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             SET – 1 

Subject Code: 016  

COMMON PRE-BOARD EXAMINATION 2017 - 2018 

ARABIC 

CLASS - X 

Time Allowed: 3 hours  Maximum Marks: 80 

General Instructions: 

i. Please check that this question paper contains 6 printed pages. 

ii. Code number given on the right hand side of the question paper should be written 

on the title page of the answer-book by the candidate. 

iii. Note: Unless otherwise required in a question may be written either in Urdu or 

in English or in Hindi or in Arabic 

iv. Please write down the Serial Number of the question before attempting it. 

v. 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper 

will be distributed at …….. a.m. From ……. a.m. to …….. a.m., the students will 

read the question paper only and will not write any answer on the answer-book 

during this period. 

    .viالمالحظة : إذا لم تحدد لغة الجواب فيمكن أن تكتب األجوبة إما في األردوية أو اإلنجليزية أو الهندية أو العربية

 اكتب رقم التسلسل للسؤال قبل اإلجابة عليه

Section- A (10 Marks) 

Reading Skills 

1 Read the following passage carefully and answer the question only in Arabic  

                                                                                                                10 Marks 

األسئلة بالعربيةإقرأ الفقرة التالية بعناية وأجب على   

يسككككن محمكككد وحامكككد وأحمكككد فكككي حكككارة سككككنية واحكككدة فكككي نيكككود لى ويدرسكككون فكككي مدرسكككة واحكككدة 

ا ولكككم ي ككككل  كككيئا مريضكككفتكككرة ارسكككتراحة بكككدا محمكككد  ة بكككالقرب مكككن حكككارتهم خ فكككي يكككو   كككاللواقعككك

 ممككن البكككالب يلعبكككون كككرة القكككد خ انضككك اا بعضكككوتوجككه مكككد حامكككد وأحمككد إلكككى ميكككدان المدرسككةخ فكككرأو

حامككد وأحمككد إلككيهم ولكككن محمككدا لككم يبككترق فككي اللعككبخ فوقككل جانبككا ليتفككر  علككى اللعككب والالعبككينخ 

بعككككد قليككككل مككككن الوقكككك  وقككككد محمككككد مغبككككيا عليككككه علككككى أر ككككية الميككككدانخ حملككككه حامككككد وأحمككككد إلككككى 

ظ لكككم يككككن الببيكككب موجكككودا فكككي المستوصكككل فكككي ذلككك  الوقككك خ حكككمستوصكككل المدرسكككةخ مكككن سكككو  ال

 م الريا ةخى ناظر المدرسة، فبلب معل  وصل  بر الحادث إل
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أين يسكن محمد وحامد وأحمد؟ 1  

ماذا رأوا في ميدان المدرسة؟ 2  

  ل الببيب موجود في المستوصل؟ 3

متى محمد بدا مريضا؟ 4  

  د عنوانا مناسبا للفقرة؟ 5

 

Section – B (10 Marks) 

Writing Skills 

 

II Write a paragraph in about 50 words in Arabic on anyone of the following 

topics:     4 Marks 

 

كلمة  في مو وع من المو وعات التالية 50اكتب فقرة بالعربية في   

،   مدرستي  ، قريتي  الحديقة  

   

III Fill in the blanks                                                                                 2 Marks 

 إمإل الفراغات

يا فاطمة،  ل خخخخخخخخخخخخخخخخ الدرس 1  

المدرسون خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ إلى المدرسة 2  

 

IV Correct the sentences                                                                         4 Marks 

التاليةصحح الجمل   

د ل زينب المدرسة في الصباح 1  

جون و نكار موجود في الفصل 2  

البالبات يجلسون على المقاعد 3  

يا ناصر  ل ينظر إلى الخار  من الفصل؟ 4  
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Section – C (20 Marks) 

Grammar & Translation 

 

V Define and illustrate any two of the following topics                        10 Marks 

