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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 السنويمتحان الا

 هـ   ١٤٤٠  ذي اجلدة الحرام  ٢٣سنيوار  

 الثانية   الد ر جـة 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  50 مجلة ماركس
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ة و دع ان ال  لس

  ٧                                                                                                                                                      امالء     )١(

  

٣  ٢  ١  

٦  ٥  ٤  

٧      

 

 ٦واحد مجع لكهو :                                                             )  ٢(

 مجع واحد مجع واحد

  چيز  دن

  خويب  رات

  تصوير   كام
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  ٦:تصوير ديكهي نسس تني مجلة لكهو       ٣
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 ٩سؤالو نا جواب ْاپو .       

 ٢               كوئي چار لكهوبركيت چيزو ؛ ؟ سوطط  گهرما  متارا : ١

    

 

 ٢؟               وچهو سوطط عمل كر متيطط راتسس سويت وقت : ٢

 

 

  ٢ين سوطط اميد ؛ ؟           ط ع قا موْىل هر ايك گهر ما ْامؤمن نا : ٣

 

 

 ١ديكهو چهو ؟         video : متيطط هر گهر ما عشرة اهبة ين التعليم ين ٤

 ٢عمل لكهو هج متيطط كرو چهو  .        ٢ما كوئي ي  عشرة اهبة
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 ٧الفاظ نا مجلة بناؤ           

 ماو :

 

 انگلي:

 

 سينه:

 

 كوين:

 

 هونضض:

 

 خوبيو:

 

 دنو:
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ين ذكر ، نوح انسس عويل ما استعمال  كرو چهو . الفاظ ين مدد  ع م  ْا اعضاء نسس متيطط امام حسني 

  ١٠سي خايل جگه پر كرو :                   

ع م ميطط ________ سي امام حسني 
 پر ___________ نكالوطط چهوطط   

ع م ميطط ________ سي امام حسني 
 نو ____________ كروطط چهوطط    

ع م حسني ميطط _________سي امام 
 ين _____________ سنوطط چهوطط   

ع م ميطط __________ سي چلي نسس امام حسني 
ين ذكر سنوا نسس ___________ ما    

 جاوطط چهوطط . 

 ميطط ____________ سي يا حسني يا حسني ين ________ كروطط چهوطط . 

 كان ذكر ططانسو  پاوطط مامت

 جملس نداء هاـ ْانكهـ هونضض
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 ٥خوش خط ما لكهو :      

كربالء ما عاشوراء نا  ع م  نا نواسا امام حسني  صلعسيد الشهداء ، مظلوم كربالء ، رسول اهللا 

دن تني دن نا وكا انسس پياسا شظظيد يا. ْاپ نا ساسس ْاپ نا اهل بيت انسس اصحاب � شهادة 

 حاصل كيدي. 

ع م هج زمني ما امام حسني 
شظظيد يا � زمني ين خاك  خاك شفاء ؛ , خاك شفاء  ين    

 عجب بركة ؛ .مؤمنني پوتانا گهر ما خاك شفاء راكهسس ؛ . 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 االمتحان السنوي
 هـ١٤٤٠ ذي الحجة الحرام  ٢٣ 

 الدرجة الثالثة

 نام :__________________                                                 

ظ ١ ف ن ح ْا ر ق ل   15 ا
ة ٢ ي ع د ال ا ظ  ف   15 ح
ه ٣ ق   10 ف
ر ٤ ا ب خ   10 ا
ة م ٥ ظ ع   10 و
ن  ٦ ا س ةل و ع د ل   20 ا
ة  ٧ د ي ص   10 ق
ة ٨ ح ي ص ح /ن د   10 م

س   ك ر ا م ة  ل   110 مج

 



 الدرجة الثالثة                                                                                                              هـ١٤٤٠ لثالفصل الثا

2 
 

 ١٥                                     حفظ القرْان

 ١٠                                                   خايل جگه مكمل كرو :  )١

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ربك وما قلى *  _______* ما ______اذا* والليل  _______و  

 ربك فرتضى *     ______خري لك من االوىل * ولسوف ________و

فهدى *ووجدك عائال فاغىن* ________فاوى *  ووجدك  ________امل جيدك

 فحدث * ________فال تنهر *واما بنعتمك _________فال تقهر *واما ______فاما 

 

 

 

 

 

 

 

 لالخرة سجى الضحى يعطيك ودعك

 يتيما اليتيم السائل ربك ضاال
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 ٤ين ايات نسس ترتيب دو :                                              شرحسورة ال  )٢

 

 ١متنسس جزء عم ما سي كظظاطط لگ حفظ ؛ ؟ _______________                  

 

 

 

 

 

  واىل ربك فرغب  امل نشرح لك صدرك

  ووضعنا عنك وزرك  فان مع العسر يسرى

  الذي انقض ظهرك  ورفعنا لك ذكرك

  العسريسرىان مع   فاذا فرغت فانصب
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 ١٥                                   حفظ االدعية 

 ١٠          سي بيجو تشهد ما خايل جگه پر كرو  ْا الفاظ ين مدد 
 

 الرسول البعث املوت الويل النار

 امليزان يبعث الرب الساعة اجلنة

  
 

واشهد  ________واشهد ان حممدا نعم _________اشهد ان اهللا نعم

حق _______ حق و ______وان ________ان موالنا عليا نعم

حق والصراط حق _________حق و _______حق و _________و

 من يف القبور ________ اتية الريب فيها وان اهللا  _________وان
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 ٥وسس انسس كيا اركان دهووا ما اوسس اهنا سامنسس لكهو.             مسح كروا ما ْاكيا اركان ما 

 مسح /دهوو عمل

  بيوسس هاـ

  منه

  بيوسس هاـ كونيو لگ

  ماو

  بيوسس پگ
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 /              ) ٠١(  فقه

  ١٠                                            لكهو :    نا  جواب ٥ كوئي ي حسب الذيل سؤالو ما سي  )١

 ؟  امام الزمان � پوتاين گادي پر كونسس بيتهايا ؛   •

 
 

   ؟  ين والية انسس طاعة كوين والية انسس طاعة ين مثل فرض ؛  رضدعاة مطلقني  •

 
 
 ؟ ايك پچهي ايك داعي كئي طرح قائم ائي ؛  •
 

 

 ؟كتنا ما داعي ؛  ط ع ْاجسس اپنا موْىل  •
 
 

 نو نام ،صفة انسس لقب  انسس كنية لكهو. ط عْاقا موْىل  •

  
 

 ؟ين والدة كئي تاريخ كئي رات ما ئي  ط عقا موْىل ْا •
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 /             )  ٠١(   االخبار
 

 ٢            مؤمن نسس موت ْاوسسس تو كون صاحبو تشريف الؤسسس انسس جنة ين ودهامين ْاپسسس ) ١
 

 

 

كام ؟ سيدنا عبد القادر جنم الدين نو طط هر كام مااپنسس موْىل ين رزا انسس رأي لئيسس ؛ سو )٢

 ٢                             سفنية نو معجزة نا سبق ين مدد سي جواب لكهو ؟ 

 

 

  ٢             ؟  بوالوسس ؛سوطط چيزو پر شفاء  ) امتحان واسطسس فرزندو ٣
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 ٤        ما لكهو. sequence ين شهادة نا مجلة ؤ نسس  ع م  ) موالنا علي اكرب ٤

  علي اكرب حسني ين خدمة ما ْايا 

  باواجي صاحب العطش العطش

  متارا باوا پر عزيز متيطط پاين مانگو انسس متنسس پاين � پالؤ

  جنگ ما جاواين رزا طلب كيدي

  اهللا نو واسطه دؤطط چهوطط علي عرض كرسس ؛ ميطط رسول

  بيتا علي ْاؤ ْاؤ !  ْا سوكهي زبان چوسي لو،

  حسني � ْانكهـ نيچي كري ليدي ،فرماوسس ؛ متيطط مهشكل پيمرب چهو  

  پياس الگي گهورو كوداوي نسس واپس ْايا 

  دمشنو نا نزغة ما علي اكرب نكال ، چهيلسس برچهي كهائي نسس زمني پر گرا 

  دراهي مبارك ْانسو سي بينگائي گئيحسني � رزا ديدي،   

  حسني � پوتاين انگوي ْاپي

  ْاه علي اكرب رن ما سدهارا
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 ٠٢                  موعظة

 )                  /٨(   خايل جگه مكمل كرو :  :لفا

 ي نسس وات كروي جوئيسس.ظظْاپس ما سگال نسس ايك بيجا نسس _______  ك.   ١

 ي نسس وات كروي جوئيسس.ظظنسس ______ ك   بزرگو ، والدين انسس مهوتاؤ.    ٢

 . هر كام شروع كروا پظظال _________________ پٌرهسس.٣

 هت وقت  اهنسس ______ كظظوو جوئيسس. . كوئي  متنسس مدد كرسس يا كئي هدية ْاپسس ٤

 

 )        /٢(                              :  لكهو  ٢متيطط عشرة مباركة ين اهبة واسطسس سوطط عملو كيدا كوئي ي )٢
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)٠١/                  (  
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 لسان الدعوة ٢٠

             
 ٥.                                  خايل جگه ما مناسب لفظ اختيار كرينسس لكهو  )١

ط ع : مهيطط امي دعاء كرئيسس ؛ هك ْاقا موىل سيدنا مفضل سيف الدين ١
مهارا شهر ما   

 ___________ الوسس .

 :بارش ين موسم ما زمني ما __________ هريايل نظر ْاوسس ؛ .٢

 سس حسنة ؛ .: فيض املوائد الربهانية اقا موْىل نا ___________ ين سعادة ان٣

 : مؤمن قرضًا حسنًا ْاپسس ؛ ، تو خدا تعاىل اهين روزي ما گهين _______ ْاپسس ؛ .٤

 : هج شخص علم طلب كرسسس تو خدا تعاْىل اهنا درجة نسس ________ كرسسس. ٥

 دل بلند رمحة نعمة بركة

 تازگي  زمان چو طرف تشريف شكر
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 ٥لفظ لكهو .                                        نيچسس لكهيال الفاظ نا سامنسس متضاد  )٢

 متضاد لفظ

  سهل 

  گيلو

  اري

  دولة مند

  اندهارو

 

 سوكهو فقري  مشكل هلكو روشين 
 

 ٥                                      سؤالو نا جواب لكهو  )٣

   ٢            ؟كظظتا هتاواسطسس  اانسس س: مشكي واال صاحب كيوارسس ْاوسسس : ْا مثل كون كهتو هتو ؟ ١
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مؤمنني نسس كئي  اما ميالد مبارك ما متام عامل ن ١٠٠نا  رض  : سيدنا محمد برهان الدين  ٢

 ١عظيم نعمة حاصل ئي ؟         

 

 

 ٢:فيض املوائد الربهانية ين خدمة مؤمنني كئي طرح كري رهيا ؛ ؟       ٣

 

 

 

  ٥.                                                                           مجلة بناؤ نيچسس الفاظ نا  )٤

 مجين 

 پاك 

 جنة 

 ادب 

 عرض 
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  )              /٢٠( االدب

 ۳                                                    نيچسس لكهيال سؤالو نو جواب لكهو : ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷ 



 الدرجة الثالثة                                                                                                              هـ١٤٤٠ لثالفصل الثا

15 
 

  ١٠نصيحة / مدح                         

 خايل جگه پر كرو :

 كر______مهش� تو   _____ين تالوة كر تو 

 � كوئي پر ________كر   � مؤمن نسس عداوة كر 

 تو هرايك سي______ كري

 تو هر ايك______ ائي كر

 _______ نسس اداء كرجو  منازو ______پر پرهجو 

 قدس ين ______چرهجو  درجوخيا� سي سدا 

 كرو ماطط باپ ين _______

 � عاصي اؤ كوئي_____

 طاعة زكاتو بغاوة وقت سريهيو

 الئي خري قران ساعة سخاوة

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 االمتحان السنوي
 هـ١٤٤٠ذي  الحجة الحرام     ٢٣

 الرابعة الد ر جـة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 ١ حفظ القران الكرمي  20 

 ٢ حفظ  االدعية 10 

 ٣ الفقه 10 

 ٤ االخبار 10 

 ٥ ملوعظةا 10 

 ٦ قصيدة 10 

 ٧ نصيحة،مدح 10 

 ٨ لسان الدعوة 10 

 ٩ تربية 25 

 ١١ متظظيد 10 

 ١٢ مجلة ماركس 125 
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 )٢٠(     حفظ القرْان

 

 )            ٥(  ين ْايتو نسس نيچسس لكها هوا الفاظ ين مدد سي مكمل كرو بلد سورة ال  )الف

 ميِحالرَّ محنِ الرَّ ِم اِهللاِبس

َعل لَُّه َنج  َأَلم* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َيَرهُ   َأن لَّم  َأَيحَسُب*  ًداَبّل   َماال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل   َيُقو

اقَتَحَم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ *    َفالَ * ِنيدَ النَّجـ    ـــــــــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِلَساًنا* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ* ـــــــــــــــــــــــــــ َيوٍم  ِذي   ِفي   ِاطَعام   ــــــــــــــــــــــــ  * َاوالَعَقَبة* َفكُّ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َما

 ـ *ـــــــــــــــــــــ  َذا  ـــــــــــــــــــــــَيتيمًا

 َعيَننيِ  َعَقَبِة ال اهُ يَنَدَوَه َفَتنيَوَش تُ َأهَلك

 َومَا َاْدرصصَك  َأَحد َغَبٍةَمس َرَقَبٍة  َرَبٍة َمق
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 )      ٧پظظلي  ْاية  لكهو:      (  ين فقط  سورتو  حسب الذيل ب)

 القدرسورة * 

 الزلزال سورة* 

 الشرح سورة*

 الليل سورة*

 االخالص سورة*

 اهلمزة  *سورة

 العلق  *سورة

 )٣(                     )   نشان كرو( پر  boxية  ْاوسس ؛  �  بعد هج  ْا نيچسس لكهي هوئي ْايتو   )ج

  ٍرِإنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخس * 

ا َن اَمُنوِاالَّ الَِّذي
َعِمُلواالصِّْلْحِت َوَتَواَصوا َو

 *ِبالَحقِّ َوَتَواَصوا ِبالصَّرب

ا َن اَمُنوِاالَّ الَِّذي
 ِت َفَلُهم َاجرِلْحالصّْاَوَعِمُلو

 ن* َممُنوَغُري

ا ُنوَن اَمِاالَّ الَِّذي
َاجر َغُري  ِت َلُهمِلْحَوَعِمُلوالصّْ

 ن* َممُنو

  هاْشِل ِاَذا  َيغيَوالّل * 

 هاِض َوَما َطْحَواَالر هاَوالسََّماِء  َوَما َبْن َوالنََّهاِر  ِاَذا  َتَجّلىْ 
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  َشٍة راِضَيٍةَفُهَو ِفي ِعي * 

