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العربية

)(341

يلزم الرد على جميع اﻷسئلة )سبهی سوالوں کے جواب ﻻزمی ہيں(

)(20

العﻼمات /الدرجات:
)(2

السؤال اﻷول :أجب عن سؤال واحد من اﻷسئلة التالية:

 .1أكتب قاعدة المبتدأ والخبر واستخدامهما و هات بأربعة أمثلة(L. No. 4) .
 .2إمﻼ الفراغ من الكلمات المناسبة
....................... -1مهمة بين بني آدم.

(L. No. 4).

 -2حاول الزعماء  ....................................هذه المشكلة.

 ..................... -3اﻹنسان المنشور من اﻷمم........................
 -4هذه الحقوق موجهة ...................................

 .3أكتب جميع الضمائر المنفصلة و استعمل اربهة منها في الجمل(L. No. 9).

 .4أكتب خمس جمل حول أهمية التعاون تتكون من اﻻسماء و مختلف الضمائر المنفصلة(L. No. .
)9

السؤال الثاني :أجب عن سؤال واحد من اﻷسئلة التالية:

)(2

 .1ما هي اسماء اﻹشارة؟ استعمل أربعة منها في الجمل حول أهمية المعلم(L. No. 10) .
 .2أجب عما يأتي(L. No. 10) .

الف .ما هو الجهل؟
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ب .ما هي أسماء اﻹشارة ؟
ج .من كان اﻹمام الكسائي ؟
د .لمن هذا البيت الذي ورد في الدرس ؟
 .3ترجم ما يلي إلى اﻹنجليزية /اﻷردية(L. No. 13) .

صدَق.
صدﱠق ولو َ
الف .ال َكذوب ﻻيُ َ
ب .جاء الذئبان وافترسا عديدا من الغنم .
ج .مزح الراعي مع الناس ولذلك كذب.
د .حاول الولد أن يصلح نفسه ،فلم يستطع ،حتى لجأ إلى أمه وطلب منها حﻼّ.
 .4ما هو الفعل الثﻼثي المجرد؟ أستعمل أربة منها في الجمل(L. No. 13) .

السؤال الثالﺚ :أجب عن سؤال واحد من اﻷسئلة التالية:

)(2

 .1ما هي جوازم الفعل؟ إستعمل أربعة أفعال في الجمل حول الجيران(L. No. 16) .
 .2إمﻼ الفراغ بالكلمات المناسبة من الدرسز

الف .ﻻيمنعن أحدكم ...............................جداره.

سيورثه.
ب........................... .حتى ظننت أنه
ّ
ج .من .............واليوم اﻵخر.................جاره.
ع جاره.
د .نرى أن أبا حنيفة .........ث ّم أحسن إليه ،فاستطاع .........يُهذِّب طبا َ

 .3أجب عن اﻷسئلة التالية(L. No. 16) .
)الف( أين كان النمر؟
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)ب( كيف صادف الفأر النمر؟
)ج( ماذا فعل النمر بعدما دبّ الفأر على و جهه؟
)د( ماذا أراد النمر بعدما قبض على الفأر؟
)ه( ماذا فعل الفأر بعدما قبض عليه النمر؟
 .4ترجم ما يلي إلى العربية(L. No. 16) .
1- He did not come here today.
2- They did not complete their work till now.
3- You should work hard.
4- Do not speak loudly.
5- I will definitely meet you next week.

 .4أجب عما يأتي(L. No. 18) .:

الف .ما هو المؤهل الذي يحمله المتقدم لطلب الوظيفة ؟
ب .ما هي الوظيفة التي يريد المتقدم الحصول عليها ؟
ج .لماذا تجذب مدينة كيرﻻ السياح إليها ؟
د .ما هو اسم النهر الذي يمر في مد ينة لكناو ؟
السؤال الرابع :أجب عن سؤال واحد من اﻷسئلة التالية:

)(4

 .1ما هو الفعل الثﻼثي المزيد فيه؟ أكتب أوزانها و استعمل ثمانية منها في الجمل(L. No. 18) .
 .2أكتب رسالة إلى أخيك تدعوه فيها لزيارة مدينة دلهي (L. No. 18) .
 .3استخدم الكلمات التالية في الجمل(L. No. 23) .

الف .ممارسة..........................................................
ب .مهنة............................................................
ج .الحوار السلمي...................................................
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د .بشكل أساسي....................................................
ه .يسمح باللجوء....................................................
 .4ما هو الجمع السالم؟ أكتب بالتفصيل(L. No. 23) .
السؤال الخامس :أجب عن سؤال واحد من اﻷسئلة التالية:

)(4

 .1لخص الدرس "عاقبة إهمال النظافة وطاعة اﻷم" في عشر جمل(L. No. 11) .
 .2أكتب عن الكذب و مساويه في عشر جمل(L. No. 13) .
 .3أكتب قواعد استعمال الجمع السالم في الجمل(L. No. 23) .
 .4ما هي المفاعيل الخمسة؟ اكتب مع اﻷمثلة( L. No. 25).

السؤال السادس :أجب عن سؤال واحد من اﻷسئلة التالية:

)(6

 .1لخص حول حياة"المهاتما غاندي" في مأة كلمة بالعربية(L. No. 23) .
 .2أكتب معاني نص الدرس اﻷول )ما بين  150و  200كلمة(في اللغة العربية السهلة( L. No. .
)1
 .3لخص حول "دستور الهند" في مأة كلمة بالعربية(L. No. 25) .
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