
Avwjg cÖ_g el© mgvcbx cixÿv - 2020 Bs 

  

 myiv Avb-wbmv: AvqvZ b¤̂i: 1 - 3, 11, 13 - 16, 17 - 18, 29 - 31, 47 - 48,  

      58 - 59, 65 - 68, 116 - 121| 

 myiv Avj gv‡q`v: AvqvZ b¤̂i: 1 - 2, 06, 15 - 17, 27 - 31, 35 - 37, 38 - 40, 

        54 - 56, 90 - 92, 116 - 118 

 1wU  kv‡b byhyj _vK‡e| 

 : wb‡¤œi welq¸‡jvi msÁv wjL/Kv‡K e‡j/ Kx/ ej‡Z Kx eyS ?   

 

1| †WUv KwgDwb‡Kkb  2| e¨vÛ DB_   3| wmb‡µvbvm I A¨vwmb‡µvbvm 

4| Hotspot, Bluetoth, Wifi, Wimax   5| †gvevBj †dvbi wewfbœ cÖRb¥ 

6| dvBevi  AcwUK¨vj K¨vej, UzB‡÷W †cqvi K¨vej  7| gvB‡µvI‡qe, m¨v‡UjvBU 

 

 

1| †WUv UªvÝwgkb †gvW e¨vL¨v Ki| 

 2| AcwUK¨vj dvBevi K¨vej‡K ‡bUIqvK© e¨vK‡evb ejv nq - e¨vL¨v Ki| 

 3| nv‡ei †P‡q myBP DËg - e¨vL¨v Ki| 

  

 

1| LAN, MAN, WAN 

     2| A¨vwmb‡µvbvm I wmb‡µvbvm †KvbwU ‡ewk Dc‡hvMx | 

     3| Simplex, Half Duplex, Full Duplex 

     4| BDwbKv÷, gvwëKv÷, eªWKv÷ 

     5| U‡cvjwR (wis, evm, †gk, wUª, nvBweªW) 

 

 : wb‡¤œi welq¸‡jvi msÁv wjL/Kv‡K e‡j/ Kx/ ej‡Z Kx eyS ?   

 

1| msL¨v c×wZ     2| msL¨v c×wZi ‡em, cÖKvi 

3| `kwgK, AKUvj, †n·v‡Wwm‡gj, evBbvix 4| †KvW (BCD, ASCII, EBCDIC, UNI Code) 

5| jwRK †MBU     6| †g․wjK †MBU (AND, OR, NOT) 

7| mve©Rbxb †MBU (NAND, NOR)  8| Gb‡KvWvi wW‡KvWvi      9|  A¨vWvi 

 

 



 

1| 7D ‡Kvb ai‡bi msL¨v e¨vL¨ Ki|      

2| 3 wfwËK msL¨v c×wZ e¨vL¨v Ki| 

3| 2 Gi cwicyi‡Ki ¸iæZ¡ eywS‡q wjL| 

4| 1 + 1 = 1 Ges 1 +  1 = 10 Kxfv‡e nq - e¨vL¨v Ki|       

5| A + 6 = 10 ‡Kb ? e¨vL¨v Ki| 

6| †Kv‡WW †WUv‡K Avb‡Kv‡WW WvUvq iƒcvšÍ‡ii wWfvBmwU e¨vL¨v Ki| 

7| OR Gate Gi Zzjbvq X-OR ‡MBU Gi myweav e¨vL¨v Ki| 

8| eywjqvb A¨vj‡Reªvi •ewkó¨ ¸‡jv wjL| 

 

 

1| MvwbwZK mgm¨v: †Wwm‡gj, A±vj, evBbvix, †n·v‡Wwm‡gj msL¨v c×wZi g‡a¨ cvi¯úwiK iƒcvšÍi| 

