________  
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 )٢٥( الفـقـــه
     ۱۰    سؤالو ناجواب مختصر ما لكهو. پانچكوئي ي  الف)

 روز دار     روزه  ين  حالة  ما  كــئي  چيز  سي  دور  ر  هسس ؟ )١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خوشي  ؛.  �  كـئي  ؛؟  ٢روزدار     واسطسس     بسس/ )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هر  زمان  ما  زكـوة  كـونا  نزديك اداء كروو    واجب  ؛  ؟ )٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زكـوة  اْپواسي  سوطط فائدة  ائي  ؛  ؟ )٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدا تعاىل � مناز نسس كيا دعامة ساسس جوري ؛؟ )٥
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روزه   افطار    كرسس   هت    وقت    كــــئي  دعاء  پرهسس  ؟ )٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟مسبوق كون كهوائي  )٧
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ١٠                 نيچسس  لكهيال  سؤالو نا  جوابو  تفسري  سي  لكهو.                                                                             )ب

 پسند  كروا  ما  اْيا  ؛؟نا  ، از  ما  كيا  عمل  مكروه  ؛من )١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عمل كرسس؟مناز  ما  نسكـوري  پهو يت  جائي  تو  سوطط   )٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ين  زكـوة  كـئي  طرح حساب    پ�ورزكوة  كـئي  كـئي  چيز  ين  اْپوي جوئيسس ؟ انسس  )٣
 پسس ؟كـري  نسس  اْ                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرماوسس  ؛ هك تني  چيز  خدا  ين  خوشي  ماسي  ؛.  �  تني    ع مامام جعفر الصادق   )٤
 چيز  كـئي  ؛؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ين  حمبة   نا  سبب  بين  رياح  نا  غالم  نسس سوطط شرف  ملو؟  ع مامري  املؤمنني    -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٥نا  كلمات  ساسس  جورو.                                              ب        نا  كلمات  نسس  كامل             الفكامل         ج)
 

 ب  الف
 مناز  تويت جائي ؛.  زكوة  اْپسسس  تو

 كـيم  هك  شيطان  �  سونگـهسس  ؛.  ين  نيند روزدار 
 تسبيــح   ؛.  بچاؤ  نا  هاـ  سي  ايتهاس  دهوئي نا  كهو

 كوئي وقت  اهنو  مال  هالك  يطط  ائي.  مناز  ما  بو   لسس   تو
 عبادة  ؛.  ر و زدار    نا  سانس
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                                                            )   ٢٥(  (  االخبار     )                                                                                                                                       
  جواب  لكهو .  نا نيچسس  لكهيال  سؤالو       ( الف ) 

ين  بركة   كــئي     ع م امام   حسني    والدة  نا   قبل نسس  اْپ  نا   رضسيدنا   طاهر  سيف الدين    -١
                                                                                                                                                                                     ٣                                                                                                        طرح  پهنچي  ؟                                                                                                  

______________________________________________
______________________________________________ 

                                                                                                                                                                        ٢؟ ديدي  هيت  واسطسس سوطط بشارة   رضقطب الدين   الشهيد   �   سيدنا صلعسول اهللا      -٢
______________________________________________

______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                      ٢    � اورنگ زيب  نسس  حجة  كرتا  هوا  سوطط  فرمايو ؟     رضسيدنا قطب الدين   الشهيد     -٣

______________________________________________
______________________________________________

كــرامة  معجــزات  نا  صاحب  ؛ .     اْپين  كــئي  رضسيدي   فخر الـــدين  الشهيد       -٤
                                                              ٢                                                                                                                                                                  مشهورة  ؛؟          

______________________________________________
______________________________________________ 

  نو   رض  سيدنا حممد برهان   الدين   نا   قبة  مباركة  ما     رض سيدي   فخر الـــدين  الشهيد     -٥
                                                                                                                                            ٥         معجزة  ظاهر  يو  ؟   متيطط  �  امها  سوطط  تصور  ليدي  ؟  سوطط 
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______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________ 

 

 ٥                                                   (ب)  نيچسس  لكهيال مجلة   صحيح    ؛  هك  غلط   اهنا  سامنسس  لكهو. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ين قرب مبارك  گلياكوت ما ؛. رضسيدي  فخر الدين  الشهيد   -١
 ين  قرب  مبارك  سورت ما ؛.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا قطب الدين  الشهيد    -٢
 امحداباد نسس چهيت كربالء كهواما اْوسس ؛ .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣
  اين موكلو .پ    نو  نسس مصري كوزه ما شفاء  قس� الداعي ابراهيم بن ايب سلمة  ع مامام معز  -٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�   فلك احلسني بكربالء نا مرثية  مباركة  تصنيف فرمايا.    رض سيدنا طاهر سيف الدين-٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسس خدا تعاىلْ  �   ط عانسس سيدنا حممد برهان الدين  رضسيدنا طاهر سيف الدين  (ج)
يدي؛، � تني مثال سي واضح ين ذكر  انسس مامت كراوا ما نرايل شان عطاء ك ع م حسني امام

 ٦                                                                                                       كرو.                                                                                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣
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 )۱۵(  املوعظة
  ١٠                    نيچسس  لكـهيال   سؤالو  نا  جواب  لكـهو.                                                                                     الف)

 مؤمن كـئي  چيز  ين نذر  مانسس   هت  وقت  كـئي  چيز  نو  خاص  خيال  راكهسس ؟ )١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عاء  ين  تأ ثري  سوطط  ؛   ؟د )٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ سوطط عمل كرسومتيطط   واسطسسن جميدنا احترام  انسس تعظيم  قراْ )٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   مزار  اقدس  ين  زيارة  واسطسس  جائي  تو كـئي  اْداب  نو  خاص نا ع ماولياء اهللا  )٤

