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اختر/اختاري الجواب الصحيح من بين األجوبة المذكورة (الف/ب/ج/د)‘ لكل جزء رقم واحد( .دئے گئے
جوابات( ،الف/ب/ج/د)‘ ميں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگا ئيں۔ ہر جزو کا ایک نمبر ہے۔)
Choose the right answer for the following.
 .1هلل …… .الغيب.
ا -عالم

 .2حكيم

د .فتاح

ج .مالك

 .2هلل يسبح ما في  ......واألرض.
ب .الجبال
ا  -السموات

ج .البحار

 .3لم يكن هلل  ........في الملك.
ب .فائق
ا  -شريك

ج .عالم

 .4إن الكافرين ال...........
ا  -يفلحون

ج .ييأسون

ب .يرسبون

 .5هل يستوي األعمي و ...........
 .2الخبير
ا  -البصير
 .6والرد على  ......األسئلة ليس بسيطا.
ب .هو
ا – ذلك

ج .هنا

 .8اإلسالم  .....األخوة والمساواة.
ب .طريق
ا – مذهب

ج .دين

 .9إن شهر زاد  ......الوزير تطوعت لتزوجه..
ب .بنت
ا – زوجة

ج .أخت
ج .مقصد

 .11إن بعض المغفلين كان سائرا وبيده  .....حماره.
ج .مقود
ب .هود
ا – حبل

د .يخيبون
د .الحكيم

د .هذه

 .7وأخطر الناس الجبان المكير  ......قدر.
ب .إذا
ا – أين

 .10قد عرفت  ......اسم الكتاب.
ب .هدف
ا – معنى

د .خبير

ج .العليم
ج .هذا

د .األنهار

د .هناك
د .مسلك
د .خالة
د .سطر
د .سرج

 .12أسأل  .....السالمة.
ا – الجند

ب .الشرطة

ج .الناس

 .13هل في الغيب  ........عسر.
ب .سرور
ا – تيسير

ج .فرح

 .14إن هللا اليعاجل ..........
ا – بالثواب

ب .بالخطايا

ج .باإلكرام

 .15هو .........للداعي.
ا – مجيب

ب .راد

ج .دافع

 .16مانقدم ألنفسنا من خير  .....عند هللا.
ب .أجده
ا – يجده

ج .تجده

.17عليكم أن تقدموا بين يدي  ....صدقت.
ب .درسكم
ا  -عملكم

ج .نجواكم

 .18قام النبي صلى هللا عليه وآله وسلم حتى  .....قدماه.
ب .صحَّت
ا  -دُميت

ج .تشققت

 .19من وسائل النقل  .........البحرية.
ب.الكال
ا  -الدراجات
 .20فقد أطلقت  .......ولم تصب.
ا – العمل

ب .القول

د .هللا
د .تعسير
د .باإلنعام
د .قابل
د .نجده
د .كتابتكم
د .تورمت

ج .السفن

د .السيارات

ج .الفعل

د .الهمة

()10+10
السؤال الثاني :ترجم/ترجمي النصين التاليين إلى اللغة األردية أو اإلنجليزية.
Translate the following into Urdu or English:
(الف) قل ادعو هللا أوادعواالرحمن أياما تدعوا فله األسماء الحسنى وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ
بين ذلك سبيال  .وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره
تكبيرا.
(ب) قد يحلو للبعض من الناس أن يسألواالباكستانيين عن فكرة إنشاء باكستان وما ذا جعل مسلمي شبه
القارة يطالبون بإنشاء دولة مستقلة لهم؟ وبعبارة أخرى وأكثر صراحة ووضوحا ودقة أنهم يسألون قائلين :أو
لم يكن من الممكن لهم أن يعيشوا مع الهنادكة في مجتمع مختلط حيث تبقى الهند دولة موحدة؟
السؤال الثالث :ترجم/ترجمي أحد الجزئين اآلتيين إلى اللغة األردية أو اإلنجليزية)10( :
Translate one of the following parts into Urdu or English:
وشكرا لما أوليت مع سابغ النعم
(الف) لك الحمد موالنا على كل نعمة
ُّ
والظلَم.
وأنقذتنا من حندس الظلم
مننت علينا بعد كفر وظلمة

(ب)

وأكرمتنا بالهاشمي محمد
فتتم إله العرش ما قد نرومه
أغيب وذواالطائف اليغيب
وأسأله السالمة من زمان
وال أرجو سواه إذا دهاني
فكم هلل من تدبير أمر

وكشفت عنا ما نالقي من الغمم.
وعجل ألهل الشرك بالبؤس والنقم.
وأرجوه رجاء اليخيب
بليت به نوائبه تشيب
زمان الجور والجار المريب
طوته عن المشاهدة الغيوب.