2| evBbvix  (†hvM/we‡qvM)|    

3| 2 Gi cwicyiK c×wZ‡Z †hvM| 

4| 3 BbcyU wewkó wW giM¨v‡bi my‡Îi cÖgvb| 

5| ïaygvÎ †g․wjK †MB‡Ui mvnv‡h¨ I NAND †MB‡Ui mvnv‡h¨ X-OR, X-NOR ‡MB‡Ui ev Í̄evqb †`LvI| 

6| nvd A¨vWvi Øviv dzj A¨vWvi ev Í̄evqb †`LvI| 

7| mij Ki/cÖgvb Ki/ jwRK mvwK©U AsKb Ki| (eB‡qi D`vniY ¸‡jv) 

 

 : wb‡¤œi welq¸‡jv msÁv wjL/Kv‡K e‡j/ Kx/ ej‡Z Kx eyS ?   

         WvUv‡eR, DBMS, RDBMS, wdì, †iKW©, Kx wdì, cÖvBgvix Kx, K‡¤úvwRU cÖvBgvix Kx, d‡ib Kx 

 

 

DBMS Gi myweav/ Amyweav/ cÖv_wgK KvR/ e¨envi|    2| wdì I †iK‡W©i cv_©K¨| 

 3| B‡Ûw·s I mwU©s  Gi cv_©K¨/myweav-Amyweav|       4| ỳwU †Uwe‡ji g‡a¨ wi‡jkb •Zixi kZ©| 

 

 

1| †WUv UvBc m¤ú‡K© we Í̄vwiZ eY©Yv | 

2| ‡WUv UvBc wi‡jkb ( One to One, Many to One, One to Many, Many to Many) 

 

(we:`ª: AbjvBb K¬vm †_‡K mn‡hvwMZv wb‡Z n‡e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subject: English First Paper 

    1 . Text (Units - 8,9) 

     Reading Text : 60 Marks ( Based on  Advanced First paper) 

    2. Writing Test: 40 Marks                                            (New Edition) 

(a) paragraph:  (i) Human Rights   (ii) Diaspora  (iii) Globalisation 

(b) Completing story: (i) A Hare and A Tortoise  

                                     (ii) Sheikh Saadi   

                                     (iii) Wisdom of  king Solomon. 

(c) Informal Letters:   

  (i) To your friend expressing your condolence at the death of your friend's father   

 (ii) Describing the recent fair of your village.   

 (iii) To your brother describing the importance of learning English  

(d) Graph / Chart:  

(i) A chart on the number of  mobile  phone and internet users in Bangladesh 

(ii) Graph on the choice of profession by educated people in our country. 

(iii) A graph on the infant mortality rate from 2005 to 2012 

(e) Main theme/Summary:  (i) The lake Isle of Innisfree ' by W.B. yeats. 

                                               (ii) From "September 1, 1939" by W.H. Auden  

                                               (iii) 'She walks in Beauty' by lord Byron. 

 

Subject: English Second Paper 

      

   1 . Grammar : 60 Marks  

a) Article    b) Preposition 

c) Right from of Verb  d) Transformation 

e) Narration    f) Punctuation 

g) Gap filling with special clues. 

h) Completing Sentence 

 (N.B. you are suggested to go through Advanced second paper Model) 

    2. Writing: 40 Marks. Questions (50-60) for grammatic items (New Edition) 

(a) Paragraph                             

    (i) Traffic jam      (ii) Television     (iii) Physical Exercise 

(b) Report Writing:     

(i) Uses and Abuses of satellite Channels 

     (ii) Slum Dwellers     (iii) Global Warning 

    (c) Applications:  

        (i) To principal for the remission of delay fine. 

        (ii) To principal for some money for study tour. 

        (iii) To principal for increasing library facilities. 

    (d) composition: 

       (i) Population problem in Bangladesh. 

       (ii) Your favourite Hobby. 

       (iii) Natural Calamities in Bangladesh. 



