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MS JUNIOR COLLEGE 

HYDERABAD, TS 

ARABIC-I 

Time: 3 Hours                                                          Max. Marks: 100 

أكتب بيتين من إحدى األنشودتين التاليتين. -1  

1- Write any two verses in Arabic from any one of the following poems. 1x6=6 

a .الكتاب 

bطلع البدر علينا . 

 ( كلمة على األقل في لغتكم.100أكتب خالصة من إحدى األنشودتين التاليتين في مائة ) -2

2- Write the summary of any one of the following poems in not less than 100       

words in your own language.                                                                          1x6=6  

aطلع البدر علينا . 

b .فضل األم 

 ( كلمة على األقل في لغتكم.100أكتب خالصة درس من الدرسين التاليين في مائة ) -3

3- Write the summary of any one of the following lessons in not less than 100 

words in your own language.                                                                                  1x6=6 

aسورة الفاتحة . 

bملسو هيلع هللا ىلص. شمائل النبي 

 أجب عن أربعة أسئلة من اآلتية فى اللغة العربية. -4

4- Answer any four of the following questions in Arabic.                                  4x2=8 

a .؟ متى رجع خالد إلى بيته 

b؟ . من هي بلقيس 

cمن نزل في غار حرآء ؟ . 
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d بلقيس باليمن ؟‘ . في أي سورة جاء ذكر قصة الملكة 

e .؟ من هو أول بطل مسلم لتحرير الهند 

f .)؟ متى ولد عمربن عبدالعزيز)رح 

g خديجة الكبرى ؟. ما كان اسم والد 

hمن كتب رسالة إلى ملكة سبأ ؟ . 

 من أي أنشودة هذه األبيات ؟ أجب عن اإلثنين فى اللغة العربية. -5

5- Give the reference to context for any two of the following verses in Arabic 

only.                                                                                                                             2x3=6 

a              اهلل في حسي و في شعوري  . اهلل في قلبي و في ضميري 

b .و المال ظل زائل                         العمر ضيف راحل 

c .روضة فيها الثمار                         يا كتابي أنت عندي 

d                   من ثنيات الوداع          . طلع البدر علينا 

 من أي درس هذه السطور؟ أجب عن اإلثنين فى اللغة العربية. -6

6- Give the reference to context for any two of the following in Arabic only. 

          2x3=6    

a إياك نعبد و إياك نستعين .o 

b عليه الصالة و السالم: إن اهلل طيب يحب الطيب و نظيف يحب النظافة و كريم يحب الكرم و . قال

 جواد يحب الجود.

c ..كان عبد الكالم ينتمي إلى عائلة متوسطة من والية تامل نادو. كان والده يؤجر السفن للصيادين 

d .أنَّ عيد بتكما من األعياد الثقافية المهمة لتلنغانه . 

 اإلثنين فى اللغة العربية.أجب عن  -7

7- Answer any two of the following questions in Arabic only.                         2x3=6 

a .؟ من جاء باألمر المطاع 

bهل تدعوه فى السرآء و الضرآء ؟ . 
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c .؟ من تدعو إلى اهلل 

d ؟ الصديق بالنهار. من هو 

 ية.أجب عن اإلثنين فى اللغة العرب -8

8- Answer any two of the following questions in Arabic only.                         2x3=6 

a .؟ لمن أعطى اهلل الكوثر 

b .؟ كم آية في سورة اإلخالص 

C .؟ من هو كبير الوزراء لوالية تلنغانه 

d .؟ أين تسكن 

 أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة. -9

9- Answer the following questions in one word.                                                5x1=5 

aكم آية في سورة الفاتحة ؟ . 

b رحمة للحيوان ؟ ملسو هيلع هللا ىلص. أ كان رسول اهلل 

c .؟ ما هى عاصمة تلنغانه 

d .؟ من أين أنت 

e . أين منطقةI . T ؟ 

 أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة. -10

10- Answer the following questions in one word.                                              5x1=5 

aمن شرف المدينة ؟ . 

