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SQP: 2022-23 

 

Subject: ARABIC 

Class: XII 

 
 Please check that this question paper contains…. printed pages. 

 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. 

 Please check that this question paper contains …. questions. 

 Please write down the Serial Number of the question before attempting it. 

 15-minute time has been allotted to read this question paper. During this 

time the students will read the question paper only and will not write any 

answer on answer-sheets. 

 

 الوقت المسموح ثالث ساعات                                         08أقصى العلمات : 

Time allowed: 3 hours                            Maximum Marks 80 

 
Note: Unless otherwise required in a question, the answers may be written in Arabic or Urdu 

or Hindi or English 

 
 أو الهندية أو األردويّة أو العربية في يكتب أن فيمكن لغة للجواب تحدّد لم إذا :المالحظة

 .اإلنجليزية

 
 .عليه اإلجابة قبل للسؤال التسلسل رقم اكتب

 

 
 

 

 
 



2 / 8 

 

Section A: Advanced Reading Skills 

Unseen passage 

 

1. Read the following two paragraphs carefully, then attempt any one of 

them and suggest a suitable title 

 سبا لها: انثم اقترح عنوانا ممنها فقط،  ةفقرلالتالية بعناية وأجب عن أسئلة  تينالفقر قرأا

 )ألف(

كان العرب يحبّون الّسفر. وكانوا يرحلون إلى مختلف بالد العالم عن طريق البّر 

فر. ومن أشهر الّرحالة العرب بن وكانوا اليبالون العناء واألخطار في السّ  .والبحر

. وكان أعظم رحالته إلى الّشرق. ابع عشر الميالديّ بطوطة الذّي عاش في القرن الرّ 

ا للتّجارة والحضارة القديمة  كبيرة   رق أهمية  لشّ لألن  منذ آالف السنين. كان مركز 

ي ابن بطوطة فة. ولد ة، واإلسالم والهندوكيّ ة، والمسيحيّ ديّ واألديان الكبرى كاليهو

عاما . وطاف في مختلف العالم  57م. وعاش عام 4081طنجة في المغرب سنة 

سنة. وله كتاب باسم "تحفة النّظار في غرائب األمصار  92المعروف زهاء 

 وعجائب األسفار" المعرف برحلة ابن بطوطة. 

 في أي قرن عاش ابن بطوطة؟  (أ)

 معنى كلمة "العناء"  (ب)

 كم عمر ابن بطوطة عند وفاته؟  (ت)

 ماذا كان مركزا للتجارة والحضارة القديمة واألديان الكبرى؟ (ث)

 عنوانا مناسبا لهذه الفقرةأكتب  (ج)

 )ب(

رقي من مكة المكرمة. مال الشّ الشّ  في ة. تقعالمدينة المنّورة هي إحدى مدن الحجاز الهامّ 

وحينما هاجر إليه النّبّي صلّى الله عليه وسلّم، رّحب أهلها بمقدمه، "يثرب" ما تسّمى قديوكانت 

لمنوّرة الّراشدون المدينة ا. وقد اتّخذ خلفاء رةيت بالمدينة المنوّ وبعد وفاته سمّ وسّميت بالمدينة 

8+2=10 
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للدّولة اإلسالميّة. وهي تمتاز باعتدال جّوها وعذوبة مائها وكثرة بستاتينها. ينمو فيها  عاصمة

 عودية، كمايربطها بمعظم مدن السّ  خيل واشجار الفاكهة. وبالمدينة مطار جويّ كثير من النّ 

 دة بجميع مدن المملكة.ية المعبّ رق البّر  تربطها الطّ 

  يما؟"المدينة المنورة" قدكانت تسّمى ذا ما (أ)

 ؟النّبّي صلّى الله عليه وسلّم أين هاجرلى إ (ب)

 ما هي عاصمة الدولة اإلسالمة في عهد خلفاء الّراشدين؟  (ت)

 ثال أو من أجوف أو من ناقص؟م من  "تقع" كلمة (ث)

 عنوانا مناسبا لهذه الفقرةأكتب  (ج)

---------------------------------------------------------------------------------  

 

)Skills Section B (Effective Writing  

2. Write a letter in Arabic to any one of the following on topic given in 

brackets. 

