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             SET – 2 

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 

واقعكككة بكككالقرب مكككن حكككارتهم   فكككي يكككوة بكككالل فتكككرة السكككتراحة بكككدا محمكككد مري كككا ولكككم ي ككككل  كككيئا 
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وتوجككه مككم حامككد وأحمككد إلككى ميككدان المدرسككة  فككرأوا بع ككا مككن ال.ككالب يلعبككون كككرة القككدة  ان ككم 

ولكككككن محمككككدا لككككم يبككككتر  فككككي اللعككككب  فوقكككك  جانبككككا ليتفككككر  علككككى اللعككككب  حامككككد وأحمككككد إلككككيهم

والالعبكككين  بعكككد قليكككل مكككن الوقكككا وقكككم محمكككد مغبكككيا عليكككه علكككى أر كككية الميكككدان  حملكككه حامكككد 

وأحمكككد إلكككى مستودككك  المدرسكككة  مكككن سكككوي الحكككا لكككم يككككن ال.بيكككب موجكككودا فكككي المستودككك  فكككي 

 .لب معلّم الريا ة ذلك الوقا  ودل ببر الحادث إلى ناظر المدرسة، ف

 ماذا رأوا في ميدان المدرسة؟ 1

  ل ال.بيب موجود في المستود ؟ 2

  م عنوانا مناسبا للفقرة؟ 3

أين يسكن محمد وحامد وأحمد؟ 4  

متى محمد بدا مري ا؟ 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   

 مكتبة المدرسة، مدرستي ، قريتي

 

III Fill in the blanks                                                                               2 Marks 

 إمإل الفراغات

المدرسون                     إلى المدرسة 1  

يا فاطمة،  ل                  الدرس 2  

 

IV Correct the sentences                                                                        4 Marks 

الجمل التالية دحح  

دبلا محمد إلى الفصل بعد الحصة الواحدة 1  

جون و نكار موجود في الفصل 2  

النساي يذ بون إلى المعمل  3  
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يا نادر  ل ينظر إلى الخار  من الفصل؟ 4  

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

نصب الفعل الم ارع 1  

الفاعل والمفعول به 2  

مثني 3  

 

VI Translate any five sentences in to English                                        5 Marks 

اإلنجليزيةترجم أي بمس جمل من الجمل التالية إلى   

يدبل المعلم إلى الفصل 1  

ال.البان يلعبان في الميدان 2  

كان األستاذ موجودا في الفصل 3  

األولد يخرجون من المدرسة 4 3 

المهندسون يرجعون من المصنم 5  

البستاني نبيط  6  

كتب المدرس على السبورة 7  

 

VII Translate any five sentences into Arabic                                       5 Marks  

 ترجم أي بمس جمل إلى العربية

1 Did you drink tea today? 

2 Muhammad and Raju stay in same place 

3 There is wide play ground in our school. 

4 The office is open till evening. 

5 Students are returning from the school. 

6 Two students stand outside of the courtyard. 

7 Oh Aysha, are you playing in the class room? 
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Section – D (40 Marks) 

Literature – Prose & Poetry 

 

VIII Translate any two of the following passages:                   18 Marks 

 ترجم ق.عتين من الق.عات التالية

 ) أ (

أنكككا سكككعيد أحمكككد  كنكككا فكككي إجكككاتة مكككن المدرسكككة  طلبكككا مكككن والكككدي اإلذن حتكككى أذ كككب إلكككى بيكككا 

دكككديقي محمكككد للمكككذاكرة   قكككال والكككدي: يمككككن أن تكككذ ب ولككككن ينبغكككي أن ت بكككذ معكككك ككككّل األدوات 

وكككككذلك الكتككككب  ينبغككككي أن تككككذاكر الككككدّروس مككككم دككككديقك وأن لتلعككككب كثيككككرا  الكتابيّككككة الالّتمككككة 

اإلمتحككككان قريككككب  ويلككككزة أي ككككا أن ت بككككذ معككككك الف.ككككامر والّسندويتبككككات ولككككك أن تقاسككككمها مككككم 

دكككديقك محمكككد  قالكككا والكككدتي: لقكككد أعكككددت لكككك بعكككد الف.كككامر والكعكككك و كككل تريكككد أن ت بكككذ معكككك 

ي  ل آبكككذ تمزميّكككة ول آبكككذ الّ.عكككاة، فكككي بيكككا محمكككد تمزميّكككة المكككاي أي كككا؟ قكككال سكككعيد : ل أّمككك

يوجكككد المكككاي البكككارد والنّظيككك   عنكككد م ثالّجكككة كبيكككرة  سكككوف أبكككذ معكككي فقكككط ف.كككامر الجبنكككة ألّن 

 محمد يحبّها واأل ياي األبرى غير  روريّة 

) ب (   

ال.كككالب  تتمتكككم اللغكككة العربيكككة فكككي  كككذك األيكككاة ببكككعبية كبيكككرة وذلكككك يظهكككر مكككن العكككدد المتزايكككد مكككن