 خيال  راكهسس ؟  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟يون  جميد  ين  تالوة  تيم  سورتو  حفظ  كروا سي متنسس سوطط فائده  قراْ  )٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اْ       الفاظو   فضيلة   لكهو.  متاري مدد   واسطسس  ٥ن  جميد  متعلق كوئي ي   پانچ /راْق ب)
 ٥                                     يا ؛.                                                                                                                        اْپواما  اْ

 ضل        /   توقري        /         نفيس   /       ادبترتيل     /    حفظ       /        ستارا        /     تــَرنّـُّم         /           اَف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )۱۵(     لسان  الدعوة
 ٥ ين  شهادة  لكـهو.  ع منيچسس  لكهيال  الفاظ  ين  مدد سي  موالنا  علي  اصغر    الف)

مهينة    /   پياس  ين  شدة     /سوكهي  زبان    /    حرملة    /      ٦/  چهوتا  فرزند    /    ع م    امام  حسني 
فُواره       /    هاــ  ما  خون    /   اْمسان  طرف    /    جِهيلي  ليدو     تري      /      حلقُوم  مبارك     /    خون  نا

 /     شان      /    تلوار  ين  ميان    /        چهو يت  قرب    /
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو متنسس  سوطط بركة ملي انسس   .يونصيب    نا ساسس عشرة مباركة كروو ع طاْقا مولْى متنسس   ب)
           ٥               نسس خرب كرو.   سوطط فائده يو � متارا دوست نسس كاغذ لكهي

                                                                                                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 هـ    ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سابعة درجة 

18 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥نسس  متارا   مجلة  ما  استعمال  كرو .                          ج)   نيچسس  هج  الفاظ  اْپواما  اْيا  ؛  اه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوحه /  عويل    -١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْنسوطط   -٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مال و  دولة   -٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهل و  اقارِب -٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمل صاحل    -٥
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 ) ١٥(  مكاحل
  ١-سؤال  

                  ٢                                                                                                                                                  (الف  )    نيچسس  لكهيلي  اْية  ين  فحوى  لكهو 
    ــكُم  علَِ�   اَجراً  االَّّ   الـمودةَ  في  القُربى   "                                                          "    قُل  الَ  اَسئَلُ                      

______________________________________________ 
اْ ية جهي نسس جواب اْپو هك اْ " وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا..."  اْ  اية  نسس مس(ب)       

                                                                                   ٤                   سي متنسس متاري زندگي ما سوطط سبق ملسس ؛؟
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 "  اَلـمرُء  يـَحشر  مع  من  اَحب   "   مرد  هج  ين  حمبة  كرسس  ؛  اهنا   ساسس  اهنو        -٢

 اْوسسس .        حشر  كرواما          
   يطط   �  سوطط  تصور  ليدي  ؟  متيطط   كوين   حمبة   كرسو  ؟  اْ   حديث  پرهي  مت                               

    ٣                        متنسس  سوطط    فائده  اسسس  �  برابر  مسجهي  نسس  لــكــهو .         انسس          

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

                                                                                   ٢                                   نيچسس  لكهيلي  حديث  انسس  كالم  ين  فحوى   لكهو .              -٣
 (الف  )     "  نِيـة    الـمـُؤمنِ   اَبلُغُ   من   عمله    "   
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______________________________________________ 
                                    ٢   (ب)            "     من  طَلَب   الدنيا  بــِعملِ   االْخرة  فَما لَه  في   االْخرة  من  نصيبٍ    "        

______________________________________________ 
______________________________________________ 

               ٢                                                          (ج)        "    هم   الشقي  دنياه      و   هم   السعيد  اْخرتـُـه     "                 

______________________________________________

______________________________________________ 
 

 )١٠(   مضمون
 سطر   مضمون  لكهو  .          ٥١اْ  تني   عنوان   ما سي  كوئي  ي  ايك پر   كم   از  كم                 

 
 ا  هر  عضو  خدا  ين  نعمة  ؛.انسان  نا  جسم  م   -١

 هر ايك  واسطسس  شــكر  واجب  ؛                                                                                            
 هر ايك  پر  اميان  فــرض  ؛.                                                                                                                                  

 هر ايك  ين  صحـة  ضر ور ي  ؛.                                                                                                                                                        
 كئي  طرح ؟_____________  متارا  مضمون  ما  لكـهي  نسس  واضح  كرو.

 
 حالل  نو  ويپار           -٢

و  حرام  اهنو  علم  هوئي  /    زكوة كي  -(ويپار  ين  رزا لسس  /  حالل  نا  ويپار  ما بركة  / كيو  حالل  
 سي بركة/   شكر    )
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 عشرة  مباركـة  ين  عظمة  انسس  اُهبة    -٣
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 



 هـ    ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ثامنة درجة 

1 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 ثامنةال الد ر جـة 
 

  25 مقدمة
  15 حفظ القراْن
  10 حفظ االدعية

  25 الفقه
  25 االخبار
  15 املوعظة

  15 احلكم
  20 االنشاء

  150 مجلة
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 مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ين ذكر فرماوي، خاصة   ص ع � ورسو لگ امام حسني رضالداعي االجل سيدنا حممد برهان الدين موىلْ 
 اخرة ين سعادات نا دروازه كهويل گيا،رة مباركة ما وه شان سي مؤمنني نسس بكاء انسس مامت كرايو هك دنيا انسس عش
عجب  ط عابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين  سيدنا  الداعي االجل نا منصوص ين مثل اْپنا اْپ

