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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 .الله معي 

b .فضل األم 

 ( كلمة على األقل في لغتكم.111أكتب خالصة من إحدى األنشودتين التاليتين في مائة ) -2

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

words in your own language.                                                                          1x6=6  

a . الله معي 

b .شر و خير 

 ( كلمة على األقل في لغتكم.111أكتب 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   

a .سورة اإلخالص 

b .تلنغانه الذهبية 

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

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

a .)؟ إلى أين سافر رسول الله )ص 

b .؟ من أي قوم كانت الملكة بلقيس 

c .؟ هل اللغة العربية شاكية ألبنائها 
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d .؟ أي طائر كان قاصدا لسيدنا سليمان عليه السالم 

e .؟ متى و أين ولد أشفاق الله خان 

f .؟ بيته باب خالد كيف فتح 

g .؟ من كسبت ماال كثيرا بالتجارة 

h .؟ عمر بن عبد العزيز ماذا أحيا 

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

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

only.                                                                                                                       2x3=6      

a .الله في صمتي و في تعبيري                  الله في جهدي و في سروري 

b . يقبل الله الدعاء                             إن أمي حين تدعو 

c . و العجب داء قاتل                              العقل قاض عادل 

d . ما دعا لله داع                             وجب الشكر علينا 

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

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

          2x3=6    

a . 0ولم يكن له كفوا أحد 

b . فما قال لي أف قط‘ )رض( خدمت رسول الله )ص( عشر سنين قال أنس. 

c .األستاذ : متى وصلت إلى الهند و إلى حيدرآباد ؟. 

d . 1391ولد ابو الفاخر زين العابدين عبدالكالم رئيس الهند السابق و العالم النووي الشهير في / اكتوبر 

 . في والية تامل نادو

 ة.أجب عن اإلثنين فى اللغة العربي -7

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

a .؟ من أين ظهر البدر 

b .؟ ماذا ترجو من الله 
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c .؟ كيف نضرة الوردة 

d .؟  هل األم فوق كل شيئ 

 أجب عن اإلثنين فى اللغة العربية. -8

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

a .؟ بما أقسم الله في سورة العصر 

b .؟ أكتب عن أعياد تلنغانه 

C .؟ ما اسم أبيك 

d .؟ أين ذهب خالد في عطلة الصيف 

 أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة. -9

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

a .؟ من هو مالك يوم الدين 

b .؟ من هو القريب من الله 

c . ؟ لغة رسمية في تلنغانه‘ أي لغة 

d .؟ من جاء فى البستان 

e .؟ كم أختا لك 

 أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة. -11

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

a ؟ فى الجهد و السرور. من 

b .؟ من طلع من ثنيات الوداع 

c .؟ هل الله يقبل دعاء األم 

d .؟ هل العقل قاض عادل 

e .؟ لمن الخضوع 

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

in Arabic.                                                                                                          5x1=5           

فقال لهم : أكتبوا لي أسماء ‘  )رض(جاء مرة وفد من أهل حمص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

فسألهم ‘ فقرآءكم حتى أعطيهم من مال المسلمين فكتبوا له أسماء فقرآئهم فكان منهم سعيد بن عامر

 : و من سعيد بن عامر ؟ قالوا : أميرنا . )رض(عمر

 و الله ! ال توقد النار في بيته لأليام الطويلة.‘ قالوا : نعم  : أ أميركم فقير ؟ )رض(فقال عمر

فلما رجع الوفد إلى ‘ : ثم وضع ألف دينار في كيس و قال : أعطوه هذا المال ليعيش به  )رض(فبكى عمر

فسألته ‘ قال : سعيد : " إنا لله و إنا إليه راجعون " و كأنه أصابته مصيبة ‘ حمص و أعطاه الصرة 

ا األمر؟ قال : " دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي " قالت تخلص منها . قال : أ تساعديني  على زوجته : م

 ذلك ؟ قالت : نعم . فوزع الدنانير على فقرآء المسلمين .

 األسئلة:  

  ( من أين جاء وفد ؟1)

  من أهل حمص ؟ )رض(الخطاب ( ماذا سأل عمربن2) 

                                          إليه راجعون "؟ إنا ( من قال : " إنا لله و9) 

  ( أين وزع الدنانير؟4) 

   ( من كان سعيد بن عامر ؟5) 

 أجب عن األسئلة اآلتية. -12

12- Answer the following questions. 

A.إمأل أربعة فراغات بالكلمات المذكورة أدناه . 

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

a .................... .األوالد . 

b .و إياك نستعين....................  إياك o 

c .من اليرحم ..................... 

d .مشهورة .................... ‘ هذه كلية  

e .................... .معلمة . 
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f .من .................... 

 (  أنت  -  هم  -  تلك  -  اليرحم  -  هي  -  نعبد) 

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 

a .نبيل 

b .مرآة 

c .خضرآء 

d .حمال 

e .طوبى 

f .أريكة   

 أجب عن اإلثنين فقط من التالية. -13 

2x4=8                                                                 of the following. twoAttempt any  -13 

a .أكتب خمسة أمثلة للضمير المنفصل. 

b للبعيدخمسة أمثلة إلسم اإلشارة . أكتب. 

c .أكتب أدوات اإلستفهمام مع األمثلة. 

dلمذكر. أكتب بعض أسماء ا. 

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

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

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

a .مدرس     b .المطار      c  .طبيب         d .المكتب 

e .حمرآء     f .خادم        g .   الحاسوب   h .رجل       

i .كراسة      j .المسجد       k .كرسي        l .مهندس   

إستخدم الكلمات اآلتية لبناء ست جمل عربية مفيدة. -15  
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15- Use the following words to make six meaningful Arabic sentences.      6x1=6 

a .رجل        b .قلم          c .بيت       d .مهندس 

e .طبيب       f .كرسي      g .ورق      h .مدرسة 

ترجم الجمل اآلتية إلى اللغة العربية. -16  

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

1- The book is on the table. 

2- Hamid is an engineer. 

3- This is a new pen. 

4- Fatima is a teacher. 

5- The pen is in the pocket. 

 

﴾حسن الحظ﴿  

            

 

 

                                                  

                        

 

 

  


