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HIGHER SECONDARY SECOND YEAR  

ARABIC 
MODEL QUESTION PAPER- 3 

Time: 2.30 Hrs            Marks: 90 

 
PART – A - االول الجزء  

 

.I (الف )6               :    من النتراختر الجواب الصحٌحX1=6

  

 .......... اخترع الكمبٌوتر الول مرة فً جامعة .1

 ١٩٥٤. (د)  ١٩٥٧   (ج)         ١٩٥٠. (ب)        ١٩٤٤ (أ)

 .سنة........... ولد عمر بن الخطاب بعد عام الفٌل  .2

   عشرة بست (د)   عشرة بخمس (ج)  عشرة بثالث. (ب) عشرة باربع (أ)

 من القران الكرٌم.......عمر علٌهما وجدهما ٌقران  ولما دخل .3

    بقرة سورة (د)  االنبٌاء سورة (ج)    مرٌم سورة. (ب) طه سورة (أ)

  ثمان وثمانٌن وثمان مائة...........ولد ابو الكالم آزاد  فً سنة  .4

  ١٨٨٧ (د)   ١٨٨٨ (ج)    ١٨٨٩ (ب)  ١٨٨٤ (أ)

 علً المسلمٌن.. ………فرض هللا تعالً الصٌام فً شهر .5

  القعدة ذو (د)  الحج ذو (ج)     شعبان (ب)  رمضان (أ)

 ..... ......هلل ان ٌبنً بٌتا  اراداٌضا كذالك اسماعٌل .6

 جده مع (د)   ابٌه مع (ج)    عمه مع (ب)  اخٌه مع (أ)
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  8X1=8:                والنحو والحدٌث التفسٌر من الصحٌح الجواب اختر( ب)

 ............ سورة لقمان هً .7

كوفٌة  (د)  ٌمنٌة  (ج)   مدٌنة  (ب)  مكٌة (أ)

 .........عدد آٌات سورة لقمان .8

 ٣٣ (د)  ٣٦ (ج)  ٣٤ (ب)   ٣٥ (أ)

 .......... و وصٌنا االنسان بوالدٌه حملته امه وهنا علً وهن و فصاله فً .9

نِن  (ج)  عام (ب)  سنتٌن (أ) ٌْي امَع  سنة (د)  عَع

 ...........ولو ان ما فً االرض من شجرة اقالم و البحر ٌمده من بعده  .10

ةُة  (أ) عَع بْي ر سَع حُة رٍر  ستة (ب)  أَعبْي حُة رٍر  خمسة (ج) أَعبْي حُة  ابحر ثمانٌة (د) أَعبْي

خٌر ...............  اي ملسو هيلع هللا ىلصان رجال سأل رسول هللا  .11

 االعمال  (د)  االسالم (ج)  االركان (ب)  االٌمان (أ)

 ............تطعم الطعام و تقرئ السالم علً من من عرفت ومن لم .12

 نعرف  (د)  تعرف (ج)  معرف (ب)  اعرف (أ)

 خصال ............للمؤمن علً المؤمن .13

تُّت  (أ)  سبع  (د)  اربع (ج)  خمس (ب)   سِن

  ............. إذا مات االنسان انقطع عنه عمله اال من .14

احِندة (ج)  اربعة (ب)   ثالثة (أ)  خمسة  (د)  وَع
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.II (الف)  3                   :االتٌة األسئلة من ثالثة عناجبX2=6 

 ما هو الدماغ االلكترونً؟ .15

 من هو آزر؟ .16

 كم ركعة فً الفجر و كم قبلها؟ .17

 من بنً تاج محل؟ .18
 

 3X2=6           :اآلتٌة العبارات من االجوبة استخرج( ب)

