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(49) wrdì idys;H ridiajdoh $ muG ,yf;fpa eak;  

Appreciation of Arabic Literary Texts 

m%%Yak m;%% jHQQyh$ tpdhj;jhs; fl;likg;G$ Structure of the Question Paper   
   

 

 

,l=Kq 40 

 fuu m%Yak m;%h  I m;%h yd II  m;%h hk fldgia follska iukaú; h' m%%Yak ish,a, u 
 ksr®†Yag úIh ksr®foaYh weiqfrka ilia fõ' 

 uqΩ ,l=Kq 100hs'                                           ld,h meh 03 ls' 
             ̂ wu;r lshùï ld,h ñks;a;= 10 hs'&
 I  m;%%h                  ld,h meh 01 ls' 
     *  wksjdr®h m%%Yak follska iukaú; h' m%Yak m;%fha imhd we;s bfvys ms<s;=re ,súh hq;=h' 

  1  m%%Yakh - flá ms<s;=re iemhSfï m%%Yak mylska iukaú; w;r wkq fldgia follg
                fnfoa' iEu m%%Yakhlg u ,l=Kq 04la ne.ska ysñ fõ'         (5 × 04 =  20)

  2  m%%Yakh - wh≥ïlref.a idys;Huh oekqu yd wjfndaOh m¯laId flfr®' th iEu   
 fldgilg u ,l=Kq 10 la ne.ska ,l=Kq 20 ysñ fõ'        (2 × 10 =  20)

   I  m;%h i|yd uqΩ ,l=Kq 40ls'

 

 II  m;%%h                   ld,h meh 02ls' 
     *  m%%Yak mylska iukaú; h' m<uq yd fojk m%Yakfhka tla fldgilg;a 3, 4, 5 m%Yak 

w;=frka f;dard.;a m%Yak folla we;=Ωj m%Yak ;=klg ms<s;=re iemhsh hq;=h' 

 *  ms<s;=re ,sùug ,nd ° we;s fmdf;ys ms<s;=re ,súh hq;= h' iEu m%%YAkhlg u ,l=Kq 20 
ne.ska ysñ fõ' 

       II  m;%h i|yd uqΩ ,l=Kq 60ls' (20 × 3 =  60)   

 wjidk ,l=Kq .Kkh ls̄ u  (  

      I  m;%h i|yd  (   1  m%%Yakh        ,l=Kq 20           
    2  m%%Yakh        ,l=Kq 20     

  
      II  m;%h i|yd  (   1 yd 2 m%%Yak                                          ,l=Kq 20     
      3, 4  yd 5 m%%Yak                  

   f;dard.;a m%%Yak 2   (02 × 20)          ,l=Kq 40
                                             uqΩ ,l=Kq
 

  *   I m;%h yd II  m;%h i|yd ms<s;=re imhd iïmQQr®K ld,h wjidkfha ° fjk fjku Ndr 

      †h hq;= h' 
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 ,t;tpdhj;jhs; tpdhj;jhs; I> tpdhj;jhs; II vd ,U gj;jpuq;fisf; nfhz;lJ. 

 ,t;tpdhj;jhspYs;s vy;yh tpdhf;fSk; tpjpf;fg;gl;l ghlj;jpl;lj;ij mbg;gilahff; 

 nfhz;lJ.

 nkhj;jg; Gs;spfs; : 100                              Neuk;  03 kzpj;jpahyq;fs; 

         (Nkyjpf thrpg;G Neuk; - 10 epkplq;fs;) 
  tpdhj;jhs; I               Neuk; 01 kzpj;jpahyk; 

     *  ,t;tpdhj;jhs; ,uz;L (2) fl;;lha tpdhf;fisf; nfhz;lJ. 

  ,t;tpdhj;jhSf;F tpdhj;jhspy; jug;gl;Ls;s ,lq;fspNyNa tpilaspj;jy;  

Ntz;Lk;.

  tpdh 1  - ,t;tpuz;L cggFjpfisf; nfhz;l Ie;J FWtpil 

   tpdhf;fisf; nfhz;lJ.  

   xU tpdhTf;F 04 Gs;spfs; tPjk; (5 × 04 =  20)    20 Gs;spfs;

  tpdh 2  - guPl;rhu;j;jpapd; ,yf;fpa mwpitAk; fpufpf;Fk; Mw;wiyAk; 

   kjpg;gpLk; tpdh.

  ,J Xu; ciueilg;gFjpiaAk; xU nra;Al; gFjpiaAk; 

  nfhz;l ,U cggFjpfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU 

  cg gFjpf;Fk; 10 Gs;spfs; tPjk;   (2 × 10 =  20)
  20 Gs;spfs;. 

   tpdhj;jhs; I ,w;fhd nkhj;jg; Gs;spfs; 40

 tpdhj;jhs; II            Neuk; 02 kzpj;jpahyq;fs; 

     *  ,t;tpdhj;jhs; Ie;J tpdhf;fisf; nfhz;lJ. Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; 

tpdhf;fspy; ,Ue;J xU tpdhitAk; 03> 04> 05 Mfpa tpdhf;fspy; ,Ue;J 

,uz;L tpdhf;fisAk; njupT nra;J vy;yhkhf %d;W tpdhf;fSf;F 

tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. 

 * cq;fsJ tpilfis jug;gl;l tpilg; Gj;jfj;jpy; vOJf xt;nthU 

tpdhtpw;Fk; 20 Gs;spfs; tPjk; nkhj;jk; 60 Gs;spfs; (20×3=60)

  ,Wjpg;Gs;sp (  

      tpdhj;jhs; I (    tpdh 1       20  Gs;spfs;           
    tpdh 2        20   Gs;spfs;  

  
      tpdhj;jhs; II  (   tpdh 1my;yJ 2                                      20  Gs;spfs;     
      tpdhf;fs; 3, 4, 5                

   (njupT tpdhf;fs;) (02 × 20)          40  Gs;spfs;  
                                             nkhj;jk; 
 
 *   

(48) jkpo; ,yf;fpa eak; 

tpdhj;jhs; fl;likg;G         

,t;tpdhj;jhs; tpdhj;jhs; I, tpdhj;jhs; II vd ,U gj;jpuq;fisf; nfhz;lJ. ,t;tpdhj;jhspYs;s 

tpdhf;fs; ahTk; tpjpf;fg;gl;l ghlE}iy mbg;gilahff; nfhz;lit.
 

