
ALIYA NEW QUESTION PATTERN (UPDATED ON: 13/06/2022) 

 

 عالية أولي 

 

 (BA03,GA03,DA03) علوم القرآن   (BA05,GA05,DA05)مصطلح الحديث 

 50:  العالمة 50:  العالمة

 5x1=5 جملتين أوبجملة  أجب 5x2=10  1 جملتين أوبجملة  أجب 1

 6x2.5=15 عرف  5x3=15 2 ثالثة أسطر  أوبسطرين  أجب 2

 6x3=18 ثالثة أسطر  أوبسطرين  أجب 3x5=15  3 بفقرة  أجب 3

 3x4=12 بفقرة  أجب 2x5=10 4 مذكرة  اكتب 4

 

 

BA10, GA10)) الشافعي الفقه  (BA15, GA15, DA15) البالغة 

 50:  العالمة 80:  العالمة

 3x2 = 6 من خارج الكتاب  مثل للتالي 8x1=8 1 اختر الصحيح من القوسين 1

 5x2=10 جملتين أوبجملة  أجب 5x1=5 2 األحكام  اكتب 2

 4x2=8  عرف 5x2=10 3 جملتين أوبجملة  أجب 3

 3x2=6 انثر األبيات  3x3=9 4 ثالثة أسطر  أوبسطرين  أجب 4

 3x3=9 بين األحكام  البالغية للنصوص 3x3=9 5 العلل والدالئل اكتب 5

 3x2=6 حول حسب اإلرشادات 2x3=6 6 حل العبارة 6

 2x2.5=5 النصوص  أومثل بشواهد مناسبة من الشعر  3x2=6 7 عرف  7

   1x3=3 اكتب رأيك مع بيان السبب  8

  شكل العبارة 9
 إعرابي واحد( )يترك ربع العالمة لخطأ 

2x2=4 

  5x4=20 فصل المسائل 10

 

DA10)) الشافعي  الفقه   (BA23)يةرداللغة اال 

 50العالمة :  80العالمة :  

 5x1=5  نيچے ديے گيے الفاظ کی معنی لکھيے   8x1=8 1 اختر الصحيح من القوسين 1

 5x1=5 لکھيے نيچے ديے گيے الفاظ کی ضد  5x1=5 2 اكتب األحكام  2

 3x2=6  وروں کو جملوں ميں استعمال کيجيے امح 5x2=10 3 أجب بجملة أو جملتين 3

 3x1=3  جملوں کو صحيح کر کے لکھيے 3x3=9 4 أجب بسطرين أو ثالثة أسطر  4

 5x2=10 تين يا چارجملوں ميں جواب  لکھيے  3x3=9 5 بين اصطالح المنھاج  5

 2x3=6 تشريح کيجيے اشعار کی  2x3=6 6 حل العبارة 6

 URDU-ANY LANGUAGE 2.ANY.1)ترجمہ کيجيے  3x2=6 7 عرف  7

LANGUAGE-URDU) 
1x5=5 

 1x5=5  نظم کی تعريفی نوٹ تيار کيجيے 1x3=3 8 اكتب رأيك مع بيان السبب  8

  شكل العبارة 9
 )يترك ربع العالمة لخطأ إعرابي واحد( 

2x2=4 9  1 کہانی کا خالصہ لکھيےx5=5 

   5x4=20 10 فصل المسائل 10

 

 (BA04,GA04,DA04)الحديث   (BA02,GA02,DA02)القرآن 

 80:  العالمة 100:  العالمة

 5x1=5 اختر الصحيح من القوسين   7x1=7 1 اختر الصحيح من القوسين 1

 4x1=4   معاني األلفاظ  اكتب 6x1=6 2 معاني األلفاظ  اكتب 2

 5x3=15   أسباب النزول اكتب 6x2=12 3 جملتين أوبجملة  أجب 3

 4x3=12 فسر اآلية 5x3=15 4 بين السياق 4

 2x3=6    بين إعراب ما تحته خط 3x4=12 5 اشرح الحديث 5

 3x4=12 بين اآلتية  2x3=6 6 وفق بين األحاديث  6

 4x4=16 فقرة على ضوء اآليات  اكتب 3x4=12 7 حقق المسألة  7

 1x10=10  مقالة في صفحة  اكتب 4x5=20 8 بفقرة  أجب 8

  1x10=10 مقالة في صفحة  اكتب 9



 (BA24,GA24,DA24) التاريخ اإلسالمي  (BA24,GA24,DA24)  التاريخ اإلسالمي 

 50)للفصل الثاني فقط(  العالمة :    100)للفصل األول فقط(  العالمة :  