 َك  َماِهَيهرصْصَوَما َاد َمَواِزيُنه َوَامَّا َمن َخفَّت ـُنهَلت َمَواِزيَثُق َفَامَّا َمن

 

)٥سورتو  ين ترتيب نسس  متام  كرو : (هيت چرٌ حسب الذيل د)   

  )١١ )٦ )سورة  الفاتحة١

١٢ )٧ )٢( 

١٣ )٨ )٣( 

٩ )٤(  

  قريش)سورة ١٠ )سورة اللهب٥
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 )١٠(   حفظ االدعية

 )٤( وري كرو پيال الفاظ  ين  مدد سي  پنسس نيچسس اْ  دعاء ين خايل جگهنيچسس ْاپيلي )الف

 ُاِنيبُ  ُتَتوَكّل ُمَكِعل ُمدَِّقاُمل

 رتُ سَرَا َخٍري متُ دَّقَ َما  ُمعَلَا

 

هم �ََاللّْ
اغِفر ِلي

مَا َوَما َاخَّرُت َو

ْنَت َومَا َاعَلنُت،  َوَما َا

َاْنَت . ِبِه ِمنِّي

َت َعَليَك أْنإَلَه إالََّالَوَاْنَت اُملَؤخُِّر 

َوِاَليَك 

َاللَُّهمَّ ِانِّي َاسئُلَك ِمن ُكلِّ 

َاَحاَط ِبِه 
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 ٢                                                        :ما  جيم ترتيب ؛ � مثل منرب  ْاپو  boxوضوء  ين  دعاؤ  نسس  )ب 

 كان  ين مسح كروو مجنو  هاـ  دهوو ة  ليوونّي

 ناك ما پاين ناكهوو بيوسس هاـ  دهوو ُكّلي كروو

 دابو  هاـ  دهوو منهـ دهوو ماا ين مسح كروو

 پگ  ين  مسح گردن  ين مسح

 

 )٤(    ) نشان كرو يهاطط لكهي هوئي دعاؤ كيوارسس پرهائي ؛؟ اهنا صحيح جواب نا سامنسس ( ) ج

 وجهت وجهي..... .١

 اذان ْاپوا پظظلسس فريضة ين مناز ما نية ليدا پظظلسس فريضة ين مناز ما نية ليدا بعد

 اللهم رب الدعوة...... .٢

 اذان ْاپوا پظظلسس فريضة ين مناز ما نية ليدا پظظلسس فريضة ين مناز ما نية ليدا بعد

 وقل الحمد..........   ٣

 اللهم رب الدعوة...پرها بعد اذان ْاپوا پظظلسس اذان انسس اقامة نا درميان

 وامسعين ........ .٤

 كلي كريت وقت كان ين مسح كريت وقت ماا ين مسح كريت وقت

 اللهم انا نحمدك ....... .٥

۱ 

۸ 

٤ 
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 پرها بعد التحيات فجر نا فرض ما بيجي  ركعة پرها بعد فجر نا فرض ما پظظلي ركعة پرها بعد

 سبحانك اللهم  وبحمدك ........ .٦

 منهـ دهويت وقت وضوء سي فارغ ئي نسس وضوء شروع كروا پظظلسس

 .  ُسبحان ريب العظيم وبحمده.......٧

 بسس سجدة نا درميان سجدة ما ركوع ما

 . َاللُهمَّ  َعَليها َاحْىي ......٨

 بسس ركعة بعد درمياناذان انسس  اقامة  نا   اقامة ديدا  بعد

 

 )١٠(     الفقه

 ١٠                                                                                                                             يظظاطط لكها سؤالو نا جواب لكهو: الف)

 )١(               ؟              سات دعامة  ما افضل دعامة كيو ؛. ١

 

هنار  سوطط َحِمَده "كهسس تيوارسس مناز  پٌر   كرسس انسس"َسِمَع اُهللا ِلَمنمام ركوع سي ماوطط اونچوطط.ا٢

 )١(كهسس؟ 
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 )٢(                                     داب لكهوْا   ٤ داب ما سي كوئي  .مسجد ين بار ْا3

 

 
 
  

 
 

 سسس، �ي كرنسس نّق   هي ناكهي� تني عمل ين ذكر فرماوي هج نا واسطسس لوگو چّت صلعرسول اهللا .٤

 )٢(                     تني عمل كيا ؛؟

 

 

 

 )١(      ر كرو:.خايل جگه ُپ٥

 ـــــــــــــــــــــ    َباُبَها  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  الِعلِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َاَنا 

 مدينةُ  َفِريَضة َعِلّي ُمَحّمد َطَلُب
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ب) كيا  عملو  سي مناز  تويت  جائي  ؛  انسس مناز  ما   كيا   عملو  كروا  سي  منع  فرمايو  ؛  هت  نيچسس 

 )٣لكهو(

 منع  فرمايو   ؛ مناز  ما   مناز  تويت  جائي  ؛  

  

  

  

 

 )١٠(       االخبار

     ١٠                                                                                                                                                                            سؤالو نا جواب لكهو: الف)  

جيوارسس  جنگ  سي  وال  هت  وقت  ايك  گلدا  بئريو  رسهت  ما  كهرا  ا  �  سوطط  حق    صلعرسول اهللا .١

 )٢( ين  تصّور  اداء  كيدي  �  لكهو  .

 

 )١(   پر نص كريت وقت سوطط فرمايو؟ عريب ما لكهو. ع م� غدير خم  ما موالنا علي  صلع.رسول اهللا ٢

 

   )١(            ْاپنا  باواجي صاحب  انسس ماطط  صاحبة نو نام لكهو.   ؟كونا  شظظزادي  ؛   ص ع.موالتنا فاطمة ٣
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 )١(                                                                                                                                              ؛؟ اّمة  نا  پهال  امام  كون .٤

 

 )١(                        ين زيارة ما سوطط ثواب ؛؟ ص ع.امام حسني 

 

 )١(                                                                      ؟امحدباد  نسس  بيسرا  كيا  نام  سي  اولكهائي  ؛  انسس  سوكام  .٦

 

ين شهادة نا بعد سوطط معجزة ظاهر يو انسس ْاپنو سگال كرتا مهوتو  رض.سيدنا قطب الدين الشهيد ٧

 )٣(                                                                                       معجزة سوطط ؛؟
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 )١٠(      قصيدة

 )٤(                         كرورابيات ين خايل جگه ُپ حسب الذيل .الف)

 َواِلَدكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َنبِكي الحسني  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفلَتنُظُروا َساَدِتي 

 ِبماَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُهُم َسيُف اُهلَدى ِمن

 َساِطَعةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َحاَزت ِبَانوَاِرِهم
 

 ٤                 ظ ين  مدد سي يا سيد الشهداء انسس فلك الحسني نا بند مكمل كروا.كما يلي الفب)

 َجلِليلُ ا                 َ 

 

 

  
  
 ــسيــنــاهـــفـــتــا يــــا ُحاَلَو 

 يــا سـيــد الــشــهــداء

 َاُبوهُ  الَبُتوُل

 الرَُّسولُ 

 النَِّبيلُ 

 َيبِكي َاُخوُه

 اَالنِبَياء ِابُكوا ُزَمِر
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 ِللسَّيَدات اَالَعاِدي َحاِسَرات

 َناِدَبات    َصاِرَخات ُظلمًا

 

 ٢                      بيت لكهو؟وظيفة الشكر ما طول العمر ين دعاء هج بيت ما ؛ �  .ج)

 

 

 )١٠(       مدح /نصيحة

 )٨(                        بند ين خايل جگه متام كرو. .يظظاطط لكها نصيحة ناالف)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  منسس خبشو ؛

 راج    نوـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انسس سونپو ؛ 

  

  

 افديك موالي الحسني ابكيك موالي الحسني

 موالي موالي الحسني



 رابعةالدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                             هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

13 

 ــــــ     نو      راجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ميطط اهللا  نا  

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   هوططيقيطط پر  چهوطط  هك  ميطط چ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نو  نگظظباطط  چهوططــــــــــــــــميطط  

 چهوطط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو   ميطط ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   

 

صيحة لكهي فرماوي ؛ ، امها سي بسس بند نا � هج ن ط ع.سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين ٢

  )٢(                    بعض الفاظ يظظاطط لكهوا ما ْايا ؛، متيطط امها سي ايك بند خايل جگه ما لكهو.

 ين  موايل كرام ؛ مارو ْا پيغام

 متارا ما ؛ مارو ما نسس اهنا فوائد

 ين  عزاء ين جمالس ذكر حسني هك

 هج موىل اوپر رويا نسس اهللا تعاىل سي

 اهبة كري لو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رغبة كري لو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صحبة كري لو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قربة كري لو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چلو اسس پيارا عزيزو چلو چلو سب گناهو سي توبة كري لو 
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 )١٠(      لسان الدعوة

 ماtense(ماضي،حال،مستقبل) ين مترين متيطط كيدي ؛،يظظاطط لكها مجلةؤ هج  زمان. الف)

 )٣(                         مالكهو.tensesلكها ؛ اهنسس بديل نسس بيجا 

(ْا مجلة  حال انسس مستقبل ما كيم لكهاسسس؟) . گيامسجد ما نسس  وعظ ُسنوا  ْادم  :  ماضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال :  
 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستقبل : 
(ْا مجلة  ماضي انسس مستقبل ما كيم لكهاسسس؟) جئي رهيا ؛ .  : شبري    رموا  حال 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماضي :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستقبل : 

سس   ط ع: تسنيم  عشرة مباركة   ما  موْىل  مستقبلْا مجلة  ماضي انسس حال ما كيم    جاسسس.     سا)

 لكهاسسس؟)

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماضي :  

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال  : 
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.يظظاطط لكها كلمات كوئي لفظ ين معىن مسجهاوسس ؛،متيطط مناسب معىن نسس � مجلة نا سامنسس ب)

 )٤(                        واسطسس الفاظ ْاپوا ما ْايا ؛.لكهو،متاري مدد 

ائي ؛. انسس   تندرسيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صحة حاصل 

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               مهويت عمر نا لوگو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يز نسس عزة ْاپوو.كوئي چ 

. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجن نو نواله 

 كرامة قراءة شفاء لقمة بزرگو تواضع كــنس

 

 )٣(                   سطر ما صفة كرو. ٤سي  ٣ين      وير .يظظاطط ْاپي هوئي تصوير  ما سي كوئي ايك تصج)
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 )٥٢(    تربية 

 ١٠                  نا باره ما اولياء اهللا الكرام سي گهنا بيانو ْايا ؛، اهين روشين ما لكهوخرب گريي   
 

� عرس مبارك ين وعظ ما فرمايو هك  قرابة نا لوگو نسس صلة كراوا سي عمر زيادة ائي ؛، انسس  ط عْاقا موْىل 

 تعبدات نا عمل ما � باره ما ارشادات ي فضل يا، اهين روشين ما ذكر كرو، 

 متيطط كتنا مؤمنني نا گهرسس خرب گريي كروا گيا هتا ؟ •

 مؤمن متارا سي خوش يا؟ •

 ي سوطط واتو كيدي؟متيطط اهنا س •

 ْاعمل سي متنسس دنيا انسس اخرة ما سوطط فائدة ؛؟ •

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ١٥.باره ما لكهو متعلق متارا عمل نا اهبة العشرة املباركة

  متيطط وعظ ما كتنا دن حاضر اسو؟
  ا منت قبل ْاؤسو؟نوعظ نا وقت سي كت
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  متيطط اسكول سي رزا ليسو؟
  ظاهر كرسو؟و بكاء كئي طرح نوحه و عويل 

  ُپر جوش مامت كيم كرسو؟
  متيطط كيوارسس مرثية پرهسو؟ 

  متنسس حسني امام ين شهادة ياد ؛؟
پرهي  ين شهادتو ص ع اهل بيت ص ع اطهار مخسة متيطط

 انسس مسجهي ؛؟
 

  ؟متيطط كيوا كپرا ما وعظ ين جمالس ما ْاؤسو
  متيطط عشرة مباركة ما كئي خدمة كرسو؟

 

 ١٠متهيد 

راكهؤو دين ؛، اولياء اهللا ين خوشي نو سبب ؛، ْاقا موْىل نو فرمان ؛.متيطط  نظافة  و طهارة

 ٦         كرسو؟� مطابق كيم عمل 

  ؟جسم ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو
  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو كپرا 
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  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو گهر 
  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو مدرسة 

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسومسجد 
 

  ٤نيچسس تصاوير ين مدد سي زبان ين نظافة  نا باره ما متارو عمل لكهو.

