
16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb LvQ)  

welq : Zvjxgyj gvmv‡qj I gvmb~b †`vÔAv 

ZvwiL : 1 kvevb/18 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 

Zvjxgyj gvmv‡qj  

5wU cÖ‡kœi DËi `vI    510 = 50 

 

1| wgmIqv‡Ki mybœvZ KqwU I wK wK ? 

2| Ah~ f‡½i KviY KqwU I wK wK ? 

3| Zvqv¤§y‡gi dih KqwU I wK wK ? 

4| bvgvh f‡½i KviY KqwU I wK wK ? 

5| wØZxq ivKvAv‡Z cÖ_g wmR`vq KqwU gvmAvjv I wK wK ? 

6| n‡R¦i dih KqwU I wK wK ? 

7| `v‡qgx mybœvZ¸‡jv ej ? 

 

gvmb~b †`vÔAv 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI   510 = 50 

 

1| Bw Í̄Äv n‡Z †ei n‡q †Kvb& †`vÔAv cwo‡Z nq ? 

2| Ah~i †k‡l †Kvb& †`vÔAv cwo‡Z nq ? 

3| bZzb Kvco cwiavb Ki‡Z †Kvb& †`vÔAv cwo‡Z nq ? 

4| Lvevi ïiæ‡Z †Kvb& †`vÔAv cwo‡Z nq ? 

5| So-e„wói ÿwZ †_‡K evwPevi Rb¨ †Kvb& †`vÔAv cwo‡Z nq ? 

   6| gmwR‡` cÖ‡ek Kwievi mgq Kx †`vÔAv cwo‡Z nq ? 

7| †`vÔAv‡q Kzb~Z gyL ’̄ ej| 

 

16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb LvQ)  

welq :  †P‡nj nv`xm, Lyrev I AvÕgvj 

ZvwiL : 30 iRe/17 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 †P‡nj nv`xm 

3wU cÖ‡kœi DËi `vI    310 = 30 

1| nv`xm Kv‡K e‡j ? Dnv KZ cÖKvi I wK wK ?  

2| Bj&g m¤úwK©Z 2wU nv`xm A_©mn gyL¯’ ej| 

3| Ò†bK mšÍvb wcZv-gvZvi w`‡K hZevi my „̀wó‡Z ZvKv‡e, ZZwU  

     Keyj n‡R¦i mIqve cv‡e|Ó nv`xmwU ivex (eY©bvKvix)-Gi bvgmn  

     Aviwe‡Z gyL¯’ ej |  

4| 2bs nv`xmwU A_©mn gyL¯’ ej | 

5| wb‡Pi nv`xmwUi A_© gyL¯’ ej: 

ـ ىف اجلنةقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحب سنىت فقد أحبىن ومن أحبىن كان معى   
Lyrev 

1wU cÖ‡kœi DËi `vI    120 = 20 

1| C`yj wdZ&‡ii Lyrev gyL¯’ ej| 

2| weev‡ni Lyrev gyL¯’ ej| 

AvÕgvj  

5wU cÖ‡kœi DËi `vI    510 = 50  

1| cv‡qi Av½yjmg~n wLjvj K‡i †`LvI|  

2| C‡`i bvgvh Av`vq K‡i †`LvI|  

3| AvK¡xKvn Kivi wbqg ej | 

4| gwnjv gvB‡q¨‡Zi Kvd‡bi Kvco KqwU I wK wK ? 

5| gv_v gv‡Qn K‡i †`LvI| 

  6| cyiæ‡li wmR`vn K‡i †`LvI| 



16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb LvQ)  

welq : &AvKv‡q` I ZvRfx`yj KziAvb  

ZvwiL : 28 iRe/15 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

AvKv‡q` 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI     510 = 50 

 

1| Kvwjgv‡q ZvgRx` A_©mn gyL ’̄ ej| 

2| Cgv‡b gyRgvj A_©mn gyL¯’ ej| 

3| Avjøvn ZvÔAvjvi `kwU ¸YevPK bvg A_©mn gyL¯’ ej| 

4| ZvK`xi A_© Kx ? gvbeRvwZi m„wói KZ eQi c~‡e©  

    ZvK`xi wbav©iY K‡i‡Qb ? 

5| Ke‡i KqwU I wK wK cÖkœ Kiv n‡e ? 

6| cÖwm× Pvi †d‡ikZvi cwiPq `vI| 

7| wewkó 5 Rb  bexi bvg ej| 

 

ZvRfx ỳj KziAvb   

5wU cÖ‡kœi DËi `vI    510 = 50 
 

1| byb mvwKb I Zvbfxb KZ cÖKv‡i cov hvq I Zv wK wK ? 

2| g‡Ï e`j Kv‡K e‡j ? D`vniYmn ej| 

3| by‡b KzZwbq¨vn Kv‡K e‡j ? eywS‡q ej| 

Kq Ae ر   |4 ’̄vq  †cvi K‡i co‡Z nq ? 

5| mv³vn A_© Kx ? D`vniYmn ej| 

س ث  |6       Ges  ص  Gi gvLivR ej| 

     7| gÏ A_© wK ? g‡Ïi nid KqwU I wK wK ? 

16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb LvQ)  

welq : KziAvb wndR, KziAvb bvwhiv 

ZvwiL : 29 iRe/16 Gwcj # c~Y©gvb : 100 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI     520 = 100 
 

1| m~iv K¡`i gyL¯’ ej| 

2| m~iv evKviv-Gi cÖ_g iæKz gyL¯’ ej | 

3| m~iv gyhvw¤§j-Gi cÖ_g `k Avqv‡Zi (bv‡hiv) co| 

4| m~iv Av‡j Bgivb-Gi 15 bs AvqvZ, 20 bs AvqvZ †`‡L     

     †`‡L  co| 

5| m~iv `vnvi-Gi cÖ_g `k AvqvZ bv‡Riv wZjvIqvZ Ki| 

       6| m~iv Beivnxg-Gi 15bs AvqvZ †_‡K 25bs AvqvZ †`‡L  

             †`‡L wZjvIqvZ Ki|



16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb 2q †kÖYx)  

welq : KziAvbyj Kvixg bv‡hiv I wndR 

ZvwiL : 30 iRe/17 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI      520 = 100 
 

1| m~iv ûgvhvn gyL¯’ ej| 

2| m~iv Avw`qvZ gyL ’̄ ej| 

3| m~iv nvk‡ii cÖ_g `k AvqvZ †`‡L †`‡L co| 

4| m~iv wR¦b-Gi wØZxq iæKz bv‡Riv wZjvIqvZ Ki| 

5| m~iv gyÏvm&wmi-Gi cÖ_g c„ôv bv‡Riv wZjvIqvZ Ki| 

6| m~iv gyZ¡vdwddxb-Gi  1 bs AvqvZ †_‡K 15 bs  

     AvqvZ ch©šÍ †`‡L wZjvIqvZ Ki| 

 

 

 

 

 

 

16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb 2q †kÖYx)  

welq : BmjvwgqvZ 

ZvwiL : 29 iRe/16 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 

10wU cÖ‡kœi DËi:                                      1010 = 100 
 

1| Kvwjgv‡q ZvInx` A_©mn gyL¯’ ej| 

2| Cgv‡b gyRgvj A_©mn gyL¯’ ej|  

3| iæKz‡Z KqwU gvmAvjv I wK wK ? gyL¯’ ej| 

4| †ivhv f‡½i KviY KqwU I wK wK ? 

5| Nyg †_‡K ‡R‡M †Kvb †`vÔAv co‡Z nq ? 

6| Lvevi †k‡l †Kvb †`vÔAv co‡Z nq ? 

7| Ò†Zvgvi `xb‡K LvwU Ki, Aí  AvgjB bvRv‡Zi Rb¨  

     h‡_ó nB‡e|Ó   nv`xmwU ej| 

        8| 11 bs nv`xm †_‡K 15 bs nv`xm ch©šÍ nv`xm¸‡jv gyL¯’  

             ej| 

9| mybœvZ ZwiKvq cyiæl I gwnjvi iæKz K‡i †`LvI| 

10| Zvqv¤§yg K‡i †`LvI| 

 



16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

(KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb 2q †kÖYx)  

welq : Av`k© evsjv wkÿv  

ZvwiL : 1 kvevb/18 GwcÖj #   c~Y©gvb : 100  
 

1| kãv_© wjL : (10wU)                                                        20 

    DËg, cÖej, wnRiZ, g‡bvig, cÖwm×, „̀k¨, me©`v, w``vi, AMva, 

    ms‡KvP, cY, RMr| 

2| Ôwkïi cYÕ A_ev Ômevi my‡LÕ KweZvwU Kwei bvgmn cÖ_g 8jvBb  

     gyL ’̄ wjL|                                                                    20 

3| ms‡ÿ‡c DËi `vI : (4wU)                                        45 = 20 

   K) Avgv‡`i †`kwU †Kgb ? 

   L) Kwe wb‡Ri Lvevi Kv‡`i gy‡L wewj‡q w`‡Z Pvb ? 

   M) ms‡ÿ‡c Avjøvni cwiPq `vI| 

   N) me©cÖ_g Pvlvev` K‡ib †K ? 

   O) wKfv‡e kix‡ii hZœ wb‡Z nq ? 

   P) Kv‡K mK‡j eo g‡b K‡i ? 

4| evK¨ iPbv Ki : 4wU                                                         20 

   cweÎ, †ivhv, AMva, meyR, AeyS, DËg, gyw³| 

5| k~b¨¯’vb c~iY Ki : (5wU)                                                   20   

    K) gb ----- f‡i I‡V| 

    L) KZ my›`i Avgv‡`i G -------| 

    M) e„ÿ‡ivcb Kiv --------- mgZzj¨| 

    N) †e‡nk‡Z †Kv‡bv cÖKvi ------- †bB| 

    O) MvQ evwoi ------ e„w× K‡i| 

    P) mvZ w`‡b --------| 

    Q) wZwb wb‡R N‡i e‡m -------- w`‡Zb| 

    R) Avjøvn GKgvÎ --------- Dchy³| 

 

16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb 2q †kÖYx)  

welq : My English Reader (Two) 
ZvwiL : 2 kvevb/19 GwcÖj # c~Y©gvb : 100  

 

1| kãv_© wjL : (10wU)                                       10 

     money, language, holy, alive, read, sleep, teacher, 

     play,  idle, cloth, star, mercy.  

2| Kwei bvgmn  “Allah” A_ev “Prayer” KweZvwU wjL|                                    10 

3| evsjv Ki :                                                                             10 

     I am Hasan. I am a student. I read in class two. My  

     father‟s  name is Abdur Rahim. He is a teacher. 

     We are happy in life by the grace of Allah. 
4| Bs‡iwR Ki : (5wU)                                                                   15 

    K) wZwb GKRb wkÿK| L) Zvi bvg dvwZgv| M) Avwg evwo hve|  

    N) Zzwg †Kgb Av‡Q| O) Avjøvn GK| P) Avjøvn `qvjy| 

5| Bs‡iwR‡Z DËi `vI : (5wU)                                                         15 

a. Who is your prophet ? 
b. How old are you ? 
c. What is the key to heaven ? 
d. Who is our lord ? 
e. Has Allah created us ? 
f. Will you go to Charmonai ? 

6| k~b¨¯’vb c~iY Ki :                                                                    10 

a. How -------- you ? 
b. Allah is all ------ all. 
c. You ---------- Ali. 
d. I ------- in class two. 
e. Hasan is -------- honest man. 

7| evK¨ MVb Ki : (5wU)                                                    10 

     student, sky, Allah, age, fan, bag, see. 
8| Alphabet Kv‡K e‡j ? Dnv KZ cÖKvi I wK wK  ?                          10 
9| Bs‡iwR‡Z 7 w`‡bi bvg wjL|                                                     10 



16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb 2q †kÖYx)  

welq : Av`k© MwYZ wkÿv (2q) 

ZvwiL : 29 iRe/16 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 

            [10wU cÖ‡kœi DËi `vI]      1010 = 100 

1| K_vq wjL : (10wU)  

    24,  19,  15,  23,  50,  70,  90,  85,  88,  44,  93,  17 

2| As‡K wjL : (10wU)  

    †ZwÎk, cuwPk, †lvj, EbwÎk, mvBwÎk, mvZvk, Kzwo, GKvbeŸB, Pzqvbœ,  

    evlwÆ, wZqvËi, PweŸk| 

3| ’̄vbxq gvb wbY©q Ki : 27,  81,  284,  79,  3432 

4| †Rvo I †e‡Rvo Avjv`v K‡i wjL : 26,  31,  38,  49,  66,  83,  27,  78 

5| bvgZv wjL : (1wU) 7  A_ev 9 Gi bvgZv wjL| 

6| k~b¨¯’vb c~iY Ki : (5wU)  

    K)     `k mvZ = 67  L)     cqmv = 1 UvKv   M) 30w`b =      gvm  

    N) 7w`b =       mßvn   O) wZb `k      = 38  P) 23 Ñ 9 =  

7| †hvM Ki :    K) 271     L) 29 + 27 =  

                     + 182 

    we‡qvM Ki :  K) 84      L) 25 Ñ 14 =  

                      Ñ 22 

8| KziAvb kix‡d g°x m~iv 87wU I gv`vbx m~iv 27wU| KziAvb kix‡d †gvU  

     KZwU m~iv Av‡Q ? 

9| `ywU msL¨v GK‡Î 65| †QvUwU 32 n‡j, eowU KZ ? 

10| GKevi mvjvg w`‡j 90wU †bKx nq| •`wbK 15evi mvjvg w`‡j KZ 

      †bKx n‡e ? 

11| ¸Y Ki :    49        fvM Ki :  7) 84 ( 

                   13 

12| GKwU Kj‡gi `vg 9 UvKv n‡j, 63 UvKvq KZwU Kjg cvIqv hv‡e ? 

16Zg †K› ª̀xq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (wKivAvZzj KziAvb 2q †kÖYx)  

welq : Aviex mvwnZ¨ # wKZve : Avj-wKivAvZzj Avivweq¨vn& 1g LÛ 

ZvwiL : 28 iRe / 15 GwcÖj #    c~Y©gvb : 100 

          5wU cÖ‡kœi DËi `vI:         520 = 100 

1| kãv_© wjL : (10wU)  

 ، مصباح ، وطن ، ولد ، زىر ، دجاجة ، مفتاح ، ساعة ، علم
 ـ الشارع ، السوق ، منارة ، مسك ، مروحة

2| Aviex Ki : (5wU)  

Bnv Pvwe, GKwU MvQ, Dnv GKwU bZzb Nwo, ỳwU evwZ, 

10wU gv`ivmv, Avwg cvb Kwibv, †m †ei n‡q‡Q| 

3| evsjvq Abyev` Ki : (5wU)  

  ، عالية منارة تلك ، مجيل كرسى ىذا ، الطاولة فوق الطبشورة
 ـ طرىّ  مسك ذلك ، لذيذة تفاحة ىذه ، جّيد كتاب

4| wb‡Pi kã¸‡jvi Aviex Ki : (10wU)  

  Nwo, e¨vM, Ni, †Pqvi, Rvbvjv, Zvjv, fv‡jv, my›`i, my¯^v ỳ, 

UvUKv, DuPz, †Kv_vq, eø¨vK‡evW©| 

5| k~b¨¯’vb c~ib Ki : (5wU)  

  ، شجرة ------ ، سيارة ------  ، بيضة ------
 ، ----- احلديقة ، ----- مفتاح ىذا عصافًن، -----

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

 evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

(KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : evsjv  

wKZve : Av`k© evsjv cvV  

ZvwiL : 5 kvevb/22GwcÖj  

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

 

1| Kwei bvgmn ÔA½xKviÕ A_ev ÔhghgÕ KweZvi cÖ_g 10jvBb gyL ’̄ wjL|                           10 

2| kãv_© wjL :  (10wU)                                                                                       10 

    ggZv, wki, †ejvf~wg, †miv, aej, m¤̂j, cÖK…wZ, m uvS, g„M, cyY¨, wkwei, Rbbx|  

3| iPbvg~jK DËi `vI : (4wU)                                                                    64 = 24 

    K) MÖvg evsjvi cÖvK…wZK iƒ‡ci eY©bv `vI|  

    L) e`‡ii hy× wK‡mi cÖgvY ? 

    M) beyIqvZ jv‡fi c~‡e© ivm~j (mv.) Gi RxebPwiZ †Kgb wQj ? 

    N) ivRv wiPv‡W©i †ivMgyw³i Kvwnbx eY©bv Ki| 

    O) nhiZ gvIjvbv AvZnvi Avjx in.-Gi evj¨ I wkÿvRxe‡bi K_v ms‡ÿ‡c wjL| 

    P) myjZvb wMqvm DÏx‡bi kvmbvg‡j G †`‡ki Ae ’̄v †Kgb wQj ? 

4| ms‡ÿ‡c DËi `vI : (6wU)                                                                      64 = 24 

    K) Bqvigy‡Ki hy‡× Dfq c‡ÿi •mb¨ msL¨v KZ wQj ? 

    L) Kwe wkï‡`i wK‡mi mv‡_ Zzjbv K‡i‡Qb ? 

    M) gyKzUgwb Kv‡K ejv nq ? 

    N) K¤̂j Avbvi ci bex (mv.) Kx Ki‡jb ? 

    O) ivLvj †Q‡ji gv †Kv_vq _v‡K ? 

    P) †d‡ikZv aej †ivMx‡K Kx w`‡jb ? 

    Q) †kL mv`x Kv‡K eo e‡j wQ‡jb ? 

    R) KvRjv w`w` †Kv_vq †M‡Q ? 

    S) Avey Rv‡nj‡K †K nZ¨v Ki‡jv ? 

5| e¨vL¨v Ki : (1wU)                                                                                            8 

    K) Nywg‡q Av‡Q wkïi wcZv me wkï‡`i AšÍ‡i| 

    L) mZ¨ b¨v‡qi A ¿̄ w`‡q Kie mwe Rq| 

6| wecixZ kã wjL : (5wU)                                                                                    5 

    Afq, AjxK, gh©v`v, `vwg, mZ¨, bZ, PwiÎevb| 

7| evK¨ iPbv Ki : (5wU)                                                                           52 = 10 

    A ¿̄, mvnviv, cÖfvZ, wkgyj, mZZv, cÖRvcwZ, Rq, Av‡jv| 

8| k~b¨¯’vb c~iY Ki :                                                                                           5 

    K) mKj -------- ab¨ K‡e dzU‡ev †gvivI --------| 

    L) fvO‡Z cvwi ------- KovB| 

    M) --------- Zzwg weRqx exi| 

    N) Zzwg Áv‡bi -------- | 

    O) AvZ¥v †Zvgvi ---------| 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : evsjv  

wKZve : Av`k© evsjv wkÿv 

ZvwiL : 5 kvevb/22GwcÖj  

 c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

 

1| kãv_© wjL : 10wU                                                                                           10 

    †m․g¨,  †kvwYZ,  †`qv,  wkLi,  AiY¨,  wea„Z,  åvšÍc_,  cqMvg,  †m․a,  gg©K_v,  

    cwiPh©v, Abœ, AcPq| 

2| Kwei bvgmn Òevsjv fvlvÓ A_ev ÒK…lKÓ KweZvi cÖ_g 10 jvBb gyL¯’ wjL|                     10 

3| iPbvg~jK cÖ‡kœi DËi `vI : (4wU)                                                          7  4 = 28 

    K) bex ivm~jM‡Yi KvR Kx ? eywS‡q wjL|    

    L) Kwe c~wY©gv iv‡Zi weeiY wKfv‡e w`‡q‡Qb ? 