هدايات ؛، ي رهياعشرة مباركة ين اهبة كراو هر طرح سيشان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا ؛،
  رهيا ؛،جنةين طرف لئي جئي  نسسي دعوة فرماونا غم طرف  ص عحسني امام  دئي رهيا ؛،

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

 كرجو، دلو  تيارئي نسس اْؤجو، سگال نسس  تيارمتيطط 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 � •

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

 هك زور   زور  سي رؤو انسس مامت كرو، ياحسني
 

 فرماوسس ؛ ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
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برابر كرجو، اْدس تياري هوسس .. . عشرة مباركة اْؤسسس، حسني نا دنو اْؤسسس، مهنا سي متيطط 
،... كوئي امي دن ؛ فقط، عشرة نا دنو ما ايك ايك مؤمن نسس، عامل ما سگال نسس كظظوطط چهوطط ١٠

 ؛، اْم ؛، اووم ؛، exam� كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول ؛، يا 
 

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

برابر سگال حاضر اجو، كوئي ايك ي باقي � رهسس، امي يطط هك عاشوراء نا دن ، يا سنيوار 
دن،  ... اْ چهيت نا دنو ما اْوي سكائي مهارا سي، بيجا دنو ما يطط، هوئي، رويوار چهيت نا 

 اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،سگال نسس واجب ؛، الزم ؛ ،
 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
سيدنا املؤيد الشريازي رض فرماوسس ؛ هك متيطط فجر انسس سانج ما حسني نسس روئي ليجو، ... 

متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا كرنار  !نسسظ تو فجر ما } ائي تو مؤمنني وع
اْوسس، كوئي ي رزا نا صاحب اْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنار اْوسس تو 

بچه ؤ وقت هوئي، متيطط عاشوراء ما اْؤو چهو نسس! امي برابر مردو ، بئرياوو ،  packedجملس اكهي اْم 
 نا پظظلسس اْوي جاجو، بچه ؤ سگال متيطط پهنچي جاجو، متارا والدين نسس كظظجو ، مهنسس لئي جاؤو!

 
  وا ين هدايةنوحه و عويل نسس ظاهر كر

اْسال گهين تياري ، اهبة ، استعداد سي اْؤجو، ... گهين مهويت تياري.. سوطط كرواين ؛هك 
 نكلسس...اْنكهـ ما سي اْنسوطط 

تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي چيخي نسس بكاء ! اسس پروردگار 
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ارو پورو بدن لرزي جائي،پورا بدن ما دهرجري اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مه كرئيسس،
 اْوي جائي

 

 كروا ين هداية  مامت

 
ئي دم  تا روتا مامت كرتا كرتا بسس وانسس بكاء ين حد سوطط هك كوئي ر انسس بكاء ين حد سوطط؟ مامتمامت 

 ئي جائي تو ي كم ؛
 

 وا ين هداية مسجهوعظ مسجهوا ين انسس شهادة ين ذكر 
ؤسو تو مسجهـ پرسسس، متيطط تيار اؤو، هك مسجهـ پرسس، وعظ اْالؤجو،...ارا بچه ؤ نسس وعظ ما مت

تو دعوة ين زبان ما } ائي نسس! فرنچ ما ، انگلش ما تو � ائي نسس! تارسس متنسس سيكهؤو جوئيسس، 
سگال سيكهاوسس،...رسول اهللا  ،الفاظ نا معىن سيكهو، معلمني نسس كظظوطط چهوطط، والدين نسس

م ذكر ؛، انسس حسني م ذكر ؛، فاطمة ين شهادة ، حسن امام ين اْ شهادة ، ديكهو رسول اهللا ين اْين
 و جوئيسس متنسس،واْ  ! تو  مسجهي نسس روو جوئيسس، روو

 

ن سي  انگنت وقت لگ يا حسني نكلي مملوك اْل حممد اگر ايك وقت يا حسني كظظوطط، متاري زبا
، متيطط اتنو روجو انسس مامت كرجو هك متنسس ديكهي نسس � سگال ( فرشهت ) ي روئي دسس انسس مامت  جائي

 ،كري لسس
... متيطط گهنو مامت كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت كرجو، مامت ما والدين ين 

 فداء اوا ما پرا پري كرجو،برابري كرجو، حسني پر 
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 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 كپرا پهين نسس اْو سادهعزاء ين جمالس ما 

ثر معلوم پرسس، سا� كرتا ساده هوئي، امها اري نو ا را ي ساده هوئي، امها غمكپ
embroidery  ي سفيد ساد هوئي، اجيمثل  ي� هوئي، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي

ي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام حزن معلوم پرسس، اْ حسني بظظنو ي ساد
 نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،

 
 كروا ين هداية  ولسين جم  ص عحسني  گهرو ما امام

� كرو چهو، متيطط سگال گهرو ما جملسو كرو چهو، اْ نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرو چهو، حسني نسس ياد 
ديكهي نسس مملوك اْل حممد نا دل نسس گهين خوشي ؛، باواجي صاحب نسس گهين خوشي ؛، متام 
دعاة نسس گهين خوشي ؛، ائمة خوش ؛، پنجنت متارا سي خوش ؛، هك متيطط حسني ين جملسو 

نسس ... اْ اْنسو جاري كري نسس جنة خريدي لو چهو،خدا متارا اْنسو انسس مامت ما گهين اكروچهو،
 گهين بركة اْپجو،

