
PUC SECOND YEAR   ARABIC   MODEL   QUESTION PAPER    BLUE PRINT -2022-23                                                                                                                                Marks: 100 

 SL-No Name of the Topics 
Knowledge   Understanding   Application  Skill  

Q M w 1 1 2 3 4 5  1 1 2 3 4 5  1 1 2 3 4 5  1 1 2 3 4 5  

MC VS SA AA LA VL  MC VS SA AA LA VL  MC VS SA AA LA VL  MC VS SA AA LA VL  

Prose 

 4 1                 4 (1)            القرآن الكرمي   (1

35 

 4 1                 4 (1)            نبذ من القرآن الكرمي   (2

 4 1                 4 (1)            ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث الرسول     (3

 4 1                 4 (1)            ملسو هيلع هللا ىلص من سرية النيب     (4

 4 1                 4 (1)            جومع الكلم    (5

 1 1                           1 (1)  موالان أبو الكالم آزاد   (6

 1 1                           1 (1)  املدينة املنورة   (7

 1 1                           1 (1)  امللك شريشاه سوري    (8

 1 1                           1 (1)  من جد وجد   (9

 1 1                           1 (1)  الشاعر القومي كوميفو    (10

 1 1                            1 (1) رحلة ايل دهلي    (11

 1 1                            1 (1) اتج حمل    (12

 5 1         5 (1)                    غومت بوذ    (13

 1 1                            1 (1) علوم األرض    (14

                               جود حامت الطائي    (15

 1 1                            1 (1) اللغة العربية    (16

 1 1                            1 (1) شاشا شكن   (17

Poetry 

 4 1                        4 (1)     احلمد    (18

25 

 3 1                         3 (1)    ملسو هيلع هللا ىلص يف مدح النيب    (19

 4 1                 4 (1)            رضي هللا عنه   يف مناقب أيب بكر   (20

 4 1                 4 (1)            وصف القلم    (21

 3 1                         3 (1)    غرور الدنيا    (22

 3 1                  3 (1)           الفقري و الغن    (23

 2 1                   2 (1)          اللببغاء   (24

 2 1                   2 (1)          اللؤلؤ و املرجان   (25

                               أبيات تتمثل هبا العرب    (26

Non-
Detailed 

 15 15 3         15 (3)                    قسم امللطالعة الثانوية   (27

Grammar 
 20 20 14    3 (1) 2 (1)               5 (5)     2 (1) 2 (1) 5 (5)  القواعد  (28

 5 5 1         5 (1)                    العبارة  (29
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  (Instructions):   املالحظات
 االجابة عن مجيع االسئلة واجبة            
 اإلجابة اكتبوا حتما االرقام الرومانية والذيلة يف كراسة               

 A-PART 

5x1=5  (a) Iجوااب صحيحا   خرتاChose the correct answer from the given below                  

  (1 من بين اتج حمل ؟ 

A شاه  جهان 
B اببر 
C مهايون 
D  اكب  

 

  (2 ؟   من بين منارة قطب 

A مشش الدين 
B  عالء الدين 
C نظام الدين 
D  قطب الدين 

 

 

  (3 ؟   كم من قاراة تنقسم االرض

A سبعة 
B مخسة 
C  أربعة 
D ستة  

 

  (4 القرآن ؟   اي لغة انزل    يف

A االردو 
B  الفارسية 
C العربية 
D  العبان  

 

  (5 ؟   كيف كان شاشا شكن

A  صاحلا 
B خبيال 
C عابدا 
D  عاملا  

 



 Fill in the blanks with suitable words 5x1=5                            (b) ة    ضع يف االماكن اخلالية الفاظا مناسب

  (6 ,      ال تضحك      ,     ال تعبد     التكثر                       من غري سبب .________  

  (7 .                    ادخل      ,      ال تدخل        ,    دخل    _______ األستاذ يف الصف

  (8    .                              اكتب     ,      امسع             ,     العب ________  ابلكرة  

  (9 ال تلبس   ,      البس             ,  ال أتكل                     _________ الثياب الدنس.  

  (10 خرج       ,      جلس             ,   دخل                ___________ خالد من املدرسة

 Match the following   5x1=5                                                                         (c) صل بني االلف   و  الباء  

  (11 حرف استفهام            -لن                

  (12 فعل املضارع           - مل                  

  (13 انصب الفعل            - هل                 

  (14 املركب االضايف             - يكتب              

  (15 جازم الفعل          -يوم اجلمعة         

 5x1=5                                                      Answer the following questions  (d)  اجب عن االسئلة اآلتية 

  (16 ؟  من هو اشد املعارضني لتقسيم اهلند 

  (17 ؟   اين تقع ااملدينة املنورة

  (18 ؟   كيف كان امللك شري شاه 

  (19 ؟  من قالت " انكما لن أتكال شيئا

  (20 ؟  اين ولد كوميفو 

PART-B   

4x3=12          (Translate & explain of the following paragraph any 3 )ترجم العبارات اآلتية مع شرحها (a) II 

