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HIGHER SECONDARY FIRST YEAR  
ARABIC 

MODEL QUESTION PAPER-1  
Time: 2.30 Hrs           Marks: 90 

PART – A -  الجزء االول 
 

 .I (الف) 6              :   اختر الجواب الصحيح من النثرX1=6  

ِفي اللَّْيِل ...... أََناُم  .1

ًرا  (أ) ًرا (ب)  ُمَتأَخِّ  َ ْبَل اْلِ َ ااِ  (ج)   ُمَبكِّ

ِئيُس  .2 لِْلِهْنِد ...... َكاَن َعْبُد اْلَكََلِم ُهَو الرَّ

 الَ اِ ر (ج)  اللَّاِني َعَ رَ  (ب)  الَلاِدَ  َعَ رَ  (أ)

 ......َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاَس إِلَى هللِا ِفي  .3

 ِمْصَر  (ج)   اْلَيَمن (ب)    َمكَّ َ  (أ)

ـُ  .4 ب ِمْيـَنار الـملـ ـْ   ..................َبَنــى  ُـ

بُ ( أ) ـْ ْيـنِ   ُ ـْ  الـدِّ  أَكـَبـرُ ( ج)  َجَهان َ اه( ب) أَْيـَب

 ........... َذَهـَب َماِجٌد إِلَى .5

ِوْيلُْور  (ج)  َوْنـَدلُـْور (ب)   ِتُروِ يْ  (أ)

  .............َكاَنْ  الَنْملَ َ  .6

 َسِمْيَن ً  (ج)   َكِبْيَر ً  (ب)   َصِ ْيَر ً  (أ)   

  X1=88          :      اختر الجواب الصحيح من التفسير والحديث والنحو (ب)

 ............سور  الملـ هي  .7

 يمني  (ج)   مدين  (ب)   مكي  (أ)

 .........عدد آيا  سور  ملـ .8

 خمسون (ج)   ارب ون (ب)   لَللون (أ)

أََلقُّ النَّاِس ِبُلْسِن َصَلاَبِتي  ............. .9

 اين (ج)من   (ب)متي     (أ)
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..........  آَيُ  اَْلُمَناِفقِ  .10

خمس  (ج)   ِس ٌّت  (ب)   َلََل ٌ  (أ)

ِ يُر َعلَى .11  ........... ُيَسلُِّم الصَّ

الخبير  (ج)   اْلَكِبيرِ  (ب)   اْلَ لِيلِ  (أ)

 النَّْهرِ .......... َيْسَبُح اْلـُ ََلُم  .12

 في (ج)   الى (ب)   علي  (أ)

 ..............اَْلَمْدَرَسُ   .13

 م هور (ج)  م هور  (ب)    جميل (أ) 

نُ  .14 ْلمٰم اْل ُْرآَن   .......... اَلرَّ

 اخبر (ج)درس    (ب)  علَّم   (أ) 

 PART – B - الجزء الثاني 

 

  .II (الف) 3       :        اجب عن ثالثة من االسئلة اآلتية بالعربيةX2=6 

 َهِل اْلَمْسِجُد َ ِرْيٌب ِمَن الَبْيِ ؟ .15

؟ "َبَهاَرا  َراْتَنا"َمَتى ُمِنَح َعْبُد اْلَكََلِم ِبَجاِئَزِ   .16

 َما ِهَي َعــاِصـَمـُ  اْلـِهـْنِد؟ .17

اِب َرِضَي هللاُ َعْنُه ؟ .18 َـّ  َمَتى ُولَِد ُعَمُر ْبُن اْلَخ

 3X2=6       استخرج االجوبة من العبارات اآلتية   (ب)

اِب ِ  َيْومَ  اْلَكََلمِ  َعْبدُ  ُتوِفي .19   ِبِميَ الَِيا م2015 َسَن ِ  ُيولُِيو َ ْهرِ  ِمنْ  َوالِ ْ ِرينَ  السَّ