 .الهند فً المساجد اكبر هذا و جهان شاه الملك بناه الجامع المسجد ومنها .19

  ممتاز جهان شاه تزوج القدٌمة دلهً فً الجامع وهذا كبٌرواسع حوض وفٌه  

 . ١٦١٢  سنة فً  

 الجامع؟ المسجد بنً من .1

 الجامع؟ المسجد اٌن .2

 جهان؟ شاه تزوج متً .3

.III2               :اآلتٌةاالبٌات  من اكتب الترجمة فقط الثـنٌنX2=4  

 اما بان لك العٌب اما انذرك الشٌب .20

  .وما فً نصحه رٌب وال سمعك قد صم     

انبئت ان رسول هللا اوعدنً  .21

 .و العفو عند رسول هللا مأمول     

 فً فتٌة من قرٌش قال قائلهم   .22

 لما اسلموا زولواببطن مكة      
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.IVفقط أسئلة سبعة عن اجب       :              X2=147    

 :اآلتٌةٌات واالحادٌث اال هذه ترجم( الف)

 .واقصد فً مشعك واغضض من صوتك ان انكر االصوات لصوت الحمٌر .23

 .ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحدة ان هللا سمٌع بصٌر .24

 .سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .25

 .الصلوة مفتاح الجنة ومفتاح الصلوة الطهور .26

 

 :بالعربٌة اآلتٌة العبارات ترجم( ب)

27. What is your father‘s name? 

28. My Father Name is Musthafa. 

29. Where is your house?  

30. My house is in Ramnad. 

31. Arabic is a Language. 

 

 2X4=8             : السٌاق والسباقمعاشرح اثنتٌن من العبارات اآلتٌة  (ب)  

 .1944فً سنة  اخترع الكمبٌوتر الول مرة فً جامعة هروارد .32

  .اللهم اعز االسالم باحد هذٌن الرجلٌنملسو هيلع هللا ىلصدعا النبً  .33

 .قطب الدٌن اٌبك الذي بناه الملك" ومنها قطب مٌنار .34
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) .III2             :إشرح اثنتٌن من األبٌات االتٌة) الفX4=8  

حتً وضعت ٌمٌنً ال انازعه  .35

. فً كف ذي نقمات قٌله القٌل       

 

 تسعً الوشاة جنابٌها و قولهم  .36

انك ٌا ابن ابً سلمً لمقتول         

 

  ٌا اخا الوهماٌا من ٌدعى  الفهم الً كم  .37

.  الجمالخطاءتعبً الذنب والذم و تخطً        

 

PART – C - الثالث الجزء  

  . VI3         :اجب عن ثالثة من االسئلة اآلتٌةX4=12 

اكتب االٌات التالٌة بالشكل الكامل            .38

 .تٌنا لقمان الحكمة ان اشكر هلل ومن ٌشكر فانما ٌشكر لنفسهاولقد  .1

  .هلل ما فً السموات واألرض إن هللا هو الغنً الحمٌد .2

 

 

 :استعمل الضمائر االتٌة فً جملتك الخاصة .39

 ك   – انا – انت -  هو      

او       

 

 :اكتب من ثالثة وثالثٌن إلى اربعٌن بالحروف    
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       باالختصارعن جمع االحادٌث  اكتب .40

او              

 باالختصار حسان بن ثابتاكتب عن سٌدنا     

 باالختصار حجة اإلسالم اإلمام غزالً عن  اكتب .41

 او              

 باالختصار اكتب عن سٌدنا عبد هللا بن رواحة      

 

.IV(الف)  2   :سطرا عشرٌن من اكثر ٌكون ال بحٌث الجواباكتبX6=12  

 موالنا ابو الكالم أزاداكتب مقالة عن  .42

أو      

 اكتب مقالة عن نصٌحة االستاذ لطالبه   

 عن سٌدنا عمر بن الخطاب اكتب مقالة  .43

أو     

 اكتب مقالة عن الكمبٌوتر

. VII 1       :سطرا عشرٌن من اكثر ٌكون ال بحٌث الجواب اكتبX6=6     

 ملسو هيلع هللا ىلص عن خطبة محمد  مقالةاكتب  .44

 أو         

 االمام محمد بن اسماعٌل البخاري  عن مقالة اكتب    

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