    1g Aa¨vq †_‡K 10g Aa¨vq ch©šÍ| †gBb eB †_‡K ‣be¨w³K I m„Rbkxj mKj cÖkœ Kiv n‡e| 

  cª_g Aa¨vq: Drcv`b m¤¢vebv †iLv I A_©‣bwZK e¨e¯’vmgyn| 

  wØZxq Aa¨vq: Dc‡hvM, Pvwn`v, †hvMvb, w ’̄wZ¯’vcKZv I fvimvg¨| 

  Z…Zxq Aa¨vq: µgn«vmgvb cÖvwšÍK Drcv`b wewa| 

  PZz_© Aa¨vq: c~Y© cÖwZ‡hvwMZv I GK‡PwUqv evRv‡ii fvimvg¨| 

  cÂg Aa¨vq: gRyix wba©viY, Avw_©K I cÖK…Z gRyix| 

  lô Aa¨vq: g~ja‡bi MwZkxjZv, aviYv, MVb| 

  cª_g Aa¨vq: evsjv‡`‡ki A_©bxwZi ‣ewkó¨ I MwZaviv| 

  wØZxq Aa¨vq: K…wl wecbb, K…wl FY| 

  Z…Zxq Aa¨vq: wk‡íi ¸iæZ¡, mgm¨v I mgvavb| 

  PZz_© Aa¨vq: g¨vj_v‡mi RbmsL¨v I Kvg¨ RbmsL¨v ZË¡| 

    cÖ_g Aa¨vq: j¨ve‡iUixi wbivc` e¨envi|  

    wØZxq Aa¨vq: ¸YMZ imvqb| 

    Z„Zxq Aa¨vq: †g․‡ji ch©ve„Ë ag© I ivmvqwbK eÜb | 

    cÂg Aa¨vq: Kg©g~Lx imvqb| 

    cÖ_g Aa¨vq: cwi‡ek imvqb|

 

 1(A) : 2(vi), 2(x), 3(i), 4(v) 

 1(B) : 2(vi, ix), 3(i, iv, v), 6(iii), ii (iii), m„Rbkxj: 3,8,12 

 2(B) : 3(iii), 5(iv), 7(i), 8(iv,vii), 9(iii), D`vinb: 4,8 m„Rbkxj: 10 

 3(A) : 6(i, vii, xiii), 

 3(B) : 3(i), 4(ii), 5(ii), 7(iv) 

 3(C) : 1(i), 2(iii), 3(iv), 4(iii) 

 3(D) : 2(ii) 

 3(E) :  D`v- 1,3  Aby-7(iii), 9(iv), 10(iii) 

 4(A) : 3(ii), 4(ii), 5(i), 7(i), 9(v), 13(i), 18(i) 

 5(A) : 2(iv), 5(i), 6(i,iii) 

 5(B) : 3(vi), 4(iv), 4(vi), m„Rbkxj- 4,27 

 6(A) : 3(iii,vi), 4(ii), 7(i) 

 6(B) : 2(i,ii), 4(i), 4(iii), 4(v) m„Rbkxj- 13 



 7(A) : 2(v), 3(i), 5(i,v) 

 7(B) : 7(i), 8(iii), 9(i,iv), 10(iv) 

 7(C) : 3(i), 4(i), 5(i), 7(i,ii) 

 7(D) : 1(viii), 2(i,iii) 

 7(E) : 3(i), 5(i) 

 7(F) : D`v- (1,2,3) m„Rbkxj-3,6,9,12,26,37 

 9(A) : 1(v) 2(iii,iv), 5(v,vii), 6(i,ii) 

 9(B) : g~j wbq‡g AšÍiR-sinx, tanx,e
x
,lnx 

 9(F) : 2(ii,vi) 3(i), 4(vi), 6(i), 7(i), 8(i) 

 9(H) : 1(i), 2(i), 3(i), 4(ii) 

 9(I) : 1(i), 3(iii,iv), D`v- 5-6, m„Rbkxj-1,5,8,18,26,38,40 

10(G) : m„Rbkxj-8,46, 

   

