
17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

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 : 2 kvevb/ 8 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 
 

Zvjxgyj gvmv‡qj  

5wU cÖ‡kœi DËi `vI # 510 = 50 

 

1| ‡ckve-cvqLvbvi mybœvZ KqwU I wK wK ? 

2| KqwU ’̄v‡b Bw Í̄Äv Kiv wb‡la I wK wK? 

3| Ahyi mybœvZ KqwU I wK wK? 

4| bvgv‡hi wfZ‡i I evwn‡i KqwU diR I wK wK? 

5| cÖ_g ivKvAv‡Z iæKzi Av‡M KqwU gvmAvjv I wK wK? 

6| RygyAvi w`‡bi mybœvZ KqwU I wK wK? 

7| †ivRv f‡½i KviY KqwU I wK wK? 

 

gvmb~b †`vÔAv 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI # 510 = 50 

 

1| Zvkvnû` c‡o ïbvI| 

2| ỳÕAv‡q Kzb~Z c‡o ïbvI| 

3| Rvbvhvi ỳÕAv c‡o ïbvI| 

4| Nyg nB‡Z RvwMqv †Kvb ỳÕAv co‡Z nq? 

5|  G‡ Í̄Ävq hvIqvi mgq †Kvb †`vÔAv co‡Z nq ? 

6| gyAvbvKvi mgq †Kvb ỳÕAv co‡Z nq? 

7| Avhv‡bi †k‡l †Kvb ỳÕAv co‡Z nq? 

 

17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

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 : 5 kvevb/11 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 †P‡nj nv`xm 

3wU cÖ‡kœi DËi `vI # 310 = 30 

1|  bvgvh m¤úwK©Z 2wU nv`xm A_©mn ej|  

2| iv‡Zi wKQz mgq Bjg PP©v Kiv mvivivZ bdj Bev`Z nB‡Z 

DËg| nv`xmwU ivwei (eY©bvKvix) Gi bvgmn Aviex‡Z gyL¯’ 

ej|  

3| 6bs nv`xmwU A_© gyL¯’ ej| 

4| wb‡Pi nv`xmwUi A_© gyL¯’ ej| 

  ف"وٍ نػي غتىٍ  ؿى وٍ قي  َػى ٌٰب حى  هللاً  رى كٍ ا ذً كٍ ري ثً كٍ اى  قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"هنع هللا يضرعن اىب سعيد اطتدرل ك 
5| cÖ‡kœ D‡jøwLZ nv`xm e¨ZxZ 2wU nv`xm A_©mn gyL¯’ ej| 

Lyrev 

1wU cÖ‡kœi DËi `vI # 120 = 20 

1| C`yj Avhnvi Lyrev gyL¯Í ej| 

2| Qvbx Lyrev gyL¯’ ej| 

AvÕgvj  

5wU cÖ‡kœi DËi `vI # 510 = 50  

1| Zvqv¤§yg K‡i †`LvI| 

2| gwnjv‡`i bvgvh Av`vq K‡i †`LvI|  

3| C‡`i bvgvh Av`vq K‡i †`LvI| 

4| gv_v gv‡Q&n K‡i †`LvI| 

5| mybœvZ ZixKvq wgmIqvK K‡i †`LvI| 

  6| RygyAvi bvgvh Av`vq K‡i †`LvI| 



17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv &̀ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : &AvKv‡q` I ZvRfx ỳj KziAvb  

ZvwiL :  1kvevb / 7 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

AvKv‡q` 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI # 510 = 50 

 

1| Kvwjgv‡q ZvInx` A_©mn gyL¯’ ej| 

2| Cgv‡b gydvQ&Qj A_©mn gyL¯’ ej| 

3| Avwg mvÿ¨ w`w”Q Avjøvn ev‡` †Kvb gve~` †bB| Avwg AviI 

mvÿ¨ w`w”Q †h, nhiZ gynv¤§v` (mv:) Avjøvni ev›`v I ivm~j| 

Bnv †Kvb Kvwjgv? KvwjgvwU Aviex‡Z ej|                          

4| Avjøvni ZvAvjvi cwiPq ms‡ÿ‡c `vI| 

5| KziAv‡bi cwiPq ms‡ÿ‡c `vI| 

6| Rvbœv‡Zi cwiPq `vI| 

7| Rvnvbœv‡gi cwiPq `vI| 

ZvRfx ỳj KziAvb 

5wU cÖ‡kœi DËi `vI # 510 = 50 

 

ر  -ث  –د  |1  Gi gvLivR ej| 

ك  –واو |2  Gi gvLivR ej| 

3| gxg mvwK‡bi C`Mvg Kv‡K e‡j? D`vniYmn ej| 

4| K¡jK¡jvi cwiPq `vI, K¡jK¡jvi nid KqwU I wK wK? 

5| ¸bœvn Kv‡K e‡j? IqvwRe ¸bœvn Kv‡K e‡j? D`vniYmn ej| 

6|  g‡Ï divRx Kq cÖKvi I wK wK? 

7| g‡Ï jvwhg Kvjgx gyQv°vj Kv‡K e‡j? D`vniYmn ej| 

 

17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv &̀ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : KziAvb wndR, KziAvb bvwhiv 

ZvwiL : 4 kvevb/10 Gwcj # c~Y©gvb : 100 

bvwhiv # 32 = 60 
 

1| m~iv gv‡q`vi-Gi cÖ_g `k AvqvZ †`‡L †`‡L co| 

2| m~iv byi-Gi 19 bs AvqvZ †_‡K 22 bs AvqvZ †`‡L     

          †`‡L  co| 

3| m~iv byb-Gi 9bs AvqvZ †_‡K 21bs AvqvZ bv‡Riv 

wZjvIqvZ Ki|  

 

wndR # 2×2= 40 

1| m~iv Z¡xb gyL¯’ ej| 

2| AvqvZzj Kzimx gyL¯’ ej | 



17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv &̀ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : KziAvbyj Kvixg bvwhiv, wndR I ZvRfx` 

ZvwiL : 3 kvevb / 9 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

                     bvwhiv         202 = 40 

1| m~iv gyRv`vjvi cÖ_g c„ôv †`‡L †`‡L cvV Ki| 

2| m~iv gyimvjvZ-Gi  1 bs AvqvZ †_‡K 25 bs  

     AvqvZ †`‡L †`‡L cvV Ki | 

                     wndR     202 = 40 

1| m~iv whjhvj gyL ’̄ ej| 

2| m~iv K¡vwiqv gyL ’̄ ej| 

 

ZvRfx` 

‡h †Kvb 2wU cÖ‡kœi DËi `vI # 210 = 20 

 

ظ -ذ -ث |1  Gi gvLivR ej| 

2| g‡Ï AvQjx Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKvi I wK wK? 

3| BLdv Kv‡K e‡j? BLdvi nid KqwU I wK wK? D`vniYmn ej| 

 

 

 

 

 

17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW © 

 (KIgx gv &̀ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : BmjvwgqvZ 

ZvwiL : 5 kvevb /11 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

                                                     1010 = 100 

1| Kvwjgv‡q ZvgRx` A_©mn gyL¯’ ej| 

2| Cgv‡b gyRgvj A_©mn gyL¯’ ej|  

3| KiYxq gvmAvjv I eR©bxq gvmAvjv Kq cÖKvi I wK wK? 

4| dih Kv‡K e‡j? dih Kq cÖKvi I wK wK? 

5| Lvbvi †k‡l †Kvb ỳÕAv co‡Z nq? 

6| Zvkvn&û` cvV K‡i †kvbvI| 

7| bvgvh Øxb Bmjv‡gi LyuwU| myZivs †h e¨w³ Dnv wVK ivLj †m 

Bmjvg‡K wVK ivLj, Avi †h e¨w³ bvgvh †Q‡o w`j †m Bmjvg‡K 

aŸsm K‡i w`j| nv`xmwU Aviex‡Z ej| 

8| 16 bs nv`xm †_‡K 20 bs nv`xm¸‡jv gyL¯’ ej| 

9| mybœvZ ZwiKvq cyiæl I gwnjvi ZvKex‡i Zvnwigvi mgq ÔnvZ DVv‡bvÕ  

     Ges Ôc‡i nvZ evuavÕ K‡i †`LvI| 

10| mybœvZ ZixKvq gwnjvi mvR`v K‡i †`LvI| 

 

 

 



17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

(KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : Av`k© evsjv wkÿv  

ZvwiL : 4 kvevb/10 GwcÖj # c~Y©gvb : 100  

1| kãv_© wjL : (10wU)                                                10×10= 100                     

     bk¦i, Bev`Z, AMva, Kj¨vY, Avj-Avwgb, bvwhj, wnRiZ, †bKx, DËg, evjvLvbv,   

     `„k¨, mykxZj|                               

 2| Kwe I KweZvi bvg D‡jøL K‡i Ò†e‡nkZÓ ev Ò†`‡ki Z‡i jo‡evÓ KweZvi                                                                 

        cÖ_g 8 jvBb gyL¯’ †jL|                                                  

3| ms‡ÿ‡c Avjøvn ZvAvjvi cwiPq `vI| 

4| Avjøvni K‡qKwU ¸‡Yi eY©bv `vI| 

5| gvbyl I R¡xb RvwZ †Kb m„wó Kiv n‡q‡Q? 

6| KziAvb kixd cvV Ki‡j wK wK wbqvgZ cvIqv hvq? 

7| Avgv‡`i †`kwU †Kgb? 

8| ms‡ÿ‡c DËi `vI| (5wU) 

 (K) gnvbex mv: KZ m‡b †Kv_vq Rb¥MÖnY K‡ib? 

 (L) Avgv‡`i bexi wcZv-gvZv I `v`vi bvg wK? 

 (M) KZ eQi eq‡m bexwRi Kv‡Q KziAvb kixd bvwhj n‡q‡Q? 

 (N) KziAvb kixd Kvi gva¨‡g Kvi Kv‡Q AeZxY© n‡q‡Q? 

 (O) mvnvev bexwRi mv‡_ †Kv_vq hvw”Q‡jb? 

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

 (Q) Kv‡djv †Kv_vq †_‡gwQj? 

9| evK¨ iPbv Ki: (5wU) g‡bvig, meyR, cweÎZv, Aweivg, AnsKvi, Abvnvix, dj| 

10| k~b¨¯’vb c~iY Ki: (5wU) 

 (K) ivm~‡ji Pwi‡ÎB i‡q‡Q †Zvgv‡`i Rb¨ .................| 

 (L) •ekvL I •R¨ô G `ygvm‡K ................ e‡j| 

 (M) †n Avjøvn! Avgv‡`i‡K ........... `vb Kiæb| 

 (N) e„ÿ †ivcb Kiv ................ mgZzj¨| 

 (O)  wZwb †hgb wQ‡jb .............. ‡Zgwb wQ‡jb ........ | 

 (P) Avgv‡`iI Zvui gZ ............. Kivi Af¨vm Ki‡Z n‡e| 

 (Q) evsjv‡`k ........... Rb¨ GKwU we‡kl ........ †`k| 

 

17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : My English Reader (Two) 

ZvwiL : 7 kvevb/13 GwcÖj # c~Y©gvb : 100  

 

1. kãv_© wjL : (10wU)                                                               10 

Bell, Shirt, Vain, Read, Student, Paddy, Mango, Follow, Active, 

Return, Talk, Honest. 

2. Kwe I KweZvi bvg D‡jøL K‡i “Allah” A_ev “A Rhyme For Numbers” 

KweZvwU wjL|                               10 

3. evsjv Ki:                      10 

 Allh is our lord! He is all in all. He is the creator of all things. 

He has also created us. We do not see hin but he can see us. 

4. Bs‡iRx Ki: (5wU)                                                                          15 

(a) ‡Mvjgvj K‡iv bv| (b) gvZv-wcZv‡K gvb¨ Ki| (c) Avgiv gymjgvb|  

(d) Avwg 2q †kÖwY‡Z cwo| (e) wg_¨v e‡jv bv| (f) Avjøvn me©me©v|       

5.  Bs‡iRx‡Z DËi `vI: (5wU) 

(a) What class do you read in? (b) Who has Created you? 

(c)What is our holy book? (d) Who is our prophet? 

     (e) Is  Allah one?(f) Has Allah Created the sky?                       15 

6.  k~b¨¯’vb c~iY Ki: (5wU) 

(a) I ..... a student. (b) They ......... boys.                 10 

 (c) This ........ a book. (d) I live in ......... . 

 (e) I am ......... years old. (f) Allah ........ very mercifull.    

7.   evK¨ MVb Ki: (5wU)  

       Allah, Salat, Make, How, Lock, Bed.                                    10   

8.  Syllable (kãvsk) Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKvi I wK wK? GKwU K‡i D`vniY mn 

wjL|                                                                                       10                                                                 

9. Bs‡iRx‡Z evi gv‡mi bvg wjL|                                                      10 

 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv &̀ivmv wkÿv †evW©) 

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

welq : Aviex mvwnZ¨ # wKZve : Av`k© Aviex cvV 

ZvwiL : 1 kvevb / 7 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

                                                                  10  10 = 100 

1| kãv_© wjL : (10wU)  

ًميىا،  ٍَكىةه اىرً  ، ًجزىره ،  ثًقىابه ،  تىٍذًكرىةه ،  دتىىرىةه ،  ثػيٍوـه ،  بػيٍرتػيقىاؿه ،  َبى  
ـ ًخٍيمىةه ،  خىريٍكؼه ،  خىٍردىؿه ،  ًجٍسره   

2| Aviex Ki : (10wU)  

Ni, Avg, ‡e¸b, dj, Mvuav, Jla, 

†gvUi mvB‡Kj, evû, ¯̂Y©, ZvK, nvuUz, Avbvi| 

ض -ط -ش -ص -ز |3  cÖ‡Z¨KwU Aÿi w`‡q 2wU K‡i †gvU 10wU kã A_© mn 

wjL| 

ؽ -ؼ -غ-ع –ظ  |4  cÖ‡Z¨KwU Aÿi w`‡q 2wU K‡i †gvU 10wU kã A_© mn 

wjL| 
5| wb‡Pi kã¸‡jvi wecixZ kã- A_© mn wjL : (5wU)  

ـى  -ميرىتَّبه    فػىٍوؽ -ميٍعوىجه  -مىًلىه  -نىًظٍيفه  -أىمىا  
6| kix‡ii wewfbœ A½ cÖZ¨½ m¤úK©„Z 10wU  kã A_© mn wjL| 

7| gvZvi e¨eüZ AvmevecÎ m¤úwK©Z 10wU  kã A_© mn wjL| 

8| wcZvi e¨eüZ AvmevecÎ m¤úwK©Z 10wU  kã A_© mn wjL| 

9| †kÖwYKÿ m¤úwK©Z 10wU  kã A_© mn wjL| 

10| kqb Kÿ m¤úwK©Z 10wU  kã A_© mn wjL| 

 

 

 

17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

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 : 2 kvevb/8 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

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

1| As‡K wjL : c‡bi, QvweŸk, AvUwÎk, Pwjøk, Pzqvbœ, cuqlwUª, AvUvËi, weivwk, 

beŸB, wbivbeŸB|  

2| As‡K wjL : 19, 24, 35, 45, 55, 63, 76, 88, 93, 98|   

3| (K) †QvU n‡Z eo mvwR‡q †jL: 10, 9, 19, 15, 12| 

     (L) eo n‡Z ‡QvU mvwR‡q †jL: 55,67,75,78,69|  

4| ¯’vbxq gvb †jL: 103, 2021, 270, 3432, 6983| 

5| (K) †hvM Ki :(1) 380+204= ? (2) 75+38= ? (3) 70+ 28= ?   

     (L) we‡qvM Ki :(1) 48- 25= ? (2) 72- 23= ?  

6| (K) †Zvgvi eqm 8 eQi †Zvgvi AveŸvi eqm 35 eQi †Zvgvi eo fvB‡qi 

eqm 12 eQi wZbR‡bi †gvU eqm KZ eQi? 

(L) gvMwi‡ei RvgvÕAv‡Z 62Rb gymjøx wQj, bvgv‡hi ci 13Rb gymjøx †ei 

n‡q †Mj, evKxiv wRwK‡i em‡jv, Zvn‡j KZRb wRwK‡i em‡jv? 

7| we‡qvRb 89 we‡qvR¨ 46, we‡qvMdj KZ? 

8| we‡qvRb 94 we‡qvMdj 55, we‡qvR¨ KZ? 

9| 15 ev 18 Gi bvgZv †jL| 

10| ¸Y Ki: (1) 560×5= ? (2) 587×30= ? (3) 600×28= ? . 

 fvM Ki: (1) 7÷122= ? (2) 119 ÷ 5= ? . 

11| (K) cÖ‡Z¨‡Ki m`Kv‡q wdZi 26 UvKv n‡j 12 R‡bi m`Kv‡q wdZi  KZ 

UvKv n‡e? 

(L) KziAvb kix‡d 30 cviv, 6R‡b m¤ú~Y© KziAvb kixd LZg Ki‡Z n‡j 

cÖ‡Z¨‡Ki fv‡M KZ cviv co‡e? 

12| wPÎ AsKb Ki: 2wU| 

Pvu`, wÎf~R, e„Ë|



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

 : wKZve  س:قبساچپو::::::دورسى:اتكب::و::ىلہپ یک:اردو

ZvwiL : 5 kvÔevb/11 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

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

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

cÖkœ: 1| kãv_© wjL :(12wU) 

ا:،لمحت:،تسپ:،گنت،آوتفں

 

اک ،رحصاء:،ت اراگہ:،تقفش:،رشارت:،اھتےم::وہےئ:ےہ:،ےہالجت

 

 وصعمؾ:،دقمس ،دہع:،رطخ:ت

cÖkœ: 2| D`©~ Ki: (12wU)  

        Rxeb, cÖwm×, bó Kiv, mZ¨vqb, c_c`k©K, Aw½Kvi, AbyKib, m¤§vb, mZK©Zv, mdjZv, 

Avjøvni fq, webq, ¸b, cÖwZ‡ekx| 

cÖkœ: 3| wb‡Pi evK¨¸‡jvi Abyev` Ki: 

:،:تبحم:یک:رات ارا:تخت:
م
:ےس:زتکادہ:زعت:واال:وہ:ےہ:-ہ :س  زدیک

 
 

:اہلل:ےک:ن زس:وہ:

 

دا:ن

 

:ےس:زتکادہ::خ دو:راخ::آدیم:اہلل:ےک::-وج:مت::ںیم:س 

:زعت زدیک

 
 

ا:  ن

 

:وہت
ک

 

ارى:اک:رھگ:ےہ:-واال:ہن ک
 
:دواؤں:یک:ڑج:ےہ:-دعمہ:ب ز:س 

 

ک
م
 ۔:رپ:ہ

ک
کا:م

 

:وچب:وایعق:ملظ:دن زى:ہ تل:ےہ: ک

 

:ےس:ن  ::س 

:

ک

:::اسي :،تمعن،زعت،::ایک

 

و ::ت الکل:درایتن:ےہ:وج:دول
ک
:یک:ڑجوں

 

:اور:::راح

 

 دایتل::ےہ۔:اکٹرتکاس

cÖkœ: 4| evK¨ iPbv Ki Ges A_© Ki:  

 

 

کب  :-تمکح:-ذل  اخرط:-رسشک:-لمکم:-عي

cÖkœ: 5| D`©~ Ki: 

mKj gvby‡li †n`v‡q‡Zi Rb¨ Avjøvn ZvAvjv A‡bK bex †cÖiY K‡i‡Qb, bex wb‡Ri mv‡_ 

AvjøvnZvAvjvi wKZve mg~n G‡b‡Qb| H wKZvemg~‡n AvjøvnZvAvjvi wewaweavb _vKZ| Zviv 

mK‡jB ¸bvn †_‡K gy³ wQj| Avgv‡`i cqM¤^i gynv¤§` †gv Í̄dv (mv:) me‡P‡q gh©v`vi 

wQ‡jb| 

cÖkœ: 6| D`©~ †_‡K evsjv Ki:  

د:اھت ک
 
پ ا

 

دا:رکےن:ےس:وموجد:وہا:-امتؾ:اعمل:ت ا:لکل:ت ک
 
:ےہ:-رھپ:اہلل:اعتےل:ےکپ  :-اہلل:ایک

ک

 

ہن:اس:ےن:یسک:وک:انجہن:وہ:یسک::-وہ:یسک:اک:اتحمج:ہن

اےس:انج  :-گک
 
ک ى:ےہ:اور:ہن:اس:اک:وکیئ:اقمب

 
:رےہ:اگ:-ہن:اس:یک:وکیئ:ب

ہ

ک م
:ےس:ےہ:اور:مہ

ہ

ک م
::-وہ:مہ

ک

 

ز:اس:ےک:لثم:ہن

 

ک
 

:ےس::–وکیئ:چ وہ:س 

ا:ےہ-رناال:ےہ

 

ز:یک:ابہگنین:رکت

 

ک
 

ز:چ
م
:یھب:وہ:وموجد:راتہےہ:-وہ:ہ

ک
ز:وجں:م  – وبظمط:وعلقں:اور:ن 

 

cÖkœ: 7| ivm~‡j Kvixg mv: Gi ¸bvejx †_‡K 12wU ¸Yvejx D`©~‡Z wjL| 

cÖkœ: 8| Av¸b m¤ú‡K© †Zvgvi cvV¨ wKZve Abyhvqx D`©~‡Z wjL| 

cÖkœ: 9| †Zvgvi wKZve †_‡K 5wU nv`xm gyL¯’ wjL| 

cÖkœ: 10| †Zvgvi wKZve †_‡K 1wU †nKv‡qZ gyL ’̄ wjL| 

cÖkœ: 11| RvbœvZ Ges Rvnvbœvg m¤ú‡K© †Zvgvi cvV¨ wKZve Abyhvqx wjL| 



 

17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : ( ۳-۱) میلعت:االالسؾ  

ZvwiL : 1 kvevb/7 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU  

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

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

 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (12wU)  

ازؽ:-دقرت:-لمجم:-ادقلر:-ذمھب  

 

ا :-ت

 

زت

 

ز :-افدئہ:-ان

 

کو ں:-رفنمد:-ن
 سلي
پ

اونں:-اتسرے:-وگاگنر:-

ہ
 

 ےپ:در:ےپ:-ن

 

cÖkœ: 2| kã¸‡jvi D`©~ Ki: (12wU) 

¯̂xKvi Kiv- wbKUZg- mvgvb¨- K‡Vvi- kZ©mg~n- aŸsm- A`„k¨- ¯̂v`- Kzc- cvRi- wccov- 

wek¦vm- Aeva¨- iwnZ| 

 

cÖkœ: 3| Abyev` Ki:  

کا:ےسوضحر:روس

 

ک :و مل:ےک:دن ہ
 رشت  ؽ:اہلل: یل:اہلل:لل

 

:اک:: يک

 

ک : ےل:اج:ےن:ےک:دعب:ديک ہ
اکؾ:اھبنس:ےنل:اور:وج:ااظتنامت:وضحر: یل:اہلل:لل

ک 
م

:ےک:ہ  

 

ائ

 

کف :ےک:ینعم:اقمئ:اقمؾ:اور:ت ي
ل

 

خ
۔: ک

م
کف :ےتہک:ہ ي

ل

 

خ
:وج:صخش:آپ:اک:اقمئ:اقمؾ:وہا،:اےس:

ک
:اقمئ:رےنھک:م

ک

 

زامےت::ےھت:اھن

 

 ۔:و مل:ف

ک :و مل:یک:وافت:ےک:دعب:امتؾ:املسمونں:ےکوضحر: یل: ہ
: اافتؼ:ےس:رضحت:اوب:رکبوضحر:ےک:اقمئ:اقمؾ: اہلل:لل انبےئ:ےئگ۔:اس:ےئل: ک

۔: ک
م

کف :اوؽ:ہ ي
ل

 

خ
 

 

cÖkœ: 4| Bmjvg wK wkÿv †`q? Ges ا:اہشدت

 

