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MODEL QUESTION PAPER - 1 
 FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 
SECOND 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 

رَائِيل   .1 ٍد ِبَواِسطٍَة ِجب ْ َة َو اْلَمِديَنَة ، َىَذا اْلُقْرآُن ِكَتاُب اهلِل أُْنزَِل َعَلى ُُمَمَّ رَِة َثالثٍَة َو ِعْشرِيَن َسَنًة ِف بَ َلَدِة َمكَّ ِف فَ ت ْ
َماِويَِّة . ِفْيِو آيَاٌت ُُمَْکَماٌت تَ تَ َعلَّ   ُُق بِاْلَعَقائِِد   َو اَْأَْعَماِل اْلِكَتاُب ُدْسُتوٌر لِْلَحَياِة ااِلْنَسانِيَِّة  َو يُ َعدُّ ِمْن ُصُحِف السَّ

ِلنَي لِلتََّدبُّ َواْلمَ  نْ َيِويَِّة َو َقْد ذُِكَر اهلل  ِف اْلُمْصَحِف َكِثريًا ِمْن َأساطرِي اَْأَوَّ يِنيَِّة َو الدُّ َر اْلُمْمِمِننَي َساِئِل الدّْ َر َو َبشَّ َككُّ ِر َو الت َّ
 بِاْْلَنَِّة َو أَْنِذَر اْلَكاِفرِيَن بَِعَذاِب ألِيٍم .

ةَ ِف مَ  النَِّبُّ  َلدُ وُ   .2 ِمْن قَِبيَلِة قُ َرْيٍش  َىاِشمٍ  یْ نِ ِمْن بَ  هُ م وََكاَن أَبُ وْ  575َسْبِعنَي بَ ْعَد اْلِمياَلِد  وَ  ِمائَةٍ  ََخْسِ  اِز َعامَ جَ بِالِْ  كَّ
 . بِْنُت َوَىبٍ  آِمَنةَ  وِ ِن أُمّْ طَ َوُىَو ِف بَ  طَِّلبْ اْلمُ اِْبِن َعْبدِ  اهللِ َعْبدُ  هُ ُىَو أْفَضُل قَ َباِئِل اْلَعَرِب . َماَت أَبُ وْ  وَ 

ا ب َ   ُلُو جَ ن َ سَ  َغ ِستَّ لَ َوَلمَّ ُو َفُككَّ ا ب َ  َىاِشٍم وَ  نْ بِ  طَِّلبْ اْلمُ ُه َعْبدُ دُّ َواٍت َماَتْت أُمُّ ُه أَ َواٍت َماَت جَ ن َ سَ  اِنَ َغ ثََ لَ َلمَّ ا ضً يْ دُّ
 . بٍ الِ طَ وْ ب ُ ُو أَ َلُو َعمُّ كَّ َفكَ 

َقِسُم اَْأْرَض اىل يَاِبًس و َماٌء . اليايش َيْشَمَل َحواِلّّ أََقلُّ ِمْن ِثْل َسْطَح اَْأْرِض ِتْسَعًة و ِعْشرِيَن ِف   .3  ۹۲ اامائة   تَ ن ْ
تَُّة اْلَعِظيَمُة ، و.  اٍت .) اْلَقارَُّة ( ِىي إْحَدى أَْقَساِم اَْأْرِض السّْ ََ ِىي قَارَُّة آِسَيا ، و قَارًَّة  َوَيْشَتِمُل اْلَباُب َعَلى ي قَارَّ

مالِيَِّة ، و  ى َىِذٍه الثالثو بِالّدنيا اْلَقِدميَِة ، و قَارَُّة أَْمرِيكا الشَّ َربَاًء و َتَسمَّ ََ قَارَُّة أَْمرِيكا اْْلَُنوبِيَِّة أفريقية ، و قَارًَّة أََو
يِّ   َمَع اْلَْزَائِِر اْلُمَجاِورَِة ََلَا بأسرتاليشيا . َسْقَياٍن بِالّدنيا اْلَِْديَدِة . و قَارَُّه اسرتاليا َسَِ