 

 cÖ_g Aa¨vq: †Kvl I Gi MVb    wØZxq Aa¨vq: †Kvl wefvRb 

 PZz_© Aa¨vq: AbyRxe     cÂg Aa¨vq: •kevj I QÎvK  

 lô Aa¨vq: eªv‡qvdvBUv I †Uwi‡WvdvBUv  mßg Aa¨vq: bMœexwR I Ave„ZexwR Dw™¢` 

 Aóg Aa¨vq: wUmy¨ I wUmy¨Zš¿    `kg Aa¨vq: Dw™¢` cÖRbb 

 GKv`k Aa¨vq: Rxe cÖhyw³  

  cÖ_g Aa¨vq: cÖvYxi wewfbœZv I †kÖYxweb¨vm  wØZxq Aa¨vq: nvBWªvi AskUzKz 

  lô Aa¨vq: eR¨© I wb®‥vkb      

 wØZxq Aa¨vq: ‡f±i  Z„Zxq Aa¨vq: MwZwe`¨v  lô Aa¨vq: gnvKl© I AwfKl©   

 mßg Aa¨vq: c`v‡_©i MvVwbK ag©  beg Aa¨vq: Zi½  `kg Aa¨vq: Av`k© M¨vm I M¨v‡mi MwZZË¡

(DwjøwLZ Aa¨vq¸‡jv †_‡K bgybv m„Rbkxj wn‡m‡e gv`ivmv †ev‡W©i 2016-2019 mv‡ji cÖkœ) 

    Aa¨vq-1 : ZvcMwZwe`¨v       Aa¨vq-2: w ’̄i Zwor  

    Aa¨vq-5: ZvwoZ‡P․¤̂K Av‡ek I cwie©Zx cÖevn     Aa¨vq-6: R¨vwgwZK Av‡jvK weÁvb  

    Aa¨vq-8: AvaywbK c`v_©weÁv‡bi m~Pbv             Aa¨vq-9: cigvbyi g‡Wj I wbDwK¬qvi c`v_©weÁvb 

               (DwjøwLZ Aa¨vq¸‡jv †_‡K bgybv m„Rbkxj wn‡m‡e gv`ivmv †ev‡W©i 2016-2019 mv‡ji cÖkœ) 

  



 ٠٥-)الف( القواعد

 . عرف االسم مع بٌان عالماتها مفصال وممثال. ١

 . عرف الحرف مع بٌان فوائد الحرف فى اللغة العربٌة ممثال.٢

 قسم ممثال.. ما هو الكالم ؟ و كم قسما له ؟ بٌن كل ٣

 كم قسما له ؟ بٌن ممثال.. االسم المعرب ما هو ؟ وما حكمه و ٤

 او مضمرا. الفعل اذا كان الفاعل اسما ظاهرا . الفاعل ما هو ؟ و كم قسما له ؟ ما حكم٥

 .. المبتدأ و الخبر ما هما ؟ و ما األصل فٌهما ؟ بٌن المواقع التى ٌجب فٌما تقدٌم الخبر على المبتدا٦

 . االسماء المرفوعات كم هى ؟ وما هى ؟ بٌن ممثال. ٧

 . عرف غٌرالمنصرف مع بٌان اسبابه ممثال. ٨

 بٌن بالتمثٌل.  فعل ما هى ؟ وكم هى ؟ بٌن عملها الحروف المشبه بال. ٩

 االفعال الناقصة ما هى ؟ و كم هى ؟ وما عملها ؟ بٌن بالتمثٌل. . ١١

 ٠٥ -)ب( الترجمة

  K¬v‡m cov‡bv 2017,2019 m‡bi cÖ‡kœ D‡jøwLZ Abyev` (evsjv †_‡K Aviwe) Ges (Aviwe †_‡K evsjv))الف(

 ( الرخصة لثالثة اٌام٢  ( الدراسة مجانا١  )ب( العريضة :

  ( ان الدٌن عند هللا االسالم٢   ( فضٌلة العلم١   )ج( االنشاء:

الف( أصول الفقه- ٠٥  

 انفمّ ؟ ثيٍ ثبنتفظيم. لبل انًظُف )سح( أطٕل انششع  ٔنى يمم أطٕلنى أطٕل انششع كى ْى ٔيب ْى ؟ . ١

ْم تهك األطٕل لطؼيخ ؟ ْم ششائغ يٍ لجهُب  -. ػشف أطٕل انفمّ نغخ ٔ اططالدب ثى ثيٍ ألسبيٓب يغ دنيم انذظش٢

 ٔاالستذسبٌ ٔ تؼبيم انُبس ٔ لٕل انظذبثى يٍ أطٕل انششع ؟ فظم.