م 
کل
 Kx? A_©mn my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 5| e‡›`Mxi H c×wZ hv‡K bvgvh ejv nq Dnv Kx? wjL| 

cÖkœ: 6|  
 

 |A_©mn my›`i K‡i wjL  درود:رشيک

cÖkœ: 7| داعےئ:ونقت A_©mn my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 8| wKqvg‡Zi w`b †Kvb w`b‡K ejv nq? Ges wKqvg‡Zi wb`k©b mg~n wK? my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 9| g„Zy¨i ci RxweZ nIqvi Øviv Kx D‡Ïk¨? 

cÖkœ: 10| Kz‡ci g‡a¨ hw` †Kvb cÖvYx c‡o RxweZ †ei n‡q Av‡m Zvn‡j Kzc wK cweÎ _vK‡e? bvwK 

AcweÎ n‡q hv‡e? wjL| 

cÖkœ: 11| bvgv‡hi g‡a¨ mybœZ KqwU I wK wK? wjL| 

 

 



 

17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve :  ۱ج قران واحلديثالالطريق إىل  

ZvwiL : 3 kvevb/9 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

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

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

 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL:  

 إذا. -جيد -اضتطب -َدا -كفوان   -احد -الفلق -الواسواس -الضالْب -اظتغضوب -اظتستقيم -رزتنال

cÖkœ: 2| Aviex Ki:  

AwZkq `qvevb, c_, AwaK AvZœ‡MvcbKvix, AšÍimg~n, hviv Svo duzK †`q, MÖwš’, mgKÿ, 

enbK…Z Ae ’̄vq, k³fv‡e cvKv‡bv iwk, g~K, gyljav‡i e„wó, evQzi| 

cÖkœ: 3| evK¨ iPbv K‡i A_© wjL| 

.شر -الناس -اايؾ -مالك  

cÖkœ: 4| es½vbyev` Ki: (6wU) 

( ذػػػّب ٓ( انػػػو كػػػاف تػػػواَب )ْ( هللا الصػػػمد )ّ( كمػػػن شػػػر حاسػػػد اذا حسػػػد )ِ( مػػػن شػػػر ذاسػػػق اذا كقػػػب )ُ)
 ( اال انئة من هللا كالعجلة من الشيطاف.ٕ( من شر الواسواس اطتناس  )ٔاظتغضوب عليهم كال الضالْب )

cÖkœ: 5| evK¨¸‡jvi e¨envi KziAvbyj Kvix‡g †`LvI: 

 امرأة، ذات، عتب، حبل، الفتح، احد، ماؿ، الدَن، هللا، العاظتْب، صدكر، اعوذ.

cÖkœ: 6| Aviex Ki: 

whwb mK‡ji cÖwZ cig KiæYvgq, AwZkq `qvjy Avgv‡`i‡K mij c‡_ cwiPvwjZ Ki, hLb 

Avm‡e Avjøvni mvnvh¨ Ges weRq, cÖ_‡g mvjvg `vZv AnsKvi †_‡K gy³, Dc‡ii nvZ DËg 

wb‡Pi nvZ n‡Z| 

cÖkœ: 7| myiv bvQi Gi A_© wjL | 

cÖkœ: 8| myiv dvjvK Gi A_© wjL| 

cÖkœ 9| 5wU nv`xm (cÖ‡kœ D‡jøwLZ Qvov) A_© mn wjL| 

 

 

 



 

17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (D`©~) # welq : Aviex mvwnZ¨ 

  : wKZve 1ج القران واحلديث الطريق إىلمع 1ج الطريق إىل العربية

ZvwiL : 3 kvevb/9 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU  

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

ق إىل العربية                                     الطَر
                                     [†h †Kvb 6wU cÖ‡kœi DËi `vI]                                610 = 60 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (10wU) 

دة -دَببة -جسر -زكرؽ -ذصن -كتاب  -حار -النظارة -فالح -عاصمة  سجادة. -منظر -جَر
cÖkœ: 2| Aviex Ki: (10wU) 

†kÖbxKÿ, g~j¨evb, Lv‡Uv, GKwU `„k¨, f`ª, jv½j, RvbvjvwU, †PqviwU,GKwU wógvi, GB eBwU iv‡k‡`i, 

Avwg †Zvgvi PvPv, GKwU cv‡cvk| 

cÖkœ: 3| e½vbyev` Ki:  

اي سعد انت اتجر مشهور، اي لبانة انت فالحة فقّبة، ال الػو اال هللا كلمتنػا ك كلمػتكم، أفػالح صػاحب ىػذا البيػت اصتميػل، 
 الذكر ذذاء القلب.

cÖkœ: 4| Aviex‡Z iƒcvšÍi Ki: 

G Kvgivi RvbvjvwU eÜ, cyivZb gmwR‡`i Bgvg GKRb eo Av‡jg, Bnv 5g †kÖYxi †kÖYxKÿ, 

†UwejwUi Dc‡i GKwU wKZve I Kjg, Avgvi gv GKRb fvj gwnjv| 

A_ev  

fyj ms‡kvab Ki: 

 ىذا ذرفة فاطمة، كيف الغرفة الصغّب، ذالك الولد ضعيفة، السمكة الكبّب لذَذة، ماذا أماـ ىذه البيت.
cÖkœ: 5| k~b¨¯’v‡b Dchy³ صفت ev موصوؼ emvI: 

   .( ......... حقيبةٓ( مظلة ....... )ْ( ......... مدرسة )ّ( الكتاب ....... )ِ(........رتيل )ُ)
 ( اظتسجد ........... َُ( ........نظيف )ٗ( دَببة........ )ٖ( .......قلنسوة )ٕ( القلم ....... )ٔ)

cÖkœ: 6| Aby‡”Q`wU co Ges wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi Aviex‡Z DËi `vI: 

  .هللا رب ىذا البيت، اسم ىذا البيت الكعبة، ذالؼ ىذا البيت رتيل، اظتلك خادـ ىذا البيت ، ظل ىذا البيت مَرح
 ( من خادـ ىذا البيت؟ ْ( كيف ذالؼ ىذا البيت؟ )ّ( ما اسم ىذا البيت؟)ِ( من رب ىذا البيت؟ )ُ)
 (كيف ظل ىذا البيت؟ٓ)

cÖkœ: 7| Aviex‡Z DËi `vI: 

 ( ماذا ىف ذرفة فاطمة؟ ْ( اظتاء ىف ىذا الكوب أـ اللنب؟ )ّ( كيف السيارة اصتدَدة؟ )ِ( ماذا اماـ البيت؟ )ُ)
 ( أَن اظتعلم.ٓ)

cÖkœ: 8| †Zvgvi MÖv‡gi gmwR` m¤ú‡K© Aviex‡Z 5wU evK¨ wjL Ges Aviex‡Z †Zvgvi c~Y© wVKvbv wjL| 

 



ق إىل القراف كاضتدَث  الطَر
)4wU cÖ‡kœi DËi `vI) 

                                                                                                  9×4=36 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (9wU) 

 الرزتن، اظتستقيم، اظتغضوب، الضالْب، الواسواس، الفلق، احد، كفوان، َدا، اضتطب، جيد، إذا.

cÖkœ: 2| kã¸‡jvi Aviex Ki: (9wU)   

AwZkq `qvevb, c_, AwaK AvZœ‡MvcbKvix, AšÍimg~n, hviv Svo duzK †`q, MÖwš’, mgKÿ, 

enbK…Z Ae ’̄vq, k³fv‡e cvKv‡bv iwk, g~K, gyljav‡i e„wó, evQzi| 

cÖkœ: 3| evK¨ iPbv K‡i A_© wjL| 

.، صدكر الذل اايؾ ، الناس ، شر ، مالك ،  

A_ev  

e½vbyev` Ki: 

 .( انو كاف تواَبْ( هللا الصمد )ّ( كمن شر حاسد اذا حسد )ِر ذاسق اذا كقب )( من شُ)

 ( اال انئة من هللا كالعجلة من الشيطاف.ٔ( ذّب اظتغضوب عليهم كال الضالْب )ٓ)

cÖkœ: 4| kã¸‡jvi e¨envi KziAvbyj Kvix‡g †`LvI: 

 الناس ، اىدان ، عتب ، حبل ، الفتح ، احد ، ماؿ ، الدَن ، هللا.

A_ev  

Aviex Ki: 

1) whwb mK‡ji cÖwZ cig KiæYvgq, AwZkq `qvjy| 2) Avgv‡`i‡K mij c‡_ cwiPvwjZ Ki| 

3) hLb Avm‡e Avjøvni mvnvh¨ Ges weRq| 4) cÖ_‡g mvjvg `vZv AnsKvi †_‡K gy³| 

5) Dc‡ii nvZ DËg wb‡Pi nvZ n‡Z| 

cÖkœ: 5| myiv bvQi Gi A_© wjL|  

cÖkœ: 6| ‡Zvgvi cvV¨ wKZve n‡Z 5nv`xm (cÖ‡kœ D‡jøwLZ Qvov) A_©mn gyL ’̄ wjL| 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                              

  
 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve :   اىل::االردو ک::

 

  ارطليک

ZvwiL: 5 kvÔevb/11 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

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

                                     [4bs mn 8wU cÖ‡kœi DËi `vI|]                                8×12=96 

cÖkœ: 1| D`©~ nid KqwU I wK wK? cÖ‡Z¨KwU nid evsjv D”PviYmn wjL| 

cÖkœ: 2| kãv_© wjL: (12wU) 

(۱(::

 
 

کم ::)۳(::ہمشچ::)2(::درح
ي

 

خ
:وسر:)6(:یلھچ:::)5(:وہ:)4(: زا:)7(::ایک

 

:گ ::۱۱(::راک:وہا:)۱1(:ردى::)9(:زرد:)8(::ایک

 

 
 (:چ

لا:) (:::د۱۳(:امنل::::)۱2)
زوا.۱4ہ 

 

 (:ک

cÖkœ: 3| D`©~ Ki: (12wU) 

(1) ewnM©gYKvix (2) cÖZ¨veZ©bKvixMY (3) †h cyiæl (4) gmwR`¸‡jv (5) GLbB (6) ¯^”Qj  

(7) kÖwgK (8) K¬všÍ (9) wRivd (10) wkqvj (11) ev‡g (12) Avjvc Av‡jvPbv (13) PvKzix  

(14) †jey| 

cÖkœ: 4| evsjv Ki: 

 ز

 
ک

ز:م

 

ک
 

:چ :س  : ک : : : : :آامسؿ:اچدن:وسرج:

 
ک

:م

 
ک

::زم : : : : : ::اعتىل:ےہ۔: :اہلل: : : اؿ:اور:دورس:وں:اکام ک:

 

:ان ۔:ہی:س  ک
م

::رطح::یک:زبس:تکاں:وموجد:ہ ے::رطح:

:وکد:
ک

اں:يھک :یئک:ڑلکک
ک

اؿ:یک:امتؾ:رضوروتں:ےسوخبیب::وافق:ےہ۔اس:ت اغ:م

 

 و ں:ےس:ت اک:ےہ۔:ویہ:ان
کي
لي
: ۔:اہلل:اعتىل:س  ک

م
اجونروں:اک:ہلغ:ہ

دا:ے:اعتىل:اک:وکیئ:ڈر:

 

:خ
ک

۔اؿ:ےکدولں:م ک
م

::ہ ک

 

:وعرت

 

ک

۔وہ:دنچ:يمک

 

ک
م

:وغشمؽ:ہ

 
ک

 ےہ۔ ںیہنم

cÖkœ: 5| D`~©‡Z iƒcvšÍwiZ Ki| 

 eKixi cv‡j K‡qKwU †QvU †QvU eKix Av‡Q| gvby‡li Dci Avjøvni A‡bK ‡bqvgZ i‡q‡Q| bvgvh¸‡jv 

n‡jv †e‡n‡¯Íi Pvwe| Øxwb wKZvemg~‡n A‡bK g~j¨evb K_v i‡q‡Q| gmwR`¸‡jv Gev`‡Zi ¯’vb, nvwm 

VvUªv ev †Ljvayjvi ¯’vb bq| †ivhv Bmjv‡gi GKwU ¸iæZ¡c~Y© †ivKb| 

cÖkœ: 6| ‡Zvgvi †evb m¤ú‡K© wKQz D`~©‡Z wjL| (Kgc‡ÿ 6wU evK¨)  

cÖkœ: 7| D`©~‡Z DËi `vI| 

اؾ:ےہ:؟)۱)

 

زا::ت

 

ا::ن ::اکام ک:ےہ؟::)2(:وت:وکؿ:ےہ::؟اور::کک

 
ک

زےہ؟)۳(:وکؿ::آامسں:اور:::زم

 

ک
 

ا::چ ک :و مل:وکؿ:ےہ؟:4(:االسؾ:کک ہ
(:5) (:وضحر: یل:اہلل:لل

ا:قلعت:ےہ؟:) ک :و مل::ےک:اسھت:یلع:ریض:اہلل::ہنع:اک:کک ہ
اؿ:اک::دنمش:ےہ.6روسؽ: یل:اہلل:لل

 

 (:وکؿ::ان

cÖkœ: 8| Zzwg GKRb QvÎx, †m wnmv‡e Zzwg wb‡Ri I wb‡Ri wKZvecÎ Ges gv`ªvmv m¤ú‡K© wKQz D`~©‡Z  

           wjL| (Kgc‡ÿ 6wU evK¨) 

cÖkœ: 9|  كاحد ‡K  رتع evbvI  رتع †K  كاحد  evbvI| (12wU) 

اؿ ۔ دوا زا ۔ ۔ےعلق داع ۔اکیپ۔ وچکک ک
م
زہتش ۔ ہ

 

 ے ۔ ف
حي
ب 

زروگں ۔اتحموجں دروازے ۔ ۔ت اغ 

 

 ۔رکبى۔ ال۔رکےن:وا: ۔ن 

cÖkœ: 10| evK¨ iPbv K‡i A_© Ki| (6wU) 

ک اکر۔

 

:۔کمہنم:۔ن ک

 

ک
زاب:۔:دمارس:دي

 

دہ:۔خ

  

 و ں:۔:ااست
کي
لي
:۔:

 
 

 امکر:۔:اامئ

cÖkœ: 11| msÁv wjL| (4wU) 

:۔:رعمہف:۔:ت اےئ:ولخمیط:۔:امس:افلع۔  تفص:ووموصػ:۔:واوے:وہجمؽ:۔اضمػ:ايلک

A_ev- 1 †_‡K 50 ch©šÍ msL¨v¸‡jv D`~©‡Z D”PviY mn wjL| 

 

 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : My English Book (Four) 

ZvwiL: 8 kvevb/14 GwcÖj # mgq: 3 NÈv 30 wgwbU 

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

1| Write the word meaning (any-10)   kãv_© wjL : (10wU)  10 

Praise, Citizen, Teacher, Intelligent, Character, Coin, Indebted, Orphan, Grace, 

Cruel, Body, Ever. 

2| Write the first eight lines of the poem “Prayer for parents” KweZvi c Ö_g 8 jvBb gyL¯’ 

wjL| 8  

3 | Translate into Bengali: evsjvq Abyev` Ki: 8 

 There were two beggars both were blind. One cried out, a man can become rich if the 

king favours him. The other said he becomes rich if Allah helps him. They begged 

before a king’s palace. The king heard them and said. How nice! If I help my 

beggar. He will be rich indeed.  

4 | Traslate into English (Any- 5): Bs‡iwR Ki : (5wU)  5×3=15                                                                                                     

      K) gwbiv Avgvi †evb|  L) Lvwj` †hv×v wQ‡jb|  M) wcwcwjKvi QqwU cv Av‡Q| 

      N) XvKv evsjv‡`‡ki ivRavbx| O) b`x‡Z cÖPzi gvQ Av‡Q| P) Avwid Ges Avmjvg Avgvi eÜz| 

      Q) nhiZ wejvj (iv:) GKRb K„Z`vm wQ‡jb|  

5| Answer  the following questions (any-5): wb‡Pi cÖ‡kœi DËi `vI:  (†h †Kvb 5wU)  5×3=15 

     a) What are halal foods?   b) Who fought against the national zamindars? 

     c) What are the colours if the national flag?  d) What is our national flower? 

     e) Who told us to read?  f) Who set Hazrat Belal (r) free? 

6| Make sentence (any-5): evK¨ iPbv Ki:  (‡h †Kvb cvuPwU).  5×2=10 

 please, Water, Neighbour, Spain, Parents, Pious, Tortured. 

7|  Fill the blanks with the suitable words given below: (wb‡Pi cÖ`Ë kã w`‡q k~b¨¯’vb c~iY Ki).    10 

 Tortured, Chest, Islam, African, Bright, Hot, Slave, Crucel, desert, Set. 

 Hazrat belal (R) was a ........ He was an ....... So his skin was black, but heart was  

........, His master Umayya was a .... kafir. He ...... Belal heard lessly. He made him 

lie down on the ...... sand of the ....... He also placed a heavy stone on his ....., and 

would say “Give up ....., Then I shall ...... you free. 

8|  Change the gender (Any-5): cwieZ©b Ki:  (‡h †Kvb 5wU): 5  

 Poetess, Girl, King, Brother, Woman, House.  

9| Am, is, are e¨envi K‡i Bs‡iRx‡Z cuvPwU evK¨ wjL| 10  

10|  Match the following word : (wgj Ki): 5   

a. Health. 1. Helps to digest our food. 

b. Halal foods. 2. Thinks and feels. 

c. Mind. 3. Water. 

d. Stomach. 4. Allah asks us to take. 

e. Drink. 5. Body and mind free from diseases and evil thoughts. 

  



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : My English Learning (Four) 

ZvwiL: 8 kvevb/14 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 

Seaport, Portion, Bless, Which, People, About, Teach, Solvent, Tomb, Prophet, Pious, 

Trust. 

2. Bs‡iRx Ki: (10wU)                                                                                                             10 

`wÿY, AR©b Kij, mgy ª̀ e›`i, wkwÿZ, fvj Kiv, cwiPvwjZ, mvÿvr Kij, G‡m‡Qb, cweÎ, A`¨ewa, ¯^xK…Z, 

KZ©e¨| 

3.  Kwei bvg mn ÒWho We Are” KweZvwUi cÖ_g 8 jvBb gyL¯’ wjL|                                                   8 

4.  evsjvq Abyev` Ki: (5wU)                                                                                                       10                                                                                                          

 a) He came from London a few days ago. 

 b) Our deen or religion is Islam. 

 c) Muhammad Mustafa (sm) was born in 570 A.D. 

 d) Bestowal is a noble virtue of Islam. 

 e) Allah does reward the trustee person. 

 f) They never follow fake ways. 

 g) I came from Bangladesh. 

5. Bs‡iRx Ki: (6wU)                                                                                                           6×2=12

  

 a) m`v mZ¨ K_v ej| b) evn! wK PgrKvi „̀k¨| c) Avgiv gymjgvb| d) †m GKRb eyw×gvb|  

 e) gv fvZ ivbœv K‡ib| f) XvKv evsjv‡`‡ki ivRavbx| 

6. cÖ‡kœi DËi `vI: (†h †Kvb 5wU)                                                                                               10 

 a) Why has Rashid Reza gone to Saudi Arabia? 

 b) When did bangladesh gain her independernce? 

 c) Where is the main seaport of Bangladesh? 
 d) Who founded the Bangladesh Quran Shikkha Board? 

 e) Who is the present chairman of this board? 

 f) How can we become the real Muslims? 

 g) What are we? 

7. evK¨ iPbv Ki: (6wU) 6 

 Play, Happy, Parents, Dhaka, Fight, Sweet. Common. 

8. Write an E-mail to your friend with congratulation on his brilliant result.                         10 

                                                    OR 

          Write an application to the principle for leave of absence. 

9.   wb‡Pi cÖ‡kœi †h †Kvb ỳBwU DËi `vI| 10 

    a) Number  Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKvi I wK wK? msÁv mn D`vniY `vI| 

  b) Person  Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKvi I wK wK? msÁv mn D`vniY `vI| 

  c) Article  Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKvi I wK wK? msÁv mn D`vniY `vI| 

 

10.  wb‡Pi Sentence ¸‡jvi A_© wjL Ges †KvbwU †Kvb cÖKv‡ii Sentence Zv wbY©q Ki| (5wU) 10  

     a) He is a Teacher. b) Help the beggar. c) Did he come here.  

     d) Please give me a glass of water. f) Do not tell a lie. g) Shut the door.    

 

 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

 evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

(KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : Av`k© evsjv cvV  

ZvwiL : 4 kvevb/10GwcÖj  

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

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (10wU) 10 

wecbœ, KvZiv‡bv, gyKzj, Awm, QgQg, †m․g¨, aej, gwngv, Z¨vwR, AvZZvqx, msKjb, we‡ ª̀vnx, 

wg‡Vj| 

cÖkœ: 2| Kwei bvg ÔcÖv_©bvÕ A_ev ÔwK‡kviÕ KweZvi cÖ_g 8 jvBb gyL¯’ wjL| 10 

cÖkœ 3| iPbvg~jK DËi `vI: (3wU)                                                                     3×10=30 

         K) Bû`x es‡ki wZbwU †jvK †K Kx iƒc wQj?  

         L) nhiZ Dmgvb iv. Ljxdv n‡q wK wK RbwnZKi KvR K‡ib? 

  M) myjZvb mvjvûÏx‡bi gnvbyfeZv m¤^‡Ü hv Rvb wjL| 

  N) Inx cÖvß nIqvi ci ivm~j mv: fxZ n‡j nhiZ Lv`xRv iv: wK e‡jwQ‡jb? 

cÖkœ: 4| ms‡ÿ‡c DËi `vI: (5wU)                                                                       5×2=10  

 K) G‡`‡ki gvby‡li Nyg fv‡½ wK‡mi AvIqvR ï‡b? 

 L) gyKzUgwY Kv‡K ejv n‡q‡Q? 

 M) Zvu‡K Avj-Avgxb ejv n‡Zv †Kb? 

 N) Zvu‡K hyb b~ivBb ejv n‡Zv †Kb? 

 O) ivLvj †Q‡ji gv †Kv_vq _v‡K? 

 P) wfLvix wK Kv‡R kÖg w`‡Z jvMj? 

 Q) e`‡ii hy‡× kµevwnbxi KZRb wbnZ Ges KZRb e›`x n‡jv? 

cÖkœ: 5| e¨vL¨v Ki: (1wU)  K) mZ¨-b¨v‡qi A ¿̄ w`‡q, Ki mwe Rq| 6 

                         L) mevB wg‡j Kie m„Rb, bZzb Av‡jvi c_| 

cÖkœ: 6| evK¨ iPbv Ki: (5wU) Ñ wkgyj, cÖRvcwZ, giæ, Kvriv, kxZj, mvnviv, mI`vMi| 10 

cÖkœ: 7| wecixZ kã wjL: (5wU) `vgx, bZ, AjxK, gy³, Cgvbx, Nyg, m¤§y‡L| 5 

cÖkœ: 8| mZ¨ n‡j Zvi mvg‡b ÔmÕ Avi wg_¨v n‡j mvg‡b ÔwgÕ †jL| (5wU) 5 

 K) †d‡ikZv n‡jb Avjøvni `~Z| 

 L) AÜ †jvKwU †d‡ikZvi wbKU GKwU DU PvBj| 

 M) ivm~j mv: Rb¥MZfv‡e A‡b¨i AwaKvi I Kj¨v‡Y Lye m‡PZb wQ‡jb| 

 N) ivm~j mv: wkïKv‡j nhiZ nvwjgv mvÔw`qvi Dfq ¯Íb cvb Ki‡Zb| 

 O) nhiZ Dmgvb MYx iv: Bmjv‡gi cÖ_g Ljxdv wQ‡jb| 

 P) nhiZ Dgi dviæK iv: wØZxq Ljxdv wQ‡jb| 

cÖkœ: 9| k~b¨¯’vb c~iY Ki: (5wU) 5 

 K) AvZ¥v †Zvgvi ......|  L) Zzwg Áv‡bi .......|  M) ........ †Zvgvi Avb›`| 

 N) ...... fq K‡i †h Rb| O) iq wPiw`b †m ...........| 

 P) mKj ..... ab¨ K‡i dzU‡ev †gvivI ........| 

cÖkœ: 10| wb‡Pi kã¸‡jv wVKfv‡e mvRvI:  (†hgb: evuk-evMvb) 5 

 cyZzj Z‡j ‡kvjK evMvb| 

 ‡LvKvq av‡i KvRjv ejv| 

 cyKzi we‡q evuk w`w`| 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

 evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

(KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : Av`k© evsjv wkÿv I mnR evsjv e¨vKiY I iPbv 

ZvwiL : 4 kvevb/10GwcÖj  

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

 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (10wU) 

         Avnv`, wimvjvZ, wbg©j, wkLi, Av¯Ívbv, gnvÁvbx, mÜvb, Bev`vZ, Kzgy`, Av`yj, `š Í, wbwk| 10 

cÖkœ: 2| Kwei bvg mn Ôgvby‡li †mevÕ KweZvi cÖ_g 8 jvBb gyL¯’ wjL| 10 

cÖkœ: 3| iPbvg~jK cÖ‡kœi DËi `vI: (2wU) 20 

         K) ZvInx‡`i gg©evYx wK eywS‡q wjL|  L) Dcgnv‡`‡ki gymwjg kvm‡bi cÖwZôvZv †K wQ‡jb? Zuvi 

          Awfhvb I djvdj we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Ki|   M) gnvbex mv: Gi wnRi‡Zi cUf~wg Av‡jvPbv Ki| 

cÖkœ: 4| ms‡ÿ‡c DËi `vI: (5wU) 5×2=10 

 K) gnvbex mv: KLb †Kv_vq Rb¥MÖnY K‡ib?  L) †Kgb K‡i c„w_ex Mov hv‡e? 

