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             SET – 3 

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 answers the question only in Arabic  

                                                                                                                10 Marks 

 إقرأ الفقرة التالية بعناية وأجب على األسئلة بالعربية

هذذ ا مسذذجد  هذذو واقذذي فذذي جاليتنذذا  منظذذرت جميذذل جذذدا  بيتذذي قريذذب مذذن المسذذجد وبيذذ   الذذد بعيذذد منذذه  

للمسذذذجد فنذذذا. واسذذذي  فذذذي وسذذذيه حذذذوم كبيذذذر  وفذذذي الحذذذوم مذذذا.  ذذذفا  وسذذذم   للسذذذم  ألذذذوان 
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مختلفذذذذة  للمسذذذذجد مئذذذذ نتان عاليتذذذذان  فيذذذذه حجرتذذذذان وهمذذذذا حجذذذذرة ل مذذذذا  وحجذذذذرة للمذذذذؤذن  حجذذذذرة 

 اقعة على اليابق األرضي المؤذن صغيرة وهي و

 ؟كم مئ نة للمسجد 1

 ؟أين بي   الد 2

 ؟كيف حجرة المؤذن 3

اكتشف الصفة والموصو  من الفقرة؟ 4  

؟ضي 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 موضوع من الموضوعات التالية 50اكتب فقرة بالعربية في   

  مكتبة المدرسة

 صديقي

 قريتي

 

III Fill in the blanks                                                                                  2 Marks 

 إم  الفراغات

العمال                     إلى الحقل 1  

، هل                  الدرسزينبيا  2  

 

IV Correct the sentences                                                                            4 Marks 

 صحح الجمل التالية

النسا. ي هبون إلى المعمل 1  

يا ناصر هل ينظر إلى الخارج من الفصل؟ 2  

د ل  محمد إلى الفصل بعد الحصة الواحدة 3  

  جون و نكار موجود في الفصل 4
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Section – C (20 Marks) 

Grammar & Translation 

 

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

 عر  ومثل على أي اثنين من العناوين

مثني 3  

الفعل المضارع نصب 1  

جز  الفعل المضارع 2  

 

VI Translate any five sentences in to English                                         5 Marks 

الجمل التالية إلى اإلنجليزيةترجم أي  مس جمل من   

اليالبان يلعبان في الميدان 1  

األوالد يخرجون من المدرسة  2  

كان األستاذ موجودا في الفصل 3  

يد ل المعلم إلى الفصل 4 3 

  البستاني نشيط  5

المهندسون يرجعون من المصني 6  

ةكتب المدرس على السبور 7  

 

VII Translate any five sentences into Arabic                                         5 Marks  

 ترجم أي  مس جمل إلى العربية

1 Students are returning from the school 

2 Did you drink tea today? 

3 There is wide play ground in our school. 

4 The office is open till evening. 

5 Muhammad and Raju stay in same place 

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 قيعتين من القيعات التالية

 ) أ (

يشكل المسلمون األقلية الكبرى  وهم موحدون  إن المسلمين يعبدون هللا األحد  وال يشركون به  يئا أو 

 نبيا  خصا أو  مسا أو قمرا أو 

وتتبذذذي دولذذذة الهنذذذد نظامذذذا ديموقراكيذذذا وتعتبذذذر أكبذذذر ديموقراكيذذذة فذذذي العذذذالم  إن المذذذواكنين الهنذذذود 

ينتختذذذذون ممثلذذذذين برلمذذذذانيين عذذذذن كريذذذذق االنتخابذذذذات لتشذذذذكيل الحكومذذذذة المركزيذذذذة وكذذذذ ل  تجذذذذرى 

الذذذديانات االنتخابذذات للحكومذذات المحليذذذة فذذي الواليذذات  نحذذذن كلنذذا هنذذذود نحتذذر  النذذاس وكذذذ ل  نحتذذر  

 المختلفة، ولنا حرية اإل تيار ألية ديانة من الديانات المختلفة 

الهنذذذدوس يشذذذيدون الهياكذذذل لالصذذذنا   والمسذذذلمون يبنذذذون المسذذذاجد  والمسذذذيحيون ينشذذذئون الكنذذذا س   

والسذذذذيي يقيمذذذذون معابذذذذدهم باسذذذذم غذذذذوردوارا  وكلهذذذذم يعبذذذذدون المعبذذذذود حسذذذذب كقذذذذوس ومراسذذذذيم 

   يردياناتهم بغير أي  و  وال 

) ب (   

أنذذذا سذذذعيد أحمذذذد  كنذذذ  فذذذي إجذذذازة مذذذن المدرسذذذة  كلبذذذ  مذذذن والذذذدي اإلذن حتذذذى أذهذذذب إلذذذى بيذذذ  

 صذذذديقي محمذذذد للمذذذ اكرة   قذذذال والذذذدي: يمكذذذن أن تذذذ هب ولكذذذن ينبغذذذي أن ت  ذذذ  معذذذ  كذذذل  األدوات

الكتابي ذذذذذة الال زمذذذذذة وكذذذذذ ل  الكتذذذذذب  ينبغذذذذذي أن تذذذذذ اكر الذذذذذد روس مذذذذذي صذذذذذديق  وأن التلعذذذذذب كثيذذذذذرا  

