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BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION:HYDERABAD 
MODEL QUESTION PAPER (w.e.f. IPE March 2015) 

 

Part - II 

ARABIC PAPER - II 

(Second Language) 

 

TIME : 3 HOURS                     MARKS: 100 

I. مما يأتي  أجب عن أحد: 

Attempt any ONE.    (1x8=8) 

a. هماو اشرح بياتاأل ملكأ : 

Complete the following verses and explain. 

  و الجسْد .............       ................الحمد � 

  الصمد .............        ................الحمد و 

b. هماو اشرح بياتاأل ملكأ : 

Complete the following verses and explain 

  و لبّره.............          ................ خلق اإلله 

  و بحوره.............        .............. خلق العوالم 

 

II. في لغتكم  نتيمن االنشودتين التالينشيدة كتب خالصة أ: 

Write the summary of any ONE of the following poems in your own language (1x6=6) 

 مديح الرسول .1

 دستورنا .2

 

III. في لغتكم كتب خالصة درس من الدرسين التاليينأ  

Write the summary of any ONE of the following lessons in your own language   (1x6=6) 

 أمير مثالي .1

 في المطار .2

 

IV. ة أسئلة من االتيةثالثجب عن أ : 

Answer any THREE of the following in Arabic       (3x2=6) 

 ؟ خرج أبرهةأين من  .1

 ؟ أبرهةهلك أين  .2

 ؟ هل كان الرجل كريما أمينا .3

 من قال ال تسخر منى ؟ .4

 ؟ هل يزور الذئب المرعى .5

 ؟ أين يسكن الولد .6
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V. أذكر مرجع االثنين من األبيات التالية : 

Give the reference of any TWO verses from the following.    (2x3=6) 

 و هو المنزه عن الشبيه ّو الجسدْ  الحمد � العلّي هو األحْد  .1
 هو رحمة لسمائه و لبّره خلق اإلله نبيّه من نّوره .2
 لي ُخلـٌق و ديـن  أنـا فـتي أمـين .3
 يا كوكب المساء  ياقمر السماء .4

 
VI. أذكر مرجع االثنين للجمل التالية : 

Give the reference of any TWO Sentences from the following.    (2x3=6) 

 0إن اإلنسان لفى خسر .1

 0ملك يوم الدين  .2

 .جاء رجل مرة من أهل حمص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى هللا عنه  .3

 .ساعات كاملة ) 10(البنك مفتوح للزبائن لمدة عشر  .4

 

VII.  أجب عن االثنين:  

Answer any TWO of the following in Arabic         (2x3=6) 

 ؟لمن التسبيح و التمجيد  .1

 ؟ هل الخلق عاجز عن بيان كمال النبي ملسو هيلع هللا ىلص .2

 ؟ من نزل بالقرآن .3

 ؟ أ تحترم المعلم .4

 

VIII.  أجب عن االثنين:  

Answer any TWO of the following in Arabic         (2x3=6) 

 هل هللا رب العالمين ؟ .1

 من سعيد بن عامر ؟ .2

 ؟ أين أول مسجد الهند .3

 كيف مطار حيدرآباد الدولى ؟ .4

 

IX.  أجب عن األسئلة االتية بكلمة واحدة: 

Answer the following in one word       (5x1=5) 

 ؟ من هو فى قلبي .1

 ؟ هل هللا خالقنا و رازقنا .2

 ؟ ما هو نطق النبي ملسو هيلع هللا ىلص .3

 ؟ خاتم النبيينمن  .4

 هل العلم خير غرس ؟ .5
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X.  بكلمة واحدة أجب عن األسئلة االتية: 

Answer the following in one word       (5x1=5) 

 من هو فى الخسران ؟ .1

 ؟ من هو األحد .2

 ؟ هل رد السالم من حق المسلم .3

 ؟ما هو شرح للقرآن الكريم  .4

 ؟ليل الهل يجيب سعيد بن عامر أحدا ب .5

 

XI. بالعربية هاتحتقرأ العبارة االتية ثم أجب األسئلة إ : 

Read the following passage carefully and answer the questions given below in Arabic  

           (1x5=5) 

هل : سأل األستاذ . ذهب أحمدالى المدرسة ، و دخل الصف و جلس على الكرسى 
  . فرح األستاذ و قال أنت طالب مجتهد . نعم فهمُت : أجاب احمد . فهمت درس األمس 

قال رسول هللا صلى . وقرأ الطالب العبارة من الدرس . األستاذ الدرس الجديد بدأ 
. فوقف الطالب . رّن الجرس . ثم شرح المعلم الدرس " . أنا بعثت معلما: "هللا عليه وسلم 

  .خرج األستاذ من الصِف 

  :األسئلة 

 أين ذهب أحمد ؟ .1

 هل فهم أحمد درس األمس ؟ .2

 من فرح ؟ .3

 ؟هل أحمد طالب مجتهد  .4

 ماذا قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ .5

 

XII.  ية من العبارة التالالجملة اإلسمية ثالثة جمل من عين: 

Identify any THREE nominal sentences from the following     (4x3=12) 

 . األستاذ شفـيق .1

  . دخل األستاذ الفصل .2

 .فهم نبيل األسئلة  .3

  . الطعـام  لـذيـذ .4

 . المسجد قريب .5

 . اإلمام فى المسجدسجد  .6

 

XIII.  أشر إلى ثالثة أحرف من الجار من العبارة اآلتية: 

Pick up any THREE prepositions from the following    (3x2=6) 

  .سجد اإلمام فى المسجد  .1

  .المفـاتيـح على الطاولة  .2

  .جاءت المديرة بالسيارة  .3
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  .جاء وفد إلى أمير المؤمنين  .4

  .هذه العبارة من الدرس  .5

 .الوفد إلى حمص رجع  .6

  

XIV.  من العبارة التالية أفعال أفرد ثالثة: 

Find any THREE verbs from the following text     (3x2=6) 

  .كتب الولد األجوبة  .1

  .حفظ الَرجل الدرس  .2

  .كتبت البنت األجوبة  .3

  .فهمت الدرس الجديد  .4

  .حفظت اْلخادمة سورة الفاتحة  .5

 .دخل الطالب الفصل  .6

  

XV.  من التالية مر األ فعلإلى المضارع حول ثالثة أفعال من 

Convert any THREE Present tenses into imperative tense from the following  (3x2=6) 

  ..................  :تَْكتُُب   .1

  ..................  :  تَْجِلسُ  .2

  ..................  :  تَْدُخُل  .3

  ..................  :  تَْذَهبُ  .4

  ..................  :  تَْنُصُر  .5

 ..................  :  تَْفتََح  .6

 

XVI.  من التالية فعل النهي إلى فعل األمر حول خمسة أفعال من: 

Convert imperfect tense into negative imperative tense any FIVE from the following (5x1=5) 

  ..................  :  تفتح  .1

  ..................  :   تنزل .2

  ..................  :  ترفع  .3

  ..................  :  تكتب   .4

  ..................  :  تجلس .5

  ..................  :  تدخل  .6

  ..................  :  تذهب .7

  ..................  :  تنصر  .8
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