 M) †fvi †ejv †K Kv‡K WvK‡Q?  N) nvRx gynv¤§` gynwmb KZmv‡j †Kv_vq Rb¥MÖnY K‡ib? 

 O) Kwe †Kv_vq Ges †Kb Qz‡U hvb?  P) weÁv‡bi K‡qKwU Avwe¯‥v‡ii bvg †jL| 

 Q) evsjv‡`‡k ‡Rjvi msL¨v KqwU? 

cÖkœ: 5| e¨vL¨v wjL|(1wU) K)dz‡ji ey‡K MÜ †hgb- evsjv fvlv †gv‡`i †Zgb| 5  

          L) bZzb cvZv ...... †g‡q Rv‡M| 

cÖkœ: 6| evK¨ iPbv Ki| (5wU) †LjvdZ, Kj¨vY, wkgyj, ¯^vaxbZv, †m․iRMr, c_‡fvjv, jy‡KvPzwi| 5 

cÖkœ: 7| wecixZ kã wjL| (6wU) Afq, XvKv, †kl, e¨q, mZ¨, gh©v`v, Av‡jv| 6               

A_ev  

                     mZ¨ n‡j ÔmÕ wg_¨v n‡j ÔwgÕ n‡j wjL| (6wU) 

      K) Avjøvn cvK GKgvÎ wiwhK`vZv| L) †ivM e¨vivg cxov †d‡ikZviv w`‡q _v‡Kb| 

      M) gnvbex nhiZ gynv¤§` mv: B †kl bex| N) 1947 mv‡ji 14 AvMó Dcgnv‡`k ¯^vaxb nq| 

      O) Bs‡iRiv gymjgvb‡`i mv‡_ eÜzZ¡ m~jf AvPiY K‡i| P) evsjv‡`‡k cÖPzi cwigvY cvU R‡b¥| 

      Q) Wvqbvgv Øviv kix‡ii ZvcgvÎv gvcv hvq| 

cÖkœ: 8| k~b¨¯’vb c~iY Ki: (5wU) 5 

 K) Kzwgjøvq ....... Kvco •Zix Kiv nq| L) evq~i Pvc gvcv nq ...... Øviv| 

 M) cve©Z¨ AÂ‡j cÖvq ...... DcRvwZ emevm K‡i| N) Puv` Xv‡j †R‡M ..... aviv| 

 O) .......... Zvnvi iwnj bv Avi| 

cÖkœ: 9| mvaviY Ávb wjL: (†h †Kvb 5wU) 5 

 K) Avgv‡`i weRq w`em †Kvb Zvwi‡L?  L) evsjv‡`‡ki me‡P‡q eo KvM‡Ri Kj †KvbwU? 

 M) evsjv‡`‡ki ivRavbx XvKvq K‡e cÖ_g Pvjy nq?  N) Rv‡gDj KziAvb Kv‡K ejv nq? 

 O) c„w_ex‡Z me‡P‡q eo gnvmvMi †KvbwU?  P) evsjv‡`k †Kvb Dcgnv‡`‡ki AšÍf©~³? 

 Q) je‡Yi •eÁvwbi bvg wK? 

e¨vKiY 

cÖkœ: 10| (2wU cÖ‡kœi DËi `vI) 10  

            K) mvay I PwjZ fvlvi g‡a¨ cv_©K¨ wjL|  L) eY© Kv‡K e‡j? eY© KZ cÖKvi I wK wK? 

  M) kã Kv‡K e‡j? Drm Abymv‡i kã KZ cÖKvi I wK wK? 

cÖkœ: 11| (2wU cÖ‡kœi DËi `vI) 10  

            K) c` Kv‡K e‡j? c` KZ cÖKvi I wK wK? bvgc` Kq cÖKvi I wK wK? 

  L) we‡kl¨ c` Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKvi I wK wK D`vniY mn wjL| 

  M) me©bvg Kv‡K e‡j? D`vniY mn cÖKvi‡f` wjL|  



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : cÖv_wgK MwYZ  

ZvwiL : 2 kvevb/8 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

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

 

cÖkœ: 1| K_vq wjL: 1059307, 30030501, 90730101, 9815197, 7998865| 

 

cÖkœ: 2| As‡K wjL: `yB †KwU `yB jÿ cuvP nvRvi wZbkZ PweŸk, `k †KvwU wekjÿ lvU nvRvi bqkZ 

Pwjøk| ewÎk †KvwU mËijÿ beŸB nvRvi wZbkZ mvZvBk, cqwÎk †KvwU Avwkjÿ Pzqvwjøk 

nvRvi mvZvBk,  cuPvbeŸB †KvwU wQqvwk nvRvi mvZkZ bq| 

 

cÖkœ: 3| Avãym mvjvg Aviex‡Z 78 evsjvq 63 As‡K 95 I Bs‡iRx‡Z 86 †cj †m †gvU KZ bv¤^vi 

†cj? 

 

cÖkœ: 4| 6,7, I 9 Øviv MwVZ e„nËg I ÿz`ªZg msL¨vi †hvMdj KZ? 

 

cÖkœ: 5| wZbwU msL¨vi †hvMdj 3458, Zv‡`i g‡a¨ `ywU msL¨v 551 I 652 Z…Zxq msL¨vwU KZ? 

 

cÖkœ: 6| `ywU msL¨vi mgwó 3885 eo msL¨vwU 2574 n‡j †QvU msL¨vwU KZ? 

 

cÖkœ: 7| wZb As‡Ki e„nËg msL¨v‡K wZb As‡Ki ÿz`ªZg msL¨v Øviv ¸Y Ki| 

 

cÖkœ: 8| `ywU msL¨vi ¸Ydj 437 †QvU msL¨vwU 619 n‡j eo msL¨vwU KZ? 

 

cÖkœ: 9|   36÷[3+24÷{4+12÷(6÷2)}] 

 

cÖkœ: 10| M.mv.¸ wbY©q Ki|  K) 27,45,54,72|  L) 45,75,90 

            j.mv.¸ wbY©q Ki|  K) 13,26,39|       L) 12,18,24 

 

cÖkœ: 11| dvnv` mv‡ne 719.00 UvKv wb‡q evRv‡i †M‡j ev evRvi †_‡K 201.05 UvKvi gvQ 122.11   

UvKvi ZiKvix Ges 112.09 UvKv w`‡q †MvkZ wKb‡jb Zvi wbKU KZ UvKv Av‡Q| 

 

cÖkœ: 12| 100 wU Kjvi g~j¨ 330.90 UvKv n‡j 15 wU Kjvi `vg KZ? 

 

cÖkœ: 13| wPÎmn msÁv wjL|  K) AvqZ‡ÿÎ|   L) e„Ë| 

  



  

 

17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW © 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : Av`k© MwYZ wkÿv 

ZvwiL : 2 kvevb/8 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

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

 

1| (K) K_vq wjL :  657894, 20605209, 700080. 

    (L) As‡K wjL :  

                ‡ZBk jÿ QvweŸk nvRvi PvikZ AvVvi, bq‡KvwU †Zijÿ wQqvwk nvRvi †Zi| 

2| LvwjNi c~iY Ki :     K) 9785+8592+78728 =           (L) 5794-         =1231 

      (M) 9786×567 =  

3| mij Ki: 64÷[5+36÷{7+25÷(8-3)}] 

4| nvgx` mv‡n‡ei Kv‡Q Avwgb mv‡ne A‡cÿv 60 ¸Y †ekx UvKv Av‡Q| nvgx` mv‡n‡ei Kv‡Q   

48000 _vK‡j Avwgb mv‡n‡ei KZ UvKv Av‡Q? 

5| wcZv I cy‡Îi eq‡mi mgwó 100 ermi| wcZvi eqm cy‡Îi eqm 4 ¸Y| wcZv I cy‡Îi eqm †ei 

Ki| 

6| mvZwU e Í̄vq h_vµ‡g 85 †KwR, 79 †KwR, 81 †KwR, 65 †KwR, 55 †KwR I 50 †KwR PvDj 

_vK‡j M‡o cÖwZ e Í̄vq KZ †KwR PvDj Av‡Q? 

7| wgkÖ fMœvs‡ki †hvM Ki: 

       2 
2

9
 + 1 

5

18
 + 3 

5

13
 . 

8| GKwU †ijMvox N›Uvq 25.6 wK‡jvwgUvi hvq| 4.25 N›Uvq GwU KZ wK‡jvwgUvi hv‡e?  

9| †Kvb jwNô msL¨v‡K 30,45,50 w`‡q fvM Ki‡j cÖ‡Z¨K eviB 5 Aewkó _vK‡e|  

10| GKwU evu‡ki 
2

5
  Ask jvj, 

1

2
  Ask Kvj, evKx Ask mv`v evukwUi KZ Ask mv`v| 

11| (K) M.mv.¸ wbY©q Ki; 42,36,84.  (L) j,mv,¸ wbY©q Ki: 33,55,60,80. 

12| ‡ÿÎdj wbY©q Ki: cÖ ’̄ 189 wgUvi, Ges •`N©¨ cÖ‡ ’̄i 3 ¸b| 

13| wPÎ mn msÁv `vI: (K) mwbœnxZ †KvY|   (L) mg‡KvY| 

 



17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv &̀ivmv wkÿv †evW©) 

  †kÖYx : BewZ`vBq¨vn (D`©~ RvgvZ) # welq : KziAvb bvwRiv, wndR I ZvRex` 

ZvwiL : 7 kvevb/13 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 

bvwhiv 2×20=40 

cÖkœ: 1| m~iv Avj Bgiv‡bi 84-91 AvqvZ ch©šÍ bvwRiv ïbvI| 

cÖkœ: 2| m~iv `vn‡ii cÖ_g c„ôv bvwhiv ïbvI|     

wndR   2×20=40 

cÖkœ: 1| m~iv bvwhqv‡Zi cÖ_g 20 AvqvZ gyL¯’ ej|  

cÖkœ: 2| m~iv eyiæR gyL¯’ ïbvI|    

ZvRex`  1×20=20 

(1wU cÖ‡kœi DËi `vI) 

cÖkœ: 1| ز -س -ص Gi gvLivR ej, gÏ Kq cÖKvi I wK wK?  

            g‡Ï jx‡bi msÁv D`nviY mn ej| 

cÖkœ: 2| ر - evwi‡Ki K¡vq`v ¸‡jv ïbvI| 



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
 اظترحلة : اظتتوسطة )اظتيزاف( # اظتادة : علم االدب

ق إىل العربيةالكتاب :  ق إىل القراف كاضتدَث   ِج الطَر   ِجمع  الطَر
خ :  ل۱ُباف اظتعظم / شعٓالتاَر  ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 

ق إىل العربية  الطَر
                                         [‡h †Kvb 6wU cÖ‡kœi DËi `vI]                             6×10=60 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL : (10wU) 

ز ، قفص اظتساحة ، صعب ، أسرة ، طبشورة ، ضة  ،التلبية  ،اظتذنب  ، بعوضة ، عَز  .سجادة ،خطاب  ،عَر
cÖkœ: 2| kã¸‡jvi Aviex Ki: (10wU) 

†Ljvi gvV, Zvici, Øviv, KL‡bv, evRvi, c~‡e©, PvUvB, wd«R, cwiPvjK, Wvb, evg, KwVb, whqviZ 

Kiv| 

cÖkœ: 3| evsjvq Abyev` Ki: 

اظتسلم! أنفق مالػك   سػبيل هللا، َنفػق الوالػد مالػو علػى  أَها أخرجنا بو من الظالـ إىل النور،ؿ هللا على رسولو القراف ك أنز 
 أرسل هللا إىل فرعوف رسوال. باس اظتدرسة كأرسلتو إىل اظتدرسة،ألبست أـ ماجد كلدىا ل كلده،

cÖkœ: 4| evsjv †_‡K Aviex Ki: 

(1)Avey eKi evmvi †cvlvK Lyj‡jv Ges gv`ivmvi †cvlvK cwiavb Ki‡jv| (2)Avwg KziAvb eywSbv 

†Kbbv Avwg Aviex fvlv eywSbv| (3)ivm~j mv: g°v †_‡K gw`bv gybvIqvivq wnRiZ K‡i‡Qb Ges 

Zvi mv‡_ Avey eKi iv: wnRiZ K‡i‡Qb| (4)Avjøvn ZvAvjv g` Ges Ryqv †_‡K Avgv‡`i wb‡la 

K‡i‡Qb Ges wZwb e‡j‡Qb GZ`yf‡qi g‡a¨ i‡q‡Q gnvcvc| (5) wbðqB bvgvh Akøxj I Ab¨vq 

KvR †_‡K weiZ iv‡L|  

cÖkœ: 5| Aviex‡Z DËi `vI:  

ػػد الصػػياد أف َػػذىب إىل الغابػػة البعيػػدة؟ )ِمل أرسػػل هللا رسػػولو؟ )( ُ) ( علػػى مػػن َسػػلم الولػػد اظتػػتدب   البيػػت ّ( مل ََر
 ( ظتاذا َنزؿ هللا اظتطر من السماء؟ٓ( ماذا قاؿ الرجل الصاحل   دعائو؟ )ْك  اظتدرسة؟ )

cÖkœ: 6| f~j ms‡kvab K‡i A_© wjL: 

 ( ىذه الفراشة اصتميػلٓاىل هللا )( اان نتوب ْ) ىقميص ( أخٌب خاطّيط ثوبو بيدىا )( ىى متِ( فرحانة خياط ماىرة )ُ)
 َطّب من زىرة اىل زىرة.

cÖkœ: 7| evK¨ iPbv K‡i A_© wjL: 

 متعط -َقوؿ -سالـالا -ملالع -خلق
cÖkœ: 8| k~b¨¯’v‡b  ًؿ hy³ mwVK فعل wU emvI: 

( اي فاطمة! اجلسى حتت اظتركحة ...... من ّ اضتوض ........ )( نزلت  ِ( اي راشد! اذىب اىل فراشك ........ )ُ)
( دخلت بنت فاطمة اظتطبخ ٓ( أَها الشاب اظتسلم! خذ سالحك كاخرج ........ ىف سبيل هللا )ْتعب العمل )

 ............. أمها.
 
 



 
ق اىل القراف كاضتدَث  الطَر

[‡h †Kvb 4wU cÖ‡kœi DËi `vI] 
4×9=36 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (9wU) 

 ( سجيل َُ( جوع )ٗ( رحلة )ٖ( إَالؼ )ٕ( اظتاعوف )ٔ( األبَب )ٓ( شانئ )ْ( عابدكف )ّ( كى )ِ( الكافركف )ُ)
 ( ظتزة.ُِ( عصف )ُُ)

cÖkœ: 2| kãMy‡jvi Aviex Ki: (9wU) 

1. RgvU i³| 2. cwigvb| 3. Kó| 4. iw½b ckg| 5. hv, hvi, hv‡`i| 6. Abœ`vb| 7. Mv‡dj| 8. 

MÖx®§| 9. fq, fxwZ| 10. lohš¿| 11. e¨_© Kiv| 12. Svu‡K Suv‡K| 

 

cÖkœ: 3| evK¨ iPbv K‡i A_© wjL:  

 ( حامية.ٔ( العادايت )ٓ( األكـر )ْ( مبثوث )ّ( خسر )ّيم )( النعِاالفئدة )( 1)
A_ev 

e½vbyev` Ki: 

انًئىكى ىيوى األبٍػتػىري ( ُ) ًلكى الًَّذم َىديعُّ اٍليىتً  (ِ) ًإفَّ شى عىٍصفو مٍَّأكيوؿو  (ّ) يمى فىذٰى عىلىهيٍم كى كىَػىٍوـى اٍلًقيىامىًة َػيرىدُّكفى ًإىلىٰ أىشىدًٌ  (ْ) فىجى
(قاؿ ثكلتك أمك ايمعاذ كىل َكب الناس   النار على كجوىهم اك على مناخرىم ٔ) ضعف اإلنتافكذلك أى  (ٓ) اٍلعىذىابً 

 اال حصائد السنتهم.
cÖkœ: 4| kã¸‡jvi e¨envi KziAvbyj Kvix‡g †`LvI:(9wU)  

 ( طّب.َُ( كيف )ٗ( البيت )ٖ( الشتاء )ٕ( قَرش )ٔ( صالت )ٓ( كَل )ْ( َتيم )ّ( دَن )ِأنتم ) 
A_ev  

Aviex Ki:(4wU) 

1) Ges wgmwKb‡K Abœ w`‡Z DrmvwnZ K‡i bv, 2) Ges gvgywj e ‘̄`v‡b weiZ _v‡K, 3) wZwb wK 

Zv‡`i lohš¿ e¨_©K‡i †`bwb? 4) m‡ev©Ëg Avgj Avjøvni Rb¨ fvjevmv Ges Avjøvni Rb¨ N„Yv Kiv, 

5) Dnvi cÖavb Pzov n‡jv wRnv`, 6) wZwb ej‡jb: hLb †Kvb wKQz †Zvgvi AšÍ‡i mskq m„wó K‡i: 

Zvn‡j Zzwg †Q‡o `vI| 

 

cÖkœ: 5| myiv KzivB‡ki A_© wjL,  

cÖkœ: 6| ‡Zvgvi cvV¨ wKZve n‡Z 5nv`xm (cÖ‡kœ D‡jøwLZ Qvov) A_©mn gyL ’̄ wjL| 

 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn  # welq : BwZnvm 

wKZve :   س:قبساچپ ارخی::االاسالؾ::عم: 

 

 ت

ZvwiL : 4 kvevb/10 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

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

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

 

cÖkœ : 1| wb‡Pi Bevi‡Zi evsjv Ki : 

ادى:::اور::وخیش:::::یک::ولفحم:وج: آواز:::یھت: یچس: ایک : ارغلض

ہ

ھ::اور:ولیمں::ےک::ت ازاروں::نیم:،::ش

 

کي ي

 

 ہ
پ

ں::اہپڑ:یک:::اھگ:ویٹں::::ںیم،::::رہشروں::::یک:::ویلگں::::ںیم:::

::-اھبىل:::ولظمامہن:::اچسیئ:::ےک:::اسھت:::ایتھٹ:::یھت:::اور::رعافت:::یک:::وادویں::ںیم:::وھبىل::::ںیم:،::رجن::اور:::تبیصم::یک::اممت::اگوہں::ںیم،::::اخہن::ہبعک::ےک::::رحؾ::::ںیم،::::ینم

::اک:ہلعش::اس:::وکدؿ:دبؿ::ڑھباک::راہاھت

 

ا::اچاتہ:اھت::رگم:ولظممک

 

::رشؾ::-اظوملں::اک::ملظ::اس::وک::دت ات

 
ک

:اج۔::وت::اانپ:قبس:ڑپےنھ:م

 

:م

 
ک

زاوبں:یک:سلجم:م

 

وت:خ

:رک۔

 

:وہ۔:م

 

ززگ::اغلف::م
م
 اے:ولوگں:مت:اہلل:یک::تکاد:ےس::ہ

 

cÖkœ: 2| ûRyi mv: Gi R‡b¥i mgq wK n‡qwQj? 

cÖkœ: 3| ûRyi mv: †K wec` mg~‡n †Kb †djv n‡qwQj? 

cÖkœ: 4| •kk‡e ivm~j mv: Gi AvLjvK PwiÎ †Kgb wQj? 

cÖkœ: 5| ûRyi mv: Gi Kb¨v‡`i weevn Kvi Kvi mv‡_ n‡qwQj? Ges Kvi Kvi mšÍvb n‡qwQj? 

cÖkœ: 6| ivm~j Ges bex †Kb AvMgb K‡ib? 

cÖkœ: 7| ûRyi mv: †K beyqZ †`qvi c×wZ wK wQj? 

cÖkœ: 8| nvekvi ev`kvn bvRvwki mv‡_ nhiZ Rvdi iv: Gi †h K‡_vcK_b n‡qwQj Zvi weeiY mswÿßfv‡e 

wjL| 

cÖkœ: 9| Dû` hy× †Kb n‡q‡Q? Kv‡`i mv‡_ n‡q‡Q? KLb n‡q‡Q? NUbv mn wjL| 

cÖkœ: 10| ûRyi mv: Gi we`vq n‡¾¡i HwZnvwmK fvlbwU my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 11| ûRyi mv: Gi Aeqe †Kgb wQj? Zv my›`i K‡i wjL| 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : ارخی::االاسالؾ:: 

 

ت  

ZvwiL : 4 kvevb/10 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| ûRyi mv: Gi R‡b¥i mgq wK n‡qwQj? 

cÖkœ: 2| ûRyi mv: †K wec` mg~‡n †Kb †djv n‡qwQj? 

cÖkœ: 3| •kk‡e ivm~j mv: Gi AvLjvK PwiÎ †Kgb wQj? 

cÖkœ: 4| ûRyi mv: Gi Kb¨v‡`i weevn Kvi Kvi mv‡_ n‡qwQj? Ges Kvi Kvi mšÍvb n‡qwQj? 

cÖkœ: 5| ivm~j Ges bex †Kb AvMgb K‡iwQ‡jb? 

cÖkœ: 6| ûRyi mv: †K beyqZ †`qvi c×wZ wK wQj? 

cÖkœ: 7| nvekvi ev`kvn bvRvwki mv‡_ nhiZ Rvdi iv: Gi †h K‡_vcK_b n‡qwQj Zvi weeiY mswÿßfv‡e 

wjL| 

cÖkœ: 8| Dû` hy‡× †Kb Kv‡`i mv‡_ Ges KLb n‡qwQj? NUbv mn wjL| 

cÖkœ: 9| ûRyi mv: Gi we`vq n‡R¡i HwZnvwmK fvlbwU my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 10| ûRyi mv: Gi Aeqe †Kgb wQj? Zv my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 11| g°v weR‡qi w`b g°v evmxi Ae ’̄v †Kgb wQj? Ges Zv‡`i mv‡_ ûRyi mv: ‡Kgb e¨envi K‡i‡Qb? 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

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/7 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

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

 

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

 

cÖkœ: 1| :امیض:اامتحىل Gi msÁv I MVb cÖbvjx wj‡L  القصػد gvm`vi Øviv ثحب::اابثت::لعف:::امیض::اامتحىل:::رعموػ  ii M`©vb 