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

ين ط ع پن سگال نسس اْقا موىلْ نا عشرة مباركة اْؤسسس، خدا تعاىلْ اْهـ  ١٤٣٩؛،هوسس ورا } دن باقي ؛، 

 مقتبسا من مثال مبارك
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پنا داعي پر مهيطط فداء ئي اْ سسان   ص ع حسنيم اما ياري اْپسس،هداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين 
 جئيسس

ين معية  ط عمهنسس اْقا موىلْ  فرماؤسسس ،عقد كراچي ما  ط عقاموىلْ اْين جمالس عشرة مباركة نا    ـه ١٤٣٩ امسال  
مهارا موىلْ جانو سي اوىلْ سيدنا و موالنا ابو جعفر الصادق عايل ، خدا تعاىلْ ائيما عشرة مباركة نصيب 

 اْمني .سسقدر مفضل سيف الدين موىلْ ين عمر شريف نسس اىل يوم القيمة دراز انسس دراز كرج
 

 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو
 

هسسس، متيطط وعظ ما كئي كئي  واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي ١٤٣٩عشرة مباركة  -١سؤال
 تاريخ حاضر اسو � نيچسس كيلندر ما مارك كرو

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
           :              
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 گونا گون اسسس؟ كوئي ي چار  عملو لكهوسوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات   -٢سؤال 
  
  

 
 متيطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟ -٣سؤال

 
 
 
 
 
 

 ين جملس كيدي اهنا سبب متنسس سوطط بركة ملي؟  ص عمتيطط گهر ما حسني  -٤سؤال 
 
 
 

 

 
بيان مسجهـ  پرسس هت واسطسس متيطط سوطط تياري كيدي متيطط وعظ ين تلقي كري سكو انسس شهادة نو   -٥سؤال 

 ؛، � تفصيل سي لكهو
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  )١٥حفظ القراْن ايد  (

  ١٠دس اْية مكمل كرو .      اْيات  نسس خايل جگه ما لكهي    missing: سورة الطارق  ين ١

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِء وما ادرك ما   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٠والسم ان      ٠النجم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ٠و

ــــــــــــــــــــــــــــ  من ماء دافق  ـــــــــــــــــــــ  ٠فلينظر االنسان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلق          ٠كل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ملا عليها حافظ    

فما  ٠يوم تبلى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ٠ا�  على رجعه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٠خيرج  من بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والترائب    ٠

 ٠من قوة  وال    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     له

 

 ٥  : كامل ( الف)  ينْ اية  نسس كامل ( ب ) ين سورة  نا شروع ين اْية ساسس مالؤ.٢

  ب        الف 

 والسماء ذات الربوج      .ان يوم الفصل كان ميقاتا١ 

 ذا البلد ال اقسم      . قلوب يو مئذ واجفة ٢ 

 عم يتساءلون      . فك رقبة ٣ 

 والضحى     .ا� هو يبدئ و يعيد٤ 

 والرتعت غرقا      . فاما اليتيم فال تقهر٥  
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  )١٠حفظ االدعية (
 ٥: خايل جگه مكمل كرو:      ١ 

و  _______ا  واخـوانِنا واَخـواتن _________و _________للَّهم وجميع من كَانَ من اَ

________  ملُوا اْلعنيمّلعمو________ ةوعلِ الدرِ اَهـائسو________ ________   

 هِملَيا  مِسنِ اللَّهفَاَح_______  بِهِم______  نا كَانَ مم  __________.  

 ٥:  نيچسس قنوت الفجر  اللهم اهدين  ... سي اخر لگ لكهو، متاري مدد واسطسس فقرة اْپا ؛. 
 

 
 
 

اللَّهم ينِاهد      _________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 
________________________________________________ 

 عذَاب النار.

 
 )۲۵(الفقه

  ٥لگاؤ.   پر نشان صحيح  جواب 
 كوين پيشاين پر دام ديوا ما اؤسسسسونا  انسس چاندي نسس  جهنم ين اگ سي تپاوي،  .١

  اداء يطط كرسس. ع مهج نذر املقام  ◊

 هج مال خزانة كرسسس انسس زكوة يطط اداء كرسس ◊

 هج صلة االمام اداء يطط كرسس ◊

  � صائم واسطسس سوطط بسس چيز نسس نا پسند كيدو ؛؟ ع م امام جعفر الصادق  .٢

 نيند انسس سـسيت نسس ◊

 سونگهوا  نسسداتن انسس خوشبو  ◊

 خوشبو سونگهوا   انسس پاين ما دوبكي لگاوا نسس ◊

 خمس يعين ؟   .٣

 نو پانچمو حصة (profit)كمائي يا غنيمة  ◊

 پانچ ورس ما هج كماوسس ◊

 قت ين مناز پانچ و ◊

 كيو عمل خدا تعاىلْ نا غصة نسس دور كرسس ؛؟  .٤
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 اهللا ين تقوى انسس زكوة نسس اداء كرؤو ◊

 كرؤومناز ين پابندي  ◊

 روزه   كرؤو   ◊

 مال ين زكوة نسس امام سي چهپاؤو سوطط ؛ ؟ .٥

 حنس ؛ ◊

 نفاق ؛ ◊

 ناپسند ؛ ◊

 
  ائي ؛ هت نسس پنسيل سي  ١٥نيچسس لكهيال رشهت دار نا نامو ؛، امها سي هج نسس ديكهي نسس مناز

 )٥هلكو رنگ كرو.  (
 

 
 
  ي ۱۵(                                                                                 :نا جواب لكهوپانچ كوئي( 