 5x1=5 أجب بكلمة أو كلمتين  10x1=10 1 أجب بكلمة أو كلمتين  1

 5x3=15 باختصارأجب  10x3=30 2 أجب باختصار 2

 3x5=15 أعد مذكرة 2x5=10 3 أعد الجدول الزمني للواقعات 3

 1x5=5 رد الشبهات / آراء المؤرخين 4x5=20 4 أعد مذكرة 4

 1x10=10 اكتب مقالة في صفحة  2x5=10 5 رد الشبهات 5

    2x5=10 بين آراء المؤرخين  6

    1x10=10 اكتب مقالة في صفحة  7

  

 (BA19, GA19, DA19) العربية المستخدمة  

 50العالمة : 

 8x1=8    اكتب المماثل العربي 1

 8x1=8 اكتب المماثل اإلنجليزي 2

 (BA26, GA26, DA26) الدراسات 8x1=8  استعمل في الجمل 3

  50:العالمة 1x5=5  أعد الحوار  4

 3x2=6 جملة أو جملتينأجب ب 1x7=7 1 أعد تقريرا 5

 3x3=9 أجب بسطرين أو ثالثة أسطر  1x5=5 2 ترجم إلي العربية  6

 4x5=20 أجب بفقرة  1x4=4 3 ترجم إلي لغتك 7

 3x5=15 أعد مذكرة 1x5=5 4  اكتب فقرة  8

 

 (BA18,GA18,DA18)النحو   (GA13, DA13)     فقه األسرة 

 50العالمة:  80العالمة : 

 10x1=10 1 One word / Short answer questions 5x1=5 جملة أو جملتينأجب ب 1

 7x2=14 2 Short answer questions in 6 lines  5x3=15 كون حسب اإلرشادات 2

 4x2.5=10 3 Short essays questions in 10 lines  4x5=20 أعرب 3

 6x2=12 4 Essay question  1x10=10 أكتب الشواهد لآلتية 4

    3x3=9 انثر األبيات  5

    5x5=25 أجب مفصال 6

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عالية ثانية

 (BA02, GA02, GA02)القرآن   (BA04, GA04, DA04)الحديث 

 80:  العالمة 100:  العالمة

معاني   اكتبجملتين /  أوبجملة  أجب 1

 األلفاظ

7x2=14 1 5 جملتين  أوبجملة  أجبx2=10 

 5x3=15 بين السياق 5x3=15 2 بين أسباب النزول 2

 3x3=9 اشرح الحديث 4x5=20 3 فسر اآلية عقال ونقال  3

 2x3=6 وفق بين األحاديث  4x4=16 4 فصل المسائل الفقھية على ضوء القرآن  4

 3x4=12 بين فقه الحديث 3x3=9 5 بين اإلعراب لما تحته خط  5

 2x5=10 حل العبارة 4x4=16 6 بفقرة  أجب 6

 2x4=8 رد الشبھات حول الحديث 1x10=10 7 مقالة في صفحة  اكتب 7

 1x10=10 مقالة في صفحة  اكتب 8   

 

 (BA10, GA10) )الفقه الشافعي   )الفصل الثالث   (BA10, GA10) الرابع( الفقه الشافعي )الفصل 