Neuk; : 03 kzpj;jpahyq;fs;  (Nkyjpf thrpg;G Neuk; 10 epkplq;fs;)

tpdhj;jhs;  I  -  ,t;tpdhj;jhs; ,uz;L (02) fl;lha tpdhf;fisf; nfhz;lJ.   

   ,t;tpdhf;fSf;F tpdhj;jhspNyNa tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. 

tpdh 1  -  ,t;tpuz;L cggFjpfisf; nfhz;l Ie;J FWtpil toq;fy; tif 

tpdhg; gFjpfisf; nfhz;lJ. 

   xU gFjpf;F 04 Gs;spfs; tPjk; (5 × 4 = 20) 20 Gs;spfs;

tpdh 2  -  tplaj;ijf; fpufpf;Fk; Mw;wiyAk; ,yf;fpa mwpitAk; kjpg;gpLk; 

fl;likg;G fl;Liu tif tpdh.  

jug;gLk; nra;Al; gFjp> ciueilg; gFjp Mfpatw;Ws; VNjDk; 

xd;W njhlu;ghd tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; Ntz;Lk;. 

   Gs;spfs; 20.
tpdhj;jhs; I ,w;fhd nkhj;jg; Gs;spfs; 40.

tpdhj;jhs;  II  -  ,t;tpdhj;jhs; Ie;J tpdhf;fisf; nfhz;lJ. KjyhtJ tpdh fl;lha tpdhthFk;. 

KjyhtJ tpdhTld; Vida 2,3,4,5 Mfpa tpdhf;fSs; vitNaDk; ,uz;L 

tpdhf;fisj; njupT nra;J vy;yhkhf %d;W tpdhf;fSf;F tpilaspj;jy; 

Ntz;Lk;.

tpdhj;jhs; II ,w;fhd tpilfs;  jug;gLk; tpilg;Gj;jfj;jpy; vOjg;gl Ntz;Lk;.

   KjyhtJ tpdh ,yf;fpaj;ij eaf;Fk; kw;Wk; tpku;rpf;Fk; Mw;wiy kjpg;gpLk;  

fl;likg;Gf; fl;Liu tif tpdhthFk;. ,jw;fhd tpil Fiwe;jgl;rk; 200 
nrhw;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Gs;spfs; 30. 

   
   Vida njupT tpdhf;fs; ehd;Fk; fl;Liu / fl;likg;G fl;Liu tif tpdhf;fshf 

mikAk;. xt;nthU tpdhTf;Fkhd Gs;spfs; 15 MFk;. 

   tpdhj;jhs; II ,w;fhd nkhj;jg;Gs;spfs; 60 MFk;.

,Wjpg; Gs;spiaf; fzpj;jy;  :  tpdhj;jhs;  I  tpdh 01   =   20
    tpdh 02   =   20 
  tpdhj;jhs;  II  tpdh 01   =   30
    njupT tpdhf;fs; 02 (2 × 15) =   30
  ,Wjpg; Gs;sp        =  100               

 tpdhj;jhs; I ,idAk; tpdhj;jhs; II ,idAk; Nrhjid Neu Kbtpy; ntt;Ntwhff; 
 ifaspj;jy; Ntz;Lk;.

40

60

 

} 40  Gs;spfs;  

100  Gs;spfs
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  *    Paper I and Paper II are collected at the end of the allocated time, seperatly. 

 This Paper consists of  Paper I & Paper  II.  All the questions are based on the prescribed 
 syllabus.  

Total marks :  100            Time allowed : 3 hours
                                      (Additional Reading Time - 10 mins)
 Paper I              Time allowed : 1 hour
*  Is composed of Two compulsory questions. Answers should be written in the space 
   provided on the Question Paper. 

 Question 1   -  Consists of five short answer questions divided into two sub - parts.
   Each question carries 4 marks.    (5 × 04  =  20) 
 Question 2  -   Tests the candidate's literary knowledge and understanding. 
    It is divided into two sub-parts on Prose and Poetry. 
    Each part carries 10 marks  (2 × 10  =  20 marks)
    Total marks for Paper I  - 40 marks.  

Paper II                 Time allowed : 2 hours
 *   Is composed of Five Questions.  Select one question from Questions 1 & 2 and two 
    questions from Questions 3, 4 & 5.  Answer three questions altogether. 
  *   Answer should be written in the given Answer script booklet. 
    Each question carries 20 marks. (3 × 20  =  60)
    Total Marks for Paper II - 60 marks.  

    Final marks :  
  Paper I   :  Question 1      20 marks   
      Question 2      20 marks
   
  Paper  II   :  Question 1 or 2     20 marks   
      Question 3, 4, 5  
      Choice of 2 Questions  (02 × 20)     40 marks    

 Total marks               
   

} 40 marks  

100  marks  
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(49) wrdì idys;H ridiajdoh $ muG ,yf;fpaeak;

Appreciation of Arabic Literary Texts 
 ie,lsh hq;=hs$ ftdpf;Ff$ Attention 

÷ I  m;%%h - m%%Yak m;%%fha ,nd ° we;s bfvys ms<s;=re ,súh hq;= h'

÷ II  m;%%h - ms<s;=re ,sùug ,nd ° we;s fmdf;ys ms<s;=re ,ssúh hq;=h' 

÷ kshñ; úNd. ld,h wjika ùfuka miq I  m;%%h yd II  m;%%h fjk fjku Ndr †h hq;=h' 

÷ tpdhj;jhs; I ,w;fhd tpilfis ,t;tpdhj;jhspNyNa vOJf 

÷ tpdhj;jhs; II ,w;fhd tpilfis jug;gl;l tpil Gj;jfj;jpNyNa vOJf

÷ tpdhj;jhs; I kw;Wk; II ,id Nrhjidf;fhd Neuk; Kbtile;j gpd;du; ntt;Ntwhf   

 xg;gilf;Ff. 

÷ 

 

1 
 

(49) S                                                                    /T 
Appreciation of Arabic Literary Texts 

S/T/ Note: 
x Paper I – Answers have to be written in the space provided on the Question Paper. 
x Paper II – Answers have to be written in the given Answer Script booklet. 
x Papers I&II have to be handed over separately at the end of the allocated examination time.  