 اداء � كرسس تو ع مصلة االمام  هج شخص نو ايك سال گذري جائي انسس � الف)
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 ؟كوئي شخص زكوة اداء � كرسس تو قيامة نا دن خدا تعاىلْ اهنا مال سي اهنسس كئي طرح عذاب كرسسس ب)
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___________________________________________________

___________________________________________________ 
 كونو حق ؛ انسس � كـئي طرح اداء كرسس؟ خمس ج)

___________________________________________________

___________________________________________________ 
چهوري  د سس  تـو  اهنا  پر  سوطط  واجب  كوئي  شخص  شهر رمضان  نا  دن  ما  جاين  جوئي   نسس   روزه   د)

         ؟  ؛
___________________________________________________

___________________________________________________   

         كيا كيا عمل نا سبب روزه فاسد ئي جائي ؛؟ )ـه  
___________________________________________________

___________________________________________________        
         ؟  كوئي شخص شهر اهللا نا روزه جاين جوئي نسس چهوري دسس تو اهين كفارة سوطط ؛ و)

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 )۲۵( االخبار  
 ۳ � لعني نو سوطط بداجنام يو؟نا زمان ما كو � فتنة كيدي انسس رضسيدنا داؤد بن قطب شاه  )١

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
نسس الهور پدهاروا ين عرض كيدي  رض� سيدنا داؤد بن قطب شاه  رضسيدنا الشيخ اْدم صفي الدين )٢

 ۳   � سوطط فرمايو؟ هت وقت اْپ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
  ٣واسطسس سوطط عمل كيدو؟   � مؤمنني ين حاجة روائي قسسيدي باوا مالخان صاحب  )٣

___________________________________________________

___________________________________________________ 
نا  رضالدين اْقا  نا زمان ما انسس اْپ نا منصوص سيدنا حممد برهان رض)سيدنا طاهر سيف الدين اْقا ٤

 ۱۰زمان ما هج تعمريات ئي امها سي پانچ لكهو.

 
 نا زمان ما رضسيدنا حممد برهان الدين  نا زمان مارضيف الدين سيدنا طاهر س 

١   
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٢   
٣   
٤   
٥   

 
مؤمنني ين حاجة روائي انسس  ط ع)اْج نا زمان ما سيدنا وموالنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ ٥

 ٣ سوطط سوطط عملو فرماوي رهيا ؛ ؟ خريخواهي واسطسس

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 ۲حافظ القراْن هتا،اْپ نا وفاة نا بعد سوطط معجزة ظاهر يو؟ رض)سيدي عبدالقادر حكيم الدين ٦

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
  طط سوطط عمل كرو چهو؟)متنسس قراْن جميد ين بركة مهيشه پظظنچيت رهسس اهنا واسطسس متي٧

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 )١٥(املوعظة  
  پر  صحيح  جواب  .٤       لگاؤ 

 استغفار ين توفيق اهللا سبحا� طرفسي سوطط ؛؟ .١

 مهويت نعمة ◊

 عظيم احسان ◊

 رمحة ين قسم ◊

 سيواجبات نا ساسس كفارة الذنوب اداء كروا  .٢

 اميدو پوري ائي ؛ ◊

 گناهو منجائي جائي ؛ ◊

 مال پاك ائي ؛ ◊

 � هر ليلة اجلمعة سوطط خري نا عمل طرف دعوة فرماوي ؛؟ ط ععايل قدر موىلْ  ناسيد  .٣

 ذبيحة كرؤو ◊

 روزه كرؤو ◊

 قرضا حسناً   اْپؤوو ◊

 اْپسسس. ________متيطط قرضاً حسنا اْپسو تو خدا تعاىلْ متنسس  .٤

 بركة اْپسسس ◊

 گوناگون اْپسسس ◊

 دبل اْپسسس ◊

 ائي تو اهنا پر سوطط عمل كروو الزم ؛؟ ۳  مؤمن سي گـناه صادر 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتا نتهي؟ ۳     كيا چار عمل كروا سي نفوس پاك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳   كيو ويپار كروو حالل ؛ انسس كيو ويپار كروو حرام ؛؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲        مجلة متام كري نسس لكهو 
  نا گـناه نتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وه شخص ين مثل ؛ هك هج ب)

 ــــــــــــــــــميطط وه مرد نسس پسند نتهي كرتو هك هج دنيا نا امر ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج)
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 )٢٠(  مضمون

 ما سي كوئي ي ايك صاحب ين شظظادة لكهو.   ع منا اهل بيت  ع ميا امام حسني  ع ماخلمسة االطظظار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٥( احلكم
 

 متيطط � اْ سال هج اْيات احاديث انسس اكاليم پرها ؛ امها سي كوئي ي ايك اْية حديث انسس كالم لكهو.

      ۹ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحديث : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم : ــــــ

 ٦   الؤ مسس كامل ب ساسس كامل الف ن

 راي الشيخ احب ايل من جلد الغالم
مظظوضضا نسس تعظيم اْپو انسس ناهنا نسس رمحة كرو تو  •

 قيامة نا دن منسس ملسو

 وقر الكبري وارحم الصغري تلقين غدا
• سي نسس تپاس كرو ومتسس گهر خريدوا پظظلسس پر

 انسس سفر نا پظظلسس ساي نسس

 ار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريقالتمسوا اجل
بزرگ شخص ين راي مارا نزديك نوجوان  •

 ين طاقة كرتا زيادة حمبوب ؛.
 