تحذذذان قريذذذب  ويلذذذز  أيضذذذا أن ت  ذذذ  معذذذ  الفيذذذا ر والس ندويتشذذذات ولذذذ  أن تقاسذذذمها مذذذي صذذذديق  اإلم

تريذذذد أن ت  ذذذ  معذذذ  زمزمي ذذذة  محمذذذد  قالذذذ  والذذذدتي: لقذذذد أعذذذددت لذذذ  بعذذذ  الفيذذذا ر والكعذذذ  وهذذذل

ذذذي  ال و ذذذ  زمزمي ذذذة وال و ذذذ  الي عذذذا ، فذذذي بيذذذ  محمذذذد يوجذذذد المذذذا.  المذذذا. أيضذذذا؟ قذذذال سذذذعيد : ال أم 

لن ظيذذذذف  عنذذذذدهم ثال جذذذذة كبيذذذذرة  سذذذذو  أ ذذذذ  معذذذذي فقذذذذط فيذذذذا ر الجبنذذذذة ألن  محمذذذذد يحب هذذذذا البذذذذارد وا

 واأل يا. األ رى غير ضروري ة

 (ج)

تتمتذذذي اللغذذذة العربيذذذة فذذذي هذذذ ت األيذذذا  بشذذذعبية كبيذذذرة وذلذذذ  يظهذذذر مذذذن العذذذدد المتزايذذذد مذذذن اليذذذالب 

وألغذذذرام دينيذذذة أيضذذذا  واليالبذذذات الذذذ ين يدرسذذذونها للحصذذذول علذذذى العمذذذل وكذذذ ل  لحذذذب هذذذ ت اللغذذذة 

وفذذذي الوقذذذ  الحاضذذذر هنذذذان سذذذبعة مدرسذذذين وثذذذال  مدرسذذذات لتذذذدريس اللغذذذة العربيذذذة فذذذي المدرسذذذة 

عذذذدد اليذذذالب واليالبذذذات فيهذذذا فذذذي المئذذذات  هنذذذان أكثذذذر مذذذن ما ذذذة كالذذذب وكالبذذذة للغذذذة العربيذذذة فذذذي 

ق بجامعذذذة الصذذذف الثذذذاني عشذذذر  بعذذذد التخذذذرج فذذذي المدرسذذذة ينذذذوي هذذذؤال. اليذذذالب واليالبذذذات االلتحذذذا

باتنذذا للتخصذذ  فذذي اللغذذة العربيذذة حتذذى يكونذذو أقويذذا. فذذي اللغذذة ويسذذهل لهذذم الحصذذول علذذى فذذر  

العمذذذذل  ذات المرتبذذذذات العاليذذذذة فذذذذي القيذذذذاع الخذذذذا   إن بعذذذذ  هذذذذؤال. المتخصصذذذذين فذذذذي اللغذذذذة 

 الترجمة الخيية والترجمة الشفهية  –العربية يمارسون مهنة الترجمة 
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IX Select the answer              2 Marks 

 ا تر الجواب الصحيح

كتب اليالب الدرس 1  

 in this sentence is اليالب 

 أ ( مفعول منصوب 

 ب ( فاعل مرفوع

 ج( فعل

رأيُ  الولد المجتهد في الفصل 2  5 

 in this sentence is  " تُ  " 

  ضميرمتصل مرفوعأ ( 

 ب( ضمير متصل منصوب

 ج( ضمير منفصل مرفوع

 

X Fill in the blanks with suitable words                                                    4 Marks 

المناسبةكمل الجمل بالكلمات   

قرأ                       في الفصل                )كالبة ، مدرس ، بن  ( 1  

اليالبات ، المدرس (                      ينظرن إلى الحديقة           ) األوالد،  2  

يا عا شة وحفصة هل                      الشاي ) يشرب ، يشربان ، تشربان ( 3  

(العمال                       من الحقل             ) يرجعان ، يرجي ، يرجعون  4 

 

XI Explain any one of the following verses                                            13 Marks 

 إ رح أي واحد من األبيات التالية

 )أ ( 

 أهدي إلي  سيدي                              قلما ر يقا من دكن

 أغلى من اللؤلؤ وأر                           قا من القد الحسن

 هو  ير ما يهدى إلى                        من يبتغي ال كر الحسن

   العلى                            من ماجد حبر الزمنيا حب  ا تل

   كم معد  نال به                               ماال عظيما في المحن
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  (ب )  

 سال  هللا يا  عب السال                      ويا مهد الفالسفة العظا 

بابتسا لقد جاهدت في صبر وعز                  وقابل  الشدا د   

 وعدت مظفرا حرا كريما                   عزيزا الجات مرفوع المقا 

 بالدن ذات تاريي مجيد                     عريق في الحضارة والنظا 

 أمد العالمين بفلسفات                        أزاح ضيا.ها حجب الظال 

 

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

 اكتب الفكرة المركزية لنظم واحد

 لالعيد اإلستق 2             وصف القلم 1

 

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


