IMCB H-9 ISLAMABAD
HOME ASSIGNMENT 2020-21
Arabic, 2nd year
 -1أجب عن األسئلة اآلتية جوابا صحيحا من األجوبة األربعة.
( )1أصدر األفغاني مجلته ( :الف) المنهاج( ،ب) الوعدالحق( ،ج) الميزان( ،د) العروةالوثقى
......
( )2إنما نحن شعب نحب  ( :الف)الخوف ( ،ب) المزاح (،ج) الهم ( ،د) الحزن
......
()3كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو(:الف) بالحجاز ( ،ب) بالكويت( ،ج) بالعراق( ،د)
باليمامة .....
()4فمعنى "تلفزيون" الرؤية عن( :الف) بُع ٍد ( ،ب) شمال (،ج) يمين (،د) قريب
......
()5كن إلى الموت على حب ( :الف) الوطن ( ،ب) الصديق ( ،ج) العدو ( ،د) المال
......
( )6شيخ تشلي شخصية ( :الف) حقيقية ( ،ب)خرافية ( ،ج)ظالمة ( ،د) صالحة
......
( )7ال شكر على ( :الف) الواجب ( ،ب) الحرام ( ،ج) الحالل ( ،د) النفل
......
( )8وطن المرء ( :الف) حماه ( ،ب)ماله ( ،ج)مكانه ( ،د) عدوه
......
( )9ال يعشق األحرار غير ( :الف) بالدهم (،ب) بيتهم ( ،ج) مالهم ( ،د) أوالدهم
......
()10المؤمن للمؤمن ( :الف) كالبنيان ( ،ب)كالمال ( ،ج) كالصديق( ،د) كالعدو
......
( )11أحب الخلق إلى هللا من أحسن إلى  (:الف) عياله ( ،ب) عدوه ( ،ج) بيته ( ،د) مسجده
......
سر هللا أدخله ( :الف) الجنة ( ،ب) البيت ( ،ج) المسجد ( ،د)الكعبة
( )12من ّ
......
( )13عاصمة باكستان ( :الف) اسالم آباد ( ،ب)كراتشي (،ج) الهور ( ،د) بنجاب
......
( )14هل فتحت حسابك في ( :الف) المكة ( ،ب) المدينة ( ،ج) المصرف  ،البيت
......
( )15مايكل هارت باحث ( :الف) مسلم ( ،ب) مسيحي ( ،ج) هندوكي ( ،د) منافق
......
( )16كارليل كاتب ( :الف) أنجليزي ( ،ب) إيراني ( ،ج) أفغاني ( ،د) باكستاني
......
( )17سواي يهاب ( :الف) الموت ( ،ب) الخوف ( ،ج) الهم ( ،د) الفقر
......

( )18على قدر أهل العزم تأتى ( :الف) العظائم (،ب) العزائم ( ،ج) الصغار ( ،د) الكبار
......
( )19تعظم في عين الصغير ( :الف) صغارها ( ،ب) ألعرقلة  ،المال ( ،د) العزة
......
( ) 20إن هللا ال يحب من كان مختاال ( :الف) فخورا ( ،ب) صبورا ( ،ج) شكورا ( ،د) كفورا
......
 -1اقراء النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة.
َ
َ
ض َك َما استخلف الَ ِذينَ ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم
صا ِلحَا ِ
ت لَيَ ْ
ّللا الَ ِذينَ آَ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوع َِملُوا ال َ
ستَ ْخ ِلفَنَ ُه ْم فِي ْاْل ْر ِ
وعد َ
َ
ش ْيئ ًا
ارتَضَى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِدلَنَ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ ْمنًا يَ ْعبُدُونَنِي ال يشركون بِي َ
َولَيُ َم ِكنَنَ لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم الَذِي ْ
سقُونَ
َو َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد ذَ ِلكَ فَأُولَئِكَ ُه ُم ا ْلفَا ِ
األسئلة :الف -ترجم العبارة إلى اْلردية ( )07ب -اضبط الكلمات تحتها خط ()03
 -2ترجم اْلبيات اآلتية إلى اْلردية ()10
وهبتك روحي و غالي دمي  ...و أسمى أماني أن تسلمي
وأشقي حياتي لكى تنعمي  ...وقلبي يلبيك قبل الفم
بالدي سلمت و روحي الفدا
 -3أجب عن خمس أسئلة فقط ()10
( )1إلى من ينتهي نسب جمال الدين اْلفغاني؟ ( )2من أين أصدر اْلفغاني مجلته العروة الوثقى؟
()3ماذا يحب الشعب الباكستاني؟ ( )4ماذا أحب اْلديب السعودي أن يسمع من اْلديب
الباكستاني؟
()5كم مدة قاتل المثنى أهل فارس؟ ( )6ما معنى كلمة التلفزيون؟
( )7هل تحب بالدك و تفتديه ؟ ( )8هل يدخل الجنة قاطع رحم؟
 -4ترجم خمس كلمات إلى العربية (.)10
()1مسلمان جنت ميں داخل هوں گے۔ ( )2اسالم آباد پاكستان كا دارالحكومت هے
( )3مين سارے جسم ميں درد محسوس كرتا هوں ( )4ايك سا ل تك جنگ جاري رهي .
()5هم اُس ميں أناؤنسر كي تصوير ديکهتے هيں ( )6ميں هميشه سردار كى طور پر زنده رهوں گا
()7ميں كبهى اپنے وطن كو دهوكه نه دوں گا ()8اس كى آنكهيں جوش سى چمك رهى هيں