 80:  العالمة 80:  العالمة

 5x2=10 جملتين  أوبجملة  أجب 5x2=10 1 جملتين  أوبجملة  أجب 1

 5x2=10 بين العلل والدالئل  6x1=6 2 األحكام  اكتب 2

 3x2=6 عرف  4x2=8 3 بين العلل والدالئل  3

 2x3=6 رأيك مع بيان السبب  اكتب 3x2=6 4 عرف  4

 3x4=12 فصل المسائل  2x3=6 5 رأيك مع بيان السبب  اكتب 5

عن األسئلة   أجباقرأ الفقرة و 3x4=12 6 حل العبارة 6

 اإلعرابية

8x2=16 

عن األسئلة   أجباقرأ الفقرة و 3x4=12 7 فصل المسائل  7

 الخالفية  

4x2=8 

 شكل العبارة 8
 )يترك ربع العالمة لخطأ إعرابي واحد( 

4x5=20 8 عن األسئلة   أجباقرأ الفقرة و

 المسائلية

6x2=12 

 

 (DA10)  )الفصل الثالث(   الفقه الشافعي   (DA10) )الفقه الشافعي )الفصل الرابع 

 80العالمة :  80العالمة : 

 5x2=10 أجب بجملة أو جملتين  5x2=10 1 أجب بجملة أو جملتين  1

 3x2=6 عرف  6x1=6 2 اكتب األحكام  2

 2x5=10 اكتب مذكرة  3x2=6 3 عرف  3

 2x3=6 اكتب رأيك مع بيان السبب  2x4=8 4 اكتب مذكرة  4

 3x4=12 فصل المسائل  2x3=6 5 اكتب رأيك مع بيان السبب  5

اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة   3x4=12 6 حل العبارة 6

 اإلعرابية

8x2=16 

اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة   3x4=12 7 فصل المسائل  7

 الخالفية  

4x2=8 

 شكل العبارة 8
 )يترك ربع العالمة لخطأ إعرابي واحد( 

4x5=20 8   اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة

 المسائلية

6x2=12 

 

 (BA14, GA14, DA14) )األدب )الفصل الثالث   (BA14, GA14, DA14) ( رابعاألدب )الفصل ال 

 50:  ةالعالم 40:  ةالعالم

 4x2=8 استعمل فى الجمل 3x2=6 1 استعمل فى الجمل 1

 8x1=8 جملتين أوبجملة  أجب 5x1=5 2 معاني األلفاظ  اكتب 2

 2x4=8 عن الشخصيات اكتب 3X2=6 3 انثر األبيات  3

 2x4=8 علق على العبارات األتية 4x2=8 4 البناء أعد 4

 2x4=8 فقرة  اكتب 7x1=7 5  جملتين أوبجملة  أجب 5

 1x10=10 في صفحة  مقالة اكتب 2x4=8 6 اشرح األبيات  6

 

 



 (BA07, GA07, DA07) المنطق     (BA06, GA06, DA06)يدة العق 

 40: العالمة 50:  العالمة

 5x2=10 أجب بسطر أو سطرين  5x1=5 1 اختر الشارد  1

 3x3=9 اشرح األبيات  5x1=5 2 أجب بجملة أو جملتين 2

ِّل لآلتية  3  2x2.5=5 عرف اآلتية 4x1=4 3 مث 

 2x4=8 حقق المسائل  5x1=5 4 وفق بين العمودين  4

 2x4=8 أعد مذكرة 4x2=8 5 عرف اآلتية 5

    5x3=15 أجب مفصالا  6

ا 7     2x4=8 لآلتية  أعد تشجيرا

 

 

 (BA23)( ثالث )الفصل ال اللغة األردية   (BA23) ( رابع)الفصل ال األرديةاللغة 

 100العالمة  50العالمة : 

نيچے ديے گيے الفاظ کی معنی  1

  لکھيے  

5x1=5 1  محأوروں کی تشريح کر کے جملوں ميں

 5x2=10 استعمال کيجيے 

محأوروں کی تشريح کر کے جملوں  2

 ميں استعمال کيجيے 

3x2=6 2  تين يا چار جملوں ميں جواب ديجيے 

  6x2.5=15 

 3x2=6 3 تين يا چار جملوں ميں جواب ديجيے  3
 2x3=6 پس منظر   لکھيے 

 2x3=6 4 پس منظر   لکھيے  4
 3x5=15 پيراگراف  ميں جواب  لکھيے 

 2x3=6 5 اشعار کی تشريح کيجيے  5
 4x3=12 اشعار کی تشريح کيجيے 

 URDU-ARABIC.1)ترجمہ کيجيے 6

2.ARABIC-URDU) 

