
QUSTION PATTERN

تمه�د�ة أو�

الموضوع : النحو الموضوع : األدب

(العالمة : 80) (العالمة : 80)

OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

10x1=10 اختر الصحیح من القوسین 1 8x1=8 اختر الصحیح من القوسین 1

6x1=6 وفق بین العمودین II 6x1=6 اكتب جموع المفردات ومفردات الجموع II

6x1½=9 حول حسب اإلرشادات  III 5x1=5 اكتب معاني األلفاظ  III

SHORT TYPE 5x1=5 عرب الكلمات IV

5x1=5 صحح األخطاء النحویة في الجمل IV 5x1=5 اكتب األضداد V

5x2=10 اجب بجملة اوجملتین V 5x1=5 اكتب المترادفات VI

5x1=5 مثل للتالي VI SHORT TYPE

6x2=12 كون VII 4x1½=6 استعمل فى الجمل VII

3x2=6 بین اإلعراب  VIII 1x5=5 ترجم الفقرة الى لغتك  VIII

ESSAY TYPE 5x2=10 اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة اآلتیة IX

4x3=12 فّصل  IX 3x2=6 عرب الجمل X

1x5=5 انشأ X 7x2=14 أجب بكلمة أو كلمتین XI

1x5=5 اكتب فقرة عن  XII

الموضوع : الصرف (الفصل األول) الموضوع : الصرف (الفصل الثاني)

(العالمة : 80) (العالمة : 80)

OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

7x1=7 اختر الصحیح من القوسین 1 7x1=7 اختر الصحیح من القوسین 1

6X1=6 میز...... من التالیة  II 6X1=6 میز...... من التالیة  II

5X1=5 اكتب المعنى مراعیا لصیغ األفعال  III 3X1=3 عرب التالي III

3X1=3 عرب التالي IV 8X2=16 امإل الجداول IV

8X2=16 امإل الجداول V 5X1=5 كمل الجمل بالصیغ المناسبة   V

6X1=6 كمل الجمل بالصیغ المناسبة   VI 5X1=5 اكتب االصل VI

5x1=5 اكتب المجردة لألفعال اآلتیة VII 3x3=9 اكتب طریق االصل VII

SHORT TYPE SHORT TYPE

5x2=10 أجب باختصار VIII 5x2=10 أجب باختصار VIII

ESSAY TYPE ESSAY TYPE

5x2=10 صرف األفعال حسب اإلرشادات IX 5x2=10 صرف األفعال حسب اإلرشادات IX

3x4=12 أجب مفصال X 3x3=9 أجب مفصال X

الموضوع  : الفقھ  الموضوع : األردو(الفصل األول)

(العالمة   : 100) (العالمة : 100)

OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

10x1=10 اختر الصحیح من القوسین 1 5x1=5 �ۡ����
�� ��وٗڡ ا�� ا��  � �ٗ�ٗ��ں  �� � �� ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ 1

10x1=10 وفق بین العمودین II 8x1=8 ��� ���۠ �� � ��وٗڡ  ۡ�
��

ٗ���� ۠����ں ��  II

10x1=10 اكتب األحكام  III 5x1=5 �ۡ��� ��وٗڡ ��� �� �ٗ�ٗ� ۠�ٗ�� III

6x1=6 اكتب جموع المفردات ومفردات الجموع IV 10x1=10 �ۡ� ۠� ۡ�
�

ٗ�� ۡ��د 
��

IV

SHORT TYPE 10x1=10 ��� ٗ���� ۠����ں ��  ۠��� V

5x2=10 أجب بجملة او جملتین V 5x1=5 �ۡ����
 �� ۠

VI   وا�� اور �

6x3=18 أجب بسطرین او ثالثة اسطر VI 5x1=5 �ۡ����
��ۡ� ا�ٗ��ٗط �� ٗ��    ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ VII

6x1=6 اكتب المعاني   VII 1x5=5 �ۡ��� ��� ا�ٗ� اور ���  ۠ٮ ��    ��� VIII

5x5=25 بین المسئلة  VIII 5x1=5 �ۡ����
 �� �� � ۡ�

��
���ں ��  ۠

� IX

1x5=5 اكتب فقرة  IX 5x2=10 �ۡ� ۠� ۡ�
�

���ں ��ۡ� ا�٘����ل  ۠
��ۡ� �ٗ�ٗ��ں �� �   ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ X