    M) 1971 mv‡j ¯̂vaxbZvi hy‡×i cUf~wg Av‡jvPbv Ki|  

    N) evsjv fvlv Avgv‡`i Kv‡Q cÖv‡Yi †P‡q wcÖq †Kb ? 

    O) em‡šÍi Avwef©v‡ei m‡½ cÖK…wZi wK cwieZ©b N‡U ?    

    P) e`i hy× wK‡mi cÖgvY ? 

4| ms‡ÿ‡c DËi `vI : (5wU)                                                                    5  3 = 15 

    K) K…lK wKfv‡e dmj djvq ?               L) †m․iRMr Kv‡K e‡j ? 

    M) dz‡ji gZ wgwó nv‡mb †K ?                N) gynvwRi I Avbmvi Kv‡`i e‡j ? 

    O) evsjv‡`‡ki wkí KZ cÖKvi I wK wK ?   P) †Kv_vq e„wó Gj ? 

    Q) nhiZ †jvKgvb Av. Gi cwiPq `vI| 

    R) •PZvjx Kv‡K e‡j ? •PZvjx  †Kvb FZz‡Z Avwefv©e nq ? 

5| e¨vL¨v wjL : (1wU)                                                                                           8 

    K) bZzb cvZv G‡jv e‡j Ñ dz‡ji †g‡q Rv‡M| 

    L) dz‡ji ey‡K MÜ †hgb Ñ evsjv fvlv †gv‡`i †Zgb| 

6| evK¨ iPbv Ki : (5wU)                                                                                     10 

     AvRvb, †Lqv, `vZv, Abœ, m„Rb, mvi, DcKvi| 

7| k~b¨ ’̄vb c~iY Ki :                                                                                           5 

    K) k‡ãi ZxeªZv gvcv nq ------- Øviv|    L) Zvi †Kvb -------- †bB| 

    M) evsjv Avgv‡`i -----------|             N) g°vi ---------- †MvÎ Zvi Rb¥| 

    O) †Kvgj K‡Ú Kwnj ---------| 

8| mvaviY Ávb : (5wU)                                                                                       10 

    K) Avgv‡`i weRq w`em †Kvb Zvwi‡L ?            L) †mvbvjx Auv‡ki †`k ejv nq †Kvb& †`k‡K? 

    M) evsjv‡`‡ki †kÖô fvlvwe` †K ?                  N) RvZxq ¯§„wZ‡m․a †Kv_vq Aew ’̄Z ? 

    O) c„w_ex‡Z KqwU gnv‡`k ?                         P) evsjv‡`‡k KqwU †Rjv ? 

    Q) evsjv‡`‡ki ivRavbx XvKvq †K ¯’vcb K‡ib ? R) KziAvb kixd KZw`‡b bvwhj nq ? 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

 gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq: D`~© mvwnZ¨ 

 : wKZve  س قبساچپه      دهرسى اتكب  ه  ىلہپارده اك اقدعن  ه 

ZvwiL : 2 kvÔevb/19 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

[9 bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI| 8  12 = 96] 

1bs cÖkœ :  kãv_© wjL :   

 

 

 
ر  ۔   وتك  ۔   رسخ  ۔   وخب   ۔  ہ

ك
ك

َ

ي    ۔ ش

فلس
م

   ۔   اطع  ۔   

 

ان

 

 م ۔   ٹ

ي

 

عظ

 

ت

وىٹن   ۔   یلق ۔  تقفش  ۔    
 
 

 ۔  چ

2bs cÖkœ : D`~© Ki :  

            b¨vq, Avðh©, Acgvb, ei`vkZ, PU, wVKvbv, K‡VviZv, kÎæZv, esk, †ckv, Aeqe, weQvbv| 

3bs cÖkœ : wb‡Pi evK¨¸‡jvi Abyev` Ki :  

دا سب 

 

  وك   یسك   ۔  ےہ رپ احمك خ

 

   دار  ه  دمار    اك لمع    ۔   اتس    م

 

 

 

  ۔ےہ   رپ ن

  ۔   ده  اٹم     اوكس 

 
 

َ

ر۔      اخاقنن    ك     ش
 
اا  ہ

 

هي
ي ك
س

رض ےہ رپ صخش ملع 

 

 ۔  ف

4bs cÖkœ : evK¨ iPbv Ki :  

 ، اخومش  ، ارتحال  ، دنسپ  ، وطاط ، افحتظ  ، ؤمذم

5bs cÖkœ : D` ~©‡Z 1 - 10 ch©šÍ K_vq Ges 1 - 100 ch©šÍ msL¨vq D ~̀©‡Z wjL|   

6bs cÖkœ : w`b I evsjv gvmmg~‡ni bvg D`©~ fvlvq wjL|    

7bs cÖkœ : ivm~jyjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi ¸Yvejx †_‡K 10wU ¸Yvejx wjL|  

8bs cÖkœ : †Zvgvi wKZve †_‡K 3wU nv`xm D`~©‡Z gyL ’̄ wj‡L evsjvq ZiRgv Ki|   

9bs cÖkœ : D`~© †_‡K evsjv Ki :  

   اهلل  ہنع

 

ر رضحت   رمع   افرهق   رض

 

ردر   اهر اہب   ےبب

 

    ےبب

 

  ےلہپ ،   االسل  ےس اطوتقر   ت

 

  ت
 
    دشت   رفك  يم

 
ب

 ج

   االسل ےك 

 

 یہدعب  هسي
 
   االسل  وك   تہب   ےس   ناجےوہاملسمم     یئ   ،   اےكوہ     دشت  االسل  يم

 

    زٹ ادن   توت  دي 

ي  وہاحلص 
   ےس زامہن هملس  ےك ہ یئ   ،   رلوك  اهلل  ىل   اهلل لل

 

 

َ

 
ر  یك    ح     رصف   اي    هزب 

 
 ۔  ےہر يم

10bs cÖkœ :  اامل اچر Gi Gi cwiPq `vI| Zuv‡`i bvg D`~©‡Z wj‡L Zuv‡`i m¤ú‡K© evsjvq wKQz Av‡jvPbv Ki|   

11bs cÖkœ : iv Í̄vi nKmg~n D`~©‡Z wjL| 

 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq: D`©~ mvwnZ¨ 

wKZve :    اىل  االردهي  

 

عم   ارده یك دهرسى اتكب ارطلي    

ZvwiL: 2 kvÔevb/19 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb: 100 (my›`i n¯Ívÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

[6bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI| 8×12=96] 

1| D`~©i wbR¯̂ Aÿi KqwU I wK wK? cÖ‡Z¨KwU Aÿi w`‡q evsjv D”PviYmn GKwU K‡i kã wjL| 

2| kãv_© wjL: (12 wU) 

     

 

ت

 م
ي

 

خ
ي  ،   

ي ل
ه

ي  ،  ىتنحم ،  تسس ،  دباكر ،  اكاكتشر ،  ہ 

 

خ
س

ر راتفر ،    

 

 

 

 ،  احدس ،  ،   ت

 

 
 اگن ،  دبوب  ۔آرال   ، دوھنبچ

 

مت
گ
 اگن ،  

3| D`©~ Ki (12 wU) 

     evwjk, MÖvg, †cøU, QvZv, cyivZb, fv‡jv, Kjv, cÖwZ‡ewk, Kcvj, Akf¨, AÜKvi, cÖwZwbwa, wcQ‡b, wkqvj|  

4| evsjv Ki: (12wU) 

واي  
 
ي  ےہ ۔   ہمشچ  ےہهن   اي     ۔  كپ

ب
خ

 

كي

ي لا  ۔  هن  اي   
م
ا  هن  اي  رہگو  دنو  ےہ ؟    ۔ رتسب ہ    ي   اي      اي      ك 

 
   يم

 
 دقي

د  اطہبل  وہں  اطلب املعل ےہ     دي      اي   خب
 
ر اعتمرف  درزم  ےہ  ۔ ۔ يم

 

 

    اي   ہی ۔  ےہ آدیم    وت  اي   دالب ۔ هن  اي  غ

     

 

بہی ت
ت

رو  يڈنو ۔ ي    ےہ رورت  اي   ام دن  ۔  ي    ےہ  ام  اك  اخقل  اهر  رب    ےہ ي 

 

ی ف  ےہ۔  اهلل  ان
ل

 

خ
ام  اهلل  اك  

 

 ۔  ےہ ہ۔   ان

5| D`©~‡Z iƒcvšÍi Ki : (12wU) 

GKwU c_| GKwU cvZv| GKwU PvivMvQ| GKwU cvKNi| GKwU j¤^v bw`| Avwg †bKKvi Ges 

`vbkxj| GwU GKwU g~j¨evb wKZve| GwU GKwU cÖwm× gmwR`| GUv †Zvgvi Ni| GB evRviwU 

A‡bK eo| Avjøvn ZvÕAvjv Avmgvb Ges Rwg‡bi gvwjK| KziAvb Avjøvn ZvÕAvjvi wKZve| 

Aviex KziAvb Ges nv`x‡mi fvlv| gynv¤§v` mv. Avjøvn ZvÕAvjvi ev›`v Ges Zuvi ivm~j| 

6| Abyev` Ki : (6wU) 

را     

 

ر    ت
ب
اج

 

  اي   اامدتنار  ٹ

 

را  اكمم   ےہدهس  

 

رو  داكم  اصف   ےہ ك  ٹ ا۔  ت  

 

  اهلل  اعتىل  اك   ہبعك ۔ ےہاهر  ت

 

 هگر  اهررشي 

  االسل  رہم ۔    ےہ املسمم  اك ہلبق    

 

   اك  دي 

 

   اهر  الست

 

ب   اي   امدلار  اےكس   اكمم  ےك    ۔  ےہٹباي
 

ي ر

 

 ۔ ےہ هگر  اك   آدیم   ف

ر  

 

  هن  بب

  

ر  اهر يس     دراگس  ۔ ےہا وجنكس يل

 

   ي 
 
      ۔ ےہن   يم

 

ر ےك ن

 

 ااتسد  ك   ےہاي  يس      ي 
 ۔ ےہهن  يسيس 

7| ûh~i mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg-Gi ذغا (Lvevi) m¤ú‡K© 6wU evK¨ D ©̀~‡Z wjL|  

8| D`©~‡Z DËi `vI : 

ي   
ي   ےہےك  هادل  اهر ایكن   هادلن   ہوكم           رلوك  اهلل   ىل اهلل لل

ا  ہ؟   رلوك اهلل   ىل اهلل لل ا  ك  ال  ك 

 

 ؟ ےہهملس ےك  دادا  اهر  اےك  اچچ  اك  ٹ

ب         
 
ي د

 

ي   ؟    ےہوكم  اهر  افہمط ےہوكم  خ
  اهلل ہنع   هملس  ےك   اسھت  رضحت یلع ہرلوك اهلل   ىل اهلل لل

 

ا  قلعت    رض  ؟ ےہاك   ك 

را  دمرہس      

 

ا  ت ر ك 

 

را   دمرہس ےہر  ا  اهر وہشمبب  

 

ا   ؟  ت
 
ا  ےہيك ال  ك 

 

 ؟ ےہاهر  ااكس  ٹ

 evbvI Ges A_© wjL : (12wU) هادح K† عمج  ,evbvI عمج  K† هادح |9

   ، ارولت

 

 
ب

ں  ، ن
 
ي

 

ي خب

 ۔ ٹباںیت  ، زیچ ، دروتخں  ، اكمم ، دنمسرهں ،  رکبا  ، ریہا  ، زے درها  ، ےعلق   ، ڈنھجا  ، ٹباوغں ، اح

10| evK¨ iPbv K‡i A_© Ki: (6wU)     ۔ اینبد  ، یچس ، اخدہم  ، افدس ، امیبر  ، لیخب  ، امکر  ، دیعاگہ    

11| msÁv wjL : (4wU)      ا  امس ۔ یطاہےئ ولخم  ۔ اہےئ اتخمیفار

 

۔   اضمف ال    ۔ اضمف ۔   اشمر ال    ۔   ہش             

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : Bs‡iwR 

wKZve : My English Book (Four) 

ZvwiL: 1 kvevb/18 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb: 100 (my›`i n¯Ívÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

 

1| kãv_© wjL : (10wU)                                                                                        10 

     creed, foreign, capital, drink,  see, blind, prophet, fair, brave, 

     worship, emperor, wonder. 

2| Kwei bvgmn “The True Muslim” KweZvi cÖ_g 8 jvBb gyL¯’ wjL|                         10 

3| evsjvq Abyev` Ki :                                                                                       10 

     Arif and Aslam are my classmates They are my neighbours. 

     We are Muslims. Bangladesh is my homeland. We all are Bangladeshi     

     Dhaka is the capital of Bangladesh. 
4| Bs‡iwR Ki : (5wU)                                                                                        10 

     K) Avjøvn Avgv‡`i cÖfz|      L) Avgvi eÜz fv‡jv QvÎ|     M) Zzwg Avgvi fvB|         

     N) GwU GKwU my›`i feb|    O) evsjv‡`k Avgv‡`i †`k|  P) †m wQj LyeB wbôzi| 

     Q) Bmjvg Avgv‡`i ag©|  

5| 5wU cÖ‡kœi DËi `vI :                                                                                     15 

a) Who is a good Muslim ?    b) Where does the children‟s paradise lie ? 

c) Who is a neighbour ?         d) How can we have our mind fresh ?         

e)  What is Islam ?                   f) What is the historie name of  Dhaka city ?   
6| evK¨ iPbv Ki : (5wU)                                                                                    10 

Help, Lord, country, praise, character, heven, Allah.  

7| wb‡Pi kã¸‡jvi †KvbwU †Kvb Gend Zv wjL|                                                        8 

Orphan,  girl,  teacher, wife,  brother,  Lion,  poet,  student.  

8| „Be-verb‟ w`‡q k~b¨¯’vb¸‡jv c~iY Ki :                                                             8 

I ------- a Muslim. My name ------- Abdullah. 

Asadullah ------- my brother. 

Bangladesh -------- our homeland. 

So we ------- Bangleshis. 

Dhaka ------- the capital of our country. 

Our people --------- kind hearted.  

9| „A, An and the‟ w`‡q wb‡Pi k~b¨¯’vb¸‡jv c~iY Ki :                                            10 

a) ------ apple is a fruit.        b) ------ cow is a gentie animal. 

c) we live in -------- house.   d) sixty minute make ----- hour. 

b) I have ------ car. 

10| wb‡¤œv³ evK¨¸‡jv‡Z Punctuation (weivg wPý) Gi e¨envi  †`LvI :                           5 

a) How nice the rose is    b) Tarik conquered spain 

c) Is it your pen               d) Look how nice the sky is 

e) Do not tell a lie 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : Bs‡iwR 

wKZve : My English Learning 

ZvwiL : 1 kvevb/18 GwcÖj 

 c~Y©gvb: 100 (my›`i n¯Ívÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

 

1| kãv_© wjL : (10wU)                                                                                        10 

     Oath, pious, season, angel, duty, tomb, welfare, meat, significant,  

     sweet, serve, pity.  

2| Kwei bvgmn “Thank you” KweZvi cÖ_g 8 jvBb gyL¯’ wjL|                                     8 

3| evsjvq Abyev` Ki : (5wU)                                                                      35 = 15 

a) I get up at six O‟clock.  

b) Rashid Reza is a student of  Charmonai Qiratul Quran Madrasha.  

c) There are nearly seventeen crore of people in Bangladesh. 

d) Islam means to surrender completely to the almighty Allah. 

e) Dhaka is the capital city of Bangladesh. 

f) She goes to madrasa every day. 

g) After some days, the Arab man travelled to Persia for a work. 

4| Bs‡iwR Ki : (6wU)                                                                              63 = 18 

     K) Avwg GKRb Wv³vi|      L) jvBUwU eÜ Ki|     M) Avwg fvZ LvB|    N) Zzwg myLx nI| 

     O) AvKvk bxj|                P) Avgiv gymjgvb|     Q) Zzwg Kx Ki‡Qv ? 

5| 5wU cÖ‡kœi DËi `vI :                                                                           53 = 15 

a) Where does Sabbir read ? 

b) What are we ? 

c) What is your duty ? 

d) What is the aim of the foundation ? 

e) Why shall we fight against evils ?  

f) Who came to Arab for Hajj ? 

g) What is the complete code of life ? 
6| evK¨ iPbv Ki : (5wU)                                                                                    10 

Poor, sweet, almighty, reward, fine, home, tomb. 

7| wb‡Pi 2wU cÖ‡kœi DËi `vI :                                                                    52 = 10 

a) Parts of speech Kv‡K e‡j ? Dnv KZ cÖKvi I wK wK ? cÖ‡Z¨K cÖKvi A_©mn wjL|  

b) Imperative sentence Kv‡K e‡j ? 3wU D`vniY `vI|  

c) wb‡Pi kã¸‡jv †KvbwU †Kvb Gender wjL| 

wife, lion, poet, man, boy. 

8| Write an application to the principal of your madrasa for leave of absence.  

     QzwU †P‡q `iLv Í̄ wjL|                                                                                   10 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : AsK 

wKZve : cÖv_wgK MwYZ 

ZvwiL : 29 iRe/16 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

                                       [†h †Kvb 10wU cÖ‡kœi DËi `vI]                         1010 = 100 

 

1| K_vq wjL :  54254, 777777, 7993,  8728702 

2| A‡¼ wjL :  

    wZivwk jÿ cÂvk nvRvi mvZk mvZvwk,  `yB †KvwU ỳB jÿ ỳB nvRvi `yBk `yB,  

    Pvi nvRvi Pvik PweŸk, Qq †KvwU cÂvk| 

3| †hvM Ki :     K) 589 + 757 =     L) 1520 

                                                     1002 

                                                    + 270 

     we‡qvM Ki :  K) 217 Ñ 45 =        L) 541 

                                                     Ñ 39 

4| Avãym mvjvg evsjvq 63, Aviex‡Z 78, A‡¼ 95 I Bs‡iwR‡Z 86 †cj| †m †gvU KZ b¤^i †cj ? 

5| cvuP A‡¼i ÿz`ªZg msL¨v †_‡K Pvi A‡¼i e„nËg msL¨v we‡qvM Ki|  

6| mij Ki : 46 Ñ21 Gi 2  7  2 + 4 Ñ 3 

7| fvR¨  533, fvRK 13 n‡j, fvMdj KZ ? 

8| †Zvgvi evev †Zvgv‡K cÖwZgv‡m 205 UvKv †`b, Zvn‡j eQ‡i KZ UvKv †`b ? 

9| K) j.mv.¸ Ki :   12, 18, 24 

    L) M.mv.¸ Ki :   36, 45 

10| †Zvgvi Kv‡Q 96.05 UvKv Av‡Q| 43.38 UvKv w`‡q GKwU eB µq Kivi ci †Zvgvi Kv‡Q Avi  

       KZ UvKv iBj ? 

11| GKwU AvqZ‡ÿ‡Îi †ÿÎdj  130 eM©wgUvi| Zvi •`N©¨ 13 wgUvi n‡j, cÖ ’̄ KZ ? 

12| wZbwU msL¨vi †hvMdj 654| Zv‡`i g‡a¨ `ywU msL¨v  189 I 143| AciwU KZ ? 