1x6=6 6 1)ترجمہ کيجيے.URDU-ARABIC 

2.ARABIC-URDU) 2x6=12 

 1x5=5 7  نظم کی تعريفی نوٹ تيار کيجيے 7
 1x5=5  نظم کی تعريفی نوٹ تيار کيجيے

 1x5=5 8 مختصر نوٹ تيار کيجيے  8

 مختصر نوٹ تيار کيجيے 

1x5=5 

 

 2x5=10 کرداری پر تبصرہ کيجيے  1x5=5 9 کرداری پر تبصرہ کيجيے  9

   10 
 1X10=10  مضمون لکھيے 

 

 (BA15, GA15) البالغة   (BA24, GA24, DA24) التاريخ اإلسالمي 

 50العالمة:  80العالمة: 

 10x1=10 أجب بجملة أو جملتين 5x2=10 1 من خارج الكتاب  مثل للتالي 1

 2x5=10 أجب مفصال 6x2=12 2 جملتين أوأجب بجملة  2

 2x5=10   مذكرةأعد  5x2=10 3  عرف 3

 2x5=10 رد الشبھات / اكتب آراء المؤرخين 3x3=9 4 بين بالغة العبارة 4

 1x10=10 اكتب مقالة في صفحة  5x2=10 5 انثر األبيات  5

    5x3=15 بين األحكام البالغية  للنصوص 6

    1x5=5 حول حسب اإلرشادات 7

  3x3=9 النصوصأومثل بشواهد مناسبة من الشعر  8

 

 (GA13, DA13) فقه األسرة )للفصل الرابع(  (GA13, DA13) فقه األسرة )للفصل الثالث(

50العالمة :  100العالمة :    

5x1=5 One word / Short answer 

questions 

1 9x1=9 One word / Short answer 

questions 

1 

4x3=12 Short answer questions in 6 lines  2 7x3=21 Short answer questions in 6 lines  2 

2x6=12 Short essays questions in 10 lines  3 5x6=30 Short essays questions in 10lines  3 

5x1=5  كلمة أو كلمتين  باختر الصحيح / أجب  4 1x10=10 Essay question  4 

3x2=6   10 5 أجب بسطرينx1=10  كلمة أو كلمتين  باختر الصحيح / أجب  5 

2x5=10   5 6 اكتب فقرةx2=10   6 أجب بسطرين 

   2x5=10   7 اكتب فقرة 



 عالية ثالثة

 (BA02, GA02, DA02)القرآن   (BA02, GA02, DA02)الحديث 

 80: العالمة 80:العالمة

 6x2=12 جملتين  أوبجملة  أجب 6x2=12 1 جملتين أوبجملة  أجب 1

 6x1=6 معاني األلفاظ  اكتب 4x3=12 2 بين أسباب النزول 2

 5x3=15 بين السياق 3x5=15 3 فسر اآلية عقال ونقال  3

 3x3=9 اشرح الحديث 2x3=6 4 بين اإلعراب لما تحته خط  4

 3x3=9 وفق بين األحاديث  2x4=8 5 مذكرة أعد 5

 اآلية)العلمي/البيانيبين إعجاز  6

 ( etcالتشريعي/التاريخي//

3X4=12 6  2 حقق المسألةx4=8 

 3x3=9 حل العبارة 1X5=5 7 بين اآلية مع بيان قضايا الساعة  7

 3x4=12 مفصال أجب 1x10=10 8 مقالة في صفحة  اكتب 8

 

 (BA10, GA10)للفصل الخامس( الفقه الشافعي(   (BA10, GA10) ( سادس )للفصل ال الشافعيالفقه 

 100العالمة:  100العالمة: 