6x2½=15 �ۡ� ۠� ۡ
�  د

٘
�� ۠��ا۠��ٮ ��ا��ں  XI

5x2=10 �ۡ� ۠� ۡ�
�

 �� ۠
���ں �� ٘��� ۠

� �ۡ��   ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ XII

7x1=7 �ۡ����
�� ٗ��م  ��ۡ� ٘����ۡ�وں    ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ XIII



الموضوع : األردو(الفصل الثاني)

(العالمة : 100)

OBJECTIVE TYPE

10x1=10  ��ۡ ���۠ �� � �۠�ا۠ٮ  ۡ�
��

1 ٗ�ٓ��� ۠����ں �� 

10x1=10 �ۡ����
 �� ۠

�� وا�� اور � �ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط  ٗ
�� II

10x1=10 �ۡ����
 ��ٗ

��
 �� �ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط   ٗ

�� III

5x1=5 �ۡ����
�ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط  �� ٗ��  ٗ

�� IV

10x1=10 �ۡ� ۠� ۡ�
�

���ں ��ۡ� ا�٘����ل  ۠
� V

10x2=20  �ۡ� ۠� ۡ
� ���ں ��ۡ� �۠�ا۠ٮ د ۠

VI اۡ�� ۡ�� دو  �

1x5=5
�ۡ� ۠� ۡ�

�
 �� ۠

� اۡ�� �� ٘���
��

 

(one from lesson and one from out of syllabus)   

VII

1x5=5
�ۡ� ۠� ۡ�

�
 �� ۠

� اۡ�� �� ٘���
��

 

(one from lesson and one from out of syllabus)   

VIII

7  �ۡ� ۡ� IX ٗ����  ۠����ں �� ۠���

2x5=10 �ۡ�    [��ٗڡ دو ] ۠� ۡ
� X ۠�ۡ��ا��اٗڡ  ��ۡ� �۠�ا۠ٮ د

8     ��ۡ ���۠  �� ���ں اور �ٗ�ٗ��ں  ٗ
� �� XI

الموضوع : األدب الموضوع : التصوف

(العالمة : 80) (التصوف : 80)

WAFIYYA DAY WAFIYYA DAY

 10x1=10 اختر الصحیح من القوسین 1 8x1=8 {_m¡änÂ \n¶pw icnbp¯cw sXcsªSps¯gpXpI.1

10x1=10 اكتب جموع المفردات ومفردات الجموع II 4x3=12 kµÀ`w hnhcn¡pI. II

10x1=10 اكتب معاني األلفاظ III 5x3=15 Npcp¡n D¯cw FgpXpI. (aq¶v hcnbnÂ)III

5x1=5 اكتب األضداد IV 7x5=35 hnhcWw X¿mdm¡pI. (Bdp hcnbnÂ) IV

5x1=5 اكتب المترادفات V 5x4=20 Ipdns¸gpXpI. (A©v hcnbnÂ) V

5x2=10 أجب بجملة أو جملتین VI 1x10=10 Hcp t]PnÂ IhnbmsX hniZoIcn¡pI. VI

2x5=10 أعد حوارا VII

 2x3=6 عرب الجملة اآلتیة VIII

2x3=6 ترجم الجملة اآلتیة IX

5x2=10 استعمل في الجمل X

6x3=18 أجب بسطرین أو ثالثة أسطر XI

تمه�د�ة ثان�ة

الموضوع : النحو الموضوع : األدب

(العالمة : 80) (العالمة : 80)

OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

7x1=7 اختر الصحیح من القوسین 1 8x1=8 اختر الصحیح من القوسین 1

7x1=7 وفق بین العمودین II 10x1=10 اكتب جموع المفردات ومفردات الجموع II



7x1=7 حول حسب اإلرشادات  III 6x1=6 اكتب معاني األلفاظ III

2x3=6 افرز IV 6x1=6 اكتب األضداد  IV

SHORT TYPE 6x1=6 اكتب المترادفات  V

5x2=10 اجب بجملة اوجملتین V 2x2=4 انثر األبیات VI

7x1=7 مثل للتالي VI SHORT TYPE

4x3=12 بین اإلعراب  VII 5x2=10 استعمل فى الجمل VII

8x1½=12 كون VIII 5x2=10 أجب بسطرین او ثالثة اسطر VIII

ESSAY TYPE 2x2½=5 عرب  X

4x3=12 أجب بسطرین او ثالثة اسطر X 5x1=5 اقرأ الفقرة واجب عن األسئلة اآلتیة XI

5x1=5 وسع القصة باإلشارات اآلتیة XII

1x5=5 اكتب فقرة عن  XIII

الموضوع  : األردو الموضوع  : الفقھ

(العالمة   : 100) (العالمة   : 100)

OBJECTIVE TYPE

10x½=5 �ۡ����
 ��ٗ

��
��ۡ� ا�ٗ��ٗط ��    ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ   1 10x1=10 اختر الصحیح من القوسین 1

9x½=4½ �ۡ����
��ۡ� ا�ٗ��ٗط �� ٗ��    ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ   II 10x1=10 وفق بین العمودین II

7x1½=10½ �ۡ� ۠� ۡ�
�

���ں ��ۡ� ا�٘����ل  ۠
��ۡ� �ٗ�ٗ��ں �� �   ��ۡ �ۨ� د ۡ��ٗ   III 10x1=10 اكتب األحكام  III

10x½=5 �ۡ����
 �� ۠

IV  وا�� اور � 2x2=4 شكل العبارة  IV

1x5=5 �ۡ��� V  ��� ا�ٗ� اور ���  ۠ٮ ��    ��� SHORT TYPE

5x1=5 �ۡ����
 ��ٗ

��
VI  ���وروں ��  5x1=5 اقرأ الفقرة واجب عن األسئلة اآلتیة V

10x2½=25 �ۡ� ۠� ۡ
�   ۡ��  ۨ��ر �ٗ�ٗ��ں ��ۡ� �۠�ا۠ٮ د

ٗ
�ۡ��٘  VII 8x2=16 أجب بجملة او جملتین VI

3x4=12 �ۡ� ۠� ۡ
� VIII  ۨ�ۡ��ا��اٗڡ ��ۡ� �۠�ا۠ٮ د 5x3=15 أجب بسطرین او ثالثة اسطر VII

1x5=5 �ۡ� ۠� ۡ�
�

 �� ۠
���٘    . IX 2x2½=5 ترجم الى لغتك VIII

5x1=5 �ۡ��� � �۠�ۗرا  ۠�ٗ�� ۡ�
��

.    �����ں ��  X ESSAY TYPE

1x10=10 �ۡ� ۠� ۡ
� �� ���۠�٘� �۠�ا۠ٮ  د  

٘
ار    ٙ��داٮ XI 5x4=20 بین المسئلة  IX

1x5=5 اكتب فقرة  X

عال�ة أو�

الموضوع : علوم القرآن الموضوع : الفقھ الشافعي

(العالمة : 100) (العالمة : 80)
SHORT TYPE OBJECTIVE TYPE

10x1=10 أجب بجملة أو جملتین I 8x1=8 اختر الصحیح من القوسین 1

10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر  II 7x1=7 وفق بین العمودین II
ESSAY TYPE 10x1=10 اكتب األحكام  III

8x5=40 أجب بفقرة  III SHORT TYPE

2x10=20 أكتب مذكرة (عشرة أسطر) IV 5x1=5 أجب بجملة أو جملتین IV

3x2=6 أجب بسطرین او ثالثة اسطر V

الموضوع : اصول الحدیث 3x2=6 أكتب العلل والدالئل VI



(العالمة : 100) 2x3=6 حل العبارة  VII
SHORT TYPE 3x2=6 عرف  VIII

10x1=10 أجب بجملة أو جملتین I 1x2=2 اكتب رأیك مع السبب    IX

10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر  II 2x2=4 شكل العبارة     X
ESSAY TYPE ESSAY TYPE