الكتاب  هذا  املدينة،  و  بلدة مكة  يف  سنة  عشرين  و  ثالثة  فرتة  جبئيل يف  بواسطة  حممد  على  هللا أنزل  القرآن كتاب 
يف   صحف  من  يعد  و  االنسانية  للحياة  فيدستور  واملسائل   حمكماتآايت    هالسماوية.  األعمال  و  ابلعقائد  تتعلق 

الدينية و الدنيوية و قد ذكر هللا يف املصحف كثريا  من أساطري األولني للدبر و التفكر و بشر املؤمنني ابجلنة و أنذر 
  .الكافرين بعذاب أليم

21)  

يؤمن ابهلل و اليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصت، ومن كان عن أيب هريرة أن رسول هللا صلي هللا عليه قال: " من كان 
 )رواه البخاري(    يؤمن ابهلل و اليوم اآلخر فليحسن إىل جاره، و من كان يؤمن ابهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه."

22)  

حممد  ألن  ابألمني  يسمى  عاما  أربعني  يبلغ  أن  قبل  و  النبوة   قبل  من   وكان  سلم كان  و  عليه  هللا  قومه صلي  أحسن 
خلقا و أصدقهم حديثا، و أعظمهم أمانة و أشدهم حياء و كانت فيه كل من الصفات احلميدة من احللم و الصب و 

  .العدل و التواضع و العفة و اجلود و الشجاعة. وكان النيب عله يعبد يف غار حرا خارج مكة 

23)  

ليها رسول هللا صلي هللا عليه و سلم و أصحابه رضي هي املدينة املنورة، وتسمى أيضا طيبة و هي البلدة اليت هاجر إ 
هللا عنهم حينما أوذوا  يف مكة و ضاقت عليهم أرضها، فصار أهل املدينة أنصار لرسول هللا صلي هللا عليه و سلم و 

24)  



ابلرفيق  أصحابه . أمن هبا املسلمون، وعز اإلسالم ، و اختذها الرسول عليه السالم له دار و لإلسالم مركز إىل أن حلق  
 األعلى، وصارت عاصمة للخالفة اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين.

سوری من خيار السالطني، عاد ابذال رحيما  شجاعا ومقداما. كان أبوه من أوساط الناس، و كان   ہکان شري شا
وكان وزع أوقاته من يوم وليلة شطرا منها للعبادة  .شري شاه يتعلم يف جون فور  و مل يزل جيتهد و يرتقى حىت انل امللك

ليل و يشتغل ابألوراد إىل أربع ساعات، مث ينظر و شطرا للعدل و القضاء، و بعضها إلصالح العسكر فكان يقوم ابل
و  الفجر  أداء  بعد  األوقات.  تضيع  عن  حيذروا  لكى  األمور  أهم  على  األمراء  يرشد  و  املختلفة،  اإلدارات  حساابت 
ما  يعطيهم   و  حوائجهم   عن  الناس  يسأل  الصالة  بعد  و  اإلشراق  صالة  يصلي  مث  األمراء  لديه  حيضر  األوراد كان 

 يه، مث يتوجه إىل املظلومني و املستغيثني و جيتهد يف إغاثتهمحيتاجون إل

25)  

(b)  املنت  اشرح اجلمل اآلتية مع سياق(Explain with reference to the context from the  following Quotations any 2 )  
4x2=8           26 النساء حبالة الشيطان)  

  (27 فبأي آالء ربكما تكذابن 

  (28 اإلميانالطهور شطر   

1x5=5 (c) اآلتية   الدروس   اكتب خالصة من Write the summary of the following topics any one 
 غومت بوذا  ,      اي        أبو الكالم آزاد 

 
29)  

 C -PART 
3x3=9 (a)IIIترجم االبيات اآلتية مع شرحها Translate & explain of the following couplets any 3                     

بُ وَّةِ  َخامَتم     (30 ِمَن اَّللَِّ ِمْن نُ ْوٍر يَ ُلوُح وُيْشَهدُ   أَغرُّ  َعَلْيِه  لِلن ُّ

  (31 َزَوال َُها َقرِيبِ            لَْيَس لَ َها َحِبْيبم  

  (32 من كان ميلك درمهني    تعلمت شفتاه أنواع الكالم فقاال  

بِِه      فظل يعرف ابلعلن َکْم َخاِمٍل َيْسُمو     33)  

  (34 إالِّ احلَِْماَقَةأَْعَيْت َمْن يَُداِويْ َها         ِلُكلِّ َداٍء َدواءم ُيْسَتَطبُّ بِهِ  

4x2=8           (b)  اآلتية مع سياق املنت   االبيات اشرح                                                                             
(Explain with reference to the context from the  following couplets any 2)                                                    

  (35 أاََن َشاِكرم    فَ َها   َو ِإْحَساانً   َفْضاًل  وَ             َعَلىَّ  َو ِمنَّةً    ِإنْ َعاًما   ُجْدتَّ   لََقدْ  

  (36 ملَْ َتْشَمِل اأَلْرُض َسَحابم ِبَاء             ِإنَّ أاب َبْكٍر ُهَو الَغيُث ِإذ 