 عرف ومثل على أي اثنين من العناوين

جز  الفعل المضارع 1  

مثني 2  

الفاعل والمفعول به 3  

VI Translate any five sentences in to English                                         5 Marks 

الجمل التالية إلى اإلنجليزيةترجم أي  مس جمل من   

موجودا في الفصلكان األستاذ  1  

المهندسون يرجعون من المصند 2  

البالبان يلعبان في الميدان 3  

البستاني نبيط  4  

يد ل المعلم إلى الفصل 5  

األورد يخرجون من المدرسة 6  

كتب المدرس على السبورة 7  

 

VII Translate any five sentences into Arabic                                          5 Marks  

 ترجم أي  مس جمل إلى العربية

1 Muhammad and Raju stay in same place 

2 The office is open till evening. 

3 Students are returning from the school. 

4 There is wide play ground in our school. 

5 Did you drink tea today? 

6 Oh Aysha , are you playing in the class room? 

7 Two students stand outside of the courtyard. 
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Section – D (40 Marks) 

Literature – Prose & Poetry 

 

VIII Translate any two of the following passages:         18 Marks 

 ترجم قبعتين من القبعات التالية

 ) أ (

  حميمككونخ قككل لككي النككاظر أحمككد وقككال لككه: عرفكك  أنكك  وحامككد و محمككد أصككدقا وبعككد  ككلا كلككه طلككب

 ه،  ل  و مريض؟كيل سقط محمد مغبيا علي

قككال أحمككد : سككيدي النككاظر: يبككدو كككلل ، وإنككه لككم ي كككل  ككيئا فككي فتككرة اإلسككتراحةخ ذ بنككا إلككى الميككدان 

جانبككا يتفككر  علككى اللعككبخ وكنككا نلعككب كككرة القككد  مككد ا ككرين مككن البلبككةخ إنككه لككم يلعككب معنككا بككل وقككل 

أثكككرت فيكككهخ فكككي نفكككس الوقككك  قكككد   وتعكككرف سكككيادت  الحكككرارة  كككديدة اليكككو خ ربمكككا الحكككرارة  كككي التكككي

معلككم الريا ككة وقككال: يككا سككيدي النككاظر: محمككد قككد أفككايخ  ككو بخيككرخ األمككر لككيس  بيككراخ قككال النككاظر: 

ي ر تكككؤثر فكككيهم الحكككرارة الحمكككد ب رب العكككالمينخ ونصكككح جميكككد البلبكككة أن ر يلعبكككوا فكككي البكككمس حتككك

وقككال أيضككا: علككيكم أن تبككربوا المككا  كثيككرا فككي  ككلح األيككا ، وقككال لمحمككد : عليكك  أن تسككتريح ليككو  أو 

يككومين وأن ت كككل جيككداخ فككي ذلكك  الوقكك  وصككل أفكككراد أسككرة محمككدخ أكككد لهككم محمككد والنككاظر أنككه فكككي 

 صحة جيدةخ

 ) ب (

المسكككلمين يعبكككدون . األحكككدخ ور يبكككركون بكككه  يبككككل المسكككلمون األقليكككة الكبكككرنخ و كككم موحكككدونخ إن

  يئا أو  خصا أو  مسا أو قمرا أو نبياخ

لعكككالمخ إن المكككواطنين الهنكككود وتتبكككد دولكككة الهنكككد نظامكككا ديموقراطيكككا وتعتبكككر أكبكككر ديموقراطيكككة فكككي ا

ون ممثلككككين برلمككككانيين عككككن طريككككي ارنتخابككككات لتبكككككيل الحكومككككة المركزيككككة وكككككلل  تجككككرن ينتخبكككك

ارنتخابككات للحكومككات المحليكككة فككي الوريككاتخ نحكككن كلنككا  نكككود نحتككر  النككاس وككككلل  نحتككر  الكككديانات 