8x5=40 أجب بفقرة  III 3x4=12 فصل المسائل    XI

2x10=20 أكتب مذكرة (عشرة أسطر) IV 1x8=8 أكتب مذكرة (عشرة أسطر)   XII

الموضوع : الدراسات الموضوع  : التاریخ  (العالمة   : 100)

(العالمة : 100) SHORT TYPE

OBJECTIVE TYPE 10x1=10 أجب بكلمة اوكلمتین  1

1x10=10 icn-bp¯-cw sX-c-ª-Sp-s¯-gpXpI I 5x2=10 بین سبب النزول II

ESSAY TYPE 5x2=10 بین السیاق III

5x4=20 Npcp-¡n D- -̄c-sa-gpXpI ( 8 h-cn) II ESSAY TYPE

10x5=50 hnhc-Ww X-¿m-dm-¡p-I (10 hcn) III 10x5=50 أعد فقرة   IV

2x10=20 hni-Zo-I-cn-¡p-I (2 t]Pv) IV 2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) V

الموضوع  : النحو الموضوع : التفسیر

(العالمة   : 100) (العالمة : 80)
OBJECTIVE TYPE SHORT TYPE

7x1=7 اختر الصحیح من القوسین 1 8x1=8 اختر الصحیح من القوسین 1

7x1=7 افرز II 5x3=15 اكتب اسباب النزول  II

7x1=7 حول  حسب اإلرشادات III 6x2=12 أجب بجملة او جملتین  III
 SHORT TYPE 3x3=9 فسر اآلیة  IV

1x6=6 صحح األخطاء النحویة في الفقرة وشكلھا IV 3x2=6 بین اعراب ما تحتھ خط  V

7x1=7 مثل للتالي V ESSAY TYPE

3x3=9 بین اعراب وتركیب ما تحتھ خط  VI 5x4=20 أجب بفقرة  VI

10x2=20 أجب بسطرین  VII 1x10=10 أكتب مذكرة (عشرة أسطر)  VII

8x2=16 كون VIII
ESSAY TYPE    IX

3x4=12 أنثر األبیات وبین الشواھد  X

3x3=9 أجب مفصال  XI

الموضوع : العقائد الموضوع  : األدب

(العالمة : 100) (العالمة   : 80)
SHORT TYPE 8x1=8 أجب بكلمة اوكلمتین  I

14x3=42 أجب بسطرین او ثالثة اسطر  1 8x3=24 أجب بسطرین اوثالثة اسطر II

3x3=9 اشرح األبیات  II 3x3=9 اشرح األبیات  III

2x2=4 انثر األبیات III 2x2=4 انثر األبیات    IV
ESSAY TYPE 6x1=6 استعمل في الجمل V

5x5=25 حقق المسائل  IV 5x4=20 اعد فقرة عن VI

2x10=20 أكتب مذكرة (عشرة أسطر)  V 1x9=9 أكتب مذكرة (عشرة أسطر) VII

الموضوع  : العربیة المستخدمة الموضوع  : األردو

(العالمة   : 100) (العالمة   : 100)

10x1=10  ��ۡ ���۠ �� � ۠��ا۠ٮ  ۡ�
��

ٗ�ٓ��� ۠����ں ��  I



12x1=10 اكتب المماثل العربي 1 10x½=5 �ۡ����
 �� ۠

�� وا�� اور � �ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط 
ٗ
�� II

12x1=12 اكتب المماثل اإلنجلیزي II 10x½=5 �ۡ����
 ��ٗ

��
 �� �ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط   

ٗ
�� III

10x2=20 استعمل في الجمل III 10x½=5 �ۡ����
�ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط   �� ٗ�� 

ٗ
�� IV

2x5=10 شكل   IV 10x1=10  �ۡ� ۠� ۡ�
�

 
ٗ

ۡ��ں ۠� ��ٗ
��

 �� ���وروں  V

1x5=5 اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة V 10x1=10  �ۡ� ۠� ۡ�
�

