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MODEL QUESTION PAPER-1  
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

 FIRST  PUC: SUBJECT : ARABIC 
MAX. MARKS :100                                                       TIME: 3 hrs, 15 minutes 

  (Instructions):   المالحظات
 االجابة عن جميع االسئلة واجبة          
 اكتبوا حتما االرقام الرومانية والذيلة في كراسة االجابة            

Part A 
 
 

 فقط 3ترجم العبارات اآلتية مع التشريح  
Translate & explain any 3 of the following passages   

3x4=12 

ان اهلل  عن ابن عمر رضي اهلل عنو قال قال رسول اهلل صلي اهلل عليو و سلم يف حجة الوداع   .1
 حرم عليكم أموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا  .

و امو ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب مجع القرآن   ه 61ولد عمر بن عبد العزير سنة   .2
كثريا ,  الكرمي و ىو صغري و بعثو أبوه ايل ادلدينة ادلنورة يتأدب هبا , و كان يأيت عبد اهلل بن عمر  

كان دلكان أمو منو مث يرجع ايل أمو فيقول يا أمو  " انا أحب أن أكون مثل خايل " و كان عمر 
بن عبد العزيز يف شبابو متنعما , يكثر من الطيب حيت توجد رائحتو يف ادلكان الذي دير بو و مل 

 يزل ىذا التنعم حيت ويل اخلالفة فزىد يف الدنيا و رفضها .
من شاشة صغرية كشاشة التلفزيون ,  و لوحة هبا أزار ناتية حتمل األرقام و احلاسوب تتكون   .3

احلروف قدرهتا كبرية و ذاكرهتا قوية , تسرتجع ادلعلومات اليت تطلبها منو يف جزء من الثانية , اذ 
يكفي أن تضغط علي زر خاص فيظهر ادلطلوب علي شاشتها تسلي الصغار و الكبار  و تقدم 

 ألعابا خمتلفة.
ِر ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إِلِو النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس الَِّذي يُ َوْسِوُس يف ُصُدو   .4

 .  النَّاِس ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاسِ 
كان عليو الصالة  و السالم أشجع الناس , ال يهولو من أمر الدنيا شيئا ال يهاب ملكا ديلكو و     .5

ال خيشي يف احلق لومة الئم يغضب لربو ال لنفسو عادال ينفذ احلق و لو عاد  بالضرر عليو و  
كان دائم الفكر ال يتكلم يف غري حاجة أو داعي ضرورة و اذا تكلم فبكالم واضح  ىو غاية 

الفصاحة والبيان و يعيد الكالم ثالث مرات أحيانا لتعقل عنو و كان ديزح أيضا و ال يقول اال 
 حقا و ال يضحك اال تبسما .
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 فقط 3اشرح العبارات اآلتية مع سياق المتن   

Explain with reference to context  any 3 of the following sentences  

3x4=12 
 

  ان طالت ايام القدرة قليلة و  .6
  حسن الظن من حسن العبادة  .7
ْفلي  .8   اَْلَيُد اْلُعلياء خرٌي ِمْن َيِد السُّ
  َو اَْرَسَل عليهم طرياً ابابيل  .9

  آيُة اْلُمناِفِق ثالث  .11
 اكتب خالصة من اآلتية  

Write the summary of the following (any one) 

1x6=6 

  القرآن الكرمي              أو                الدواء العجيب            .11
 Part B  

 ( فقط3ترجم األبيات اآلتية ) 
Translate the following couplets ( any 3 ) 

3x3=9 

  َيِشْيُع فَ ْيًضا ِمَن الّنقاءِ         حلٌَْن َكرمِْيٌ ِمَن الّسماِء   _  .12
  مجيعا _  و أنا من حيث أمضي ال أعود ترجع األوراق و الطري  .13
  يا كتايب أنت باب  _  للمعايل و الفخار  .14
  صل يا رب علي من ىو يف حر _ كل من يظمأ يسقيو رحيق الكأس   .15
  حنن لآلداب ذخر  _   حنن لؤلخالق صرح    .16

 اشرح االبيات اآلتية مع سياق المتن 
Explain with reference to context  any 3 of the following couplets 

3x4=12 

  ادلوج يطغي علي البحار  _  الكل يوحي دلن تدبر  .17
  أرضعتين منك احلياة  و خدمتين بعد الفطام  .18
  يا كتايب أنت  عندي  _  روضة  فيها  الثمار  .19
  قالت الطري لقدر حل الشتاء  _  حل فصل الربد و اشد الصقيع  .21
  اهلل جنحمث منضي و نصلي _  ان تقوي   .21