 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ساال�  امتحان 
 هـ١٤٣٨ ذي احلجة احلرام  ٢٥

 تاسعةال الد ر جـة 
 ________________________نام
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 مقدمة

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

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 عجل سيدنا  ابو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين اْپ ين مثل اْپنا نا منصوص الداعي اال
شان سي مؤمنني ين تربية فرماوي رهيا ؛،هر طرح سي عشرة مباركة ين اهبة كراوي رهيا ؛،هدايات 

 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
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  تيارالؤجو، متيطط سگال ي ذهن سي 

 ما نقش كرجو، هك
 كونسا دن ؛؟ اْكيا دنو ؛ خرب ؛ نسس متنسس؟ اْ •
 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  •
ي امي  كرجو، متيطط تيار اجو، سگال نسس تيار سگال حسني ين ذكر ، بكاء انسس مامت واسطسس

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

 فرماوسس ؛ ط عسيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين موىلْ 
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برابر كرجو، اْدس 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 چهوطط،... كوئي  ١٠

 ؛، اْم ؛، اووم ؛، examامي � كظظسس هك مهنسس تو صاحب رزا نتهي مليت، يا اسكول ؛، يا 
 

 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، امي يطط هك عاشوراء نا دن 
، يا سنيوار هوئي، رويوار چهيت نا دن،  ... اْ چهيت نا دنو ما اْوي سكائي مهارا سي، بيجا 

 ال نسس واجب ؛، الزم ؛ ،اْحسني نا سبب تو اپن مؤمن ؛،دنو ما يطط، سگ
 

 قبل الوقت وعظ ما اْوا ين هداية 
سيدنا املؤيد الشريازي رض فرماوسس ؛ هك متيطط فجر انسس سانج ما حسني نسس روئي ليجو، 
... تو مؤمنني وعظ تو فجر ما } ائي نسس! متيطط سگال برابر قبل الوقت حاضر اجو، وعظ نا 

ر كرنار اْوسس، كوئي ي رزا نا صاحب اْوسس اهنا پانچ سات منت پظظلسس اْوي جاجو، وعظ كرنا
هوئي، متيطط عاشوراء ما اْؤو چهو نسس! امي برابر مردو ، بئرياوو ،  packedاْوسس تو جملس اكهي اْم 

بچه ؤ وقت نا پظظلسس اْوي جاجو، بچه ؤ سگال متيطط پهنچي جاجو، متارا والدين نسس كظظجو ، 
 مهنسس لئي جاؤو!

 
  وا ين هدايةنوحه و عويل نسس ظاهر كر

ياري ، اهبة ، استعداد سي اْؤجو، ... گهين مهويت تياري.. سوطط كرواين ؛هك اْسال گهين ت
 اْنكهـ ما سي اْنسوطط نكلسس...
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اسس پروردگار ! تو مهنسس قوة اْپجسس هك نوح انسس عويل نسس ظاهر كرئيسس، زور  زور سي چيخي نسس بكاء 
زي جائي،پورا بدن ما دهرجري كرئيسس، اهوي شاكلة سي بكاء كرئيسس هك مهارو پورو بدن لر

 اْوي جائي
 

 كروا ين هداية  مامت

 
انسس بكاء ين حد سوطط هك كوئي روتا روتا مامت كرتا كرتا بسس  دم ئي  انسس بكاء ين حد سوطط؟ مامتمامت 

 ئي جائي تو ي كم ؛
 

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

ائي نسس! فرنچ ما ، انگلش ما تو � ائي نسس! تارسس متنسس سيكهؤو  وعظ تو دعوة ين زبان ما }
جوئيسس، الفاظ نا معىن سيكهو، معلمني نسس كظظوطط چهوطط، والدين نسس، سگال 
سيكهاوسس،...رسول اهللا ين شهادة ، ديكهو رسول اهللا ين اْم ذكر ؛، فاطمة ين شهادة ، 

 ! تو  مسجهي نسس روو جوئيسس، روو  اْوو جوئيسس متنسس،حسن امام ين اْم ذكر ؛، انسس حسني 

مملوك اْل حممد اگر ايك وقت يا حسني كظظوطط، متاري زبان سي  انگنت وقت لگ يا حسني 
، متيطط اتنو روجو انسس مامت كرجو هك متنسس ديكهي نسس � سگال ( فرشهت ) ي روئي  نكلي جائي

 دسس انسس مامت كري لسس،
كرجو، متارا والدين ين صف ما كهرا رهي نسس مامت كرجو، مامت ما والدين ... متيطط گهنو مامت 

 ين برابري كرجو، حسني پر فداء اوا ما پرا پري كرجو،
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 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، اجيمثل هوئي، سفيد ساده كپرا پهين نسس اْوسس، توپي �

بظظنو ي سادي رداء پهنسس، اري � هوئي، اهوا رنگ � هوئي، ام حزن معلوم پرسس، اْ 
  نا دنو ما مهيطط اْيا ؛،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 ؛، باواجي صاحب نسس گهين 

متام دعاة نسس گهين خوشي ؛، ائمة خوش ؛، پنجنت متارا سي خوش ؛، هك خوشي ؛، 
متيطط حسني ين جملسو كروچهو،... اْ اْنسو جاري كري نسس جنة خريدي لو چهو،خدا متارا 

 اْنسو انسس مامت ما گهين انسس گهين بركة اْپجو،
 

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

 مقتبسا من مثال مبارك
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انسس اْپنا داعي پر مهيطط فداء ئي    ص عني هداية مطابق اْدنو ما عمل كرئينسس بركات ليوا ين ياري اْپسس،اما م حس
 جئيسس

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

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

 مقدمة پرهي نسس جوابو لكهو
 

واسطسس متيطط � اسكول سي رزا لئي ليدي هسسس، متيطط وعظ ما كئي كئي  ١٤٣٩عشرة مباركة  -١سؤال
 تاريخ حاضر اسو � نيچسس كيلندر ما مارك كرو