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 االمتحان السنوي
 هـ١٤٤٠ذي  الحجة الحرام     ٢٣

 اخلامسة الد ر جـة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام:

 ١ حفظ القران الكرمي  20 

 ٢ حفظ  االدعية 10 

 ٣ الفقه 15 

 ٤ االخبار 15 

 ٥ االدب 10 

 ٦ املوعظة 10 

 ٧ لسان الدعوة 15 

 ٨ مضمون 15 

 ٩ الحكم 10 

 ١٠ تربية 20 

 ١١ متظظيد 10 

 ١٢ مجلة ماركس 150 
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 ٢٠-حفظ القران

 ١٠     نيچسس  لكهيلي  ْ ايتو  نسس متام كرو   الف)  
     

♣-   
َ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَتـُحِّبون

َ
 الـمـَال

♣-   
َ
ذِينَ  وَثـَمـُود

َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ال

♣-   
َّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اِن

َ
 رَبَّك

♣ -   
َ
يف

َ
رَ ك

َ
 ت

َ
مل

َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا

♣ -   
َّ
ل
َ
 ع

َ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م

َ
ان

َ
 اِالنس

 وَاسجُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ♣

ال  - ♣
َ
ــو ك

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ  ل

َ
ون

ُ
م
َ
عل

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ا - ♣
َّ
م
َ
ــا

َ
ن ف

َ
ت  م

َ
ل
ُ
ق
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ث

ا   - ♣ 
ً
بح

ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ص

  ـــــــــــــــــــــــــ - ♣
ُ
ث

ِّ
َد

ُ
ئٍِذ حت

َ
 ــــــــــــــــــــــــــيَوم
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 ٦                                                                                       )  كامل "الف" ين ْايتو نسس "ب" ين ْايتو  سي مالؤ.ب

  

 

 

 

        

 

  ٤                                                                                                                                                                                                                        صحيح جواب پر نشان كرو)ج

 ؛؟مد    كيو  نا لفظ ما    الّسآ ئل    -           َفَال  َتنَهرَ الّسآ ئلَوَامَّا  

 مد متصل مد الزم مد طبيعي
       

 � مد ما كتين حركة ائي ؛؟       

 حركة ٦ حركة ٤ حركة ٢

 "ب" "الف"

 َيوّ�ّ�ٍَمِئٍذ ُتَحدَُّث َاخٍَّباَرها َوفرَعوَن  ذي اَالوَتاد

 َالَِّذي َعلََّم ِبالٍَّقَلمٍّ َخّفَـت  َمَواِزيٍُّنهَوَامَّا َمنٍّ 

 َفُامُّه َهاوَية َوِانَّه َعْلى ْذِلَك َلَشِهيٍّد

 َاّلذيَن  َطَغوا يف البالد َوَقاَل اٍِّالنٍَّساُن َماَلَها

 َوِانَّه ِلُحبِّ الٍَّخيٍِّر َلَشِديٍّد ِاقٍَّرءٍّ َوَربُّك اٍَّالكٍَّرمٍّ 

 َوَصّدَق ِبالُحسىن َاعطى َواتَّقىَفَامَّا َمن 
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 )١٠(   -حفظ االدعية 

  )                   ٦(   . نيچسس لكهيلي دعاء ين خايل جگه پوري كروالف )   

َو َانَت ِبــاَملنَظِر ــــــــــــــــــــــــــــــــ  وِاَليك ـــــــــــــــــــــــــــــ و ِبَيِدَك اَملَماُت َو  ـــــــــــــــــــــــــــَاللُّْهمَّ ِانََّك ــــــــــــــــــــــــــــــــــ َو ال
ـــــــــــ اَالبَصاُر َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َاُعوُذ ِبَك َيا َربِّ ِمن َان ــــــــــــــــــــــــــــــ و َنخْزى ِاَليَك ـــــــ

َليَك ـــــــــــــــــــ باَاللُسِن َو ـــــــــــــــــــــــــــــــ اِ اَالقَداُم َو ــــــــــــــــــــــــــــــــ اَالعَناُق َو ـــــــــــــــــــــــــــــــ اَاليِدي َو ــــــــــــــــــــ
 .االعَماِل بــ

 

 ؛  ؟ كـريئسس ما دعاء   كــئي  تسبيح ين  مباركـة   امساء  نا  م عائمةطاهرين  ب)

 )٢پٌرهائي؛؟ (  � دعاءكـيوارسس انسس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -دعاء نو نام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-دعاء كـيوارسس پرهائي

 ٢                                                                                                                                            نيچسس لكهيلي دعاء ين خايل جگه پوري كرو ج )
 

ِاّني    ـــــــــــــــ  * ــــــــــــــــــِان َشاَء اُهللا ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  َو َعَليَها  َعَليَها ــــــــــــــــــــ  َاحْي َولُّْهمَّ  ـــــــــــــــــــَال
 َقِدير* ى ُكّل  شئ َعْل ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َو اْالِخَرِة ِفي الّديِن  َو ــــــــــــــــــــــــ  الَعفَو َو ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 ١٥- الفقه

 ) ٥(         هو.ـالف) خايل جگه ما صحيح جواب لك(

  ،      صلعرسول اهللا (    ؛ ين  مراد     _____________   ْاية ما ْا    -َما َوليَُّكُم اُهللا  ""    اّن   )    ١

 ) ع مموالنا  علي،      حارث مهدان                                                                                                                                                                                                                        

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

 )ع م،   االئمة  الطاهرين صلعرسول اهللا (  ين ؛      ______________اد سي مر مر َ و ا  َالوُل)ُا   ٣

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

 )(  پيوائي  مگر   وضوء  �  ائي، وضوء  ائي  مگر  پيوائي  يطط      ________  دريا نو   پاين     )٥

 

 )١٠(    . هوـجواب   لك ما  يلي  سؤالو  نا  (ب)     

 ؟بنده  خدا  سي  زيادة  ما  زيادة   قريب  كيوارسس  ائي  ؛   )  ١

 

 ؟ هوئي ؛   cubic feetحد نو  پاين كتنا   )  ٢

 

 ؟سوطط  كام  ْاگ   ما   ناكـها  ثاين � )حارث  مهدان   نسس  لعني     ٣
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 )ْاجنا  زمان  ما  ويل االمر  كون  ؛ ؟   ٤

 

 ؟ مناز  نا   اول   انسس   ْاخر   وقت  متعلق  سوطط  بيان  ْايو  ؛  )    ٥

 

 

 ١٥  -ا   الخبار   

 وايا ؛ �  اهنا  سامنسس  لكهواسطسس  فرم  كيا  صاحب�    كيا صاحبؤ  ة مجل  ا   هواهـلك (الف)    نيچسس

)١٠( 

 كونا واسطسس سس فرمايويكوئ مجلة

�    ء ْاماري دكري پر  خفا  ،  ائي  مجو مجو
 اؤ

 
 
 

�  اكيال  ؛     -ْا فرزند ين  حفاظة  كرجو 
 ماطط  ين  مثل  اجو    

 
 
 

علي نا باره  ما ْاپ نا  اوپر  هج  فرمان  نازل  
 پظظنچاوي  دو   نسس  وـيا ؛   هت لوگ
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نسس     ميطط فقري  نتهي ميطط تو متنسس هداية  ديوا
 ْايو  چهو  

 
 
 

 "َيا  َباقَر  العلم  ابقر  العلم  بقًرا "
 
 

 

 

 )٣(نسس سوطط ايذاء پظظنچي   ؟      صلع مسلمني ين بسس فرماين نا سبب رسول اهللا احد ين جنگ ما  (ب)

 
 

 

 )٢ين كئي  تاريخ  انسس  كيا  شظظر  ما  ئي؟( هين  والدة  كيا  مهين رض ) سيدنا محمد برهان الدين ْاقا ج( 

 
 

 )١٠االدب (

 اَن هَذا الِعلُم ُيحَصل باُملىنَلو َك الَبِريَِّة َجاِهلَما َكاَن َيبَقى ِفي 

 َال َتكَسل َوَال َتُك َغاِفًالِاجَهد وَ  اَمُة الُعقْبى ِلَمن َيَتَكاَسلَفَند

ين ْا ابيات شريفة سي علم نا طلب كرنار  نسس هداية  ؛. متيطط ْا ابيات  ص عامري املؤمنني موالنا علي 

 ٢؟ ي هوئي تو متيطط سوطط عمل كرسوسي فائدة لئي جواب ْاپو هك متنسس علم ما پختگي حاصل كرو

 الف
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٨ 

 

 
 ٤ نو نشان كرو. ابيات ناصحيح مفهوم اوپر  ب

 اَ ِمن ُقبَّةٍ ِفي َيثِربٍ م َاكِر .١ َريَّا َذا الّثْرىُـَباْهى َا ِتلَك الثّ 

  نا ميالد  ين ذكر . صلع رسول اهللا 

  يا. صلع رسول اهللا پر قرْان جميد نازل 

  نا  قبة مباركة   ين ذكر. صلع رسول اهللا 
 

 َصّلى بُرسلِ اهللاِ ِفي اَالقصى َوَقد .٢ ِبيُّ َاَماَمُهم َوُهُم َوَراَكاَن النَّ

  ين والدة ين ذكر . صلع رسول اهللا 

  نا وفاة ين ذكر. صلع رسول اهللا نا معراج ين ذكر. صلع رسول اهللا 
 

 ُقَريِشيّ َلهُ َقَمرُ السََّما َقَمرُ  .٣ قَّ باِالعَجاِز َليًال ُمقِمَراِء انَش

  انشقاق القمر نو معجزة ظاهر كيدو  � ذكر . صلع رسول اهللا � 

  فرزندو نسس زنده كيدا � معجزة ين ذكر . ٢� جابر نا  صلعرسول اهللا 

  پر نص فرماوي � ذكر . ص ع� غدير خم ما موالنا علي  صلع رسول اهللا 
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٩ 

 َياَلهَفَتاُه بنتِ كسرى .٤

 كون  ؛ ؟ كسرى   بنت                                                                                                                       

 . موالتنا فاطمة 

 .موالتنا رباب 

 .موالتنا شهر بانو 

 

 ٤                                                                                                                                            نيچسس  ْاپيال  بند نسس متام  كروو:)ج

 و   كرنار     ـــــــــــــــــــــــــــــــ   گنه گارــــــــــــــــــــــــــ  �  كرجسس  كوئي  ين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ             *           غيبة  ن

 فرماوسس   امي  ؛  ـــــــــــــــــــــــــــــ   مّيت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نا  لحــــــــم  نو   كـــهانار                  *       ــــــــــــــــــــ ما 

 ــــــــــــ  تو   راكهجسس  رب  ين  هر  ْانــــــــــــــــــــــ

 قرْان  نو   فرمانــــ  ــــمان  اسس  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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١٠ 

 ١٠  -املوعظة  

 )٦(        خايل جگه نسس ُپر كروالف)      

ـــــ  حسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموكسس تو پر  اهنسس ااوي برابر جگه رو هوئي ـرسهت   پر  روضضي  نو   ضضكرو   گ )١

 ) بسس ايك ، چار  ،(  .  حسنة  ملسســــــــــــــــــــــــ  تو لسس كهائي جو اهنسس، اهنسس ملسس

 روضضي، گوشت،(     انضضوانو منع فرمايو ؛چهوري  سي ك  _______ نسس  �  صلعرسول اهللا  )٢

 )سزبي
مجي  سكائي، �  (     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهود، نصارْى انسس  جموس  نا هاـ  نو  مجن  -اهل الكتاب   )٣

 )مجي  سكائي 

 )                                               وشت   ، كهجورمسور   ين  دال  ،   گ(      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛  سيد الطعام سوطط  )٤

 )تني  ، بسس  ،ايك (  .     پاين  ــــــــــــــــــــــــــــــ     سانس  ما    پيئسس )٥

 ١   ؛ ؟  �  سوطط  نسخة  بتايو     ع مكمر  نا  درد  واسطسس  امام  ب) 

 

 
                                                  ٣               . لكهو  ْاداب  ٣؟  كوئي  ي ئيسسنو  خيال  راكهوو  جو مجن مجيت وقت كئي كئي  ْادابج) 
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 ٥١ -لسان الدعوة 

 ما ْايا ؛  اهنا سي مجلة بناؤ لكهوا الفاظهج نيچسس  الف)

 )٥ين بركة لئي نسس بناؤ    (   شهادتو   مجلة ؤ                                                                                          

 خنجر  وكر مشكي تري   بوسگاه

١( 

٢( 

٣( 

٤( 

٥( 

 

 ؛   قرابةين سوطط     ساسس  اهل البيت ما سي ْا صا حبو ع مامام حسني  )  ب(

 )٥(  هوـهت اهنا سامنسس  لك

 ،          دكري ،       ائي) ماطط  صاحبة ،       شهزاده ،           باوا 
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١٢ 

  .ع صفاطمة   موالتنا  ١

  ع ص  نا  علي موال ٢

  ع مكرب موالنا علي ا ٣

  ع مموالنا عباس علمدار    ٤

  ع م  رقيةموالتنا  ٥

 

 )٥(  لكهو(opposite)نيچسس لكها هوا الفاظ نا متضاد  ج)

 متضاد لفظ متضاد لفظ

  محبة  فقري

  نرم  خوش حال

    ْاؤسسس
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 )١٥(  –مضمون

 . سطر  نو مضمون لكهو  ١٢ ن ماسي  كوئي ايك نسس اختيار كريعنواتني   اهو  انيچسس لكه

 مون  لكهواين ترتيب مايلي رهسسضم

 " هر  گهر  ما  ايك  حافظ  هوئي " ) ١
       امها حسب الذيل نكات نو خيال راكهجو

  ين  امهية   اميدين  ط عْا قا موىل 

 و فائدةگي ما  انسس موت نا بعد ا هنانسان ين زند 

  ائي اهنا واسطسس مؤمنني انسس فرزند ط عموىل متيطط انسس  سوطط عمل كري رهيا ؛ و ين اميد متام 

 واسطسس سوطط كوشش كري رهيا چهو.اهنا  

 محرمات سي كلية  اجتناب ) ٢
 امها حسب الذيل نكات نو خيال راكهجو      

 ين شريعة مطابق  نقصانات صلعرسول اهللا 

 Science نا مطابق  نقصانات 

  جسماين انسس نفساين نقصان 

  لي  نسس نقصان يانسس اهنا فيمذات ما  اهين 

 واسطسس أهبةالعشرة املباركة  ) ٣
 امها حسب الذيل نكات نو خيال راكهجو      

  تأكيدًا فرمان  ْاپنو    سس نين خوشي ا  ط عْا قا موىل 

 3 امالء

 5 منايا افكار

 5 مواد ين  ترتيب

 2 حتسني اخلط

ول پر ايك   تني  امالء ين 
اسسس  مارك  وضع  
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 دنيا ين زندگي ما انسس ْاخرة ما اهنو  فائدة 

  ائي اهنا واسطسس مؤمنني انسس فرزند سوطط عمل كري رهيا ؛ انسس  ط عموىل ين اميد متام 

  سوطط كوشش كري رهيا چهو.متيطط اهنا واسطسس 
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 )١٠(   –الحكم

انسس  ايك    حد يث،ايك  ْاية  شريفة الفاظ ين  مدد  سي كـوئي ي ايك     لكها هوا  نيچسس   (الف)    

 :نسس متام  كـرو.انسس اهنا متعلق سؤال نا جواب لكهو   كالم 

 َالُف  ....  :  كالم َال  َطاَعة ..... : حديثِيف الدُّنَيا ... ا   ْاِتــَنا َربََّنـ:ْاية  

 َطَعام...َمن َمشى ِاْىل : كالم        ...  ِانَّ�ّ الَحَسَد يأُكل:  حديث       ريُ ... َفاُهللا َخـ: ْاية 

       ٢(                                                                                                                                                                                                                                                                 ْاية( 

 
 )٢(       متيطط هج ْاية شريفة لكهي ؛ اهنو مفهوم لكهو:

 
 )١(                                                                                                                                                                                                                                                                    حديث 