ْٕ َظيش انميبس انًستُجط يٍ انكتبة ٔ  األٔل ؟ ٔيب يُمطؼب ػٍ انثالثخنى لبل انًظُف )سح( األطم انشاثغ انميبس  .٣

 انسُخ  ٔاجًبع األئًخ ؟ ثيٍ ثبنتفظيم.

 . . ػشف انكتبة ؟ يغ ركش فٕائذ ليٕدِ ثى ثيٍ ْم انمشاٌ اسى نهُظى ٔ انًؼُى جًيؼب أو ال ؟ أٔضغ ثبنتفظيم٤

 .. ػشف انخبص يغ ثيبٌ فٕائذ انميٕد ٔألسبيّ ٔ دك٥ًّ

انشكٕع ٔ انسجٕد ػهى  ثأيش. تؼذيم األسكبٌ يب ْٕ ؟ ػالو فشع انًظُف )سح( ثمٕنّ فال يجٕص أنذبق تؼذيم األسكبٌ ٦

 يم انفشع ؟ فظم دك انتفظيم.سج

انًسئهخ دك  يخ ٔ انُيخ فى ايخ انٕضٕء ؟ أٔ ضخم ششط انٕالء ٔ انتشتيت ٔ انتسً. ػالو فشع انًظُف )سح( ثمٕنّ ٔثط٧

 انتٕضيخ. 

 يب ْزِ انًسئهخ ؟ ثيٍ ثبنتفظيم.   نطٓبسح فى أيخ انطٕاف ؟ ٔ يب االختالف فىاػالو فشع انًظُف )سح( ثمٕنّ . ٨

  ثيٍ انًسئهخ يغ ركش اختالف األئًخ ثبنتفظيم. ؟ػالو فشع انًظُف )سح( ثمٕنّ انتبٔيم ثبألطٓبس فى أيخ انتشثض. ٩



 ٠٥-)ب( الفرائض

. عرف علم الفرائض لغة و اصطالحا ثم بٌن موضوعه و غرضه لماذا قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم تعلموا ١
 الفرائض و علموها الناس فانها نصف العلم ؟ 

 . الحقوق التى تتعلق بتركة المٌت كم هى وما هى؟ بٌن بالتفصٌل. ٢

 قدرة فى كتاب هللا كم هى و ما هى ؟ فصل. م. اصحاب الفرائض من هم وكم قسما لهم ؟ الفروض ال٣

 .األرث كم هى و ما هى ؟ بٌن كل قسم بالتفصٌل و التوضٌح  . موانع٤

  . بٌن أحوال األب/ الجد الصحٌح/ بنات الصلب/ األخوات ألب وأم بالتفصٌل و التمثٌل.٥

 

 المواقٌت ؟ب الحج ؟ وما هى ٌجعلى من  -. عرف الحج و العمرة١

 . كم قسما للحج ؟ وما هو االفضل ؟ بٌن مذاهب األئمة٢

 ؟ بٌن مذاهب االئمةهل الحج و اجب على الفور ام على التراخى. ٣

 ؟. بٌن فرائض الحج و واجباته ما هو الهدى٤

 ؟. بٌن معنى النكاح لغة و شرعا و ما هى العلل االربعة٥

 الوالٌة فى النكاح ؟. باي لفظ ٌصح النكاح و باي ال ؟ ما هى ٦

 . كم قسما للطالق ؟بٌن حكم كل قسم بالتفضٌل٧

 المهر فى النكاح ؟ متى ٌجب كل المهر او نصفه . ما هو٨

 و متى تستحب و متى ال ؟ مطلقات ؟ و لمن ٌجب كل المهر  ومتى تجب المتعة. كم قسما لل٩

1| m„Rbkxj I eûwbev©Pwb cÖ‡kœvËi ‡`Iqvi Rb¨ co‡Z n‡e : Rxeb I e„ÿ, AcwiwPZv, Pvlvi ỳÿz, HKZvb, †mB A¯¿, 