13| wPÎmn msÁv wjL :  

      K) eM©‡ÿÎ      L) mgevû wÎfzR| 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : AsK 

wKZve : Av`k© MwYZ wkÿv 

ZvwiL : 29 iRe/16 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

                                          [†h †Kvb 10wU cÖ‡kœi DËi `vI]                      1010 = 100 

1| K_vq wjL :  20605205 

    A‡¼ wjL :   AvU †KvwU mvZjÿ cuvP nvRvi bq| 

2| wgkÖ fMœvs‡ki †hvM Ki :  4 

2

7
 + 3 

3

14
  + 1 

5

28
  

3| M.mv.¸ Ki : 15, 35, 120 

4| mij Ki : 57 + 42  7  4  Gi 3 Ñ 107 

5| †Kvb msL¨v †_‡K 520 we‡qvM Ki‡j we‡qvMdj  620 n‡e ? 

6| nvwee mv‡n‡ei •`wbK Avq 350.50 UvKv Ges •`wbK e¨q 240.75 UvKv| wZwb mßv‡n KZ UvKv  

     Rgv K‡ib ? 

7| GKwU gmwR‡`i †g‡Si •`N ©̈ 85 wgUvi Ges cÖ ’̄ 55 wgUvi n‡j †ÿÎdj KZ ? 

8| wcZv I wZb †Q‡ji eq‡mi mgwó 130 eQi| wZb †Q‡ji eq‡mi Mo 30 n‡j wcZvi eqm KZ ? 

9| `yBwU msL¨vi †hvMdj 

13

15
 | GKwU  msL¨v 

3

4
 n‡j AciwU KZ ? 

10| 15, 35  Ges 120 wjUvi •Zj gvcvi Rb¨ mev©‡cÿv eo KZ wjUvi gv‡ci gvcbx jvM‡e ? 

11| Pvi A‡¼i ÿz`ªZg msL¨v‡K ỳB A‡¼i e„nËg msL¨v w`‡q fvM Ki| 

12| wkÿ‡Ki eq‡mi †P‡q Qv‡Îi eqm 20 eQi Kg| Qv‡Îi eqm hw` 24 eQi nq, Zvn‡j wkÿ‡Ki  

      eqm KZ ? 

13| wPÎmn msÁv wjL : 1wU  

     K) AvqZ‡ÿÎ      L) mij †KvY| 

 

 

 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : Aviex mvwnZ¨ 

wKZve :  ۱جالطريق إىل العربية  

ZvwiL : 4 kvevb/21 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

   c~Y©gvb: 100 (my›`i n¯Ívÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

                                       [†h †Kvb 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                         812 = 96 

1bs cÖkœ : kãv_© wjL :  

ردة ، سرير .و ، فنجان ، ابخرة ، انفذة ، جدار ، طباخ ، نشيط ، خياط ، علم ، غراب ،  شللحة  
2bs cÖkœ : Aviex Ki :  

            GKwU QvZv,  GKwU wkï,  GKwU Kvgiv,  GKwU evN,  ỳM©wU,  cv‡k,  Mig,  GKwU Zvjv,   

            GKwU mvB‡Kj, f ª̀, g~j¨evb, jv½j| 

3bs cÖkœ : evsjvq Abyev` Ki :  

جيد ،  الكتاب والقلم عند راشد ،ة ، ىذا منظر القرية ، قلم خالد زينب معلمة ، امامها طاولة وسبور   
امام ادلسجد حديقة كبًنة ومجيلة .   

4bs cÖkœ : Aviex‡Z iƒcvšÍi Ki :  

            Bnv GKwU cwi”Qbœ gv`ivmv,  cv‡cvlwU bZzb,  Avgvi gvZv GKRb fv‡jv gwnjv,  

            MÖv‡gi evRviwU  †QvU,  KvÕev Avgv‡`i I  †Zvgv‡`i †Kejv, GB e¨emvqx abx Ges webqx| 

5bs cÖkœ : k~b¨¯’vb c~iY Ki :  

مجيل ، ----القرية ،  ىذا  ----،  دكان راشد ىف   ----،  البنت  ----ىذه سبورة   
و مروحة ،  ----خبيل ؟  ىف غرفتها  ----ىل زلمود   

6bs cÖkœ : Aviex‡Z DËi `vI : 

  ( ىل انت فالح ؟٣)      (  ما امسك اي ولد ؟  ٢)      (  ىل خالد ولد مؤدب ؟ ۱)       
      ( ىل ابب ادلسجد مغلق ؟٦)            ؟   أين كتابك( ٥)        ( اين السبورة وادلساحة ؟٤)       

7bs cÖkœ : wb‡Pi kã¸‡jv w`‡q evK¨ •Zwi Ki :  

 كتاب ،  لباس ،  قلم ،  تلميذ ،  فقًن ،  صاحل .
8bs cÖkœ : wb‡Pi evK¨¸‡jv Aviex Ki :  

            GwU cÖm ’̄ Kvgiv,  GwU bZzb Rvgv Ges †mwU cwi”Qbœ Uzwc, RvgvwU my›`i Ges UzwcwU cwi”Qbœ,   

            kn‡ii gRwm`wU eo, †jvKwU Lye `wi`&ª, weQvbvi Dci GKwU bZzb evwjk Av‡Q| 

9bs cÖkœ : fzj ï× K‡i wjL : 

 ىو تلميذ جديدة ، تلك مسجد جديد ، تلك الولد صديقى ، ذلك مدرسة جديدة ،
ىذا احلديقة مجيلة ، ىل تلك الساعة مجيل   

10bs cÖkœ : Aby‡”Q`wU co Ges wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi Aviex‡Z DËi `vI : 

      ادلدينة قددية ـ ىذا الطريق واسع  ـ وذلك الطريق ضيق ـ ىذه قرية ـ القرية مجيلة ونظيفة ـتلك مدينة ـ  تلك 
بالل تلميذ رلتهد ـ وفاطمة تلميذة رلتهدة ـ  بالل أخو فاطمة ـ  وىى أختو ـ   

            ( من بالل ؟٣)    ( ىل ذلك الطريق ضيق ؟  ٢)             (  كيف تلك ادلدينة ؟ ۱)
( ىل بالل أخو فاطمة ؟٦( كيف القرية ؟                 )٥)      ( ىل فاطمة تلميذة رلتهدة ؟ ٤)  

11bs cÖkœ : الطاولة (†Uwej) kã w`‡q Aviex‡Z 6wU evK¨ wjL Ges Aviex‡Z †Zvgvi bvg I wVKvbv wjL| 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (4_©) # welq : wdK&n& 

wKZve : ( ۳-۱) میلعت االالسل  

ZvwiL : 28 iRe/15 GwcÖj  

   c~Y©gvb: 100 (my›`i n¯Ívÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 b¤^i) 

                                   [3bs cÖkœmn 8wU  cÖ‡kœi DËi `vI]                          812 = 96 

 

1| kãv_© wjL :  

ب       ۔   فیلکت  ۔    دنبیگ  
 

    ۔    دقرت       ۔ القئ    ۔   ذمہ

 

ادعبارى  ۔    وہشمر    ۔    ذل

 

۔ وشیپا   ۔   وغہط    ۔    انپہ    ۔      هہفیظ  ۔      ٹ  

2| D`~©‡Z iƒcvšÍi Ki :  

     ag©, ÿgv, RvqMv, me ©̀v, gyLv‡cÿx, ¸Yvejx, e¨O, cvÎ, weK…Z, we`¨gvb, wb`k©b, ÿZ¯’vb| 

3| Abyev` Ki :  

رےتش   

 

دا  اعتىل   ف

 

ارى   رظنهں  ےس       ۔            ںیہ    وہےئ دیپا      ونر  ےس   ۔   ںیہ   اي   ولخمق یك   خ
 
ب   ںیہ     ہ

 

  ۔   ہن   رورت ۔   ںیہ     ہن  رمد ۔   اغي

دا   

 

رام دٹ ا  ےہ  اںیہن  یك خ

 

دا  اعتىل  ے  اںیہن  رقمر  ف

 

اہ  ںیہن  يسےت  ۔  نج  اكومں  رپ  خ

 

رامین  اهر  گ

 

اف

 

۔ ںیہ   ںیم  ےگل  رےتہ      ٹ  

4| e‡›`Mxi H c×wZ hv‡K bvgvh ejv nq  Dnv Kx ? wjL | 

5| bex Kv‡K e‡j ? ivm~j Kv‡K e‡j ? bex  Ges ivm~‡ji gv‡S cv_©K¨ Kx ? 

 ہفیفخ  |6

 

اجنس Kv‡K e‡j ? Zv wK wK ? Ges KZUzKz cwigvb gvd ? 

7| Zvkvû` ( A_©mn gyL (اایحتلت   ’̄ wjL| 

8| †Kvb& cvwb Øviv Ah~ Kiv Rv‡qh Ges †Kvb cvwb Øviv Ah~ Kiv Rv‡qh bvB ? my›`i K‡i wjL| 

I زجعمہ   |9     

 

 |Gi g‡a¨ cv_©K¨ wK ? wjL   يسام

10| KziAvb gvRx‡` wK ZvInx‡`i wkÿv †`Iqv n‡q‡Q ? wjL| 

11| mvnvevM‡Yi g‡a¨ me©‡kÖô mvnvex †K wQ‡jb ? wjL|  

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn (gwnjv)  # welq : wdK&n 

wKZve : †e‡nkZx †RIi (2q I 3q LÛ)  

ZvwiL : 28 iRe/15 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

 [2bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                              812 = 96 

  

cÖkœ : 1.  B‡ Í̄Ävi Av`emg~n †_‡K 6wU Av`e my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ : 2.  nv‡qh, †bdvm I B‡ Í̄nvhvi cwiPq `vI| Ges nv‡qh I †bdv‡mi nyKzg eY©bv Ki| 

cÖkœ : 3.  صلاست  KZ cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii cwiPq my›`i K‡i wj‡L D`vniY `vI| 

cÖkœ : 4.  مدرك، مسبوق، الحق  Kv‡K e‡j? my›`i K‡i wjL|  

cÖkœ : 5.  †Kvb e¯‘ w`‡q Ges †Kvb †Kvb w`‡K wd‡i B‡ Í̄Äv Kiv wb‡la? 

cÖkœ : 6.   صالة التسبيح (mvjvZzm Zvmexn)  bvgvh Av`v‡qi c×wZ ¯úó K‡i wjL|  

cÖkœ : 7.  weZi bvgvh Av`v‡qi c×wZ wj‡L `yÔAv‡q Kzb~Z Aviex‡Z my›`i K‡i wjL|   

cÖkœ : 8.  †h mKj Kvi‡Y †ivhv bv ivLv Rv‡qh Zb¥‡a¨ n‡Z 6wU wjL| 

cÖkœ : 9.  wK cwigvY m¤ú` n‡j hvKvZ IqvwRe nq? Ges Kv‡`i‡K hvKvZ †`Iqv Rv‡qh? wjL| 

cÖkœ : 10.  GK K_vq DËi `vI : (6wU)                            

(K)  Kvhv †ivhv Av`v‡qi †ÿ‡Î wbqZ KLb Ki‡Z n‡e? 

(L)  B‡ Í̄Ävi c‡ii `yÔAvwU wjL| 

(M)  †PvL eÜ K‡i bvgvh covi weavb wK? 

(N)   ءربية  الوضو  k‡ãi A_© wK? 

(O)  n‡¾i dhxjZ m¤ú‡K© GKwU nv`xm wjL| 

(P)  B”Qv K‡i GKwU †ivhv fv½‡j KqwU †ivhv ivL‡Z nq? 

(Q)  G‡ZKvd KZ cÖKvi I wK wK ? 

(R)  †ivhv Ae ’̄vq `vu‡Zi gvRb e¨env‡iii ûKzg wK? 

cÖkœ : 11.  قسم KZ cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii cwiPq D`vniYmn wjL| 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn (gwnjv)  # welq : BwZnvm 

wKZve : ZvwiLyj Bmjvg (1-3) 

ZvwiL : 30 iRe/17 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

  [ †h †Kvb 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                          812  = 96 

 

cÖkœ : 1.  bex Kvixg -Gi wcZv I gvZv Dfq w`‡Ki esk ci¤úiv my›`i K‡i wjL|  

cÖkœ : 2.  g°v Ges KvÔevi g‡a¨ wK cv_©K¨ ? gmwR‡` nvivg Kv‡K ejv nq ? wjL|  

cÖkœ : 3.  ÔAvmnv‡e wdjÕ Kviv, Zv‡`i NUbvwU wjL| 

cÖkœ : 4.  nhiZ Lvw`Rv iv.-Gi mv‡_ bex Kvixg -Gi weev‡ni c×wZ (وصرت) wK wQj? 

           we Í̄vwiZ wjL| 

cÖkœ : 5.  beyIqv‡Zi c~‡e© bex Kvixg -Gi   ?Kgb wQj? Ges DcvR©b c×wZ wK wQj† (PwiÎ)  قاالخ

cÖkœ : 6.  bex Kvixg  `ywbqvq AvMg‡bi mgq Avi‡ei †jvK‡`i  ب ذم
 

ہ (ag©) wK wQj Ges `ywbqvevmxi 

           agx©q Ae ’̄v wK wQj?  

cÖkœ : 7.  ev`kvn bvRvkxi `iev‡i nhiZ Rvdi web Avex Zv‡je iv.-Gi fvlYwU D‡jøL Ki| 

cÖkœ : 8.  Dû` hy× KLb n‡q‡Q?  Kv‡`i mv‡_ n‡q‡Q?  †Kb n‡q‡Q?  NUbvmn wjL|  

cÖkœ : 9.  bex Kvixg -Gi ZvejxM ev Øxb cÖPv‡ii aiY-c×wZ wK wQj? 

cÖkœ : 10. MvhIqv‡q L›`K KZ m‡b, †Kb Ges Kv‡`i mv‡_ msNwUZ n‡qwQj?  G‡Z Dfqevwnbxi  

            msL¨v KZ wQj?  Ges Gi djvdj wK wQj? 

cÖkœ : 11. we`vq n‡¾i fvlYwU †Zvgvi wb‡Ri fvlvq wjL|  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn (gwnjv)  # welq : Bjgym mid 

wKZve : gxhvbym mid I gybkvBe, Aviex mdIqvZzj gvmvw`i 

ZvwiL : 1 kvÔevb/18 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

                                   [11bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                            812 = 96 

 

cÖkœ : 1.  یھن احرض رعمهف -Gi MVbcÖYvjx eY©bv K‡i  لهاجل gvm`vi Øviv Gi M`©vb A_©mn wjL| 

cÖkœ : 2.  امىض ارمتسارو-Gi msÁv I MVbcÖYvjx wj‡L   ارمتسارو رعمهف gvm`vi w`‡q الكذب 

 

  ثحب اابثت لعف امض

           -Gi M ©̀vb A_©mn wjL|  

cÖkœ : 3. هووك
ب
خ
م

ووك   gvm`vi w`‡q الدخول Gi MVb cÖYvjx wj‡L- اضمرع 
به
خ
م

ثحب ىفن لعف اضمرع   Gi M`©vb  

           A_©mn wjL| 

cÖkœ : 4. امساء مشتقو KZ cÖKvi I wK wK wj‡L اسم آلو-Gi MVb cÖYvjx M`©vbmn wjL| 

cÖkœ : 5. wb‡Pi evsjv¸‡jv‡K Aviex mxMvq iƒcvšÍwiZ Ki : (6wU) 

         (K) Avgiv cÖnvi K‡iwQjvg|           (L) Aek¨B Avgiv mvnvh¨ Ki‡ev|  

         (M) Avgiv †hb †jwL|                   (N) †Zvgiv Ajm n‡qvbv|  

         (O) Avgiv †hb Kyd&ix bv Kwi|         (P) †Zvgiv wRnv` Ki|  

         (Q) Aek¨B †Zvgiv mdjKvg n‡e|    (R) †Zvgiv wnsmv K‡iv bv| 

cÖkœ : 6. wb‡Pi †h †Kv‡bv 6wU k‡ãi  ن  |wjL ابب Ges صيغو، امد ك

 ُمْفِلُحْوَن    ،  ، لِتُـَعّجِليْ   ، اَنزُِعنْ  ، لِيَـْعُفو اَلَتْشَرَبن   ،  ِمْفَتاحٌ   ،  ُمْستَـْودَعٌ   ، يـُْعِلُنونَ 

cÖkœ : 7.  ثالثي  Ges رابعي Kv‡K e‡j?  Zv KZ cÖKvi I wK wK?  D`vniYmn wjL| 

  |Gi AvU eve AvjvgZmn wjL -ثالثي رلرد           

cÖkœ : 8. النتخابا  gvm`vi Øviv ابب افتعال Gi صرف صغًن A_©mn wjL| 

cÖkœ : 9.  wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi DËi `vI|           

         (K)  ابب افِعْناَلٌل-Gi AvjvgZ wK? D`vniYmn wjL| 

(L)  ٍُمَقْلس mxMvni ZvÔjxj Ki| 

(M)   ُاجلزيلة  †Kvb ev‡ei gvm`vi? ey‡S wjL| 

cÖkœ : 10. wb‡Pi †h †Kvb 6wU k‡ãi mxMv, evnvQ, eve I A_© wjL : 

رُِكي   اِبـَْلِعي ، ، اَلتـُْفَعْلنَ  ، يـَُقتـ ُلْوا ، يـَتَـَقل بُ  ، اْرَسلَ  ُمتَـَفر قَةٌ   ، ، َلَْ َيْذَىبا َلْن تـَتـْ
cÖkœ : 11. ثالثي رلرد Gi cÖ‡Z¨KwU eve n‡Z 2wU K‡i gvm`vi A_©mn wjL| 

 

 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn  # welq : BwZnvm 

wKZve : ZvwiLyj Bmjvg 

ZvwiL : 30 iRe/17 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

                                   [1bs mn  †h †Kvb 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                           812 = 96 

 

cÖkœ : 1. wb‡Pi Bevi‡Zi evsjv Ki : 

 املسمم  وہے  هاےل رضحات  ارگہچ دنملقعى ، دیجنسیگ  اهر  

 

  ي

 
 

   یك  یم    ںیم  یظ وا    اهر    وہشمر  ۔ ۔تعیبطاس  هق

 دقمومں  اك  رتہبنی  ہلصیف يسے  ںیم  وہشمر ۔ ،  رگم  ہی رضحات  رعب  اهر  داھہک  ےك  رضحت  اوب  رکب دصقی ؓ انچہچن

 وگٹ ا   وپدیشہ  راز  اھت  ۔  ناجےت  ۔  ۔  ےئک ادا  هہج  ےس  امتل  االسیم  اكل  پھچ پھچ يس  آدیم  ںیہن ۔ ۔  ایس 

 

 اهر  االسل  اس  اسك  ي

cÖkœ : 2. g°v Ges KvÔevi g‡a¨ wK cv_©K¨? gmwR‡` nvivg Kv‡K ejv nq? wjL|  

cÖkœ : 3. ÔAvmnv‡e wdjÕ Kviv, Zv‡`i NUbvwU wjL| 

cÖkœ : 4. nhiZ Lvw`Rv iv.-Gi mv‡_ bex Kvixg -Gi weev‡ni c×wZ (وصرت) wK wQj?  