 
 )١(                                                                                                                                                                                                                                                                          كالم 
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 )٢(    متنسس ْا  كالم مبارك سي سوطط سبق حاصل يو هت  لكهو

 
 

  الفاظ  ين  معىن   لكـهو:     چار   كـوئي ي       (ب)
 

 )٢( ؛) لكهي ( متاري مدد  واسطسس الفاظ ين معىن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ        ) يف٣    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الَحَسد  )٢       ــــــــــــــــــــــــــــــــ          اَخلالق  )١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ   الَحَطب   ) ٦            ــــــــــــــــــــــــــــــــ             َالُف     )٥           ـــــــــــــــــــــــــــَفاَقَة   ) ٤

 تنگـدسيت                             ما                       اديكـهائي                                الكرا                                        ايك  هزار         پيدا  نا  كرنار          
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 )٢٠(   –تربية  

 نا باره ما اولياء اهللا الكرام سي گهنا بيانو ْايا ؛، اهين روشين ما لكهوخرب گريي   
 

� عرس مبارك ين وعظ ما فرمايو هك  قرابة نا لوگو نسس صلة كراوا سي عمر زيادة ائي ؛، انسس  ط عْاقا موْىل 

 ١٠                        تعبدات نا عمل ما � باره ما ارشادات ي فضل يا، اهين روشين ما ذكر كرو،

 متيطط كتنا مؤمنني نا گهرسس خرب گريي كروا گيا هتا ؟ •

 مؤمن متارا سي خوش يا؟ •

 ي سوطط واتو كيدي؟متيطط اهنا س •

 ْاعمل سي متنسس دنيا انسس اخرة ما سوطط فائدة ؛ •

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ١٠.متعلق متارا عمل نا باره ما لكهو اهبة العشرة املباركة

  متيطط وعظ ما كتنا دن حاضر اسو؟
  ا منت قبل ْاؤسو؟نوعظ نا وقت سي كت

  متيطط اسكول سي رزا ليسو؟
  ظاهر كرسو؟و بكاء كئي طرح نوحه و عويل 

  ُپر جوش مامت كيم كرسو؟
  متيطط كيوارسس مرثية پرهسو؟ 

  متنسس حسني امام ين شهادة ياد ؛؟
ين  ص ع اهل بيت ص ع مخسة اطهار متيطط

 پرهي انسس مسجهي ؛؟ شهادتو
 

  ؟متيطط كيوا كپرا ما وعظ ين جمالس ما ْاؤسو
  مباركة ما كئي خدمة كرسو؟متيطط عشرة 
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 ١٠متهيد 

راكهؤو دين ؛، اولياء اهللا ين خوشي نو سبب ؛، ْاقا موْىل نو فرمان ؛.متيطط  نظافة  و طهارة

 ٦   � مطابق كيم عمل كرسو؟

  ؟جسم ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو كپرا 

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو گهر 

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو مدرسة 

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسومسجد 

 

  ٤نيچسس تصاوير ين مدد سي زبان ين نظافة  نا باره ما متارو عمل لكهو.

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 االمتحان السنوي
 هـ١٤٤٠ذي الحجة الحرام     ٢٣

      السادسة الد ر جـة  
___________________نام:________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٢٠ حفظ القرْان

  ١٠ حفظ االدعية

  ١٥ الفقه

  ١٥ االخبار

  ١٠ االدب

  ١٠ املوعظة

  ١٥ لسان الدعوة

  ١٥ مضمون

  ١٠ الحكم

  ٢٠ تربية

  ١٠ متهيد

  ١٥٠ مجلة
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 ) ٢٠القران    ( حفظ                                                                                                                                  
 هج ، ؛ يا اْ  پواما ْا احكام  بعض ما" ب" كامل انسس ؛ ْاوي ما ْاپوا ْايات بعض ما "الف" كامل  نيچسس)   الف 

 ٤  جوٌرو ساسس حكم صحيح نا كامل نا سامنسس اهنسس ؛  underline نيچسس نا  لفظ
  

 ب الف

 غّنة يدَلَشِد َربَِّك َبْطَش إنَّ

 مرقــق   اجلاللة اسم ُيوُعونَ  ِبَما َلُمَأع َواللَُّه

 مفخم   اجلاللة اسم َعاِلَيةٍ  َجنٍَّة ِفي

 قلقلة َعاَلِمَنيَربِّ ال ِللَِّهَحْمُد ال

 
 ١٠         .كرو پر جگه خايل )ب

 َأْصَحاُب ُقِتَل_______ *  َوَشاِهدٍ _______ *  َواْلَيْومِ _______ *  َذاِت َوالسََّماء

_______  َما َعَلى َوُهْم_______ *  َعَلْيَها ُهْم ِإذْ ______ *  َذاِت النَّاِر_______ * 

 ________* اْلَعِزيِز ِباللَِّه ُيْؤِمُنوا َأن ِإلَّا ِمْنُهْم_______  َوَما________ *  ِباْلُمْؤِمِنيَن
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كلمة   انسس اهين   ٢ج)     متيطط جزء  ثالثون  ما گهنا   كلمات ين معىن  سيكها چهو       امها سي كوئي ي  بسس

 ٢معىن   لكهو                   

 )            كلمة ____________       معىن_______________ ١                                                 

 )             كلمة ____________       معىن_______________٢                                                   

 
ين خوشي طلب كرتا هوا     حفظ القرْان  كري رهيا  چهو،    نيچسس   سورة   ط ع متيطط  ْاقا  موىل       د)

و   نا  نامو     ْاپا ؛،�    متام  سورتو نا   نامو    نسس  چرهيت   لگ متام   سورت الفاتحة   سي  سورة البلد  

 ٤ ترتيب   ما  لكهو      مثال  :   الفاتحة ،  الناس، الفلق....
   

 الكفرون املاعون التكاثر الفيل العلق الضحى الكوثر

 الشرح اهلمزة الليل التني العاديات البلد الزلزلة

 املسد القارعة القدر الشمس البينة القريش النصر

 
 ٤ االخالص ١٠  ١٦  ٢٢ 

 ٥  ١١  ١٧  ٢٣ 

 ٦  ١٢ العصر ١٨  ٢٤ 

 ٧  ١٣  ١٩ العلق ٢٥ البلد

   ٨  ١٤  ٢٠ 
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   ٩  ١٥  ٢١ 

 
 ١٠    حفظ االدعية

 
 ٥     كري نسس بتاوو    نشاننو   يا   غلط     صحيح   الف)     ْا سگال � صحيح عمل كيدو هك غلط؟      

                                                         پٌرهو   تشهد   ركعة   بعد  چهوتو   ٢نـا   سنة    ين     منرية      � ظهر 

 .      امي كهي ديدو ؛     فريضةين   مسح   كرو ؤ     پگ    جوذر � 

 .ة پٌرهيركع٤ظهر  نـا   سنة   ين    منرية  � 

 .امي لكهو  زَِّة    نونام دعاء التقرب؛ُسّبَحاَن   َربِّـَك َربِّ   الِع  طه �  

                                 پٌرهي .ركعة    ٤فرض ين نـا    مرمي �  عصر 

                                                                         خدجية �  دريا نا كهارا پاين سي وضؤ كري نسس مناز پٌرهي

 فريدة � كهيو هك تيمم سي غسل ي ئي سكسس ؛                                         

 ين دعاء پٌرهي شبري � كلي كريت وقت   اللهم اسقين     

                                                   محمد  �    فجر نا  سنة    ما  چرهيت  سورة   پرهي                                                                          
                                             مرتضى  �   فجر نا فرض ما بيجي  ركعة  ما   قراة  بعد  قنوت  پرهو،             
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 ٥       ي  صحيح  ترتيب سي لكهو هج   ترتيب ؛   �   مطابق  منرب    ْاپ) ْا دعاء ينب 

 ــكُفُرَك   َوَنخَشُع  َلَكيَك  اَخلَري نشكرك  َوَال  نــَونثين  َعَل 

 رُجو  َرَمحَتَك  وخناف عذابك اجلدَوَنـحِفُد  َنـ 

 حَمُدَك  ونستعينك  َوَنسَتغِفُرَكَالّلُهمَّ  ِاناَّ  َن ١

 سعْىَلَك  ُنَصلِّي  ونسجد واليك  َنعُبُد  َوَالّلُهمَّ  ِايَّاَك  َن 

 َوَنخَنُع  َوَنخَتِلُع   ممن يفجرك 

 ِانَّ  َعَذاَبَك  ِبالَكاِفِريَن  ُملَحُق 
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 ) ١٥(         الفقه
 ٥     : نو نشان لگاوو اهنا پر  هت ؛ صحيح جوابو هج) الف

 .... كرسس    نوا عمل شخص      چــار )١

 ولسس نسس پٌرهي مناز ين مجعة                             

 ولسس نسس كري اداء واجبات                              

 ائي شفاء وقت هج نسس بيمار     

 ولسس سي ما حضرة ين داعي                              

  تو پٌرهسسس سي امامة مناز ين فجر شخص هج )٢

 � لكهاسسس ما  زمرة نا متقني نام نو شخص         

 � لكهاسسس ما  زمرة نا  خملصني نام نو شخص  

 سس  مناز ين لوگو ابرار مناز اهيناسسس رفع سا  

 � اسسس ثواب گون گونا نو مناز نسس شخص          

 ؟ ؛ مراد كوين سي  قرىب اهل )٣

 ين قبيلة نا صلع اهللا رسول     

 ين م ع پاك پنجنت      

 ين م ع  طاهرين ائمة      

 ين بئريو نا صلع اهللا رسول     

 ... نا مؤمن سبب نا والية ين دعاة انسس ائمة )٤



سادسةالدرجة    ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي   

7 
 

 ائي قبول اعمال ؛                             

 ائي؛  متام اميدو                              

 ائي معاف گناهو ؛      

 ائي حاصل دنيا ؛                              

 لو غنيمة  نسس دعاء متيطط ؛ فرماوسس صلع اهللا رسول )٥

 وقت هت هوئي ْاؤتو زلزلة                              

  وقت هت روزة كرو                                                      

 درميان   نا اقامة انسس اذان     

 وقت هت كرسس دعاء ظامل   
    

 ٥     ) پانچ ي كوئي: (لكهو جواب ما خمتصر) ب

 ؟ ؛ فرماوي بيان معىن سوطط ين سيئة انسس حسنة � م ع الصادق جعفر امام )١

 ) قران نو رسهت سوطط ؛  انسس  � كـئي طرح  صاف ائي ؛ ؟   ٢

 ؟ اسسس نصيب ديدار كونا   وقت نا موت نسس مؤمن  )٣

 ؟ كرسسس طي سي سظظام واسطسس كروا عمل كيا  محمد امة) ٤

  ؟ پٌرهسس سورة كـئي كـئي امها انسس پٌرهسس  مناز  كـئي  تو هوئي وقت نو مناز  انسس ائي داخل ما مسجد) ٥

 ؟ سوطط يعين عيكل) ٦

 ؟ كام سوطط انسس هسسس اونچي گردن كوين دن نا قيامة) ٧
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 __________________________________________)١:  جواب
 

________________________________________________ 
 

 __________________________________________)2:  جواب
 

________________________________________________ 
 

 __________________________________________)3:  جواب
 

________________________________________________ 
 

 __________________________________________)4:  جواب
 

________________________________________________ 
 

 __________________________________________)5:  جواب
 

_____________________________________________ 
 

 نسس  ص عمالنا علي  �  صلعرسول اهللا ) ج

  سس پرهوا نا متعلقفجر ين مناز  مجاعة سا 

  انسس طلوع الشمس نا بعد سوا نا متعلق 

 ٥                        سوطط فرمايو؟
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 ) ١٥(   االخبار                                                                                                
 

 ٥     : نو نشان لگاوو اهنا سامنسس   ؛ صحيح جوابو هج) الف

 . ؛ كيا سنية القاب نا رض امللكة ة الحّر موالتنا )١

o االسالم عمدة   

o اليمن منصور   

o االمام خالصة    

o االمام عني قّرة   

  ؛ اولكهائي سي نام كيا بيجا  انسس ئي كظظاطط جنگ ين خندق )٢

o املكرمة مّكة    

o احزاب                          

o بدر    
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o املنّورة املدينة                  

 . پٌرهسسس خطبة صاحبو كيا كيا دن نا قيمة )٣

o م ع علي موالنا   

o م ع  الزمان امام   

o م ع حسني موالنا  

o م ع الباقر محمد موالنا   

ين شان ما فرماوسس ؛ "علي مين وانا منه" اهين فحوى  م ع علي موالنا  صلع اهللا رسول )٤

  سوطط ؛؟

o ائي انسس مارا وصي ؛ علي مارا     

o  ميطط  علم نا مدينة  چهوطط  انسس علي اهنا دروازه ؛     

o كي كي ؛ انسس ميطط اهنا چهوطط علي مارا 

o  هج � علي ين طاعة كيدي هت � ماري طاعة كيدي  

  هتا كون كون ساسس ْاپنا وقت هت ضضوضضي دوايل ين  جويت ين   صلع اهللا رسول )٥

o ثاين انسس   اول    

o ثالث    

o م ع علي موالنا       
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o م ع فاطمة موالتنا                  

 ٤ ين حيوة طيبة ما كما يلي ورس ما سوطط واقعات يا ؛ هت        لكهو. ع مب)   موالتنا الحرة امللكة  

 هـ     _____________________________________________ ٥٢٤

 هـ  _____________________________________________ ٥٢٥

 هـ   ____________________________________________ ٥٣١

 هـ _____________________________________________ ٥٣٢

سطر     ْا پي ؛ هج ما  �     ٢)ذيل ين تصاوير      معجزات  ين طرف اشارة كرسس ؛، اهنا نيچسس  بسس ج   
 ٤         تصوير    متعلق  سؤال نا جواب لكهو

 
 
 

 معجزة            _________________________________  ططسو

 كظظا طط  ظاهر    يو  ________________________________ 

 
 

معجزة                         ططسو 

_________________________________ 
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 كظظا طط  ظاهر    يو             ________________________________ 

 
 
 
 

 معجزة                       _________________________________         ططسو

 كظظا طط  ظاهر    يو             ________________________________ 

 
 

 

 معجزة                       _________________________________       ططسو     

 ____________________________كظظا طط  ظاهر    يو             ____ 

ين  معرفة   ط ع�       معاجز   ين ذكر      پرهواسي   داعي العصر       سيدنا  عايل  قدر       مفضل  سيف الدين  
 ٢         ما  سو طط   بصرية  حاصل ائي ؛  هت لكهو  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 )١٠االدب  ( 