A_© mn wjL| 

cÖkœ: 2| اضمرع Gi msÁv I MVb cÖbvjx wj‡L  القتل gvm`vi Øviv ثحب::اابثت::لعف:::اضمرع:::رعموػ  Gi M`v©b A_© mn  

 wjL| 

cÖkœ: 3| :حدد:ملب
ج 

حدد::ملب:در:لعف::لبقتسم:وہجمؽ: gvm`vi Øviv الشهادة  Gi MVb cÖbvjx wj‡L یفن:
ج 

  Gi M`©vb A_© mn ثحب:یفن:

          wjL| 

cÖkœ: 4| ارم Gi MVb cÖbvjx wj‡L الرفع gvm`vi Øviv   

 

:رعموػثحب:ارم:اغئ  Gi M`©vb A_© mn wjL| 

cÖkœ: 5| امس:وعفمؽ Gi msÁv I MVb cÖbvjx wj‡L القرب gvm`vi w`‡q Zvi M`©vb A_© mn wjL| 

cÖkœ: 6| ااعفؽ:رصتمہف I  مک

 

مي

 |Kv‡K e‡j Ges Dnv KZ cÖKvi I wK wK? D`vniY mn wjL ااعفؽ:

cÖkœ: 7| ادمحل gvm`vi w`‡q رصػ:ریغص Gi M`©vb wjL Ges A_© Ki| 

cÖkœ: 8| wb‡Pi evK¨¸‡jv‡K Aviex mxMvq iƒcvšÍwiZ Ki: 

 

(K) †Zvgiv cÖnvwiZ n‡qwQ‡j| (L) Aek¨B Avgiv nR¡ Ki‡ev| (M) KL‡bv Avwg em‡ev bv| (N) 

Zviv mKj cyiæl †hb †Luv‡R| (O) †Zvgiv `yBRb gwnjv mvnvh¨ Ki‡ZwQ‡j| (P) Aek¨B Avgiv 

K…ZKvh© ne| 

cÖkœ: 9| wb‡Pi kã¸‡jvi امدہ-ت اب-ثحب-ہغیص  I A_© wjL| 

ٍغًفريٍكا-ري نىٍشكي   شتيٍعياف-مىٍنصيٍوريٍكفى -ًاٍستػى
cÖkœ: 10| wb‡Pi gvm`vi¸‡jvi  ت اب wbY©q K‡i A_© wjL| 

ٍغًفرىةي –اىلصٍَّرخىةي –اىلسَّعىادىةي –اىٍلوىرٍعي  ٍبًيضىاضي –اىلتػٍَّوبىةي –اىٍلمى  اىاٍلً
cÖkœ: 11| (K) ز د:ہیف:ریغ:قحلم:ن  زتک

 

ت ایع:ےب::::::زمہہ:ولصالثث:م   Gi  ت اب KqwU I wK wK? AvjvgZ mn D‡jøL Ki| 

            (L) رجمد I  ک

 

د:ف زتک

 

 |mn wjL اثمؽ: Gi msÁv  م

            (M)  :ت اب::ااعفؽ I  :ت اب:ااعتفؽ Gi AvjvgZ wK D`vniY mn wjL| 

 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn # welq : Bjgym mid 

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

ZvwiL : 1 kvÔevb/7 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

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

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

 

cÖkœ: 1| wb‡Pi Bevi‡Zi Abyev` Ki I e¨vL¨v Ki: 

قػىلٍَّت حيريٍكفيو اىٍك  باشد بز فتحہ  بزمانہ گذشتہ تعلق داردوآخزا ومبنیاما ماضی فعلی راگویندکہ 
ثػيرىٍت  ـى بػىٍعثػىرى  چوںفػىعىلى فىًعلى فػىعيلى فػىٍعلىلى مگز بعارض  چوں كى عى كىري  .ضىرىبى شتًى

cÖkœ: 2| :امیض:اامتحىل Gi msÁv I MVb cÖbvjx wj‡L  القصػد gvm`vi Øviv ::اابثت::لعف:::امیض::اامتحىل:::رعموػثحب  ii M`©vb 

A_© mn wjL| 

cÖkœ: 3| اضمرع Gi msÁv I MVb cÖbvjx wj‡L  القتل gvm`vi Øviv ثحب::اابثت::لعف:::اضمرع:::رعموػ  Gi M`v©b A_© mn  

 wjL| 

cÖkœ: 4| :حدد:ملب
ج 

حدد::ملب:در:لعف gvm`vi Øviv الشهادة  Gi MVb cÖbvjx wj‡L یفن:
ج 

::لبقتسم:وہجمؽ:ثحب:یفن:  Gi M`©vb A_© mn  

          wjL| 

cÖkœ: 5| ارم Gi MVb cÖbvjx wj‡L الرفع gvm`vi Øviv رعموػ:  

 

 |Gi M`©vb A_© mn wjL ثحب:ارم:اغئ

cÖkœ: 6| امس:وعفمؽ Gi msÁv I MVb cÖbvjx wj‡L القرب gvm`vi w`‡q Zvi M`©vb A_© mn wjL| 

cÖkœ: 7| ااعفؽ:رصتمہف I  

م

مک ااعفؽ:

 

ي

 Kv‡K e‡j Ges Dnv KZ cÖKvi I wK wK? D`vniY mn wjL| 

cÖkœ: 8| wb‡Pi evK¨¸‡jv‡K Aviex mxMvq iƒcvšÍwiZ Ki: 

(K) †Zvgiv cÖnvwiZ n‡qwQ‡j| (L) Aek¨B Avgiv nR¡ Ki‡ev| (M) KL‡bv Avwg em‡ev bv| (N) 

Zviv mKj cyiæl †hb †Luv‡R| (O) †Zvgiv `yBRb gwnjv mvnvh¨ Ki‡ZwQ‡j| (P) Aek¨B Avgiv 

K…ZKvh© ne|  

cÖkœ: 9| wb‡Pi kã¸‡jvi امدہ-ت اب-ثحب-ہغیص  I A_© wjL| 

ٍغًفريٍكا-ري نىٍشكي   شتيٍعياف-مىٍنصيٍوريٍكفى -ًاٍستػى
cÖkœ: 10| wb‡Pi gvm`vi¸‡jvi  ت اب wbY©q K‡i A_© wjL| 

ٍغًفرىةي –اىلصٍَّرخىةي –اىلسَّعىادىةي –اىٍلوىرٍعي  ٍبًيضىاضي اى –اىلتػٍَّوبىةي –اىٍلمى اٍلً  

cÖkœ: 11| (K) زت ایع:ےب::::::زمہہ:ولص د:ہیف:ریغ:قحلم:ن  زتک

 

                                                           |KqwU I wK wK? AvjvgZ mn D‡jøL Ki ت اب  Gi  الثث:م

            (L) رجمد I  ک

 

د:ف زتک

 

 |mn wjL اثمؽ: Gi msÁv  م

            (M)  ؽ:ت اب::ااعف  I  :ت اب:ااعتفؽ Gi AvjvgZ wK? D`vniY mn wjL| 

 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

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 : 8 kvÕevb/14 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) 

 :-ینگنیم:-اکمچڈر:-وبجمرى:-دوھپ

 

کب  ي
ي ہک
ل

اصق:-تشپ:-

 

ادعبارى:-ہمیمض:-ت

 

کاا :-تمظع:-ت حہ
ک
پ ي

ز ہنیس:-دصہم:-یئ ک

ہ

ار

 

 : ۔د۔::ت

cÖkœ: 2| evsjvq Abyev` Ki: 

:ےک:دؿ:اےکس::ےئل:آگ::یک:

 

ام ک

 

ا::وہ:ق

 

ا:اچدنى:وہاور:وہ:ایکس:زوکۃ:ہن:ديک

 

:::ےہ:ےکسجت اس:وست : زامتکا

 

کااں:روسؽ:اہلل: یل:اہلل:ہیلع::و مل:ےن:ف ہ

 

ي

 

ح

 

ب

:

 

انبیئ:اجويک

این:ا ک

ہ

 
:::اورپ ک

 

::رگؾ::رکےک:ایکس:دوونں:رکوت

 
ک

:یگ:رھپ:اؿ:وک:دوزخ:یک:آگ:م ::یگ:رھپ:رگؾ:رکىل:اجويک :ڈنھٹى:وہاجويک  
 

ھ:دایغ:اجے::یگ::اور:ح

 

کي پ ي
ور:::

  

 

ا:اجنگ:اسئ :يک ز
م
زا:زہ

 

:ےک:دؿ:ااکس:امؽ:ن 

 

ام ک

 

:اور:اس:ےن:زوکۃ:ہن:ادایک:وت:ق زامتکا:ےہ:وکسج:اہلل:ےنامؽ:دتکا

 

ک :االسلؾ:ےن:ف ہ
:اور:ایکس::یگ:اور:ینب:لل ا :اجو:يک انبتکا

ا:رھپ:اےکس::دوونں:ڑبج :ٹپل:اجو:يک

 
ک

دا:یک:انپہ: الھ:ا ےن:اذاب:یک:وکؿ:راہر:رگدؿ:م

 

زا:ہن:وہں۔:خ

 
 

زا:خ ک

 

:یہ:ر
ک

زاامؽ:اور:م ک

 

:یہ:ر
ک

کااا:م يي
ہ
کااا:اور: ي ے:ون:خ 

ا:ینتک

 

:ہن:ديک
ک

دایہ:یک:راہ:م

 

:وک:خ

 

دا:یہ::یک:دى:وہیئ:دول

 

ک وقیف:یک:ت ات:ےہ:خ
 
زى:ب

 

:انتگھب:ن 

 

کي ب
صي
م
:  ات ات:رک:اتکسےہ:وھتڑے:ےس:ال:چل:ےک:دبےل: ک

ک
 

:ج

 ےہ۔

cÖkœ: 3| bvgv‡hi Iqv³ (ïiæ I †kl) my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 4| bvgvh fv½vi KviY mg~n eY©bv Ki| 

cÖkœ: 5| KvR¡v bvgvh covi c×wZ eY©bv Ki| 

cÖkœ: 6| Kvdb †`qvi c×wZ eY©bv Ki| 

cÖkœ: 7| †Zvgvi cvV¨ wKZve †_‡K KvRv †ivRv m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv wjL| 

cÖkœ: 8| Kv‡`i hvKvZ †`qv Rv‡qh? G m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv †Zvgvi wKZve †_‡K wjL| 

cÖkœ: 9| Kzievbx m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv †Zvgvi wKZve †_‡K wjL| 

cÖkœ: 10| c`©v Ges †cvlvK m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv wjL| 

cÖkœ: 11| GK K_vq DËi `vI: (4wU) 

 (K) تشهد ابن مسعود  ؓ  |wU wjL (التحيات) 

(L)  ونقت:ۓداع wU wjL|  

(M) gvbœ‡Zi †ivRv KZ cÖKvi I wK wK? 

(N) Km‡gi Kvddviv wK? wjL| 

(O) gwnjv‡`i Kvd‡bi Kvco KqwU I wK wK? 

(P) Kzievbx cÖvbx‡K RevB Kivi mgq me©cÖ_g †h `yAvwU co‡Z nq Zv wjL| 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn # welq : wdK&n 

wKZve : †e‡nkZx †RIi (gwnjv) (2q I 3q LÛ)  

ZvwiL : 8 kvÕevb/14 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

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

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

 

cÖkœ: 1| kãv_© wjL: (12 wU) 

 :-ینگنیم::-اکمچڈر:-وبجمرى:-دوھپ

 

کب  ي
ي ہک
ل

اصق:-تشپ:-

 

ادعبارى:-ہمیمض:-ت

 

کاا :-تمظع:-ت حہ
ک
پ ي

ز  ہنیس: ۔د:-دصہم:-یئ ک

ہ

ار

 

 ۔::ت

cÖkœ: 2| bvgv‡hi Iqv³ (ïiæ I †kl) my›`i K‡i wjL| 

cÖkœ: 3| bvgvh fv½vi KviY mg~n eY©bv Ki| 

cÖkœ: 4| KvR¡v bvgvh covi c×wZ eY©bv Ki| 

cÖkœ: 5| Kvdb †`qvi c×wZ eY©bv Ki| 

cÖkœ: 6|  †Zvgvi cvV wKZve †_‡K KvRv †ivRvi m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv wjL| 

cÖkœ: 7| Kv‡`i hvKvZ †`qv Rv‡qh? G m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv †Zvgvi wKZve †_‡K wjL| 

cÖkœ: 8| Kzievbx m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv †Zvgvi wKZve †_‡K wjL| 

cÖkœ: 9| c`©v Ges †cvlvK m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv wjL| 

cÖkœ: 10| nR¡ m¤úwK©Z 6wU gvmAvjv wjL| 

cÖkœ: 11| GK K_vq DËi `vI: (4wU) 

 (K) تشهد ابن مسعود  ؓ  |wU wjL (التحيات) 

(L)  ونقت:ۓداع wU wjL|  

(M) gvbœ‡Zi †ivRv KZ cÖKvi I wK wK? 

(N) Km‡gi Kvddviv wK? wjL| 

(O) gwnjv‡`i Kvd‡bi Kvco KqwU I wK wK? 

         (P) Kzievbx cÖvbx‡K RevB Kivi mgq me©cÖ_g †h `yAvwU co‡Z nq Zv wjL| 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve : Kvixgv-cv‡›`bvgv 

ZvwiL : 7 kvevb/13 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) 

ز:-اابقؽ ز:-اسک دنک

 

ہ لاں:-ابمش:-اکرش:-زتکاں:-وگش:-آنہ:-رسورى:-زلگار:-دؽ:ت 
مق

ز:- ارى:-زاجہ:-ن  ک

 

 دس

cÖkœ: 2| dvm©x Ki: (12wU) 

         Pwjøk, •kke, cÖwm×, Lywk, mKj †ivM, dj, B¾Z, AnsKvi, eÜz, mv_x, †eKzd, †Kvb Ae ’̄vq,  

         µ›`b KwiI bv, j¾v| 

cÖkœ: 3| رعش ¸‡jvi Abyev` Ki: 

:ہمہ:اکؾ:داد زا:ايک

 

زدن

 

کارى:رسا:اجنؾ:داد:-وچا::نک

 

زن  رچا:ن 

ا:رسخوى

 

زا ک ک
 
:ر

 

 رچا:دعؽ:رادؽ:دنارى:وقى-وچ:دعؽ:س

زادر:رگ:وت:یتسہ:قح:بلط: اا:ئ:ل  :–اے:ن 

ہ

س
مک
دا:

 

زامؿ:خ

 

ز:ہب:ف

 

 
 خ

 ت
ک
:رہم:وکست::-رگ:ربخ:دارى:زیح:ال:ي

 

ز:داہؿ:وخد:ب   ن 

cÖkœ: 4| wb‡Pi evK¨¸‡jv‡K dvm©x رعش G iƒcvšÍwiZ Ki:  

(K) †n gb Zzwg hw` eyw×gvb I wePÿb n‡q _v‡Kv, Zvn‡j g~L©‡`i ms¯úk© MÖnb K‡ivbv| 

(L) wZwb Avjøvni wcÖq †kÖôZgbex, †Kbbv m¤§vwbZ Avik nj Zvi ‡njvb †`qvi ¯’vb| 

(M) K…c‡bi gv‡ji w`‡K `„wócvZ K‡ivbv, K…c‡bi gvj m¤ú‡`i bvg wbIbv| 

(N) GK cj‡KB c„w_ex‡K AjU cvjU K‡i †`b, †mLv‡b wbk¦vm †djvi Kv‡iv ÿgZv †bB| 

cÖkœ: 5| evK¨ MVb K‡i A_© wjL (6wU) 

ادمار:-زت اں

 

کم:-ت

قي

 

سي
م

کب  :- زؾ:-سلفم:-جنگ:-عي
 
 فطل:-خ

cÖkœ: 6| wb‡Pi kã¸‡jv dvwm© K‡i evK¨ MVb Ki : (6wU) 

Puv`- mšÍvb- RxweZ- †PivM- mvnvh¨Kvix- fimv- m„wóRxe- Af¨vm| 

cÖkœ: 7|  wjL: (6wU) واحد Gi جمع  Ges جمع  Gi   واحد

اء ک
 

 

اں:-ان اں:-اعصک

 

ل:-احؽ:-وقؽ:-لبقم:-زت
ہک

 

ح
ب 

 الہںاج:-

cÖkœ: 8| ZvnKxK Ki: (6wU) 

اہم

 

دد :-وخادہ:-دنپ:::ت

 

ہ

 

ي

ہ

س
گ

-: 
ک
 د:-دودتسار:-الجشل:-امدنہ:اي

ہ 
 

اؽ:-ن

 

 ت ائ

cÖkœ: 9| cÖ‡kœ D‡jøwLZ شععز e¨wZZ Kvixgv wKZve †_‡K 2wU Ges cv‡›`bvgvv wKZve †_‡K 2wU †gvU 4wU   

 |wj‡L Abyev` Ki شعز      

cÖkœ: 10| cv‡›`bvgv wKZv‡ei †jL‡Ki Rxebx wjL| 

cÖkœ: 11|  سخاوت msµvšÍ 4wU شعز A_©mn wjL| 



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1454wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

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

wKZve :  My English Book (six) 
ZvwiL :  7 kvevb/ 13 GwcÖj  

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

 

1| Write the word meaning (any-10)   kãv_© wjL : (10wU)                                                    15                                                                                                                                     

Dawn, Condition, poison, mausoleums, lungs, Neighbour, Heritage, Prevent, Singature, 
Garden, Beast, Snatch.  

2| Write the first ten lines of the poem “good company” from your memory.  

     “good company” KweZvwUi cÖ_g 10 jvBb gyL¯’ wjL|                                                            10  

3| Translate into Bengali :    evsjvq Abyev` Ki :                                                                   10                                                                                             

The King is powerful for his crown. The people of his country respect him. Obey him for 
it. For it the king can punish a man even if he commits no crime. Aloso the king can 
reward a man for nathing. 

4| Translate into English: (any-5)   Bs‡iwR Ki : (5wU)                                                          15                                                                                               
    K) Av‡m©wbK GKwU wel|  L) Avwg Bs‡iRx Rvwb bv| 

    M) Zviv wQj LyeB wbôzi| N) cÖfv‡Zi c~‡e© bvgvR DËg|   

    O) Lvivc †jvK‡`i mv‡_ wgk‡e bv| P) Zzwg †Kvb †kÖwY‡Z co? Q) Giƒc gymjgvbB Avjøvni wcÖq ev›`v| 

5|  Tick the right word from the brackets.   mwVK DË‡i wUK wPý `vI :                                        5                                                                                        

a) DPT injeection is prevention against (TB/Pplio/Diarrhoea). 

b) The Caliph of Islam was (just/kind/pious/all these) to his people. 

c) Haji Shariatullah was born in (1718/1781/1817). 

d) Sheikh Saadi is a great Muslim (poet/teacher/doctor). 

e) Character is lost (nothing is lost/something is lost/everthing is lost). 

7| Fill in the blanks:   k~b¨¯’vb c~iY Ki :                                                             10                                                                                              

Most of the people of our villages use ------ water as their drinking water. They are not 
aware of the poison ------- Which is carried by ------. As a result. They get ------- by 
drinking tube well water carrying this ---------. 
Make sentense with the following words. (any-5) evK¨ iPbv Ki : (5wU)                          5                                                                                        

     Environment, Prayer, Nation, Hope, Sweet, health, bed. 
8| Answer the following questions: (any-5)  cÖ‡kœi DËi wjL : (5wU)                                      15                                                                                  

a) What prayer does we offer before dawn? 

b) What is the name of the first Caliph of Islam? 

c) What did the old women say to her chidren? 

d) What is the moral of the poem good company? 

e) What does Islam say about neatness and character? 

f) Mention 5 virtues that may build good character? 

g) Why is the year 1781 importent for us? Negative  

9| wb‡Pi evK¨¸‡jv  Affirmative  n‡j Negative Ges Negative n‡j Affirmative  Ki|                     6                                         

a) He is writing a story.   

b) They are not Bangladeshi. 

c) They will not go to Cox’s Bazar.  

d) d) He has a pen. 

e) They will go to Madina. 

10.  Write a letter to a friend requesting him to lend you a book.                               10  



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : gyZvIqvm&wmZvn& # welq : evsjv  

wKZve : mvwnZ¨ mIMvZ (6ô fvM) 

ZvwiL : 2 kvevb/ 8 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 : (12wU) 

     D¤§vZ, cy‡ivwnZ, Lyï, f~lY, m¤̂j, Avwe¯‥vi, wbkvb, evjvLvbv, Aemvb, D”Qvm, cÖ`xc, MMb, 

Wv½v, †``vi| 

2| Ômv‡g¨i weavbÕ A_evÔ †g․jfx mv‡neÕ KweZvwU Kwei bvgmn cÖ_g 10 jvBb gyL¯’ ‡jL| 

3| iPbvg~jK cÖ‡kœi DËi `vI : (2wU) 

    K) †jLK Ôwe`vq n‡R¡i evYxÕ cÖe‡Ü hv ej‡Z †P‡q‡Qb Zv †Zvgvi wbR fvlvq †jL| 

    L) Ljxdv gvgy‡bi PwiÎ wKiƒc wQj Av‡jvPbv Ki| 

    M) Rxe‡bi wnmve KweZvwUi mvivsk wb‡Ri fvlvq †jL| 

4| e¨vL¨v wjL : (2wU) 

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

    L) Bnv ‡e‡nk‡Zi cvwb, ỳwbqvi gvbyl Bnv KLbI †`‡Lwb|  

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

5| ms‡ÿ‡c DËi `vI : (3wU)  

    K) ‡mb ivRviv evsjv fvlv I mvwn‡Z¨i cÖwZ wKiƒc AvPiY K‡ib ? 

    L) ‡Zvgvi g‡b wK †Kvb mva Rv‡M? wK wK? 

    M) wkl¨ ¸iæi mv‡_ bv wM‡q wK Kij ? 

    N) ỳ:‡L-‡kv‡K †K †gv‡`i mvšÍ¡bv †`b? wK fv‡e †`b ? 

6| e¨vL¨v wjL : (2wU)  

    (K) Kw¤úDUvi (L) ‡Lvivmvb (M) BbmvwbqvZ| 

7| wecixZ kã wjL : (6wU)  

    gy³, Av`i, AvKvk, DËg, kxZj, †Mvcb, gayi, AR©b| 

8| evK¨ iPbv Ki : (6wU)  

     gmb`, ewÂZ, N~wY©So, m¤ú`, AvuwLRj, mh‡Zœ, †mvnvM, K…lvY|     

9| KviK Kv‡K e‡j ? Dnv KZ cÖKvi I wK wK ? msÁv mn D`vniY `vI| 

10| mgvm Kv‡K e‡j? mgvm KZ cÖKvi I wK wK? msÁv mn D`vniY `vI| 

11| mvigg© wjL : (2wU)  

    K) wKlvY KweZvwUi mvi ms‡ÿ‡c †jL| 

    L) mva KweZvwUi mvi ms‡ÿ‡c †jL | 

    M) cvwL KweZvwUi mvi ms‡ÿ‡c †jL | 

 



17Zg †K› ª̀xq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

  gvinvjv : gyZvIqvmwmZv  (6ô) # welq : KziAvb bvwRiv, wndR I ZvRex` 

ZvwiL : 3 kvevb/9 GwcÖj # c~Y©gvb : 100 

 

bvwhiv  2×20=40 

cÖkœ: 1| m~iv gv‡q`vi 1-3 AvqvZ ch©šÍ bvwRiv ïbvI|  

cÖkœ: 2| m~iv Avw¤q̂vi 36-41 AvqvZ bvwRiv ïbvI|   

 

wndR  2×20=40 

cÖkœ: 1| m~iv gyÏvQwQ‡ii cÖ_g c„ôv gyL¯’ ïbvI|  

cÖkœ: 2| m~iv gyimvjv‡Zi cÖ_g 25 AvqvZ gyL¯’ ïbvI|  

 

ZvRex`  1×20=20 

(1wU cÖ‡kœi DËi `vI) 

 

cÖkœ: 1| byb mvwKb I Zvbexb Kq cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨KwUi 2wU 

K‡i D`vniY `vI Ges D”PviY K‡i ïbvI|  

cÖkœ 2| gÏ KZ cÖKvi I wK wK? g‡Ï Z¡evCi msÁv D`vniY mn ej



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )الكافية(  # اظتادة : علم البالذة اظترحلة : الثانَو

 الكتاب : دركس البالذة
خ :   ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَرلُّشعباف اظتعظم / ٕالتاَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ [أجب عن ثالث فقط] 
 ففى الناس بوقات عتا كطبوؿ. -فا لدكلة فاف َك بعض الناس سي                                 اؿ األكؿ:و الس

 ماىل ىف صدكرىم من موددة. –اف بُب اللئاـ زىدة 
 كليس قرب قرب حرب قرب. –ىف رفع عرش الشرع مثلك َشرع 
 معى كاذا ماظتتو ظتتو كحدل. –كرًن مٌب أمدحو أمدحو كالورل 
 كحسن فعل كما كتزل سنمار. –جزل بنوه أَب الغيالف عن كرب 

  َُ الشعار اظتذكورة.)ا( شكل ا
 َُ )ب(  ترجم االشعار اظتذكورة.