b .؟ هل اهلل فى القلب 

c .؟ ما هو سبب المحبة 

d .؟ هل الكتاب روضة 

e .؟ من يتقبل الدعاء 

 اللغة العربية.إقرأ العبارة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها فى  -11
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11- Read the following passage carefully and answer the questions given below 

in Arabic.                                                                                                                    5x1=5 

 اإليمان . و المحبة له أساس  ملسو هيلع هللا ىلصتعظيم النبي 

إتباع أقواله و أفعاله و إمتثال أوامره و إجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره و   ملسو هيلع هللا ىلصمن عالمات محبته 

 يسره وتعظيم آثاره و أوالده وأصحابه أجمعين و شاهد هذا قوله تعالى :

ألن من أحب شيئا كثرة ذكره  ملسو هيلع هللا ىلص" قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل" و من عالمات محبة النبي 

 أكثر ذكره .

و منها شدة شوقه إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه و خالصة القول أن محبته الزمة لكل مؤمن و 

 .بدونه ال يكتمل إيمانه

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده و الناس  "  )رض(لسيدنا عمر ملسو هيلع هللا ىلصكما قال رسول اهلل  

 أجمعين ".

 : األسئلة

  ( ما هو أساس اإِليمان ؟                                                                                       1)

                                                                                              ملسو هيلع هللا ىلص( ما هى عالمات محبته 2) 

                                                                                                      ؟( متى يكتمل اإليمان 3) 

                                                                           ( هل اإلتباع الزم إلظهار المحبة له ؟4) 

                                                                      ؟()رضلسيدنا عمر ملسو هيلع هللا ىلص( ماذا قال رسول اهلل 5) 

 أجب عن األسئلة اآلتية. -12

12- Answer the following questions. 

A.إمأل أربعة فراغات بالكلمات المذكورة أدناه . 

A. Fill in any four of the following blanks with the words given below.          4x1=4 

a. الولد .................... البيت . 

b إن .................... لفي خسر .o 

c. خرج الطالب .................... الفصل . 

d .................... الرجل فى . 
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e. الحاسوب .................... المدير . 

f مالك .................... الدين .o 

 في  (  -اإلنسان    -يوم    -من    -بيت  ال  -) ل  

B.عين المذكرو المؤنث عن أربعة من المذكورة أدناه. 

B. Identify Masculine and Feminine genders of any four of the following given 

below.                                                                                                                         4x1=4 

aطفل . 

bحسنى . 

cحمرآء . 

dخريطة . 

eالملعب . 

f بنت .  

 أجب عن اإلثنين فقط من التالية. -13 

13- Attempt any two of the following.                                                                  2x4=8 

a . الضمير؟ بين أقسامه مع األمثلة العربيةما هو. 

b خمسة أمثلة إلسم اإلشارة للقريب. أكتب. 

c.ما هى عالمات التأنيث ؟ أكتب باألمثلة . 

d.أكتب بعض أسماء المؤنث . 

 حول أي ثمانية من اآلتية من المعرفة إلى النكرة و من النكرة إلى المعرفة. -14

14-Convert any eight from Definite to Indefinite  المعرفة()                and from  )النكرة(

Indefinite )النكرة( to Definite )المعرفة( of the following.                                 8x1=8  

a     سكر .d     القلم .g     مفتاح .    jاللبن . 

b     دفتر .e     الباب .h    خبز .     k    الولد . 

c     مدير .f     الورق .i     محاضر .l  الجسر . 



  
Page 6 

 

  

إستخدم الكلمات اآلتية لبناء ست جمل عربية مفيدة. -15  

15- Use the following words to make six meaningful Arabic sentences.      6x1=6 

a     مكتب .c      درس .e .خادم     gلبن . 

b      طفل .d .بيت     f      تاجر .h .طالب 

ترجم الجمل اآلتية إلى اللغة العربية. -16  

16- Translate the following sentences into Arabic only.                             5x1=5 

1- The flower is on the tree. 

2- The principal is in the office. 

3- They are the citizens of India. 

4- He is a bank manager. 

5- She is a student of medicine. 

 

﴾حسن الحظ﴿  

            

 

 

                                                  

                        

 

 

  