  (37 اذ قال يف اخلمس املؤذن اشهد     و ضم االله اسم النيب مع امسه     

1x4=4 (c)  اآلتية   أي واحدة من اكتب خالصة Write the summary of the following Poems any one 
  (38 وصف القلم                  او                      يف مناقب أيب بكر رضي هللا عنه  

  

 

 



D -PART 
2x5=10 (a)IV  اآلتية مع شرحهاترجم العبارات    (Translate & explain the following sentences)   
انتقل يعقوب اىل مصر و انتقل معه أوالده. إنتقلوا مصر ألن يوسف بن يعقوب عليه السالم هو سيد  

حي  ينهي  و  أيمر مصر و  الغنم  يرعون  يف كنعان،  و كانوا  يبيعونلفيها.  و  الشاة  عبيد   الصوف  بون  و   .
ملاذا ال يذهبون اىل مصر؟ أرسل   دمه أيكلون و ينعمون يف مصر فما يصنعون يف كنعان؟ وخ ف و  سو ي

وال شراب حىت يرى   ا ايل يعقوب واحد   يوسف طعام  طلبهم من کنعان. و كان يوسف ال يطيب له  و 
ور و أبوه و إخوته يف ص أابه و إخوته و كيف يطيب له عيش و هو وحيد يف مصر؟ و ماذا يصنع ابلق

 يت صغري فی كنعان؟ ب

39)  

جنون   جن  و  يده  علي  ملكه  يذهب  اسرائيل  بين  يف  مولود  يولد  قال  و  فرعون  ايل  قبطي  ذهب كاهن 
فرعون  و امر الشرطة أن يذحبوا كل مولود يولد يف بين اسرائيل , و كان فرعون  يري أنه رب الناس يذبح 

بحثون . فاذا علموا مولودا ولد يف بين من يشاء و يرتك من يشاء انتشرت الشرطة يف مصر يفتشون و ي
 اسرائيل أخذوه  و ذحبوه كما تذبح النعجة , و ذبح ألوف من األطفال أمام آابئهم و أمهاهتم .

40)  

عرش مصر علي  ون بنی اسرائيل بغضا شديدا. و جاء  بغضي  "وجاء على عرش مصر فراعنة "ملوك مصر 
ج بين  ر  ابملك  أن  يرى  ال  فكان  مصر جدا.  ملك  يوسف  بين  من  أهنم  و  األنبياء  أوالد  من  إسرائيل 

قومه  "القبطي نوع و  .الكري  بل كان ال يرى إهنم بشر يستحقون الرمحة و اإلنصاف. و كان يرى أن 
لقوا  خ  د يبيحكموا و بنی اسرائيل من نوع العل واقلك خ. القبط من نوع امللو ران بنی اسرائيل من نوع آخ

  .وادمليخ

41)  

1x5=5  اكتب خالصة من اآلتية Write the summary of the following topic (b) 
  او               يف النيل              بنوا إسرائيل يف مصر 

 

42)  

 E-PART  
 Make the plurals of the following        IVامجع املفردات اآلتية 2
  (43 آية     قوم     كتاب     مسجد      

       Write the opposites of the following words  اكتب ضد الكلمات اآلتية (44 2
  خروج       صغري     قريب      ابيض  

  Convert the following active verbs into passiveبدل األفعال املعروف ابجملهول      (45 2
  أكل    ضرب     ينظر     يعرف 

  from the following  Maousoof sifatFind outميز املوصوف والصفة يف اجلمل اآلتية  (46 2
 تنافسوا يف العمل اخلري ,      أكلت اليوم مثارا انضجة  ,        

 املدينة املزدمحة   ,  رسب يف االمتحان التلميذ الكسالن 

 



 
1x3=3   األمثلة  مع     املركب االضايفعرفwith examples and muzaf elymuzaf Define  47)  

1x5=5   األسئلة التالية متاما  اقرأ الفقرة اآلتية مث اجب عنRead the passage & answer the questions 
 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحََِٰن الرَِّحيمِ  
 اْلَوْسَواِس اخْلَنَّاِس الَِّذي يُ َوْسِوسُ ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إِلِه النَّاِس ِمْن َشرِِّ   
 .  يف ُصُدوِر النَّاِس ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاسِ   

 ؟    من هو رب الناس (  1  
     ؟    ِبن نستعيذ (  2   

 ؟          س من هو يوسو (  3  
  ؟         اين هو يسوس(  4   
 ؟   ما اسم هذه السورة ( 5   

48)  

        Translate the following English passage into Arabic with proper storks اإلنكليزية ابللغة العربيةترجم العبارة   3
 In the name of Allah, The Most Gracious and The Most Merciful 

Have you seen the one who denies the Recompense? 

For that is the one who drives away the orphan 

And does not encourage the feeding of the poor. 

So woe to those who pray 

[But] who are heedless of their prayer - 

Those who make show [of their deeds] 

And withhold [simple] assistance. 

49)  

 

 

*** 
 