  اكتب رسالة بالعربية إلى أي واحد من المذكورين أدناه في الموضوع المذكورين القوسين:

 اكتب رسالة في العربية إلي شخص واحد من األشخاص اآلتية:  

 

 .(أسرتكفي  حفلةإلى صديق لك  )تدعوه إلى  (أ)

 )تطلب منه  األذن و نقودا  للرحلة النزهية( أبوكإلي  (ب)
OR 

Write application to the Principal for the books from the library in summer vacation. 
 اكتب طلبا موجها إلي عميد مدرستك ألخذ الكتب من المكتب خالل عطلة الصيفية

--------------------------------------------------------------------------------- 

3. Write a summary in Arabic, consisting of fifty words at least on any one 

:following lessons theof   

 

 اكتب ملخاص بالعربية ) في حوالي خمسين كلمة( ألحد من الدروس التالية:

 شاشا شكن وحماره  .4

 "قطب مينار" يتحدث .9

 العربية جامعة الدول .0

--------------------------------------------------------------------------------- 

7 
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4. Write an essay in Arabic on any one of the following topics in about 100 

words. 

 من موضوع أي حول كلمة 100 العربية حوالي اللغة فی مقاال   اكتب

 التالية: الموضوعات
 

i. تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الطالب 
ii. كتاب قرأته 

iii. شخص تحبه كثيرا 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Section C – Grammar  

5. Attempt any five questions only by choosing the correct answers from the 

following options. 

 هات بخمسة أجوبة صحيحة مختارا من الخيارات المذكورة فيما يلي:

i.   اي ن)ج(  ا وي،)ب(  أت ي ن،)الف( اختر الحروف العلة 

ii.    ................. "ج( فعل نهي فعل أمر )ب( )الف( فعل ماضي  كلمة "ُخْذ( 

iii.  ج( من )ب( إلى  )الف( في دخل المعلم ........... الفصل( 

iv. ب( الذين  األوالد هم ............... يلعبون في الملعب مساء  )الف( الذي(

 )ج( اللذان 

v. __ ج( أربع )ب( ثالثة  )الف( ثالث    __كتب في الحقيبة.__هناك( 

vi.  ج( منصوب )ب( مجرور لف( مرفوعالله غفور، اعراب لكلمة "غفور" )اإّن( 

vii. من ........ )الف( مهموز -فَرَّ السجين "  )ج( معتل )ب( مضعف كلمة "فَرَّ

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Attempt any five questions only by choosing the correct answers from the 

following options: 

 هات بخمسة أجوبة صحيحة مختارا من الخيارات المذكورة فيما يلي:

i.  كانت البنت __________ في فصلها  

 )ج( موجودتا   )ب( موجودة  )الف( موجود

ii. ___________هل ذهبت إلى مدرستك 

4x5=7 
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 )ج( غدا  )ب( أمس )الف( أسبوع القادم

iii.  _________أخرج األستاذ طالبان من 

 )ج( فصله  )ب( فصلهما )الف( فصلهم

iv.  األوالد من الكويت _______ 

 )ج( قدمت  )ب( قدم )الف( قدموا

v.  البنات ______درسهن 

 )ج( كتبن  )ب( كتبوا )الف( كتبت

vi. ..... "الحروف األصلية )مادّة( لكلمة " يستنصرون....... 

 )ج( ناصر  )ب( نصر )الف( تنصر

vii. ............ "اسم فاعل لكلمة "علّم 

 عال م  )ج(   ُمتَعَلّ م  )ب(  ُمعَلّ م  )الف( 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Define and explain any one of the following with examples.  

