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Note:  Unless otherwise required in a question, the answers may 

              be written in Arabic or Urdu or Hindi or English. 

كتب األجوبة في العربية أو    املالحظة: 
ُ
    أو   األردوإذا لم تحّدد للجواب لغة فيمكن أن ت

 الهندية أو اإلنجليزية

ابن  ہن وہےن یک وصرت ںیم وجاونٹ: ز اییک رشط  ردو ای  دنہی   ۔  ابت رعیب ای  ا زیی ںیم ےھکلاج ےتکس ںیہ  ارگن



Section-A: Reading Skills (Unseen passage)                  05 Marks 

Q. 1    Read the following passage carefully and answer any FIVE of the following 

questions:                 05              

 :اقرأ الفقرة التالية بعناية و أجب عن أية خمسة أسئلة  

 وجاابت ےیھکل

ح

وریسک اپچن  وساالت  ےک يحص  :دنمرہج ذلی ابعرت وک  دایھن ےس ڑپےیھ ا

مضت سبع سنوات، وذات ليلة جلس التاجر يتناول الطعام مع أسرته، فطلبت زوجته زيتونا، 

، هل آخذ لِك ولم يكن في 
ً
البيت ش يء منه. فقال التاجر لزوجته: إن في جرة صاحبي زيتونا كثيرا

قليال منه؟ لكن الزوجة قالت له: هذا الزيتون لصاحبك وليس من حقك أن تأخذ شيئا منه! 

لم يسمع الزوج كالم زوجته، وقصد إلى الجرة لفتحها. وملا رآى الزيتون غير طيب، أدخل يده في 

ر في بقية الزيتون، ثم أخرجها فإذا بها جنيهات ذهبية. فهم التاجر سّر الجرة، الجرة كي ينظ

 .وعرف أن صاحبه قد وضع أمواله تحت الزيتون، ولكنه لم يخبر زوجته

 كم سنة مضت؟ 1.

 ماذا طلبت زوجته؟ 2.

 هل كان في بيته زيتون؟3.

 ؟ماذا قالت زوجته حين أراد الرجل أن يأخذ الزيتون من جرة صاحبه4.

 هل سمع الرجل كالم زوجته؟ 5.

 ماذا وجد الرجُل في الجرة غير الزيتون؟6.

 ماذا فهم التاجر من سّر الجرة؟7.

 



              Section-B: Writing Skills                     10 Marks 

Q.2     Fill any FIVE of the blanks with the suitable words given in the brackets:    05 

 :امأل أي خمسة فراغات بالكلمات املناسبة املذكورة بين القوسين     

 یگح انمبس اافلظ ےس رُپ ےیجیک   

ے

ربٹکی ںیم دیح  :درج ذلی ںیم ےس یسک اپچن اخیل وہگجں وک

 للكتابة (D)للسفر (C) للسباحة (B) ةاءللقر      (A) التلميذات يتمرن........في الحوض1.

 باب (D) مكتبة (C) كرامة (B) بيت                       (A) كبيرة املدرسة...........في 2.

 واقف (D) مليئة (C) خالية (B) مملوء      (A) باملاء النظيف   الحوض..............3.

 قديم (D) رديء (C)جميل (B) قبيح ..……               (A) مكتب املديرة واسع و4.

 جديدة (D) كبيرة (C) جميلة (B) موجود                 (A) التليفون.......على الطاولة5.

 قاعة (D) كرس ي (C) باب (B) ميدان               ( A) كبيرة      في املدرسة.......... 6.

 أمام (D) تحت (C)  فوق  (B) وراء        (A) املديرة   فيها طاولة كبيرة........7.

 

Q.3       Correct any FIVE of the following sentences:                                                        05  

 :صح أي خمس جمل من الجمل التالية  

 :دنمرہج ذلی ںیم ےس وکیئ اپچن ےلمج درتس رکےک ےیھکل  

 .تلبس السيدة قميصا حمراء1. 

 .ال أستطيع أن ترى جيدا2. 