وال.البككككات الككككذين يدرسككككونها للحصككككول علككككى العمككككل وكككككذلك لحككككب  ككككذك اللغككككة وألغككككرا  دينيككككة 

أي كككا  وفكككي الوقكككا الحا كككر  نكككا  سكككبعة مدرسكككين وثكككالث مدرسكككات لتكككدريس اللغكككة العربيكككة فكككي 

المدرسكككة عكككدد ال.كككالب وال.البكككات فيهكككا فكككي المئكككات   نكككا  أكثكككر مكككن مامكككة طالكككب وطالبكككة للغكككة 

الثكككاني عبكككر  بعكككد التخكككر  فكككي المدرسكككة ينكككوي  كككؤلي ال.كككالب وال.البكككات  العربيكككة فكككي الصككك 

اللتحكككاج بجامعكككة باتنكككا للتخصكككل فكككي اللغكككة العربيكككة حتكككى يكونكككو أقويكككاي فكككي اللغكككة ويسكككهل لهكككم 

الحصككككول علككككى فككككر  العمككككل  ذات المرتبككككات العاليككككة فككككي الق.ككككاع الخككككا   إن بعككككد  ككككؤلي 

الترجمكككككة الخ.يكككككة والترجمكككككة  –ة الترجمكككككة المتخصصكككككين فكككككي اللغكككككة العربيكككككة يمارسكككككون مهنككككك

 البفهية 

( ) 

يبككككل المسكككلمون األقليكككة الكبكككرى  و كككم موحكككدون  إن المسكككلمين يعبكككدون   األحكككد  ول يبكككركون 

 به  يئا أو  خصا أو  مسا أو قمرا أو نبيا 
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المكككواطنين الهنكككود وتتبكككم دولكككة الهنكككد نظامكككا ديموقراطيكككا وتعتبكككر أكبكككر ديموقراطيكككة فكككي العكككالم  إن 

ينتخبكككون ممثلكككين برلمكككانيين عكككن طريكككك النتخابكككات لتبككككيل الحكومكككة المركزيكككة وككككذلك تجكككرى 

النتخابككككات للحكومككككات المحليككككة فككككي الوليككككات  نحككككن كلنككككا  نككككود نحتككككرة النككككاس وكككككذلك نحتككككرة 

 الديانات المختلفة، ولنا حرية اإلبتيار ألية ديانة من الديانات المختلفة 

بككككككيدون الهياككككككل لالدككككككناة  والمسكككككلمون يبنككككككون المسكككككاجد  والمسككككككيحيون ينبككككككئون الهنكككككدوس ي

الكنككككامس  والسككككي  يقيمككككون معابككككد م باسككككم غككككوردوارا  وكلهككككم يعبككككدون المعبككككود حسككككب طقككككوس 

 ومراسيم دياناتهم بغير أي بوف ول ب.ر 

 

IX Select the answer           2 Marks 

 ابتر الجواب الصحيح

رأيُا الولد المجتهد في الفصل 1   

 in this sentence is " ُت  " 

 أ (  ميرمتصل مرفوع 

 ب(  مير متصل منصوب

  (  مير منفصل مرفوع

كتب ال.الب الدرس 2  

 in the sentence is ال.الب 

 أ ( مفعول منصوب 

 ب ( فاعل مرفوع

  ( فعل

 

X Fill in the blanks with suitable words                                             4 Marks 

 كمل الجمل بالكلمات المناسبة

يا عامبة وحفصة  ل                      الباي ) يبرب ، يبربان ، تبربان ( 1  

، يرجم ، يرجعون( العمال                       من الحقل             ) يرجعان  2 

قرأ                       في الفصل                )طالبة ، مدرس ، بنا ( 3  

                       ينظرن إلى الحديقة           ) األولد، ال.البات ، المدرس( 4
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XI Explain any one of the following verses                                      13 Marks 

 إ رح أي واحد من األبيات التالية

 )أ (

 قسما به  وبمجدك                             الى اإلله ذو المنن

 تفرى األمور بحدك                           ولمجدك يعنو الزمن

 يرقى اللديغ بنفثه                             فيهب يمبي من وسن

 يسقى الجديب بنبعه                          فإذا به رو  أغن

 سي  دقيل في الوغى                      موت ذريم بالرسن

 (ب )

 سالة   يا  عب السالة                     ويا مهد الفالسفة العظاة

 لقد جا دت في دبر وعزة                 وقابلا البدامد بابتساة

ت مظفرا حرا كريما                   عزيزا الجاك مرفوع المقاةوعد  

عريك في الح ارة والنظاة  بالد  ذات تاري  مجيد                      

أتاح  ياي ا حجب الظالة    أمد العالمين بفلسفات                         

 

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

 اكتب الفكرة المركزية لنظم واحد

 عيد اإلستقالل الهند 1

 ود  القلم 2

 

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