wefxl‡Yi cÖwZ †gNbv`|  

2| mgvm wbY©q     

3| ï× D”PviY 

4| GKwU mv_©K evK¨ MV‡bi Rb¨ 3wU ¸Y 

5| fve m¤úªmviY    

6| cÖeÜ iPbv:  

gyw³hyy‡×i †PZbv, ỳbx©wZ RvZxq Rxe‡bi Awfkvc, AvaywbK Rxe‡b Z_¨cÖhyw³i cÖfve, cwi‡ek ~̀lY I Zvi 

cÖwZKvi, AvšÍRv©wZK gvZ„fvlv w`em, gvbevwaKvi I Bmjvg| 

 

 



 

AvBqv‡g Rvwnwjqv :wØZxq cwi‡”Q`| 

nhiZ gynv¤§` (mv.) 

cÖ_g, w ¦̀Zxq, Z…Zxq, PZz_© I lô cwi‡”Q` 

wØZxq, Z…Zxq I cÂg cwi‡”Q` 

 

w ¦̀Zxq, Z…Zxq, PZz_© I lô cwi‡”Q` 

cÖ_g, PZz_© I cÂg cwi‡”Q` 

 ) قسم العام (

 اللغت العشبيت ) الىسكت الاولى ( 

 ۰٢- الىص املذسوط

 الؽىن العىب ..  اهً ال ججني من 2  . و ان جلىي هللا جىقي1

ض. 4 . هفغ عصام ظىدث عصاما . 3  . كاٌ ابى الحعن : خطب عمش بن عبذ العٍض

   . ايها الىاط ! اًن املف 5

 ۰٢ -)ب( الىص غير املذسوط 

 . الصال 2  . اللشان ىى هالم هللا  1

ت بىغالدٌؾ . 4  . الاظالم والاسىاب. 3 ً حٍش  . جحٍش

 . دوس الاظالم في حلىق املشأة5

 ۰٤الىظم  ــ  كعم 

 ۰۰            ـ أحب عن واحذ باللغت العشبيت : ـ                                         ۳

 )ألف( اهخب خالصت اللصيذة " لً الحمذ "

 ) ب ( اهخب خالصت كصيذة " املىعظت الحعىت " 

 اهخب هبزة من حياة الؽاعش عبذ الشحمن الياؼغشي سحمه هللا حعالى.)ج(  

 اهخب هبزة من حياة  الامام العافعي سحمه هللا حعالى  باالخخصاس.)د( 

 ۰۰=۲×  ٥       ـ أحب عن اثىين بالعشبيت مخخصشا : ـ                                              ٤

 ومارا هفعل لعضجه ؟؟ من ىى مليً العماء )ألف( 

 وسكت بن هىفل ؟ ملارا رىبت خذًجت بمحمذ صلى هللا عليه وظلم الى) ب ( 

 ) ج ( بين فائذة الاحعان الى الىاط . 

  )د( مارا كاٌ الامام الؽافعي عن الىاعظين ؟

 ما معنى الخلىي ؟ و ما فائذتها ؟)ه( 



 ٥= ١× ٥    ـ اؼشح بالعشبيت واحذا فلط : ـ                                                       ٥

 *   لعضجه حعىى الىحىو و حسجذ     مهيمن  )ألف( مليً على عشػ العماء 

 *   حذًثً أًاها فأخمذ مشظل  ) ب ( ان ًً حلا ًا خذًجت فاعلمي 

 *   ًأجيً باالسصاق من حيث ال جذسي  عليً بخلىي هللا ان هىت غافال        )ج( 

 )د( الحىاس -١۰

 ١۰     ـ اهخب حىاسا واحذا فلط بالعشبيت من املىضىعاث الخاليت  : ـ                             ٦