          we Í̄vwiZ wjL| 

cÖkœ : 5. beyIqv‡Zi c~‡e© bex Kvixg -Gi بسک اعمش  Kgb wQj? Ges† (PwiÎ)  االخق (DcvR©b)  

          c×wZ wK wQj?  

cÖkœ : 6. bex Kvixg  `ywbqvq AvMg‡bi mgq Avi‡ei †jvK‡`i  ب ذم
 

ہ (ag©) wK wQj Ges `ywbqvevmxi 

          agx©q Ae ’̄v wK wQj?  

cÖkœ : 7. ev`kvn bvRvkxi `iev‡i nhiZ Rvdi web Avex Zv‡je iv.-Gi fvlYwU D‡jøL Ki| 

cÖkœ : 8. Dû` hy× KLb n‡q‡Q?  Kv‡`i mv‡_ n‡q‡Q?  †Kb n‡q‡Q?  NUbvmn wjL|  

cÖkœ : 9. bex Kvixg -Gi ZvejxM ev Øxb cÖPv‡ii aiY-c×wZ wK wQj? 

cÖkœ : 10. MvhIqv‡q L›`K KZ m‡b, †Kb Ges Kv‡`i mv‡_ msNwUZ n‡qwQj? G‡Z Dfqevwnbxi 

           msL¨v KZ wQj? Ges Gi djvdj wK wQj? 

cÖkœ : 11. we`vq n‡¾i fvlYwU †Zvgvi wb‡Ri fvlvq wjL|  

 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn  # welq : Aviex mvwnZ¨ 

wKZve :  التمرين الكتاىب -٢جالطريق إىل العربية  

ZvwiL : 2 kvevb/19 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n¯Ívÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

                                     [†h †Kvb 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                                812 = 96 

 

cÖkœ : 1. kãv_© wjL : (12wU) 

ادةٌ  ، حالوةٌ  ، ادلساعدةُ  ، مكتبٌ  سيادةٌ  احُة ، عريضةٌ  ، َشاِطيٌ  ، ِمْكَنسةٌ  ، الغرسُ  ، مسطرةٌ  ، العزيزُ  ، النظرُ  ، ِمنديلٌ  ، سج   ، ادلس 
cÖkœ : 2. wb‡Pi kã¸‡jvi Aviex Ki : (12wU) 

           GLb, K…lK, KL‡bv, gkv, e„wó, cÖRvcwZ, gay, mvuZviKvUv, †Zcvqv, g¨vc, wegvb, mdj nIqv, jv½j| 

cÖkœ : 3. wb‡Pi ev‡K¨¸‡jvi Abyev` Ki : 

 ألبست ام ، من السماء هللا ينزل لنا ادلطر ،رمضان على الصائم ، الينزل الوحى على احد بعد رسول هللاتنزل رمحة هللا يف 

 ، فتحت ابب القفص فطار العصفور من القفص ، ىذه الفراشة اجلميلٌة تطًُن من زىرة اىل زىرة ، ماجد ولدىا لباس ادلدرسة
cÖkœ : 4. Aviex‡Z DËi `vI : 

 ؟ ماذا قالت فاطمُة لعائشة    ؟ أغًنهللا خياف ادلسلم    ؟ وتلميذهماذا فعل ادلعلم 
 ؟ مىت تذىب اىل ادلدرسة  ؟ ىل حفظَت درسك اي حافظُ    ؟ ايخالُد ىل تعرُف ىذا الطريق

cÖkœ : 5. k~b¨ ’̄v‡b Dchy³ kã emvI I A_© wjL : 

 االنسان يوما -----،   يذالذ ----أكلُت   ،سنة  ----، مات ابوماجدٍ  ادلدرسة ----خرج التلميذ 
 ، ىف سبيل هللا ----، أنفقْ  اىل البيت ---- مث ----- لعبُت بُكرةٍ  ، امام هللا -----و

cÖkœ : 6. Aviex Ki : 

        K. Avjøvn Rxeb `vb K‡i‡Qb|  L. Avjøvn Zuvi ivm~‡ji Dci KziAvb bvwRj K‡i‡Qb|  

        M. iv‡k` wg_¨vev`x bq|         N. Avjøvn ZvÔqvjv †divD‡bi wbKU GKRb ivm~j ‡cÖiY K‡i‡Qb| 

        O. gv‡R‡`i evev MÖv‡gi evox †_‡K wd‡i‡Q|   P. BmgvC‡ji bZzb eÜz Zvi †Pqv‡i e‡m‡Q|  

cÖkœ : 7 wb‡Pi kã¸‡jvi A_© wjL, AZ:ci  حرف -فعل  –اسم  wbY©q Ki :  

 ، ، فاسق يطيع ، ، كما ، ىم ، حىت الغرفة،  ، ملعب ، معلم ، مسلمان ، حامضٌ  ، اىل طبيب
cÖkœ : 8. evsjv Ki : 

 ن من بيتوخالد اآلخيرج  خلع راشد لباس ادلنزل ولبس لباس ادلدرسة، ذىب التلميذ اجلديد اىل السبورة ومسحها ابدلساحة،  
 غدا من بيت القرية. سعادٍ  ترجع أم  على من تنزل رمحة هللا ىف رمضان، ىذا العاَل الكبًن معلمنا ،  و يذىب إىل ادلدرسة ،   

cÖkœ : 9. fzj ï× K‡i A_© wjL : 

 ، ، القلم صديقة االنسان ، اين جلس ام زينب ، ىى ذىب اىل البيت ذىبت شاىد اىل ادلدرسة
 ، ، ماخرجت احد من ىذا الغرفة ىل تصدق ادلسلم دائما

cÖkœ : 10. wb‡Pi kã¸‡jv w`‡q evK¨ •Zwi K‡i A_© wjL : 

 ، ديٌنٌ  ، سفينة ، الصالة ، أشجار ، األن حديقة
cÖkœ : 11. wb‡Pi kØ¸‡jvi GK ePb‡K eû ePb Ges eû ePb‡K GK eP‡b iƒcvšÍwiZ Ki : 

 ، حديقة ، ، مدرسة ، لغة ، قفلٌ  ، فرش ، ضعفاء ، قلب ، اقفال ، ساعات ، شارع ، مسوات هنر
  
 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn  # welq : Bjgym mid 

wKZve : gxhvbym mid, gybkvÔBe I mdIqvZzj gvmvw`i 

ZvwiL : 1 kvevb/18 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

                                     [1 I 11bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                          812 = 96 

 

cÖkœ : 1. wb‡Pi Bevi‡Zi Abyev` Ki : 

از لعف  وشیمد  ارم رگہتف   ینک وچں وخایہ ہک ارم انب وبد   هہفیفخ ہلیقثٹباونم   ت  لعف لبقتابثا  ثحب  دش  ہک ہتفگ ہمہ   اںی :  لصف    

ب   اضمرع

 

ب  احرض از احرض ملکتم از  اغي

 

  ینک انب  ارم احرض رعمهف ہک   وخایہ  وچں  وہجمك  از  وہجمك  رعمهف از   ملکتم رعمهف  از  اغي

 اضمرع 

 

دف نک را  العم

 

ر دن امیم  اسنک ارگ رحتم ك ٹ ا  امیمدن ہک رحتم ك رگنب  دعبہ   خ

 

 ۔  ابندش  ارگ رحف تلع نک  اسنک   را آج

cÖkœ : 2.  امىض ارمتسارو-Gi msÁv I MVbcÖYvjx wj‡L   ارمتسارو رعمهف gvm`vi w`‡q الكذب 

 

 Gi-  ثحب اابثت لعف امض

         M ©̀vb A_©mn wjL|  

cÖkœ : 3. هووك
ب
خ
م

ووك   gvm`vi w`‡q الدخول Gi MVb cÖYvjx wj‡L- اضمرع 
به
خ
م

ثحب ىفن لعف اضمرع   Gi M`©vb  

        A_©mn wjL| 

cÖkœ : 4. امساء مشتقو KZ cÖKvi I wK wK wj‡L اسم آلو-Gi MVb cÖYvjx M`©vbmn wjL| 

cÖkœ : 5. wb‡Pi evsjv¸‡jv‡K Aviex mxMvq iƒcvšÍwiZ Ki : (6wU) 

         (K) Avgiv cÖnvi K‡iwQjvg|           (L) Aek¨B Avgiv mvnvh¨ Ki‡ev|  

         (M) Avgiv †hb †jwL|                   (N) †Zvgiv Ajm n‡qvbv|  

         (O) Avgiv †hb Kyd&ix bv Kwi|         (P) †Zvgiv wRnv` Ki|  

         (Q) Aek¨B †Zvgiv mdjKvg n‡e|    (R) †Zvgiv wnsmv K‡iv bv| 

cÖkœ : 6. wb‡Pi †h †Kv‡bv 6wU k‡ãi  ن  |wjL ابب Ges صيغو، امد ك

 ُمْفِلُحْوَن    ،  ، لِتُـَعّجِليْ   ، اَنزُِعنْ  ، لِيَـْعُفو اَلَتْشَرَبن   ،  ِمْفَتاحٌ   ،  ُمْستَـْودَعٌ   ، يـُْعِلُنونَ                              

cÖkœ : 7.  ثالثي  Ges رابعي Kv‡K e‡j?  Zv KZ cÖKvi I wK wK?  D`vniYmn wjL| 

  |Gi AvU eve AvjvgZmn wjL-ثالثي رلرد           

cÖkœ : 8. النتخابا  gvm`vi Øviv ابب افتعال Gi صرف صغًن A_©mn wjL| 

cÖkœ : 9.  wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi DËi `vI|           

         (K)  ابب افِعْناَلٌل-Gi AvjvgZ wK? D`vniYmn wjL| 

(L)  ٍُمَقْلس mxMvni ZvÔjxj Ki| 

(M)   ُاجلزيلة  †Kvb ev‡ei gvm`vi? ey‡S wjL| 

cÖkœ : 10. wb‡Pi †h †Kvb 6wU k‡ãi mxMv, evnvQ, eve I A_© wjL : 

رُِكي                              ، اِبـَْلِعي ، اَلتـُْفَعْلنَ  ، يـَُقتـ ُلْوا يـَتَـَقل بُ ،  ، اْرَسلَ  ُمتَـَفر قَةٌ   ، ، َلَْ َيْذَىبا َلْن تـَتـْ
cÖkœ : 11. ثالثي رلرد Gi cÖ‡Z¨KwU eve n‡Z 2wU K‡i gvm`vi A_©mn wjL| 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn # welq : wdK&n 

wKZve : †e‡nkZx †RIi (2q I 3q LÛ)  

ZvwiL : 28 iRe/15 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

 [2bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                            812 = 96 

 

cÖkœ : 1. kãv_© wjL: (12 wU)  

ر  ر ، دمت، ومعمىل ،  وصتب 
 
 ،  ري

 

ب
 ہشقن ربتعم ،  وتسم ،وبجمرو ،  اعدت ، ،  ، صیصختو ،  ئاص  دگ، دهہبنش ، وني

cÖkœ : 2. evsjvq Abyev` Ki| 

 

 

 
  ےك  هاےطس  دارهں ےك  ےہ ہک رهزن رهاي

 

ام  

 

ا   رپ  اس  ولگ هہ  ،  ناجهے اگ  انچ  درتس وخام  دم رعش ےك ےلت ق

 

 ھٹیب يس اھکٹ

ا ولگ ںیہک ےگ ہک ہی ولگ ےسیک   هہ  رپ  اس  ، وہےگن ےسنھپ   ںیم ایھب اسحب یہ   اهر سب ولگ  اھکهےی ےگ

 

 اھکیپ  ںیہ ہک اھکٹ

 ۔   ںیہ  وہےئ ےسنھپ ںیم   اسحب یہ  ایھب اهر مہ   ،  ںیہ رےہ   

cÖkœ : 3.  صلاست  KZ cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii cwiPq my›`i K‡i wj‡L D`vniY `vI| 

cÖkœ : 4.  مدرك، مسبوق، الحق  Kv‡K e‡j? my›`i K‡i wjL|  

cÖkœ : 5.  †Kvb e¯‘ w`‡q Ges †Kvb †Kvb w`‡K wd‡i B‡ Í̄Äv Kiv wb‡la? 

cÖkœ : 6.   صالة التسبيح (mvjvZzm Zvmexn)  bvgvh Av`v‡qi c×wZ ¯úó K‡i wjL|  

cÖkœ : 7.  weZi bvgvh Av`v‡qi c×wZ wj‡L `yÔAv‡q Kzb~Z Aviex‡Z my›`i K‡i wjL|   

cÖkœ : 8.  †h mKj Kvi‡Y †ivhv bv ivLv Rv‡qh Zb¥‡a¨ n‡Z 6wU wjL| 

cÖkœ : 9.  wK cwigvY m¤ú` n‡j hvKvZ IqvwRe nq? Ges Kv‡`i‡K hvKvZ †`Iqv Rv‡qh? wjL| 

cÖkœ : 10.  GK K_vq DËi `vI : (6wU)                            

(K)  Kvhv †ivhv Av`v‡qi †ÿ‡Î wbqZ KLb Ki‡Z n‡e? 

(L)  B‡ Í̄Ävi c‡ii `yÔAvwU wjL| 

(M)  †PvL eÜ K‡i bvgvh covi weavb wK? 

(N)   ءربية  الوضو  k‡ãi A_© wK? 

(O)  n‡¾i dhxjZ m¤ú‡K© GKwU nv`xm wjL| 

(P)  B”Qv K‡i GKwU †ivhv fv½‡j KqwU †ivhv ivL‡Z nq? 

(Q)  G‡ZKvd KZ cÖKvi I wK wK ? 

(R)  †ivhv Ae ’̄vq `vu‡Zi gvRb e¨env‡iii ûKzg wK? 

cÖkœ : 11.  قسم KZ cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii cwiPq D`vniYmn wjL| 

 

 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn # welq : dvwm© mvwnZ¨ 

wKZve : Kvixgv-cv‡›`bvgv 

ZvwiL : 4 kvevb/21 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

 [3bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                              812 = 96 

 

cÖkœ : 1. kãv_© wjL : (12wU)  

ر راق  ، دنمك  ، اس  ر  ، سب ، بب رب 

 

 
كي ه ،  ، دل

 

ووم ،  ذهق ،  ونمر  ت
 م
مي

 اصدبحالں ، دنل  ، اطخ شخب  ، رعهس ، اچراگں  ، 

cÖkœ : 2. dvmx© Ki : (12wU) 

         †k&ªô,  c„w_ex weRqKvix, k³, jw¾Z, Pwjøk eQi, AvMÖnx, fimv, PvjvK, ` Í̄iLvb, Awab Í̄ mKj,  

         Kíbv, ’̄jfvM, PwiÎ| 

cÖkœ : 3. wb‡Pi شعر ¸‡jvi Abyev` Ki : 

ار   ىتس ینکرپ قح  ا رگ   

  

 م در  *  اخ

قلي

   ا

 

ررٹ ار دهل
ه

َ

س

 وشى 

   ہمہ

 
 

 م  وش در  هق

قي

 

سي
م

د  تسہ ہک  *  يسل 

 
 

 
ي ر

 

  ناجں   آف
 
 يسي

  از  * ہب   وبد  اعلق  وت  مِ ناج  مصخِ  ا رگ

 

 وبد ناجلہ   ہک  ےدار دهس

اد  را  ااصنف  الہ  دك *  دار  آٹباد  ٹبااصنف  را  اہجں

َ

 دار  ش

cÖkœ : 4. wb‡Pi evK¨¸‡jv‡K dvmx©   : G iƒcvšÍwiZ Ki شعر 

      1| `vbkxjZv Avjøvn Iqvjv‡`i KvR, `vbkxjZv †bKKvi‡`i †ckv| 

      2| wZwb Avjøvni wcÖq †kÖôZg bex, †Kbbv m¤§vwbZ Avik nj Zvi †njvb †`qvi ¯’vb| 

      3| †n AšÍi Zywg hw` webq‡K Aej¤^b Ki, ỳwbqvi m„wó RMZ †Zvgvi eÜz n‡q hv‡e| 

      4|  hvI Bj‡g Øx‡bi AvuPj‡K k³fv‡e ai, †Kbbv Bjg †Zvgv‡K †e‡nk‡Z †c․‡Q w`‡e|  

cÖkœ : 5. evK¨ MVb K‡i A_© wjL : (6wU) 

  ،  
 
در ،   رمدم

 

خ  رچ  ،    وش  ،    ىلف  ،  دنمشوہاخسهت   ،   فطل  ،   خ  

cÖkœ : 6.  واحد Gi مجع  Ges  مجع  Gi   wjL : (6wU)  واحد

ی ف
ع

 

ض
اں  ، الخقئ ،  

 

ي طاام  ، زٹ

َ

 ناجلہ  ، لعف  ، اوماك  ، احك  ، ش

cÖkœ : 7.   ZvnKxK Ki (6wU) 

اددتم  ، نكم

َ

راہج  ، رفنداىتخ  ، دہن  ، ش دنارل  ، یم وخردن  ، ں گ   

cÖkœ : 8. cÖ‡kœ D‡jøwLZ  شعر e¨wZZ Kvixgv wKZve †_‡K `yÔwU Ges cv‡›`bvgv wKZve †_‡K ỳÔwU †gvU  

        4wU شعر wj‡L Abyev` Ki| 

cÖkœ : 9. Kvixgv wKZv‡ei wjL‡Ki Rxebx wjL|  

cÖkœ : 10.  ملع 

 

ي لت

 

فض  msµvšÍ 4wU شعر A_©mn wjL|  

cÖkœ : 11. wb‡Pi kã¸‡jv †_‡K 6wUi dvmx© K‡i evK¨ MVb Ki : 

 K…cb, AnsKvi, AR©b, fzj, Ávbx, Ryjyg, cÖksmv, m¤§vb|  

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn& # welq : evsjv  

wKZve : mvwnZ¨ mIMvZ (6ô fvM) 

ZvwiL : 5kvevb/22 GwcÖj  

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

[8wU cÖ‡kœi DËi `vI]                            812 = 96 

1| kãv_© wjL : (10wU) 

     f³, †gavex, wn¤§Z, mnmv, msKjb, eyj›`, wbt¯^, wecøe, †m․Rb¨, wbg©g, •kke, m~Î| 

2| Òmv‡g¨i weavbÓ A_ev Òav‡bi Kve¨Ó KweZvwU Kwei bvgmn cÖ_g 10 jvBb gyL¯’ wjL| 

3| iPbvg~jK cÖ‡kœi DËi `vI : (1wU) 

    K) Ôevsjv mvwn‡Z¨i †Mvovi K_vÕ cÖe‡Üi g~j e³e¨ wb‡Ri fvlvq wee„Z Ki| 

    L) Ôav‡bi Kve¨Õ KweZvq MÖvg evsjvi †h eY©bv †`Iqv n‡q‡Q Zv wb‡Ri fvlvq wjL| 

4| e¨vL¨v wjL : (2wU) 

    K) wn›`yiv †cj a‡g©i ¯^vaxbZv, coj Bs‡iR‡`i mybR‡i| 

    L) Rxeb-giY mdj hv‡`i, Zv‡`i c‡i SiæK  †Zvgvi A‡kl †bqvgZ|  

    M) Kw¤úDUvi‡K ejv nq AvaywbK mf¨Zvi AwZkq †gavex †evKv| 

5| ms‡ÿ‡c DËi `vI : (3wU)  

    K) Ôdiv‡qRx Av‡›`vjbÕ ej‡Z  †Kvb& Av‡›`vjb‡K eySvq ? 