ُُوَل َشاه ِإنَّ تَاَج َُمَْل ِمْن َأْْجَِل اْلَمَباِنْ ِف اْلَعاَلَِ . ِف الَِْقيَقِة ُىَو َضرِْيٌح ِمَن الرَُّخاِم اَْأَبْ َيِض بَ نَ   .4 ْماراطُوَر اْلَم اُه اْْ
اِبِع َعَشَر لِ  ْلِمياَلِد . يَ َقُع تَاُج َُمَل ِف َمِديَنة " آَغرَه " ِمْن َوالَيَة " َجَهان لِِتْذِکاِر َزْوَجِتِو اْلَِبْيَبِة " ُُمَْتاز َُمَل ِف اْلَقْرِن السَّ

ْرِقي لِنَ ْهِر َْجَْنا   ۹۲۲أُتَ رَابَ رَاِدْيش " َو ِإن ََّها تَ َقُع َعَلى بَ ْعَد  ُلْوِمرَت ِمْن " ِدْىِلي " َعاِصَمَة اَْلِْنِد  َو اِنَُّو َعَلى َشاِطِئ الشَّ ِکي ْ
 ََلََْأُ ِف اللََّياِل اْلُمْقِمرَِة َكأَنَُّو بَْدٌر نَ َزَل َعَلى اَْأَْرِض .. ِإنَّ تَاَج َُمَل يَ تَ 

نَسانَ ﴾ٕ﴿ َعلََّم اْلُقْرآنَ ﴾ٔ﴿ الرَّْْحَٰ نُ   .5 ْمُس َواْلَقَمُرِبُْسَبانٍ ﴾ٗ﴿  َعلََّمُو اْلبَ َياَن ﴾ٖ﴿ َخَل َُق اِْْ َوالنَّْجُم ﴾ ٘﴿ الشَّ
َجُر َيْسُجَدانِ  َماَء َرفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ ﴾ٙ﴿ َوالشَّ َُْوا ِف اْلِميزَانِ ﴾ٚ﴿ َوالسَّ َتْط َوأَِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط ﴾ٛ﴿ َأالَّ

َوالَْبُّ ﴾ٔٔ﴿ ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اَْأَْكَمامِ ﴾ٓٔ﴿ َواَْأَْرَض َوَضَعَها ِلَْلَنَامِ ﴾ٜ﴿ انَ َواَل ُُتِْسُروا اْلِميزَ 
بَانِ ﴾ٕٔ﴿ ُذواْلَعْصِف َوالرَّْْيَانُ   ﴾ٖٔ﴿ فَِبَأيّْ آاَلِء َربُّْكَما ُتَكذّْ

 

http://tanzil.net/#55:1
http://tanzil.net/#55:2
http://tanzil.net/#55:3
http://tanzil.net/#55:4
http://tanzil.net/#55:5
http://tanzil.net/#55:6
http://tanzil.net/#55:7
http://tanzil.net/#55:8
http://tanzil.net/#55:9
http://tanzil.net/#55:10
http://tanzil.net/#55:11
http://tanzil.net/#55:12
http://tanzil.net/#55:13
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 فقط 3اشرح العبارات اآلتية مع سياق المتن   
Explain with reference to context  any 3 of the following sentences  

3x4=12 
 

  لو أنزلنا ىذا القرآن  .6
  لىكْ ٌر ِمَن اْلَيِد السُّ ي ْ ْلَياء خَ اْلعُ  اْلَيدُ   .7
  ان ساعدن الزمان ابعث رسالة اِل ملك الروم  .8
    اخي ىل تسافر اِل دىلي  .9

  الطهور شطر االميان  .15
 اكتب خالصة من اآلتية  

Write the summary of the following (any one) 

1x6=6 

  موالنا أبو الكالمالف  :    .11
 باء   :  الدكتور امبيدكر

 

 Part B  
 ( فقط3ترجم األبيات اآلتية ) 

Translate the following couplets ( any 3 ) 

