MODEL QUESTION PAPER 2021-22
SECOND PUC
SUBJECT ARABIC 11

Time: 1hrs 30 Minutes

MAX Marks :50

املالحظات (Instructions) :
االجابة عن مجيع االسئلة واجبة
اكتبوا حتما االرقام الرومانية والذيلة يف كراسة اإلجابة

اجب عن االسئلة اآلتية

Answer the following questions any 4

)1

علي من أنزل القرآن ؟
كم سورة يف القرآن ؟
أين ولد النيب صلي هللا عليه وسلم ؟
ميت مات والد النيب صلي هللا عليه وسلم ؟

)5

هل املسلم أخ املسلم؟

)2
)3
)4

ترجم العبارات اآلتية مع شرحها
)6

)7

)(Translate & explain the following sentences

4x1=4

4x2=8

ولد النيب يف مكة ابحلجاز عام مخس مائة و سبعني بعد امليالد  ۵۷۰م وكان أبوه من بنی هاشم من قبيلة قريش و هو

أفضل قبائل العرب .مات أبوه عبدهللا ابن عبداملطلب وهو يف بطن أمه آمنة بنت وهب وملا بلغ ست سنوات ماتت أمه
فكفله جده عبداملطلب بن هاشم وملا بلغ مثاين سنوات مات جده أيضا فكفله عمه أبوطالب.
عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري قال قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم" الطهور شطر اإلميان و احلمد هلل
متال امليزان و سبحان هللا و احلمد هلل متآلن أو متال بني السماء و األرض و الصالة نور ،و الصدق برهان  ،والصرب
ضياء و القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه معتقها أو موبقها( .رواه مسلم)

اشرح اجلمل اآلتية مع سياق

املنت )(Translate & explain to context the following sentences with reference

)8

الرب حسن اخللق

)9

يرفع هللا هبذا الكتاب أقوما .

4x2=8

ترجم االبيات اآلتية مع شرحها
و انت هلم عند الشدائد َنصر
َ )10وُك ُّل الْ َوَرى ِم ْن ََْب ِر ُج ْوِد َك ََن ِه ٌل
َ )11ک ْم َخ ِام ٍل يَ ْس ُمو بِِه فظل يعرف ابلعلن
ِ ِ
مر
ضلُهُ ُمتَ َواتٌِر
ك ا ْحلَ ْم ُد ََي َم ْن فَ ْ
 )12لَ َ
َو ََي َم ْن لَهُ ُج ْوٌد َعم ْي ٌم َوغَا ٌ
اكتب خالصة من اآلتية Write the summary of the following topic
)13

1x4=4

وصف القلم

ميز مضاف واملضاف اليه من الكلمات اآلتية
)14

3x3=9

Find muzaf & muzaf ely from the following

 )1حممد رسول هللا  )2 .لون التفاح أمحر )3.مسجد املدينة قريب .

2x1=2

ضع الفاظا مناسبة يف االماكن اخلالية
)15
)16

قلم _______ .ابب _______.

عرف املركب التوصيفي مع األمثلة

ترجم العبارات اآلتية مع شرحها
)17

Fill in blanks with suitable word

2x1=2

وقت _______.

Definition Mausoof & sifat with examples

)(Translate & explain the following sentences

3x1=3
5x1=5

انتقل يعقوب اىل مصر و انتقل معه أوالده .إنتقلوا مصر ألن يوسف بن يعقوب عليه السالم

هو سيد مصر أيمر و ينهي فيها .و كانوا يف كنعان ،يرعون الغنم و حيلبون الشاة و يبيعون
الصوف  .و عبيد يوسف و خدمه أيكلون و ينعمون يف مصر فما يصنعون يف كنعان؟ و ملاذا
ال يذهبون اىل مصر؟ أرسل يوسف ايل يعقوب واحدا و طلبهم من کنعان .و كان يوسف ال
يطيب له طعام وال شراب حىت يرى أابه و إخوته و كيف يطيب له عيش و هو وحيد يف مصر؟
و ماذا يصنع ابلقصور و أبوه و إخوته يف بيت صغري فی كنعان؟
اكتب خالصة من اآلتية
)18

Write the summary of the following topic

بنوا إسرائيل يف مصر
***

1x5=5