    L) mv‡g¨i weavb ej‡Z wK eySvq ? 

    M) nhiZ Igi Be‡b Avãyj AvRxR wKiƒc Lwjdv wQ‡jb ? 

    N) Kwei g‡b wK wK ¯^va Rv‡M ? 

6| wUKv wjL : (2wU)  

    (K) gnvwek^    (L) ebx BmivCj   (M) †Lvivmvb 

7| wecixZ kã wjL : (6wU)  

    wb‡la, Dcw¯’Z, †Mvov, c`¨, mdj, fzj, eÜz, wbwk| 

8| evK¨ iPbv Ki : (6wU)  

    AvKvk,  †mvnvM, elv©,  †KvU, e„_v, kvw¯Í, wb‡¯ÍR, †ckv, wcÖq| 

9| mgvm Kv‡K e‡j ? Dnv KZ cÖKvi I wK wK ? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii D`vniYmn msÁv wjL| 

10| evK¨ms‡KvPb Ki : (6wU)  

     †h we‡`k _v‡K, hv Av‡mwb, hv †`Lv hvq bv, †h wnmve K‡i bv, †gnbZ K‡i †h,  

     A‡bK Rwgi gvwjK, hv AvBb we‡ivax, hvi kw³ Av‡Q| 

11| mvigg© wjL : (2wU)  

    K) Ô†g․jexÕ KweZvi mvivsk wjL| 

    L) Ô†lvj AvbvB wg‡QÕ KweZvi mvivsk wjL| 

    M) ÔmvaÕ KweZvi mvivsk wjL| 

 

 

 

 

 



16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn& # welq : Bs‡iwR  

wKZve :  My English Book (six) 

ZvwiL : 4 kvevb/ 21 GwcÖj  

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

 

1| kãv_© wjL : (10wU)                                                                                               10 

     Food, Dear, Education, Heavy, Piece, Tortoise, Patient, Agony,  

     Grace, Honest, Command, Continue.  

2| „Grace of Heven‟ KweZvwUi cÖ_g 8 jvBb gyL ’̄ wjL|                                                 10 

3| evsjvq Abyev` Ki :                                                                                              15 

   Once a stranger was going somewhere. Suddenly he felt a good small on the 

road. He picked up a small piece of earth. He smelt it and found that good scent 

was coming out from this piece. He got wondered. He asked it to know how it had 

got so sweet scent.  
4| Bs‡iwR Ki : (5wU)                                                                                               15 

    K) GKRb fv‡jv gymjgvb †Mvjv‡ci g‡Zv my›`i|   L) Zv‡`i GKwU Mvwo Av‡Q| 

    M) nhiZ Igi (iv.) GKRb `qvjy kvmK wQ‡jb|   N) †m cÖZ¨n bvgvR c‡o| 

    O) †gviM mKv‡j Wv‡K|    P) Zviv ÿz`vZ© wQj|    Q) Avgiv mvnmx RvwZ| 

5| mwVK DË‡i wUK wPý `vI :                                                                                       5 

a) The old woman was ------- (poor/kind/rich) 

b) Hazrat Omar (r.) was a ------- (kind hearted/strong/unjust) ruler. 

c) Polio attacks the patient‟s ------ (blood/nerves/skin). 

d) Allah is ----- (mercy/cruel/nothing). 
6| k~b¨¯’vb c~iY Ki :                                                                                               10 

    It was ------ Hazrat Omar (R.) was roaming about in the street of ----- Suddenly 

he ------ a crying sound coming out from a distant ------. It was the crying of some 

------ They were ------ They had no ----- to eat.  
7| evK¨ iPbv Ki : (5wU)                                                                                           10 

     virtue, crown, wise, cock, evening, caliph, prophet. 

8| cÖkœ¸‡jv wjL : (5wU)                                                                                  53 = 15 

a) What is the crown ?                     b) Who is a sweet Muslim ? 

c) What is Arsenice ?                       d) What is germ ? 

e) Why were the children crying ?   f) What does Muazzin do ? 

g) What is the way to be healthy ?  

9| wb‡Pi  sentences ev evK¨¸‡jv‡K  Negative G iƒcvšÍi Ki :                                          6 

a) Rahim has a pen.      b) They will go to Madina. 

c) It is a pot.                  d) I eat rice. 

 

 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 ادلرحلة : الثانوية العامة )الكافية( # ادلادة : علم البالغة

 الكتاب : دروس البالغة
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل۱ٕشعبان ادلعظم / ٗالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [أجب عن ثالث فقط]

 ال األول:و الس
  ۱۲              تنافر احلروف وسلالفة القياس والغرابة؟ بُت شلثال.)ا( ما معٌت 

    ۱ٓ              .بالغة الكالم وبالغة ادلتكلم كما قرأت يف الكتاب)ب( عرف  
 ۱ٓ                عرف تنافر الكلمات، وضعف التأليف والتعقيد شلثال. )ج(  

 ال الثاين:ؤ الس
 ، وأي لفٍظ علم من الكالم لداللة ابقيوإذا أريد افادة السامع حكماً فأي لفٍظ يدل على معٌت فيو فاألصل ذكرهقولو: 

 ا إىل مقتضى اآلخر إال لداٍع.عليو فاألصل حذفو، وإذا تعارض ىذان األصالن فال يعدل عن مقتضى احدمه
 ۱۲                 ترجم العبارة بعد التشكيل.)ا( 

 ۱ٓ                    كم داعيا حلذف اللفظ يف الكالم؟ اكتب شلثال.)ب(  
 والذي حارت الربية فيو + حيوان مستحدث من رتاد)ج( شعر: 

 إذا نطق السفيو فال جتبو +  فخَت من اجابتو السكوت  
 ۱ٓ                               .ترجم الشعرين بعد التشكيل مث أوضح ادلمثل لو مع تعيُت موضع االستشهاد 

 ۳۲=ٛ×ٗ                            .ربع شئتأى أجب عن أالسؤال الثالث: 
  . مامعٌت االطالق والتقييد؟ اكتب شلثال.۱
 إن و إذا ؟. كيف يكون التقييد ابلشرط واذكر الفرق بُت  ۲
 . ألي غرض يكون التقييد ابلنواسخ؟ اكتب شلثال.۳
 . عرف القصر وكم قسما لو؟ اكتب شلثال. ٗ
 . كم قسما للقصر االضايف ابعتبار حال ادلخاطب؟ وكم طريقا لو؟ اذكر شلثال.٘
 . ان الذين تروهنم اخوانك + يشفي غليل صدورىم ان تصرعواٙ

 االستشهاد.ترجم الشعر مع تعيُت موضع 
 السؤال الرابع : 

 ۱۲             اوضح شلثال. مث عرف التشبيو البليغ ابدلثال كم ركنا للتشبيو وماىي؟)ا(   
   قولو: النشر مسك والوجوه دان + نَت واطراف االكف عنم)ب( 
  كامنا يبسم عن لؤلؤ + منضد او برد او اقاحٍ        

 ۱ٓ                                ادلمثل لو مع تعيُت موضع اإلستشهاد .ترجم الشعرين بعد التشكيل مث أوضح 
 ۱ٓ                                  قولو: ان ىذا إال ملك كرًن. اوضح ادلثال وادلمثل لو.)ج( 

 السؤال اخلامس : 
 قولو : االدماج ان يتضمن كالم سيق دلعًٌت معًٌت آخر ضلو قول ايب طيب:

 فاين كاين + اعد بو على الدىر الذنواباقلب فيو اج
 فانو ضمن وصف الليل ابلطول الشكاية من الدىر.

 ۱۲                 شكل وترجم العبارة ادلذكورة.( ا)
  ۱ٓ                عرف علم البديع مث بُت معٌت التورية)ب(  
 عميقولو : واعلم علم اليوم واالمس قبلو +  ولكنٍت عن علم ما يف غد )ج( 

 وال يقيم على ضيم يراد بو + إال األذالن عَت احلي والوتد
 ۱ٓ             ترجم الشعرين ادلذكورين مث اوضح ادلمثل لو مع تعيُت موضع االسشهاد.

 
 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 ى)الكافية( # ادلادة : الفقو االسالمادلرحلة : الثانوية العامة 

 و كنز الدقائق (ادلعامالتالكتاب : ادلختصر القدوري )
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل۱ٜشعبان ادلعظم / ٕالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [فقط ثالثأجب عن ] 

  ال األول:ؤ الس
صربة طعام على اهنا مائة قفيز مبائة درىم فوجدىا اقل من ذلك كان ادلشًتي ابخليار ان شاء اخذ قولو : ومن ابتاع 

ادلوجود حبصتو وان شاء فسخ البيع وان وجدىا اكثر من ذلك فالزايدة للبائع. ومن اشًتى ثواب على انو عشرة اذرع 
ن ذلك فادلشًتى ابخليار ان شاء اخذىا جبملة بعشرة دراىم او ارضاً على اهنا مائة ذراع مبائة درىم فوجدىا اقل م

 الثمن وان شاء تركها.
  ۱ٙ                           مع ايضاح ادلسئلة. ترجم العبارة بعد التشكيل )ا(         
  ٛ                ما معٌت البيع لغة و شرعاً وما ركنو ؟ اكتب مفصال.)ب(          
 ٛ            اخليار يف البيع وىل يثبت خيار الرؤية لالعمى؟ وكيف يسقط خياره؟ اي عيب يثبت بو)ج(          

  السؤال الثاىن :
وال جيوز بيع اجليد ابلردئ شلا فيو الراب إال مثال مبثل واذا عدم الوصفان اجلنس وادلعٌت ادلضموم اليو حل  :قولو

احدمها وعدم اآلخر حل التفاضل وحرم النسأ. وكل شئ التفاضل والنسأ. واذا وجدا حرم التفاضل والنسأ واذا وجد 
نص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على حترًن التفاضل فيو كياًل فهو مكيل أبداً، وان ترك الناس فيو الكيل مثل احلنطة والشعَت 

أبدًا و إن ترك الناس الوزن فيو  والتمر وادللح وكل شئ نص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على حترًن التفاضل فيو وزان فهو موزون
 مثل الذىب والفضة .

 ۱ٙ             مث وضح قول ادلصنف: "وادلعٌت ادلضموم لو" .)أ( ترجم العبارة بعد التشكيل         
 ٛ             مامعٌت السلم لغة واصطالحاً وكم شرطاً لصحتو عند ايب حنيفة رح وماىي؟)ب(          
 ٛ                   جيوز الزايدة يف الرىن والدين؟ اكتب مع اختالف الفقهاء.ىل )ج(          

 السؤال الثالث :
ويكره اكل حلم الفرس عند ايب حنيفة رزتو هللا تعاىل وال أبس أبكل االرنب، واذا ذبح ما اليؤكل حلمو طهر جلده 

حيوان ادلاء اال السمك، ويكره اكل الطايف منو وال  وحلمو اال اآلدمي واخلنزير فان الذكاة ال تعمل فيهما وال يؤكل من
 أبس أبكل اجلريث وادلارماىي، وجيوز اكل اجلرادة وال ذكاة لو. 

 ۱ٙ                           .)أ( ترجم العبارة بعد التشكيل         
 ٛ       ؟ مث بُت كم قسما للذبح وما ىى؟الذبحو  الصيد)ب( ما معٌت          
 ٛ       على من جتب األضحية؟ ومىت وقتها؟ اكتب موضحاً )ج(          

 السؤال الرابع :
 وادلاء ادلستعمل لقربة او رفع حدٍث اذا استقر يف مكان طاىر ال مطهر ومسئلة البئر جحط. وكل اىاب دبغ فقد         
 وعظمهما طاىران، وينزح البئر بوقوع صلس ال ببعريت ابلطهر، اال جلد اخلنزير واآلدمي، وشعر االنسان وادليتة          
 وغنم وخرء زتاٍم وعصفور وبول ما يؤكل حلمو صلس.         
 ۱ٙ                                     )ا( ترجم العبارة بعد التشكيل.         
    ٛ                           شرح قول ادلصنف " ومسئلة البئر جحط" )ب(         
          ٛ               ىل جيوز التيمم خلوف فوت اجلنازة وصالة العيد  واجلمعة؟ بُت متفكراً )ج(           

 السؤال اخلامس : 
 ويبطل الوطن االصلى مبثلو ال السفر و وطن االقامة مبثلو والسفر واألصلى وفائتة السفر واحلضر تقضى ركعتُت          
 وأربعاً وادلعترب فيو آخر الوقت. والعاصي كغَته ، وتعترب فيو نية االقامة و السفر من االصل دون التبع اي          
 ادلرأة والعبد واجلندي.         
 ۱ٙ                            .)أ( ترجم العبارة بعد التشكيل         
 ٛ                         شرطا لوجوهبا بُت موضحاً كم شرطا ألداء صلواة اجلمعة وكم )ب(           
 ٛ                            اكتب كيفية صلواة اخلوف.)ج(          

 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 أصول الفقوادلرحلة : الثانوية العامة )الكافية( # ادلادة : 

 الكتاب : أصول الشاشي
 ابريل # الوقت: ثالث ساعات والنصف۱ٚرجب /  ۰ٖالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [أجب عن ثالث فقط]

 ال األول:ؤ الس
فال يًتك العمل بو   وكذلك قولو تعاىل قد علمنا ما فرضنا عليهم يف ازواجهم خاص يف التقدير الشرعي قولو:  

ابعتبار انو عقد مايل فيعترب ابلعقود ادلالية فيكون تقدير ادلال فيو موكوال اىل رأي الزوجُت كما ذكره الشافعي رح. 
وفرع على ىذا ان التخلي لنفل العبادة افضل من االشتغال ابلنكاح واابح ابطالو ابلطالق كيف ماشاء الزوج من 

 لثالث رتلة واحدة وجعل عقد النكاح قابال للفسخ ابخللع.رتع وتفريق، واابح ارسال ا
۱ٙ                 )ا( شكل العبارة ادلذكورة مث تررتها.  

 ٛ                                                                           أوضح العبارة موضحاً.)ب(    
 ٛ                شلثال.كم قسما للعام؟ وما ىي؟ اكتب مع احلكم )ج(    

 ال الثاين: السؤ 
فالظاىر اسم لكل كالم ظهر ادلراد بو للسامع بنفس السماع من غَت أتمل، والنص ما سيق الكالم ألجلو، ومثالو 
يف قولو تعاىل أحل هللا البيع وحرم الربوا، فاآلية سيقت لبيان التفرقة بُت البيع والربوا، ردًا دلا ادعاه الكفار من 
التسوية بينهما، حيث قالوا إمنا البيع مثل الربوا، وقد علم حل البيع وحرمة الربوا بنفس السماع، فصار ذلك نصا 

 يف التفرقة ظاىراً يف حل البيع وحرمة الربوا.
   ۱ٙ                 )ا( شكل العبارة ادلذكورة مث تررتها.  
 ٛ             مث عرف منها ادلفسر واحملكم.فصل يف ادلتقابالت: ما ادلتقابالت؟ وما ىي؟ )ب(   
 ٛ                       اكتب حكم الظاىر والنص شلثال.)ج(   

 السوال الثالث:
 ٕٔ                       عرف األداء والقضأ وكم قسما ذلما؟ اكتب كل قسم شلثال.)ا(   
 ۱۰                      قهاء.ىل  تضمن ادلنافع ابالتالف أم ال؟ اوضح مع اختالف الف)ب(   
 ٛ                          كم نوعا للمأمور بو يف حق احلسن؟ بُت شلثال.)ج(    

 ال الرابع:السؤ 
قولو : خرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبنزلة الكتاب يف لزوم العلم والعمل بو فإن من أطاعو فقد أطاع هللا، فما مر ذكره من 

والعام وادلشًتك واجململ يف الكتاب فهو كذلك يف حق السنة، إال أن الشبهة يف ابب اخلرب يف ثبوتو حبث اخلاص 
    من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واتصالو بو.

 ۱ٙ                 )ا( شكل العبارة ادلذكورة مث تررتها.  
    ٛ                كم قسما للخرب؟ وما ىو؟ عرف كل قسم شلثال.)ب(    
 ٛ                كم موضعا يكون خرب الواحد حجة؟ بُت شلثال.)ج(    

 ال اخلامس:السؤ 
 ۱ٕ                كم قسما لالرتاع؟ وما ىي؟ بُت مفصال.)ا(    
 ۱۰                         ىل القياس حجة شرعية أم ال؟ بُت مدلالً.)ب(   
 ۱۰               )ج( كم شرطاً لصحة القياس؟ اكتب شلثال ابإلجياز.   

 
 
 
 

 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 ادلرحلة : الثانوية العامة )الكافية( # ادلادة : علم النحو

 مع شرح اجلامى الكتاب : الكافية
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل ۱٘/  رجبٕٛ  التاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [فقط ثالثأجب عن ]

 ال األول:ؤ الس
غَت  وال يتأتى ذلك إال يف امسُت أو اسم وفعل ، االسم ما دل على معٌت يف نفسوابالسناد الكالم ما تضمن كلمتُت 

وىو معرب و مبٍت،  واالسناد إليو واالضافة ابحد االزمنة الثلثة، ومن خواصو دخول الالم واجلر والتنوينمقًتن 
 فادلعرب ادلركب الذي مل يشبو مبٍت األصل، وحكمو أن خيتلف آخره ابختالف العوامل لفظا او تقديراً.

 ۱ٙ                   )ا( ترجم العبارة بعد التشكيل.   
 ٛ                     ".وال يتأتى ذلك إال يف امسُت أو اسم وفعلقولو: "اعرب )ب(  
 ٛ                اكتب اقسام ادلعرب ابعتبار وجوه االعراب شلثال.)ج(  

 ال الثاين:السؤ 
 وليبك يزيد ضارع خلصومة + وسلتبط شلا تطيح الطوائح 
 و قول امرء القيس ع: كفاين ومل اطلب قليل من ادلال 
 ۱ٕ              مث بُت ادلمثل لو مع تعيُت موضع االستشهاد. الشعرين)ا( ترجم  
 ۱۰                      ".كفاين ومل اطلب قليل من ادلالاكمل الشعر الثاين مث اعرب قولو: " )ب( 
 ۱۰                        عرف ادلبتدأ و اخلرب مع بيان فوائد القيود مفصال.)ج(  

 الثالث:ال السؤ 
التوابع: كل اثن ابعراب سابقو من جهة واحدة. النعت: اتبع يدل على معٌت  يف متبوعو مطلقاً، وفائدتو  ختصيص 
أو توضيح، وقد يكون جملرد الثناء او الذم أو التوكيد، ضلو نفحة واحدة. وال فصل بُت أن يكون مشتقا أو غَته، 

ذي مال وخصوصا مثل مررت برجل اي رجل ومررت هبذا الرجل اذا كان وضعو لغرض ادلعٌت عموما، ضلو دتيمي و 
 وبزيد ىذا.

 ۱ٙ                    )ا( ترجم العبارة بعد التشكيل.  
 ٛ                   فصل اقسام النعت شلثال.)ب(  
 ٛ                اان ابن التارك البكري بشر. شّرِح و اْعِرب.)ج(  

 ال الرابع: السؤ 
 احلمد لوليو والصالة على نبيو وعلى آلو و اصحابو ادلتأدبُت آبدابو، أما بعد، فهذه فوائد وافية، حبل مشكالت 

 ، ، واسكنو حببوحة جنانو للعالمة ادلشتهر يف ادلشارق وادلغارب، الشيخ ابن احلاجب تغمده هللا لغفرانو ، الكافية
 عزيز ضياء الدين يوسف حفظو هللا تعاىل عن موجبات التلهفنظمتها يف سلك التقرير ومسط التحرير، للولد ال 
 والتأسف. 
 ۱ٙ                  )ا( ترجم العبارة بعد التشكيل.  

