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       x 4 = 8 2     : فی اللغة العربية ثنينعن اإلٔاجب عن  .4
Answer any TWO of the following questions in Arabic. 

a. ؟ ملاذا ذهب األصدقاء الثالثة إىل املدينة القريبة   
b. بأي شئ كان الكيس مملوءا ؟  
c. ؟ شيئ يهدي إىل الربي أ  
d. بعد كم سنة رجع فهد من احلج ؟ 

  

 x 3 = 6 2  :يةالعرب غةثنين فی الل؟  ٔاجب عن اإلبياتاألة هذه نشودأ أيمن  .5

Give reference to context for any TWO of the following verses in Arabic. 

a. له الصفات الباقية    جل شأنه  اهللا  
b. اجلد ال الكسالأحب     أحب العلم من ولع  
c.  يل خلق و دين      أنا فىت أمني  
d. باعتزام للمعايل   أيها الطالب قوموا  

  

 x 3 = 6 2   :يةالعرب ةالسطور ؟ ٔاجب عن أالثنين فی اللغ هذه ی درسأمن  .6

Give reference to context for any TWO of the following sentences in 

Arabic. 

a.  الناس ملك . قل أعوذ برب الناس.  
b.  كان رجل يذهب يف صباح كل يوم  إىل املرعى و يرجع يف العشاء.  
c.  م حيةالعصر اجلاهلي كان عصرا ظاملا للجنس اللطيف و كان العرب يدفنون بأيديهم بنا.  
d.  أنا ال أحب أن أكون سائقا أو ربانا أو طبيبا ، بل أحب أن أكون فالحا. 

   

  x 3 = 6 2         : فی اللغة العربية ثنينٔاجب عن اإل .7

Answer any TWO of the following questions in Arabic. 

a. ؟يعلم كل خافية  اهللا هل  
b. ؟ أ حتب الدين و العمال  
c. ؟ما هي خري الغرس يف األنشودة  
d.  ؟ أي شيئ يستخدم يف كل جامعة  
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 x 3 = 6 2         : فی اللغة العربية ثنينٔاجب عن اإل .8

 Answer any TWO of the following in Arabic. 

a.  ؟  كم آية يف سورة املاعون  
b. ؟ هل إنكار احلديث إنكار القرآن  
c. ؟ ماذا قالت املرأة لزوجها  
d. ؟من يذهب إىل املرعى كل  يوم 

  

 x 1 = 5 5      : ةواحد مةبکل فی اللغة العربية ثنينٔاجب عن اإل .9

 Answer the following questions in ONE word. 

a.  ؟رب االراضيمن  
b. ؟هل أنت فىت أمني  
c. د؟ ماذا تفعل لنيل ا  
d. ؟ ما هي أعجوبة يف جمال اإلعالم  
e. ؟ هل الصرب واجب  للطالب  

 

    x 1 = 5 5      :ةواحد ةبکلم يةتاآل ةأالسئلعن ٔاجب  .10

Answer the following questions in one word. 

a.  ؟ الشتاء و الصيفيف أي سورة جاء ذكر  
b. ؟هل الرب يهدي إىل اجلنة  
c.  ؟العاملمن أي شيئ خلق اهللا  
d. ؟ هل سيدنا عثمان كان غنيا  
e. ؟ أ ذلك الرجل صاحلا  
  

     x 5 = 5 1          :مما يأتي أجب عن و احد  .11

  Attempt ony ONE of the following: 

a.  اكتب رسالة إىل مدير الكلية لطلب إجازة مرضية: 

Write a letter to the principal of the college for sick leave: 

b.  إلرسال النقد لدفع الرسوماحملرتم  كوالداكتب رسالة إىل: 

Write a letter to your father requesting him to send the money for the 

payment of fee: 
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  :سئلة اآلتيةٔاجب عن األ .12

  Answer the following questions: 

.A 4       عّني املركب اإلضايف يف أربعة مجل مذكورة أدناه x 1 = 4 

Identify possessive phrase in any FOUR of the sentences: 

a.  سيارة املدير من اليابان.  
b. هذا كتاب حامد .  
c.  بيت التاجر أمام املسجد.  
d.  ٰهَذا كالُم اِهللا.  
e.  الكعبُة بيُت اِهللا.  
f. هذا قلم مدرس . 

  

     .B 4    هدناأ ةذکور إمسية من اجلمل املمجل  ةربعأعني x 1 = 4 

Identify any FOUR Nominal Sentences from the following: 

a.  الولد جمتهد.  
b.  القلم جديد.  
c.  ذهب األصدقاء إىل احلديقة.  
d.  دخل األستاذ احلديقة.  
e. املسجد قريب  
f. املديرة اجلديدة موجودة .  

  

 x 4 = 8 2        :ثنين فقطٔاجب عن اإل .13

  Attempt any TWO of the following: 

a.  ةمثلألبا  زئني من املركب اإلضايفاجلاکتب .  
b.  ةمثلاألاجلزئني من املركب التوصيفي باکتب .   
c.  اجلملة اإلمسية باألمثلة  اجلزئنياکتب.   
d. ةمثلاألب اكتب أجزاء اجلملة الفعلية . 
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  :سئلة اآلتيةٔاجب عن األ .14
 Answer the following questions: 

.A 4    :حول أربعة افعال من الفعل املضارع إىل فعل األمر من التالية x 1 = 4 

Convert any FOUR of the Present Tense into Imperative form: 

a. کتبت  
b. جتلس  
c. تذهب  
d. تنصر  
e. تفتح  
f. ترجع  

  

.B 4  :التاليةاألفعال حول أربعة افعال من الفعل املضارع إىل فعل النهي من x 1 = 4  
Convert any FOUR of the Present Tense into Prohibitive Form: 

a. لسجت  
b. تنصر  
c. تسجد  
d. تدخل  
e. تكتب  
f. تفعل  

  

 x 1 = 6 6    أدناه ةمذکور  بكلمات مناسبةفراغات  ستة امالٔ  .15

   Complete any SIX of the following sentences using the words given 

below: 

a(  أنا طالب ____  .  
b(  اولئك أوالد _____   .  
c( مشهورة      ______هذه.   
d( حامد و نبيل و عمار______   .  
e( _______    اخلادم الباب.  
f( دخل األستاذ يف______  . 
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g( ______       على املقعد. 

h( ______      عمار الدرس.  
  )جمتهدون   �أصدقاء    � جديد   �   فهم   �   الجتلس   �    الفصل    �    مدرسة   � فتح ( 

  

      x 1 = 5 5     :قم بتصحيح خمس جمل من اآلتية .16

Correct any FIVE of the following sentences: 

a(  هذه قلم املدرس. 

b( ساعة حامد  لكذ. 

c(  التفاح فاكهة لذيذ. 

d(  هذه بنت صاحلات. 

e(  ذلك ولد كبار. 

f(  هي مسلم. 

g(  ذهبت حامد إىل البيت. 

h(  فتح الباب إال. 

  

♦♦♦♦♦  
 

 