 8x2=14 أجب بجملة أو جملتين  6x1=6 1 أجب بجملة أو جملتين  1

 5x1=5 اكتب األحكام  5x1=5 2 اكتب األحكام  2

 4x3=12 بين العلل والدالئل  4x3=12 3 بين العلل والدالئل  3

 5x4=20 الخالفحقق  4x2=8 4 بين اصطالح المنھاج  4

 3x4=12 حل العبارة 5x4=20 5 حقق الخالف 5

 3x4=12 اكتب رأيك مع بيان السبب  3x4=12 6 حل العبارة 6

 5x5=25 أجب مفصال 3x4=12 7 اكتب رأيك مع بيان السبب  7

    5x5=25 أجب مفصال 8

 

 (DA10)للفصلين(  الفقه الشافعي(   (BA11, GA11, DA11) أصول الفقه 

 لفصل الخامس( ل)

 50العالمة:  100العالمة: 

 3x2=6 أجب بجملة أو جملتين  8x2=16 1 أجب بجملة أو جملتين  1

 4x3=12 مثل لما يأتي  5x1=5 2 اكتب األحكام  2

 5x2=10 عرف  5x4=20 3 حقق الخالف 3

 2x4=8 أجب بفقرة  3x4=12 4 حل العبارة 4

 2x4=8 أجب مفصال 3x4=12 5 اكتب رأيك مع بيان السبب  5

 2x3=6 عد األصول اوفق المسائل لقو 5x5=25 6 أجب مفصال 6

   1x10=10 7 اكتب مقالة 7

   8   

 

 (BA11, GA11, DA11) أصول الفقه 

 س( سادلفصل الل)

  (BA07, GA07, DA07) المنطق 

 50العالمة:  80العالمة: 

 5x1=5 اختر الصحيح من القوسين 6x1=6 1 جملتين  أوبجملة  أجب 1

 5x1=5 جملتين أوبجملة  أجب 4x2=8 2 مثل لما يأتي  2

ِّل لآلتية  5x2=10 3 عرف  3  4x1=4 مث 

 5x1=5 ميز القضايا 4x2=8 4 بين العلل والدالئل  4

 4x2=8 عرف اآلتية 4x4=16 5 بفقرة  أجب 5

 5x3=15 مفصالا  أجب 5x4=20 6 مفصال أجب 6

/ وفق  عد األصولاوفق المسائل لقو 7

 المسائل للمقاصد 

4x3=12 

ا لآلتية 7  2x4=8 أعد تشجيرا

      

 

 

 

 

 



)للفصل الخامس(األدب   (BA14, GA14, DA14)  )األدب  )للفصل السادس (BA14( 

 100العالمة :  50العالمة : 

 6x2=12 استعمل فى الجمل   3x2=6 استعمل فى الجمل  1

 10x1=10 اكتب المعاني   5x1=5 اكتب المعاني  2

 2x3=6 اشرح األبيات   2x2.5=5 اشرح األبيات  3

 2x2=4 انثر األبيات   2x4=8 أجب مفصال 4 

 4x4=16 أجب مفصال  2x4=8 اعد شخصية  5

 4x4=16 اعد شخصية   2x4=8 علق على العبارة اآلتية 6

 4x4=16 علق على العبارة اآلتية  1x10=10 )صفحة واحدة(اكتب مقالة  7

 2x10=20 في صفحة اكتب مقالة     

 

 (GA13, DA13) فقه األسرة  (BA23) اللغة األردية 

 100العالمة :  100العالمة : 

محأوروں کی تشريح کر کے جملوں ميں  1

 استعمال کيجيے 

5x2=10 1 One word / Short answer 

questions 

9x1=9 

 6x2.5=15 2 Short answer questions in 6 lines 7x3=21  تين يا چار جملوں ميں جواب ديجيے  2

 2x3=6 3 Short essays questions in 10  پس منظر   لکھيے  3

lines 

5x6=30 

 3x5=15 4 Essay question 1x10=10  پيراگراف  ميں جواب  لکھيے  4

 10x1=10 اختر الصحيح / أجب في كلمة أو كلمتين  2x5=10 5 شخصيت بيان کيجيے  5

 URDU-ENGLISH.1)ترجمہ کيجيے 6

2.ENGLISH-URDU) 

2x5=10 6  5 أجب بسطرينx2=10 

تنقيدی جا 7 ليجيے اشعار کی تعريفی و  ئزہ 

  