  بين الطالخين في حشم املذسظت)الف( الحىاس 

 )ب( الحىاس على امللابلت الشخصيت

 عن العطلت   )ج( الحىاس 

 ۰١-)ه( امالء الفشاغاث  

 ۵=۰×۵              امأل الفشاغاث بيلمت مىاظبت مع اللشائن :  -۷

 )من الىحذة ألاولى الى الىحذة الخامعت( على وفم الذسوط الفصلي 

 ۵         -سجب الجمل الخاليت لخىىن فلشة مفيذة :  -۸

 الىحذة الخامعت()من الىحذة ألاولى الى على وفم الذسوط الفصلي من الىخاب امللشس من مجلغ الخعليم 

 

   ٥كتابة الفقرة:  
     )ج( اللغة العربية    القران الكريم)ب(    )الف( تقوى اهلل 

خ الادب    15-)و( جاٍس

         احب عن ثالثت فلط :  -۰٠

خ الادب العشبي ؟ بين.  خ الادب ؟ هم عصشا في الخاٍس  الف( ما ىى الادب ؟ و ما ىى جاٍس

 ب( الؽعش الجاىلي ما ىى ؟  اهخب خصائص الؽعش الجاىلي 

 ج(  خصائص اظلىب اللشان 

 د( متي بذأ العصش الامىي ؟  

 ه( اهخب اظماء الؽعشاء و الادباء املؽهىسٍن في صذس الاظالم . 



 )كعم العلىم واملجىد فلط(

 اللغت العشبيت ) الىسكت الاولى ( 

 ۰٢- الىص املذسوط

 . هفغ عصام ظىدث عصاما . 2   ومن ًصلح الزي بيىه وبين هللا . 1

 الحاحت جفخم الحيلت. . 4  اهً ال ججني من الؽىن العىب.  .3

 )ب( الىص غير املذسوط - ٢۰

 دوس الاظالم في حلىق املشأة.  .2   . اللشان ىى هالم هللا  1

ت بىغالدٌؾ .4   . الاظالم والاسىاب. 3 ً حٍش  . جحٍش

 11كعم الىظم  ــ  

 ۰۰=۲×  ٥        ـ أحب عن اثىين بالعشبيت مخخصشا : ـ                                              5 

 من خذًجت سض ي هللا عنها ؟ اهخب حعاسفها مخخصشا.) ب (  )ألف( ملارا هحمذ هللا حعالى ول حين ؟ 

 كاٌ الامام الؽافعي عن الىاعظين ؟)د( مارا  من ىى الامام الؽافعي سحمه هللا ؟ ) ج ( 

 ٥= ١× ٥     ـ اؼشح بالعشبيت واحذا فلط : ـ                                                       6

 *   لعضجه حعىى الىحىو و حسجذ     )ألف( مليً على عشػ العماء مهيمن  

 مشظل*   حذًثً أًاها فأخمذ   ) ب ( ان ًً حلا ًا خذًجت فاعلمي 

 عليً بخلىي هللا ان هىت غافال        *   ًأجيً باالسصاق من حيث ال جذسي )ج( 

 )د( الحىاس -١۰

 ١۰     ـ اهخب حىاسا واحذا فلط بالعشبيت من املىضىعاث الخاليت  : ـ                             7

 الشخصيت)ب( الحىاس على امللابلت   بين الطالخين في حشم املذسظت)الف( الحىاس 

 عن العطلت)ج( الحىاس 

 ۰١-)ه( امالء الفشاغاث  

 ۵=۰×۵              امأل الفشاغاث بيلمت مىاظبت مع اللشائن :  -8

 )من الىحذة ألاولى الى الىحذة الخامعت( على وفم الذسوط الفصلي 

 ۵         -سجب الجمل الخاليت لخىىن فلشة مفيذة :  -9

 )من الىحذة ألاولى الى الىحذة الخامعت(على وفم الذسوط الفصلي من الىخاب امللشس من مجلغ الخعليم 

 31- و الاوؽاء الترحمتاللىاعذ و )و( 

 . احب عن أثىين من الاظئلت الخاليت : 11

 الف( ما ىى الىالم ؟ هم كعما له ؟ بين ول كعم ممثال .