 اكتب خالصة علي عنوان  اآلتي 
Write the summary of the following topic 

1x4=4 

   اللعباو        امي       .22



DPUE/ARABIC/I PU/2020-21 Page 3 
 

 
 Part C  

 فقط 2ترجم العبارات اآلتية مع التشريح   
Translate & explain any 2 of the following passages   

2x5=10 

و لكن الشيطان وجد بابا يدخل منو رؤوس الناس , كان رجال خيافون اهلل و يعبدونو ليال و هنارا   .23
و يذكرونو ذكرا كثريا و كانوا حيبون اهلل و كان اهلل حيبهم و يستحيب ذلم . و كان الناس حيبوهنم 

 اهلل ىئوالء و انتقلوا ايل رمحة و يعظموهنم و كان الشيطان يعرف ذالك جيدا و قد مات 
ذىب الشيطان ايل الناس و ذكر ىئوالء الرجال و قال  كيف كان فيكم ؟  فالن و فالن و فالن 

 ؟   قالوا سبحان اهلل و رجال اهلل  و أوليائو أولئك اذا دعوا أجاهبم اهلل ,  و اذا سألوا أعطاىم .
وضعوىا يف بيوهتم   و يف و انتقلوا من الصور ايل التماثيل و عملوا للصاحلني متاثيل كثرية و   .24

مساجدىم و كانوا يعبدون  اهلل و ال يشكرون بو شيئأ  و كانوا يعرفون ان ىذه متاثيل للصاحلني 
و ان ىذه حجار ال تنفعهم و ال تضرىم وال ترزقهم و لكنهم كانوا يتربكون هبا و يعظموهنا الهنا 

و اذا مات فيهم رجل صاحل عملوا متاثيل للصاحلني و كثرت ىذه التماثيل فيهم و كثر تعظيمها 
      . لو متثاال و مسوه بامسو

و أراد اهلل أن يرسل اليهم رجال منهم يكلمهم و ينصح ذلم ان اهلل ال يكلم واحدا واحدا , ان   .25
اهلل ال خياطب كل أحد يقول افعل كذا افعل كذا ادللوك ال يكلمون واحدا واحدا ان ادللوك ال 

يقولون لو افعل كذا افعل كذا  , ادللوك بشر كالبشر يقدر كل أحد أن يذىبون ايل كل أحد 
يراىم و يسمع كالمهم و ال يقدر أحد أن يري اهلل و يسمع كالمو و يكلمو و ال يقدر علي 

 ذالك اال من أراد اهلل , فأراد اهلل أن يرسل ايل الناس رسوال يكلمهم و ينصح ذلم .
 اكتب خالصة من اآلتية  

Write the summary any one of the following topic 

1x5=5 

  غضب اهلل                     او                   حسد الشيطان  .26
 Part  -  D  

 مع االمثلةالمعرفة و النكرة  عرف   .27
Define marifa & nakera with   with examples  
 
 
 

5 marks 

 5marks ضع الفاظا مناسبة في االماكن الخالية   .28
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Fill in blanks with suitable words  
 (  ______ شجرة  .2( ____ بيت .   1   

 ( ____ كتابان .5(______ بنات .  4( ____ اوالد .   3  
 

 

 Make the  singular of the following words  5 marks             افرد الجموع اآلتية  .29

  حجرات     حجار    فنادقجنوم     مؤمنات     أطباء     
  استخرج المذكر والمؤنث  من العبارات اآلتية  .31

Find out masculine & feminine  from the following sentences    
5 marks 

الولد الصاحل يقرأ الدروس , و يكتب األسئلة و األجوبة يف يوم العطلة و يفوز فوزا  
للنزىة وال يقرأ و ال يكتب يف يوم العطلة عظيما . الولد الكسالن يلعب و خيرج 

 فهو يرسب .

 

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم اجب عن االسئلة  .31
Read the passage & answer the questions  

5 marks 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّمْحََِٰن الرَِّحيمِ  
طريا أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ,  أمل جيعل كيدىم يف تضليل ,  و ارسل عليهم 

 أبابيل  , ترميهم حبجارة من سجليل , فجلعهم كعصف مأكول .
 ( ماذا أرسل عليهم ؟ 2( من الذي جعل كيدىم يف تضليل ؟              1 
 ( كيف جعل كيدىم ؟5( كيف جعلهم  ؟       4( ماذا ترميهم الطيور ؟         3 

 ترجم فقرة االنكليزي  في اللغة العربية  .32
Translate the following Arabic passage into English  

5 marks 

 In the name of Allah, The Most Gracious and The Most Merciful 
[All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds – 
The Entirely Merciful, the Especially Merciful, 
Sovereign of the Day of Recompense. 
It is You we worship and You we ask for help. 
Guide us to the straight path  
The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who 
have evoked [Your] anger or of those who are astray. 