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

          :              
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 سوطط تياري سي متارا واسطسس بركات انسس سعادات گونا گون اسسس؟ كوئي ي چار  عملو لكهو  -٢سؤال 
  
  

 
 انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟متيطط كئي طرح نوحه  -٣سؤال

 
 
 
 
 

 ين جملس كيدي اهنا سبب متنسس سوطط بركة ملي؟  ص عمتيطط گهر ما حسني  -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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 ۱۵ حفظ القراْن 
 

 ۱۰      سورة متام كرو انسس � سورة نو نام لكهو. )١

 سورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحار واذا * ثرتـانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    واذاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *   السماء اذا

 مانفس  علمت*  بعثرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و اذاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *

 خلقك*الذي   الكرميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   غرك مااالنسن ايها ياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و اخرت * 

 ركبك شاء ماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اي يف * فعدلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ٥                                                                                                    ين اْية لكهو.يا بعد  نيچسس لكهي هوئي اْيات نا پظظال )    ٢ 

 * ـــ * و ا� على ذلك لشهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف)

 ــــــــــــــــــــــــــــ *علم االنسان ما مل يعلم * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مث رددنـْه اسفل سافلني *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج)

 ـــــــــــــــــــــــــــ *و اخرجت االرض اثقاهلا * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د)

 ـــــــــــــــ*تضليل*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل جبعل كيدهم يف    هـ)

 
 
 
 

 ١٠  حفظ االدعية 
  ٥         :      خايل جگه پر كرو .١س
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 ٥    تك لكهو.   دعبـَن  اكــيا مهــَللّاَ: فجر نو قنوت شروع سي ٢س

________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

   ۲۵الفقه 
 

 ٥       لگاؤ.   پر صحيح  جواب  )١
 

 جنازه  نسس مناز بعد  زمني سي اُضضهاويت وقت پهـلسس  ميت  نا  )أ 

  اُضضهـاوسس.دابا  قدم ين جانب سي  ◊

 مجنا  هاـ  ين  جانب سي  اُضضـهاوسس ◊

 مجنا قدم ين  جانب سي اََُضضـهـاوسس ◊

 
  جنازة نسس قرب طرف لئي چلسس  هت وقت ماا ين جانب  )ب 

 مجين  جانب هوئي ◊
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 اْ گـسس طرف هوئي ◊

 پيچـهسس طرف هوئي ◊

 
 لوگو جنازه نا   )ج 

 پيچـهسس چـلسس ◊

◊   ـسس  ساتـهسس چلسس  ذرهائيسا  �  ي اْگــسس يا  پيــچـهـسس 

 اْگــسس چـلسس ◊

 
 جنازة   نسس كـئي طرح لئي جاوو   مستحب ؛   )د 

 ماا پر لئي جاوو ◊

 كاندها پر لئي جاوو ◊

 بس  ما لئي جاوو ◊

 
 جنازة نا ساسس كون �  چـلسس ؟ )ه 

 بزرگـــو ◊

 بئرياؤ  انسس بچـه ؤ ◊

 مردو ◊

 
 ۹       لكهو:كوئي ي تني نا جواب )      ٢

 عرفة نا متعلق سوطط بيان اْيو ؛؟ الف)
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________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 ؛؟ عرفة نا لوگو ما مظظوضضا ما مظظوضضو گنهگار كيو شخص ب)
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 ؟كيا شخص نو مروو يهودي انسس نصراين نا حال ما مروو كظظوائسس ج)

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 سي ربط كري جواب اْپو. ط عحج نا ساسس بيجا كيا عمل الزم ؛؟؟ اْقا موىل  د)

________________________________________________________

________________________________________________________ 
ر بيت اهللا احلرام ين حج كروو خدا تعاىلْ فرماوسس ؛ هك هج نا نزديك استطاعة السبيل هوئي اهنا پ)    ٣

 ۴  فريضة ؛. "استطاعة السبيل" سي سوطط مراد ؛؟
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
      ٢� سوطط شان بتاوي ؟   ص عباوا فرزند ين قرب ما اترسس يطط سا واسطسس؟ اْ بابة امام حسني )    ٤
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 راهين اكثمؤمن نسس هج موت ين وقت خوشي  ملسسس  ط عالداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين )    ٥

 ٥ � لكهو؟   سس ؛ذكر فرماو
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 ۲۵االخبار 
 ٥        خمتصر ما جواب لكهو. )١

 ـــــــــــــــــــــــنسس سوطط كظظوا ما اْوسس ؛؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  الف)

 ــــــــــــ� كيا داعي پر نص فرماوي ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا ذؤيب  ب)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤمنني نسس كظظاطط سبق پرهاؤتا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضسيدنا حامت  ج)

نسس مين ين تارخيي سفر واسطسس كيا  رض� سيدنا حممد برهان الدين رضسيدنا طاهر سيف الدين  د)

 سال ما موكال؟ هت بعد كيا لقب سي ملقّب كيدا؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

نسس مين ين تارخيي سفر  ط ع الدين سيف عايل قدر مفضل� سيدنا  رضسيدنا حممد برهان الدين  )هـ

 قّب كيدا؟بعد كيا لقب سي مل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 ۲  كـتين وار مين پدهارا ؛؟  رضسيدنا حممد برهان الدين اْقا )   ٢
________________________________________________________ 

 

-۴ ين ذكر لكهو. ) ٢(ين هج شانات ظاهر ئي ؛ امها سي كوئي  بسس  رضمين ما  اْقا موىلْ  )٣