 ديانة من الديانات المختلفةخ  تيار أليةالمختلفة، ولنا حرية اإل

الهنكككككدوس يبككككككيدون الهياكككككككل لالصككككككنا خ والمسككككككلمون يبنككككككون المسككككككاجدخ والمسككككككيحيون ينبككككككئون    

 م باسككككم غككككوردواراخ وكلهككككم يعبككككدون المعبككككود حسككككب طقككككوس الكنككككاوسخ والسككككي  يقيمككككون معابككككد

 ومراسيم دياناتهم بغير أي  وف ور  برخ

) ( 

تتمتكككد اللغكككة العربيكككة فكككي  كككلح األيكككا  ببكككعبية كبيكككرة وذلككك  يظهكككر مكككن العكككدد المتزايكككد مكككن البكككالب 

 دينيكككة أيضكككاخ راضى العمكككل وككككلل  لحكككب  كككلح اللغكككة وألغكككوالبالبكككات الكككلين يدرسكككونها للحصكككول علككك

ق سكككبعة مدرسكككين وثكككالث مدرسكككات لتكككدريس اللغكككة العربيكككة فكككي المدرسكككة وفكككي الوقككك  الحا كككر  نكككا

عكككدد البكككالب والبالبكككات فيهكككا فكككي المئكككاتخ  نكككاق أكثكككر مكككن ماوكككة طالكككب وطالبكككة للغكككة العربيكككة فكككي 

الصكككل الثكككاني عبكككرخ بعكككد التخكككر  فكككي المدرسكككة ينكككوي  كككؤر  البكككالب والبالبكككات ارلتحكككاي بجامعكككة 

صككف فككي اللغككة العربيككة حتككى يكونككو أقويككا  فككي اللغككة ويسككهل لهككم الحصككول علككى فككر  باتنككا للتخ

العمككككل  ذات المرتبككككات العاليككككة فككككي القبككككاع الخككككا خ إن بعككككض  ككككؤر  المتخصصككككين فككككي اللغككككة 

 الترجمة الخبية والترجمة البفهيةخ –العربية يمارسون مهنة الترجمة 

 



Page 5 of 6 
 

IX Select the answer              2 Marks 

 ا تر الجواب الصحيح

  لان الولدان ناومان 1 

 in this sentence is الولدان   

 أ ( جمد 

 ب( مثني

  ( مفرد

كتب البالب الدرس 2  

 in the sentence is البالب 

 أ ( مفعول منصوب 

 ب ( فاعل مرفوع

  ( فعل

 

X Fill in the blanks with suitable words                                                  4 Marks 

المناسبةكمل الجمل بالكلمات   

)طالبة ، مدرس ، بن (                قرأ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ في الفصل 1  

يا عاوبة وحفصة  ل  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ الباي ) يبرب ، يبربان ، تبربان ( 2  

) يرجعان ، يرجد ، يرجعون (             خخخخخخخ من الحقلالعمال خخخخخخخخخخخخخخ 3  

) األورد، البالبات ، المدرس (          خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ينظرن إلى الحديقة  4  

 

XI Explain any one of the following verses                                       13 Marks 

التاليةإ رح أي واحد من األبيات   

 )أ (  

قلبي ل  بستان أر يا طاور الفردوس                           

وفيه الغصن فينان ففيه الز ر والما                               

 فغرد فيه ما  ئ                              فإن الحب مرنان

 وفيه من  أنغا                                 وفيه من  ألحان

ونايات وعيدان ولأل جان أوتار                                
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 ) ب(                                

 قسما به  وبمجدح                             الى اإلله ذو المنن

 ولمجدح يعنو الزمن  تفرن األمور بحدح                         

 اللديغ بنفثه                             فيهب يمبي من وسنيرقى 

 يسقى الجديب بنبعه                          فإذا به روض أغن

 سيل صقيل في الوغى                      موت ذريد بالرسن

 

XII Write central idea of any one of the following poems                      3 Marks 

 اكتب الفكرة المركزية لنظم واحد

 عصفور الجنة 1

 وصل القلم 2

 

************* 

 