3x3=9 

  أَنَا َشاِكرٌ   فَ َها  َو ِإْحَسانًا  َفْضاًل  وَ  _ َعَلىَّ  َو ِمنَّةً   ِإنْ َعاًما  ُجْدتَّ   َلَقدْ   .12
  كم مكحم القي بو   خطبات سحبان اللسن  .13
  وَُكلُّ َشْييٍء ُعمرُُه لِْلَكَناءِ  _ لَْيَس ِلَشْيٍئ َغرَي تَ ْقَوى َجداء  .14

  اذ قال ِف اخلمس ااممذن اشهد  -و ضم االلو اسم النب مع اَسو   .15
  و انت َلم عند الشدائد ناصر   -كل الوري من ِبر جودك ناىل   .16

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

3x4=12 

  و ىي السالح امن أراد قتاال  -فهي اللسان امن أراد فصاحة    .17
  تعيد ما تسمعو الطبيعة  -بكماء اال أهنا َسيعة    .18
ِو  لُِيِجلَّوُ َوَش ُقَّ  لَ   .19 دُ   _ ُو  ِمْن  ِاَسِْ   َفُذْو اْلَعْرِش َُمُْمْوٌد َوىَذا ُُمَمَّ
  اما الكقري اذا تكلم صادقا _ قالوا كذبت و ابطلوا ما قاال  .25
  خداعة غرارة  -لكنها غدارة     .21

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

1x4=4 

 او       الكقري والُين          الببُاء    .22
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 Part C  
 فقط 2ترجم العبارات اآلتية مع التشريح   

Translate & explain any 2 of the following passages   

2x5=10 

يذىب ملكو علي يده و جن جنون فرعون  و امر ذىب كاىن قبطي اِل فرعون و قال يولد مولود ِف بين اسرائيل   .23
الشرطة أن يذِبوا كل مولود يولد ِف بين اسرائيل , و كان فرعون  يري أنو رب الناس يذبح من يشاء و يرتك من 

يشاء انتشرت الشرطة ِف مصر يكتشون و يبحثون . فاذا علموا مولودا ولد ِف بين اسرائيل أخذوه  و ذِبوه كما 
 و ذبح ألوف من اَأطكال أمام آبائهم و أمهاهتم .تذبح النعجة , 

و ىكذا كان مدة طولة , فقد حكظ أىل مصر ما قالوا و عرفوا الكنعانيون الذين كانوا يدعون " بين اسرائيل "   .24
أصحاب شرف و أموال و لكن تُريت اَأحوال بعد ذالك فقد فسدت أخالقهم , و تركوا الدعوة اِل اهلل و دعاء 

اهلل و سقطوا ِف الدنيا و صاروا كسائر الناس , ال ميتازون عن الناس اال بالنسب  و صار الناس ْيسدون اخلل ُق اِل 
الُين منهم و ْيتقرون الكقري منهم و صار أىل مصر ينظرون اليهم كُريب جاء من بلد آخر و ليس لو ح ُق ِف 

 مصر .
يوسف بن يعقوب عليو السالم ىو سيد مصر يأمر و انتقل يعقوب اِل مصر و انتقل معو أوالده انتقلوا مصر َأن    .25

ينهي فيها , و كانوا ِف كنعان يرعون الُنم و ْيلبون الشاة و يبيعون الصكوف و عبيد يوسف و خدمو يأكلون و 
ينعمون ِف مصر فما يصنعون ِف كنعان ؟ و اماذا ال يذىبون اِل مصر ؟ أرسل يوسف اِل يعقوب واحدا و طلبهم 

ان يوسف ال يطيب لو طعام و ال شراب حيت يري أباه و اخوتو و كيف يطيب لو عيش ؟ و ىو من كنعان , و ك
 و حيد ِف مصر و ماذا يصنع بالقصور  ؟ و أبوه و اخوتو ِف بيت صُري ِف كنعان .