 ١بيت ما ؛              ْا   مفهوم  كئييا علي  مدد  كرو   !  الف )

 

 

 

 ١     پر      سالم  ين ذكر كئي بيت ما ؛؟ ع مامري املؤمنني  ب)       

 امسي ذي العرش العظيم عليا ما كنت اال  نوره االزليا

 انسيم بلغ با خلضوع سالمنا االنام اذا بلغت غرياموىل 

 

 قد  انزل اهللا  عليها هلا             مائدة اذ اوفت النذرا                                            )                      ج

         ٢          ين كئي شان ين ذكر  ؛؟ع م ْا    بيت ما موالتنا فاطمة  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ٤ )     كرو              (�  ْا   ابيات  ما هج   ادب  سكهاوي ؛  اهنسس ص عد)      امري املؤمنني 
 

 اسقين منه بفضلك ريا يا ساقيا لول�  من كوثر اخللد

 ورجوت تنفيسا فناد عليا ان ازعجتك ملمة او كربة
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 ادبت نفسي فما وجدت هلا تقوى االله من ادببغري 

 ما كل حاالا وان قصرت افضل من صمتها عن الكذب

 ان كان من فضة  كالمك يا نفس فان السكوت من ذهب

 وغيبة الناس ان غيبتهم حرمها ذواجلالل يف الكتب

   

  غيبة حرام ؛  گايل �     دو

  خدا ين تقوى راكهو  اللچ �   كرو

  جهوضض � بولو  �    كرو  حسد

  شكر   كرو  خاموش رهو

     

 امكان كظظاطط   بقاء ؛   دنيا  ما  كوئي   بشر    نسس  

                                                                               چند  روز    ما  ؛  سب  پر     ْاخر فناء ين   نوبة                                                                                         

  ٢�     نصيحة  نا  ْا بند  ما  دنيا ين سوطط  ذكر  فرماوي ؛؟  قسسيدي الشيخ صادقعلي صاحب   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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   ) ١٠(    املوعظة                                    
 �     فرمايو: ر ضالداعي االجل الحي املقدس سيدنا محمد برهان الدين 

 �    هوئي  بلكه   دين  نو مركز   هوئي"" هر مؤمن  نو گهر دنيا  نو گهر                                  
نسس بعض تصوير   ْا پواما  ْاوي ؛ ، ْا   كلمات نورانية  سي استفادة  كرينسس  واضح  كرو هك  : مؤمن نو   مت

 گهر  دين نو    مركز  كئي   طرح   بين سكسس؟
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ) ١٥(     الدعوة لسان                                                                                        
 " اجلزيرة اليمن  "  ين ذكر  ما فرماوسس ؛، ط عالداعي االجل سيدنا مفضل سيف الدين 

هج وقت مين سي  تشريف  لئي گيا  تو وها طط نا لوگو پر  گهنا گهنا  حاالت گذرا ،  ر ض دعاة مطلقني "

پر  ما مت انسس بكاء ي  ع م ،عمل ،عقيدة،انسس  اخالق  پر حاالت ْايا، حىت  هك امام حسني  علممؤمنني  نا 

 � كرسس ، انسس عاشوراء نا دن قات كهائي،

� اْ  حالة  ديكهي  ر ضلگ  هك   سيدنا  طاهر سيف الدين  ططيها  

تو  شرممين ين يدي هك  : اسس   پروردگار  نسس  امي  دعاء ك

 سس،راكهج

انسس منصوص :انا" نا صاحب نسس  مين موكلسس ؛،هج  ه زادْا پنا شظظر ض  انسس سيدنا طاهر   سيف الدين   

 ئي گيو، هزندسي  مين  نا جزيرة  ين شرم باقي رهي گئي، وهاطط نا مؤمنني ما اميان  مبارك  ذاتين 
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ما ْاوي نسس  اهوي شاكلة سي  جمالسْا مثل   انسس هوسس تو اهوو   زمان  ْايو ؛ هك � سگال مين نا مؤمنني

 "ين لري   بند هائي جائي ؛ انسس مامت  نو كظظرام  مچي جائي ؛ عريب  ما مرثية   پرهسس ؛    هك      ْانسوطط

 
 الف) كلمات نورانية پرهي   نسس   سؤالو    نا  جواب لكهو، 

  ٢ كروا واسطسس سوطط عمل فرمايو؟� مين نا حاالت نسس درست  رضسيدنا طاهر سيف الدين 
 نكات لكهو  )   ٢(

__________________________________________________

__________________________________________________ 

ْاوي هت    ين ذكر   انسس  مامت   ما مين  نا  مؤمنني   نو پظظلسس  سوطط  حالة هتو     انسس  سوطط تبديليع م امام حسني 
 3  لكهو؟

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

لفظ  نسس متارا  مجلة  ما    ٢امها سي كوئي بسس (underlined) نورانية   ما هج  الفاظ نا نيچسس خط ؛كلمات  
 ٢استعمال كرو، 

١   

٢   
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بسس    انسس واحد   نا صيغة   نا الفاظ  لكهو     انسس اهنا مجع لكهو، ٢بسس    كوئي ي  كلمات نورانية  ما سيب)  

 ٤           مجع   نا صيغة  نا     الفاظ  لكهو    انسس  اهنا واحد  لكهو  ٢

 مجع   /واحد نا الفاظ كلمات نورانية  رقم

١   

٢   

٣   

٤   

 
   4      ج)   مجلة   ين خايل جگه ما صحيح  متضاد  لفظ لكهو,

 ( خبيل ، قريب ،سخيت ، صلة )                                                                                                                                        

 متارا ائي  قطيعة كرسس تو    متيطط  اهنا  ساسس   _____________   كرو, )١

 __________      ائي   تو متيطط  اهنا  پر    خرچو. )  متارا پر   ٢

 .)   متارا   ائي  متارا سي دور     ائي  تو متيطط   ___________        اجو٣

 )   متارا  ائي  متارا پر  ______________    كرسس  تو متيطط  اهنا سي  نرمي  كرجو.٤

 

 
 )١٥(    مضمون
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 .لكهو مضمون    سطر ١٠     پر   ايك    ئي كو   ماسي عنوان هوا لكها نيچسس

 OBBY  Hماري  )٣                           حفظ القرْان  مهوضضي  سعادة)      ٢       نا فوائد)    عشرة   مباركة  ين اهبة  ١  

 
_________________________ 

 
______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 )   ١٠(  الحكم
 

  متيطط شكر    نا عنوان  پر  الف)  
ن� �ََذاِيب لََشِدیدٌ :   ْاية          �

 لَِنئْ َشَكْرُمتْ َ��ِزیَدن�ُمكْ َولَِنئْ َكَفْرُمتْ ا
 �دیث:  الت�دث �لنعم شكر        
 پرهي گيا چهو،    �م:  اذا وصلت الیمك اطراف النعم فال تنفروها بق� الشكر       

 

ي ؛، هر مجلة نا سامنسس لكهو  هك � سه نو لكهواما  ْاو نا مفهومبعض  ْا ية ، حديث انسس كالم  نيچسس
 ٥                                                                     مفهوم  ؛.                                                                                                                    

 متاري مدد واسطسس ايك مثال ْاپواما ْاوي ؛،   
 يةاْ                                                مثال :          شكر كرواسي  نعمة زيادة ائي ؛،                                             

 _______   )  شكر �     كروو   نعمة   نو كفر ؛،                                                                                        ١                  
 _______                                  )وري نعمة  ْاوسس تو ي  شكر كرجو                                                  ٢               

 _______        اهللا  سبحا�  ين  نعمتو ين ذكر    كرواسي ي شكر  ائي ؛   )٣              
 _______   كفر كروانا سبب سخت عذاب ائي ؛                                                                )٤             

 _______        نعمتو نا ْاو   ا نسس كم  شكر كري نسس دور    �    كري  دو                             )٥                
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 ٢                                                                                                                                     )  علم ين مثل كوئي شرف نتهي   مثال اْ�ْپي  واضح  كروب
 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ٣             ) كرو   ()      صحيح جواب پر     ج
               )١ ة   سي امي   واضح   ائي ؛  هكْا    ْا ي -

 انسان   ماطط  نا پيضض  سي سيكهي   نسس  نكلسس ؛،                                                                                                            
 انسان     نسس  علم  طلب كرواين ضرورة   نتهي،                                                                                                      

 انسان  ماطط نا پيضض سي نكلسس ؛ تو كئي جانتو نتهي،  
 نو  فحوى   ؛ هك     ْا   كالم    - )    ال شرف   كالعلم٢

 علم سي زينة ؛                                                                                   
 علم سي شرف ؛                                                                                 

 علم سي طاقة ؛                                                                                   
 ْا     كالم سي واضح  ائي ؛،   -  طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)    ٣

 علم طلب كروو      نيك عمل ؛                                                                                                     
 علم  طلب  كروو   عبادة ؛                                                                                                    

 علم   طلب  كروو  فريضة ؛                                                                                                      

ًئا  ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشيـْ  َواهللَّ
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 ٢٠  تربية 

 نا باره ما اولياء اهللا الكرام سي گهنا بيانو ْايا ؛، اهين روشين ما لكهوخرب گريي   
 

� عرس مبارك ين وعظ ما فرمايو هك  قرابة نا لوگو نسس صلة كراوا سي عمر زيادة ائي ؛، انسس  ط عْاقا موْىل 
 ٨تعبدات نا عمل ما � باره ما ارشادات ي فضل يا، اهين روشين ما ذكر كرو، 

 متيطط كتنا مؤمنني نا گهرسس خرب گريي كروا گيا هتا ؟ •

 مؤمن متارا سي خوش يا؟ •

 ي سوطط واتو كيدي؟متيطط اهنا س •

 ْاعمل سي متنسس دنيا انسس اخرة ما سوطط فائدة ؛؟ •

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 ١٠.متعلق متارا عمل نا باره ما لكهو اهبة العشرة املباركة

  متيطط وعظ ما كتنا دن حاضر اسو؟
  ا منت قبل ْاؤسو؟نوعظ نا وقت سي كت

  ليسو؟ متيطط اسكول سي رزا
  ظاهر كرسو؟و بكاء كئي طرح نوحه و عويل 

  ُپر جوش مامت كيم كرسو؟
  متيطط كيوارسس مرثية پرهسو؟ 

  متنسس حسني امام ين شهادة ياد ؛؟
ين  ص ع اهل بيت ص ع مخسة اطهار متيطط

 پرهي انسس مسجهي ؛؟ شهادتو
 

  ؟متيطط كيوا كپرا ما وعظ ين جمالس ما ْاؤسو
  عشرة مباركة ما كئي خدمة كرسو؟متيطط 
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 ١٠متهيد 

راكهؤو دين ؛، اولياء اهللا ين خوشي نو سبب ؛، ْاقا موْىل نو فرمان ؛.متيطط  نظافة  و طهارة

 ٦                � مطابق كيم عمل كرسو؟
  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو جسم

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو  كپرا
  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو  گهر

  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو  مدرسة
  ؟ين طهارة و تنظف واسطسس متيطط سوطط كرسو مسجد

 

  ٤نيچسس تصاوير ين مدد سي زبان ين نظافة  نا باره ما متارو عمل لكهو.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 االمتحان السنوي
 يوم السبت ١٤٤٠ذي الحجة الحرام  ٢٣ 

سابعةالدرجة ال  
 ___________________نام:________

 Marks موضوع
  20 حفظ القرْان الكرمي

  10 حفظ االدعية
  15 الفقه

  15 االخبار
  10 املوعظة

  15 لسان الدعوة
  15 مضمون
  15 الحكم

  20 تربية
  10 متهيد
  150 مجلة
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 ٢٠        حفظ  القران   ايد
 
   ٤                                                                ،   انسس اعراب  كرو ما هج ْاية  يا  الفاظ  ْاوا جوئيسس  �  لكهو    box خايل       (الف) 

 

  واىل السماء   افال  ينظرون اىل االبل 
  واىل االرض   واىل اجلبال 

 

  ويتجنهبا االشقى   فذكر ان نفعت الذكرى
  وذكر اسم ربه فصلى   مث ال ميوت فيها وال يحىي

 

  تو  ــانسس ْاي ، اهنا سي مالؤ   ائي ؛      matchئيال  الفاظ  نسس هج حكم ساسس     underline(ب)    
  ٥                         پر   اعراب  كرو

                                                                                                                                                                                                                                                                
 ـققََّراجلاللة  مُ  سُمِا  البلدال اقسم ذ ا  

 قلقلة يرى   اهللا بانامل يعلم  

 مخــّـَفاجلاللة ُم سُمِا اوحى  هلا    ربكبان  

 مـّـخَفراء ُم افواجا  دين اهللايف 

 قــّقرَ راء  ُم ادًحـت قريومـالف
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تيب  سي مناز ما سورتو    لگ هج تر"    بلدال"   سي   "سورة   ثر   التكا  "سورة وشيق ين مناز  ما     (ج) 
 ٦                                                                                . هوــكـسورتو  نا  نامو  ل    پرهو چهو  � 

                            
 ٢١ ١٧ التكا ثر    سورة                     ١٣
٢٢ ١٨ ١٤ 
٢٣ ١٩ ١٥ 
 بلدسورة   ال                      ٢٤ ٢٠ ١٦

                    
 ليلة القدر   ين  مناجاة شريفة ما      ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ْاقا   (د)

 اپنا  واسطسس  دعاء  مبارك كرتا هوا  فرماوسس؛  

 

 اسس پروردگار !   قرْان جميد حفظ كروو   وه شخص  واسطسس سظظل  كري دجيسس  هج حفظ  كروا پر   (  
 )  ثابت  رهي نسس اهنا  واسطسس كوشش كرا  كرسس 

 ْا  بيت  نا  معاين ين روشين ما ذكر  كرو هك   قرْان جميد نا حفظ  واسطسس  
 ٥                ؟   سو   كر كيدي  ؛  ،  انسس ْائنده    متيطط سوطط كوشش                                                                                                                           
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   ١٠      حفظ  االدعية

  ٣نو   مفهوم  لكهو.                                 نا  الفاظ  كونسي دعاء  ما  پرهو  چهو  ؟     اهنيچسس  لكهيلي    دعاء             (الف)  

 َوالصَِّراَط  َحّق           َوالـِميَزاَن َحّق       َوالَبعَث َحّق      َوالـَموَت  َحقّ    َوالنَّاَر   َحّق         َوَانَّ�ّ  اَجلنََّة  َحّق 
 

 

 

     

اهنسس  ترتيب  ما بعض  فقراء  نيچسس  ْاپا  ؛ ،    فجر  نا  فرض  ما  هج  قنوت  پٌرهئيسس  ؛  اهنا           (ب) 

 ٤لكهو.                    