 
 

I S                    / T                        I/ Paper I/ الورقة األولى     
S 
T 

Answer both questions     أجب عن السؤالين 
                                                                                                      
 

1. (i) 
(a) S 

T 
Mention two kinds of Prose in Arabic Literature. أذكر نوعين من النثر في األدب العربي 
 
……………………………………………………………………………. 

(b) S 
T 
Mention two kinds of Poetry of the Jahiliyyah Period.  أذكر نوعين من الشعر في العصر
 الجاهلي.                                                                                                 
 
…………………………………………………………………………….. 

            (ii) 
(a) S 

T 
Give the eloquent Quranic words for the following expressions: 

           أذكر األلفاظ القرآنية البليغة للتعبيرات اآلتية.                                                                               
s                                                          / t                                              / frown 
s                                                    / t                                   / gain spiritual understanding   
s                                                          /t                                        / being self-sufficient  
s                                                     / t                                               /unmindful 
 

.........................................................................................................
S 
T 
Explain the following eloquent Quranic words:          : فسر األلفاظ القرآنية البليغة اآلتية 
 أنذر ، كب ِّر ، الرجز ، غير يسير.                                                                    
 
.......................................................................................................... 

÷ 
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(49) S                                                                    /T 
Appreciation of Arabic Literary Texts 

S/T/ Note: 
x Paper I – Answers have to be written in the space provided on the Question Paper. 
x Paper II – Answers have to be written in the given Answer Script booklet. 
x Papers I&II have to be handed over separately at the end of the allocated examination time.  
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T 
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……………………………………………………………………………. 

(b) S 
T 
Mention two kinds of Poetry of the Jahiliyyah Period.  أذكر نوعين من الشعر في العصر
 الجاهلي.                                                                                                 
 
…………………………………………………………………………….. 

            (ii) 
(a) S 

T 
Give the eloquent Quranic words for the following expressions: 

           أذكر األلفاظ القرآنية البليغة للتعبيرات اآلتية.                                                                               
s                                                          / t                                              / frown 
s                                                    / t                                   / gain spiritual understanding   
s                                                          /t                                        / being self-sufficient  
s                                                     / t                                               /unmindful 
 

.........................................................................................................
S 
T 
Explain the following eloquent Quranic words:          : فسر األلفاظ القرآنية البليغة اآلتية 
 أنذر ، كب ِّر ، الرجز ، غير يسير.                                                                    
 
.......................................................................................................... 

÷ 

 

1 
 

(49) S                                                                    /T 
Appreciation of Arabic Literary Texts 

S/T/ Note: 
x Paper I – Answers have to be written in the space provided on the Question Paper. 
x Paper II – Answers have to be written in the given Answer Script booklet. 
x Papers I&II have to be handed over separately at the end of the allocated examination time.  

 
 

I S                    / T                        I/ Paper I/ الورقة األولى     
S 
T 

Answer both questions     أجب عن السؤالين 
                                                                                                      
 

1. (i) 
(a) S 
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……………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………….. 
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(a) S 
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Give the eloquent Quranic words for the following expressions: 

           أذكر األلفاظ القرآنية البليغة للتعبيرات اآلتية.                                                                               
s                                                          / t                                              / frown 
s                                                    / t                                   / gain spiritual understanding   
s                                                          /t                                        / being self-sufficient  
s                                                     / t                                               /unmindful 
 

.........................................................................................................
S 
T 
Explain the following eloquent Quranic words:          : فسر األلفاظ القرآنية البليغة اآلتية 
 أنذر ، كب ِّر ، الرجز ، غير يسير.                                                                    
 
.......................................................................................................... 

             I m;%h / tpdhj;jhs; I /  Paper I / 
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Appreciation of Arabic Literary Texts 

S/T/ Note: 
x Paper I – Answers have to be written in the space provided on the Question Paper. 
x Paper II – Answers have to be written in the given Answer Script booklet. 
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s                                                          / t                                              / frown 
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.........................................................................................................
S 
T 
Explain the following eloquent Quranic words:          : فسر األلفاظ القرآنية البليغة اآلتية 
 أنذر ، كب ِّر ، الرجز ، غير يسير.                                                                    
 
.......................................................................................................... 

ishÆ u m%%Yakj,g ms<s;=re imhkak' 

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;Ff.
Answer all questions.

1. (i) (a)  wrdì idys;Hfha .oH jr®. folla i|yka lrkak'

   muG ,yf;fpaj;jpy; ,uz;L ciueil tiffisf; Fwpg;gpLf

  Mention two kinds of Prose in Arabic Literature. 
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Appreciation of Arabic Literary Texts 

S/T/ Note: 
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x Paper II – Answers have to be written in the given Answer Script booklet. 
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.......................................................................................................... 

 

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

 (b) cdys,shd hq.fha lú mo folla i|yka lrkak'

  [h`pypahf; fhyj;jpd; ,uz;L nra;As; tiffisf; Fwpg;gpLf.   

  Mention two kinds of Poetry of the Jahiliyyah Period. 
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……………………………………………………………………………. 
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.......................................................................................................... 

  
     

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

   (ii) (a) my; ±lafjk jdlH LKavj,g w,a-l=rdkfha i|yka jq iqúfYaIs jpk ,shkak'   

  gpd;tUk; nrhw;njhlu;fSf;F my;-Fuhdpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mUk;gjq;fis   

  vOJf'
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.......................................................................................................... 

  
  ms<sl=f,ka rjd n,kjd  $ fLfLj;jhu; 

 $ J}a;ik ngWfpwhu;  
 $ Njitw;wpUjhd;  
 $ Gwfzpj;jhu;  

wkqYdikd ,efnkjd
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1. (i) 
(a) S 

T 
Mention two kinds of Prose in Arabic Literature. أذكر نوعين من النثر في األدب العربي 
 
……………………………………………………………………………. 

(b) S 
T 
Mention two kinds of Poetry of the Jahiliyyah Period.  أذكر نوعين من الشعر في العصر
 الجاهلي.                                                                                                 
 
…………………………………………………………………………….. 