 واحد الموضوعات التالية مع ذكر األمثلة:  عرف

 أذكر اعراب العدد والمعدود من واحد إلى عشرة         (أ)

 كون خمسة جمل تستخدم فيها األسماء الموصولة.  (ب)

 اإلبدال واإلعالل (ت)

--------------------------------------------------------------------------------- 

Literature –Section D   

8. Read the following extract and answer any 7 questions. Choose the suitable answers 

from the brackets: 

 

أسئلة فقط بمإل الفراغات بالكمات المناسبة الموجودة  سبعةاقرأ المقتبس التالي وأجب على 

 بين القوسين: 
 

سبحانه وتعالي على خاتم األنبياء محمد )صلعم( في ثالث وعشرين القرآن كالم الله، أنزله 

فيه ول القرآن الكريم على ثالثين جزء سنة، وهو أول كتاب دون في تاريخ اللغة العربية. يشتم

مئة واربع عشرة سورة. وبعضه نزل في مكة المكرمة وبعضه اآلخر في المدينة المنورة 

4x5=5 
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ا. كان الصحابة يحفظون القرآن في صدورهم، ولم يجمع حينما سافر النبي محمد )صلعم(  إليه

خالل عهد النبي )صلعم( في كتاب. فلما استشهد العديد من القراء في حروب الردة أدرك 

أبوبكر الصديق )ر( الحاجة الماسة إلى جمع القرآن الكريم. وأيده في ذلك كبار الصحابة )ر( 

 . ثابت )ر( فعهد بهذه المهمة إلى الصحابي الجليل زيد بن 

i. )ما هو أول كتاب دون في تاريخ اللغة العربية؟ )انجيل، القرآن ، مصحف 

ii. )ما هي مدة نزول القرآن الكريم )سنة(؟ )ثالث وعشرة، ثالث وعشرين، ثالثين 

iii. )كم جزء يشتمل القرآن الكريم؟ )ثالثين، اربع عشرة، ثالثة عشرة 

iv. مضارع، أمر(فعل )ماضي،  –كملة أنزل  -أنزله سبحانه وتعالي 

v. مئة، مئة واربع عشرة، ثالثين(  ما هي عدد سورة في القرآن الكريم؟( 

vi. )استشهد العديد من القراء في حروب ________)بدر، حنين، الردة 

vii. )ما اسم أول خليفة الذي جمع القرآن الكريم؟ )عمر، أبوبكر، عثمان 

viii. زيد  –لي ما اسم الصحابي  الجليل الذي عهد بمهمة جمع القرآن الكريم؟ )ع– 

 حسان(

ix.  ،حينما سافر النبي محمد )صلعم(  إليها. أين سافر النبي )ص( )إلى المكة، إلى المدينة

 إلى غار ثور(

--------------------------------------------------------------------------------- 
9. Read the following poem carefully and answer any 3 questions. Select proper 

answers from the words given in brackets.  
 

ة اسئلة فقط بمإل الفراغات بكلمة مناسبة من ثالثاقرأ األبيات التالية بعناية ثم أجب عن 

 الكلمات الواردة بين القوسين

 
 وناديُت قَْومي فاْحتََسْبُت َحيَاتي  َرَجْعُت لنفسي فاتََّهْمُت َحَصاتي 

 َعقُْمُت فلم أَْجَزْع لقَْول  ُعدَاتي  رَمْوني بعُْقٍم في الشَّبَاب  وليتني 

 رجـاال  وأكـفــاء  وأدت بـنـــاتي  وولدت فلما لم أجد لعرائـــســـي  

 وما ضقت عن آي به وعظات   وسعت كتاب الله لفظا وغاية

 وتنسيق أسماء لمخترعات؟  أضيق اليوم عن وصف آلة  ففكي

 فهل سألوا الغواص عن صدفاتي  حر في أحشائه الدر كامنأنا الب

4x0=0 
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 كتب هذه األبيات؟ )أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، كامل كيالني(ما اسم شاعر الذي  .4

 وناديُت قَْومي، المراد بكلمة "قوم" )الهنود، الصيني، العرب( .9

بر، سالمة، صبر(معنى كلمة "جزع" ) –فلم أَْجَزْع  .0  عدم الصَّ

 "رجال" )رجول، رجل، رجلة(اختر مفرد لكملة  .1

، أحشائه يعني )في  .7 ن   (خارجه، ظاهره، أعماقهأنا البحُر في أحشائ ه  الدرُّ َكام 