 *          سُجُد َوَنـ يُع     *        َوَلَك  ُنَصلّ خَتِل*       َوَنـخَشُع َلَك َوَنـخَنُع َوَنـ      عُبُدللُّْهمّْ    ِايَّاَك َنـَا

 *        َري    َعَليَك  الـَخـ  حَمُدَك       *        َو ُنـثـِنيَاللُّْهمَّ   ِانَّـا  َنـ     ِمّمن   يَّفُجُرَك         *    

 ــكـُفُركَوَنـشُكُرَك  َوال َ  َنــ      *          سَتغِفُرَك َوَنـ َوَنـسَتـِعيُنَك   
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          ٣                                  (ج)  نيچسس  لكهيلو   مفهوم  وضوء  ما   كــئي  ُدعاء  نو  ؛  ؟      �   دعاء  لكهو .      

 جسس "  ما سناؤ   جنةنسس  تاري  تارا  جنة نا منادي  ين نداء   منسس   "  اسس  پروردگار  تو

 

 
 

                                                                                                     

 ١٥          الفقه                                                                                                                                          
  (الف)   نيچسس  لكها  هوا  عملو  ماسي   هج عمل  سي  مناز  تويت  جائي   يا   مناز     ما   �   پسند         

                 ٣        هو.ـ؛  �   اهنا  سامنسس  لك                                                                                                                                                                     
 �   پسند  ؛      /   مناز  تويت  جائي عمل

  ْانكهـ   بند  كرينسس  مناز  پٌرهسس.
  قبلة  سي  منهـ   پهراوسس .

  مناز  ما  بولسس  .
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 ٥                                                          مجلة ؤ  مكمل كرو                                                نيچسس لكهيال     ) ب(
 نا  سبب  زمني انسس  دريا ما مال  هالك  ائي  ؛  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ١
 اهين ْانگليو ما سي بيماري نسس نكالسسس    تو خدا تعاىل ترسســكنا دن  ناخون   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ٢
 ــــــــــــــــ     نظظيطط  انسس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ي نظظيطط ــــــــــــــــــــــــــــــ  دارهي    ٣
 ؛   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ين معىن   "  عبد  قاذورة" ٤
 سبوق  ين  سوطط  معىن  ؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم ٥

 

 � سوطط ع م واجب ؛ ؟  � باره  ما موالتنا  فاطمة (د)    حقيقية  روزدار  واسطسس روزه  ين حالة ما  سوطط
 ٥                                    فرمايو  ؛  هت لكهو    

 
 
 
 
                                                                                                                 ٢                                                           زمان  ما  زكوة  كونا  نزديك  اداء  كروو  واجب  ائي  ؛ ؟ْاج  نا       ) د(
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 ١٥                      االخبار   
 

 لكهيال  سؤالو  نا  جواب  لكهو  نيچسس  (الف) 
 ين  شظظادة   ما    رضين  شظظادة    انسس    الداعي االجل سيدنا قطب الدين الشظظيد     ع مامام حسني    -١

   ٥                  ؛   امها  سي كوئي   پانچ   نكات  لكهو .  (similarities)    هج  متشابظظات 
 ين شظظادة ما  متشابظظات   رضالداعي االجل سيدنا قطب الدين الشظظيد  انسس     ع مامام حسني 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

 
 رضسيدنا محمد  برهان الدين نا   قبة  مباركة  ما      رضسيدي   فخر الـــدين  الشهيد       (ب)
 نو  سوطط معجزة  ظاهر  يو  ؟                                                                                                                                                                                                                                         

 ٥                                                                ر  ليدي  ؟    برابر  مسجهي  نسس  لكهو.            �  امها  سوطط  تصوُّانسس  متيطط
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    ين رواية   ين روشين ما لكهو  هك  :   قساملوىل االجل ابراهيم بن ايب سلمة    (ج)     
 سي  هج تشريف  ملسس  ؛ اشرق اهللا انوارها   ين حضرة امامية    ط عْاقا موىل    
 ؟    متيطط   �  بركـيت تشريف  ين  كـئي  طرح  حفاظة  كرسو                                                                                                        

 ٥                �  تشريف   سي  كـئي  طرح  بركة  انسس  فائدة   ليسو  ؟                                                                                                                                          
 
 

 انسس فائدة  تشريف سي بركة  بركـيت تشريف ين حفاظة بركـيت تشريف

 كوئي كپٌرا   يا  خممل ما موكوو حفاظة سي رومال
پر پهراوا سي چظظره      رومال نسس منهـ

 پر نور زياده ائي
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 ١٠        املوعظة      

 
 رهوا متعلق متيطط گهنا بيانو پرها چهو،  محرمات سي دور )١

 ؟   ين زندگي ما اهنا مطابق كيم عمل كرو چهو   day to dayمتيطط متاري  •

 ٥            ؟   كرو چهو  care  ئي طرح اعتناء انسســـ� عمل كروا واسطسس سفر ما ك •

 

 

 

 

 

 سي   عهد انسس ميثاق   )٢

 نقطة النور مؤمن نا جان سي متصل ائي ؛ •

 نچائي ؛ظظملكوت السماء طرف پ •

عجب شان سي مؤمنني نا فرزندو نسس تياري كراوسس ؛، متيطط نيچسس   ط عاهنا واسطسس ْاقا موْىل 

 ٥كيدي ؛. لكها نكات سي واضح كرو هك متيطط � باره ما كئي طرح مدرسة ما اهبة 
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 متارو عمل 

  تالوة القران تر ائي

  وضوء انسس مناز ما اركان  ما مضبوطي

  مواقيت دينية ما حاضري

  عويل نسس ظاهر كرؤو انسس   نوحه

 

 ١٥              لسان   الدعوة                                                                                                                           
 ....   ين شهادة ين ذكر ما فرماوسس ؛  ص عموالتنا فاطمة    رضسيدنا محمد برهان  الدين  ْاقا  

، متريض واسطسس  نيك خبت عجب شان نا امساء ا ١خدمة ما رهوا الگا  نسس   يس ْاوي مَ مساء بنت ُعَا

هك   يب يب فاطمة كهسس  ؛ هك اسس  امساء هوسس  ميطط  گهري  بسس  گهري  ين مهمان چهوطط ، امساء كهسس  ؛ 

باواجي  -، فرماوسس ؛ هك �؟ جان سي قربان ْا سو وات كرو چهو  )١٠٠صاحبة ْاپ پر ميطط  سو  (

دن رهيو؛،  ج، تارسس  هوسس  ايك٢رات ما متيطط  منسس  ْاوي نسس  ملسو   ٧٠صاحب � فرمايو ؛ هك 

نيتر ين الكري ين مثل، تارسس  لوگو مارا  ،٣مارو بدن گهنو  دبلو ئي گيو  ؛  تو ئي گيا ، امساء ْا  ٦٩

ميطط   -ازه پر ديكهسس  منسس  گواراه نتهي، تو كوئي تدبري ؛ متارا پاس؟  امساء كهسس  ؛، هك موالة جن

،وهاطط  ديكهي نسس  ْاوي چهوطط!  هك لوگو جنازه پر چهتري  ٤  ئي هيتـــحبشة  گجعفر الطيار نا ساسس  



 الدرجة السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                هـ١٤٤٠ االمتحان السنوي

١١ 

 

،  كوئي كام پرسسس،  فرماوسس  ؛ هك هاطط  خدا متنسس  نيك ٥ميطط  ي چهتري  بناويس  بناوسس  ؛! تو 

،  ْاه  امساء � چهتري  ٦ميطط  مارو جنازه ديكهي لوطط جزاء ْاپجو  ، مگر امساء مارا سامنسس  بناوي دو، 

� ، ٧محمد  هوسس جناسسس نسس محمد يا ؛،    بناوي فاطمة گهنا خوش يا، اهين بركة سي امساء

 .٨ان ئي جاسسس علي پر قرب

يا ؛، اهنا ماضي حال انسس مستقبل واضح كرو  اْ   ْاكلمات نورانية پرهي نسس هج مجلةؤ نسس الئن كروا ما

١٠ 

 ماضي ، حال ، مسقبل  ) ماركس٢( خوش خط نا مجلة   خوش خط سي لكهو   

١   

٢   

٣   

٤   

٥   

٦   

٧   

٨   
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متيطط امسال ذوق سليم نا نكات متعلق ْاقا موْىل نا كلمات سنا ؛، پرها ؛، اهين بركة لئي ْا ذكر 

 ٥                                                     كهو.ل مكرر پرهو انسس جواب 

 ؟    امساء � حبشة ما سوطط ديكهو

 

 

 ؟   نسس سوطط  گواره  نوتو ص عموالتنا فاطمة  

 

 

 ؟   پوتا نا سامنسس سوطط ديكهوا چاهتا هتا ص عموالتنا فاطمة  

 

 

 ؟      نسس سوطط فرمايو هتو ص ع� موالتنا فاطمة  صلع  رسول  اهللا  
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 ؟       تو موْىل ين خوشي نسس كئي طرح ديكهسو متيطط دنيا ما كهاطط ي جاسو  

 

 
 ١٥         مضمون  

 نو  مضمون  لـكــهو .سطر    ١٠دسنيچسس  لكهيال  ُعنوان  ماسي  كوئي  ايك  ُعنوان    پر              
 انسس  ْاخرة  ما  اهنا  فوائد    -دنيا       -"    دين   االنور*             "    لباس                               

  )   مؤمن مؤمن نو ائي ؛ (  املؤمن  اخ  املؤمن      *                                                                                             
 تنظف   انسس    طهارة     *                                                                                           

 -عنوان : 
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 ١٥                الحكم   
 مارا    ر ـمگ   كـرتو  وئي  اجر نو  سؤال نتهيـهي دو  هك  ميطط متنسس كـو   نسس  كـ)    "   اسس  محمد   متيطط لوگ  ١(

 قرابة  نا  لوگو   ين  محبة  نو سؤال كروطط چهوطط ".                                    
 ٣     هو .ـكـ�  ْاية  ل    ؛ ين     ْاية   ى  هجحْوْا  ِف         
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 ٣                                   ؟  ؛  كون   واال   قرابة حقيقة   نا    صلعرسول اهللا )      ٢(  
 

 

 
 ئي  طرح  كرسو؟ــين  محبة  متيطط ك  واال نا  قرابة   صلعْاج  نا  زمان  ما  رسول اهللا   )     ٣(   

                                                                                                                                                    ٣                                                                                                                                                                         برابر  مسجهي     نسس   جواب  لكهو.                                           
                        

 
 

 "ا  بّ ـوا  حُ ادُ ــــزَدوا  تَ ادُ ظظَتــ"    )  ٤(
 ٤                             ؟   اهنا  سي سوطط  فائدة  ائي ؛    ؟     متيطط   متارا  دوستو    انسس قرابة  نا  لوگو  نسس هدية   ْاپو چهو

 
 

 

 

                     ٢                       ه    "ِلمَ َع ن  ِم   ُغبلَ اَ    ِنؤِمـُمـال    ةـيَّ"  نِ                     حديث  ين  فحوى   لكهو .ْا          )  ٥(
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  ٢٠تربية    

نا بيانات  ط عْاقا موْىل  نا باره ما متنسس تربية برنامج ما تني اسبوع لگ 

ي كيدا ؛،   interviewسي مسجهاوا ما ْايو ؛ ، پرهاوا ما ْايو ؛، امها متيطط � بعض مؤمنني نا   
 ا واضح كرواهين روشين م

 الف)     متيطط امللتقى نا باره ما سوطط جانو چهو؟

 سات نكات ما سي  ٧ب )         اهنا 
 ترك الرىب    -١

 لباس االنور ( دارهي و رداء )    -٢

 لسان الدعوة -٣

 � سوطط شان سي هداية  ْاپي؟ رضواسطسس سيدنا محمد برهان الدين 
 

 ٤ سوطط جانو چهو؟
 

 ٢ترك الرىب:

 

 ٢االنور: لباس
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 ٢:لسان الدعوة

 

 

 ١٠.متعلق متارا عمل نا باره ما لكهو اهبة العشرة املباركة

  متيطط وعظ ما كتنا دن حاضر اسو؟
  ا منت قبل ْاؤسو؟نوعظ نا وقت سي كت

  متيطط اسكول سي رزا ليسو؟
  ظاهر كرسو؟و بكاء كئي طرح نوحه و عويل 

  ُپر جوش مامت كيم كرسو؟
  متيطط كيوارسس مرثية پرهسو؟ 

  ين شهادة ياد ؛؟ ع م متنسس حسني امام
 ين شهادتو ص ع اهل بيت ص ع مخسة اطهار متيطط

 پرهي انسس مسجهي ؛؟
 

  ؟متيطط كيوا كپرا ما وعظ ين جمالس ما ْاؤسو
  متيطط عشرة مباركة ما كئي خدمة كرسو؟
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 ١٠متهيد             

� مؤمنني نسس گهين   ط عگهنو  اهم عمل ؛،جسم انسس جان انسس زبان ين نظافة � باره ما حضور اعلْى   نظافة

 ٦كرو.  planningهدايات ديدي ؛، � هداية ين روشين ما متاري زندگي ين 

 planningجسم ، كپرا، گهر ين نظافة  واسطسس 

هر  روز   نظافة 

 واسطسس متارو عمل

 

اسبوع ما ايك وار 

weekly  عملو 

 

ورس ما  ايك يا بسس 

 وار كروا نا عملو
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  ٤نيچسس تصاوير ين مدد سي زبان انسس دل ين نظافة ما سي كوئي ايك ين نظافة نا باره ما ايك نوت لكهو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 االمتحان السنوي
 يوم السبت ١٤٤٠ذي الحجة الحرام  ٢٣ 

 الدرجة الثامنة
___________________نام:________  

 

Marks مـو اضيع 

 حفظ القران الكرمي  20 

 حفظ  االدعية 15 

 الفقه 20 

 االخبار 20 

 االدب 10 

 املوعظة 10 

 مضمون 15 

 الحكم 10 

 تربية 20 

 متظظيد 10 

 مجلة 150 
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   ٢٠ن      حفظ القرا 

 ايك دعاء ين تالوة كرئيسس ؛. رهسس اهنا  واسطسس اپنسس مهيشه قرْان جميد  ياد ) ١

         �  دعاء   نا بعض كلمات  ْا مثل ؛:  

 

 

 ٢   ْا دعاء كوئيسس  كونسس  سكهاوي ؛؟

نسس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � ــــــدعاء �  

   سكهاوي ؛.

