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MS JUNIOR COLLEGE 

HYDERABAD 

ARABIC – II 

TIME : 3 HRS                                                             MAX.  MARKS :100 

Q.1 Attempt any one                                                                                         [1x8=8] 

أحد مما يأتي.أجب عن   

Complete the following verses and explain them in your own language.           

 أكمل األبيات واشرحهما في لغتك.

.معاب ----------               ----------خير  (a) 

.و جوابي -----------               -------- فيه       

.ودين  -----------                ----------قرآننا              (b) 

   .العالمين  -----------                ----------نزل به      

Q.2 Write the summary on any one of the following poems in your own language.     
                                                                                                                         [1x6=6]   

 أكتب خالصة أنشودة من األنشودتين التاليتين في لغتك.

دستورنا  (b) أخالق التلميذ                                    (a)      

Q.3 Write the summary on any one of the following in your own language.    [1x6=6] 

 أكتب خالصة من التاليين في لغتك.

(b)  في البنك                                       (a)                             اإلخالصسورة   

Q.4 Answer any three of the following questions in Arabic only                       [3x2=6] 

.أسئلة من اآلتيةأجب عن ثالثة   

؟هل الفيل حيوان طويل -1  

أين هلك أبرهة ؟ -2  

؟هل كان الولد يرعى الغنم  -3  

؟من قال " ال تسخر مني"  -4  

ماذا أردا أبرهة ؟ -5  

؟ هل كان الرجل كريما امينا -6  
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Q.5 Give the reference of any two verses in Arabic from the following.         [2x3=6]                                                                                                                                                           

 أذكر مرجع اإلثنين من األبيات التالية.

.لسمائه ولبرههو رحمة           ----------         خلق اإلله نبيه من نوره  -1  

. لي خلق و دين            ---------أنا فتى أمين                        -2  

.بأمر رب العالمين            ---------نزل به الروح األمين              -3  

.ال تدرك الدنيا حقيقة سيره          ----------هو صاحب المعراج شاهد ربه   -4  

Q.6 Give the reference of any two of the following in Arabic.                          [2x3=6] 

 أذكر مرجع اإلثنين من الجمل/ اآليات التالية.

   0اهلل الصمد  0قل هو اهلل احد  -1

( ساعات كاملة .10البنك مفتوح للزبائن لمدة عشر) - 2  

ويعجبون بها .يسافر الناس لزيارة الهند من أماكن بعيدة  - 3  

.ة فقال عمر )رض( : أ اميركم فقير؟ قالوا نعم واهلل ! ال توقد النار في بيته لأليام الطويل - 4   

Q.7 Answer any two of the following in Arabic only.                                        [2x3=6] 

.أجب عن اإلثنين من التالية  

؟لمن التسبيح و التمجيد  -1  

؟أ تحترم المعلم  -2  

من هو صاحب المعراج ؟ -3  

؟من نزل بالقرآن  -4  

Q.8 Answer any two of the following in Arabic only.                                        [2x3=6] 

 أجب عن اإلثنين من التالية.

؟كم آية في سورة الفاتحة  -1  

؟عامرمن سعيد بن  -2  

؟من أين أحمد  -3  

؟أين متحف ساالرجنغ  -4  
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Q.9 Answer the following questions in Arabic in one word only.                      [5x1=5] 

 أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة.

؟الروح األمين من هو  -1  

؟ هل العلم خير غرس  -2  

؟هل الخلق عاجز عن بيان كمال النبي )ص(  -3  

؟لمن الحمد  -4  

؟من هو في قلبي -5  

Q.10 Answer the following questions in Arabic in one word only.                    [5x1=5] 

 أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة.

تاج محل ؟ بنىمن  -1  

؟هل كان اسم سعيد بن عامر موجودا في أسماء الفقراء -2  

؟من هو األحد -3  

؟أين الجامعة العثمانية  -4  

؟هل شكر نبيل  -5  

Q.11 Read the following passage carefully and answer the questions given below in 
Arabic.                                                                                                     [5x1=5] 

 إقرأ العبارة اآلتية ثم أجب عن األسئلة تحتها بالعربية.

هل فهمت درس األمس .  ذهب أحمد إلي المدرسة ودخل الصف وجلس علي الكرسي . سأل األستاذ : 

 أجاب أحمد : نعم فهمت . فرح األستاذ وقال أنت طالب مجتهد .                      

ما " ثم بدأ األستاذ الدرس الجديد وقرأ الطالب العبارة من الدرس. قال رسول اهلل )ص( : " انا بعثت معل

ف.     شرح المعلم الدرس . رن الجرس فوقف الطالب . خرج األستاذ من الص  

 األسئلة :                                                                                              

                     أين ذهب أحمد ؟                                   -1

             هل فهم أحمد درس األمس؟   -2

 3                                          ؟                       من فرح -
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 4             هل أحمد طالب مجتهد ؟                -

 5                   ماذا قال رسول اهلل )ص( ؟          -

Q.12 Identify any three Nominal sentences from the following.                     [3x4=12] 

من الجملة اإلسمية من العبارات التالية. عين ثالث جمل  

.سجد اإلمام في المسجد  -1  

.نبيل ذكي  -2  

.الجامعة كبيرة  -3  

. يرسل البنك كشف الحسابات  -4  

.البنك مفتوح  -5  

.فهم نبيل األسئلة  -6  

Q.13 Pick up any three prepositions from the following.                                  [3x2=6] 

ثالثة أحرف من الجار من العبارات التالية. أشر إلى    

.بسم اهلل  -1  

.الحمد هلل  -2  

.الجيب  فىالجوال  -3  

.العلم خير من المال  -4  

.المكتب  لقلم علىا -5  

.السوق  التاجر إلىذهب  -6  

Q.14 Find out any three verbs from the following sentences.                         [3x2=6] 

 أفرد ثالثة أفعال من العبارات التالية.  

.المعلم ينصر الطالب  -1  

.دخل الطالب الفصل  -2  

.أنا أنصر الطالب -3  

. سورة العصرفهمت  -4  

.الطالب دخل الفصل -5  

.فهم ياسر سورة العصر-6  
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    Q.15 Convert any three present tense into imperative tense from the following.     
                                                                                                     [3x2=6]   

فعل األمرمن التالية. من فعل المضارع إلىل ثالثة أفعال حو  

َتْنُصُر -1  

َتْأُكُل -2  

َتْحَفُظ -3  

َتْغِسُل -4  

َتْفَهُم -5  

َتْحُضُر -6  

Q.16 Convert any five present tense into negative imperative tense from the             
         following                                                                                                   [5x1=5] 

فعل النهي من التالية. ول خمسة أفعال من فعل المضارع إلىح  

َتْلَعُب -1  

َتْجِلُس -2  

َتْشَرُب-3  

َتْنُظُر -4  

َتْرَفُع -5  

َتْرِجُع -6  

َتْدُخُل -7  

َتْذَهُب -8  
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