--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Translate any two of the following passages: 

 التالية:ترجم قطعتين من القطعات 

  

 (ألف) 

 

قامت الجامعة العربية بدور مهّم في صياغة المناهج الدراسيّة والنهوض بدور المرأة في 

المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج  الشباب والرياضة، والحفاظ 

علي التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادالت الثقافية بين الدول األعضاء. فقد تم إطالق 

األميّة، وترجمة المصطلحات التقنيّة الحديثة إلستخدامها  في الدول األعضاء.  حمالت لمحو

وكذلك تشجع الجامعة اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل 

 مع القضايا العمالية والسيما بين القوى العربيّة العاملة في المهجر. 

 

 )ب( 

من األغنياء، وكان معهد جماعة من أصحابه، فاستيقظ صاحب إن سارقا عال ظهر بيت رجل 

المنزل من حركة أقدامهم. فعرف امرأته ذلك، فقال لها: رويدا، إني ألحسبن اللصوص علوا 

البيت، فأيقظني بصوت يسمعه اللصوص، وقولي: أال تخبرني أيها الرجل عن أموالك هذه 

سؤال فألحي علي بالسؤال. ففعلت المرأة ذلك. الكثيرة. وكنوزك العظيمة، فإذا نهيتك عن هذا ال

وسألته كما أمرها، وأنصت اللصوص إلى سماع قولهما، فقال لها الرجل: أيتها المرأة قد ساقك 

القدر إلى رزق واسع كثير، فكلي واسكتي، وال تسألي عن أمر إن أخبرتك به لم آمن أن يسمعه 

أخبرني أيها الرجل، فلعمري ما بقرنا أحد  أحد، فيكون في ذلك ماأكره وتكرهين. فقال المرأة

 يسمع كالمنا
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 (ج)

كنت في إجازة بمناسبة يوم استقالل الهند، كذلك ولدي أحمد وبنتي جميلة، فقالت زوجتي : يا 

عبد الله أنتم الثالثة في إجازة اليوم. وقلّما يحصل ذلك. فلماذا ال نخرج اليوم في زيارات 

يد الطفالن هذه الفكرة. وكذلك أعجبت بها فقالت األم لألوالد: مفاجئة إلخواننا وأصدقائنا. وأ

أيها األوالد أسرعوا وتحمموا وأفطروا حتي نخرج قبل الساعة التاسعة. قال الوالد: نخرج من 

البيت في حوالي الساعة التاسعة. نتوجه أوال إلى بيت زميلي عبدالكريم الذي يسكن في فانانت 

من هنا... بعد ذلك نذهب إلى عبدالحميد خال األوالد في ماهيبال  كونج. هذا المكان ليس بعيدا

 بور. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Rewrite any one passage of question number 10 with full vowel signs )حركات(  

)بوضع الضم والفتح  ، واضبطه بالحركات االعرابية (10)السؤال  فقراتاعد كتابة فقرة من 

 :والكسر(

--------------------------------------------------------------------------------- 

12. Explain any four of the following verses 

 اشرح أربع من األبيات التالية فقط:

 )أ( 

 النيـل يا غـندي     وهـذا الزهر من عـنديسـالم 

 وإجـالل مـن األهـرا      م والكـرنـك والبـردي

 ومـن مشـيخة الوادي       ومـن أشـبالـه المـرد

 سـالم حـالب الشـاة      سـالم غـازل الـبـرد  

 )ب( 

  أيها الغصن فقد جاء الشتـــاء  قالت األوراق للغصن وداعا 

 في ربيع الطلق تشدو بالغنــاء  لطيرعادت سوف ألقاك  ما ا

  إنني أنفس شيئ في الوجود  ثم قال الوقت للناس: وداعا

 ال أعود –من حيث أمضي  –وأنا   ترجع األوراق والطير جميعا

------------------------------------------------------------------------------ 

4 
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