()10
السؤال الرابع :أجب/أجيبي عن األسئلة اآلتية في اللغة العربية (خمسة فقط):
Answer any five of the following questions into Arabic:
 -1من هو خالق كل شيئ؟
 -2من يحاسب الناس يوم القيامة؟
 -3هل خلقنا هللا عبثا؟
 -4هل األمر بالمعروف واجب على جميع المسلمين؟
 -5هل حكاية شهريارحقيقة؟
 -6من ألف كتاب "ألف ليلة وليلة"؟
 -7ما هو خير الزاد للحاج؟
 -8هل الكهرباء اختراع أم اكتشاف؟
( )5
السؤال الخامس :هات/هاتي صيغ المذكر لخمسة من األسماء اآلتية.
Give masculine gender forany five of the following words:
بنت
-4
النساء
-3
عالميّة
-2
لذيذة
1۔
مو َّ
عربيّة
-8
ظفة.
-7
أخت
-6
ذكيّة
-5
َ
السؤال السادس:

()10
ترجم/ترجمي إلى العربية خمسة فقط:
Translate any five of the following into Arabic:

 -1مسلمان هللا کی عبادت کرتے ہيں۔
 -2هللا تعالی ہی نقصان دور کرنے واال ہے۔
 -3پاکستان 1947ء ميں بنا ۔
 -4يہ حقيقت نہيں ہے۔
 -5سفر کا ايک ذريعہ بحری جہاز ہے۔
 -6روح ايک امانت ہے۔
 -7چغل خور جنت ميں نہيں جائيگا۔
 -8اتحادطاقت ہے۔
( )7
ص َر" للفعل الماضي المعلوم.
السؤال السابع :صرف /صرفي "نَ َ
Write down gardaan of “ NASARA” for past tense.
السؤال الثامن :اكتب /اكتبي عشر جمل حول أحد الموضوعين في اللغة العربية)10( :
Write down ten sentences about one of the following topics in Arabic:
خلق الرسول
۲۔
وطني باكستان.
۱۔

( )8
السؤال التاسع :رتب /رتبي الجمل اآلتية لتكون العبارة مفيدة:
Re-arrange the following sentences to make a meaningful paragraph.
 -1قال فمن هذا أضحك.
 -2إن رجال ضاف رجال آخر.
 -3فقال :الناس يتدحرجون من أعلى إلى أسفل فكيف تدحرجت أنت؟
 -4فسمع ضحك الرجل من الغرفة فصاح به:
فالن ....فقال لبيكَ .
-5
ِ
 -6قال تدحرجتُ ‘
 -7قال أنت كنت في أسفل الدار فما الذي رقاك إلى الغرفة؟
 -8فانتبه صاحبالداربالليل‘
***

 -1أجب عن األسئلة اآلتية جوااب صحيحا من األجوبة األربعة.
.............

( )1هللا عامل الغيب و ( :الف) الدنيا( ،ب)اآلخرة( ،ج) الشهادة( ،د) القيامة

............

( )2هلل يسبح ما يف ( :الف) اخلوف( ،ب) السماوات( ،ج) اهلم( ،د) احلزن

...........

( )3هل يستوي األعمى و( :الف) الكراسة ( ،ب) الرسالة( ،ج) البصي( ،د) اخلب

والر ّد عل هذه األسئلة ليس ( :الف) بسيطا( ،ب) مشاال( ،ج) ميينا( ،د) قريبا
(ّ )4

...........

( )6هذا كتاب ( :الف) حقيقية( ،ب) خرافية( ،ج) ممتع( ،د) صاحلة

...........

( )5اإلسال دين ( :الف) الوطن( ،ب) الصديق،

...........

(ج) العدو( ،د) املساواة

( )7إن شهرزاد .........الوزير ( :الف) بنت( ،ب) ابن ( ،ج) أخ( ،د) أخت

( )8قد عرفت  .....اسم الكتاب (:الف) معىن ( ،ب) الصديق( ،ج) مكانه( ،د) عدوه

...........

...........

( )9إن بعض املغفلني سائرا وبيده مقود ( : ....الف) بالده( ،ب) بيته( ،ج) ماله( ،د)محاره

..........

( )11وهللا خبي ( : ...الف)بعياله( ،ب) بعدوه( ،ج) مبا تعملون( ،د) مبسجده

...........

()10أسأل هللا ( :الف) البنيان( ،ب) املال( ،ج) الصديق( ،د) السالمة

...........

ٍ
الكعبة
( ....... )12للتقوى ( :الف) العاقبة ( ،ب) البيت( ،ج) املسجد( ،د)

...........

( )14وأمر أهلك ( :الف) ابملكة( ،ب) ابملدينة( ،ج) ابلصالة( ،د) ابلبيت

...........