 ُِ اكضح اظتمثل عتا مع تعيْب موضع االستشهاد. )ج(           
 اؿ الثاين:ت الس

عػػرؼ البالذػػة ككػػم قسػػما عتػػا؟ كعػػرؼ قسػػمها كاضتػػاؿ كاظتقتضػػى ككيػػف َعػػرؼ التنػػافر كؼتالفػػة القيػػاس كضػػعف )ا(  
 َُ التعقيد اظتعنول كاالحواؿ كمقتضياهتا.التاليف كالتعقيد اللفظى كالغرابة ك 

 ُِ عرؼ علم اظتعاىن ؽتثال مث عرؼ االستفهاـ ككم كلمة لالستفهاـ كما ىي؟ اذكر مع معناىا االصلى كمعاف آخر.)ب( 
 َُ كم داعيا للذكر كاضتذؼ؟ اكتب ؽتثال.  )ج( 
  الستاؿ الثالث: 

 َُ كر ؽتثال. )ا( كم داعيا للتقدًن كالتأخّب؟ كما ىي اذ           
 كجاىل جاىل تلقاه مرزكقا. –قولو: كم عاقل عاقل أعيت مذاىبو 
ر زندَقا. –ىذا الذل ترؾ االكىاـ حائرة   كصّب العامل النحَر

 كقضيت حاجاتى كما أىول. –كاخذت ماجاد الألمّب بو                                   
 فذالك الذل َدع اليتيم. –َذكر آعتتكم أىذا الذل                                    

 ُِ )ب( شكلها كتررتها مث اكضح اظتمثل عتا مع تعيْب موضع االستشهاد.         
 َُ ( مامعُب االطالؽ كالتقييد مث اذكر كجوه االطالؽ كالتقييد ؽتثال.ُ)ج( اجب عن ال كاحد شئت: )         

 تب كلها ؽتثال.                ( عرؼ القصر ككم قسما لو؟ كعرؼ قسمو اكِ)     
 ( عرؼ اإلكتاز كاالطناب كاظتساكاة مث اذكر اقساـ االكتاز ؽتثال.ّ)              

 الستاؿ الرابع : 
 َُ كم قسما للتشبيو َبعتبار طرفيو كَبعتبار كجو الشبو؟ اذكر ؽتثال. )ا(   

 َُ كم ذرضا للتشبيو كما ىى؟ اذكر ؽتثال.)ب(  
 ُِ ة موضحا ككم قسما لو؟ كما ىى؟ عرؼ كل قسم ؽتثال.عرؼ االستعار )ج( 

 الستاؿ اطتامس : 
 َُ عرؼ علم البدَع ككم قسما لو؟ عرؼ كل قسم ؽتثال. ( ا)

 كلبوراف ىف اطتًب –َبرؾ هللا للحسن 
 ت كلكن ببنت من  -اي اماـ اعتدل ظفر 
 أعدهبا على الدىر الذنوَب. –اقلب فيو أجفاىن كأىن 

 فكأفتا الفاظو من مالو –نتسك لفظو  شتح البداىة ليس
 مكاـر الختفى كإف كذب اطتاؿ. –اذا صدؽ اصتد افَبل العم للفٌب 

 ُِ )ب( ترجم االشعار اظتذكورة مث اكضح اظتمثل عتا مع تعيْب موضع االستشهاد.
 َُ كم قسما لسرقة الكالـ كماىى؟ اذكر ؽتثال.)ج(  

 



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )الكافية( # اظتادة : الفقو االسالم  ىاظترحلة : الثانَو

 ك كنز الدقائق (اظتعامالتالكتاب : اظتختصر القدكرم )
خ :   ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَرل۱ُشعباف اظتعظم /  ٓالتاَر

 ن الكتابة كجودة األسلوب()األربعة منها ضتس ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ [اثنْب من اظتختصر القدكرل ك كاحد من كنز الدقائق أجب عن] 

 اظتختصر القدكرل
  اؿ األكؿ:ت الس

قولو : كعقد الصرؼ ماكقع على جنس االذتاف َعترب فيو قبض عوضيو ىف اجمللس كمػا سػواه ؽتػا فيػو الربػوا َعتػرب فيػو 
ق ككتػػوز بيػػع اللحػػم التعيػػْب كالَعتػػرب فيػػو التقػػابض كال ق ككػػذلك الػػدقيق َبلسػػَو كتػػوز بيػػع اضتنطػػة َبلػػدقيق كالَبلسػػَو

َبضتيػواف عنػػد اىب حنيفػػة كاىب َوسػف رزتهمػػا هللا تعػػاىل كقػػاؿ   رح الكتػوز حػػٌب َكػػوف اللحػم اكثػػر ؽتػػا ىف اضتيػػواف 
يفػػة ككػػذلك العنػػب َبلزبيػػب فيكػػوف اللحػػم  ثلػػو كالػػزايدة َبلسػػقط ككتػػوز بيػػع الرطػػب َبلتمػػر مػػثال  ثػػل عنػػد اىب حن

تػوف كالسمسػم فيكػػوف  ػت كالشػّبج اكثػر ؽتػا ىف الَز ػت كالسمسػم َبلشػّبج حػٌب َكػػوف الَز تػوف َبلَز كالكتػوز بيػع الَز
 الدىن  ثلو كالزايدة َبلثجّبة.

 ُِ )ا( شكل العبارة اظتذكورة مث تررتها.          
 َُ الصرؼ لغة كشرعا مث اذكر الشرط لصحة الصرؼ. عْب مرجع الضمائر الٌب ىف العبارة مث عرؼ)ب(          
  َُ مامعُب الربوا لغة كشرعا كماالعلة فيو مث؟ اكضح اظتسائل.)ج(          

  الستاؿ الثاىن :
الشػػركة علػػى ضػػربْب شػػركة امػػالؾ كشػػركة عقػػود فشػػركة االمػػالؾ العػػْب َرثهػػا رجػػالف اك َشػػَب اي ػػا فػػال كتػػوز  :قولػػو

صيب االخر اال َبذنو ككل كاحد منها ىف نصيب صاحبو كا الجنىب كالضػرب الثػاىن شػركة الحدقتا اف َتصرؼ ىف ن
العقػود كىػػى علػػى اربعػة اكجػػو مفاكضػػة كعنػػاف كشػركة الصػػنائع كشػػركة الوجػػوه فاماشػركة اظتفاكضػػة فهػػى اف َشػػَبؾ 

 الرجالف فيتساكايف ىف ماعتما كتصرفهما كدَنهما.
 ُِ  تررتها.شكل العبارة اظتذكورة مث)أ(           
 ُِ عرؼ الشركة لغة كشرعا مث عرؼ شركة العناف كشركة الصنائع كشركة الوجوه.)ب(          
 ٖ اكضح العبارة كى َنكشف اظتراـ.)ج(          

 الستاؿ الثالث :
 َُ عرؼ الرىن كاالجارة لغة كشرعا كبْب شرطهما. )أ(          
                 ُِ كم قسما للطلب ككم قسما للشفيع؟ بْب تعَرف كل قسم.مامعُب الشفعة لغة كشرعا؟ ك )ب(          
 َُ اجب عن ال اثنْب شئت.)ج(          

 ( عرؼ الوكالة لغة كشرعا كبْب ركنها كسببها. ِ( عرؼ اظتضاربة لغة كشرعا كبْب شرطها. )ُ)      
 النكاح لغة كشرعا كبْب ركنو كشرطو كحكمو.( عرؼ ْعرؼ الكفالة لغة كشرعا كبْب ركنها كشرطها. )  (ّ)      

 كنز الدقائق
 الستاؿ الرابع :

ر علم اعتدل عالمة الورل مالك ازمة الفتيا مظهر   ر كالتحَر ر ػترز قصبات السبق ىف التقَر قاؿ موالان اضترب النحَر
لػػة كالػػدَن كارث كلمػات هللا العليػػا كشػاؼ اضتقػػائق مبػْب الػػدقائق سػػلطاف علمػاء الشػػرؽ كالصػْب حػػاف  اضتػق كاظت

 االنبياء كاظترسلْب.
  َُ )ا( شكل العبارة اظتذكورة مث تررتها.        .

 ٖ حقق االلفاظ اآلتية : اضترب ، قصبات ، عالمة ، الفتيا ، كشاؼ ، الدقائق ، الشرؽ ، اظتلة. )ب(         
          ُْ ما حكم تيمم الكافر ككضوئو إلسالمو؟ بْب مفصال.)ج(           

 الستاؿ اطتامس : 
كال  اء تغّب بكثرة االكراؽ اك َبلطبخ اك اعتصر من شجر اك ذتر كال  اء ذلب عليو ذّبه اجزاء ك اء دائم فيو ؾتس اف 

ح.  مل َكن عشرا   عشر كاال فهو كاصتارل كىو ما َذىب بتبنة فيتوضأ منو اف مل َر اثره كىو طعم اك لوف اكَر
 ُٔ عد التشكيل مث بْب ػتل االعراب قولو 'اعتصر من شجر' كقولو 'ك اء دائم'. النص ب)أ( ترجم          
 َُ من احق َبالمامة اكتب موضحا مرتبا.)ب(          
ب لغة كشرعا؟ مث بْب حكمها.)ج(            َُ ما معُب االذاف كاالقامة كالَبجيع كالتثَو

 



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )الكافية( # اظتادة : أصوؿ الفقو  اظترحلة : الثانَو

 الكتاب : أصوؿ الشاشي
خ :  ل # الوقت: ثالث ساعات كالنصف ٗ/ اظتعظم شعباف ّالتاَر  ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ                                               [أجب عن ثالث فقط]

 اؿ األكؿ:ت الس
تعاىل: ََببصن َبنفسهن ثلثة قركء فاف لفظة الثلثة خاص   تعَرف عدد معلػـو فيجػب العمػل بػو كلوزتػل االقػراء  مثالو ىف قولو

على الكتاب ىف اصتمع بلف  التانيث دؿ  على االطهار كما ذىب اليو الشافع رح َبعتبار اف الطهر مذكر دكف اضتيض كقد كرد
ن كبعػض الثالػث انو رتع اظتذكر كىو الطهر لز  ـ ترؾ العمل هبذا اطتاص الف من زتلو على الطهر الَوجب ثلثة اطهار بل طهَر
 كىو الذل كقع فيو الطالؽ.

 ُِ ها موضحا.تررت العبارة اظتذكورة مث )ا( شكل         
 ٖ .ؽتثال ككم قسما عتما بْب )ب( عرؼ اطتاص كالعاـ         

عات عن اظتذىبْب كما ىف كتابك. اظتراد َبلقركء حيض اـ طهر؟ اثبت)ج( ما           ُِ مذىبنا َبالدلة مع بياف التفَر
 الستاؿ الثاين: 

الكتتمعاف ارادة كل لف  كضعو كاضع اللغة َبزاء شئ فهو حقيقة لو كلواستعمل ىف ذّبه َكوف غتازا الحقيقة مث اضتقيقة مع اجملاز 
ػد ماَػدخل ىف الصػاع بقولػو عليػو السػالـ التبيعػوا الػدرىم َبلػدرقتْب كالالصػاع  من لف  كاحػد ىف حالػة كاحػدة كعتػذا قلنػا ظتػا اَر

د الوقاع من آَبلصاعْب سقط اعتبار نفس الصاع حٌب جاز بيع الواحد من َة اظتالمسة سقط اعتبار ارادة اظتس و َبالثنْب كظتا اَر
     َبليد.  

 ُٔ ها.لعبارة اظتذكور مث تررتها كاكضحا )ا( شكل         
  ٖ كل قسم ؽتثال.  )ب( كم قسما للحقية كماىي؟ بْب         

 ٖ )ج( عرؼ اجملاز كبْب قسمو كحكمو.         
 السواؿ الثالث:

ف حقيقة االمر متػتص هبػذه الصػيغة قولو: كذكر بعض االئمة رح اف اظتراد َبالمر متتص هبذه الصيغة كاستحاؿ اف َكوف معناه ا
فاف هللا تعاىل متكلم ىف االزؿ عندان ككالمو امر ك ى كاخبار كاستخبار كاستحاؿ كجود ىػذه الصػيغة ىف االزؿ كاسػتحاؿ اَضػا 

البػتالء مر متتص هبذه الصيغة فاف اظتراد للشارع َبالمر كجوب الفعل على العبد كىو معُب ااف َكوف معناه اف اظتراد َبالمر لالٰ 
 عندان كقد ثبت الوجوب. 

                                                                 ُِ ها موضحا.  )ا( شكل العبارة اظتذكور مث تررت          
                                                                                                               َُ .  )ب( عرؼ االمر كبْب حكمو         
                      َُ موضحا.  لتكرار ىف العبادات اظتتكررة بْب)ج(  االمر َقتضى التكرار اـ ال؟ فاف مل َقتضى التكرار فكيف َثبت ا         

 الستاؿ الرابع:
لكػذب لكثػرهتم كاتصػل بػك ىكذامثالػو نقػل القػراف كاعػػداد قولػو : فػاظتتواتر مانقلػو رتاعػة عػن رتاعػة الَتصػور تػوافقهم علػػى ا

حاد مث اشتهر ىف العصر الثػاىن كالثالػث كتلقتػو االمػة َبلقبػوؿ فصػار كػاظتتواتر الزكوة كاظتشهور ماكاف اكلو كاآل الركعات كمقادَر
 حٌب اتصل بك.  

 ُِ ها. ( شكل العبارة اظتذكورة مث تررت)ا 
. الحا مث بْبلسنة لغة كاصطا )ب( عرؼ          ُِ  اقسامها من حيث اطتصوص كالعمـو

                                                                                          ٖ خرب الواحد القياس فما حكمو؟)ج( اذا خالف          
 الستاؿ اطتامس:

 كتابو اظتسمى َبلشامل عن قيس بن طلػق بػن علػى انػو قػاؿ رح ىف الصباغ كىو من سادات اصحاب الشاىفقولو : كركل ابن 
جاء رجل اىل رسوؿ هللا عليو السالـ كانو بدكل فقاؿ اي نيب هللا ماترل ىف مس الرجل ذكره بعد ماتوضأ فقاؿ ىل ىو االبضعة 

 منو كىذا ىو القياس.
 َُ .ها)ا( شكل العبارة اظتذكورة مث تررت 

 ٔ .القياس مع بياف حكمو )ب( عرؼ
 َُ حجية القياس َبألدلة الشرعية.  )ج( اثبت

  ٔ .منزلة االرتاع راد َبالرتاع؟ ككم قسما لو؟ اذكر)د( مااظت           
 



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09/بػ 0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )الكافية( # اظتادة : علم ال  نحواظترحلة : الثانَو

 مع شرح اصتامى الكتاب : الكافية
خ :  ل ٕشعباف اظتعظم / ُ  التاَر  ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 [اثنْب من كافية ك كاحد عن شرح اصتامى  أجب عن]

 كافية
    ىاء كمساجد كمصابيح كأما فرازنة فمنصرؼ كحضاجر علما للضبع ذّب منصرؼ ألنو منقوؿ عن اصتمع كاصتمع شرطو: صيغة منتهى اصتموع بغّب  اؿ األكؿ:ت الس

ل إذا مل َصرؼ كىو األكثر فقد قيل أعجمى زتل على موازنو كقيل: عريب رتع سركالة تقدَرا كإذا صرؼ فال إشكاؿ كؿتو: جوار رفعا ك           جرا كقاض.كسراَك
                                                                                               َُ ة مث تررتها.)ا( شكل العبار         
                 ٔ )ب( عرؼ ذّب اظتنصرؼ ككم سببا لو كما ىو؟        
                                                                                             ُٔ )ج(  شرح العبارة كى َنحل اظتقاـ.        

د، كامتنع صاحبها   الدار كقد َكوف اظتبتدأ نكرة إذا ختصصت بوجو ما، مثل: "كلعبد متمن  الستاؿ الثاين:  خّب من  كأصل اظتبتدأ التقدًن كمن مث جاز   داره َز
 نك، كشر أىر ذاانب، ك  الدار رجل، كسالـ عليك.مشرؾ" كأرجل   الدار أـ امرأة،كما أحد خّب م       
 َُ )ا( شكل العبارة مث تررتها.        
                        ٔ )ب( عرؼ اظتبتدأ مع ذكر كجو تسميتو.      
  ُٔ )ج( شرح العبارة كى َنكشف اظتقاـ.      

 تشبيو عالجا بعد رتلة مشتملة     "فشدكا الواثؽ فإما منا بعد كإما فداء"، كمنها: ما كقع لل كمنها ما كقع تفصيال ألثر مضموف رتلة متقدمة، مثل: الستاؿ الثالث:
  عتا ذّبه، ؿتو: "لو علي ػتتمل اسم  عناه كصاحبو، ؿتو: مررت بو فإذا لو صوت صوت زتار، كصراخ صراخ الثكلى. كمنها: ما كقع مضموف رتلة ال على       
سمى أتكيدا لنفسو.ألف درىم اعَبافا،          َك
 َُ )ا( شكل العبارة مث تررتها.       
         ٔ عراب. ال)ب( قولو صاحبو كصوت ىف صوت زتار كاعَبافا ال ػتل من ا       
  ُٔ ضح اظتقاـ.شرح العبارة كى َت)ج(        

د،  الستاؿ الرابع:   كحسن الوجو، كالتفيد إال ختفيفا   اللف ، كمن مث جاز مررت برجل كاللفظية أف َكوف اظتضاؼ صفة مضافة إىل معموعتا، مثل: ضارب َز
د خالفا للفراء. حسن          د، كامتنع الضارب َز د، كالضاربو َز د حسن الوجو، كجاز الضارَب َز  الوجو، كامتنع مررت بَز
 َُ )ا( شكل العبارة مث تررتها.       
               ٔ )ب( عرؼ اجملركرات كاظتضاؼ اليو.      
 ُٔ )ج( شرح العبارة كى َنحل اظتقاـ.      

 شرح اصتامى
   اظتوصوؿ قاؿ اظتصنف ىف   الستاؿ اطتامس: االسم مادؿ ال كلمة دلت على معُب كائن ىف نفسو ال ىف نفس مادؿ َعُب الكلمة فتذكّب الضمّب بناء على لف

 ارج امر خ َرجع اىل معُب ال مادؿ على معُب َبعتباره ىف نفسو كَبلنظر اليو ىف نفسو الَبعتبارشرح اظتفصل الضمّب ىف مادؿ على معُب ىف نفسو االَضاح     
 متعلقو  ال َبعتبارعنو كقولك الدار ىف نفسها حكمها كذا ال الَبعتبار امر خارج عنها كلذالك قيل اضترؼ مادؿ على معُب ىف ذّبه ال حاصل ىف ذّبه     
 الَبعتباره ىف نفسو.    
              ٖ )ا( شكل العبارة.      
                     ٖ )ب( ترجم العبارة.     
 ُٔ .)ج( اذكر ػتصولو كحاصلو     

  قولو عليو السالـ ليس من امرب  مثل دخوؿ الالـ ال الـ التعَرف كلو قاؿ دخوؿ حرؼ التعَرف لكاف شامال للميم ىف كمن خواض االسم  الستاؿ السادس:
و من اف اداة التعَرف ىى الامصيا    َزدت  الـ كحدىا ـ ىف امسفر لكنو مل َتعرض لو لعدـ شهرتو كىف اختياره الالـ اشارة اىل اف اظتختار عنده ماذىب اليو سيبَو

كبْب قتزة   َزدت الالـ للفرؽ بينها  فقد ذىب اىل ا ا اؿ كهل كاظتربد اىل ا ا اعتمزة اظتفتوحة كحدىا تعذر االبتداء َبلساكن كاما اطتليلعليها قتزة الوصل ل
 االستفهاـ. 

                      ٖ )ا( شكل العبارة.    
                   ٖ )ب( ترجم العبارة.    
           ُٔ تضح اظتقاـ.َ)ج( شرح العبارة كى     

 
 
 
 



 ليم القرآف بنغالدَشـ حتت اشراؼ ىيئة تع١١09ٗبػ 0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )الكافية( # اظتادة : علم اظتنطق  ، علم االنشاء اظترحلة : الثانَو

ق إىل اإلنشاء ج/ ك شرح التهذَبالكتاب :    ۲الطَر
خ :  ل َُشعباف اظتعظم /  ْ التاَر  ثالث ساعات كالنصف :# الوقتابَر

 ب()األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلو  ۱ََالدرجات : 
ق اىل االنشاء.أجب عن ]  [كاحد من شرح التهذَب كعن اثنْب من الطَر

 شرح التهذَب
 اؿ األكؿ:ت الس
الظرفية؟ قلت كتوز أف َراد "َبلقسم األكؿ"  يوقولو: ىف اظتنطق: فإف قيل: ليس القسم األكؿ إال اظتسائل اظتنطقية فما توج 

صيل تمل كجوىا أخر. كالتفعُب: إف ىذه األلفاظ ىف بياف ىذه اظتعاىن، كلتاأللفاظ كالعبارات ، كب "اظتنطق" اظتعاىن، فيكوف اظت
فيحصل من مالحظة  ...ك "اظتنطق" عبارة عن أحد معاف ستسة: ، ...أف "القسم األكؿ" عبارة عن أحد اظتعاىن السبعة: ،

  بعضها اضتصوؿ، حيثما كجده اطتمسة مع السبعة ستسة كثالثوف احتماال، َقدر   بعضها البياف، ك  بعضها التحصيل، ك 
 العقل السليم مناسبا.

                                   ُِ )ا(  شكل العبارة مث تررتها.            
 َُ صورة ستسة كثالثْب.اذكر ك  السبعة كاشتاء اظتعاىن اطتمسة اكتب اشتاء اظتعاىن( ب)           
 َُ اكضح العبارة اظتذكورة موضحا. ( ج)

 ستاؿ الثاىن : ال

قولو: داللة اللف : قد علمت أف نظر اظتنطقي َبلذات افتا ىو   اظتعرؼ كاضتجة، كقتا من قبيل اظتعاىن ال األلفاظ، إال أنو  
صدر كتب اظتنطق، ليفيد بصّبة   الشركع ، كذالك َتعارؼ إَراد مباحث األلفاظ  كما َتعارؼ ذكر اضتد كالغاَة كاظتوضوع  

، ليعْب على اإلفادة كاالستفادة، كذلك أبف َبْب معاىن األلفاظ اظتصطلحة اظتستعملة   ػتاكرات أىل ىذا العلم اظتقدمة بعد 
كذّبىا، فالبحث عن األلفاظ من حيث اإلفادة كاالستفادة، كقتا إفتا  كمن اظتفرد كاظتركب كالكلى كاصتزئي كاظتتواطي كاظتشك

 .تكوانف َبلداللة، فلذا بدأ بذكر الداللة
 ُِ )ا(  شكل العبارة اظتذكورة مث تررتها موضحا.

