
THAMHEEDIYYA NEW QUESTION PATTERN (ISSUDE BY 20/02/2021) 

 
 التمهيدية األولي 

 (BM02,GM02,DM02) التربية اإلسالمية      (BM05,GM05,DM05)  (الصرف التطبيقي )الفصل األول

80العالمة:  80العالمة:    

5x1=5 األوزان  اكتب  1 8x1=8 مفردات الجموع وجموع المفردات اكتب  1 

5x1=5 المعنى مراعيا لصيغ األفعال    اكتب  2 5x1=5 األضداد اكتب  2 

6x1=6 5 3 وفق بين العمودينx1=5 المعنى اكتب  3 

5x1=5 5 4 كمل الجملة بصيغة مناسبةx1=5  4 اختر حروف التعدية 

4x2=8 5 5 عربx2=10  5 استعمل في الجمل 

4x2.5=10 2 6 ميز مما يأتيx2.5=5 6 ترجم إلى لغتك 

5x3=15  2 7 صرف حسب اإلرشاداتx2.5=5 7 اشرح األبيات 

5x2=10 حسب اإلرشادات أجب  8 1x5=5 8 بين النحو من الفقرة اآلتية 

5x2=10  5 9 امأل الجداولx2=10 9 أجب بسطر أو سطرين 

3x2=6 3 10 اكتب المجرد لألفعال اآلتيةx4=12 10 أجب مفصال 

   2x5=10 11 اكتب فقرة 

 

MALAYALAM . (BM12,GM12,DM12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (BM04,GM04,DM04) النحو التطبيقي 

Mark:50  : 40العالمة  

1 വാക്യത്തില് പ്രയ ാഗിക്കുക് 

 

5x1=5 5x1=5  1 اختر الصحيح من القوسين 

2 ശരി ുത്തരം ക്ണ്ടെത്തുക് 4x2=8 4x1=4  2 أجب بجملة أو جملتين 

3 ആശ ം വയക്തമാക്കുക് 3x3=9 3x3=9 3 أعرب 

4 ണ്ടെറ്റു െിരുത്തിണ്ട ഴുെുക്  5x2=10 4x2=8  4 اكتشف من النصوص اآلتية 

5 അരരുറത്തില് ക്ുറ ാണ്ടെ 
ഉരന്യസിക്കുക്  

2x5=10 3x2=6  5 شكل العبارة 

6 ഒരു രുറത്തില് ക്ുറ ാണ്ടെ 
ഉരന്യസിക്കുക്   

1x8=8 4x2=8 6 كون جملة حسب اإلشارة 

 

Mother Tongue  other than Malayalam  

(BM12,GM12,DM12) 
 الصرف التطبيقي )الفصل الثاني(  

(BM05,GM05,DM05) 

50العالمة :   80 العالمة : 

1 Use the word in the sentence 5x1=5 5x1=5 األوزان  اكتب  1 

2 Choose the correct answer 4x2=8 5x1=5 المعنى مراعيا لصيغ األفعال    اكتب  2 

3 Explain the meaning 3x3=9 6x1=6 3 وفق بين العمودين 

4 Edit the sentence 5x2=10 5x5=5 4 كمل الجملة بصيغة مناسبة 

5 Answer in no more than half page 2x5=10 3x2=6 5 عرب 

6 Answer in no more than one page  1x8=8 4x2.5=10  6   ووجوه اإلعالل األصلبين 

 5x3=15  7 صرف حسب اإلرشادات 

4x2=8 8 مثل لآلتي 

5x2=10 حسب اإلرشادات أجب  9 

10x1=10  10 امأل الجدول 

   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  (BM09,GM09,DM09) الكتابة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (BM11) اللغة األردية   

50العالمة :  100العالمة :    

7x1=7 بالرسم العربي الكلمات انسخ  1 10x2=20 ےيحروف مال کر لفظ بنائ ےيگ ےيد چےين 
  ےيلکھ

   

1 

5x3=15 7 2 انسخ الجمل بالرسم العربيx1=7 2   واحد یالفاظ ک ےيگ ےيد چےين 

8x1=8 7 3 صحح األخطاء اإلمالئيةx1=7 3 ےيجمع لکھ یالفاظ ک ےيگ ےيد چےين 

1x5=5  7 4 كمل القصةx1=7 4 ےيضد لکھ یالفاظ ک ےيگ ےيد چےين 

1x7=7 طبة / تقريرا أعد خ  5 7x1=7 اردو ا  لفاظ   یالفاظ ک ےيگ ےيد چےين
 ےيلکھ

5 

4x2=8  8  أعد أربعة أسئلة من الفقرةx1=8 6 ےينمبروں  اورلفظوں سے بھر 

   5x2=10 ںيلفظوں کو جملوں م ےيگ ےيد چےين 
 ےيجياستعمال ک

7 

   8x2=16 8 ےيسوالوں کے جوابات لکھ 

 4x2=8 9 ےيجيجملوں کا ترجمہ ک ےيگ ےيد چےين 

2x5=10 10 ےيلکھ  راگرافيپ 

  (BM08,GM08,DM08) القراءة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (BM06,GM06,DM06) السماع   