 

 

*** 
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MODEL QUESTION PAPER - 2  
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 

 FIRST  PUC: SUBJECT : ARABIC 
MAX. MARKS :100                                                       TIME: 3 hrs, 15 minutes 

  (Instructions):   المالحظات
 االجابة عن جميع االسئلة واجبة          
 الرومانية والذيلة في كراسة االجابةاكتبوا حتما االرقام             

Part A 
 
 

 فقط 3ترجم العبارات اآلتية مع التشريح  
Translate & explain any 3 of the following passages   

3x4=12 

ان رسول اهلل صلي اهلل عليو و سلم قال  و ىو علي ادلنرب و ىو يذكر الصدقة و  عن ابن عمر رضي اهلل عنو  .1
     التعفف عن ادلسئلة اليد العليا خري من اليد السفلي و اليد العليا ادلنفقة و اليد السفلي ىي ادلسئلة .

ملكا ديلكو و ال خيشي يف كان عليو الصالة  و السالم أشجع الناس , ال يهولو من أمر الدنيا شيئا ال يهاب   .2
احلق لومة الئم يغضب لربو ال لنفسو عادال ينفذ احلق و لو عاد  بالضرر عليو و كان دائم الفكر ال يتكلم 

يف غري حاجة أو داعي ضرورة و اذا تكلم فبكالم واضح  ىو غاية الفصاحة والبيان و يعيد الكالم ثالث 
  يقول اال حقا و ال يضحك اال تبسما .مرات أحيانا لتعقل عنو و كان ديزح أيضا و ال

احلاسوب تتكون من شاشة صغرية كشاشة التلفزيون ,  و لوحة هبا أزار ناتية حتمل األرقام و احلروف قدرهتا    .3
كبرية و ذاكرهتا قوية , تسرتجع ادلعلومات اليت تطلبها منو يف جزء من الثانية , اذ يكفي أن تضغط علي زر 

 علي شاشتها تسلي الصغار و الكبار  و تقدم ألعابا خمتلفة.خاص فيظهر ادلطلوب 
أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ,  أمل جيعل كيدىم يف تضليل ,  و ارسل عليهم طريا أبابيل  ,   .4

 ترميهم حبجارة من سجليل , فجلعهم كعصف مأكول .
بن اخلطاب مجع القرآن الكرمي و  و امو ام عاصم بنت عاصم بن عمر ه  61ولد عمر بن عبد العزير سنة    .5

ىو صغري و بعثو أبوه ايل ادلدينة ادلنورة يتأدب هبا , و كان يأيت عبد اهلل بن عمر كثريا , كان دلكان أمو منو مث 
 . يرجع ايل أمو فيقول يا أمو  " انا أحب أن أكون مثل خايل

 فقط 3اشرح العبارات اآلتية مع سياق المتن   
Explain with reference to context  any 3 of the following sentences  

3x4=12 
 

  خري االمور أوسطها  .6
  اياكم احلسد  .7
  واهلل يف عون العبد   .8
  فويل للمصلني  .9
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  آيُة اْلُمناِفِق ثالث  .11
 اكتب خالصة من اآلتية  

Write the summary of the following (any one) 

1x6=6 

  القرآن الكرمي              أو                الدواء العجيب            .11
 Part B  

 ( فقط3ترجم األبيات اآلتية ) 
Translate the following couplets ( any 3 ) 

3x3=9 

  و   الليل ديضي مع النهار    -الشمس جتري علي مدار       .12
  ايها الغصن قد جاء الشتاء    –سوف القاك ما الطري عادت    .13
  يا كتايب أنت باب  _  للمعايل و الفخار  .14
  صل يا رب علي من ىو يف حر _ كل من يظمأ يسقيو رحيق الكأس   .15
    قط بل دائما نذكرىا   -واجبات الدرس ال ننكرىا   .16

 اشرح االبيات اآلتية مع سياق المتن 
Explain with reference to context  any 3 of the following couplets 

3x4=12 

  النور يذىو علي الغصون  _  ادلاء جيري من العيون   .17
  أمي اليك حتييت  _ و عليك يف قليب سالم  .18
  و صديقي بالنهار _    بالليل مسريي أنت    .19
  ترجع االوراق والطري مجيعا _ و انا من حيث أمضي ال أعود   .21
  اهلل جنحمث منضي و نصلي _  ان تقوي   .21

 اكتب خالصة علي عنوان  اآلتي 
Write the summary of the following topic 

1x4=4 

  او        اللعب      الصالة علي النيب صلي اهلل عليو وسلم      .22
 Part C  

 فقط 2ترجم العبارات اآلتية مع التشريح   
Translate & explain any 2 of the following passages   