  اكتب خالصة من اآلتية  
Write the summary any one of the following topic 

1x5=5 

  كالذبح االط  .26
 Part  -  D  

 مع االمثلة ادوات االستفهام عرف   .27
Define   with examples     ادوات االستفهام  

5 marks 

 ضع الفاظا مناسبة في االماكن الخالية   .28
Fill in blanks with suitable words  

5marks 

 قلم _______. .1 
 باب _______. .2
 وقت _______. .3
 ________  البيت .4
 ________ الديقة .5
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 المعروف الي المجهوللماضي الفعل احول   .29
Convert the following active verbs into passive 

5 marks 

  علم  ضرب  ,   عرف  ,  نظر ,   َسع  ,     
 ميزو افعال االمر و النهي في العبارات اآلتية   .35

Find out      افعال االمر و النهي from the following sentences  

5 marks 

 دعوة اامظلوم ات ُق 
 ال تمخر التوبة

 العبوا ِف ااميدان 
 ال تكسل ِف اَأعمال 

 ال تضحك من غري سبب

 

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

5 marks 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْْحَِٰن الرَِّحيِم  
ينِ  الرَّْْحَِٰن الرَِّحيمِ  الَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمنيَ  َراَط اْلُمسْ  ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ  َماِلِك يَ ْوِم الدّْ ِصرَاَط  َتِقيمَ اْىِدنَا الصّْ

ُُْضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالّْنيَ    الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَم
 

 من ىو رب العاامني  ؟ (1
 من ىو مالك يوم الدين ؟ (2
 امن المد و الشكر ؟ (3
 اهلل تعاِل ؟ ماذا يسأل االنسان من (4
 ما اسم ىذه السورة ؟ (5

 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 
 
When the victory of Allah has come and the conquest,  
And you see the people entering into the religion of Allah in multitudes, 
Then exalt [Him] with praise of your Lord and ask forgiveness of Him. 
Indeed, He is ever Accepting of repentance. 

 

 

*** 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya7.html
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MODEL QUESTION PAPER-2 
FOR REDUCED SYLLABUS 2020-21 
 SECOND PUC: SUBJECT : ARABIC 

MAX. MARKS :100                                                       TIME: 3 hrs, 15 minutes 
  (Instructions):   المالحظات

 االجابة عن جميع االسئلة واجبة           
 االجابةاكتبوا حتما االرقام الرومانية والذيلة في كراسة               

Part A 
 

 
 فقط 3ترجم العبارات اآلتية مع التشريح  

Translate & explain any 3 of the following passages   

3x4=12 

رًا   أَْو اْْلِخِر  َعْن َأِبَ ُىَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَِّي اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل :" َمْن َكاَن يُ ْمِمُن بِاهلِل و اْليَ ْومِ   .33 فَليَ ُقْل َخي ْ
َكُو لَِيْصُمْت َمْن َكاَن يُ ْمِمُن بِاهلِل و اْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْلُيْحِسْن ِاىَل َجارِِه ، و َمْن َكاَن يُ ْمِمُن بِاهلِل و اْلي َ  ْوِم اْْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

 .") َرَواُه اْلُبَخارِيُّ (
َها َرُسْوُل اهلِل َصلَّي اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم وَ ِىي اْلَمِديَنُة اْلُمنَ وَّرَُة ،   .34 ى أَْيًضا طَيَّْبًة َو ِىَي اْلبَ َلَدُة الَّيِتْ َىاَجَر إِلَي ْ  َأْصَحابُُو َوُتَسمَّ

ُهْم أْرُضَها ، َفَصاَر أْىُل اْلَمِديَنِة أَ  َة  َو َضاَقْت َعَلي ْ َنَما أْوُذْوا  ِفْ َمكَّ ُهْم ِحي ْ ْنَصاراً ِلَرُسْوِل اهلِل َصلَّي اهللُ َرِضَي اهللُ َعن ْ
ْسالُم ، َو ِاُتَََّذَىا الرَُّسوُل َعَلْيِو  ْسالِم َعَلْيِو َو َسلََّم َو َأْصَحابِِو . أَِمَن ِِبَا اْلُمْسِلُموَن ، َوَعزَّ اِْْ الُم َلُو َداًر َو ِلْْلِ السَّ