2x5=10 7  2 اكتب فقرةx5=10 

    1x4=4 مختصر نوٹ تيار کيجيے  8

    2x5=10  کرداری پر تبصرہ کيجيے  

    1X10=10  مضمون لکھيے  

 

 

)للفصل الخامس( الدراسات  (BA26, GA26, DA26)  للفصل السادس( الدراسات(  (BA26, GA26, DA26) 

 100:العالمة  50:العالمة

 10x3=30 أجب بسطرين أو ثالثة أسطر   3x2=6 جملة أو جملتينأجب ب 1

 5x5=25 أجب بفقرة   3x3=9 أجب بسطرين أو ثالثة أسطر  2

 5x5=25 أعد مذكرة  4x5=20 أجب بفقرة  3

 2x10=20 اكتب مقالة في صفحة   3x5=15 أعد مذكرة 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)للفصل الخامس( النحو  (BA18) 

 80:العالمة

 7x1=7 اجب بكلمة أو كلمتين 1

 4x1=4 شكل األبيات  2

 7x2=14 كون الجمل حسب اإلرشادات 3

 6x1.5=9 كمل الفراغ 4

 4x3=12 اجب باألبيات  5

 4x3=12 اجب بسطرين  6

 3x4=12 بين الشواهد مع بيان القواعد  7

 1x10=10 اكتب اإلعراب لآلتية  8



 عالية رابعة

 (BA08, GA08, DA08)التصوف  (BA14, GA14, GA14) األدب 

 )للفصل السابع(    80العالمة :  )كتاب مفتوح(   100: العالمة 

 10x3=30 أسطر ثالثة أجب بسطرين أو  1
 5x2=10 جملة أو جملتينأجب ب 1

 8x2=16 بين الدالئل اللغوية 5x3=15 2 بين السياق 2

 2x2=4 األبيات انثر  4x5=20 3 علق على اآلتية 3

 4x3=12 األبيات اشرح  4x5=20 4 حقق المسألة  4

 2x4=8 أعد ترجمة ذاتية  3x5=15 5 أعد مذكرة 5

 2x4=8 اكتب عن الشخصيات  6   

 3x4=12 علق على العبارة اآلتية/ أعد قصة قصيرة  7   

 1x10=10 اكتب مقالة في صفحة  8   

 

 

(BA14, GA14, GA14) األدب   (BA16, GA16, DA16)تاريخ األدب 

 50العالمة:  )للفصل الثامن(    80العالمة : 

 6x2=12 جملتين أوبجملة  أجب 3x4=12 1 علق  على العبارة 1

2 

 عن شخصية )أبطال اكتب

  القصص...( 

3x4=12 

2 

 3x5=15 الحركات األدبيةفقرة عن  اكتب

 7x1=7  كمل الجدول الزمني   7x2=14 3  أنثر األبيات  3

 2x3=6 ترجمة ذاتية اكتب 3x4=12 4 قرائة ذائقة عن اآلتية  اكتب 4

 1x10=10 مقالة في صفحة  اكتب 3x4=12 5 اكتب فقرة  5

  2x4=8 األبيات  اشرح 6

 1x10=10  في صفحة   مقالة اكتب 7

 

 

(BA17, GA17)  والعروضالنقد  Mother tongue other than Malayalam  

  :100Marks (BA22, GA22, DA22) 100: العالمة

ف 1  2x25.=5 20=2x10 Answer in one word 1   عرِّ

 4x2.5=10 10=2x5 Write synonym 2 أنقد األبيات  2

 10x3=30 12=2x6 Change structure of sentence ثالثة أسطر  أوبسطرين  أجب 3

without change meaning 

3 

 4x2=8 18=3x6 Edit the sentence 4 )علم العروض(  بين اآلتية 4

 3x4=12 =205x4 Answer in no less than half a  فقرة   اكتب 5

page  

5 

 5x5=25 2x5=10 Appreciation note 6 اكتب مذكرة  6

 1x10=10 1x10=10 Answer in two pages 7 في صفحة   أدبية مقالة أعد 7

 