���ں ��ۡ� ا�٘����ل  ۠
� VI

2x5=10 أعرب  VI 10x2=20  �ۡ� ۠�
ۡ

� ���ں ��ۡ� ۠��ا۠ٮ د ۠
� 

ٗ
دو  ۡ�� ٘��ۡ� VII

1x6=6 كمل الحوار VII 4x4=16 �ۡ� ۠�
ۡ

� � ۨ��ر �� اۡ�� ۨ�ۡ��ا��اٗڡ ��ۡ� ۠��ا۠ٮ د
�� VIII

2x5=10 اكتب تقریرا VIII 1x6=6 � اۡ�� ٗ�ٗ�� �� 
��

�ر۠�� ٗدۡ��  
ٗ
��

� ۠� ۡ�
�

 [  appreciation] �ٗ�ۡ���٘

IX

1x5=5 لخص الفقرة IX 1x6=6  �ۡ����
� اۡ��  ����ٗ� �� ٗ����� 

��
�ر۠�� ٗدۡ�� 

ٗ
�� X

2x5=10 أعد فقرة X 1x7=7  �ۡ� ۠� ۡ�
�

 ��
۠

�  اۡ�� �� ٘���
��

�ر۠�� ٗدۡ�� 
ٗ
�� XI

عال�ة ثان�ة

الموضوع  : العربیة المستخدمة الموضوع : الفقھ الشافعي

(العالمة   : 100) (العالمة : 80)
OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

16x1=16 اكتب المماثل العربي 1 10x1=10 اكتب األحكام 1

16x1=16 اكتب المماثل اإلنجلیزي II  SHORT TYPE

 SHORT TYPE 6x2½=15 أجب بسطرین او ثالثة اسطر II

10x2=20 استعمل في الجمل III 3x2=6 بین العلل والدالئل III

5x2=10 اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة    IV 2x4=8 حل العبارة IV
ESSAY TYPE 2x3=6 بین الخالف  V

3x8=24 أعد تقریرا V 3x1=3 عرف VI

2x7=14 أعد حوارا VI ESSAY TYPE

4x5=20 حقق المسائل VII

2x3=6 اكتب رأیك مع السبب VIII

1x6=6 أكتب مذكرة (عشرة أسطر) IX

الموضوع : تاریخ الفقھ الموضوع : التفسیر

(العالمة : 100) (العالمة : 80)
SHORT TYPE SHORT TYPE

5x1=5 أجب بكلمة او كلمتین I

10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر  II 5x2=10 اكتب اسباب النزول  1
ESSAY TYPE 6x1=6 أجب بجملة او جملتین  II

9x5=45 أجب بفقرة  III 3x3=9 فسر اآلیة  III

2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) IV 3x3=9 بین اعراب ما تحتھ خط  IV

2x4=8 حل العبارة V

2x4=8 حل المسائل في ضوء القرآن VI
ESSAY TYPE

2x5=10 أجب بفقرة  VII

2x5=10 أعد مذكرة عن VIII



1x10=10 اكتب مقالة(صفحة واحدة) IX

الموضوع  : النحو الموضوع : البالغة

(العالمة   :80) (العالمة : 100)
OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

10x1=10 مثل للتالي 1 6x2=12 مثل للتالي  1

4x1=4 شكل األبیات II  SHORT TYPE

 SHORT TYPE 5x2=10 أجب بجملة او جملتین  II

6x2=12 أجب بجملة او جملتین  III 5x2=10 عرف  III

1x6=6 صحح األخطاء النحویة في الفقرة وشكلھا IV 2x2½=5 بین اعراب وتركیب ما تحتھ خط  IV

4x3=12 بین اعراب وتركیب ما تحتھ خط  V 3x3=9 بین بالغة العبارة V

5x3=15 أجب بسطرین اوثالثة اسطر  VI 7x2=14 كون VI

6x2=12 بین الشاھد     VII 4x3=12 أجب بسطرین او ثالثة اسطر VII
ESSAY TYPE    3x3=9 حّول  VIII