50العالمة :   50العالمة : 

حوار حول القدر المشترك من أدب  20

 األطفال
 1 إعداد خالصة الفيديو 40 1

 2 إجراء مناقشة بسيطة حولها 10 2 أسئلة بسيطة منه 10

إعداد قائمة بما قرأه )مع اسم المصنف  20

 وموضوع الكتاب..(
 (BM07,GM07,DM07) المحادثة    3

ةتقوية اإلنجليزي    (BM10,GM10,DM10) : 50العالمة 

010العالمة :   1 المناقشة الجماعية  30 

 2 اإللقاء االرتجالي 20 1 إعداد خالصة الفيديو  35

    2 المناقشة الجماعية  35

    3 اإللقاء االرتجالي  30

    

   



 

 التمهيدية الثانية

 (BM02,GM02,DM02) التربية اإلسالمية   (BM09,GM09,DM09) الكتابة   

50العالمة :  80العالمة :    
7x1=7 8 1 بالرسم العربي الكلمات انسخx1=8 1 اكتب مفردات الجموع وجموع المفردات 
5x3=15 5 2 انسخ الجمل بالرسم العربيx1=5 2 اكتب األضداد 
8x1=8 5 3 صحح األخطاء اإلمالئيةx1=5 3 المعنى اكتب 
1x5=5  5 4 كمل القصةx1=5  4 اختر حروف التعدية 
1x7=7  5 5 أعد خطبة / تقريراx2=10  5 استعمل في الجمل 
4x2=8  2 6 أعد أربعة أسئلة من الفقرةx2.5=5 6 عرب 

   2x2.5=5 7 انثراألبيات 

   1x5=5 8 بين النحو من الفقرة اآلتية 

 5x2=10 9 أجب بسطر أو سطرين 

3x4=12 10 أجب مفصال 

2x5=10 فقرة اكتب  11 
 

MALAYALAM . (BM12,GM12,DM12)   النحو التطبيقي (BM04,GM04,DM04) 

Mark:50  : 50العالمة  

1 വാക്യത്തില് പ്രയ ാഗിക്കുക് 

 

5x1=5 5x2=10  1 كون جملة 

2 ശരി ുത്തരം ക്ണ്ടെത്തുക് 4x2=8 5x2=10  2 حول حسب اإلرشادات 

3 ആശ ം വയക്തമാക്കുക് 3x3=9 5x2=10 3 مثل للتالي 

4 ണ്ടെറ്റു െിരുത്തിണ്ട ഴുെുക്  5x2=10 3x3=9 4 أعرب 

5 അര രുറത്തില് ക്ുറ ാണ്ടെ 
ഉരന്യസിക്കുക്  

2x5=10 5x1=5 5 اختر من التصريحات اآلتية 

6 ഒരു രുറത്തില് ക്ുറ ാണ്ടെ 
ഉരന്യസിക്കുക്   

1x8=8 6x1=6 6 اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة النحوية 

 

Mother Tongue  other than Malayalam  

(BM12,GM12,DM12) 
50العالمة :  

1 Use the word in the sentence 5x1=5 

2 Choose the correct answer 4x2=8 

3 Explain the meaning 3x3=9 

4 Edit the sentence 5x2=10 

5 Answer in no more than half page 2x5=10 

6 Answer in no more than one page  1x8=8 

 

 

    

    

  

   

 الموضوع: أردو
100العالمة:     

10x1=10   1  نيچے ديے گيے الفاظ کی معنی لکهيے 
10x1=10 

 

 2 ارشادات کے مطابق عمل کيجيے

7x1=7 

 

 3 نيچے ديے گيے الفاظ کی ضد لکهيے

5x1=5  نيچے ديے گيے الفاظ کی واحد  اور جمع

  لکهيے

4 

5x1=5 5 محاوروں کی معنی      لکهيے 
5x1=5 6 مصرعوں کا صحيح جوڑ مالئيے 
6x2=12  نيچے ديے گيے لفظوں کو جملوں ميں

 استعمال کيجيے
7 

10x2.5=25 8 تين يا چارجملوں ميں جواب  لکهيے 
3x2=6 9 مندرجہ ذيل اشعار کو نثرميں لکهيے 
1x5=5 10 ترجمہ کيجيے 
2x5=10 11  پيراگراف  لکهيے 



   

 

 

  (BM08,GM08,DM08) القراءة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (BM06,GM06,DM06) السماع   

50العالمة :   50العالمة : 

حوار حول القدر المشترك من أدب  20

 األطفال
 1 إعداد خالصة الفيديو 40 1

بسيطة منهأسئلة  10  2 إجراء مناقشة بسيطة حولها 10 2 

إعداد قائمة بما قرأه )مع اسم المصنف  20

 وموضوع الكتاب..(
 (BM07,GM07,DM07) المحادثة    3

ةتقوية اإلنجليزي    (BM10,GM10,DM10) : 50العالمة 

010العالمة :   1 المناقشة الجماعية  30 

 2 اإللقاء االرتجالي 20 1 إعداد خالصة الفيديو  35

    2 المناقشة الجماعية  35

    3 اإللقاء االرتجالي  30

    

   