            (ii) 
(a) S 

T 
Give the eloquent Quranic words for the following expressions: 

           أذكر األلفاظ القرآنية البليغة للتعبيرات اآلتية.                                                                               
s                                                          / t                                              / frown 
s                                                    / t                                   / gain spiritual understanding   
s                                                          /t                                        / being self-sufficient  
s                                                     / t                                               /unmindful 
 

.........................................................................................................
S 
T 
Explain the following eloquent Quranic words:          : فسر األلفاظ القرآنية البليغة اآلتية 
 أنذر ، كب ِّر ، الرجز ، غير يسير.                                                                    
 
.......................................................................................................... 

úYajdih wkjYH hehs
fkdie,l=fõh

  

  .................................................................................................................................
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       (b) my; ±lafjk w,a-l=rdkfha i|yka jq iqúfYaI jpk meye†,s lrkak'

    my;-Fuhdpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpd;tUk; mUk;gjq;fis tpsf;Ff' 
 

   

 

1 
 

(49) S                                                                    /T 
Appreciation of Arabic Literary Texts 

S/T/ Note: 
x Paper I – Answers have to be written in the space provided on the Question Paper. 
x Paper II – Answers have to be written in the given Answer Script booklet. 
x Papers I&II have to be handed over separately at the end of the allocated examination time.  

 
 

I S                    / T                        I/ Paper I/ الورقة األولى     
S 
T 

Answer both questions     أجب عن السؤالين 
                                                                                                      
 

1. (i) 
(a) S 

T 
Mention two kinds of Prose in Arabic Literature. أذكر نوعين من النثر في األدب العربي 
 
……………………………………………………………………………. 

(b) S 
T 
Mention two kinds of Poetry of the Jahiliyyah Period.  أذكر نوعين من الشعر في العصر
 الجاهلي.                                                                                                 
 
…………………………………………………………………………….. 

            (ii) 
(a) S 

T 
Give the eloquent Quranic words for the following expressions: 

           أذكر األلفاظ القرآنية البليغة للتعبيرات اآلتية.                                                                               
s                                                          / t                                              / frown 
s                                                    / t                                   / gain spiritual understanding   
s                                                          /t                                        / being self-sufficient  
s                                                     / t                                               /unmindful 
 

.........................................................................................................
S 
T 
Explain the following eloquent Quranic words:          : فسر األلفاظ القرآنية البليغة اآلتية 
 أنذر ، كب ِّر ، الرجز ، غير يسير.                                                                    
 
.......................................................................................................... 

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

 (iii)               

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

        (a) fuu y°ifha Ndú;d lr we;s Wmudj l=ula o@

    ,e;j `jP]py; ifahsg;gl;Ls;s ctkhdk; ahJ?

    

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

    

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 

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

     (b) by; y°ifha Ndú;d lr we;s Wmfïh l=ula o@  

    ,e;j `jP]py; ifahsg;gl;Ls;s ctNkak; ahJ?  

    

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

   

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

 (iv) (a) my; i|yka ≥wdj iïmqr®K lrkak' 

    gpd;tUk; JMitg; G+uzg;gLj;Jf'  

    

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

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

        (b) th mdrdhkh ls¯fï wjia:dj i|yka lrkak'
    mJ Xjg;gLk; re;jug;gj;ijf; Fwpg;gpLf'

    

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

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

 (v)  (a) my; i|yka lú moh wrdì-fouf<ka ,shkak' 
    gpd;tUk; nra;Ais muG - jkpopy; vOJf'

     

   Page 9      
 
 (v)  (a) Write the following verse in Arabic Tamil: التاملية: عربيةالأكتب البيت اآلتي باللغة   
                 

. 

   Page 9      
 
 (v)  (a) Write the following verse in Arabic Tamil: التاملية: عربيةالأكتب البيت اآلتي باللغة   
                 

. 

- 

    §iQQ˙hkqï ika†rkqï fid,aÆï wdma,dla wffk;a;=ï 
               jd˙ tkqï nyar® w≥jqï jd,a;a;=fïka.,a md;a;suq;af;aa¶

    'R+upaDk; re;jpuDk; nrhy;Yk; mg;yhf; midj;Jk; 

             thup vDk; g ;̀u; mJTk; tho;j;Jnkq;fs; ghj;jpKj;Nj"  

            

    

 

2 
 

    (iii) 
ة  ال و                                            ى   ال   ال  ال و

(a) S 
T 
What is the simile used in this Hadith?                 ا ال ال و ال     
 

 
 

(b) S 
T 
What is the comparison used in the above Hadith?   دي الساب  ما هي المقارنة في ال
 
......................................................................................................... 

     (iv) 
(a) S 

T 
Complete the following Dua:                                               أكم الدعا اآلتي 
عمن .............                                                                 ع من أ  الل أ
 
......................................................................................................... 

(b) S 
T 
Mention the occasion where it is recited. أذكر                                . المناسبة لذكر  
 
.......................................................................................................... 

           (v) 
           (a) S 
                T 
                 Write the following verse in Arabic Tamil:                 أكتب البيت اآلتي باللغة التاملية 
             S 
              T 
                Sooriyanum sandiranum sollum aflak anaithum 
                                                                    wari enum bahr aduwum valthumengal paththimuththe 
 
 
                 .............................................................................................................................  
                 
                 .............................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

        ............................................................................................................................
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    (b)  by; moh yuq jkafka l=uk lúfhys o@  
    ve;j ftpijapy; ,e;j nra;As; mb fhzg;gLfpwJ? 