3x3=9 اشرح األبیات  VIII 3x3=9 اشرح األبیات IX

2x5=10 أعد فقرة X

الموضوع : التاریخ الموضوع  : األدب

(العالمة : 100)  (العالمة   : 100)
OBJECTIVE TYPE SHORT TYPE

1x10=10 icn-bp¯-cw sX-c-ª-Sp-s¯-gpXpI I 6x2=12 استعمل فى الجمل  1

ESSAY TYPE 10x1=10 اكتب المعاني II

5x4=20 Npcp-¡n D- -̄c-sa-gpXpI ( 8 h-cn) II 2x3=6 اشرح األبیات  III

10x5=50 hnhc-Ww X-¿m-dm-¡p-I (10 hcn) III 2x2=4 انثر األبیات    IV

2x10=20 hni-Zo-I-cn-¡p-I (2 t]Pv) IV ESSAY TYPE

4x4=16 أجب مفصال  V

4x4=16 اعد شخصیة VI

4x4=16 علق على العبارة اآلتیة VII

2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) VIII

الموضوع  : األردو

(العالمة   : 100)

10x1=10  ��ۡ ���۠ �� � ۠��ا۠ٮ  ۡ�
��

ٗ�ٓ��� ۠����ں ��  I

5x½=2½ �ۡ����
 �� ۠

�� وا�� اور � �ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط  ٗ
�� II

10x½=5 �ۡ����
 ��ٗ

��
 �� �ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط    ٗ

�� III

5x½=2½ �ۡ����
�ر۠�� ٗدۡ�� ا�ٗ��ٗط   �� ٗ��  ٗ

�� IV

5x1=5  �ۡ� ۠� ۡ�
�

 
ٗ

ۡ��ں ۠� ��ٗ
��

 �� ���وروں  V

7x1=7  �ۡ� ۠� ۡ�
�

���ں ��ۡ� ا�٘����ل  ۠
� VI

10x2=20  �ۡ� ۠� ۡ
� ���ں ��ۡ� ۠��ا۠ٮ د ۠

� 
ٗ

دو  ۡ�� ٘��ۡ�  VII

4x4=16 �ۡ� ۠� ۡ
� � ۨ��ر �� اۡ�� ۨ�ۡ��ا��اٗڡ ��ۡ� ۠��ا۠ٮ د

�� VIII

1x6=6

  appreciation] �ٗ�ۡ���٘ �� ��ٗ�ٗ ��ۡا �
��

�ر۠�� ٗدۡ��   ٗ
��

(one out of three)     �ۡ� ۠� ۡ�
�

 [

 IX

1x6=6  One out)   �ۡ����
� اۡ��  ����ٗ� �� ٗ����� 

��
�ر۠�� ٗدۡ��  ٗ

��

(of three

X



1x5=5

  ,Two passages)   �ۡ� ۠� ۡ�
�

 ��
۠
�  اۡ�� �� ٘���

��
�ر۠�� ٗدۡ�� 

ٗ
�� 

(one of syllabus / Two from News paper

XI

1x5=5

  ,Two passages)   �ۡ� ۠� ۡ�
�

 ��
۠
�  اۡ�� �� ٘���

��
�ر۠�� ٗدۡ�� 

ٗ
�� 

(one of syllabus / Two from News paper

XII

10 �ۡ� ۠�
ۡ

�   د
٘

��  �۠�ا۠��ٮ   
٘

�ر۠�� ٗدۡ�� ۨ�ۡ��ا��اٗڡ  �ۗۨ�ه ��   ��ا��ٮ
ٗ
�� XIII

عال�ة ثالثة

الموضوع : الحدیث الموضوع : التفسیر

(العالمة : 80) (العالمة : 100)

OBJECTIVE TYPE

6x1=6 اختر الصحیح من القوسین I

6x1=6 اكتب معاني األلفاظ II 5x2=10 اكتب اسباب النزول I

 SHORT TYPE 4x3=12 فسر اآلیة II

5x1=5 أجب بجملة او جملتین III 2x3=6 بین اإلعراب  III

5x3=15 بین السیاق IV 2x4=8 حل العبارة  IV

3x3=9 اشرح الحدیث V 2x4=8 حل المسائل في ضوء القرآن V

3x3=9 اجمع بین األحادیث  VI 2x2=4 بین بالغة اآلیة  VI

ESSAY TYPE 4x4=16 أجب بفقرة  VII

3x4=12 حقق المسئلة VII 4x5=20 اعد مذكرة  VIII

3x4=12 أجب مفصال VIII 2x8=16 اكتب مقالة (صفحة واحدة) IX
1x6=6 أكتب مذكرة (عشرة أسطر) IX