 -5رتب الجمل اآلتية لتكون العبارة المفيدة)10(.
( )1فيجد ولده راشدا( )2وبيده وحدة تحكم عن بعد.
( )3يدخل نبيل بيته )4( .جالسا أمام التلفزيون.
 -6استخدم الكلمات اآلتية في الجمل المفيدة (خمس فقط) (.)10
المجلة ،المصرف ،الكتاب ،القلم ،خرج ،أخرج ،ذهب ،الشاشة ،المصباح.

ASSIGN 2
 -1أجب عن األسئلة اآلتية جوابا صحيحا من األجوبة األربعة.
( )1أصدر األفغاين جملته ( :الف) املنهاج( ،ب) الوعداحلق( ،ج) امليزان( ،د) العروةالوثقى
( )2إمنا حنن شعب حنب  ( :الف)اخلوف ( ،ب) املزاح (،ج) اهلم ( ،د) احلزن

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

()3كتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد وهو(:الف) ابحلجاز ( ،ب) ابلكويت( ،ج) ابلعراق( ،د) ابليمامة .....

()4فمعىن "تلفزيون" الرؤية عن( :الف) ب ٍ
عد ( ،ب) مشال (،ج) ميني (،د) قريب
ُ

()5كن إىل املوت على حب ( :الف) الوطن ( ،ب) الصديق ( ،ج) العدو ( ،د) املال
( )6شيخ تشلي شخصية ( :الف) حقيقية ( ،ب)خرافية ( ،ج)ظاملة ( ،د) صاحلة
( )7ال شكر على ( :الف) الواجب ( ،ب) احلرام ( ،ج) احللل ( ،د) النفل
( )8وطن املرء ( :الف) محاه ( ،ب)ماله ( ،ج)مكانه ( ،د) عدوه

( )9ال يعشق األحرار غري ( :الف) بلدهم (،ب) بيتهم ( ،ج) ماهلم ( ،د) أوالدهم
()10املؤمن للمؤمن ( :الف) كالبنيان ( ،ب)كاملال ( ،ج) كالصديق( ،د) كالعدو

( )11أحب اخللق إىل هللا من أحسن إىل  (:الف) عياله ( ،ب) عدوه ( ،ج) بيته ( ،د) مسجده

سر هللا أدخله ( :الف) اجلنة ( ،ب) البيت ( ،ج) املسجد ( ،د)الكعبة
( )12من ّ

( )13عاصمة ابكستان ( :الف) اسلم آابد ( ،ب)كراتشي (،ج) الهور ( ،د) بنجاب

( )14هل فتحت حسابك يف ( :الف) املكة ( ،ب) املدينة ( ،ج) املصرف  ،البيت

( )15مايكل هارت ابحث ( :الف) مسلم ( ،ب) مسيحي ( ،ج) هندوكي ( ،د) منافق
( )16كارليل كاتب ( :الف) أجنليزي ( ،ب) إيراين ( ،ج) أفغاين ( ،د) ابكستاين

( )17سواي يهاب ( :الف) املوت ( ،ب) اخلوف ( ،ج) اهلم ( ،د) الفقر

( )18على قدر أهل العزم أتتى ( :الف) العظائم (،ب) العزائم ( ،ج) الصغار ( ،د) الكبار

( )19تعظم يف عني الصغري ( :الف) صغارها ( ،ب) ألعرقلة  ،املال ( ،د) العزة

( )20إن هللا ال حيب من كان خمتاال ( :الف) فخورا ( ،ب) صبورا ( ،ج) شكورا ( ،د) كفورا