ْسالِميَِّة ِف َعْهِد اخْلَُلَكاِء الرَّاِشِديَن . َمرَْكزًا ِاىَل أَنَُّو لَِ َُق بِالرَِّفْي ُِق اَْأْعَلى  ، َوَصاَرْت َعاِصَمًة لِْلِخالََفِة اِْْ
ُُوَل َشاهِإنَّ تَاَج َُمَْل ِمْن َأْْجَِل اْلَمَباِنْ ِف اْلَعاَلَِ . ِف الَِْقيَقِة ُىَو َضرِْيٌح ِمَن الرَُّخاِم اَْأَبْ َيِض بَ نَ   .35 ْماراطُوَر اْلَم  اُه اْْ

اِبِع َعَشَر لِْلِمياَلِد . يَ َقُع تَاُج ُمََ  ل ِف َمِديَنة " آَغرَه " ِمْن َوالَيَة " َجَهان لِِتْذِکاِر َزْوَجِتِو اْلَِبْيَبِة " ُُمَْتاز َُمَل ِف اْلَقْرِن السَّ
ُلْوِمرَت ِمْن " ِدْىِلي " عَ   ۹۲۲أُتَ رَابَ رَاِدْيش " َو ِإن ََّها تَ َقُع َعَلى بَ ْعَد  ْرِقي لِنَ ْهِر َْجَْنا ِکي ْ اِصَمَة اَْلِْنِد  َو اِنَُّو َعَلى َشاِطِئ الشَّ

 . ِإنَّ تَاَج َُمَل يَ َتََلََْأُ ِف اللََّياِل اْلُمْقِمرَِة َكأَنَُّو بَْدٌر نَ َزَل َعَلى اَْأَْرِض .
َقِسُم اَْأْرَض اىل يَاِبًس و َماٌء . اليايش َيْشَمَل َحواِلّّ أََقلُّ ِمْن ِثْل َسْطَح اَْأْرِض ِتْسَعًة و ِعْشرِيَن ِف   .36  ۹۲ اامائة   تَ ن ْ

تَُّة اْلَعِظيَمُة ، و.  اٍت .) اْلَقارَُّة ( ِىي إْحَدى أَْقَساِم اَْأْرِض السّْ ََ ِىي قَارَُّة آِسَيا ، و قَارًَّة  َوَيْشَتِمُل اْلَباُب َعَلى ي قَارَّ
مالِيَِّة ، و  ى َىِذٍه الثالثو بِالّدنيا اْلَقِدميَِة ، و قَارَُّة أَْمرِيكا الشَّ َربَاًء و َتَسمَّ ََ قَارَُّة أَْمرِيكا اْْلَُنوبِيَِّة أفريقية ، و قَارًَّة أََو

يِّ   َمَع اْلَْزَائِِر اْلُمَجاِورَِة ََلَا بأسرتاليشيا . َسْقَياٍن بِالّدنيا اْلَِْديَدِة . و قَارَُّه اسرتاليا َسَِ
نَسانَ ﴾ٕ﴿ َعلََّم اْلُقْرآنَ ﴾ٔ﴿ الرَّْْحَٰ نُ   .37 ْمُس َواْلَقَمُرِبُْسَبانٍ ﴾ٗ﴿  َعلََّمُو اْلبَ َياَن ﴾ٖ﴿ َخَل َُق اِْْ َوالنَّْجُم ﴾ ٘﴿ الشَّ

َجُر َيْسُجَدانِ  َماَء َرفَ عَ ﴾ٙ﴿ َوالشَّ َُْوا ِف اْلِميزَانِ ﴾ٚ﴿ َها َوَوَضَع اْلِميزَانَ َوالسَّ َتْط َوأَِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط ﴾ٛ﴿ َأالَّ
َوالَْبُّ ﴾ٔٔ﴿ ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اَْأَْكَمامِ ﴾ٓٔ﴿ َواَْأَْرَض َوَضَعَها ِلَْلَنَامِ ﴾ٜ﴿ َواَل ُُتِْسُروا اْلِميزَانَ 