    

 

3 
 

           (b) S 
                 T 
                 In which poem is the above verse found?                   في أي قصيدة نجد البيت السابق؟ 
 
              ........................................................................................................... 
                                                                                                                     (5x4= 20 marks) 
                                                                                                                          

2. S 
T 
Read the following passage in (a) and the poem in (b) and answer the questions given below 
in Arabic. 

 ( وأجب عن األسئلة باللغة العربية.b( والشعر في )aإقرأ الفقرة في )
(a) 

 ذات يوم خرج أعرابي متجها إلى مكة للحج، وكان ال يملك جمال، فطال به السفر، وتعب جسمه
 وتمزق حذاؤه، فسار حافيا، وألهبت رمال الصحراء قدميه، فضاق صدره، وسخط من نفسه، ونسي
 نعم ربه بكثرة ما عليه، وأخذ يندب حظَّه إذ حرم من مال يشتري به جمال يركبه في سفره الطويل.
 وعندما وصل إلى مكة كانت نفسه مآلنة بالضيق. وما إن دخل قرب الكعبة حتى رأى على بابها

ك يسأل الناس إحسانا. عندما أفاق األعرابي مما ه  و فيه،رجال مبتور الساقين، ال يستطيع أن يتحر 
 ورجع إلى عقله وهو يقول: ربي اعف عني. لقد نسيت وكان يجب علي أال أنسى، أنك أنت الذي

 خلقتني ورزقتني ومنحتني القوة، وأعطيتني السمع والبصر. اغفر لي يا ربَّاه.
 

 إلى أين اتجه األعرابي؟ .1
........................................................................................................ 

 لماذا طال السفر لألعرابي؟ .2
......................................................................................................... 

 راء لقدمي األعرابي،ماذا فعلت رمال الصح .3
......................................................................................................... 

 في أي مناسبة ذكر األعرابي الدعاء؟ .4
......................................................................................................... 

 رمال الصحراء؟ –ما المفهوم األدبي في كلمة "ألهبت"  .5
......................................................................................................... 

                                                                                                                  (10 marks) 
(b) 

 حسن الشعر  هـري هـري 
 مـثـل الـنمر  ولـه   وجـه 
 مـثـل النسر  ولـه  عـيـن 
 حاني الظهر  يمشي حولي 
 قـوق الحجر  فـأداعـبـه 
 وعلى صدري  وعلى كتفي 
 فـأرا يجري  فـإذا  القى 
 خـلف الفأر  يعدو حاال 

    ............................................................................................................................
                  (5 × 4 = 20 marks)

2.  my; ^a& ys f√oh yd ^b& ys lú fm< lshjd" ° we;s m%Yak j,g wrdì NdIdfjka ms<s;=re
 imhkak'
 gpd;tUk; (a) ciug;gFjpiaAk; (b) ftpijiaAk; thrpj;J fPOs;s tpdhf;fSf;F muG 

 nkhopapy; tpilaspf;Ff.
 

 

 

3 
 

           (b) S 
                 T 
                 In which poem is the above verse found?                   في أي قصيدة نجد البيت السابق؟ 
 
              ........................................................................................................... 
                                                                                                                     (5x4= 20 marks) 
                                                                                                                          

2. S 
T 
Read the following passage in (a) and the poem in (b) and answer the questions given below 
in Arabic. 

 ( وأجب عن األسئلة باللغة العربية.b( والشعر في )aإقرأ الفقرة في )
(a) 

 ذات يوم خرج أعرابي متجها إلى مكة للحج، وكان ال يملك جمال، فطال به السفر، وتعب جسمه
 وتمزق حذاؤه، فسار حافيا، وألهبت رمال الصحراء قدميه، فضاق صدره، وسخط من نفسه، ونسي
 نعم ربه بكثرة ما عليه، وأخذ يندب حظَّه إذ حرم من مال يشتري به جمال يركبه في سفره الطويل.
 وعندما وصل إلى مكة كانت نفسه مآلنة بالضيق. وما إن دخل قرب الكعبة حتى رأى على بابها

ك يسأل الناس إحسانا. عندما أفاق األعرابي مما ه  و فيه،رجال مبتور الساقين، ال يستطيع أن يتحر 
 ورجع إلى عقله وهو يقول: ربي اعف عني. لقد نسيت وكان يجب علي أال أنسى، أنك أنت الذي

 خلقتني ورزقتني ومنحتني القوة، وأعطيتني السمع والبصر. اغفر لي يا ربَّاه.
 

 إلى أين اتجه األعرابي؟ .1
........................................................................................................ 

 لماذا طال السفر لألعرابي؟ .2
......................................................................................................... 

 راء لقدمي األعرابي،ماذا فعلت رمال الصح .3
......................................................................................................... 

 في أي مناسبة ذكر األعرابي الدعاء؟ .4
......................................................................................................... 

 رمال الصحراء؟ –ما المفهوم األدبي في كلمة "ألهبت"  .5
......................................................................................................... 

                                                                                                                  (10 marks) 
(b) 

 حسن الشعر  هـري هـري 
 مـثـل الـنمر  ولـه   وجـه 
 مـثـل النسر  ولـه  عـيـن 
 حاني الظهر  يمشي حولي 
 قـوق الحجر  فـأداعـبـه 
 وعلى صدري  وعلى كتفي 
 فـأرا يجري  فـإذا  القى 
 خـلف الفأر  يعدو حاال 

 

3 
 

           (b) S 
                 T 
                 In which poem is the above verse found?                   في أي قصيدة نجد البيت السابق؟ 
 
              ........................................................................................................... 
                                                                                                                     (5x4= 20 marks) 
                                                                                                                          

2. S 
T 
Read the following passage in (a) and the poem in (b) and answer the questions given below 
in Arabic. 

 ( وأجب عن األسئلة باللغة العربية.b( والشعر في )aإقرأ الفقرة في )
(a) 

 ذات يوم خرج أعرابي متجها إلى مكة للحج، وكان ال يملك جمال، فطال به السفر، وتعب جسمه
 وتمزق حذاؤه، فسار حافيا، وألهبت رمال الصحراء قدميه، فضاق صدره، وسخط من نفسه، ونسي
 نعم ربه بكثرة ما عليه، وأخذ يندب حظَّه إذ حرم من مال يشتري به جمال يركبه في سفره الطويل.
 وعندما وصل إلى مكة كانت نفسه مآلنة بالضيق. وما إن دخل قرب الكعبة حتى رأى على بابها

ك يسأل الناس إحسانا. عندما أفاق األعرابي مما ه  و فيه،رجال مبتور الساقين، ال يستطيع أن يتحر 
 ورجع إلى عقله وهو يقول: ربي اعف عني. لقد نسيت وكان يجب علي أال أنسى، أنك أنت الذي

 خلقتني ورزقتني ومنحتني القوة، وأعطيتني السمع والبصر. اغفر لي يا ربَّاه.
 