 َُ )ب( مامعُب الداللة كاللف  كاظتعرؼ كاضتجة كاضتد كالغاَة كاظتوضوع لغة كاصطالحا؟ اكتب مع كجو تسميتها. 
بْب تعَرف كل قسم ؽتثال كبْب مل َبحث  ؟ككم قسما للداللة اللفظية الوضعية كما ىى ؟)ج( كم قسما للداللة كماىى 

 َُ اظتنطقيوف عن  الداللة اللفظية الوضعية.
ق اىل االنشاء ج/  ِالطَر

 :  ثالثالستاؿ ال
  َُ شاطئ، مزرع، الصدافة، تضميد، برىة، صميم، العاج، شفاؼ، جذكة، قرص، عقار، شنار.: اكتب معاىن األلفاظ االتية )عشرة()أ( 
ق السّب ىف االنشاء.)ب(  ة على طَر  ُِ اكتب اعتداايت الضركَر

 َُ اسطر(. ة)ج( مات أحد أصدقائك فشهدت جنازة كحزنت عليو: صف ذلك )ال تقل عن عشر 
 ُِ حوؿ إىل العربية:)أ(   : رابعالستاؿ ال

Avwg ïµev‡i cÖZz¨‡l ¯^xq weQvbv †_‡K DVjvg| AvenvIqv ¯^vfvweK I g„`yevZvm cwi¯‥vi _vKvq Avwg 

Avbw›`Z I cÖdzjø wQjvg| AvKvk wQj cwi¯‥vi| m~‡h©i wKbviv ax‡i ax‡i cÖKvk †c‡Z ïiæ Ki‡jv| †hb 

Zv ¯^‡Y©i LÐ A_ev Av¸‡bi dzjwK| ZvB H `„k¨ Avgv‡K Avbw›`Z Ki‡jv| Avwg iv¯Ívq †ei njvg 

‡Nviv-‡div Ki‡Z I Avgvi wKQz cÖ‡qvRb c~iY Ki‡Z| 

 ٖ اظترلتة، اضتمى، األطباء، اظتطرايت، قاعة،ضخم.،اكْب الكتاب، السكفردات ك مفردات اصتموع مث تررتها: رتوع اظتاكتب ( )ب           
 ُِ صف مسجدؾ كبْب مرافقو )التقل عن عشرة اسطر(( ج)           
ة متواضعة ككاف ىذا االجتماع العظيم ا:  امسالستاؿ اطت  دَوبند ككاف اعَبافا من الناس خبذ مات دار العلـو العلمية لبشرل التارمتى ىف قَر

ل من ىذا االحتفاؿ اف العامل اليـو اَضا بدلدَنية كالسياسية الٌب ادهتا ىف مدة مأة سنة. كاف ذلك اعَبافا رتاعيا كقد تكالركحانية كا
ئدا هبذه اظتراكز كاف اظترأ َشعر بوداعة كىدؤىف نفسو بقدكمو اليها كزايرهتا كانو اَتصل َبظتراكز الركحانية اتصاال كثيقا كاف لو شغفا ز 

 َستعذب ىف ىذا السبيل كل ماَعاىن من العناء كالتعب.
 ُِ كثيقا. ضا َتصل َبظتراكز الركحانية اتصاال)ا( شكل النص مث تررتو كاعرب قولو اف العامل اليـو اَ         
ن التالية )التقل عن عشرة اسطر(. اكتب مقالة)ب(            َُ َبللغة العربية حوؿ احدل العناَك

 ( فضيلة االمانوّ( العلـو العربية    )ِ( حقوؽ الوالدَن   )ُ)
 َُ .ىف القرأة( كالدلولده )َبحث على اصتد كاالجتهاد)ج( اكتب رسالة من          



 حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَشـ ١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة  )الكافية( # اظتادة : حدَث الرسوؿ صلعم اظترحلة : الثانَو

 الكتاب : زجاجة اظتصابيح
خ :  ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَرلُْشعباف اظتعظم /ٖالتاَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 [طأجب عن ثالث فق]

 السواؿ األكؿ: 
سواقتا  عن أنس رضى هللا عنو قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثالث من كن فيو كجد هبن حالكة اإلنتاف من كاف هللا كرسولو أحب إليو ؽتا 

 تفق عليو.م -كمن أحب عبدا اللتبو إال هلل كمن َكره أف َعود ىف الكفر بعد أف أنقذه هللا منو كما َكره أف َلقى ىف النار
فال ختفركا عن أنس أنو قاؿ قاؿ رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من صلى صلوتنا كإستقبل قبلتنا كأكل ذبيحتنا فذلك اظتسلم الذل لو ذمة هللا كذمة رسولو 

 ركاه البخارل.  -هللا ىف ذمتو
فْب مث تررتهما.             ُِ )ا( شكل اضتدَثْب الشَر
 ٔ ؟يو السالـ "حالكة اإلنتاف" كبقولو السالـ " فال ختفركا هللا ىف ذمتو".)ب( مااظتراد بقولو عل        
  ْ .و)ج( مامعُب"زجاجة اظتصابيح" كما كجو تسميتو كما سبب أتليف        
  َُ .ابيح)د( اكتب حياة صاحب زجاجة اظتص        

 السواؿ الثاين: 
رة رضى هللا عنو قاؿ قاؿ  نافق ثالث زاد مسلم كإف صلى كصاـ كزعم أنو مسلم مث اتفقا إذا حدث كذب َة اظت آرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصعن أىب ىَر
 متفق عليو. -كإذا كعد أخلف كإذا ائتمن خاف
رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أربع من كن فيو كاف منافقا خالصا كمن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ عن عبد هللا بن عمرك قاؿ قاؿ 

 متفق عليو.  -دعها إذا ائتمن خاف كإذا حدث كذب كإذا عاىد ذدر كاذا خاصم فجرحٌب َ
فْب بعد التشكيل مث عْب مرجع الضمّب "اتفقا" ىف قولو مث اتفقا.           ُٔ )ا( ترجم اضتدَثْب الشَر
فْب كأكضح الفرؽ بْب الوعد كالعهد.          ٔ )ب( ادفع التعارض بْب اضتدَثْب الشَر
 -ج( عن إبن عمرقاؿ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثل اظتنافق كالشاة العائرة بْب الغنمْب تعّب إىل ىذا مرة كإىل ىذا مرة)       

 َُ ركاه مسلم.... أكضح اضتدَث.    
 السواؿ الثالث: 
ا، فكانت منها أصاب أرض دل كالعلم كمثل الغيث الكثّبعن اىب موسى رضى هللا قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثل ما بعثُب هللا بو من اعت 

كالعشب الكثّب ككانت منها أجادب أمسكت اظتاء، فنفع هللا هبا الناس، فشربوا كسقوا كزرعوا.  ء فأنبتت الكألطائفة طيبة قبلت اظتا
، فعلم كعلم، بو  كنفعو مابعثُب هللاكاصاب منها طائفة أخرل كإفتا ىى قيعاف الدتسك ماء كالتنبت كأل فذلك مثل من فقو ىف دَن هللا

 متفق عليو.  -كمثل من َرفع بذلك رأسا كمل َقبل ىدل هللا الذل أرسلت بو
  ُٔ )ا( شكل اضتدَث مث تررتو.       
                         ٖ )ب( حقق األلفاظ اآلتية: الكأل، العشب، أجادب، قيعاف.       
 ٖ )ج( أكضح اضتدَث الشَرف.       

 قيو عن ابن مسعود رضى هللا قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نضر هللا عبدا شتع مقالٌب فحفظها ككعاىا كأداىا ، فرب حامل فقو ذّب ف السواؿ الرابع:
  كلزـك رتاعتهم فإف  إىل من ىو أفقو منو ثالث الَغل عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل كالنصيحة للمسلمْب فقو كرب حامل                
 ركاه الشافع. -دعوهتم حتيط من كرائهم               

 -عن ابن مسعود رضى هللا قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنزؿ القرأف على سبعة أحرؼ، لكل آَة منها ظهر كبطن كلكل حد مطلع 
 ركاه البغول 
فْب بعد التشكيل.           ُِ )ا( ترجم اضتدَثْب الشَر
  َُ )ب( مااظتراد بقولو عليو السالـ "رب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو. كبقولو عليو السالـ "النصيحة للمسلمْب كلزـك رتاعتهم.        
 َُ .اكضح اضتدَث الثاىن ()ج        

 بغّب طهور كالصدقة من ذلوؿ. رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص التقبل صلوةعن ابن عمر رضى هللا عنو قاؿ قاؿ    السواؿ اطتامس:
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيتينا عن   بن منكدر قاؿ : دخلت على بعض أزكاج النىب ملسو هيلع هللا ىلص فقلت حدثيُب ىف شيئ ؽتا ذّبت النار؟ فقالت: قل ماكاف  

صلى كالَتوضأ  ركاه الطحاكل. -إال قلينا لو حبة تكوف َبظتدَنة فيأكل منها َك
 ركاه مسلم. -عن أىب رافع رضى هللا قاؿ: أشهد لقد كنت أشول لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بطن الشاة مث صلى كمل َتوضأ 

فة كتررتها مع حل لغة "ذلوؿ"        ُٔ .)ا( شكل األحادَث الشَر
  ٖ .دلال كمرجحا)ب( مااألختالؼ بْب األئمة الكراـ ىف إنتقاض الوضوء أبكل ؽتا ذّبت النار؟ اكتب م      
 ٖ (.)ذّب ما ذكر   كرقة األسئلة ا)ج( اكتب ذتانية احادَث من حفظك مث  تررته      



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة   )الكافية( # اظتادة : علم االدباظترحلة : الثانَو
 العربنفحة  الكتاب :

خ :  ل ُٓشعباف اظتعظم /   ٗالتاَر  ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَر
 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 

 [أجب عن ثالث فقط]
 السواؿ األكؿ: 
الرد  فإف ىبت عليها قبوؿ القبوؿ كأقبلت إليها قلوب الفحوؿ فهو  حاسن أخالقهم خليق كإف عصفت عليها صراصر 

 كالنكّب فهو  ن جاء هبا جدَر كهللا أسأؿ ستاؿ متضرع خاضع خاشع أف َنفعهم كإايل ىف األكىل كاآلخرة اللهم أمْب
 َُ )ا( شكل العبارة مث تررتها.        
  ٖ )ب( مل ألف اظتصنف ىذا الكتاب ككم َبَب فيو كما ىو؟ كبْب سبب تسمية كتابك بنفحة العرب.       
 ْ متضرع خاضع خاشع"؟ اكتب مفكرا. ىف ال ػتل من االعراب قولو: ")ج(         
 ٓ )د( اذكر اظتشبو كاظتشبو بو ىف قولو كاف عصفت عليها صراصر الرد كالنكّب.       
 ٓ )ق(  حقق االلفاظ اآلتية:  ىبت ، الفحوؿ ، عصفت ، صراصر ، متضرع.       

 السواؿ الثاين:
لػك فاتيػت بعػس فقاؿ ايمشر دؿ! ما عندؾ شئ تط  رة كأ ا قراضة ذىػب قػاؿ عجػل هبػا َك عمُب؟ قلت بلى عندل حَر

شرب فلما فرغ جتشأ فكافتا صاح ىف جػب مث قػاؿ ايذػالـ! افرذػت مػن ذػدائى؟  َغيب فيو الرأس فجعل َقلعها بيده َك
ثػالث لقػم كأقػل مػا قاؿ نعم قاؿ كما ىو؟ قاؿ ذتانوف قدرا قػاؿ إئتػِب هبػا قػدرا قػدرا قػاؿ: فػاكثر مػا أكػل مػن كػل قػدر 

اكل لقمة مث مسح َده، كاستلقى على فراشو مث أذف للناس ككضعت اطتواانت كقعد كأذف للناس فما أنكرت شيئا من 
 أكلو. 

 ُٔ )ا( شكل العبارة مث تررتها.        
رة  األلفاظ اآلتية : )ب( اكتب حل لغات           ٖ .استلقى، قدر، جب، جتشأ، َقلع، عس، قراضة، حَر
 ٖ )ج( اعرب قولو " فلما فرغ جتشأ فكافتا صاح ىف جب".        

  السواؿ الثالث: 
 قلت زبيب كعسل -ايمربما اىدل اصتمل خذ كانصرؼ َبلفى رتل   ،    قاؿ كما اكقارىا  

 قلت لو الفا بطل –قلت لو الفا رجل            ،     قاؿ كمن َسوقها  –قاؿ كمن َقودىا 
 قلت سيوؼ كأسل –لت حلى كحلل             ،     قاؿ كما سالحهم ق –قاؿ كما لباسهم 
 إذا عليكم ىل سجل. –قلت نعم مث خوؿ             ،     قاؿ هبذا فاكتبوا  –قاؿ عبيدىل إذا 

                        ُٔ )ا( ترجم االشعار بعد التشكيل.        
 ْ )ب( اكتب سبب اَراد االشعار.       
                                                     ٔ )ج( حقق االلفاظ االتية: مربما، زبيب، بطل، حلل ، اسل ، خوؿ.       
 ٔ )د( كوف بكل كلمة اتلية رتلة مفيدة َبلعربية مث بْب معناىا: األصدقاء، َعبدكف، أكقية، َرجع، سيف، التف.       

 ُٔ ة: السواؿ الرابع:  )ا( حوؿ إىل العربي
R‣bK e¨w³ e‡j‡Qb, Avwg GKwU Ke‡ii Dci wjwce× †cjvg Avwg H e¨w³i †Q‡j evZvm hvi 

Av‡`‡ki AbyMZ wQj, hLb PvB‡Zv Zv‡K AvU‡K ivL‡Zv, hLb PvB‡Zv ZLb Zv‡K †Q‡o w`Z| 

(eY©bvKvix) e‡jb, Zvi csw³ Avgvi Kv‡Q Avðh© g‡b n‡jv, AZci Zvi mvg‡bi Aci GKwU 

Ke‡ii w`‡K åæ‡ÿc Ki‡jb| Zv‡Z †jLv wQj, †KD †hb Zvi K_vq †auvKv bv Lvq| Zvi wcZv 

ïaygvÎ GKRb KvgviB wQj| †m evZvm‡K nvc‡ii g‡a¨ AvUK Ki‡Zv Ges Zvi g‡a¨ e¨envi 

Ki‡Zv| wZwb e‡jb Avwg Zv‡Z Avðh©wš^Z njvg `yB g„Zz¨ ci¯ú‡i Mvwj Ki‡Q| 

 ٖ :   ماكوؿ، القضاء، السيف، أشراؼ.َبلعربية مث بْب معناىا رتلة مفيدة اتلية ( كوف بكل كلمةب)       
    ٖ اكمل الواقعة كما   الكتاب. -)ج( التضرع إىل هللا تعاىل شانو حكى ابراىيم بن عبد هللا اطتراساىن قاؿ حججت مع اىب        

 السواؿ اطتامس: 
 ُِ كوف اصتموع كاحدان كالواحد رتوعان مث ترجم.)ا(          
 قمر، خطوب، مصائب، اثر، سود، الداىية، براىْب، بنية، ضفادع، طبيعة، نوادر، امثاؿ.                 

 ٖ سبل اعتداَة ضلت فقاؿ لو التميمى نعم بتلك اعتداَة جئت اليك. )ب( اعرب قولو: "لو سلكت       
 ُِ ذتانية اسطر.)ج( اكتب كلمات حوؿ موضوع "جود سيد اظترسلْب/ االثيار" ال تقل عن        



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )الكافية( # اظتادة : تررتة القرآف  اظترحلة : الثانَو

 ()من سورة الرـك إىل سورة الناس الكتاب : القرآف الكرًن
خ :  ل ٖاظتعظم /  شعباف ِالتاَر  ثالث ساعات كالنصف :الوقت#  ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 [أجب عن ثالث فقط]

ػُّهىا الًَّذَنى آمىنيوا اذٍكيريكا نًٍعمىةى اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىاءىٍتكيٍم جينيوده فىأىٍرسىٍلنىا عىلىيٍ  اؿ األكؿ:ت الس نيودنا ملىٍ تػىرىٍكىىا كىكىافى اَّللَّي ً ىا ًهٍم ًرلتنا كىجي قولو تعاىل: ايى أَى
نُّوفى ًَبَّللًَّ الظُّنيوانى ۞ ۞ ًإٍذ جىاءيككيٍم ًمٍن فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كىًإٍذ زىاذىًت األٍبصىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اضٍتىنىاًجرى كىتىظي  تػىٍعمىليوفى بىًصّبنا

ًإٍذ َػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى كىالًَّذَنى ً  قػيليوهًبًٍم مىرىضه مىا كىعىدىانى اَّللَّي كىرىسيوليوي ًإال ذيريكرنا ۞ كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاال شىًدَدنا ۞ ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍتًمنيوفى  ًإٍذ  كى كى
َىٍستىٍأًذفي فىرًَقه  ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا كى هيٍم ايى أىٍىلى َػىٍثًربى ال ميقىا هيمي النَّيبَّ َػىقيوليوفى ًإفَّ بػيييوتػىنىا عىٍورىةه كىمىا ًىيى بًعىٍورىةو ًإٍف َيرًَديكفى  قىالىٍت طىائًفىةه ًمنػٍ ًمنػٍ  .ًإال ًفرىارنا
  ُٔ )ا( ترجم اآلايت الكرنتة مث اذكر الواقعة الٌب تتعلق هبذ االايت.

       ٔ ".جينيودنا ملىٍ تػىرىٍكىىالتنا كى "ً ر" كبقولو تعاىل ًإٍذ جىاءىٍتكيٍم جينيوده )ب( ما اظتصداؽ بقولو تعاىل "
 َُ .)ج( فسر االايت الكرنتة موجزا

ًظرًَنى ًإانى  قولو تعاىل: الستاؿ الثاين: رى انى ػُّهىا الًَّذَنى آمىنيوا ال تىٍدخيليوا بػيييوتى النَّيبًٌ ًإال أىٍف َػيٍتذىفى لىكيٍم ًإىلى طىعىاـو ذىيػٍ ليوا هي كىلىًكٍن ًإذىا ديًعيتيٍم فىاٍدخي ايى أَى
ًإذىا سىأىٍلتيميوىينَّ فىًإذىا طىًعٍمتيٍم فىانٍػتىًشريكا كىال ميٍستىٍأًنًسْبى ضًتىًدَثو ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى َػيٍتًذم النَّيبَّ فػىيىٍستىٍحًيي ًمٍنكيمٍ   كىاَّللَّي ال َىٍستىٍحًيي ًمنى اضٍتىقًٌ كى

ًه ري لًقيليوًبكيٍم كىقػيليوهًبًنَّ كىمىا كىافى لىكيٍم أىٍف تػيٍتذيكا رىسيوؿى اَّللًَّ كىال أىٍف تػىٍنًكحيوا أىٍزكىاجىوي ًمٍن بػىٍعدً مىتىاعنا فىاٍسأىليوىينَّ ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو ذىًلكيٍم أىٍطهى 
ا ۞ ا ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى ًعٍندى اَّللًَّ عىًظيمن ئنا أىٍك ختيٍفيوهي فىًإفَّ اَّللَّى كىافى ًبكيلًٌ شىٍيءو  أىبىدن   عىًليمنا ۞ ًإٍف تػيٍبديكا شىيػٍ

 ُِ .ترجم االايت الكرنتة مث بْب سبب نزكعتا)ا(           
ن،اانه ، مستأنسْب،حجاب )ب( حقًٌق األلفاظ اآلتية:  ْ .نظَر

هي )ج( قولو تعاىل : " ًظرًَنى ًإانى رى انى            ٔ "  كقولو تعاىل : "عظيما" ىف ال ػتل من االعراب.ذىيػٍ
  َُ )د(  فسر االايت ؼتتصرا.

ًدَنىًة رىجيله َىٍسعىى قىاؿى ايى قػىٍوـً اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى الستاؿ الثالث:  اءى ًمٍن أىٍقصىى اٍلمى ىيٍم ميٍهتىديكفى  ۞قولو تعاىل : كىجى كىمىا ِلى  ۞اتًَّبعيوا مىٍن ال َىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كى
عيوفى  ًإلىٍيًو تػيٍرجى ئنا كىال َػيٍنًقذيكًف أىأىختًَّ  ۞ال أىٍعبيدي الًَّذم فىطىرىين كى يػٍ اعىتػيهيٍم شى فى ًإينٌ ًإذنا لىًفي  ۞ذي ًمٍن ديكنًًو آعًتىةن ًإٍف َيًرٍدًف الرَّزٍتىني ًبضيرٌو ال تػيٍغًن عىِبًٌ شى

ًل اصتٍىنَّةى قىاؿى ايى لىٍيتى قػىٍوًمي َػىٍعلىميوفى  ۞ًإينٌ آمىٍنتي ًبرىبًٌكيٍم فىاشٍتىعيوًف  ۞ضىالؿو ميًبْبو  عىلىًِب ًمنى اٍلميٍكرىًمْبى  ۞ ًقيلى اٍدخي كىمىا  ۞ً ىا ذىفىرى ِل رىيبًٌ كىجى
نَّا ميٍنزًًلْبى  اًء كىمىا كي اًمديكفى  ۞أىنٍػزىٍلنىا عىلىى قػىٍوًمًو ًمٍن بػىٍعًدًه ًمٍن جيٍندو ًمنى السَّمى ةن فىًإذىا ىيٍم خى انىٍت ًإال صىٍيحىةن كىاًحدى ٍسرىةن عىلىى اٍلًعبىادً  ۞ًإٍف كى مىا  ايى حى

انيوا ًبًو َىٍستػىٍهزًئيوفى    ۞أيىٍتًيًهٍم ًمٍن رىسيوؿو ًإال كى
                                     ُِ )ا( ترجم اآلايت الكرنتة.          
ًدَنىةً  بقولو تعاىل "" كرىجيله َىٍسعىى)ب( مااظتصداؽ بقولو تعاىل "           ْ ". اٍلمى

ىيٍم ميٍهتىديكفى  اتًَّبعيوا)ج( اعرب قولو تعاىل "       ٔ ".مىٍن ال َىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كى
 َُ )د(  اذكر الواقعة الٌب تتعلق هبذه االايت.         