بَانِ ﴾ٕٔ﴿ ُذواْلَعْصِف َوالرَّْْيَانُ   ﴾ٖٔ﴿ فَِبَأيّْ آاَلِء َربُّْكَما ُتَكذّْ
 

 

http://tanzil.net/#55:1
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 فقط 3اشرح العبارات اآلتية مع سياق المتن   
Explain with reference to context  any 3 of the following sentences  

3x4=12 
 

  لو أنزلنا ىذا القرآن  .38
  يرفع اهلل ِبذا الكتاب أقواما  .39
  الوحدة خري من جليس السوء   .45
  ُممد رسول اهلل والذين معو   .41
  الطهور شطر االميان  .42

 اكتب خالصة من اآلتية  
Write the summary of the following (any one) 

1x6=6 

 الف  :  من سرية النب صلي اهلل عليو و سلم   .43
 باء   :  الدكتور امبيدكر

 

 Part B  
 ( فقط3ترجم األبيات اآلتية ) 

Translate the following couplets ( any 3 ) 

3x3=9 

  وصاَلا عناء   صدودىا بالء  .44
  كم مكحم القي بو   خطبات سحبان اللسن  .45
  َل يشمل االرض سحابا مباء   -ان ابا بكر ىو الُيث اذا   .46
  اذ قال ِف اخلمس ااممذن اشهد  -و ضم االلو اسم النب مع اَسو   .47
  و انت َلم عند الشدائد ناصر   -كل الوري من ِبر جودك ناىل   .48

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

3x4=12 

  و ىي السالح امن أراد قتاال  -فهي اللسان امن أراد فصاحة    .49
  تعيد ما تسمعو الطبيعة  -بكماء اال أهنا َسيعة    .55
  علمنا االسالم فاهلل حنمده –و انذرنا  نارا و بشر جنة   .51
  و فضال و احسانا فها أنا شاكر –لقد جدت انعاما علي و منة   .52
  خداعة غرارة  -لكنها غدارة     .53

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

1x4=4 

 الببُاء    .54
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 Part C  
 فقط 2ترجم العبارات اآلتية مع التشريح   

Translate & explain any 2 of the following passages   

2x5=10 

مصر و انتقل معو أوالده انتقلوا مصر َأن يوسف بن يعقوب عليو السالم ىو سيد مصر يأمر و انتقل يعقوب اِل   .55
ينهي فيها , و كانوا ِف كنعان يرعون الُنم و ْيلبون الشاة و يبيعون الصكوف و عبيد يوسف و خدمو يأكلون و 

اِل يعقوب واحدا و طلبهم  ينعمون ِف مصر فما يصنعون ِف كنعان ؟ و اماذا ال يذىبون اِل مصر ؟ أرسل يوسف
من كنعان , و كان يوسف ال يطيب لو طعام و ال شراب حيت يري أباه و اخوتو و كيف يطيب لو عيش ؟ و ىو 

 و حيد ِف مصر و ماذا يصنع بالقصور  ؟ و أبوه و اخوتو ِف بيت صُري ِف كنعان .
الكنعانيون الذين كانوا يدعون " بين اسرائيل " و ىكذا كان مدة طولة , فقد حكظ أىل مصر ما قالوا و عرفوا   .56

أصحاب شرف و أموال و لكن تُريت اَأحوال بعد ذالك فقد فسدت أخالقهم , و تركوا الدعوة اِل اهلل و دعاء 
اخلل ُق اِل اهلل و سقطوا ِف الدنيا و صاروا كسائر الناس , ال ميتازون عن الناس اال بالنسب  و صار الناس ْيسدون 

هم و ْيتقرون الكقري منهم و صار أىل مصر ينظرون اليهم كُريب جاء من بلد آخر و ليس لو ح ُق ِف الُين من
 مصر .