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

 -1اِقراء النص اآلتي ثم أجب عن اْلسئلة.
ّللا الَذ َ
ض َك َما استخلف
صا ِل َحا ِ
ِين آ َ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوع َِملُوا ال َ
ت لَيَ ْ
ست َ ْخ ِلفَنَ ُه ْم فِي ْاْل َ ْر ِ
وعد َ
َ
ارت َ َ
الَذ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِدلَنَ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ ْمنًا
ِين ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِكنَنَ لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم الَ ِذي ْ
سقُ َ
ون
يَ ْعبُدُونَنِي ال يشركون بِي َ
ش ْيئ ًا َو َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد ذَ ِلكَ فَأُولَئِكَ ُه ُم ا ْلفَا ِ
اْلسئلة :الف -ترجم العبارة إلى اْلردية ( )07ب -اضبط الكلمات تحتها خط ()03
 -2ترجم اْلبيات اآلتية إلى اْلردية ()05
وهبتك روحي و غالي دمي  ...و أسمى أماني أن تسلمي
وأشقي حياتي لكى تنعمي  ...وقلبي يلبيك قبل الفم
بالدي سلمت و روحي الفدا
 -3أجب عن خمس أسئلة فقط ()10
( )1إلى من ينتهي نسب جمال الدين اْلفغاني؟ ( )2من أين أصدر اْلفغاني مجلته
العروة الوثقى؟
()3ماذا يحب الشعب الباكستاني؟ ( )4ماذا أحب اْلديب السعودي أن يسمع من
اْلديب الباكستاني؟

()5كم مدة قاتل المثنى أهل فارس؟ ( )6ما معنى كلمة التلفزيون؟
( )7هل تحب بالدك و تفتديه ؟ ( )8هل يدخل الجنة قاطع رحم؟
 -4ترجم خمس كلمات إلى العربية (.)10
()1مسلمان جنت ميں داخل هوں گے۔ ( )2اسالم آباد پاكستان كا دارالحكومت هے
( )3مين سارے جسم ميں درد محسوس كرتا هوں ( )4ايك سا ل تك جنگ جاري
رهي .
()5هم اُس ميں أناؤنسر كي تصوير ديکهتے هيں ( )6ميں هميشه سردار كى طور
پر زنده رهوں گا
()7ميں كبهى اپنے وطن كو دهوكه نه دوں گا ()8اس كى آنكهيں جوش سى چمك
رهى هيں
 -5رتب الجمل اآلتية لتكون العبارة المفيدة)05(.
( )1فيجد ولده راشدا( )2وبيده وحدة تحكم عن بعد.
( )3يدخل نبيل بيته )4( .جالسا أمام التلفزيون.
 -6استخدم الكلمات اآلتية في الجمل المفيدة (خمس فقط) (.)05
المجلة ،المصرف ،الكتاب ،القلم ،خرج ،أخرج ،ذهب ،الشاشة ،المصباح.
 -9اكتب طلبا إلى رئيس الكلية إلجازة الغياب (أو) اكتب رسالة إلى أبيك إلرسال
النقود)05( .
ASSIGN 3
)أجب عن اْلسئلة اآلتية جوابا صحيحا من اْلجوبة اْلربعة.
للمؤمن على المؤمن( :الف) خمس خصال( ،ب) ثماني خصال( ،ج) ست خصال( ،د)
خصال

)(1

المؤمن يعود أخاه المؤمن إذا( :الف) غاب( ،ب) حضر (،ج) مرض( ،د) ذهب لحاجة )(2
ويشمته إذا( :الف) قال الحمد هلل( ،ب) عطس( ،ج) خرج من البيت( ،د) دخل في
المسجد
الذي ال يأمن جاره:

(الف) بيده ( ،ب) بشماله (،ج) بيمينه (،د) بوائقه

)(3

)(4

عادل ينزل من ( :الف) سيارة ( ،ب) الباص ( ،ج) سيارة أجرة( ،د) القطار ،

)(5

المملكة الغربية و عاصمتها ( :الف) تونس ( ،ب) دمشق ( ،ج) خرطوم ( ،د) الرباط ،

ال شكر على ( :الف) الواجب ( ،ب) الحرام ( ،ج) الحالل ( ،د) النفل

)(6

)(7

فاصرف همومك (الف) بالربيع( ،ب) بالشتاء( ،ج) بالصيف( ،د) بالزهور

)(8

إن الربيع هو الشباب ( :الف) اْلول (،ب) الثاني ( ،ج) الثالث ( ،د) الرابع

)(9

قد عقد مؤتمرالقمة اإلسالمي الثاني في سنة ( ) 1973( :ب) ( 1974ج) ( 1975د)
1976

)(10

إن اْلمان غدا لمن خاف هللا  ( :الف) اليوم( ،ب) اْلمس( ،ج) بعد الغد( ،د) اليوم )(11
الصدق عز فال تعدل عن ( :الف) الجنة( ،ب) البيت( ،ج) المسجد ( ،د)الصدق
الكذب مذموم في ( :الف) الخلق ( ،ب) الحيوان(،ج) المدرسة( ،د) الجامعة
سعي الفتى لرزقه ( :الف) سنة( ،ب) واجب( ،ج) عبادة( ،د) الزم