 إلى أين اتجه األعرابي؟ .1
........................................................................................................ 

 لماذا طال السفر لألعرابي؟ .2
......................................................................................................... 

 راء لقدمي األعرابي،ماذا فعلت رمال الصح .3
......................................................................................................... 

 في أي مناسبة ذكر األعرابي الدعاء؟ .4
......................................................................................................... 

 رمال الصحراء؟ –ما المفهوم األدبي في كلمة "ألهبت"  .5
......................................................................................................... 

                                                                                                                  (10 marks) 
(b) 

 حسن الشعر  هـري هـري 
 مـثـل الـنمر  ولـه   وجـه 
 مـثـل النسر  ولـه  عـيـن 
 حاني الظهر  يمشي حولي 
 قـوق الحجر  فـأداعـبـه 
 وعلى صدري  وعلى كتفي 
 فـأرا يجري  فـإذا  القى 
 خـلف الفأر  يعدو حاال 

in Arabic. 

 (a) 

 

3 
 

           (b) S 
                 T 
                 In which poem is the above verse found?                   في أي قصيدة نجد البيت السابق؟ 
 
              ........................................................................................................... 
                                                                                                                     (5x4= 20 marks) 
                                                                                                                          

2. S 
T 
Read the following passage in (a) and the poem in (b) and answer the questions given below 
in Arabic. 

 ( وأجب عن األسئلة باللغة العربية.b( والشعر في )aإقرأ الفقرة في )
(a) 

 ذات يوم خرج أعرابي متجها إلى مكة للحج، وكان ال يملك جمال، فطال به السفر، وتعب جسمه
 وتمزق حذاؤه، فسار حافيا، وألهبت رمال الصحراء قدميه، فضاق صدره، وسخط من نفسه، ونسي
 نعم ربه بكثرة ما عليه، وأخذ يندب حظَّه إذ حرم من مال يشتري به جمال يركبه في سفره الطويل.
 وعندما وصل إلى مكة كانت نفسه مآلنة بالضيق. وما إن دخل قرب الكعبة حتى رأى على بابها

ك يسأل الناس إحسانا. عندما أفاق األعرابي مما ه  و فيه،رجال مبتور الساقين، ال يستطيع أن يتحر 
 ورجع إلى عقله وهو يقول: ربي اعف عني. لقد نسيت وكان يجب علي أال أنسى، أنك أنت الذي

 خلقتني ورزقتني ومنحتني القوة، وأعطيتني السمع والبصر. اغفر لي يا ربَّاه.
 

 إلى أين اتجه األعرابي؟ .1
........................................................................................................ 

 لماذا طال السفر لألعرابي؟ .2
......................................................................................................... 

 راء لقدمي األعرابي،ماذا فعلت رمال الصح .3
......................................................................................................... 

 في أي مناسبة ذكر األعرابي الدعاء؟ .4
......................................................................................................... 

 رمال الصحراء؟ –ما المفهوم األدبي في كلمة "ألهبت"  .5
......................................................................................................... 

                                                                                                                  (10 marks) 
(b) 

 حسن الشعر  هـري هـري 
 مـثـل الـنمر  ولـه   وجـه 
 مـثـل النسر  ولـه  عـيـن 
 حاني الظهر  يمشي حولي 
 قـوق الحجر  فـأداعـبـه 
 وعلى صدري  وعلى كتفي 
 فـأرا يجري  فـإذا  القى 
 خـلف الفأر  يعدو حاال 

 (b)     

 

3 
 

           (b) S 
                 T 
                 In which poem is the above verse found?                   في أي قصيدة نجد البيت السابق؟ 
 
              ........................................................................................................... 
                                                                                                                     (5x4= 20 marks) 
                                                                                                                          

2. S 
T 
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........................................................................................................ 
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......................................................................................................... 
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......................................................................................................... 
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......................................................................................................... 
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......................................................................................................... 
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II S                   / T                  II/ Paper II/ الورقة الثانية 
 
S                                                        / T                                     / Note: 
S 
T 
Answer only three questions from this Paper. Choosing Question 1 or 2 and two other questions. 

من األسئلة  سؤالينالثاني واختار  أوأجب عن ثالثة أسئلة فقط من هذه الورقة. أجب عن السؤال األول 
.                                                                                                                 األخرى  

 
S 
T 

Answer only one question from this part. .أجب عن سؤال واحد فقط من هذا القسم 
 

1. S 
T 
Read the following poem and answer the questions given below.  إقرأ القصيدة وأجب عن
 األسئلة أدناها.                                                                                                
 

 خير الخصال األدب  شـر المقال الكذب
 والجود سـتر صالح  البخل عيب فاضح
 والعـجـب داء قاتـل  العقل قاضي عادل

 والـمال ظـل زائـل  داخلالعمر ضيف 
 إن البخـيل ال يَُحب    الـبر لـلحب سـبب
 مـن كرم االعـراق   طهـارة األخـالق
 والغـدر شر شيمة   الكـذب والـنميمة

 
(i) S 

 T 
 Mention two morals from this poem.    .أذكر اثنين من مكارم األخالق من هذه القصيدة 

 
      (ii) S 

T 
Mention four words denoting affection in this poem. 

 أذكر أربعا من الكلمات العاطفية من هذا النص. 
 

     (iii)   "... البر للحب سبب"                                                                                          
           S 

T 
What is the poet’s idea in this verse?                   ما هي فكرة الشاعر في هذا البيت؟ 

 
 
 

 

 ie,lsh hq;=hs$ ftdpf;f$ Attention 

÷ m%Yak ;=klg muKla ms<s;=re imhkak' m%Yak 1 fyda 2 iy wks;a m%Yak j,ska folla f;dard 
 .kak'
÷ tpdhj;jhs; II ,y; %d;W tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspf;f. 

 1 Mk; my;yJ 2 Mk; tpdhTf;Fk;> Vidatw;Ws; ,uz;L tpdhf;fisAk; njupT nra;J 

 tpil vOJf  

÷ 
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 خير الخصال األدب  شـر المقال الكذب
 والجود سـتر صالح  البخل عيب فاضح
 والعـجـب داء قاتـل  العقل قاضي عادل

 والـمال ظـل زائـل  داخلالعمر ضيف 
 إن البخـيل ال يَُحب    الـبر لـلحب سـبب
 مـن كرم االعـراق   طهـارة األخـالق
 والغـدر شر شيمة   الكـذب والـنميمة

 
(i) S 

 T 
 Mention two morals from this poem.    .أذكر اثنين من مكارم األخالق من هذه القصيدة 

 
      (ii) S 

T 
Mention four words denoting affection in this poem. 