اكىاًت كىمىا ً  األٍرًض كىىيوى اٍلعىزًَزي اضٍتىًكيمي ۞  الستاؿ الرابع: َنى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ىيوى الًَّذم أىٍخرىجى الَّذً  قولو تعاىل : سىبَّحى َّلًلًَّ مىا ً  السَّمى
تيٍم أىٍف متىٍريجيوا كىظىنُّوا أىنػَّهيٍم مىانًعىتػيهيٍم حيصيونػيهيٍم ًمنى اَّللًَّ  نػٍ رًًىٍم ألكًَّؿ اضٍتىٍشًر مىا ظىنػى ىيمي اَّللَّي ًمٍن حىٍيثي ملٍى لتىٍتىًسبيوا كىقىذىؼى ً  ًمٍن ًدايى فىأىاتى

بػىهيٍم ً   بػيييوتػىهيٍم أبًىًٍَدًَهٍم كىأىًٍَدم اٍلميٍتًمًنْبى فىاٍعتىرًبيكا ايى أيكِل األٍبصىاًر ۞ قػيليوهًبًمي الرٍُّعبى متيٍرًبيوفى  كىلىٍوال أىٍف كىتىبى اَّللَّي عىلىٍيًهمي اصٍتىالءى لىعىذَّ
نٍػيىا كىعتىيٍم ً  اآلًخرىًة عىذىابي النَّاًر ۞ مىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن لًينىةو أىٍك  وي كىمىٍن َيشىاؽًٌ اَّللَّى فىًإفَّ اَّللَّى شىًدَدي اٍلًعقىاًب ۞ذىًلكى أبًىنػَّهيٍم شىاقُّوا اَّللَّى كىرىسيولى  الدُّ

  تػىرىٍكتيميوىىا قىائًمىةن عىلىى أيصيوعًتىا فىًبًإٍذًف اَّللًَّ كىلًييٍخًزمى اٍلفىاًسًقْبى ۞
   ُٔ االايت.اكتىب الواقعة الٌب تتعلق هبذه )ا( ترجم االايت الكرنتة مث           
 ٖ )ب( حقًٌق األلفاظ اآلتية: اضتشر ، لينة ، آفآء ، اكجفتم. 
                                              ْ )ج( مااظتراد الكؿ اضتشر. 
 ْ عراب.ال)د( قولو تعاىل : قآئمة ىف ال ػتل من ا 

ًإذىا قولو تعاىل : ًإذىا الشٍَّمسي كيوًٌرىٍت ۞ الستاؿ اطتامس: ًإذىا اصٍتًبىاؿي سيّبًٌىٍت ۞ النُّجيوـي اٍنكىدىرىٍت ۞ كى ًإذىا اٍلًعشىاري عيطًٌلىٍت ۞ كى ًإذىا اٍلويحيوشي  كى كى
رىٍت ۞ حيًشرىٍت ۞ ًإذىا اٍلًبحىاري سيجًٌ ًإذىا النػُّفيوسي زيكًٌجىٍت ۞ كى ًإذىا اٍلمىٍوءيكدىةي سيًئلىٍت ۞ كى ًإذىا الصُّحيفي  أبًىمًٌ ذىٍنبو قيًتلىٍت ۞ كى  نيًشرىٍت ۞ كى

ًإذىا السَّمىاءي كيًشطىٍت ۞ ًإذىا اصٍتىًحيمي سيعًٌرىٍت ۞ كى ًإذىا اصٍتىنَّةي أيٍزلًفىٍت ۞ كى اصٍتىوىاًر  فىال أيٍقًسمي ًَبطٍتينًَّس ۞ عىًلمىٍت نػىٍفسه مىا أىٍحضىرىٍت ۞ كى
  كىالصٍُّبًح ًإذىا تػىنػىفَّسى ۞ كىاللٍَّيًل ًإذىا عىٍسعىسى ۞ اٍلكينًَّس ۞

                                                 ُٔ )ا( ترجم االايت الكرنتة.          
 ٔ .)ب( مااسم ىذه السورة. كمل         
رىٍت ۞)ج( اكضح قولو تعاىل:            ًإذىا اٍلًبحىاري سيجًٌ ًإذىا النُّجيوـي اٍنكىدىرىٍت ۞ كىًإذىا اٍلًعشىاري عيًطٌلىٍت ۞ كى ًإذىا ا  كى َُ لنػُّفيوسي زيكًٌجىٍت ۞كى

  
 



ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف  
ة العامة )القدكرل(  # اظتادة : علم النحواظت  رحلة : الثانَو

 الكتاب : ىداَة النحو
خ : ل ٕ / اظتعظم شعبافُ التاَر  ثالث ساعات كالنصف :# الوقت ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ                                                  [عن ثالث فقط ىبيأج]

مثلة فهذا ؼتتصر مضبوط   النحو ، رتعت فيو مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوَب كمفصال، بعبارة كاضحة، مع إَراد األ اؿ األكؿ:ت الس
  رتيع مسائلها، من ذّب تعرض لألدلة كالعلل ، لئال َشوش ذىن اظتبتدئ عن فهم اظتسائل. كشتيتػو ب ىداَػة النحػو رجػاء أف َهػدل 
ػز العػالـ. أمػا اظتقدمػة ففػي اظتبػادئ الػٌب كتػب تقػد نتها هللا تعاىل بو الطالبْب. كرتبتو على مقدمة كثالثػة أقسػاـ كخادتػة بتوفيػق اظتلػك العَز

  ف اظتسائل عليها. كفيها فصوؿ ثالثة.لتوق
 ُٔ )ا( تررتي العبارة اظتذكورة بعد التشكيل ػ        
 ٖ كفيها فصوؿ ثالثة."تو ىف رتيع مسائلها كشتيتو كرتب )ب( عيُب مرجع الضمّب   اظتواضع اطتمسة "رتعت فيو"      

شوش                .رحى مفصالاش "ككم صورة للقرأئة ىف قولو "مبوَب كمفصال "َك
  ٖ .)ج( عرىف اضترؼ كمافوائده ىف كالـ العرب كمل شتي بو      

ػد ػد"، ال "َز ػد"   "قػاـ َز " السواؿ الثاىن : كىو كل اسم ركب مع ذّبه، كالَشبو مبِب األصػل، أعػُب اضتػرؼ كاألمػر اضتاضػر كاظتاضػى ؿتػو: "َز
سػػمى متمكنػػا. حكمػػو أف متتلػػف آخػػره َبخػػتالؼ العوامػػل  كحػػده ، لعػػدـ الَبكيػػب ، كال "ىػػتالء"   "قػػاـ ىػػتالء" ، لوجػػود الشػػبو. َك

دو" أك تقدَراي، ؿتو: "جاءين موسى، كرأَت موسى، كمررت  وسى". كاإلعراب  دنا" كمررت بَز ذه، كرأَت َز اختالفا لفظيا، ؿتو: "جاءين َز
 ب االسم على ثالثة أنواع: رفع كنصب كجٌر.مابو متتلف آخر اظتعرب، كالضٌمة كالفتحة كالكسرة، كالواك كاأللف كالياء. كإعرا

  َُ .ها موضحةي)ا( شكلى العبارة اظتذكورة  مث تررت      
 اذكرل  ؟عرىف العامل كاَن َكوف ػتل اإلعراب من اإلسم‘ حكمو’"مع ذّبه" ‘ كىو’)ب( عيُب مرجع الضمّب   اظتواضع الثالثة       

                                                                             ٔ مثاؿ الكل.

  ُٔ م قسما إلعراب اإلسم كما ىي؟)ج( ك      
د ضارب ابوه عمركا كما  د كَز السواؿ الثالث : الفاعل كل اسم قبلو فعل اك صفة اسند اليو على معُب انو قاـ بو الكقع عليو ؿتو قاـ َز

د عمركا ككل فعل البد لو من فاعل مرف د ذىب كاف كاف ضرب َز دا اكمستَب كَز د اك مضمر َبرز كضربت َز وع مظهر كذىب َز
دا عمرا".  الفعل متعداي كاف لو مفعوؿ بو اَضا ؿتو "ضرب َز

 ُِ )ا( شرحى العبارة اظتذكورة بعد التشكيل ػ       
   على اظتفعوؿ كمٌب كتوز  تقدًن اظتفعوؿ  )ب( مٍب كحد الفعل كثُب كرتع كمٌب كتب اتنيث الفعل كمٌب كتوز كمٌب كتب تقدًن الفاعل     

 ُِ على الفاعل.          
  ٖ )ج( كم قسما لألشتاء اظترفوعة كما ىي؟ عرىف اظتبتدأ كاطترب.    

 السواؿ الرابع : 
 ُٔ )ا( بيُب إعراب الفعل مفصال كؽتثال.       
  ٖ                                                                                 ا تقدر أف كتنصب اظتضارع بيُب ؽتثلة.ع)ب( كم موض      
  ٖ                                                                                               )ج( كم قسما للحركؼ كماىى؟      

   ِّ=ٖ×ْ                                                                                                                                  السواؿ اطتامس :
            تية )عن ال ذتاف شئت(.)ا( عرىف مصطالحات االٰ        
 ( اظتستثُب ٖ) ( اضتاؿٕ( التمييز )ٔ( اظتفعوؿ فيو )ٓ( اظتفعوؿ بو )ْ( العدؿ )ّ( االسناد )ِ( علم النحو )ُ)      
  ( اظتصدر.َُ( الكناايت )ٗ)      



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة   ( # اظتادة : أصوؿ الفقو)القدكرلاظترحلة : الثانَو

 الكتاب : أصوؿ الشاشي
خ :  ل # الوق ٗ/ اظتعظم شعباف ّالتاَر  ت: ثالث ساعات كالنصفابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ                                                  [عن ثالث فقط ىبيأج]

 اؿ األكؿ:ت الس
ػف عػدد معلػـو في مثالو ىف قولو جػب العمػل بػو كلوزتػل االقػراء علػى تعاىل: ََببصن َبنفسهن ثلثة قركء فاف لفظة الثلثة خػاص   تعَر

علػى انػو رتػع االطهار كما ذىب اليو الشافع رح َبعتبار اف الطهر مذكر دكف اضتػيض كقػد كرد الكتػاب ىف اصتمػع بلفػ  التانيػث دؿ 
ن كبعض الثالث كىو الذاظتذكر كىو الطهر لز  ل كقع ـ ترؾ العمل هبذا اطتاص الف من زتلو على الطهر الَوجب ثلثة اطهار بل طهَر

 فيو الطالؽ.
  ُِ .)ا( شكلى العبارة اظتذكورة مث تررتيها موضحا         
  ٖ )ب( عرىف اطتاص كالعاـ ككم قسما عتما بيُب ؽتثال.        
عات عن اظتذىبْب كما ىف كتابك           ُِ  .)ج( مااظتراد َبلقركء حيض اـ طهر؟ اثبٌب مذىبنا َبالدلة مع بياف التفَر
 ين: الستاؿ الثا

كل لف  كضعو كاضع اللغة َبزاء شئ فهو حقيقة لو كلواستعمل ىف ذّبه َكوف غتازا الحقيقة مث اضتقيقة مػع اجملػاز الكتتمعػاف ارادة مػن 
ػد ماَػػدخل ىف الصػاع بقولػو عليػو السػالـ التبيعػػوا الػدرىم َبلػدرقتْب كالالصػاع َبلصػػاعْب  لفػ  كاحػد ىف حالػة كاحػدة كعتػػذا قلنػا ظتػا اَر

د الوقاع من اَة اظتالمسة سقط اعتبار ارادة اظتس َبليد.      سقط اعتب  ار نفس الصاع حٌب جاز بيع الواحد منو َبالثنْب كظتا اَر
  ُٔ .)ا( شكلى العبارة اظتذكور مث تررتيها كاكضحيها         
  ٖ )ب( كم قسما للحقية كماىي بيُب كل قسم ؽتثال.         
 ٖ .ُب قسمو كحكمو)ج( عرىف اجملاز كبي         

 السواؿ الثالث:
قولو: كذكر بعض االئمة رح اف اظتراد َبالمر متتص هبذه الصيغة كاستحاؿ اف َكوف معناه اف حقيقة االمر متتص هبذه الصيغة فاف هللا 

ضػا اف َكػوف معنػاه تعاىل متكلم ىف االزؿ عندان ككالمو امر ك ى كاخبار كاستخبار كاستحاؿ كجود ىذه الصيغة ىف االزؿ كاسػتحاؿ اَ
مػػر متػػتص هبػػذه الصػػيغة فػػاف اظتػػراد للشػػارع َبالمػػر كجػػوب الفعػػل علػػى العبػػد كىػػو معػػُب االبػػتالء عنػػدان كقػػد ثبػػت اف اظتػراد َبالمػػر لالٰ 

 الوجوب. 
 ُِ .)ا( شكلى العبارة اظتذكور مث تررتيها موضحا         
  َُ . حكمو)ب( عرىف االمر كبيُب         
 َُ مر َقتضى التكرار اـ ال؟ فاف مل َقتضى التكرار فكيف َثبت التكرار ىف العبادات اظتتكررة بيُب موضحا. )ج(  اال         

 الستاؿ الرابع:
قولو : فاظتتواتر مانقلو رتاعة عن رتاعة الَتصور توافقهم على الكذب لكثرهتم كاتصل بك ىكذامثالو نقػل القػراف كاعػداد الركعػات 

ر ماكػػاف اكلػو كاالحػاد مث اشػػتهر ىف العصػر الثػاىن كالثالػث كتلقتػػو االمػة َبلقبػوؿ فصػػار كػاظتتواتر حػٌب اتصػػل كمقػادَر الزكػوة كاظتشػهو 
 بك.  

  ُٔ )ا( شكلى العبارة اظتذكورة مث تررتيها.         
 ٖ .)ب( عرىف السنة لغة كاصطالحا مث بيُب اقسامها من حيث اطتصوص كالعمـو        
 ٖ فما حكمو.  الواحد القياس)ج( اذا خالف خرب        

 الستاؿ اطتامس:
قولو : كركل ابن الصباغ كىو من سادات اصحاب الشافع رح ىف كتابو اظتسمى َبلشامل عن قيس بن طلق بن على انػو قػاؿ جػاء 

بضػعة منػػو رجػل اىل رسػوؿ هللا عليػو السػالـ كانػو بػدكل فقػاؿ اي نػيب هللا مػاترل ىف مػس الرجػل ذكػره بعػد ماتوضػأ فقػاؿ ىػل ىػو اال
 كىذا ىو القياس.

 َُ )ا( شكلى العبارة اظتذكورة مث تررتيها.          
  ٔ )ب( عرىف القياس مع بياف حكمو.          
 َُ .)ج( اثبٌب حجية القياس َبألدلة الشرعية          
 ٔ  .)د( مااظتراد َبالرتاع؟ ككم قسما لو؟ اذكرل منزلة االرتاع          

 



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعكزم اظتر  االمتحاف
ة العامة )القدكرلاظت  ( # اظتادة : تررتة القرآفرحلة : الثانَو

 ()من سورة الرـك إىل سورة الناس الكتاب : القرآف الكرًن
خ :  ل # الوقت: ثالث ساعات كالنصف۱ٓشعباف اظتعظم / ٗالتاَر  ابَر
 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََات : الدرج

 ّ×ِّ=ٔٗ                                                [عن ثالث فقط ىبيأج]
 اؿ األكؿ:ت الس

ٍغًلبيوفى ِذيًلبىًت الرُّكـي ) ۞امل قولو تعاىل:  يػى ًسًنْبى َّلًلًَّ األٍمري ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن بػىٍعدي  ً  ًبٍضعً  ۞(ً  أىٍدىنى األٍرًض كىىيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىلىًبًهٍم سى هي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ال  ۞بًنىٍصًر اَّللًَّ َػىٍنصيري مىٍن َىشىاءي كىىيوى اٍلعىزًَزي الرًَّحيمي  ۞كىَػىٍومىًئذو َػىٍفرىحي اٍلميٍتًمنيوفى  كىٍعدى اَّللًَّ ال متيًٍلفي اَّللَّي كىٍعدى نٍػيىا كىىيٍم عىًن اآلًخرىًة ىيٍم ذىاًفليوفى َػىٍعلىمي  ۞َػىٍعلىميوفى  أىكىملٍى َػىتػىفىكَّريكا ً  أىنٍػفيًسًهٍم مىا خىلىقى اَّللَّي السَّمىاكىاًت  ۞وفى ظىاًىرنا ًمنى اضتٍىيىاًة الدُّ ًإفَّ كىًثّبنا ًمنى النَّاًس بًًلقىاءً  نػىهيمىا ًإال ًَبضتٍىقًٌ كىأىجىلو ميسىمِّى كى  رىهبًًٌٍم لىكىاًفريكفى  كىاألٍرضى كىمىا بػىيػٍ
 ُٔ )ا( تررتي اآلايت الكرنتة مث بيِب سبب نزكعتا.         

 ٖ .مسمى ، رب، بضع سنْب ، ذلبت  :)ب( حقًٌقي الكلمات اآلتية
 ٖ .)ج( َبل كجو فرح اظتتمنوف

 الستاؿ الثاين:
ًكسيػو ريءيكًسػًهٍم ًعٍنػدى  ۞مثيَّ ًإىلى رىبًٌكيٍم تػيٍرجىعيػوفى قيٍل َػىتػىوىفَّاكيٍم مىلىكي اٍلمىٍوًت الًَّذم كيكًٌلى ًبكيٍم  قولو تعاىل:  كىلىػٍو تػىػرىل ًإًذ اٍلميٍجرًميػوفى انى ػٍل صىػاضًتنا ًإانَّ ميوًقنيػوفى  ٍعنىا فىاٍرًجٍعنىا نػىٍعمى ػقَّ اٍل ۞رىهبًًٌٍم رىبػَّنىا أىٍبصىٍرانى كىشتًى اىىا كىلىًكػٍن حى نىػا كيػلَّ نػىٍفػسو ىيػدى نىا آلتػىيػٍ قىػٍوؿي ًمػِبًٌ ألٍمػألفَّ كىلىػٍو ًشػئػٍ

تيٍم تػىٍعمىليوفى  ۞جىهىنَّمى ًمنى اصٍتًنًَّة كىالنَّاًس أىرٍتىًعْبى  ابى اطٍتيٍلًد ً ىا كينػٍ ا ًإانَّ نىًسينىاكيٍم كىذيكقيوا عىذى ًإفتَّىػا  ۞ فىذيكقيوا ً ىا نىًسيتيٍم ًلقىاءى َػىٍوًمكيٍم ىىذى
ري  تًنىا الًَّذَنى ًإذىا ذيكًٌ ا كىسىبَّحيوا ِبىٍمًد رىهبًًٌٍم كىىيٍم ال َىٍستىٍكرًبيكفى َػيٍتًمني ًِبايى  ۞كا هًبىا خىرُّكا سيجَّدن

 ُٔ اكتىب ماذا تعلمى  لك اظتوت. تررتي اآلايت الكرنتة مث )ا(          
 ٖ .خرك ،فذكقوا،  انكسوا، ألملئن )ب( حقًٌقي األلفاظ اآلتية:

ا كىسىبَّحيوا ِبىٍمًد رىهبًًٌ  ًإفتَّىا َػيٍتًمني  قولو تعاىل : "اعرىب )ج(  تًنىا الًَّذَنى ًإذىا ذيكًٌريكا هًبىا خىرُّكا سيجَّدن   ٖ .ٍم كىىيٍم ال َىٍستىٍكرًبيكفًِبايى
 الستاؿ الثالث: 

رىةي ًمٍن أىٍمػًرًىٍم كىمىػٍن َػىٍعػًص اَّللَّى كىرىسيػولىوي فػىقىػٍد ضىػلَّ كىمىا كىافى ًلميٍتًمنو كىال ميٍتًمنىةو ًإذىا قىضىى اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىٍف َىكيوفى عتىيمي اطٍتًيػى قولو تعاىل :  ػػكى كىاتَّػػًق اَّللَّى كىختيًٍفػػي ضىػػالال ميًبيننػػا ۞ ًإٍذ تػىقيػػوؿي لًلَّػػًذم أىنٍػعىػػمى اَّللَّي عىلىٍيػػًو كىأىنٍػعىٍمػػتى عىلىٍيػػًو أىٍمًسػػٍك عىلىٍيػػكى زىٍكجى ً  نػىٍفًسػػكى مىػػا اَّللَّي ميٍبًدَػػًو  كى
ػٍي ال َىكيػوفى عىلىػى الٍ كىختىٍشى  ا ًلكى هىا كىطىرنا زىكٍَّجنىاكىهى ػرىجه ً  أىٍزكىاًج أىٍدًعيىػائًًهٍم ًإذىا ى النَّاسى كىاَّللَّي أىحىقُّ أىٍف ختىٍشىاهي فػىلىمَّا قىضىى زىٍَده ًمنػٍ ميػٍتًمًنْبى حى هينَّ كىطىرنا كىكىافى أىٍمري اَّللًَّ مىٍفعيوال ۞   قىضىٍوا ًمنػٍ

    ُٔ بيِب سبب نزكعتا. ررتي اآلايت الكرنتة مث)ا( ت         
 ٖ اكضحيها موضحة.  )ب(
 ٖ .كىطىرنا، ختيًٍفي،  َػىٍعصً ،  اطٍتًيػىرىةي  حقًٌقي األلفاظ اآلتية:)ج(          
 اؿ الرابع:الست 

ٍريجيوفى مىعىهيٍم كىلىًئٍن قيوتًليوا ال َػىٍنصيػريكنػىهيٍم كى قولو تعاىل :  رى مثيَّ ال َػيٍنصىػريكفى لىًئٍن أيٍخرًجيوا ال متى ألنٍػػتيٍم  ۞لىػًئٍن نىصىػريكىيٍم لىيػيػوىلُّنَّ األٍدَبى
ػػوفى  ػػٍم قػىػػٍوـه ال َػىٍفقىهي ػػديرو  ۞أىشىػدُّ رىٍىبىػػةن ً  صيػػديكًرًىٍم ًمػػنى اَّللًَّ ذىلًػػكى أبًىنػَّهي يعنػػا ًإال ً  قػيػػرنل ػتيىصَّػػنىةو أىٍك ًمػػٍن كىرىاًء جي ال َػيقىػػاتًليونىكيٍم رتًى سيهيمٍ  يعنا كىقػيليوبػيهيٍم شىٌبَّ ذىًلكى أبًىنػَّهيٍم قػىٍوـه ال َػىٍعًقليوفى  أبٍى نػىهيٍم شىًدَده حتىٍسىبػيهيٍم رتًى ؿى  ۞بػىيػٍ ثىًل الَّػًذَنى ًمػٍن قػىػٍبًلًهٍم قىرًَبنػا ذىاقيػوا كىَبى كىمى ػػاًف اٍكفيػػرٍ  ۞أىٍمػػًرًىٍم كىعتىيػػٍم عىػػذىابه أىلًػػيمه  ثىػػًل الشَّػػٍيطىاًف ًإٍذ قىػػاؿى ًلنٍنسى ػػاؼي اَّللَّى رىبَّ  كىمى فىػػرى قىػػاؿى ًإينٌ بىػػًرمءه ًمٍنػػكى ًإينٌ أىخى ػػا كى فػىلىمَّ  ۞اٍلعىالىًمْبى 

 ُٔ .)ا( تررتي االايت الكرنتة          
  ٖ )ب حقًٌقي الكلمات اآلتية: ليولن ، رىبة ، ػتصنة ، جدر.

  ٖ رىبة ، رتيعا ، شٌب : ىف ال ػتل من االعراب. )ج( قولو تعاىل :
 اطتامس:اؿ الست 

ا  ۞كىالنَّاًشػػطىاًت نىٍشػػطنا  ۞كىالنَّازًعىػػاًت ذىٍرقنػػا  قولػػو تعػػاىل : ػػٍبحن قنا  ۞كىالسَّػػاِبىاًت سى ػػبػٍ ًبٌرىاًت أىٍمػػرنا  ۞فىالسَّػػاًبقىاًت سى ػػدى  َػىػػٍوـى  ۞فىاٍلمي
ا الرَّاًدفىػةي  ۞تػىٍرجيفي الرَّاًجفىةي  بػىعيهى ا  ۞قػيليػوبه َػىٍومىئًػذو كىاًجفىػةه  ۞تػىتػٍ اًشػعىةه أىٍبصىػاريىى ػٍرديكديكفى ً  اضتٍىػاًفرىًة  ۞خى ا   ۞َػىقيوليػوفى أىئًنَّػا لىمى أىئًػذى
رىةن  اًسرىةه  ۞كينَّا ًعظىامنا ـتًى رَّةه خى  ۞فىًإذىا ىيٍم ًَبلسَّاًىرىًة  ۞فىًإفتَّىا ًىيى زىٍجرىةه كىاًحدىةه  ۞قىاليوا تًٍلكى ًإذنا كى

 ُٔ .تررتي االايت الكرنتة)ا(  
  ٖ الساىرة. –ـترة  –اظتدبرات  –النازعات  ظ اآلتية:حقًٌقي األلفا )ب(
 ٖ  ".فىًإذىا ىيٍم ًَبلسَّاًىرىةً "  "كىالنَّازًعىاًت ذىٍرقنا" قولو تعاىل :اعرىب )ج( 

 



 ـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )القداظت  كرل( # اظتادة : علم الفقورحلة : الثانَو

 الكتاب : اظتختصر القدكرل
خ :  ل # الوقت: ثالث ساعات كالنصف ُْشعباف اظتعظم / ٖالتاَر  ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ                                             [عن ثالث فقط ىبيأج]

  اؿ األكؿ:ت الس
اذا حضػرت جنػازة كالػوىل ذػّبه فخػاؼ اف اشػتغل َبلطهػارة اف تفوتػة صػلوة اصتنػازة فلػو  يمككتوز التيمم للصحيح اظتق       

صلى ككذلك من حضر العيد فخاؼ اف اشتغل َبلطهارة اف َفوتو العيػد كاف خػاؼ مػن شػهد اصتمعػة اف  اف َتيمم َك
معػػة صػػالىا كاال صػػلى الظهػػر اربعػػا ككػػذلك اف ضػػاؽ الوقػػت اشػػتغل َبلطهػػارة اف تفوتػػو اصتمعػػة توضػػأ فػػاف ادرؾ اصت

صػلى فائتتػو كاظتسػػافر اذا فخشػى اف توضػأ فاتػو الوقػت مل َتػػيمم كلكنػو  نسػى اظتػاء ىف رحلػو فيػتمم كصػػلى مث َتضػأ َك
 ذكر اظتاء ىف الوقت مل َعد صلواتو عند اىب حنيفة ك  كقاؿ ابو َوسف َعيد.