 الفاظ ين سي  اهنسس ما  بعض الفاظ ويل جائي ؛ متيطط سورة الربوج ين تالوة مصطفى   )٢

                                                                                                                                                                                                               ١٠          مدد كرو   . وا ماخايل جگه ُپر كر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 واذاoانتــثرت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذاو oانفطرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علمت oـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واذا القبور oفجرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الذي  oبربك الكرميــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يا أيها االنسان ما  oما قدمت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف أي صورة ما شاء oـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فسوـك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 انسس   كرو  ا سامنسس احفاء پر جهاطط إخفاء كروو ؛  � ْاية ن  ما  حسب الذيل  ْايات شريفة  ) ٣

  ٤  .كرو نا سامنسس اظـظظار پر جظظاطط اظـظظار كروو ؛ � ْاية 

 

 اظـظظار إخفاء ْايات

    oومل يكن له كفوا احد 

    oمتعا لكم  والنعامكم

    oفاما من ثقلت موازينه

    oيايها االنسان ما غرك بربك الكرمي 

    oفاما من اويت كتبه وراء ظـظظره

    oاال من توىل وكفر

    oوما يغين عنه ماله اذا تردى

    oاال الذين ْامنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غري ممنون

 

مناجاة شريفة ليلة القدر   ما     ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ْاقا  ) ٤

        مبارك كرتا هوا  فرماوسس؛: اپنا  واسطسس  دعاء  ما 
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ين سالميت نسس نشر كروا  ه(خدا ين ذكر  قرْان جميد نا حفظ كرناراؤ سي أسس مارا رب تو مهيش

 واسطسس لشكرو نسس تيار كرجسس)

ْا  بيت  نا  معاين ين روشين ما ذكر  كرو هك   قرْان جميد نا حفظ  واسطسس متيطط سوطط كوشش  

 ٤كرسو؟               

 

 

 

 

 

 ١٥          حفظ االدعية 

                                ٣. مكمل لكهودعاء  يا      اللهم ثبت قدمي.... ... بيض وجهياللهم   ) ١
 
 

 
 ١                                 چهو  هت وقت  خدا   نا  نزديك  سوطط  مانگو  چهو؟  دعاء  پرهو � 
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منرب كري   فقرة ين ترتيب ما فرق كرسس ؛ متيطط ين تالوة كرتا هووا بعضْا دعاءمفضل  )٢
 ٥ .     اهين مدد كرو

 الذين ْاتاهم اهللا الكتاب والحكمة واتاهم ملكا عظيما 

  ط ع  الداعي االجل سيدنا وموالنا أبو جعفر الصادق عايل قدر مفضل سيف الدين 

 الطاهرين  {اللهم ان هذا داعي ْال محمد  

 وجعل در امامتهم يف سلك النص نظيما 

 وهو عصمة الالئذين و كهف املؤمنني 

 

 نا  فاتحة  ين  دعـــاء  نا بعد    قسانسس حدود  كرام    رضفجر  ين  مناز  ما   دعاة  مطلقني     )٣
 ٢  دعاء پرهو  چهو  ؟  ٢ كــئي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ١ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )   ٢ 

   ٤   �  بيوسس   دعاء  ين  پظظلي سطر  لكهو . ) ٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)   ١ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )   ٢

 



 الدرجة الثامنة   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٦ 

    ٢٠       الفقه

 ٢  كروو واجب ؛. داءانو كتنو حصة  ويل اهللا نسس  )مخس ما مال١
 

 

   ٢  داء كروو؟) ما كتين رقم داعي الزمان نسس ا )  حق النفس ( شروى٢
 

 

حفاظة واسطسس مال ين �  رض )  الداعي االجل الحي املقدس سيدنا محمد برهان الدين ْاقا٣

insurance  ٢  نا بدل كيو عمل كروا نو فرمايو؟  
 

 

  ٢ )پوتانا مال نسس زمان نا صاحب سي چهپاوو سوطط كظظوائسس؟ ٤
 

 

 
 ٥.   ـــــــــــــــــــــ  " صلوة  العليل "   ين ذكر  سي واضح  كرو     شريعة   محمدية   مسحاء بيضاء ؛
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 يكاكرسس تو  اْ عملو ما سي كوئي  إفطار ه شظظر رمضان ما اگر كوئي شخص جاين جوئي نسس روز  ) ٣

سس انسس ْا عملو نسس منرب ْاپي ترتيب كرو.يعين پظظال كيو عمل كر ه ين كفارة ْاپسس.متيططعمل كري � روز

 ٣ تو بيجو كرسس انسس � ي ممكن � هوئسس تو تيجو كرسس. اگر جو � ممكن � هوئي

 كرسسه نا مسلسل روز همظظين ٢ 

 زاد كرسسأيك گردن ْا 
 مسكني نسس مجارسس ٦٠ 

 

 ٤ لگاؤ. انسس غلط مجلة نا ْاگل  ) صحيح مجلة نا ْاگل٤

  گناسسس  هسكينة � شظظر رمضان ما زوال پظظال سفر كيدو تو اهنو روز
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 ٢٠         االخبار

                                 سؤال نا جواب تفسري سي لكهو،  الف) 

 ٤ ؟ لكهو نام    نا چار   ي سي كوئي امها ؛ داهمش هج ما مصر ) ١

٢ )١( 

٤ )٣( 
 

 

 ٤ ؟ يو اجنام بد ططسو � لعني نو  انسس ؟ ئي ما زمان نا داعي كيا فتنة   ين سليمان لعني ) ٢

  نو نام  رضداعي 

 

زوال پظظال گهرسس  انسس  ي شبري  شظظر رمضان ما اهنا گهر طرف پظظنچوا واسطسس سفر كيد

 گناسسس هين نية ي هيت تو اهنو روزه انسس اهين روزْاوي گيا 

 

زهراء � شظظر رمضان ما زوال پظظال سفر كيدو انسس زوال بعد گهرسس پظظنچا  تو اهنو 

 جائز ؛. هروز

 

  ماطط باوا نسس ديكهي مناز پوري پرهائي 
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سليمان نو  لعني

 اجنام بد

 

 

 

 

 ٥ كري مالؤ.                        ائي ؛ اهنسس  relateهج صاحب سي  شاناتْا ب) 

 صاحب نو نام مبارك شانات

ْاپ � دس ورس كرتا كم عمر ما قرْان 

 جميد حفظ كيدا

 قسسيدي عبد القادر حكيم الدين 

ْاپ � مؤمنني واسطسس ايك گهوٌرو وقف 

 كيدو هتو.

الداعي االجل الحي املقدس سيدنا محمد 

 رضبرهان الدين 

ْاپ بعض وقت سائل نسس پوري كيس 

 (يلي) ْاپي ديتا

 رضسيدنا داؤد بن قطب شاه الداعي االجل 

 رضالداعي االجل سيدنا طاهر سيف الدين  ْاپ � بيت اهللا نا داخلي پرده بنايا

تعمري ْاپ � سيفي هاسپضضل ين از سر نو 

 فرماوي

 قسسيدي باوا مال خان صاحب 
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 ٤ ؟ يو ظاهر معجزةطط سو بعد نا وفاة نا قسالدين  حكيم القادر عبد سيديج)  
 

 

 

 ٣ لكهو؟ نامو نا تعمريات تني ي كوئي ين رضالدين  سيف طاهر سيدنا ) د
 

 

 

 
 ١٠االدب  

 رضين شان ما سيدنا طاهر سيف الدين  قسسيدي عبد القادر حكيم الدين  )١

 فرماوسس ؛.

 
 

 ( ْاپ موىل � مؤمنني واسطسس كئينك خري ين رسم جاري كيدي )

 ٢لكهو .    ٢� هج رسومات جاري كيدي ؛ امها سي كوئي  قسْاپ موىل 
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 مدح نا صاحب فرماوسس ؛.  )٢

 

 

 ٤نظر ْاوسس ؛.ه نو سوطط جلو ع مما متنسس امام حسني  ط عقدر موىل  امام حسني نا داعي عايل
 

 

 
 
 

 ٤كري مالؤ.                    نصيحة نا بند نا پظظال مصرع نسس بيجا مصرع ساسس  )  ٣

 روتا هووا جنايا هنستا هووا گيا ؛ انكار ين خطاء ي ٌدرجو أسس اهل دينو

 اميان نو ؛ پايو تقوى نو منتهى ؛ كريي نا هج مقابل ناهنا ئي نسس منسسس

 حق نا دهين نسس سب وه اونچائي ما چٌرها ؛ ئيسس تو اهوا ئيسس ماطط نا رحم كي وه

 انكار ين خطاء تو ابليس نس خطاء ؛  صادقعلي ْا داعي سيف اهلدى ين طاعة
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 ١٠ املوعظة
 

 ذكر   پرها چهو ،     ٤)   نا  باره  ما  متيطط  طلب كروو (روزي     -طلب  الرزق    ) ١
هج ما ما يلي كري لكهو،  pointيا اهنسس  بناؤ   Mind Mapاهنسس مد  نظر  راكهي  نسس  ايك    

 ٦     نكات شامل هوئي

  طلب الرزق  ما  ثواب 
 طلب الرزق ين  شاكلة 
  كيو  ويپار  حالل  ؛  ،  كيو  حرام  ؛ 
   نا  ويپار  بابة   ارشادات  ط ع موىلسيدنا  عايل قدر 

 

 

 

 

 
 
 

 بتايو  انسس  اهنا  گناه  معاف يا    راسهتفطرس  فرشهت  نا  گناه  يا   تو خدا  �  اهنسس  استغفار   نو   ) ٢
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انسس عويل نسس  هنوحبكاء ، ين  ط عنا داعي عايل قدر موىل  ع م� ذكر ين بركة لئي امام حسني  متيطط
 ٤     ؟  ظاهر كروا ين نداء نسس كئي طرح لبيك كظظسو انسس اهنا سبب متنسس سوطط بركة ملسسس

 

 

 
 

 ١٥   مضمون
 

اختيار  كرو   انسس   اهنا  متعلق  مضمون      objectيا  مرتبة   يا     statusمتيطط  كوئي ي 
 لكهو.

 لفظ  استعمال  كري  سكو چهو.  ٢فقط   ند الضرورة  انگريزي  نا مضمون  ما  ع
 

 سسهوتكاش هك ميطط ........   

 

 

 
 
 

 3 امالء

 5 منايا افكار

 5 مواد ين  ترتيب

 2 حتسني اخلط
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 ١٠ الحكم

   فحوى  لكهو  .  ْا ْاية شريفة ين )  ١

 ٣ .....   َاّال َتعُبُدواَكبُّى رَ ْضَقَو

 فحوى  : 
 

 



 الدرجة الثامنة   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٥ 

 ٢ اهنا سي متنسس  متاري زندگي ما سوطط سبق ملو؟  
 

 

   ٣اقوال نسس اهين فحوى ساسس مالؤ.)  ٢ 
 

 راي الشيخ احب ايل من جلد الغالم
مظظوضضا نسس تعظيم ْاپو انسس ناهنا نسس رمحة كرو 
 تو قيامة نا دن منسس ملسو

 وقر الكبري وارحم الصغري تلقين غدا
گهر خريدوا پظظلسس پٌروسي نسس تپاس  متيطط

 كرو انسس سفر نا پظظلسس ساي نسس

 التمسوا اجلار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق
بزرگ شخص ين راي مارا نزديك 
نوجوان ين طاقة كرتا زيادة محبوب 
 ؛.

 

 فرماوسس ؛   :      ع م امرياملؤمنني )٣

   ِوحَدُة خري  من َجِليِس السَّوِءالَو   ةِ حَدالَو َنخري ِماحل الصَّ سُ يِلاجلَ               

  
 ين  روشين  ما   لكهو  هك    مبارككالم   گهين  امهية  هوئي ؛،  ْا    زندگي  ما  دوست  ين

 ١          متيطط  كونا  ساسس    دوسيت  كرسو   ؟  
 ١          دوسيت  كروا  ما  سوطط  خيال راكهسو ؟     
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  ٢٠تربية    

نا بيانات  ط عْاقا موْىل  ما تني اسبوع لگ  تربية برنامجنا باره ما متنسس 

ي كيدا  interviewسي مسجهاوا ما ْايو ؛ ، پرهاوا ما ْايو ؛، امها متيطط � بعض مؤمنني نا   
 ما واضح كرو؛،  اهين روشين 

 الف)     متيطط امللتقى نا باره ما سوطط جانو چهو؟

 سات نكات ما سي  ٧ب )         اهنا 
   ترك الرىب  -١
 لباس االنور ( دارهي و رداء )    -٢

 لسان الدعوة -٣

 � سوطط شان سي هداية  ْاپي؟ رضواسطسس سيدنا محمد برهان الدين 
 ٤ سوطط جانو چهو؟

 

 ٢ترك الرىب:

 

 ٢االنور: لباس
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 ٢:لسان الدعوة

 

 

 ١٠.متعلق متارا عمل نا باره ما لكهو اهبة العشرة املباركة

  متيطط وعظ ما كتنا دن حاضر اسو؟
  ا منت قبل ْاؤسو؟نوعظ نا وقت سي كت

  متيطط اسكول سي رزا ليسو؟
  ظاهر كرسو؟و بكاء كئي طرح نوحه و عويل 

  ُپر جوش مامت كيم كرسو؟
  متيطط كيوارسس مرثية پرهسو؟ 

  متنسس حسني امام ين شهادة ياد ؛؟
پرهي  ين شهادتو ص ع اهل بيت ص ع مخسة اطهار متيطط

 انسس مسجهي ؛؟
 

  ؟متيطط كيوا كپرا ما وعظ ين جمالس ما ْاؤسو
  متيطط عشرة مباركة ما كئي خدمة كرسو؟
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١٠متهيد               

� مؤمنني نسس   ط عگهنو  اهم عمل ؛،جسم انسس جان انسس زبان ين نظافة � باره ما حضور اعلْى   نظافة

 ٦كرو.  planningگهين هدايات ديدي ؛، � هداية ين روشين ما متاري زندگي ين 

 planningجسم ، كپرا، گهر ين نظافة  واسطسس 
هر  روز   نظافة 

 واسطسس متارو عمل
 

اسبوع ما ايك وار 
weekly  عملو 

 

ورس ما  ايك يا بسس 
 وار كروا نا عملو

 

 

 

 

 



 الدرجة الثامنة   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٩ 

  ٤نيچسس تصاوير ين مدد سي زبان انسس دل ين نظافة ما سي كوئي ايك ين نظافة نا باره ما ايك نوت لكهو.