 ٛ                       )ب( اكتب نبذة من أحوال ادلصنف مع بيان اسم الكتاب و سبب أتليفو.  
   ٛ                            .قولو "الكلمة" على هنج ادلصنف شرحلفظ وضع دلعٌت.   فقال: الكلمة)ج(   

  ال اخلامس:السؤ 
  ۱ٕ  ترجم وشرح قولو "مفرد" على هنج ادلصنف .                                    –الكلمة لفظ وضع دلعٌت مفرد )ا(  
  ۱۰                                              اكتب وجو حصر الكلمة يف ثالثة انواع)ب(  
 ۱۰          )ج( َعال َم استشهد ادلصنف ابألمثلة اآلتية، اكتب موضحاً. زيد أبوه قائم، أو قام أبوه، أو قائم أبوه. 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 علم االنشاءادلرحلة : الثانوية العامة )الكافية( # ادلادة : 
 ۲الكتاب : الطريق إىل اإلنشاء ج/

 ثالث ساعات والنصف :# الوقتابريل ۱ٛشعبان ادلعظم / ۱ التاريخ : 
 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 

 [أجب عن ثالث فقط]
 ال األول:ؤ الس

 ۱ٓ                معاين األلفاظ اآلتية: )عشرة()ا( اكتب  
 حقل، عليل، نسم، منضدة، نشيط، ادلستشفى، العقاقَت، الرزيئة، اصطدام، شرطة، خبطا، برىة، قرص.

 ۱ٓ                   .( اكتب معٌت اإلنشاء لغة واصطالحا مع بيان موضوعو وغرضوب)
 ۱۲           ىت عويف: ِصف ذلك يف عشرة اسطٍر. مرض احد اصدقائك فعدتو ودعوت لو طبيبا ح( ج)

 السؤال الثاىن : 
 ۱۲                  : )أ( حول إىل العربية

GKw`b †Kv‡bv GK Kv‡R eÜz‡K wb‡q evwn‡i †ei njvg| Avgiv wewfbœ K_vevZ©v ej‡Z ej‡Z 

Pj‡ZwQjvg| nVvr Avgvi eÜz iv Í̄v cvi nIqvi B”Qv Ki‡jv| Gw`‡K nVvr GKwU `ªæZMvwg 

Mvwo AwZµg Ki‡jv| Ges av°v w`‡q gvwU‡Z c‡o †M‡jv †m i‡³ iwÄZ n‡q †M‡jv| GB 

NUbvq Avwg Ávb k~Y¨ n‡q †Mjvg| 

 ۱ٓ               صف ادلدرسة و بُت مرافقها يف عشرة اسطر.)ب( 
   ۱ٓ               تب رتوع ادلفردات ومفردات اجلموع، مث ترجم :)ج( اك
 .مستنقعات، عاصفة، شوارع، اَبرءة، اجِلراح، الواجب، زمالء، فرحان، ةحقيب، احلدائق

 :  ثالثالسؤال ال
إن حلم االنسان ليس كتلة واحدة كما يرى ظاىراً، ولكنو يتكون من كتل صغَتة، وتلك ىي العضالت، وظيفتها 

احلجم و بعضها صغَت احلجم، توليد احلركة يف رتيع اجزاء اجلسم ادلختلفة، والعضالت عظيمة العدد بعضها كبَت 
وتنمية العضالت تزيد يف قوهتا وبقوهتا تزداد قوة البدن، وكلما قوي البدن كان االنسان اقدر على أتدية اعمالو 

 والقيام بواجباتو.
 ۱۲                .بعد التشكيل ادلذكورة)أ( ترجم العبارة  

 ۱ٓ               .تية مث تررتهاادلفيدة من األلفاظ اآل ة)ب( كون اجلمل
  ذيل - الفيل - سلًتع - ميزانية - التنزه

 ۱ٓ                  )ج( حول إىل العربية: 
Rvbvjv, dvqvi mvwf©m, ‣n‣P, hvbRU,  †Pvqvj, Xvj, mwÂZ, Awfb›`b, ZË¡veavb, cv‡_q| 

 :  رابعالسؤال ال
التعليم، بدأت صغَتة لكنها ما لبثت أن اتسع نطاقها وكان حال ىذه ادلدرسة كامثاذلا من ادلعاىد العلمية ودور 

وعظم شأهنا مبا افاض عليها ادللوك واألمراء، حىت اصبحت منبعا للتعليم الديٍت وطبق صيتها اخلافقُت، فاضلدر 
 اليو الطلبة من اقصى ادلسكونة، وخترج منها العلماء واألئمة يف كل فرع من فروع العلم الديٍت وغَته.

 ۱۲                    .نص و تررتو)أ( شكل ال
 ۱ٓ              : رتلة مفيدة ابلعربية مث بُت معناىا اتلية )ب( كون بكل كلمة

 ملكة - ادلعاىد العلمية – الكليات - برانمج - تبادل اآلراء
 ۱ٓ                      (ة اسطر)ال تقل عن عشر : اكتب مقالة ابللغة العربية حول إحدى العناوين التالية )ج( 

  .قرييت (۳(حقوق الوالدين )۲) ادلذايع( ۱)
 :  امسالسؤال اخل

 ۱۲             .اىل والدك خترب بقرب االمتحان وتسئلو التوسعة يف النقودرسالة )أ( اكتب 
 ۱ٓ          ."ما كل ما يتمٌت ادلرء يدركو + جتري الرايح مبا ال تشتهي السفنقولو " (ZviKxe Ki))ب( أعرب 

 ۱ٓ                )التقل عن عشرة اسطر( أجب ابلعربية  دلاذا تتعلم العلوم العربية؟)ج( 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 ادلرحلة : الثانوية العامة )الكافية( # ادلادة : علم ادلنطق

 التهذيب شرحالكتاب : 
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل۰ٕشعبان ادلعظم / ٖ التاريخ :

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [أجب عن ثالث فقط]

  ال األول:ؤ الس
ادلستوي، احلمد هلل الذي ىداان سواء الطريق أي وسطو، الذي يفضي سالكو ادلطلوب البتة، وىذا كناية عن الطريق  

إذمها متالزمان وىذا مراد من فسره ابلطريق ادلستوي والصراط ادلستقيم، مث ادلراد بو إما نفس األمر عموما أو 
 خصوص ملة االسالم، واألول اوىل حلصول الرباعة الظاىرة ابلقياس اىل قسمي الكتاب.

  ۱ٙ                 .)أ( ترجم العبارة بعد التشكيل 
 ٛ             ادلصنف رح كتابو حبمد هللا بعد التسمية وكم قسما لالبتداء وما االعًتاض فيو؟ملَ افتتح )ب(  
   ٛ                 كم معٌت للهداية؟ وما ىي؟ بُت مفصاًل.)ج( قولو : 

 السؤال الثاىن : 
االسالم، جعلتو تبصرًة وبعد، فهذا غاية هتذيب الكالم يف حترير ادلنطق والكالم وتقريب ادلرام، من تقرير عقائد 

دلن حاول التبصر لدى االفهام، وتذكرة دلن أراد أن يتذكر من ذوي االفهام، سيمًا الولد األعز احلفي احلري 
ابالكرام، مسي حبيب هللا عليو التحية والسالم، ال زال لو من التوفيق قوام، ومن التأييد عصام، وعلى هللا التوكل 

 وبو االعتصام.
    ۱ٙ                 .بارة بعد التشكيل)أ( ترجم الع 
  ٛ                عرف علم ادلنطق مع بيان موضوعو وغرضو وتدوينو.)ب(  
 ٛ                "وبعد" يف أي زلل من اإلعراب؟ وكم حالة لو؟ فصل.)ج( قولو :  

 السؤال الثالث : 
 ۱۲                ما ادلقّدمة؟ وما يبحث فيها وما ادلراد ىهنا؟)أ( 

 ۱ٓ             ما معٌت العلم؟ و ملَ مَل يتعرض ادلصنف تعريفو؟ بُت على هنج الشارح.)ب( 
 ۱ٓ              ما االختالف يف التصديق بُت احلكماء والقدماء؟ اجب متفكراً.)ج( 

 السؤال الرابع : 
 ۱۲             ثال.الداللة، وكم قسما للدالة اللفظية الوضعية؟ بُت كل قسم شل)أ( عرف 

 قولو : "وادلوضوع إن قصد جبزئو الداللة على جزء معناه فمركب" )ب( 
   ۱ٓ               عرف ادلفرد وادلركب وكم قسما للمفرد؟ اكتب شلثال.

 ۱ٓ               .  اكتب اقسام ادلركب شلثال)ج( 
 السؤال اخلامس : 

 عرف االصطالحات اآلتية: )أ( 
    ۱۲                           ، مشًتك،  رلاز. متواط ، مشكك

 قولو : إن احتد معناه فمع تشخصو وضعاً علم.)ب( 
 ۱ٓ                شرح العبارة على هنج ادلصنف العالم رح.

 ۱ٓ                 ما ادلنقول؟ وكم قسما لو ؟ عرف كل قسم.)ج( 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨/ بـ٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 )الكافية( # ادلادة : حديث الرسول صلعم ادلرحلة : الثانوية العامة

 الكتاب : زجاجة ادلصابيح
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريلٕٕشعبان ادلعظم / ٘ التاريخ :

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقطأجب ]

  السوال األول:
عن أيب موسى األشعري هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة ذلم اجران ، رجل من أىل الكتاب آمن بنبيو وآمن  

مبحمد ، والعبد ادلملوك اذا أدى حق هللا وحق مواليو، ورجل كانت عنده أمة يطأىا فأدهبا فاحسن أتديبها و 
 أحسن تعليمها مث اعتقها فتزوجها فلو أجران.علمها ف

    ۱ٙ                    )ا( شكل احلديث مث تررتو.  
 ٛ               )ب( قولو : "ثالثة ذلم أجران" ملَ تستحق أجرين؟ بُت موضحاً  
 ٛ               )ج( اكتب سبب أتليف ىذا الكتاب مع بيان مزاايه وأمهيتو. 

 السوال الثاين: 
 ويرزقهم. عن أيب موسى هنع هللا يضر قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما أحد أصرب على أذًى يسمعو من هللا يدعون لو الولد مث يعافيهم  
 ن.عن أيب أمامة هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل االديا 

    ۱ٙ                 )ا( ترجم احلديثُت الشريفُت بعد التشكيل. 
 ٛ                )ب( حقق األلفاظ اآلتية: أصرب، يعافيهم، أبغض، استكمل.

 ٛ                                               )ج( أوضح اجلديثُت الشريفُت .   
 : السوال الثالث

 ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ضرب هللا مثال صراطا مستقيما وعن جنبيت الصراط سوران ، فيهما عن ابن مسعود هنع هللا يضر 
ابواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة ، وعند رأس الصراط داٍع ، يقول : استقيموا على الصراط وال تعوجوا. 

 بواب قال وحيك ، ال تفتحو فإنك ان تفتحو تلجو.وفوق ذلك داٍع يدعو ، كلما ىم عبد أن يفتح شيئا من تلك اال
    ۱ٙ                   )ا( شكل احلديث مث تررتو. 

 ٛ              )ب( فسر قولو: الصراط، واالبواب ادلفتحة، والستور ادلرخاة، والداعي.  
 كالم هللا اخل وقال الشيخ يف اللمعات :)ج( وعن جابر هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالمي ال ينسخ   

 وقد ثبت عند احلنفية أن احلديث يكون انسخا للكتاب.            
 ٛ              التعارض بُت احلديث وقول الشيخ ظاىر، فما التوفيق بينهما؟ اكتب على هنج الكتاب

 السوال الرابع:   
  اذا استجمرت فأوتر.عن سلمة بن قيس هنع هللا يضر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

احجاٍر  عن عبد الرزتن بن االسود عن أبيو أنو مسع عبد هللا هنع هللا يضر يقول اتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  الغائط وأمرين أن آتيو بثالثة
حلجرين وألقى الروثة، حجرين والتمست الثالث، فلم أجده فأخذت روثًة، فأتيت هبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ ا فوجدت

 وقال ىذه ركس.
    ۱ٙ                  )ا( ترجم احلديثُت الشريفُت بعد التشكيل. 

 ٛ               )ب( أي مسئلة تثبت ابحلديثُت ادلذكورين. اوضح كما يف الكتاب
 ٛ               عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اذا استجمرت فأوتر"  )ج( اعرب قولو : "

 السوال اخلامس:
إن ادلاء ال عن جابر هنع هللا يضر قال : انتهيت إىل غديٍر، فإذا فيو زتار ميت، فكفننا عنو حىت انتهى إلينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال  

النيب ملسو هيلع هللا ىلص توضأ أو شرب من  ينجسو شئ، فاستقينا واروينا وزتلنا. ويف رواية لعبد الرزاق عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر أن
 غدير، كان يلقى فيو حلوم الكالب واجليف، فذكر لو ذلك، فقال إن ادلاء ال ينجسو شئ.

    ۱ٙ                  )ا( ترجم احلديثُت الشريفُت ادلذكورين. 
 ٛ               )ب( اكتب اختالف الفقهاء يف صلاسة ادلاء على ضوء الكتاب. 
 ٛ              ج( اكتب ذتانية احاديث من حفظك مث  تررتو )غَت ما ذكر يف األسئلة() 

 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 )الكافية( # ادلادة : علم االدبادلرحلة : الثانوية العامة 

 نفحة العرب الكتاب :

 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل ۱ٕشعبان ادلعظم /   ٗالتاريخ : 
 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 

 [أجب عن ثالث فقط]
 السوال األول: 

زتدًا لقادر جعل علم االدب مشسا منَتة آمنة من األفول والكسوف وقمرا مضيئا ال يدركو احملاق وال اخلسوف  
من اخلرق وااللتئام وارضا تريب أىلها وتصوهنم من قطوب االانم وخطوب االايم وصلوة على فصيح وفلكا بريئا 

ابيب وأمي انطق يف لفظو + ذتن تباع بو القلوب وتشًتى. جاء  -بليغ اديب كأنو فحوى قول ايب طيب يف شلدوحو
 ابلبينات الواضحة البادية، حُت دمهت الدنيا مصائب الكفر السود الداىية.

 ٙٔ                  )ا( ترجم العبارة بعد التشكيل.   
 ٛ                        )ب( يف أي زلل من االعراب قولو "زتداً" و "السود الداىية". اكتب مفكرا   
 ٛ          .                                                                          رح)ج( اكتب نبذا من أحوال ادلصنف  

 السوال الثاين:
وكان سبب موت سليمان بن عبد ادللك ان نصرانيا ااته وىو بدابق بزنبيل شللوء بيضا وآخر شللوء تيناً، قال قشروا             

فقشروا، فجعل أيكل بيضة وتينة، حىت أتى على الزنبيلُت، مث اتوه بقصعة شللوءة سلا بسكر فأكلو فاختم، فمرض، 
حج سليمان أتذى حبر مكة، فقال لو عمر بن عبد العزيز لو أتيت الطائفة فأاتىا، فلما كان بسحق  فمات. ودلا

 لقيو ابن الزبَت، فقال اي أمَت ادلؤمنُت اجعل منزلك على قال كل منزيل فرمى بنفسو على الرمل.
 ٙٔ                 )ا( ترجم العبارة بعد التشكيل.   
  اآلتية :األلفاظ  )ب( اكتب حل لغات 
 ٛ               االمالق، متفوفهة، طرقُت، ضّبو، الشرذمة، اخلفاش، عواء، حيارى . 
 ٛ              )ج( ما معٌت قوذلم "فالن أشأم من طويس". أوضح كي يتضح ادلرام.  

 السوال الثالث: 
 اي أىل بغداد ان احليص بيص أتى + حبرأة البستو العار يف البلد 

 ابلليل رلًتائ + على جريو ضعيف البطش واجللدابدى شجاعة  
 فانشدت امو من بعد ما احتسبت + دم االبيلق عند الواحد الصمد 
 اقول للنفس أتسا وتعزية + احدى يدي اصابتٍت ومل ترد 
 ٙٔ                 )ا( ترجم االشعار بعد التشكيل.   
 ٛ                   )ب( اكتب اسم الشاعر وسبب ايراد االشعار.  
 ٛ                )ج( حّرر مفردات اجلموع، ورتوع ادلفردات مث ترجم 
 ذروة ، االوغاد ، االرذال ، ملوك ، رغيف ، برنس ، طبيب ، اوعية . 

 السوال الرابع:
 ٙٔ                  )ا( حول إىل العربية:

evM`v‡` GKRb Bev`Z¸Rvi e¨vw³ wQ‡jb| Zvi bvg wQj iæqvBg| Zvi wbKU wePv‡ii `vwqZ¡ †ck 

Kiv n‡j wZwb Zv MÖnY K‡ib|  GKw`b nhiZ RybvB` evM`v`x in. Zvi mv‡_ mvÿvr Ki‡jb Ges 

ej‡jb †h B”Qv K‡i wb‡Ri  †Mvcb welq Ggb e¨vw³i wbKU Mw”QZ ivL‡Z, whwb Zv dvm Ki‡eb bv| 

Zvi Rb¨ iæqvBg †K MÖnY Kiv Avek¨K| wbðq wZwb Pwjøk eQi hver `ywbqvi gynveŸZ †Mvcb 

†i‡L‡Qb| GgbwK †kl ch©šÍ Dnvi Dci wZwb KivqZ¡ K‡i‡Qb| 

 ٛ               : رتلة مفيدة ابلعربية مث بُت معناىا اتلية ( كون بكل كلمةب)
 وأد  ،  احلرب ، الكعبة  ، اختالف                                                           

 اخل)ج( عدم القناعة : حكى ان بعض االرقاء كان عند مالك أيكل اخلاص 
  ٛاكمل الواقعة كما يف الكتاب.                                                                                              

 السوال اخلامس: 
 ۱ٕ                           كتب معاين األلفاظ اآلتية:)ا( ا  

 شر، شوم، شغب، شقاء، شنار، شرر، شُت، شوك، شكوى، شهرة، شتم، شح
 ۱۰            االستقسام ابالزالم : حرر كيفية االستقسام ابالزالم مث اكتب اسم االقداح كلها.  ( ب)

   ۱ٓ             )ج( اكتب كلمات حول موضوع "زلبة العلم" وال تقل عن ذتانية اسطر.



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 ادلرحلة : الثانوية العامة )الكافية( # ادلادة : تررتة القرآن

 ()من سورة الروم إىل سورة الناس الكتاب : القرآن الكرًن
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل ۱ٙ/ رجبٜٕالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [أجب عن ثالث فقط]

 ال األول:ؤ الس
ُزًوا ُأولَِئَك ذَلُْم َعَذاٌب ُمِهٌُت قولو تعاىل: َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشًَتِي ذَلَْو احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِبَغَْتِ ِعْلٍم َويـَتَِّخَذَىا ىُ 

َلى َعَلْيِو آاَيتـَُنا َوىلَّ ُمْسَتْكرِبًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ يف  ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ۞ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ۞ َوِإَذا تـُتـْ  ُأُذنـَْيِو َوقْـًرا فَـَبشِّ
َخَلَق السََّماَواِت بَِغَْتِ َعَمٍد َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ذَلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم ۞ َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اَّللَِّ َحقِّا َوُىَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ۞ 

َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َفأَنْـ تـََرْونـََها َوَألْ  َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرًٍن ۞َقى يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن دَتِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأنـْ تـْ  بـَ
 ۱ٙ                     )ا( ترجم اآلايت الكردية مث بُت سبب نزوذلا.