)(14

في السعي صالح ( :الف) اْلم( ،ب) اْلب( ،ج) اْلوالد( ،د) الكون

)(15

)(12

)(13

مايكل هارت باحث ( :الف) أنجليزي ( ،ب) أمريكي ( ،ج) أفغاني ( ،د) باكستاني

)(16

المسلم الحق يصلي( :الف) فرضه( ،ب) صالة الجنازة( ،ج) صالة الخوف( ،د) صالة
الحاجة

)(17

باكستان بالد متنوعة ( :الف) الطقس(،ب) الفصول( ،ج) المدن( ،د) العواصم
خيركم من تعلم القرآن و ( :الف) علمه( ،ب) قرأه ،كتبه( ،د) زينه

)(18

)(19

إن المقسطين عند هللا على منابر من ( :الف) خشب( ،ب) حجر ( ،ج) نور( ،د) حديد

)(20

 -2اِقرأ النص اآلتي ثم أجب عن اْلسئلة.
سانًا َوذِي القربى َوا ْليَتَا َمى
َوإِ ْذ اخذنا ِميثَا َ
ق بَنِي إِ ْ
ّللا َو ِبا ْل َوا ِل َدي ِْن إِحْ َ
س َرائِي َل ال تعبدون إِ َال َ َ
الزكَاةَ ث ُ َم تَ َولَ ْيت ُ ْم ِإ َال قَ ِل ً
ص َالةَ َوآَتُوا َ
يال ِم ْن ُك ْم َوأَ ْنت ُ ْم
سنًا َوأَقِي ُموا ال َ
اس ُح ْ
َوا ْل َم َ
ين َوقُولُوا ِللنَ ِ
سا ِك ِ
معرضون۔
األسئلة :الف -ترجم العبارة إلى اْلردية ( )10ب -اضبط الكلمات تحتها خط ()5
 -3ترجمي اْلبيات اآلتية إلى اْلردية ()10
على قدر أهل العزم تأتي العزائم  ...وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها  ...وتصغر في عين العظيم العظائم
تجمعت في فؤاده همم  . . . . . . .ملء فؤاد الزمان إحداها
فإن أتى حظها بأزمنة  . . . . . .أوسع من ذا الزمان أبداها
 -4أجب عن خمس أسئلة فقط ()10
( )1إلى من ينتهي نسب جمال الدين اْلفغاني؟ ( )2من أين أصدر اْلفغاني مجلته العروة الوثقى؟
()3ماذا يحب الشعب الباكستاني؟ ( )4ماذا أحب اْلديب السعودي أن يسمع من اْلديب
الباكستاني؟
()5كم مدة قاتل المثنى أهل فارس؟ ( )6ما معنى كلمة التلفزيون؟
( )7هل تحبين بالدك و تفتدينه ؟ ( )8هل يدخل الجنة قاطع رحم؟
 -5عين باب خمس من الكلمات اآلتية ()5
َ
َ
َاركْتَ  ،يُ ِض ْي ُع ،تعَل َم( -أو) اكتبي المضارع لخمسة من
تَح ََولَ ،تُشَا ِهدُ ،اِ ْ
ستَقَلَتْ  ،تَحْ ِل ْيلٌ ،أَك َْر َم ،ش َ
اْلفعال اآلتية
قال  ،كتبا  ،جمعوا  ،ضربتْ  ،نصرتُ  ،ذهبنا  ،رفعنَ  ،قلتم .
 -6ترجم خمس كلمات إلى العربية (.)10
()1مسلمان جنت مين داخل هوں گے۔ ( )2اسالم آباد ياكستان كا دارالحكومت هے
( )3مين سارے جسم مين درد محسوس كرتا هوں ( )4ايك سا ل تك جنك جاري رهي .
()5هم اُس مين أناؤنسر كي تصوير ديكهت هين ( )6مين هميشه سردار كى طور بر زنده رهون كا
()7مين كبهى ا .......وطن كو دهوكه نه دون كا ()8اس كى آنكهين جوش سى جمك رهى هين

 -7رتب الجمل اآلتية لتكون العبارة المفيدة)10(.
( )1وكان منذ أوائل شبابه عونا ْلبيه)2( .لقد كانت حياة الملك فيصل حياة البطل.
( )3في تأسيس المملكة )4( .ظل الملك فيصل رئيس الوزراء إلى موت أبيه.
 -8استخدم الكلمات اآلتية في الجمل المفيدة (خمس فقط) (.)10
المجلة ،المصرف ،الكتاب ،القلم ،خرج ،أخرج،ذهب ،تذكرة ،قطار.

 -9اكتب طلبا إلى رئيس الكليةإلجازة الغياب (أو) اكتبي رسالة إلى أبيك إلرسال النقود)10( .