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 االمتحان السنوي
 يوم السبت ١٤٤٠ذي الحجة الحرام  ٢٣ 

تاسعةالدرجة ال  
___________________نام:________  

Marks مـو اضيع 

 حفظ القران الكرمي  20 

 حفظ  االدعية 15 

 الفقه 20 

 االخبار 20 

 االدب 10 

 املوعظة 10 

 مضمون 15 

 الحكم 10 

 تربية 20 

 متظظيد 10 

 مجلة 150 
 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٢ 

 ٢٠  حفظ القرْان

 قرْان جميد  ياد رهسس اهنا  واسطسس اپنسس مهيشه ايك دعاء ين تالوة كرئيسس ؛. ) ١

         �  دعاء   نا بعض كلمات  ْا مثل ؛:  

 

 

 ٢ ْا دعاء كوئيسس  كونسس  سكهاوي ؛؟ 

 نسس سكهاوي ؛.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�  دعاء  

 ٥ اهنسس مدد كرو   . يططمصطفى سورةالطارق ين تالوة ما  بعض الفاظ ويل جائي ؛ مت                     )٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

النجم  *وما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الطارق *والسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نفس ملا عليها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *ــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خيرج من  *خلق من ماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    *ــ   مما خلق فلينظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوم تبلى  *ـــــــــــــــ   لقادرا� على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *بني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والترائب

  *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٣ 

انسس    كرو  فاء پر خجهاطط إخفاء كروو ؛  � ْاية نا سامنسس ا  حسب الذيل  ْايات شريفة   ما ) ٣  

  ٨  كرو. جظظاطط اظـظظار كروو ؛ � ْاية نا سامنسس اظـظظار پر 

 

 اظـظظار إخفاء ْايات

    o  ومل يكن له كفوا احد

     o   متعا لكم  والنعامكم

    o    فاما من ثقلت موازينه

        o    يايها االنسان ما غرك بربك الكرمي

       o    فاما من اويت كتبه وراء ظـظظره

    o      اال من توىل وكفر

    o     وما يغين عنه ماله اذا تردى

      o   اال الذين ْامنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غري ممنون

 

ليلة القدر   ما  مناجاة شريفة    ط عالداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين  ْاقا  ) ٤ 

        ما  اپنا  واسطسس  دعاء  مبارك كرتا هوا  فرماوسس؛:

 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٤ 

ين سالميت نسس نشر كروا  هسس مارا رب تو مهيشا(خدا ين ذكر  قرْان جميد نا حفظ كرناراؤ سي 

 واسطسس لشكرو نسس تيار كرجسس)
  

          ٥ْا  بيت  نا  معاين ين روشين ما ذكر  كرو هك   قرْان جميد نا حفظ  واسطسس متيطط سوطط كوشش كرسو؟    

 

 

 

 

 
                ١٥    حفظ االدعية                  

        ....    ... بيض وجهياللهم  ) ١

 اللهم  ال تؤتين  كتايب ...... 

خدا   نا   متيططهت وقت  دعاء لكهو ،ين ، � بيوسس انسس دابو هاـ   دهوو  چهو    منهـ وضوء  ما  

 ٧         لكهو     مفهوم امها سي كوئي ايك نو  نزديك  سوطط  مانگو  چهو؟

 -ين دعاء   منهـ 

 

 -دابا هاـ ين دعاء



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٥ 

 
 -فهومم

 

اهنا شروع نا كلمة     دعاء  پرهائي  ؛؟  هج ْا   تصوير  ما  هج  شاكلة  ؛   �  شاكلة  سي  )٢

 ٨لكهو.

    قياما )١

          

  قياما )٢

 

 

  قعودا )٣

 

 

  قعودا  )٤

 

 

 قعودا  : بيتهي نسس                         قياما : كهرا رهي نسس 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٦ 

 ٢٠       الفقه

 ٥ لگاؤ. انسس غلط مجلة نا ْاگل  صحيح مجلة نا ْاگل )١

 

ما ْاپوا ما ْايو   column؛ � ئي� تكبرية ما هج كظظوا نو هو ؛ ئيتكبرية هو ٥جنازة ين مناز ما )٢

 ٥ ؛. ئياهنسس منرب ْاپي ترتيب كرو هك كيا تكبرية ما سوطط كظظوا يطط  ؛ مت
 

 

  تو امام  ميت نا سينة نا مقابل كهٌرا رهسس. ين مناز ما ميت مرد هوئي جنازة

  جنازة ين مناز ما ميت بئريو هوئسس تو امام  ميت ناماا  نا مقابل كهٌرا رهسس.

  جنازة ين مناز ما مردو صف باندهي نسس بيضضهي جائسس.

  ط تكبرية ظاهر بولسس.جنازة ين مناز ما تكبرية نا درميان قنوت خمفي ما پٌرهسس فق

  ميت نسس جلدي دفن كروو مستحب ؛.

  گذرنار نا واسطسس دعاء كرسس.

  متام مؤمنني مؤمنات  نا واسطسس دعاء كرسس.

  خدا تعاىل نو محد انسس ثناء كرسس

  پر صلوات پٌرهسس. صلعانسس ْال نيب  صلعنيب 

  پر صلوات پٌرهسس. صلعانسس ْال نيب  صلعنيب 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٧ 

 ٦ جنازة نسس لئي نسس جاوا ما كيو عمل كروو جوئيسس انسس كيو عمل � كروو جوئيسس � لكهو.) ٣
 

 عمل � كروو جوئيسس عمل كروو جوئيسس

  

  

  
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٨ 

 ٢٠   االخبار

ي طرح مين نا مؤمنني نو امتحان � كئ رضاعي سيدنا محمد عز الدين مين نا ْاخري د)١

  ٥دو؟لي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيدنا  متيطط  ْا  سال االخبار ما  "  مقام داعي الستر "   متعلق   هج  پرها  چهو  اهنسس  داعي الزمان )٢

 ٤.نكات   لكهو   ٤ين   ذات  مباركة  سي   وصل  كري  چار     ط ععايل قدر مفضل سيف الدين 

١  

٢  



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

٩ 

٣  

٤  

 

 ٥      كري مالؤ.                                      ائي ؛ اهنسس  relateْا شانات هج صاحب سي        )٣

 صاحب نو نام مبارك شانات

مين ين سفر سي پدهارا تو منصور اليمن ْاپ 

� ْاپ   نسس عقيق اليمن نو خطاب  رض موْىل

 عطاء فرمايو

 قساملوىل االجل سيدي  خاجني فري  

سونا  يططدمشن سيسة ين گويل مارسسس تو مهجو 

 سويچاندي ين گويل مار

الداعي االجل الحي املقدس سيدنا محمد برهان 

 رضالدين 

اهوا بلند رتبة ما امتحان ي اهوا سخت 

 ئيا

الداعي االجل سيدنا عايل قدر مفضل سيف الدين 
 ط ع

 قسسيدي  حسن بن نوح  وار مين ين سفر فرماوي بار 

 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٠ 

 ؟  )   متيطط حدود فضالء ين سرية ين ذكرو پرها چهو٤

امها � سگال كئي شان سي دعاة مطلقني ين خدمة كيدي، انسس موْىل پر فداء يا اهين   

 هداية ؛، � ذكر ين بركة لئي 

ين كيم خدمة كرسو انسس فداء  ط عين ذكر سي واضح كرو هك متيطط ْاقا موْىل   - صاحب ٢كوئي بسس 

 ٦.    اسو

 

اهين  صاحب نو نام 

اهين بركة انسس متيطط خدمة 

كيم فداء اسو انسس لئي 

 خدمة كرسو
٣ 

 

 

 

 

صاحب نو نام  اهين 

خدمة انسس متيطط اهين بركة 

لئي كيم فداء اسو انسس 

 خدمة كرسو
٣ 

 

 

 

 

 

  



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١١ 

 ١٠االدب     

 سطر ما واضح كرو هك  ٥ين نصيحة نا بند ين بركة لئي  قسسيدي صادقعلي صاحب  )١

نو دامن كئي طرح اموو انسس � دامن  اموا سي مؤمن خملص نسس سوطط بركة ط ع عايل قدر موىل 

 ٤ ملسس ؛؟

 

 

 
 
 
 
 
 

 صاحب فرماوسس ؛مدح نا  )٢

 

 

 

 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٢ 

�  يططنو سوطط خوشي ؛؟ متط ع يام ما عايل قدر موىل ايام گهنا قريب ؛ � اعشرة مباركة نا 

 ٤كيدي ؛؟   انسس نية  هبة اخوشي حاصل كروا واسطسس سوطط 

 
 
 
 
 
 

 ٢كري مالؤ.          نا پظظال مصرع نسس بيجا مصرع ساسس ابيات ين ) قصيدة  ٣

 
 جتده مزيال عنك ما لك من شكوى فها هو مشس يف دعاة جحاجح

 هم النعمة العظمى هم الغاية القصوى يف جنة اخللد مرتقىه التباع

 اقامتهم يف الستر موالتنا اروى وصلى على طه وعترهت االوىل

 واضداده يف قعر هاوية مهوى فيا أيها املكروب لذ جبنابه

 

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٣ 

   ١٠  املوعظة

 ١  عقيقة والدة سي كيا كيا دنو ما كري سكائي ؛؟) ١

 
 

كوئي ي هو امها سي پرها چاملعاشرة ين متيطط هج ذكرو حسن اخالق حسنة انسس  .٢

 ٥ ئي طرح  عمل  كرسو  � لكهو.ـمتيطط متاري  زندگي  ما  اهنا  مطابق  كانسس اخالق لكهو. پانچم

____________________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________

____________________________________________ 
 
 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

١ 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٤ 

 ٤ لگاؤ. انسس غلط عمل نا سامنسس   )صحيح عمل نا سامنسس ٣
 

  نا وه بال نسس كظظوائسس هج بال ساسس اهين والدة ائسس ؛عقيقة مولود 

  عقيقة نا بكرا ما كوئي خامي � هووي جوئيسس 

  ذبيحة نا پظظلسس جانور نسس شكر نو پاين پالوسس

  ذبيحة مضضي پر كروي جوئيسس

 

 ١٥   مضمون
 

 كرو   انسس   اهنا  متعلق  مضمون  لكهو.اختيار      objectيا  مرتبة   يا     statusمتيطط  كوئي ي 
 لفظ  استعمال  كري  سكو چهو.  ٢مضمون  ما  عند الضرورة  انگريزي  نا  فقط  

 

 هوتسسكاش هك ميطط ........   

 

 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

 3 امالء

 5 منايا افكار

 5 مواد ين  ترتيب

 2 حتسني اخلط

        
     

 



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٥ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٦ 

 ١٠    الحكم

 ٢   فحوى  لكهو  .  ين شريفةْاية    )  ١

 " ان احسنتم احسنتم النفسكم"
 

 

 

 ٦     كامل الف نسس كامل ب ساسس مالؤ )٢

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

 جان نسس � پسند هوئسس

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

 دنيا ين مضضهاس ْاخرة ين كرواهضض ؛

مرارة الدنيا حالوة االخرة وحالوة الدنيا مرارة 

 االخرة

عمل كروا پظظال تدبري كروو متنسس پستاوا  •

 سي امان ما راكهسسس

 

   "ا دً غَ   كَ لِ   ْ ل  ذاعِ ي فَ نّ اِ   ئيٍ ـشلِ   نَّ ولَ قُ ـت  الَ وَ  "   عاىل  فرماوسس ؛   : خدا  ت ) ٢

ين ضرورة ؛،  �  مثل تدبري كروا    planningزندگي  ما  هر  عمل  كروا  واسطسس  تدبري   
 مثال  لكهي  واضح  كروايك  ي  كوئي   سي  متنسس سوطط  فائدة  اسسس ؟

 ٢                               انشاء اهللا كهوا سي متنسس سوطط فائدة اسسسامها  



 لدرجة التاسعةا   هـ ١٤٤٠االمتحان السنوي 

١٧ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 ٢٠تربية              

نا بيانات  ط عْاقا موْىل  ما تني اسبوع لگ  تربية برنامجنا باره ما متنسس 

ي كيدا  interviewسي مسجهاوا ما ْايو ؛ ، پرهاوا ما ْايو ؛، امها متيطط � بعض مؤمنني نا   
 ا واضح كرو؛،  اهين روشين م

 الف)     متيطط امللتقى نا باره ما سوطط جانو چهو؟

 سات نكات ما سي  ٧ب )         اهنا 
   ترك الرىب  -١
 لباس االنور ( دارهي و رداء )    -٢

 لسان الدعوة -٣

 � سوطط شان سي هداية  ْاپي؟ رضواسطسس سيدنا محمد برهان الدين 
 ٤ :لتقىم
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 ٢ترك الرىب:

 

 ٢االنور:لباس 

 

 ٢:لسان الدعوة

 

 

 ١٠.متعلق متارا عمل نا باره ما لكهو اهبة العشرة املباركة

  متيطط وعظ ما كتنا دن حاضر اسو؟
  ا منت قبل ْاؤسو؟نوعظ نا وقت سي كت

  متيطط اسكول سي رزا ليسو؟
  ظاهر كرسو؟و بكاء كئي طرح نوحه و عويل 

  ُپر جوش مامت كيم كرسو؟
  متيطط كيوارسس مرثية پرهسو؟ 

  متنسس حسني امام ين شهادة ياد ؛؟
پرهي  ين شهادتو ص ع اهل بيت ص ع مخسة اطهار متيطط

 انسس مسجهي ؛؟
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  ؟متيطط كيوا كپرا ما وعظ ين جمالس ما ْاؤسو
  متيطط عشرة مباركة ما كئي خدمة كرسو؟
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 ١٠متهيد             

� مؤمنني نسس   ط عگهنو  اهم عمل ؛،جسم انسس جان انسس زبان ين نظافة � باره ما حضور اعلْى   نظافة

 ٦كرو.  planningگهين هدايات ديدي ؛، � هداية ين روشين ما متاري زندگي ين 

 planningجسم ، كپرا، گهر ين نظافة  واسطسس 
هر  روز   نظافة 

 واسطسس متارو عمل
 

اسبوع ما ايك وار 
weekly  عملو 

 

ورس ما  ايك يا بسس 
 وار كروا نا عملو

 

 

  ٤نيچسس تصاوير ين مدد سي زبان انسس دل ين نظافة ما سي كوئي ايك ين نظافة نا باره ما ايك نوت لكهو.
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