 حىمه ؟ وهم كعما له ؟ بين ممثال.ب( الاظم املعشب ما ىى ؟ وما 

 ج( الاظماء املىصىباث هم هى و ما هى ؟ بين ول كعم ممثال مفصال.

 د( ما ىى البذٌ ؟ وهم كعما له ؟ بين ول كعم مع الامثلت.
 

     ( 2115-2119)على وفم الامخحان املشهضي للعالم  حٌى من اللغت البىغاليت  الى اللغت العشبيت : -11

 ( 2115-2119)على وفم الامخحان املشهضي للعالم  العشبيت الى اللغت  البىغاليت :حٌى من اللغت  -12

 ـ اهخب ملالت باللغت العشبيت  على واحذ من املىضىعاث الخاليت  ـ13

  ) ج ( حب الىطن    ) ب ( مياسم الاخالق     )ألف(  واحباث الطالب 



 م0202للعالم  الحديث النبوى

nv`xm bs t  00 , 03, 04, 06, 10, 12 , 17, 44, 46, 83,  132-133,135, 184-185, 187, 190-195,  

191-192, 222-223, 257,261, 262, 275, 307, 308,349, 450,483 

 اصول الحديث

    هم كعما للحذًث باعخباس العىذ ؟ بين مفصال ـ  –عشف العىذ و املتن  -١

 ؟ بين بالىضاحت ما معنى املشظل ؟ وما حىمه -٢

. عشف الخذليغ مع بيان حىمه-٣  

. ما ىى ملبٌى الاحاد؟ وهم كعما له؟ بين بامثلت-٤  

عشف الصحيح واملىضىع والؽار و املعشوف واملىىش -5  

 البالغة

٥١= ١١*٥أجب عن خمسة  فقط     

واألمثلةما معنى تنافرالحروف ومخالفة القٌاس والغرابة ؟ بٌن كل قسم مع التعرٌف  -١  

ما معنى البالغة  لغة واصطالحا؟ وكم قسما لها ؟ بٌن كل قسم باألمثلة -٢  

ما هً أضراب الخبر باعتبار المخاطب ؟ بٌن باألمثلة  -٣  

بٌن دواعً التقدٌم بالتفصٌل والتمثٌل  -٤  

ا األصلً ؟ بٌن باألمثلةما هو النهً ؟ وكم صٌغة له ؟ وما هً المعانً التً قد تخرج إلٌها صٌغة النهً عن معناه  -٥  

ما هو االستفهام؟ ثم اذكر أدوات االستفهام باألمثلة  -٦  

عرف النداء ثم بٌن المعانً التً تخرج إلٌها ألفاظ النداء عند القرٌنة-٧  

 المنطق :

٥١= ١١*٥أجب عن خمسة فقط      

وما وجه التسمٌة بهذا االسم ؟ ‘ : عرف المنطق لغة واصطالحا مع بٌان موضوعه وغرضه وغاٌته  -٨  

: ما معنى التصور والتصدٌق لغة واصطالحا؟ بٌن االختالف بٌن الحكماء والرازي فً تعرٌف التصدٌق -٩  

الداللة اللفظٌة ما هً ؟ وكم قسما لها ؟ بٌن بالتفصٌل والتمثٌل  -١٥  

المفرد ؟ وكم قسما له باعتبار المعنى المتكثر ؟ بٌن مفصال وممثال ما هو -١١  

الكلً والجزئً ما هما؟ وكم قسما للكلً؟  بٌن ممثال -١٢  

عرف المنقول ثم بٌن أقسامه بٌانا شافٌا  -١٣  

اذكر ترتٌب األجناس مع التعرٌف واألمثلة -١٤  