 أذكر أربعا من الكلمات العاطفية من هذا النص. 
 

     (iii)   "... البر للحب سبب"                                                                                          
           S 
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What is the poet’s idea in this verse?                   ما هي فكرة الشاعر في هذا البيت؟ 

 
 
 

  (iv)           
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     (iv)                                                                         ...كل من عليها فان  
S 
T 
Where is the suitable meaning to this ayah revealed in the poem? 

 الشعر؟ أين نجد ما يواف هذا المعن في
 

      (v) S 
T 
Write what is contrary to the character of a Mu’min from the poem. 

 أكتب ما يخالف ألخالق المؤمن من هذه القصيدة. 
 

                                                                                                                  (20 marks) 
2. S 

T 
          Read the following passage and answer the questions given below. 

 إقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة التي تليها.
 

 أحد كبار رجال الصناعة مديرا لشركة مشهورة أقام ل أصدقاؤه حفال كبيرا بهذه المناسبة.تم اختيار 
.سعيدا كل السعادةوكان الرجل في هذا الحفل    فكل من حول يؤكدون أن قد حق أكبر نجا في حيات

جاب رجل ال ". ف  صناعة الكبيراقترب من صدي وقال ل "البد أن يكون هذا اليوم أعظم يوم في حيات
 "كال.. إن أعظم يوم في حياتي كان وأنا في الثانية عشرة من عمر عندما تسلمُت أول أجر لي وهو

. أخذت الجنيهين وذهبت إل أمي التي كانت تعمل  م مرضها ألجل تربيتيجنيهان في األسبو  دبع ر
 ت مريضة فقد أصبحت أكسب ماوفاة والد وقلت لها لن تضطر بعد اليوم يا أمي إن تعملي وأن

 يكفينا."
 (i)   S 
                   T 
                   What was the reason for the friends to hold a party? 

 ما هو السبب في إقامة األصدقاء الحفل؟
 

            (ii)  S 
                   T 
                   Explain the meaning of the underlined phrases.      .بين المعن للعباربتين اللتين تحتها خط 

 
(iii) S 
      T 
      What was the greatest day in the life of the man? ما هو أعظم يوم في حياة الرجل؟              

 
(iv)   الرحمة...                                                            واخف لهما جنا الذل من  
       S 
       T 
       Where in the passage is the meaning of this ayah found? 

ية؟  أين نجد من الفقرة ما يدل عل معن هذه ا
 

    lúfhka fy,sjk fuu wdhd i|yd iq≥iq wr®:h we;af;a fldyso@  
    ftpijapy; ntspg;gLj;jg;gl;l ,e;j MahTf;Fg; nghUj;jkhd fUj;J vq;Nf

    fhzg;gLk;@ 
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   (v)  fuu lúfha uQQñkaf.a p˙;hg mgyeks foa ,shkak'
    ,f;ftpijapypUe;J xU %kpdpd; fjhghj;jpuj;jpw;F Kuzhdij vOJf.
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2.  my; i|yka f√oh lshjd ° we;s m%Yak j,g ms<s;=re imhkak'

  gpd;tUk; ciug;gFjpia thrpj;J jug;ngw;w tpdhf;fSf;F tpil vOJf'
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6 
 

     (iv)                                                                         ...كل من عليها فان  
S 
T 
Where is the suitable meaning to this ayah revealed in the poem? 

 الشعر؟ أين نجد ما يواف هذا المعن في
 

      (v) S 
T 
Write what is contrary to the character of a Mu’min from the poem. 

 أكتب ما يخالف ألخالق المؤمن من هذه القصيدة. 
 

                                                                                                                  (20 marks) 
2. S 

T 
          Read the following passage and answer the questions given below. 

 إقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة التي تليها.
 

 أحد كبار رجال الصناعة مديرا لشركة مشهورة أقام ل أصدقاؤه حفال كبيرا بهذه المناسبة.تم اختيار 
.سعيدا كل السعادةوكان الرجل في هذا الحفل    فكل من حول يؤكدون أن قد حق أكبر نجا في حيات

جاب رجل ال ". ف  صناعة الكبيراقترب من صدي وقال ل "البد أن يكون هذا اليوم أعظم يوم في حيات
 "كال.. إن أعظم يوم في حياتي كان وأنا في الثانية عشرة من عمر عندما تسلمُت أول أجر لي وهو

. أخذت الجنيهين وذهبت إل أمي التي كانت تعمل  م مرضها ألجل تربيتيجنيهان في األسبو  دبع ر
 ت مريضة فقد أصبحت أكسب ماوفاة والد وقلت لها لن تضطر بعد اليوم يا أمي إن تعملي وأن

 يكفينا."
 (i)   S 
                   T 
                   What was the reason for the friends to hold a party? 

 ما هو السبب في إقامة األصدقاء الحفل؟
 

            (ii)  S 
                   T 
                   Explain the meaning of the underlined phrases.      .بين المعن للعباربتين اللتين تحتها خط 

 
(iii) S 
      T 
      What was the greatest day in the life of the man? ما هو أعظم يوم في حياة الرجل؟              

 
(iv)   الرحمة...                                                            واخف لهما جنا الذل من  
       S 
       T 
       Where in the passage is the meaning of this ayah found? 

ية؟  أين نجد من الفقرة ما يدل عل معن هذه ا
 

  (iii) ñksidf.a „ú;fha fYa%%IaG;u †kh l=ula o@
    kdpjdpd; tho;f;ifapy; kpfg; ngupa ehs; ahJ?  
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     (iv)                                                                         ...كل من عليها فان  
S 
T 
Where is the suitable meaning to this ayah revealed in the poem? 

 الشعر؟ أين نجد ما يواف هذا المعن في
 

      (v) S 
T 
Write what is contrary to the character of a Mu’min from the poem. 

 أكتب ما يخالف ألخالق المؤمن من هذه القصيدة. 
 