 (BA13) فقه األسرة  (BA24, GA24, DA24) التاريخ اإلسالمي

80العالمة :   100العالمة :  

10x1=10 10 1 أجب بكلمة أو كلمتينx1=10 One word /Very Short answer 

questions 3lines 

1 

10x2=20 4 2 أو سطرين   بسطر  أجبx3=12 Short answer questions in 6 lines 2 

2x5=10 2 3 أعد الجدول الزمني لآلتيةx5=10 Short essay questions in 10 lines 3 

5x4=20  5 4 اكتب فقرةx1=5 4 اختر الصحيح / وفق بين العمودين 

2x5=10  10 5 اكتب عن رجال التاريخx3=30  5 أجب بسطرين أو ثالثة أسطر 

5x2=10 5 6 اكتشف األمكنة من الخريطةx5=25 6 أعد مذكرة 

   2x4=8  7 بين اآلتية 

 

 

 



 (BA20, GA20, DA20) )تقوية العربية )للفصل السابع فقط   (BA21, GA21, DA21)تقوية اإلنجليزية 

  

 

 100العالمة:  80العالمة : 

1 

 8x2=16 اقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة اآلتية

2x10=20 Read passages and respond to 

questions(Oral)(skills: phonetic, 

awareness, fluency, 

comprehension, overview, 

skimming, scanning) 

1 

2 

 8x2=16 أعرب ما تحته خط من الفقرة اآلتية

2x10=20 

 

1x20=20 

Listen to lectures or a classroom 

discussion then respond to 

questions (oral)  Listen to a short 

video and prepare subtitles   

2 

 شكل العبارة 3
 3x5=15 )يترك ربع العالمة لخطأ إعرابي واحد( 

1x20=20 Speak in to a microphone about 

familiar topics 

3 

4 

األخطاء النحويةصحح   3x5=15 

1x20=20 Group discussion on a specific 

topic (skills: communication, 

reasoning ability, Time 

management, Leadership skills, 

Imitativeness..) 

4 

    1x8=8 اكتب مضمون الفقرة بعبارتك  5

    2x7=14 بين المحترزات 6

    2x8=16 اشرح العبارة 7

 

 (BA22, GA22, DA22) اللغة األم  (BA20, GA20, DA20) تقوية العربية )للفصل الثامن فقط(

80العالمة :  100العالمة :    

2x10=20  :قراءة الفقرة وإجابة األسئلة شفويا )المهارات
قواعد النطق، انطالق اللسان، الفهم 

 واإلطالع، سرعة القراءة(  

1 10x1=10 ഒറ്റവാക്കില് ഉത്തരമെഴുതുക 1 

2x10=20 

 

1x20=20 

االستماع إلي المحاضرات ثم إجابة األسئلة 

 شفويا، 

االستماع إلي الفيديوهات القصيرة وإعداد  

 العناوين 

2 5x2=10 പരയായപദം എഴുതുക 2 

1x20=20  التحدث في الميكروفون حول الموضوعات

 المعروفة
3 6x2=12 അര്ത്ഥ വയതയാസം കൂടാമത 

വാകയഘടനയില് ൊറ്റം 
വരുത്തുക 

3 

1x20=20  المناقشات الجماعية حول الموضوعات

)المھارات: مھارات التواصل ، القدرة المعينة 

علي التفكر، إدارة الوقت, مھارات القيادة, 

 التقليد(

4 6x3=18 മതറ്റുതിരുത്തി 
ൊറ്റിമയഴുതുക 

4 

  5 2x5=10 ആസവാദനക്കുറിപ്പ് 
തയ്യാറാക്കുക 

5 

  6 4x5=20 അരപുറത്തില് കുറയാമത 
ഉപനയസിക്കുക 

6 

  7 1x10=10 രണ്ടു പുറത്തില് കുറയാമത 
ഉപനയസിക്കുക 

7 

 

 (BA26, GA26, DA26) الدراسات

 100:العالمة

 10x3=30 أجب بسطرين أو ثالثة أسطر  1

 5x5=25 أجب بفقرة  2

 5x5=25 أعد مذكرة 3

 2x10=20 في صفحة  اكتب مقالة 4


