AIMSTUTORIAL.IN
INTERMEDIATE SECOND YEAR
MODEL PAPER
ARABIC-2– II
TIME : 3 HRS

MAX. MARKS :100

Q.1 Attempt any one

[1x8=8]

.أجب عن أحد مما يأتي
Complete the following verses and explain them in your own language.

.أكمل األبيات واشرحهما في لغتك
.  دين----------

---------- ( أنا فتىa)

.  جد-----------

------------ أسعى

.  المساء-----------

------------( يا قمرb)

.  الظلماء----------

----------- يا مرسل

Q.2 Write the summary on any one of the following poems in your own language.
[1x6=6]

.أكتب خالصة أنشودة من األنشودتين التاليتين في لغتك
( كتابيb)

( القمرa)

Q.3 Write the summary on any one of the following in your own language.

[1x6=6]

.أكتب خالصة من التاليين في لغتك
( أمير مثاليb)

( سورة الفاتحةa)

Q.4 Answer any three of the following questions in Arabic only

[3x2=6]

.أجب عن ثالثة أسئلة من اآلتية
 هل كان الرجل كريما أمينا ؟-1
 من كان أبرهة ؟-2
 أين يسكن الولد ؟-3
 هل يزورالذئب المرعى ؟-4
 من أين خرج أبرهة ؟-5
 أي رجل أخذ قوما على األجرة ؟-6
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][2x3=6

Q.5 Give the reference of any two verses in Arabic from the following.

أذكر مرجع اإلثنين من األبيات التالية.
 -1وله فضل كبير

 ----------ما لهذا من حساب.

 -2يا مرسل الضياء

 ----------في حلك الظلماء.

 -3الحمد هلل العلي هو األحد  ----------وهو المنزه عن الشبيه و الجسد.
 -4أحفظ األسرار

 ----------و أصحب األخيار.

][2x3=6

Q.6 Give the reference of any two of the following in Arabic.

أذكر مرجع اإلثنين من الجمل /اآليات التالية.
 -1مالك يوم الدين 0
 -2فصل لربك و انحر0
 -3جاء مرة وفد من أهل حمص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه .
 -4يرسل البنك كشف الحسابات إلي الزبائن شهريا .
][2x3=6

Q.7 Answer any two of the following in Arabic only.

أجب عن اإلثنين من التالية.
 -1أي شيئ مرسل الضياء ؟
 -2هل أنت فتى أمين ؟
 -3أي شيئ دستورنا ؟
 -4ما هو خير أصحاب ؟
][2x3=6

Q.8 Answer any two of the following in Arabic only.

أجب عن اإلثنين من التالية.
 -1كم دينارا أعطاه عمر بن الخطاب(رض)؟
 -2هل إنكار الحديث ‘ إنكار القرآن ؟
 -3كم آية في سورة العصر؟
 -4ما معنى الكوثر ؟
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][5x1=5

Q.9 Answer the following questions in Arabic in one word only.

أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة.

 -1هل ترشدنا آيات القرآن للخير ؟
 -2أي شيئ يصلحنا في دنيا و دين ؟
 -3هل القمر كوكب المساء ؟
 -4ما هو رفيقك فى الصعاب ؟
 -5أي شيئ مرسل الضياء ؟
][5x1=5

Q.10 Answer the following questions in Arabic in one word only.

أجب عن األسئلة اآلتية بكلمة واحدة.
 -1هل شكر نبيل ؟
 -2من هو في الخسران ؟
 -3لمن الحمد ؟
 -4ما هو شرح للقرآن الكريم ؟
 -5هل رد السالم من حق المسلم ؟
Q.11 Read the following passage carefully and answer the questions given below in
Arabic.
][5x1=5

إقرأ العبارة اآلتية ثم أجب عن األسئلة تحتها بالعربية.
يصل األب إلي البيت و يفتح الخادم الباب و يسأل األب إبنه ماذا تفعل ؟ أجاب الولد  :أنا أذهب إلى
الميدان  .األوالد يلعبون هناك بكرة القدم .
وأنا أيضا ألعب معهم وسأرجع بعد صالة المغرب و بعد الرجوع إلى البيت آكل العشاء ثم أكتب فروض
المدرسة قبل النوم .

األسئلة
 -1من يصل إلي البيت ؟
 -2ماذا سأل األب إبنه ؟
 -3هل يلعب األوالد بكرة القدم ؟
 -4متى يكتب الولد فروض المدرسة ؟
 -5من فتح الباب ؟
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][3x4=12

Q.12 Identify any three Nominal sentences from the following.

عين ثالث جمل من الجملة اإلسمية من العبارات التالية.
 -1األستاذ شفيق .
 -2أخذت البنت المفاتيح .
 -3الطعام لذيذ .
 -4شاهدت المهندسة الجامعة .
 -5أكل الولد الطعام .
 6المفاتيح على الطاولة.
Q.13 Pick up any three prepositions from the following.

][3x2=6

أشر إلي ثالثة أحرف من الجار من العبارات التالية.
 -1سجد اإلمام في المسجد .
 -2جاءت المديرة بالسيارة .
 -3هذه العبارة من الدرس .
 -4رجع الوفد إلى حمص .
 -5السجل على المكتب .
 -6الحمد هلل .
][3x2=6

Q.14 Find out any three verbs from the following sentences.

أفرد ثالثة أفعال من العبارات التالية.
 -1يفتح الخادم الباب .
 -2أنت تفتح الباب .
 -3ينصر المعلم الطالب .
 -4حفظ الرجل الدرس .
 -5كتبت البنت الدرس .
 -6فهمت الدرس الجديد .
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Q.15 Convert any three present tense into imperative tense from the following.
][3x2=6

حول ثالثة أفعال من فعل المضارع إلي فعل األمرمن التالية.
 -1تَنْ ِزلُ.
 -2تَأْ ُكلُ.
 -3تَسْجُدُ.
 -4تَلْعَبُ.
 -5تَذْهَبُ.
 -6تَحْفَظُ .
Q.16 Convert any five present tense into negative imperative tense from the
following
][5x1=5

حول خمسة أفعال من فعل المضارع إلي فعل النهي من التالية.
 -1تَجِْلسُ.
 -2تَرْجِعُ.
 -3تَعْ َملُ.
 -4تَسْمَعُ.
 -5تَضْرِبُ.
 -6تَكْتُبُ.
 -7تَذْهَبُ.
 -8تَمْكُثُ.

حسن الحظ
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