الموضوع : الفقھ الموضوع : المنطق

(العالمة : 80) (العالمة : 100)

OBJECTIVE TYPE OBJECTIVE TYPE

10x1=10 اكتب األحكام I 9x1=9 اختر الصحیح من القوسین I

 SHORT TYPE 10x1=10 وفق بین العمودین II

6x2½=15 أجب بسطرین او ثالثة اسطر II 8x2=16 مثل III

3x2=6 بین العلل والدالئل III 5x2=10 میز القضایا IV

2x4=8 حل العبارة  IV  SHORT TYPE

2x3=6 بین الخالف  V 10x2½=25 أجب بجملة او جملتین  V

ESSAY TYPE 5x2=10 عرف VI

4x5=20 حقق المسائل VI ESSAY TYPE

2x3=6 اكتب رأیك  مع السبب VII 5x4=20 اجب مفصال  VII

1x9=9 اكتب مقالة (صفحة واحدة) VIII

الموضوع : علم اللغة الموضوع  : األدب

(العالمة : 100) (العالمة   : 80)
SHORT TYPE SHORT TYPE

10x1=10 أجب بكلمة او كلمتین I 6x2=12 استعمل فى الجمل I

10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر II 4x4=16 أعد شخصیة  II

ESSAY TYPE 4x4=16 علق على العبارة  III

8x5=40 أجب بفقرة  III ESSAY TYPE



2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) IV 4x4=16 أجب مفصال IV

2x10=20 اكتب مقالة(صفحة واحدة) V

الموضوع  : النحو الموضوع  : األردو

(العالمة   : 100) (العالمة   : 100)

OBJECTIVE TYPE 10x1=10 ��ۡ ���۠ �� � �۠�ا۠��ں  ۡ�
��

ٗ���� ۠����ں ��  1

10x1=10 مثل للتالي 1 5x2=10 �ۡ� ۠� ۡ�
�

���ں ��ۡ� ا�٘����ل  ۠
� �� �� �

ۡ
� ���وروں �� ٘�ٙ�� II

5x1=5 شكل األبیات II 5x3=15 �ۡ����
���ں ��ۡ� �۠�ا۠ٮ  ۠

� 
ٗ

دو ۡ�� ٘��ۡ� III

 SHORT TYPE 3x5=15 �ۡ����
 �ۨ� اۡ�� اۡ�� ٗ�٘��ہ 

٘
�ر۠�� ٗدۡ�� ��ٗ����ٮ ٗ

��   IV

8x2=16 أجب بكلمة او كلمتین III 3x4½=13 ( Annotation) �ۡ����
 ��ٗ�ٗ� ��ۨ VI

1x6=6 صحح األخطاء النحویة في الفقرة وشكلھا IV 2x4=8 (Character Sketch) �ۡ� ۠� ۡ�
�

��دارى �ۨ� ٘�۠���ہ  VII

3x3=9 بین اعراب وتركیب ما تحتھ خط  V 2x3=6 �ۡ� ۠� ۡ�
�

 �
ۡ

� ��ٙ�٘ �� ���ٙ VIII

4x3=12 أجب بسطرین اوثالثة اسطر  VI  2x4=8 �ۡ� ۠� ۡ�
�

 
ٗ

ۡ��ں ۠� ٘
��ۡ�ٗ��ٙ IX

6x2=12 بین الشاھد    VII 1x10=10 �ۡ����
 

ٗ
�ٗ���ں

  X

3x2=6 انثر األبیات  VIII 1x5=5 �ۡ� ۠� ۡ�
�

 ��
۠

���٘ �ۡ�� ����ۡ��   XI

ESSAY TYPE  

3x4=12 أجب مفصال  IX

4x3=12 اشرح األبیات     X

الموضوع: العربیة المستخدمة (للفصل الثاني) (العالمة   : 100)
OBJECTIVE TYPE الموضوع: العربیة المستخدمة