 .هذه اآلنية مصنوع من النحاس3. 

 .مشينا اليوم كثيرة4. 

 .عائشة يلعب مع مريم5. 

 .تلبس عقدا من الذهاب6. 

 .وأنِت أيضا تتذكر األشياء التي تهمِك فقط7. 

 

Q.4     Section-C.: Grammar and Translation                                                         10 Marks 

Define dual and illustrate it in subjective, objective and genitive cases:               05 

 :في حاالتها الرفعية والنصبية والجريةباألمثلة عرف املثنى   

ور رجی اثمںیل دےیجی   ور اس یک ریعف، یبصن ا  :ہینثت یک رعتفی ےیھکل ا

 

Q.5    Translate any THREE sentences:                                                                                03 

 :ترجم ثالثا من الجمل اآلتية  

ولمجں اک رتہمج ےیجیک  :رصف نیت 

 .يذهب زاهد إلى املدرسة بالدراجة 1. 

 أين كلبك األسود؟ 2. 

 لنا 3. 
ً
 .الشائ مفيد جدا



 من في املكتبة اآلن؟ 4. 

 .محمود وموهن ال يخرجان من الفصل 5. 

Q.6 Translate any TWO of the following sentences into Arabic:                                02 

 :ترجم جملتين من الجمل اآلتية إلى اللغة العربية 

ےیجیک  ولمجں اک رعیب ںیم رتہمج   :دنمرہج ذلی ںیم ےس یسک دو 

1. No, he is not my friend. 

2. My copies are in the bag. 

3. Asha was my sister. 

4. Please sit here 

                            Section-D: Literature                                                      15 Marks 

Q.7  Translate any one of the following passages:                                        10 Marks 

 :ترجم أي فقرة من الفقرتين التاليتين 

 :دنمرہج ذلی اابتقاست ںیم ےس یسک اکی اک رتہمج ےیجیک  

 

 (الف)

ذهبنا إلى امليدان، وكنا نلعب كرة القدم مع آخرين من الطلبة. إنه لم يلعب معنا بل وقف 

أن الحرارة شديدة اليوم. ربما الحرارة هي التي أثرت جانبا يتفرج على اللعب. وتعرف سيادتك 

فيه. في نفس الوقت قدم معلم الرياضة، وقال: يا سيدي الناظر: محمد قد أفاق. هو بخير. 

. قال الناظر: الحمد هلل رب العاملين. ونصح جميع الطلبة أن ال يلعبوا في 
ً
األمر ليس خطيرا

 .الشمس حتى ال تؤثر فيهم الحرارة



 (ب)

التلميذات مخلصات ومجتهدات أيضا في دراستهن. إن املدرسات في هذه املدرسة مؤهالت إن 

ومخلصات. إنهن مواظبات ويصلن املدرسة دائما في الوقت. هن يحترمن معلماتهن ومديرتهن. 

هّن يجلسن على مقاعدهن أمام السبورة. تدرس املعلمات ويكتبن الدروس على السبورة. 

بعناية ويفهمنه. وفي املدرسة ميدان واسع للعب. تلعب التلميذات  التلميذات يسمعن الدرس

 .بعد الدرس في امليدان. هّن يلعبن كرة القدم والكريكت والهاكو في امليدان

Q.7 Explain any three verses with reference to the context:                                       05 

 :ع ذكر السياقاشرح أي ثالثة أبيات م  

لی ااعشر ںیم ےس یسک نیت ااعشر یک رشتحی عم ایسق وابسق ےک ےیجیک     :درج ذ

 ويا مهد الفالسفة العظام  سالم هللا يا شــعب السالم

 وقابلت الشــــدائد بابتسام  لقد جاهدت في صبر وعزم

 عزيز الجاه مرفوع املقام  وعـــدت مظفـــرا حــــرا كريما

  عريق في الحضارة والنظام  ريخ مــجيـــدبالدك ذات تــا

 أزاح ضياءها حجب الظالم  أمــــّد العاملين بـــلفسفات

 

 

****** 

 