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 ٥  نا اخالص انسس جانفشاين ين سوطط شان ؛؟ قسسيدي حسن بن نوح  .٤
____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 ٥ � مين نا مؤمنني نو امتحان كئي طرح ليدو؟ رض.الداعي االجل سيدنا حممد عزالدين ٥
 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
اْپ جيوارسس مناز بعد ميثاق ليوانسس مسجد ما پدهارا هت   رضالداعي االجل سيدنا حممد عزالدين  )٥

 ٤   وقت اْپ � سوطط فرمايو؟ 
 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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   ۱۵املوعظة 
 

 ۳     كـئي چيز خدا تعاىلْ نا غصه نسس جبهاوسس ؛؟ )١
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 ۳                        فرزند ين والدة سي كيا كيا دنو ما عقيقة ائي؟ )٢

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 ٤         عقيقة نو جانور خريدوا پظظال كيا امور نو خيال راكهسس؟ )٣

________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  ٥              مجلة مكمل كرو. )٤

 ــ تاهك ذبيحة نسس تكليف كم ائي.ذبيحة نو كرنارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا)

 .فرزند نو نام اهين والدة سي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دن راكهسس ب)



 هـ  ١٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           تاسعة درجة 

17 

 پسس.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انسس دابا كان ماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اْفرزند ين والدة ائي تو اهنا مجنا كان ما  ج)

 د)            فرزند نو نام اهنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پارسس ؛.

 )٢٠(  مضمون

 ما سي كوئي ي ايك صاحب ين شظظادة لكهو.   ع منا اهل بيت  ع ميا امام حسني  ع ماخلمسة االطظظار 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 )١٥( احلكم

 
 ٩سال هج اْيات احاديث انسس اكاليم پرها ؛ امها سي كوئي ي ايك اْية حديث انسس كالم لكهو.متيطط � اْ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحديث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٦     كامل الف نسس كامل ب ساسس مالؤ

 التدبري قبل العمل يومنك من الندم
افضل ما افضل وه عمل ؛ هج متارا جان نسس  •

 � پسند هوئسس

دنيا ين كرواهضض اْخرة ين مضضهاس ؛ انسس دنيا  • افضل االعمال ما اكرهت نفسك عل�
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 ؛ كرواهضضين مضضهاس اْخرة ين 

 الدنيا حالوة االخرة وحالوة الدنيا مرارة االخرةمرارة 
عمل كروا پظظال تدبري كروو متنسس پستاوا سي  •

 امان ما راكهسسس

 


	STD-2-Imtehan1438
	قصيدة   5
	______ برسل الله _________ وقد
	كان______ امامهم ______ ورى
	نيححسس لكهيلا صحيح جواب نا خانه ما رنكك بهرو
	1:رسول الله صلع يه انبياء نسس كظظاطط نماز ثثرهاوي؟
	2: كتنا انبياء يه رسول الله  صلع  نا ثثيححهسس امامة سي نماز ثثرهي ؟
	نصيحة   5
	مدح      5

	STD-3-Imtehan1438
	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.3
	 اككر وعظ نوفجرسس وقت    واجا نو هوئي تو  تميطط كتنا واجسس وعظ ما  حاضر تهاسو ؟  1
	 اككر وعظ نوفجرسس وقت    واجا نو هوئي تو  تميطط كتنا واجسس وعظ ما  حاضر تهاسو ؟  1
	سؤال 3-  سوطط تياري سي تمارا واسطسس بركات انسس سعادات ككونا ككون تهاسسس؟ كوئي بهي ححار  عملو لكهو.4

	STD-4-Imtehan1438
	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


	STD-5-Imtehan1438
	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


	STD-6-Imtehan1438
	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 ؟
	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؟
	سؤال 5-  تميطط وعظ ني تلقي كري سكو انسس شهادة نو بيان سمجهـ  ثثرسس ته واسطسس تميطط سوطط تياري كيدي ؛، يه تفصيل سي لكهو

	STD-7-Imtehan1438
	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؟
	سؤال 5-  تميطط وعظ ني تلقي كري سكو انسس شهادة نو بيان سمجهـ  ثثرسس ته واسطسس تميطط سوطط تياري كيدي ؛، يه تفصيل سي لكهو

	STD-8-Imtehan1438
	سؤال1- 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 2-  سوطط تياري سي تمارا واسطسس بركات انسس سعادات ككونا ككون تهاسسس؟ كوئي بهي ححار  عملو لكهو
	سؤال3- تميطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟
	سؤال 4- تميطط ككهر ما حسين ص ع  ني مجلس كيدي اهنا سبب تمنسس سوطط بركة ملي؟
	سؤال 5-  تميطط وعظ ني تلقي كري سكو انسس شهادة نو بيان سمجهـ  ثثرسس ته واسطسس تميطط سوطط تياري كيدي ؛، يه تفصيل سي لكهو

	STD-9-Imtehan1438
	سؤال1- 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 2-  سوطط تياري سي تمارا واسطسس بركات انسس سعادات ككونا ككون تهاسسس؟ كوئي بهي ححار  عملو لكهو
	سؤال3- تميطط كئي طرح نوحه انسس عويل نسس ظاهر كرسو؟
	سؤال 4- تميطط ككهر ما حسين ص ع  ني مجلس كيدي اهنا سبب تمنسس سوطط بركة ملي؟
	سؤال 5-  تميطط وعظ ني تلقي كري سكو انسس شهادة نو بيان سمجهـ  ثثرسس ته واسطسس تميطط سوطط تياري كيدي ؛، يه تفصيل سي لكهو

	Blank Page