10x1=10 اكتب المماثل العربي 1 (للفصل األول) (العالمة   : 100)

10x1=10 اكتب المماثل اإلنجلیزي II 2x7=14 أعد رسالة  تجاریة  1
 SHORT TYPE 2x7=14 أعد رسالة مالیة  II

5x2=10 استعمل في الجمل III 2x7=14 أعد رسالة عائلیة 

2x7½=15 ترجم من اإلنجلیزیة الى العربیة IV 2x7=14 أعد رسالة إعتذار  III

2x7½=15 ترجم من الملیباریة الى العربیة V 2x7=14 أعد رسالة  شكر IV

2x7½=15 ترجم من العربیة الى االنجلیزیة VI 2x7=14 أعد رسالة تھنئة  V

2x7½=15 ترجم من العربیة الى الملیباریة VII 2x5=10 أعد طلبا  VI
ESSAY TYPE 1x6=6 أكتب فقرة  VII

1x10=10 أعد خطبة حول موضوع VIII

عالیة رابعة

الموضوع : الحدیث الموضوع : التفسیر

(العالمة : 80) (العالمة : 100)

SHORT TYPE SHORT TYPE

5x1=5 أجب بجملة او جملتین I 4x2=8 بین اسباب النزول I

5x3=15 بین السیاق II 4x3=12 فسر اآلیة II

3x3=9 اشرح الحدیث III 3x3=9 بین اإلعراب III

2x3=6 اجمع بین األحادیث IV 4x5=20 حل المسائل فى ضوء القرآن IV

ESSAY TYPE 2x4=8 بین إعجاز اآلیة V

5x4=20 حقق المسألة V ESSAY TYPE

4x4=16 أجب مفصال VI 3x5=15 اكتب فقرة  VI

1x9=9 VII اكتب مقالة(صفحة ونصف) 3x6=18 أعد مذكرة VII
1x10=10 اكتب مقالة (صفحة واحدة) VIII

الموضوع : الفقھ المقارن الموضوع : التصوف
(العالمة : 100) (العالمة : 100)

SHORT TYPE SHORT TYPE



10x1=10 اكتب األحكام I 10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر 1

5x2=10 أجب بجملة اوجملتین II ESSAY TYPE

5x3=15 بین العلل والدالئل III 10x5=50 أجب بفقرة  II

4x4=16 بین الخالف IV 2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) III

3x5=15 حل العبارة  V

ESSAY TYPE

2x4=8 أجب مفصال VI

4x4=16 حقق المسائل VII

1x10=10 اكتب مقالة (صفحة ونصف) VIII

الموضوع : النقد والعروض الموضوع : تاریخ األدب

(العالمة : 100) (العالمة : 100)
SHORT TYPE SHORT TYPE

10x1=10 أجب بكلمة او كلمتین I 10x1=10 أجب بكلمة او كلمتین I

10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر  II 10x3=30 أجب بسطرین او ثالثة اسطر  II
ESSAY TYPE ESSAY TYPE

8x5=40 أجب بفقرة  III 8x5=40 أجب بفقرة  III

2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) IV 2x10=20 اكتب مقالة (صفحة واحدة) IV

الموضوع  : األدب الموضوع : اصول الفقھ

(العالمة   : 80) (العالمة : 80)
SHORT TYPE SHORT TYPE

6x2=12 انثر األبیات I

4x4=16 أعد مذكرة عمن یأتي II 5x2=10 مثل لما یأتي I

4x3=12 اشرح االبیات  III 5x2=10 اجب بجملة او جملتین II

ESSAY TYPE 4x3=12 أجب بسطرین او ثالثة اسطر III

4x4=16 أعد نقدا لألبیات IV 4x3=12 بین العلل والدالئل IV

2x4=8 أجب بفقرة V ESSAY TYPE

2x8=16 اكتب مقالة(صفحة واحدة) VI 5x4=20 اجب بفقرة V

2x4=8 حل العبارة VI

4x3=12 وفق المسائل لقواعد األصول VII