 . َكُرْمبُ  ِبيْ  َ ْرَي ٍ  ِفيْ  َوُدِفنَ . َسَن ً  َوَلَماِنينَ  َلََلَل َ  ِليَنِئذٍ  ُعْمُرهُ َوَكانَ . ِبالِهْندِ 

؟ متي توفي عبد الكَلم .1

؟ الكَلم عبد توفياين  .2

 ؟اين دفن بدنه .3
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 .III2          :      ـنين من االبيات اآلتيةترجم اثX2=4  

اَْلِ ْلُم َزْيٌن َوَتْ ِريٌف لَِصاِلِبِه    .20

ـــلُْب ُهِدْيَ  فُُنوَن الِ ْلِم واََلََدَبا    ـْ  َفا

  َوُذو الَجْهِل َميٌِّ  َوُهَو َماٌش َعلَى اللََّرى .21

 َيُ نُّ ِمْن اَلَْلَياِا َوُهَو َعِديمٌ 

  إِنَّ اْلُلُرْوَف َمْبُدْوَا ٌ ِباَْلَلِفِ  .22

هِ    ـَ اْلَكْوُن َمْبُدْوٌا ِباْاِلٰم  .َوَكَذلِ

 .IV7              :       اجب عن سبعة أسئلةX2=14   

 :اآلتية االياتاربعا من ترجم  (الف)

ـُ َوُهَو َعلَىٰم ُكلِّ َ ْيٍا َ ِديٌر  .23 ـَ الَِّذْ  ِبَيِدِه اْلُمْل َتَباَر

 إَِذا أُْل ُوا ِفيَها َسِمُ وا لََها َ ِهيً ا َوِهَي َتفُوُر  .24

ِ يِر  .25 َْصَلاِب السَّ  َفاْعَتَرفُوا ِبَذنِبِهْم َفُسْلً ا َلِّ

ْ ِفَر ٌ َوأَْجٌر َكِبيٌر   .26 إِنَّ الَِّذيَن َيْخَ ْوَن َربَُّهم ِباْلَ ْيِب لَُهم مَّ

ِبيٌن  .27 ِه َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر مُّ   ُْل إِنََّما اْلِ ْلُم ِعنَد اللَـّ

: اآلتية االحاديث  ثالثة منترجم( ب)

ـَ  " َ اَل َمْن أََلقُّ النَّاِس ِبُلْسِن َصَلاَبِتي َ اَل  .28 ـَ  "  َ اَل ُلمَّ َمْن َ اَل  .  " أُمُّ    . " ُلمَّ أُمُّ

  .  "َهَكَذا اْلَجنَّ ِ  ِفي اْلَيِتيمِ  َوَكاِفلُ  أََنا : "وسلم عليه هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َ الَ  .29

اَب ِ  َوأََ ارَ        بَّ ى، ِبالسَّ ـَ جَ  َواْلُوْس  َ ْيًئا َبْيَنُهَما َوَفرَّ
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ِ صلى هللا عليه وسلم  .30 َ  َكَذَب، : آَيُ  اَْلُمَناِفِق َلََل ٌ "َ اَل َرُسوُل هللَاَّ  إَِذا َلدَّ

 "َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف، َوإَِذا اْئُتِمَن َخانَ       

انَ  َف ِنَّ  ِبال َِّمالِ  َتأُْكلُوا  َ : "ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِ  َ الَ  .31 ـَ ْي  "ِبال َِّمالِ  َيأُْكلُ  ال َّ

 

PART – C - الجزء الثالث 

 .V(الف) 2        :        الكامل بالشكل التالية  واالحاديثاالياتمن  اثنتين اكتبX4=8 

  ان الذين يخ ون ربهم بال يب لهم م فر  و اجر كبير  .32

 و اسروا  ولكم  أو اجهروا به انه عليم بذا  الصدور        

با ا  .33 ـِ  ما ترى في خلق الرلمـِن من تفو    الذ  خلق سب  سمو  

 فارج  البصر هل ترى من فـور 

    "أنا وكافل اليتيم في الجن  هكذا : "عن سهل،  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .34