2x5=10 

و انتقلوا من الصور ايل التماثيل و عملوا للصاحلني متاثيل كثرية و وضعوىا يف بيوهتم   و يف   .23
مساجدىم و كانوا يعبدون  اهلل و ال يشكرون بو شيئأ  و كانوا يعرفون ان ىذه متاثيل للصاحلني 

و يعظموهنا الهنا  و ان ىذه حجار ال تنفعهم و ال تضرىم وال ترزقهم و لكنهم كانوا يتربكون هبا
متاثيل للصاحلني و كثرت ىذه التماثيل فيهم و كثر تعظيمها و اذا مات فيهم رجل صاحل عملوا 

   . لو متثاال و مسوه بامسو
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و أراد اهلل أن يرسل اليهم رجال منهم يكلمهم و ينصح ذلم ان اهلل ال يكلم واحدا واحدا , ان   .24

افعل كذا ادللوك ال يكلمون واحدا واحدا ان ادللوك ال اهلل ال خياطب كل أحد يقول افعل كذا 
يذىبون ايل كل أحد يقولون لو افعل كذا افعل كذا  , ادللوك بشر كالبشر يقدر كل أحد أن 

يراىم و يسمع كالمهم و ال يقدر أحد أن يري اهلل و يسمع كالمو و يكلمو و ال يقدر علي 
    ايل الناس رسوال يكلمهم و ينصح ذلم . ذالك اال من أراد اهلل , فأراد اهلل أن يرسل

و لكن الشيطان وجد بابا يدخل منو رؤوس الناس , كان رجال خيافون اهلل و يعبدونو ليال و هنارا   .25
و يذكرونو ذكرا كثريا و كانوا حيبون اهلل و كان اهلل حيبهم و يستحيب ذلم . و كان الناس حيبوهنم 

 اهلل و يعظموهنم و كان الشيطان يعرف ذالك جيدا و قد مات ىئوالء و انتقلوا ايل رمحة 
ذىب الشيطان ايل الناس و ذكر ىئوالء الرجال و قال  كيف كان فيكم ؟  فالن و فالن و فالن 

 ؟   قالوا سبحان اهلل و رجال اهلل  و أوليائو أولئك اذا دعوا أجاهبم اهلل ,  و اذا سألوا أعطاىم .
 اكتب خالصة من اآلتية  

Write the summary any one of the following topic 

1x5=5 

  الرسولاو                                        بشر ام  ملك  .26
 Part  -  D  

 مع االمثلة  المذكر و المؤنثعرف   .27
Define المذكر و المؤنث  with  examples  

5 marks 

 كون جمال اسمية  من الكلمات اآلتية  .28
Make the sentence of the following words 

5marks 

  . النحلة ( 5.   اخلادم  (4.    ادلدرسة ( 3.    الثوب(  2.    الفيل  ( 1   
 كم اقسام الحروف اكتب بالتفصيل  .29

             How many types of Al hroof   
5 marks 

  جنوم     مؤمنات     أطباء    حجرات     حجار    فنادق 
  استخرج المذكر والمؤنث  من العبارات اآلتية  .31

Find out masculine & feminine  from the following sentences    
5 marks 

الولد الصاحل يقرأ الدروس , و يكتب األسئلة و األجوبة يف يوم العطلة و يفوز فوزا  
عظيما . الولد الكسالن يلعب و خيرج للنزىة وال يقرأ و ال يكتب يف يوم العطلة 

 فهو يرسب .

 

 marks 5 اآلتية ثم اجب عن االسئلةاقرأ الفقرة   .31
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Read the passage & answer the questions  
 ِبْسِم اللَِّو الرَّمْحََِٰن الرَِّحيمِ  

ِر ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إِلِو النَّاِس ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس الَِّذي يُ َوْسِوُس يف ُصُدو 
 .  اْْلِنَِّة َوالنَّاسِ  النَّاِس ِمنَ 

 ؟  مبن نستعيذ( 2؟               من ىو رب الناس ( 1
 ؟ ما اسم ىذه السورة( 5؟         اين ىو يوسس( 4؟          من ىو يوسس ( 3 

 ترجم فقرة االنكليزي  في اللغة العربية  .32
Translate the following Arabic passage into English  

5 marks 

 In the name of Allah, The Most Gracious and The Most Merciful 
Have you seen the one who denies the Recompense? 
For that is the one who drives away the orphan 
And does not encourage the feeding of the poor. 
So woe to those who pray 
[But] who are heedless of their prayer - 
Those who make show [of their deeds] 
And withhold [simple] assistance. 

 

 

*** 

 