( )13هللا مالك ( : .......الف) العلم( ،ب) املالئكة( ،ج) امللوك( ،د) اإلنسان
( )15كان شهراير( :الف) ملكا،

(ب) مسيحيا( ،ج) هندوكيا( ،د) منافقا

( )16و عليه برد ( :الف) جنراين( ،ب) إيراين( ،ج) أفغاين( ،د) ابكستاين

( )17من فجع هذه  ( :الف)ابملوت( ،ب) ابخلوف( ،ج) ابهلم( ،د) بولدها

( ) 18كان النيب أجود  ( :الف) امللك( ،ب) الناس (ج) الصغار( ،د) الكبار

( )19ما عاب النيب ( :الف) صغيا( ،ب) طعاما( ،ج) ماال( ،د) كبيا

( )20أفال أكون  ......شكورا ( :الف) ملكا( ،ب) حاكما( ،ج) عبدا( ،د) قائدا

...........

...........

...........

...........

.........

...........

...........

 -2اِقرأ النص اآلتي ثم أجيبي عن األسئلة.
اّلل الَّ ِذي اال إِلاها إَِّال ه او اع ِامل الْغاْي ِ
الرِحيم  Oه او َّ
ه او َّ
الس االم
الر ْمحان َّ
ب والشهادة ه او َّ
اّلل الَّ ِذي اال إِلاها إَِّال ه او امللك الْقدُّوس َّ
الْم ْؤِمن املهيمن الْع ِزيز ا ْْلبَّار الْمت اكِب سبحا ان َِّ
اّلل ْ ِ
اّلل اع َّما يشركون  Oه او َّ
اْسااء ا ْحل ْس اىن يسبح لاه اما
ص ِّور لاه ْاأل ْ
اخلاالق الْباا ِرئ الْم ا
ا
ا ّ ْا
ا
ِ
السماو ِ
ات او ْاأل ْار ِ
ض اوه او ال اْع ِزيز ا ْحلاكيم .
ِيف َّ ا ا
ط ()5
األسئلة :الف -ترجم العبارة إىل األردية ( )10ب -اضبط الكلمات حتتها خ ّ

 -3ترجم األبيات اآلتية إلى األردیة ()10
هللا زاد حممدا تكرميا ...وحباه فضال من لدنه عظيما

واختصه يف املرسلني كرميا  ...ذا رأفة ابملؤمنني رحيما
صلوا عليه وسلموا تسليما

حاز احملامد واملمادح أمحد  ...وزكت مناسبه وطاب احملتد
وأتثلت علياؤه والسؤدد  ...جمدا صميما حاداث وقدميا
صلوا عليه وسلموا تسليما

 -4أجب عن خمس أسئلة فقط ()10
( )1من هو خالق كل شئ؟ ( )2من حياسب الناس يوم القيامة؟
()3هل يستوي األعمى والبصي؟ ( )4هل خلقنا هللا عبثا؟

موحدة؟
()5هل األمر ابملعروف واجب على مجيع املسلمني؟ ( )6من حاول جاهدا أن تبقى اهلند دولة ّ
( )7هل حكاية شهراير حقيقية ؟ ( )8هل ِ
لك ابب غي ابب هللا؟
 -5هات صيَ ُغ المونث لخمسة من األسماء اآلتية ()5

لذيذ  ،عاملي  ،الرجل  ،ابن  ،ذكي  ،مستقل  ،مزدحم  ،متهيدي

(أو)

هات اْلموع خلمسة من املفردات اآلتية  :إله ،اسمْ ،ساء ،يوم ،سبيل ،ولد ،رب ،كافر.
 -6أكتب عشرة جمل حول أحد الموضوعين.)10( :

 - 2القرآن الكرمي - 1خلق النيب
 -7ترجم خمس كلمات إلى العربية (.)10
( )1مسلمان هللا كى عبادت كر هين۔
( )2اسالم آباد یاكستان كا دارالحكومت هے
( )3یاكستان  1947مين بنا
( )4اسالم فضول خرجى منع كيا هے
مين ميانه روى اختيار كرتا هے
( )5مسلمان كها
( )6هللا هى نفع دیتا هے.
( )7كيا توحيد كى كوئى دليل هللا نازل كى هے
( )8تو كون سى كهانى یرہ رها تها

 -8هات نثرا للقطعة الشعریة اآلتية باسلوبك()10

آايته هبرت سنا و سناء  .....وأفادت القمرين منه ضياء
وعلت أبعالم الظهور لواء  ....فهدى به هللا الصراط قوميا
صلوا عليه وسلموا تسليما
-9رتب العبارة اآلتية لتكون العبارة مفيدة )10(:

( )1فدعت علّي فمسخين هللا محارا )2( .كان يل والدة عجوز صاحلة.
()3فأخذت العصا و ضربتها هبا )4( .فقالت يل  :اي ولدي تب إىل هللا من هذه املعاصي.
( )5فمكثت عندك هذا الزمان كله )6( .جئت إليها يف بعض األايم و أان سكران.
حن قلبها.
( )7
ْ
فدعت يل فأعادين هللا آدميا كما كنت )8( .فلما كان هذا اليوم تذكرتين أمي و ّ
( )9مث خلى سبيله و مضى )10( .فقال الرجل  :ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