، :  اآلتية)ب( حقِّق الكلمات   ٛ                النعيم ، دتيد ،ُمِهٌُت، َوىلَّ
 ٛ                َدابٍَّة" ُكلِّ  احْلَِديِث" و "ِمنْ  ما ادلصداق بقولو تعاىل "ذَلْوَ )ج( 

 ال الثاين:السؤ 
ُ َصْدرَُه ِلْْلِْساَلِم فَـُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّو فـََوْيٌل  ُ َأَفَمْن َشَرَح اَّللَّ ِلْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر اَّللَِّ ُأولَِئَك يف َضاَلٍل ُمِبٍُت ۞ اَّللَّ

اَّللَِّ  ُلوُدُىْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكرِ َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مثَّ تَِلُُت جُ  نـَزَّلَ 
وَء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َذِلَك ُىَدى اَّللَِّ يـَْهِدي ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اَّللَُّ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد ۞ َأَفَمْن يـَتَِّقي ِبَوْجِهِو سُ 

ُتْم َتْكِسُبوَن ۞  َوِقيَل ِللظَّاِلِمَُت ُذوُقوا َما ُكنـْ
 ۱ٙ              موضحاً مث اكتب ربط اآلايت مبا قبلها.ترجم االايت الكردية )ا( 

 ٛ                        .تَِلُتُ ، تـَْقَشِعرُّ ، َمثَاينَ ، ُمَتَشاهِبًا اآلتية: )ب( حقِّق األلفاظ
 ٛ             " يف أي زلل من االعراب؟ وكيف؟فَـَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر اَّللَِّ ")ج( قولو تعاىل : 

  ال الثالث:السؤ 
وُه َفاْعِتُلوُه ِإىَل َسَواِء قولو تعاىل : ِإنَّ َشَجَرَت الزَّقُّوِم ۞ َطَعاُم اأْلَثِيِم ۞ َكاْلُمْهِل يـَْغِلي يف اْلُبُطوِن ۞ َكَغْلِي احْلَِميِم ۞ ُخذُ 

ُتْم  اجلَِْحيِم ۞ ِبِو دَتْتَـُروَن ۞ ِإنَّ مثَّ ُصبُّوا فَـْوَق رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب احْلَِميِم ۞ ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرًُن ۞ ِإنَّ َىَذا َما ُكنـْ
َرٍق ُمتَـ   َقابِِلَُت ۞ َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُىْم حبُوٍر ِعٍُت ۞ اْلُمتَِّقَُت يف َمَقاٍم َأِمٍُت ۞ يف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ۞ يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْستَـبـْ

 ۱ٙ               مث بُت سبب نزول سورة الدخان.)ا( ترجم اآلايت الكردية  
 ٛ                "ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرًنُ اعرب اآلية اآلتية: ")ب( 

رٌ  "َأُىمْ )ج( قولو تعاىل:   ٛ      تـُبٍَّع" من تـُبَّع؟ اكتب قصتو. قَـْومُ  َأمْ  َخيـْ
 ال الرابع:السؤ 

ا ۞ َوُبسَِّت اجْلَِباُل قولو تعاىل : ِإَذا َوقَـَعِت اْلَواِقَعُة ۞ لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبٌَة ۞ َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة ۞ ِإَذا رُجَِّت اأْلَْرُض رَجِّ  
ُتمْ  بَـثِّا ۞ وَُكنـْ َأْزَواًجا َثاَلثًَة ۞ فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ۞ َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما  َبسِّا ۞ َفَكاَنْت َىَباًء ُمنـْ

يٌل ِمَن َجنَّاِت النَِّعيِم ۞ ثـُلٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلَُت ۞ َوَقلِ  َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة ۞ َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقوَن ۞ ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ۞ يف 
 اآْلِخرِيَن ۞ َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ۞

 ۱ٙ                  ترجم االايت الكردية فقط.)ا(  
 ٛ    " من األولُت واآلخرين؟ فّصل.َوَقِليٌل ِمَن اآْلِخرِينَ  .ثـُلٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلَُت ")ب( قولو تعاىل:  
ُتْم َأْزَواًجا قولو تعاىل : ")ج(    ٛ   " عُت مصداق ازواج ثالثة مث حرر خصوصية سورة الواقعة.َثاَلثَةً وَُكنـْ

 ال اخلامس:السؤ 
ْنَساَن ِلَربِِّو  فَـَوَسْطَن بِِو رَتًْعا ۞ َفأَثـَْرَن ِبِو نـَْقًعا ۞ َفاْلُمِغَتَاِت ُصْبًحا ۞ َفاْلُموِراَيِت َقْدًحا ۞ َواْلَعاِداَيِت َضْبًحا ۞ ِإنَّ اإْلِ

َل َما يف  أََفاَل يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر ۞ َوِإنَُّو حِلُبِّ اخلََْْتِ َلَشِديٌد ۞ ِإنَُّو َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد ۞َو  َلَكُنوٌد ۞ َوُحصِّ
  ِإنَّ رَبَـُّهْم هِبِْم يـَْوَمِئٍذ خَلَِبٌَت ۞ الصُُّدوِر ۞

 ۱ٙ                  ترجم السورة فقط.)ا(  
 ٛ                          .نـَْقًعا،  اْلُمِغَتَاتِ ، اْلُموِراَيتِ ، اْلَعاِداَيِت اكتب حل لغات اآلتية : )ب( 
 ٛ                        " يف أي زلل من االعراب.رَتًْعا" و "ُصْبًحا" و "َقْدًحاقولو تعاىل:  ")ج( 

 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 رحلة : الثانوية العامة )القدورى(  # ادلادة : علم النحوادل

 الكتاب : ىداية النحو
 ثالث ساعات والنصف :# الوقت ابريل۱٘/ رجبٕٛ التاريخ :

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقط ييبأج]

فهذا سلتصر مضبوط ىف النحو مجعت فيو مهمات النحو على ترتيب الكافية مبواب ومفصال بعبارة واضحة  :ال األولؤ الس
 مع ايراد األمثلة ىف مجيع مسائلها من غًن تعرض لألدلة والعلل لئال يشوش ذىن ادلبتدى عن فهم ادلسائل ومسيتو هبداية ضلو 

 ۱٦)ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ                                                                                      
    ٨)ب( عرىف الكلمة وكم قسما ذلا ؟ بيىن كل قسم شلثال ومفصال ـ                                                                

 ٨)ج( كم صورة للقرائة ىف قولو "مبواب ومفصال " "ويشوش" إشرحى مفصال ـ                                                    
: الكالم لفظ تضمن كلمتٌن ابالسناد واإلسناد نسبة إحدى الكلمتٌن إىل األخرى حبيث تفيد ادلخاطب    السوال الثاىن

م أن الكالم اليصلح اال ىف اإلمسٌن أو من فعل واسم ـ اذ ال يوجد ادلسند و فائدة اتمة يصح السكوت عليها فعل
 ادلسند اليو معا ىف غًنمها وال بد للكالم منهما 

 ۱٦)ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ                                                                                      
  ٨أوضحى العبارة مث بيىن ستة أمثلة للكالم ـ                                                                           )ب(      
 ٨علم أن الكالم الحيصل اال ىف إمسٌن أو من فعل و اسم ـ                                                      )ج( كيف      

 ا الوصف فال جيتمع مع العلمية اصال و شرطو أن يكون وصفا ىف اصل الوضع "فأسود" و "ارقم" : أم السوال الثالث
 غًن منصرف وإن صارا امسٌن للحية و"اربع" ىف "مررت بنسوة أربع" منصرف مع أنو صفة و وزن الفعل ـ       
 ۱٦                                                     )ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ                                 
 ٨)ب( شرحى البعارة ادلذكورة بعد تعريف الوصف والعلم ـ                                                                       
 ٨     )ج( ما معىن "اسود" وارقم " مث بيىن كيف يكون أسود وأرقم غًن منصرف و "اربع" ىف مررت بنسوة أربع" منصرفا ـ       

 :  السوال الرابع

 ٨)ا( عرىف ادلفعول ادلطلق وكم قسما لو ؟ أكتىب ابألمثلة ـ                                                                          
 ۱٢)ب( مىت جيب تقدمي الفاعل على ادلفعول ومىت جيوز تقدمي ادلفعول على الفاعل ؟                                            
 ۱٢)ج( ما معىن اإلضافة ؟ كم قسما ذلا ؟ أكتىب تعريف كل قسم مع بيان فوائده ـ                                              

 :  السوال اخلامس
     ۱٢)ا( عرىف التابع وكم قسما لو ؟ وما ىى ؟ أكتىب كل قسم شلثلة ـ                                                               
 ۱۱)ب( عرىف الفعل وكم قسما لو ؟ وما ىى ؟ عرىف كل قسم شلثلة ـ                                                             

 ۱۱)ج( أكتىب احلروف الزايدة شلثلة ـ                                                                                              



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 ادلادة : أصول الفقو( # )القدورىادلرحلة : الثانوية العامة 

 الكتاب : أصول الشاشي
 ابريل # الوقت: ثالث ساعات والنصف ۱ٚرجب /۰ٖالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقط ىبيأج]

 ال األول:ؤ الس
قولو: وكذلك قولو تعاىل قد علمنا ما فرضنا عليهم يف ازواجهم خاص يف التقدير الشرعي فال يًتك العمل بو ابعتبار 
انو عقد مايل فيعترب ابلعقود ادلالية فيكون تقدير ادلال فيو موكوال اىل رأي الزوجُت كما ذكره الشافعي رح. وفرع على 

شاء الزوج من رتع وتفريق، ماتغال ابلنكاح واابح ابطالو ابلطالق كيف ىذا ان التخلي لنفل العبادة افضل من االش
 واابح ارسال الثالث رتلة واحدة وجعل عقد النكاح قابال للفسخ ابخللع.

    ۱ٙ                                        ها.يالعبارة ادلذكورة مث تررت ى)ا( شكل         
 ٛ              على ضوء الكتاب. ادلراد ابلقروء احليض ال األطهار. اكتىب)ب( ما الدليل على أن         
 ٛ                 مع احلكم شلثال. )ج( كم قسما للعام؟ وما ىي؟ اكتىب         

 السؤال الثاين: 
ومثالو يف فالظاىر اسم لكل كالم ظهر ادلراد بو للسامع بنفس السماع من غَت أتمل، والنص ما سيق الكالم ألجلو، 

قولو تعاىل أحل هللا البيع وحرم الربوا، فاآلية سيقت لبيان التفرقة بُت البيع والربوا، ردًا دلا ادعاه الكفار من التسوية 
بينهما، حيث قالوا إمنا البيع مثل الربوا، وقد علم حل البيع وحرمة الربوا بنفس السماع، فصار ذلك نصا يف التفرقة 

 رمة الربوا.ظاىراً يف حل البيع وح
   ۱ٙ                                  ها.يالعبارة ادلذكورة مث تررت ى)ا( شكل         
 ٛ                       ىي؟ مث عرىف منها ادلفسر واحملكم.   ما ادلتقابالت؟ وما   )ب( فصل يف ادلتقابالت:         
 ٛ                                               ىر والنص شلثال.حكم الظا )ج( اكتىب         

 السوال الثالث:
 ٕٔ              كل قسم شلثال.  األداء والقضا وكم قسما ذلما؟ اكتىب )ا( عرىف         
 ۱۰                       مع اختالف الفقهاء. ىىل  تضمن ادلنافع ابالتالف أم ال؟ اوضح)ب(          
 ۱۰                         شلثال. نوعا للمأمور بو يف حق احلسن؟ بيٌت)ج( كم          

 السؤال الرابع:
قولو : خرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبنزلة الكتاب يف لزوم العلم والعمل بو فإن من أطاعو فقد أطاع هللا، فما مر ذكره من حبث 

يف حق السنة، إال أن الشبهة يف ابب اخلرب يف ثبوتو من رسول  اخلاص والعام وادلشًتك واجململ يف الكتاب فهو كذلك
    هللا ملسو هيلع هللا ىلص واتصالو بو.

 ۱ٙ                           العبارة ادلذكورة مث تررتيها. ى)ا( شكل         
    ٛ                          كل قسم شلثال.  كم قسما للخرب؟ وما ىو؟ عرىف)ب(           
  ٛ                                    خرب الواحد حجة؟ بيٌت شلثال.)ج( كم موضعا يكون          

 السؤال اخلامس:
 ۱ٕ                          لالرتاع؟ وما ىي؟ بيٌت مفصال.)ا( كم قسما 
 ۱۰                                    س حجة شرعية أم ال؟ بيٌت مدلالً.)ب( ىل القيا

 ۱۰                         قياس؟ اكتىب شلثال ابإلجياز. )ج( كم شرطاً لصحة ال
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 ( # ادلادة : تررتة القرآنرحلة : الثانوية العامة )القدورىادل

 ()من سورة الروم إىل سورة الناس الكرًنالكتاب : القرآن 
 ابريل # الوقت: ثالث ساعات والنصف۱ٜشعبان ادلعظم / ٕالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقط ىبيأج]

 ال األول:ؤ الس
ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ بَِغَْتِ ِعْلٍم َويـَتَِّخَذَىا ُىُزًوا ُأوَلِئَك ذَلُْم َعَذاٌب ُمِهٌُت ۞ قولو تعاىل: َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشًَتِي ذَلَْو احْلَِديِث 

ْرُه بَِعَذاٍب  َوِإَذا ًرا فَـَبشِّ َلى َعَلْيِو آاَيتـَُنا َوىلَّ ُمْسَتْكرِبًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ يف ُأُذنـَْيِو َوقـْ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا َأِليٍم ۞ ِإنَّ الَّ تـُتـْ
َماَواِت بَِغَْتِ َعَمٍد تـََرْونـََها الصَّاحِلَاِت ذَلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم ۞ َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اَّللَِّ َحقِّا َوُىَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ۞ َخَلَق السَّ 

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرًٍن ۞َواِسَي َأْن دَتِيَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفيرَ  َوَأْلَقى يف اأْلَْرِض  بَـتـْ َماِء َماًء فََأنـْ َزْلَنا ِمَن السَّ  َها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوأَنـْ
 ۱٦                               )ا( ترمجي اآلايت الكردية مث بيين سبب نزوذلا.

، النعيم ، سبيد ،)ب( حقِّقي الكلمات اآلتية :   ٨                 ُمِهٌٌن، َوىل 
 ٨                          َداب ٍة" ُكلِّ  احْلَِديِث" و "ِمنْ  )ج( ما ادلصداق بقولو تعاىل "ذَلْوَ 

 ال الثاين:السؤ 
ُ َصْدرَُه ِلْْلِْساَلِم فَـُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّو فَـَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكرِ  ُ  َأَفَمْن َشَرَح اَّللَّ اَّللَِّ ُأولَِئَك يف َضاَلٍل ُمِبٍُت ۞ اَّللَّ
ِلُُت ُجُلوُدُىْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ِذْكِر اَّللَِّ نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مثَّ تَ 

اَمِة ِبِو َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اَّللَُّ َفَما َلُو ِمْن َىاٍد ۞ َأَفَمْن يـَتَِّقي ِبَوْجِهِو ُسوَء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقيَ َذِلَك ُىَدى اَّللَِّ يـَْهِدي 
ُتْم َتْكِسُبوَن ۞  َوِقيَل ِللظَّاِلِمَُت ُذوُقوا َما ُكنـْ

 ۱٦                                   ترمجي االايت الكردية موضحاً مث اكتيب ربط اآلايت دبا قبلها.)ا( 
 ٨                                  .تَِلٌنُ ، تـَْقَشِعر  ، َمثَاِنَ ، ُمَتَشاهِبًا )ب( حقِّقي األلفاظ اآلتية:

 ٨                   " يف أي زلل من االعراب ؟  وكيف ؟فَـَوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اّلل ِ )ج( قولو تعاىل : "
  ال الثالث:السؤ 

وُه َفاْعِتُلوُه ِإىَل َسَواِء قولو تعاىل : ِإنَّ َشَجَرَت الزَّقُّوِم ۞ َطَعاُم اأْلَثِيِم ۞ َكاْلُمْهِل يـَْغِلي يف اْلُبُطوِن ۞ َكَغْلِي احْلَِميِم ۞ ُخذُ 
ُتْم  جلَِْحيِم ۞ا ِبِو دَتْتَـُروَن ۞ ِإنَّ مثَّ ُصبُّوا فَـْوَق رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب احْلَِميِم ۞ ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرًُن ۞ ِإنَّ َىَذا َما ُكنـْ

َرٍق ُمتَـ   َقابِِلَُت ۞ َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُىْم حبُوٍر ِعٍُت ۞ اْلُمتَِّقَُت يف َمَقاٍم َأِمٍُت ۞ يف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ۞ يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْستَـبـْ
 ۱٦                         )ا( ترمجي اآلايت الكردية مث بيين سبب نزول سورة الدخان. 

 ٨                               "ُذْق ِإن َك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرميُ )ب( اعريب اآلية اآلتية: "
 ٨                           تـُب ٍع" من تـُب ع؟ اكتيب قصتو. قـَْومُ  أَمْ  َخيـْرٌ  "َأُىمْ )ج( قولو تعاىل: 

 ال الرابع:السؤ 
ا ۞ َوُبسَِّت اجْلَِباُل قولو تعاىل : ِإَذا َوقَـَعِت اْلَواِقَعُة ۞ لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبٌَة ۞ َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة ۞ ِإَذا رُجَِّت اأْلَْرُض رَجِّ 

ُتْم َأْزَواًجا َثاَلثًَة ۞ َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ۞ َوأَ  سِّا ۞بَ  ثِّا ۞ وَُكنـْ بـَ ْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َفَكاَنْت َىَباًء ُمنـْ
النَِّعيِم ۞ ثـُلٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلَُت ۞ َوَقِليٌل ِمَن  َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة ۞ َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقوَن ۞ ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن ۞ يف َجنَّاتِ 

 َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ۞ اآْلِخرِيَن ۞
 ۱٦                            )ا( ترمجي االايت الكردية فقط. 