 (رواه البخار )  . وأ ار بالسباب  والوسـى، وَفرج بينهما  يئا  

  2X4=8         :  معاني الكلماتمع اآلتيةإشرح اثنين من األبيات )  ب(

ْخُر َتْجَمُ هُ  .35   َيا َجاِمَ  اْلِ ْلِم ِنْ َم الدُّ

ا َوَ  َذَهًبا  َ  َتْ ِدلَنَّ ِبِه ُدّرً

  الِ ْلُم أَْ َرُف َ ْيٍا َنالَُه َرُجلٌ  .36

َمْن لَْم َيُكْن ِفيِه ِعْلٌم لَْم َيُكْن َرُجََل 

ْهِن ِمَن اْلَ اُذْوَراِ   .37 ُكْن َخالَِي الذِّ

َيااُ  ــَ ى َو َما َعَداهُ الرِّ ـَ ُهَو التُّ لِ  .ذٰم
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  . VI3         :اجب عن ثالثة من االسئلة اآلتيةX4=12   

ِا  .38 ااِإَل  اِامْم ِإَل مِا  الْمــفِإَلرِإَل بِا  بِاااِاسْم نِإَلاسِا انِا  فِاي الـمُم كِإَل الِاي المِإَل  :الخِإَل

ِـّ  – الِكَتابَ  - َولَدٌ ) ( اْلَلرُّ  – الِ 

دٌ  َيْ َرأُ  (1)  ..... .....ُمَلمَّ

 ...........ِمنْ  َتَخافُ  الَفأَْر ُ  (2)

ْي ُ  (3) ـِ   أََباهُ..... ..... ُي

ْيفِ  ِفي..... ..... َيْ َتدُّ  (4)   الصَّ

تُمبْم  .39 يِإَل ِإَل  اُمكْم لِا  صِا يْم  فِاعْم ااِا نْم  الْممِإَل تِإَلبِإَل  " مِا  "  كِإَل

 

ِا  .40 ااِإَل  اِامْم ِإَل فِا  الْمــفِإَلرِإَل رْم بِا  بِاالحِإَل نِإَلاسِا انِا  فِاي المُم كِإَل الِاي الْممِإَل  :الْمخِإَل

ن – اِالِإَلى – بِا )  (فِاي  - مِا

بِإَلحُم ( 1) مُم  يِإَلسْم الِإَل ُـم رِا  .......... الْمـ  النَّن ْم

بُم ( 2) ي ُم  يِإَل ْم ِإَل لْممِا ةِا  .......... التِّت سِإَل رِإَل دْم  الْممِإَل

تُم ( 3) عْم لِإَل   ِإَل ِإَل بْم ينِا  .......... الْمحِإَل كِّت  السِّت

جِإَل ( 4) رِإَل رٌر  خِإَل تِا  .......... يِإَلاسِا يْم  الْمبِإَل

 باالختصار حسان بن ثابت اكتب عن  .41

 او         

نْم   باالختصار  المعلقاتاكتب عِإَل
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PART – D - الجزء الرابع 

 

 .VII (الف)  2         :المقاالت االتية بالعربيةاكتبX6=12  
 

  

عِإَل  اكتب  .42 بْم لٍل  سِإَل مِإَل ". كيف ا اي يومي" عنجُم

أو             

تُمبْم     عِإَل  اُمكْم بْم لٍل  سِإَل مِإَل فِإَلة" عنجُم لِايْم ل الْمخِإَل ادِا  ". الْمعِإَل

 

عِإَل   اكتب  .43 بْم لٍل  سِإَل مِإَل  ".عبد الكالم" عنجُم

أو          

تُمبْم     عِإَل  اُمكْم بْم لٍل  سِإَل مِإَل  ".و ننا ال ند" عنجُم

 

     1X6=6:        بلـتكاكتب الجواب بحيث ال يكون اكثر من عشرين س را (ب)

  عن خاتم االنبياء اكتب مقالة .44

أو      

القرآن وتدوينه جمع  عن اكتب مقالة

 

***************** 
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