 ُِ رتيها ػ )ا( شكلي العبارة مث تر          
 ٖ التيمم لغة كشرعا؟)ب( ما معُب         
  ُِ )ج( اذكرل ستة مسائل ذّب ماذكر ىف السواؿ.        

 السواؿ الثاىن : 
خر كقتها مامل تغرب الشمس كاكؿ كقت اظتغرب اذا ذربت القولْب كآ اكؿ كقت العصر اذا خرج كقت الظهر على        

 خر كقتها مامل َطلع الفجر الثاىن.آق كاكؿ كقت العشاء اذا ذاب الشفق ك خر كقتها مامل تغب الشفآالشمس ك 
 ُِ  .شكلي العبارة مث تررتيها)ا(        
    ٖ ا اظتراد َبلشفق كمااالختالؼ فيو؟)ب( م       
 ُِ .)ج( أكتىب أكقات الصلوات اطتمسة جوازان ك مستحبان        

 السواؿ الثالث : 
ػدخ لحػد َك ل اظتيػت ؽتػا َلػى القبلػة فػاذا كضػع ىف ضتػده قػاؿ الػذل َضػعو بسػم هللا كعلػى ملػة رسػوؿ هللا كلتفر القرب َك

كػػره اآلجػػر كاطتشػػب كالَبس َبلقصػػب مث َهػػاؿ الػػَباب  سػػول اللػػنب علػػى اللحػػد َك وجهػػو اىل القبلػػة كلتػػل العقػػدة َك َك
سنم القرب كالَسطح كمن استهل بعد الوالدة شتى كذسل كصلى عليو.     عليو َك

 ُِ .شكلي العبارة مث تررتيها)ا(        
 ٖ  ؟ )ب( اكتىب معُب اصتنازة لغة كشرعا      
                                                       ُِ ؟مث اذكرل كيف َغسل اظتيت  ؟فعلَ)ج( اذا احتضر الرجل كمات ماذا       

 السواؿ الرابع : 
نية ففيو نصف العشر على القولْب كقاؿ ابو َوسف فيما الَوسق كالزعفراف كما سقى بغرب اك دالية اك سا        

كالقطن كتب فيو العشر اذا بلغت قيمتو قيمة ستسة اكسق من ادىن ماَدخل حتت الوسق كقاؿ   كتب العشر اذا 
امناء كىف  بلغ اطتارج ستسة امثاؿ من اعلى ماَقدر بو نوعو فاعترب ىف القطن ستسة ازتاؿ كىف الزعفراف ستسة

العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر قل اك كثر كقاؿ ابو َوسف الشئ فيو حٌب تبلغ عشرة ازقاؽ كقاؿ   
 كليس ىف اطتارج من ارض اطتراج عشر. يستسة افراؽ كالفرؽ ستة كثلثوف رطال َبلعراق

ُِ ػشكلي العبارة مث تررتيها)ا(        
   

  ٖ رة.)ب( اكضحى اظتسائل اظتذكو        
  ُِ الفرؽ كمن ارض العشر كارض اطتراج ؟)ج( ماظتراد َبلوسق كاضتمل كاظتن كالزؽ ك        

 السواؿ اطتامس : 
كاذا عاد اظتتمتع اىل بلده بعد فراذو من العمرة كمل َكن ساؽ اعتدل بطل دتتعو كمن احـر َبلعمرة قبل اشهر اضتج  

ضتج فتمتعها كاحـر َبضتج كاف متمتعا فاف طاؼ لعمرتو قبل اشهر فطاؼ عتا اقل من اربعة اشواط مث دخلت اشهر ا
اضتج اربعة اشواط فصاعدا مث حج من عامو ذلك مل َكن متمتعا كاشهر اضتج شواؿ كذك القعدة كعشرة من ذل 

 اضتجة فاف قدـ االحراـ َبضتج عليها جاز احرامو كانعقد حجو. 
 ُِ .شكلي العبارة مث تررتيها)ا(        
  ٖ عرىف كلها. ؟)ب( كم قسما للحج كما ىي      
  ُِ )ج( اذكرل صفة القراف.       

 
                                           
 
                                                             

 
 
 



 لقرآف بنغالدَشـ حتت اشراؼ ىيئة تعليم ا١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعاظتركزم  االمتحاف
ة العامة )القدكرل( # اظتادة : علم االدباظت  رحلة : الثانَو

 الكتاب : القليوىب مع كيف نتعلم االنشاء
خ :  ل # الوقت: ثالث ساعات كالنصف ٖاظتعظم /  شعباف ِالتاَر  ابَر

 )األربعة منها ضتسن الكتابة كجودة األسلوب( ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ                                                [عن ثالث فقط جيىبأ]

 اؿ األكؿ:ت الس
فاراد االعَباض عليو فقاؿ لو اي اَب عبد الرزتن كيف تصػلى؟ فحػوؿ حػاًب كجهػو اىل  –حكى اف عصاـ بن َوسف اتى اىل غتلس حاًب االصم              

فقػاؿ عصػػاـ كيػف قتػا ؟ فقػاؿ: امػا الوضػوء الظػػاىر :  -ضػوءا َبطنػاكضػوءا ظػاىرا ك ك  قمػػت فاتوضػأ عصػاـ كقػاؿ لػو: اذا جػاء كقػت الصػلوة
مث  -فاذسل االعضاء َبظتاء كاما الوضوء الباطن فاذسلو بسبعة اشياء: َبلتوبة كالندامة كترؾ حػب الػدنيا كثنػاء اطتلػق كالرايسػة كالغػل كاضتسػد

 انظرل كاصتنة عن نتيُب كالنار عن مشاىل كملك اظتوت خلف اذىب اىل اظتسجد فابسط االعضاء، فارل الكعبة، فاقـو بْب حاجٌب كحذرل كهللا
مث انول كاكرب َبالحساف كاقرأ َبلتفكػر كاركػع َبلتواضػع  -ككاىن كاضع قدمى على الصراط كاظن اف ىذه الصلوة اخر صلوة اصليها -ظهرل

و عصاـ : ىذا شئ الَقدر عليو ذّبؾ كبكى بكاء فقاؿ ل -صلوتى منذ ثالثْب سنة فهذه -شهد َبلرجاء كاسلم َبالخالصكاسجد َبلتضرع كات
 شدَدا. 

                                                                      ُٔ )ا( تررتى اضتكاَة بعد التشكيل ػ          
 )ب( حققى األلفاظ األتية )أل أربعة شئت(          

 ٖ سة ،االحساف ،التواضع ػاالصم ، الندامة ،التوبة ،الراي             
   ٖ .)ج( أعرىب قولو : " فاقـو بْب حاجٌب كحذرل كهللا انظرل كاصتنة عن نتيُب كالنار عن مشاىل"         

 السواؿ الثاىن : 
فقػاؿ لػو: مػا شػانك؟ فقػاؿ :  -كرال جعفر الصادؽ )الطيػار( َصػلى، فتعلػق بػو -لو فانتبو فلم كتد قتيانو -كمعو قتياف -حكى اف رجال كاف انئما ىف اظتسجد
فذىب الرجل اىل  -فمضى جعفر اىل بيتو كااته َبلف دَنار كدفعها اليو -كم كاف   قتيانك؟ فقاؿ: الف دَنار  -فقاؿ لو -قد سرؽ قتياىن كليس عندل ذّبؾ

فذىب اليػو  –فقالو لو: ىو ابن عم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن الذل اعطاىا ل الناس فعاد الرجل َبلداننّب كسأؿ -فقالوا لو: قتيانك عندان كقد مازحناؾ -اصحابو
 رضى هللا عنو.  -كقاؿ:اان اذا اخرجنا شيئا عن ملكنا الَعود الينا -كدفعها لو فلم َقبلها

 ُِ )ا( تررتى العبارة بعد التشكيل ػ        
                                                                                        حققى األلفاظ األتية )أل ستسة شئت( ػ  )ب(         
  َُ  ، فانتبو ، تعلق ، مازحناؾ ، دَنانّب، رضى ػ قتياف           
                                                                            َُ "  فقاؿ لو: ما شانك؟ فقاؿ : قد سرؽ قتياىن كليس عندل ذّبؾ -فتعلق بو)ج(  أعرىب قولو : "         

 السواؿ الثالث : 
فراهتا  -فوقع فيها شتكة فارادت اخذىا من الشبكة -فطرح شبكة -حكى اف ذا النوف اظتصرل رح كاف َصطاد ىف البحر كمعو بنت لو صغّبة       

 فقالت لو: اىن ال ارضى َبكل خلق َذكر هللا تعلى. فقاؿ عتا ظتاذا ضيعت كسبنا؟ -حترؾ شفتيها فطرحتها ىف البحر
 ُٔ )ا( اكملى اضتكاَة مث تررتيها ػ         
 ٖ )ب( حققى األلفاظ االتية  : َصطاد ، فطرح ،الشبكة ،شفتيها ػ         
 ٖ .)ج( اكتىب َبلعربية ماذا استفدت من ىذه اضتكاَة        

 السواؿ الرابع : 
كاضترؼ من العبارة  االتية : هللا على كل شئ قدَر. َصـو اظتسلموف   شهر رمضاف.   قلػوهبم مػرض. السػيارة تسػّب  )ا( عينىى االسم كالفعل

َبلبَبكؿ. تصنع األحذَة من اصتلد. العصفورة َغرد على الشػجر. َػدخل اعتػواء   اضتجػرة. َػذىب العمػاؿ إىل اظتصػنع. سػافر سػيف هللا مػن 
  ُِ .حتلق   السماءداكا. إىل شيتاذونغ. الطائرة 

)ب( عيُب الواحد كالتثنية كاصتمع من اصتمل االتية: ذىبت مرة إىل صدَق ِل. تسّب سياراتف على الشارع. رأَت ىناؾ  رجلْب. داكا مدَنة 
ف كثالثة اظتساجد. اظتسلموف لتبوف الشهادة   سبيل هللا. قتا َذكراف أخبار اظتخَبعْب، صدَقات فاطمة مهذَبت، ىف اضتجرة مركحتا

  َُ .مصابيح. أشجار ىذه اضتدَقة رتيلة. لتـر الظاظتوف رزتة هللا
ا، َبب، اشجار ،كتب ، ر ، البستاف، حدائق،عصافر،اظتسجد، الطَرق.  َُ )ج( كوىن الواحد رتوعا كاصتموع كاحدن

 السواؿ اطتامس :  
 َُ )ا( اكتىب معاىن األلفاظ االتية: )عشرة(        

 ، اظتدَر، اظتذكرة، اظتنضدة، اظتسلوف، النشيد الوطُب، السائح اضتصيف، اظتالح اظتاىر، اظتواطن اليق ، القاموس، الطباشّب
   الباحث الناجح.

      َُ )ب( انقلى اىل العربية )عشرة( :       
LyuwU, cvBjU, mvnmx, AvMvgx, mij, Ac`v_©,AwfRvZ, nj, ‣`wbK cwÎKv, ¯̂Y© hyM, nwiY, cvðvZ¨ mf¨Zv| 

  ُِ )ج( حوىل اىل العربية:       
AvR wkÿK Avgv‡`i K‡qKwU ¸iæZ¡c~Y© Dc‡`k w`‡q‡Qb. wZwb e‡j‡Qb †Zvgiv †fvi mKv‡j Nyg †_‡K DV‡e Ges Avjøvni 

bvg wb‡e| me Kv‡R Zrci _vK‡e, AjmZv Ki‡e bv| mr KvR Ki‡e Ges Ab¨‡`i‡KI mr Kv‡Ri cÖwZ DrmvwnZ Ki‡e| 

Ab¨vq AvPiY †_‡K weiZ _vK‡e Ges Ab¨‡`i‡KI Zv †_‡K weiZ ivL‡e| gvZv-wcZvi Av‡`k gvb¨ Ki‡e, KL‡bv Zv‡`i 

Aeva¨ n‡e bv| 

ن التالية:         A_evاكتىب عشرة رتلة َبلعربية على ام عنواف من العناَك

ع اصتوائز )ُ)  .( خادـ اجملتمعْ( الفالح اظتثاِل )ّ( العصر القدًن )ِ( حفلة توَز



 ـ  حتت اشراؼ ىيئة تعليم القرآف بنغالدَش١١09بػ /0٤١٥ق/0٤٤١عشر عاـ  السابعظتركزم ا االمتحاف
ة العامة )القدكرل( # اظتادة : علم األدباظت  رحلة : الثانَو

 الكتاب : تعليم اظتتعلم
خ : ل # الوقت: ثالث ساعات كالنصف ُُشعباف اظتعظم /ٓ التاَر  ابَر

 كتابة كجودة األسلوب()األربعة منها ضتسن ال ۱ََالدرجات : 
 ّ×ِّ=ٔٗ                                               [عن ثالث فقط ىبيأج]

كشػػرؼ العلػػم المتفػػي علػػى احػػد اذ ىػػو ؼتػػتص َبالنسػػانية الف رتيػػع اطتصػػاؿ سػػول العلػػم َشػػَبؾ فيهػػا االنسػػاف كسػػائر  اؿ األكؿ:ت السػػ
 ة كذّبىا سول العلم. اضتيواانت كالشجاعة كاصترأة كالقوة كاصتود كالشفق

ككذا ىف سائر االخالؽ ؿتو اصتود كالبخل كاصتنب كاصترأة كالتكرب كالتواضع كالعفة كاالسراؼ كالتقتّب كذّبىا فػاف الكػرب كالبخػل  
 كاصتنب كاالسراؼ حراـ كالنتكن التحرز عنها اال بعلمها كعلم ماَضادىا فيفَبض على كل انساف علمها.

  ُِ ة اظتذكورة مث تررتيها ػ)ا( شكلى العبار        
 َُ .: اصترأة، اصتنب، اطتصاؿ، القوة، العفةاألتية)ب( حققى االلفاظ       
 َُ مث تررتيها. رتلة مفيدة مذكورة كلمة )ج( كوىن بكل      

 دَنو َتمسك.السواؿ الثاىن : فساد كبّب عامل متهتك :كاكرب منو جاىل متنسك: ىبا فتنة ىف العاظتْب عظيمة: ظتن هبما ىف 
 اد.طتسراف طالبيو : لنيل فضل من اظتعمن طلب العلم للمعاد : فاز بفضل من الرشاد : فيا                
 ىى الدنيا اقل من القليل: كعاشقها اذؿ من الذليل : تصم بسحرىا قوما كتعمى: فهم متحّبكف بالدليل.              

 ُِ .يها)ا( شكلى األشعار اظتذكورة مث تررت       
  َُ .)ب( حققى األلفاظ االتية: متهتك، متنسك، اظتعاد، خسراف، تصم      
                                                                                            َُ )ج( أعرىب الشعر: "تصم بسحرىا قوما كتعمى: فهم متحّبكف بالدليل."      

ػز كمػا قيل.شػعر.لكل اىل شػأك اكاعلم َبف الصرب كالثبات اصػل كبػّب ىف رتيػع االمػور كل السواؿ الثالث : لعلػى حركػات : كلكػن كنػو عَز
صػرب علػى اسػتاد كعلػى كتػاب حػٌب الََبكػو  ز ىف الرجاؿ ثبات. قيػل الشػجاعة صػرب سػاعة فينبغػى لطالػب العلػم اف َثبػت َك عَز

الكؿ كعلى بلد حٌب الَنتقل اىل بلػد آخػر مػن ذػّب ضػركرة فػاف ذلػك كلػو على فن حٌب الَشتغل بفن آخر قبل اف َتقن اك  ابَب
وذل اظتعلم. ضيع االكقات َك شتغل القلب َك  َفرؽ االمور َك

 ُٓ .)ا( شكلى العبارة مث تررتيها      
 ٓ .اكتىب َبلعربية ؟)ب( ماذا استفدت من الشعر اظتذكورة      
 ُِ َبللغة العربية مث اكضحىى االكصاؼ.)ج( أكتىب األكصاؼ الستة لتناكؿ العلم       

قيػػل ماكصػػل مػػن  فقػػد كتػػوقّبه تعظػيم العلػػم كاىلػػو كتعظػػيم االسػػتاذالسػواؿ الرابػػع : اعلػػم َبف طالػػب العلػػم الَنػػاؿ العلػػم كالَنتفػػع بػػو اال ب
 َبظتعصية كافتا َكفركصل االَبضترمة كماسقط من سقط االبَبؾ اضترمة كقيل اضترمة خّب من الطاعة االترل اف االنساف الَكفر 

بَبؾ اضترمة كمن تعظيم العلم تعظيم اظتعلم قاؿ على كػـر هللا كجهػو اان عبػد مػن علمػُب حرفػا كاحػدا اف شػاء َبع َبستخفافها ك 
 كاف شاء اعتق كاف شاء اسَبؽ.

                                                        ُٔ )ا( شكلى العبارة مث تررتيها ػ           
 :       رأَت احق اضتق اظتعلم ، كاكجبو حفظا على كل مسلم: ان حموض )ب( تررتى الشعر

  ٔ لقد حق اف َهدل اليو كرامة ، لتعليم حرؼ كاحد الف دراىم.                                   
 َُ .)ج( أكتىب َبلعربية ماذا تعلمى من تعظيم العلم       

بد لطالب العلم من التوكل ىف طلب العلم كالَهتم المر الرزؽ كالَشغل قلبو بذالك ركل ابو حنيفة رزتة هللا مث ال  السواؿ اطتامس : 
اف من عليو عن عبد هللا بن اضتسن الزبيدل صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من تفقو ىف دَن هللا كفاه هللا قتو كرزقو من حيث اللتتسب. ف

 كالكسوة قلما َتفرغ لتحصيل مكاـر االخالؽ كمعاىل االمور. شغل قلبو َبلرزؽ من القوت 
 ُِ .)ا( شكلى العبارة مث تررتيها       
            َُ .)ب( أكتىب ستسة أشعار من حفظكن ذّب ما ذكر ىف السواؿ مث تررتيها       
ن التالية          َُ .)ج( اكتىب عشرة رتلة َبلعربية على ال عنواف من العناَك

 .( الورع ىف حاؿ التعلمّ( الشفقة كالنصيحة )ِاصتد كاظتواظبة ) (ُ)



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

evsjv‡`k KziAvb wkÿv †evW© 

 (KIgx gv`&ivmv wkÿv †evW©) 

gvinvjv : mvbvweqv Av¤§vn (Kz`~ix) # welq : BjgyQ Qid 

wKZve : BjgyQ mxMvn&/Avj-nv`x BjvQ& Qid I LvwQqvZzj AveIqve 

ZvwiL : 4 kvevb/10 GwcÖj # mgq : 3 NÈv 30 wgwbU 

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

 

[5g bs mn †h †Kvb 3wU cÖ‡kœi DËi `vI] 

cÖkœ: 1| (K) فعل KZ cÖKvi I wK wK? msÁv I wgQvj mn †jL|  12       

(L) مهموز KZ cÖKvi I wK wK? wgQvj mn ‡jL Ges  األكل gvm`vi w`‡q  صغيرصرف  Gi  

     M`v©b †jL| 10 

(M) مضاعف Kq cÖKvi I wK wK? wgQvj mn †jL الذب gvm`vi w`‡q  صغيرصرف  Gi  

  M`©vb †jL| 10  

cÖkœ: 2| (K)  ، ٌّميزانمقرو  Gi Kvq`v D‡jøL Ki| 12 قلن، 

 (L) الرضوان gvmØvi Øviv معروفل نفى تاكيد بلن درفعل مستقب  Gi M ©̀vb A_© mn †jL| 10        

 (M) wb‡P ewY©Z kã¸‡jv n‡Z †h †Kvb 10wU k‡ãi مهموز -معتل -مضاعف  Gi cÖKvi  

                wbY©q Ki| 10        

 حصحص ، سبب،ب ، َقوؿ، مرمى، التلقى، َذباطتياطة  ، مبيع،الوىل  امر، جزء ، سأؿ ، أنتة، كىىىبى ، متمن ،

cÖkœ: 3| (K) مرمى -مبيع -يرضون  Gi Kvq`v D‡jøL K‡i تعليل Ki| 12       

           (L)  راض -تعل   –تسمية  Gi Kvq`v D‡jøL K‡i تعليل Ki| 12       

            (M)  مجردثالثى  Gi IRb mg~n D‡jøL Ki| 8        

cÖkœ: 4| (K) اسم جامد -ثالثى مزيد فيه -رباعى مزيد فيه -اسم مصدر -اسم مشتق  Gi msÁv مثال  

mn †jL|  12       

         (L) اسم مشتق Kq cÖKvi I wK wK? wgQvj mn †jL|  الهاسم  I   اسم مفعول Gi msÁv †jL| 10      

         (M) الفتح gvm`vi w`‡q اسم ظرف I اسم مفعول Gi صيغة ¸‡jv A_© mn †jL| 10       

cÖkœ: 5| (K) باب افعال  A_ev لتفعي  Gi خاصيات  mg~n †jL| 12  

 (L)  تفعلباب  A_ev علاتف   Gi خاصيات  mg~n †jL| 10 

 (M)  مفاعلةباب  A_ev انفعال Gi خاصيات  mg~n †jL| 10

  

  

        



17Zg †K›`ªxq cixÿv 1440wn:/1425evs/2019C: 

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 / Avmvb gvbwZK 

ZvwiL : 7 kvevb/13 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]  

cÖkœ: 1| (K) علم Kv‡K e‡j? علم KZ cªKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii msÁv wgQvjmn †jL| 10        

           (L) تصديق I  تصور  KZ cªKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii msÁv wgQvjmn †jL| 10                

 (M) wb‡¤œi wgQvj¸‡jv‡Z تصديق I  تصور  Gi cÖKvi wbY©q Ki: 12                                    
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cÖkœ: 2| (K)  ، نظرتعريف ، معرف ، حجت ، دليل ، فكر  Kv‡K e‡j? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii msÁv wgQvjmn  

   †jL| 12 

           (L) داللت غير لفظية Kv‡K e‡j? Dnv KZ cÖKviI wK wK?cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii msÁv wgQvjmn †jL| 10 

           (M) wb‡¤œi wgQvj¸‡jv‡Z داللت Gi cÖKvi I دال Ges مدلول wbY©q Ki| 10 

ا:::)۱)     
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 (:ااتسد۱1(:اتكب::)9(:ان

cÖkœ: 3| (K) كلى Ges جزى Kv‡K e‡j? كلى KZ cÖKvi I wK wK? ذاتى كلى  Kv‡K e‡j? cÖ‡Z¨KwU  

                wgQvjmn †jL| 12                                                                                                           

           (L)  ماهيت –حقيقت  Ges  عوارضKv‡K e‡j? †gQvj mn †jL| 10                                      

           (M) كلى ذاتى KZ cÖKvi I wK wK? msÁv I wgQvj mn †jL| 10                                            

 

cÖkœ: 4| (K) فصل  KZ cÖKvi I wK wK? msÁv I wgQvj mn †jL| 10                                             

          (L) هو ما  Gi  اصطالح wK? my›`i K‡i †jL|  10                                                          

          (M) تعريف KZ cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii cwiPq ‡gQvj mn †jL|  12                           

cÖkœ: 5| (K) قضية  Kv‡K e‡j? قضية  KZ cÖKvi I wK wK?  محصورةقضية   Kv‡K e‡j?  

                 Dnv KZ cÖKvi I wK wK? msÁv I ‡gQvjmn †jL| 12                                                                      

          (L) تناقض  Gi cwiPq `vI| تناقض cvIqv hvIqvi Rb¨ KqwU kZ©? I wK wK? †gQvj mn †jL| 10  

          (M) بديهيات KZ cÖKvi I wK wK? cÖ‡Z¨K cÖKv‡ii msÁv †gQvj mn †jL| 10                             

 
 

 

 

 

 

 