 ٨             فّصلي." َمن األولٌن واآلخرين؟ َوقَِليٌل ِمَن اآْلِخرِينَ  .ثـُل ٌة ِمَن اأْلَو ِلٌَن )ب( قولو تعاىل: "
ُتْم أَْزَواًجا َثاَلثَةً )ج( قولو تعاىل : "  ٨            " عيين مصداق ازواج ثالثة مث حرري خصوصية سورة الواقعة.وَُكنـْ

 ال اخلامس:السؤ 
ْنَساَن ِلَربِِّو  فَـَوَسْطَن ِبِو رَتًْعا ۞ َفأَثـَْرَن ِبِو نـَْقًعا ۞ َفاْلُمِغَتَاِت ُصْبًحا ۞ َفاْلُموِراَيِت َقْدًحا ۞ َواْلَعاِداَيِت َضْبًحا ۞ ِإنَّ اإْلِ

َل َما يف  َأَفاَل يـَْعَلُم ِإَذا بـُْعِثَر َما يف اْلُقُبوِر ۞ َوِإنَُّو حِلُبِّ اخلََْْتِ َلَشِديٌد ۞ َوِإنَُّو َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد ۞ َلَكُنوٌد ۞ َوُحصِّ
  ٍذ خَلَِبٌَت ۞ِإنَّ رَبَـُّهْم هِبِْم يـَْوَمئِ  الصُُّدوِر ۞

 ۱٦                            )ا( ترمجي السورة فقط.
 ٨                                   . َكُنودٌ ،   اْلُمِغًنَاتِ ،  اْلُموراَِيتِ ، اْلَعاِداَيِت )ب( اكتيب حل لغات اآلتية : 

    ٨                        زلل من االعراب.يف أي أكتىب  " مَجًْعا" و "ُصْبًحا" و "َقْدًحا)ج( قولو تعاىل:  "
 
 
 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 رحلة : الثانوية العامة )القدورى( # ادلادة : علم الفقوادل

 الكتاب : ادلختصر القدورى
 ابريل # الوقت: ثالث ساعات والنصف ٕٕشعبان ادلعظم / ٘التاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقط ىبيأج]

  ال األول:ؤ الس
الطهارة من األحداث جائزة دباء السماء واألودية والعيون و األابر وماء البحار والذبوز الطهارة دباء إعتصر من         

الشجر والثمر والدباء غلب عليو غًنه فأخرجو عن طبع ادلاء كاالشربة واخلل وادلرق وماء الباقالء وماء الورد وماء 
 الزردج ـ

 ۱٢دلذكورة بعد التشكيل ـ                                                                               )ا( ترمجى العبارة ا        
 ٨                              )ب( شرحى العبارة ادلذكورة بعد وضوح معىن الطهارة لغة واصطالحا و معىن طبع ادلاء  ـ         
   ۱٢تية ـ                                                                                        )ج( بيىن حكم ادلسائل اال        

 ( إذا وقعت صلاسة ىف ادلاء اجلارى ـ ٢( إذا وقعت صلاسة ىف ادلاء الدائم ـ        ۱            
 مل ـ ( ادلاء ادلستع٤( موت ماليس لو نفس سائلة ىف ادلاء ـ   ٣            

 :  السوال الثاىن
اول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاىن وىو البياض ادلعرتض ىف األفق وأخر وقتها ما َل تطلع الشمس و اول وقت         

 الظهر إذا زالت الشمس وأخر وقتها عند أىب حنيفة رمحو هللا تعاىل إذا صار ظل كل شيئ مثليو سوى فيئ الزوال .
 ۱٢ارة بعد التشكيل ـ                                                                                        )ا( ترمجى العب       
           ٨)ب( أوضحى  معىن الفجر الثاىن وفيئ الزوال                                                                                 
 ۱٢ أوقات الصلوات اخلمسة جوازاً و مستحباً .                                                               )ج( أكتىب       

 :  السوال الثالث
 من كان عليو دين زليط دبالو فال زكوة عليو و إن كان مالو أكثر من الدين زكى الفاضل و اذا بلغ نصاابً  -قولو       
 وليس ىف دورالسكىن و ثياب البدن و أاثث ادلنزل و دواب الركوب و عبيد اخلدمة وسالح اإلستعمال زكوة ـ        
 ۱٢)ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ                                                                                      
 ٨وة لغة وشرعا و أذكرى نصاب زكوة الغنم ـ                                                            )ب( ما معىن الزك       
 ۱٢)ج( أكتىب من جيوز دفع الزكوة إليو ومن ال جيوز ؟ بيىن مفصلة ـ                                                              

 :  السوال الرابع
الصوم ضرابن واجب ونفل فالواجب ضرابن منو ما يتعلق بزمان بعينو كصوم رمضان والنذر ادلعٌن فيجوز صومو          

بنية من الليل فان َل ينو حىت أصبح أجزأتو النية ما بينو وبٌن الزوال ـ والضرب الثاىن ما يثبت ىف الذمة كقضاء 
 ــ  بنية من الليل وكذلك صوم الظهار والنفل كلو جيوز بنية قبل الزوالرمضان والنذر ادلطلق والكفارات فالجيوزصومو اال

 ۱٦)ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ                                                                                      
 ٨ مع بيان كفارة الصوم ـ                                     )ب( ما معىن الصوم لغة وشرعاً ؟ مث بيىن مفسدات الصوم        
 ٨)ج( ما معىن اإلعتكاف لغة وشرعاً وكم قسما لو وما ىى ؟                                                                   

 :  السوال اخلامس
وق واجلدال واليقتل صيدا وال يشًن إليو وال يدل عليو  فاذا لىب فقد احرم  فليتق  ما هنى هللا عنو من الرفث والفس 

واليلبس قميصا وال سراويل والعمامة  وال قلنسوة وال قباء وال خفٌن اال ان جيد نعلٌن فيقطعها من أسفل 
 الكعبٌن وال يغطى رأسو وال وجهو وال ديس طيبا والحيلق رأسو والشعر بدنو وال يقص من حليتو وال من ظفره ـ 

 ۱٦)ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ                                                                                      
 ٨)ب( ما معىن التلبية ؟ كيف يكون االنسان زلرماً بيىن ـ                                                                        
       ٨)ج( عرىف احلج لغة وشرعاً ـ مث بيىن مىت جيب احلج وعلى من جيب احلج ـ                                                     

 
 
 
 
 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 # ادلادة : علم االدب رحلة : الثانوية العامة )القدورى(ادل

 الكتاب : القليوىب مع كيف نتعلم العربية
 ابريل # الوقت: ثالث ساعات والنصف ۱ٙ/  رجبٜٕالتاريخ : 

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقط ىبيأج]

 :ال األولؤ الس
: فقال لو مواله َل اخرتت اخلراب فقال ايموالى اما علمت ان اخلراب يكون مع هللا عمارة وبستاان فصار قولو          

الغالم أيوى إليو ابلليل ففى بعض اللياىل إزبذ مواله رلمعا للشراب و اللهو فلما إنتصف  الليل وتفرق  أصحابو 
    من نور معلق من السماء والغالم ىف السجود يناجى ربو  ـقام يطوف ىف الدار فوقف على حجرة الغالم فإذا فيها قنديل 

           ۱٦ترمجى العبارة بعد التشكيل ـ                                                                                        )ا(        
  ٨                                                            )ب( حققى األلفاظ األتية )أى أربعة شئت( ـ                     

 يناجى ـ –معلق  –قنديل  –رلمعا  –إزبذ  -أيوى               
 ٨)ج( أعرىب قولو : " فاذا فيها قنديل من نور معلق من السماء"                                                                

 السوال الثاىن : 
حكى أن النىب ملسو هيلع هللا ىلص خرج لصلوة العيد والصبيان يلعبون وفيهم صىب جالس ىف انحية يبكى وعليو ثياب خلقة ـ فقال لو النىب 

 خل عىن أيها الرجل فان أىب الصىب ! ما لك تبكى وال تلعب مع الصبيان فقال لو الصىب وىو َل يعرف أنو النىب ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص أيها
طعام وال شراب وال  وأخرجىن زوجها من بيتو وليس ىل مات ىف غزوة كذا مع النىب ملسو هيلع هللا ىلص فتزوجت امى بزوج غًنه فاكال ماىل

  ثياب وال بيت أوى إليو فلما رأيت الصبيان ذوى االابء يلعبون وعليهم الثياب ذبدد حزىن ومصيبىت فلذلك بكيت ـ
 ۱٦ترمجى العبارة بعد التشكيل ـ                                                                                       )ا(         
 ٨    )ب( أعرىب اجلملة األتية "خرج  لصلوة العيد والصبيان يلعبون وفيهم صىب جالس ىف انحية يبكى وعليو ثياب خلقة"        
 ٨)ج(  أكتىب ابلعربية ما استفدت من ىذه احلكاية ـ                                                                            

 السوال الثالث : 
حكى أنو كان ىف بىن إسرائيل عابد ضاقت عليو معيشة فخرج إىل الصحراء يعبد هللا ويسألو أن يعطيو شيئا فنودى               

ذات يوم أيها العابد مد يدك وخذ فمد يده فوضع عليها دراتن كاهنما كوكبان ضياء فجاء هبما إىل منزلو وقال 
لة ىف منامو أنو ىف اجلنة فرأى فيها قصرا فقيل لو ىذا قصرك فرأى فيو إلمرأتو امّنا من الفقر مث أنو رأى ذات لي

 اريكتٌن متقابلتٌن أحدمها من الذىب واألخرى من الفضة ـ 
 ۱٦ترمجى العبارة بعد التشكيل ـ                                                                                        )ا(        
 ٨دراتن ـ                                                    –أمّنا  –الصحراء  -)ب( حققى األلفاظ االتية  : ضاقت         

 ٨)ج( أعرىب اجلملة األتية : "فخرج إىل الصحراء يعبد هللا ويسألو أن يعطيو شيئا"                                               
 :  السوال الرابع

  ۱٦)ا( كوىن مجلة مفيدة من ادلفردات األتية مث ترمجيها .                                                                          
 ٨خريطة ، شلتحن ، غرفة متكيفية ، كلية التدريب ، مؤسسة علمية ، مراقب ، تسجيل ، رسم ـ                                 

 أجييب ابللغة العربية :                                                                                              )ب(        
 (  كيف تذىب إىل ادلدرسة ؟ ٢( كم كتابك عندك ؟                 ۱            
 لكن تتعلم ؟( كم طالبة ىف فص٤( مىت خيرج ادلدرس من الفصل ؟      ٣            

 ٨)ج( حوىل اىل العربية :                                                                                                        
1| †Zvgvi gv`ivmv wK eÜ n‡q †M‡Q ?    2| MZ †mvgevi Avgvi gv`ivmv eÜ n‡q †M‡Q|  

3| Avgv‡`i djvdj GL‡bv †ei nqwb|   4| Avgvi kvBL n‡jb kvBL dRjyj Kixg in.|  
 :  السوال اخلامس 

 ۱٢)ا( أكتىب احلوار على سكن الطالب كما تعلمت ىف الكتاب ؟                                                               
 ٨)ب( ترمجى ابللغة البنغالية :                                                                                                   

مث اذبول بعد صالة العصر ىف فناء ادلعهد و أتنزه حىت صالة ادلغرب وأحياان اذىب إىل صالة الرايضة بعد 
 صالة العصر المارس النشاط الرايضى إذا َل يكن لدى واجبات منزلية ـ 

 ۱٢                                  )ج( أكتىب مقالة أبمهية اللغة العربية ـ                                                        
 
 
 
 
 



 م حتت اشراف ىيئة تعليم القرآن بنغالديش١٠٣٨بـ /٣٤١٥ه/٣٤١٩عشر عام  السادسادلركزي  االمتحان
 رحلة : الثانوية العامة )القدورى( # ادلادة : علم األدبادل

 الكتاب : تعليم ادلتعلم
 ثالث ساعات والنصفابريل # الوقت:  ۰ٕشعبان ادلعظم /ٖ التاريخ :

 )األربعة منها حلسن الكتابة وجودة األسلوب( ۱ٓٓالدرجات : 
 [عن ثالث فقط ىبيأج]

و إعلم أنو ال يفرتض على كل مسلم - ملسو هيلع هللا ىلص : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةهللاقال رسول  ال األول:ؤ الس
 فأنو يقال : أفضل العلم علم احلال وأفضل العمل حفظ احلال  ض طلب علم احلالرت مسلمة  طلب كل علم وإمنا يف

 ۱٢     شكلى العبارة ادلذكورة مث ترمجيها ـ                                                                              )ا(       
 ۱۱    )ب( ما ادلراد بعلم احلال وحفظ احلال أكتىب موضحة ـ                                                                   
 ۱۱    )ج( أكتىب شعرين ىف فضيلة العلم مع الرتمجة ـ                                                                            

اجلهل عن نفسو وعن سائر  إزالةبطلب العلم  رضاء هللا تعاىل والدار واألخرة و  ادلتعلمأن ينوى  ينبغى: و  الثاىنالسوال 
 الزىد والتقوى مع اجلهل ـ  اليصحاإلسالم فإن بقاء اإلسالم ابلعلم و  قاءإباجلهل وإحياء الدين و 

 ۱٢                                                                                )ا( ترمجى العبارة ادلذكورة بعد التشكيل ـ       
 ۱۱                                                                                           )ب( حققى األلفاظ ادلعلمة ـ       
 ۱۱                                            وعاشقها أذل من الذليل ـ يل ۞)ج( أعرىب الشعر  : ىى الدنيا أقل من القل      

: اما اختيار األستاذ فينبغى أن خيتار األعلم واالورع واالسن كما إختار أبو حنيفة رحـ حينئذ محاد بن أىب  السوال الثالث
ا وقوراً حليماً صبوراً و قال ثبت عند محّأد بن سلميان بعد التأمل والتفكر وقال أبو حنيفة رمحو هللا تعاىل وجدتو شيخ

أىب سليمان فنبت ـ وقال رحـ مسعت حكيما من حكماء مسرقند قال أن واحدا من طلبة العلم شاورىن ىف طلب العلم 
 وكان عزم على الذىاب إىل خبارى لطلب العلم ـ 

 ۱٢                                                           )ا( ترمجى النص بعد التشكيل ـ                                     
           ۱٢)ب( أكتىب األوصاف الستة لتناول العلم ابللغة العربية ـ                                                                       
 ٨         وأكرب منو جاىل متنسك .                              +)ج( شكلى وترمجى الشعر : فساد كبًن عاَل متهتك       

 : السوال الرابع
 تعظيم الشركاء ومن يتعلم منو والتملق مذموم اال ىف طلب العلم فإنو ينبغى أن يتملق ألستاذه  من تعظيم العلم         
 كمة ابلتعظيم واحلرمة و ان مسع مسئلة واحدةوشركائو ايستفيد منهم وينبغى لطالب العلم أن يستمع العلم واحل       
 وكلمة واحدة الف مرة قيل من َل يكن تعظيمو بعد الف مرة كتعظيمو ىف أول مرة فليس أبىل العلم ـ       
 ۱٢       شكلى وترمجى ـ                                                                                             )ا(        
 ٨     احلد يفتح كل ابب مغلق .                       بعد التشكيل : اجلد يدىن كل أمر شاسع  ۞ الشعر )ب( ترمجى       

 ۱٢                                                                       ادلعلم ـ على توقًن ىابلعربية ماذا تعلم )ج( أكتىب       
 :  السوال اخلامس

 ۱٢أكتىب مخسة أشعار من حفظكن غًن ما ذكر ىف السوال مث ترمجيها .                                               )ا(        
     ۱۱ )ب( حققى األلفاظ اآلتية : ينابيع ، علوم ، أفضل ، القلب ، حيتاج ـ                                                       
  ۱۱)ج( أكتىب نبذا من حياة ادلصنف العالم رحـ ىف مخسة أسطر ابلعربية ـ                                                        

 
 

 

 

 



 
16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : mvbvweqv Av¤§vn (Kz`~ix) # welq : Bj‡g gvb‡ZK 

wKZve : ZvBmxiæj gvb‡ZK  

ZvwiL : 4 kvevb/21 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

 

[3wU cÖ‡kœi DËi `vI]  

 

 Kv‡K e‡j ? Ges Zv KZ cÖKvi I wK wK ? cÖ‡Z¨KwUi cwiPq D`vniYmn wjL|      32 تصور |1

2| K)  منطق Gi cwiPq wjL Ges Zvi  غرض I  wK ? my›`i K‡i wjL|               16  موضوع 

     L)  تصديق بديهى Gi cwiPq D`vniYmn wjL|                                               16 

3| K)  داللت Kv‡K e‡j ? Zv KZ cÖKvi I wK wK ?                                            12 

     L)  KZ cÖKvi I wK wK ? my›`i K‡i wjL|                                    10 داللت لفظية  

     M) داللت لفظية وضعية    KZ cÖKvi I wK wK ? my›`i K‡i wjL|                             10 

4| K)  مفرد Kv‡K e‡j ? Zv KZ cÖKvi I wK wK ?                                               8 

    L)  مفهوم KZ cÖKvi I wK wK ? cÖ‡Z¨KwUi cwiPq D`vniYmn wjL|                      16 

    M) كلى   عرضى Kv‡K e‡j ? Dnv KZ cÖKvi ? wgmvjmn wjL|                              8 

5| K)  قياس KZ cÖKvi I wK wK ? cÖ‡Z¨KwUi msÁv D`vniYmn wjL|                       16 

     L)  دليل دلى Ges   ّدليل اىن Kv‡K e‡j ? D`vniYmn wjL|                                    16 

 

 

 

 

 



 

16Zg †K›`ªxq cixÿv 1439wn:/1425evs/2018C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : mvbvweq¨v Av¤§vn (Kz`yix) # welq : Bjgym mid 

wKZve : Bjgym mxMvn& I LvwmqvZzj AveIqve 

ZvwiL : 1 kvevb/ 18 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

c~Y©gvb : 100 (my›`i n Í̄vÿi I Dc ’̄vcbvi Rb¨ 4 bv¤^vi) 

 

[3wU cÖ‡kœi DËi `vI]  

1bs cÖkœ :  

     K)  صفة مشبو Ges  اسم فاعل Gi g‡a¨ cv_©K¨ wK ? wgQvjmn eY©bv Ki|                     12 

     L)  صفة مشبو Gi 10wU IRb A_©mn wjL |                                                     10 

     M)  بٌن بٌن قريب I   بعيدبٌن بٌن Gi msÁv wgmvjmn eY©bv Ki|                                 10 

2bs cÖkœ : 

     K) متحرك ےئٹ ا  I  واو KZwU kZ© mv‡c‡ÿ¨ he‡ii c‡i Avwjd nq, wgmvjmn eY©bv Ki|  12 

     L)   ّالوىل gvm`vi Øviv  صرف صغًن A_©mn wjL|                                                  10 

     M) Kvq`v D‡jøL K‡i ZvÕjxj Ki :   قياماً ، جاٍء ، أئّمٌة                                              10 

3bs cÖkœ :  

     K) ابب سبفعل   Ñ   ©nIqv bv nIqvi e¨vcv‡i Ijvgv‡q †Kivg M‡Yi gZvgZ m¤ú‡K ملحق 

          we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv  Ki|                                                                    12 

     L)  اللحوق gvm`vi Øviv  الم اتكيد اب نون اتكيد ثقيلة معروف Gi Mi`vb A_©mn wjL|           10 

     M) wb‡P  ewY©Z 5wU k‡ãi mxMvn, enm I eve wbY©q Ki :                                   10 

، تُ فْ ، خِ  تُ عْ ، بِ  عٌ ِبيْ ، مَ  ى  مِ رْ ، مَ  دُ عَ وْ ، تُـ  لَِيْخٰشى،  لْ عَ فْ َل تَـ   
4bs cÖkœ :  

     K)  خاصيات Gi AvwfavwbK I cvwifvwlK A_© wjL|                                           8 

     L)  ابب مسع Gi  خاصيات A_©mn wjL|                                                           12 

     M)  ابب افعال Gi  خاصيات A_©mn wjL|                                                          12 

5bs cÖkœ : msÁv wjL : (8wU)                                                                         32 

لو ، اسم ظرف ، اسم مفعول ،آسم تفضيل ، اسم فعل مضارع ، أجوف ، مضاعف ، معتل ، مهموز ، ا  
 