ذىب كاىن قبطي اِل فرعون و قال يولد مولود ِف بين اسرائيل يذىب ملكو علي يده و جن جنون فرعون  و امر   .57
ي أنو رب الناس يذبح من يشاء و يرتك من الشرطة أن يذِبوا كل مولود يولد ِف بين اسرائيل , و كان فرعون  ير 

يشاء انتشرت الشرطة ِف مصر يكتشون و يبحثون . فاذا علموا مولودا ولد ِف بين اسرائيل أخذوه  و ذِبوه كما 
 تذبح النعجة , و ذبح ألوف من اَأطكال أمام آبائهم و أمهاهتم .

  اكتب خالصة من اآلتية  
Write the summary any one of the following topic 

1x5=5 

  فرعون ِف مصر    .58
 Part  -  D  

 عرف المركب االضافي  او المركب التوصيفي مع االمثلة  .59
Define المركب االضافي      or المركب التوصيفي with examples  

5 marks 

 ضع الفاظا مناسبة في االماكن الخالية   .65
Fill in blanks with suitable words  

5marks 

 _____  االستاذ ِف الصف .6 
 _____ خالد ِف اامدرسة .7
 _____ الرجل ِف النهر .8
 _____ اامسلمون للجهاد .9

 _____ القرآن فاستمعوا .15
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 حول الفعل المضارع المعروف الي المجهول  .61
Convert the following active verbs into passive 

5 marks 

  نضرب  ,   يعرف  ,  ينظر ,   يسمع  ,    يعلم   
 ميزو افعال االمر و النهي في العبارات اآلتية   .62

Find out      افعال االمر و النهي from the following sentences  

5 marks 

 ات ُق دعوة اامظلوم 
 ال تمخر التوبة

 العبوا ِف ااميدان 
 ال تكسل ِف اَأعمال 

 ال تضحك من غري سبب

 

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم اجب عن االسئلة  .63
Read the passage & answer the questions  

5 marks 

رَِة َثالثٍَة َو ِعْشرِيَن َسَنًة ِف بَ َلدَ   رَائِيل ِف فَ ت ْ ٍد ِبَواِسطٍَة ِجب ْ َة َو اْلَمِديَنَة ، َىَذا اْلُقْرآُن ِكَتاُب اهلِل أُْنزَِل َعَلى ُُمَمَّ ِة َمكَّ
َماِويَِّة . ِفْيِو آيَاٌت ُُمَْکَماٌت تَ تَ َعلَّ ُُق بِاْلَعَقائِِد   َو اَْأَْعمَ اْلِكَتاُب ُدْسُتوٌر لِْلَحَياِة  اِل ااِلْنَسانِيَِّة  َو يُ َعدُّ ِمْن ُصُحِف السَّ

ِلنَي لِ  نْ َيِويَِّة َو َقْد ذُِكَر اهلل  ِف اْلُمْصَحِف َكِثريًا ِمْن َأساطرِي اَْأَوَّ يِنيَِّة َو الدُّ َر اْلُمْمِمِننَي لَواْلَمَساِئِل الدّْ َر َو َبشَّ َككُّ تََّدبُِّر َو الت َّ
  بِاْْلَنَِّة َو أَْنِذَر اْلَكاِفرِيَن بَِعَذاِب ألِيٍم . ِفيو ِماَئٌة َو أَْرَبَع َعْشرَة  ُسورًَة  َو َثاَلِثنَي ُجْزٌء .

 
 ؟  آنُ رْ قُ الْ  لَ زِ نْ اُ  نْ علي مَ  (6
 ؟ آنُ رْ قُ الْ  لَ زِ نْ أُ  ةٍ دَّ مُ  مْ كَ بِ  (7

 ؟ُدْسُتوٌر لِْلَحَياِة ااِلْنَسانِيَِّة    (3    
 ؟ ُُمَْکَماتٍ  آيَاتٍ بِ  رادُ مُ ( ما الْ 4
ِلنَي ؟اذا مَ لِ ( 5  ذِكَر اهلل  ِف اْلُمْصَحِف َكِثريًا ِمْن َأساطرِي اَْأَوَّ

 ترجم فقرة االنكليزي  في اللغة العربية  .64
Translate the following Arabic passage into English  

5 marks 

 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. 

 

*** 