                                                                                                                  (20 marks) 
2. S 

T 
          Read the following passage and answer the questions given below. 

 إقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة التي تليها.
 

 أحد كبار رجال الصناعة مديرا لشركة مشهورة أقام ل أصدقاؤه حفال كبيرا بهذه المناسبة.تم اختيار 
.سعيدا كل السعادةوكان الرجل في هذا الحفل    فكل من حول يؤكدون أن قد حق أكبر نجا في حيات

جاب رجل ال ". ف  صناعة الكبيراقترب من صدي وقال ل "البد أن يكون هذا اليوم أعظم يوم في حيات
 "كال.. إن أعظم يوم في حياتي كان وأنا في الثانية عشرة من عمر عندما تسلمُت أول أجر لي وهو

. أخذت الجنيهين وذهبت إل أمي التي كانت تعمل  م مرضها ألجل تربيتيجنيهان في األسبو  دبع ر
 ت مريضة فقد أصبحت أكسب ماوفاة والد وقلت لها لن تضطر بعد اليوم يا أمي إن تعملي وأن

 يكفينا."
 (i)   S 
                   T 
                   What was the reason for the friends to hold a party? 

 ما هو السبب في إقامة األصدقاء الحفل؟
 

            (ii)  S 
                   T 
                   Explain the meaning of the underlined phrases.      .بين المعن للعباربتين اللتين تحتها خط 

 
(iii) S 
      T 
      What was the greatest day in the life of the man? ما هو أعظم يوم في حياة الرجل؟              

 
(iv)   الرحمة...                                                            واخف لهما جنا الذل من  
       S 
       T 
       Where in the passage is the meaning of this ayah found? 

ية؟  أين نجد من الفقرة ما يدل عل معن هذه ا
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  (iv) f√ofha fuu wdhd i|ykaj we;s wr®:h ±lafjkafka fldys o@

    ge;jpapy; ,e;j Mahtpd; fUj;ij vt;tplj;jpy; fhzyhk;?  
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     (iv)                                                                         }...كل من عليها فان{ 
S 
T 
Where is the suitable meaning to this ayah revealed in the poem? 

 الشعر؟ أين نجد ما يوافق هذا المعنى في
 

      (v) S 
T 
Write what is contrary to the character of a Mu’min from the poem. 

 أكتب ما يخالف ألخالق المؤمن من هذه القصيدة. 
 

                                                                                                                  (20 marks) 
2. S 

T 
          Read the following passage and answer the questions given below. 

 إقرأ الفقرة وأجب عن األسئلة التي تليها.
 

 أحد كبار رجال الصناعة مديرا لشركة مشهورة، أقام له أصدقاؤه حفال كبيرا بهذه المناسبة.تم اختيار 
 ، فكل من حوله يؤكدون أنه قد حقق أكبر نجاح في حياته.سعيدا كل السعادةوكان الرجل في هذا الحفل 

 صناعة الكبير:اقترب منه صديق وقال له: "البد أن يكون هذا اليوم أعظم يوم في حياتك". فأجاب رجل ال
 "كال.. إن أعظم يوم في حياتي كان وأنا في الثانية عشرة من عمري، عندما تسلَّمُت أول أجر لي، وهو

 دبع رغم مرضها ألجل تربيتيجنيهان في األسبوع. أخذت الجنيهين وذهبت إلى أمي، التي كانت تعمل 
 ت مريضة، فقد أصبحت أكسب ماوفاة والدي، وقلت لها: لن تضطري بعد اليوم يا أمي إن تعملي وأن

 يكفينا."
 (i)   S 
                   T 
                   What was the reason for the friends to hold a party? 

 ما هو السبب في إقامة األصدقاء الحفل؟
 

            (ii)  S 
                   T 
                   Explain the meaning of the underlined phrases.      .بين المعنى للعباربتين اللتين تحتها خط 

 
(iii) S 
      T 
      What was the greatest day in the life of the man? ما هو أعظم يوم في حياة الرجل؟              

 
(iv)   الرحمة...{                                                            }واخفض لهما جناح الذل من  
       S 
       T 
       Where in the passage is the meaning of this ayah found? 

 أين نجد من الفقرة ما يدل على معنى هذه اآلية؟
 

 

  (v) fuu f√ofha idrh fláfhka ,shkak'

    ,e;j ge;jpapd; rhuj;ij RUf;fkhf vOJf'
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

 
                 (20 marks)

÷ fuu fldgfika m%Yak follg ms<s;=re imhkak'

÷ ,g;gFjpapypUe;J ,U tpdhf;fSf;F tpilaspf;f'

÷ 
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

3.  my; i|yka iQQrdj lshjd ° we;s m%Yak j,g ms<s;=re imhkak'

  gpd;tUk; #uhit thrpj;J fPOs;s tpdhf;fSf;F tpil jUf'
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

  (i) by; iQQrd my,ùfï miqìu i|yka lrkak'

    Nkw;gb R+uh mUsg;gl;l gpd;dzpia tpgupf;Ff'
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

  (ii) b˙ we| we;s jdlH LKavj, ;–ùoa kS;s meye†,s lrkak'

    Nfhblg;gl;l nrhw;nwhlu;fspd; j[;tPj; rl;lj;ij tpgupf;Ff.
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

 (iii) by; i|yka w,a-l=rdka moj, idys;Huh w.h meye†,s lrkak'
    Nkw;gb my;-Fu;Md; trdq;fspy; fhzg;gLk; ,yf;fpaeaj;ij tpgupf;Ff'
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(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

 (iv) fuu iQQrd ,nd fok b.ekaùï folla i|yka lrkak' 
    ,e;j mj;jpahaj;jpypUe;J ngwg;gLk; gbg;gpidfs; ,uz;ilf; Fwpg;gpLf'   

    

 

7 
 

(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخ لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

  وال أنا عابد ما عبدتم وال أنتمما أعبددون  وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون ال أعبد 
 ولي دين دينكمعابدون ما أعبد لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

ول هذه السورة.  أذكر أسباب ن
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
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 (v) m<uqjk mo fol wr®: ksrEmkh lrkak' 
    Kjy; ,U trdq;fisAk; tpsf;Ff'

    Interpret the first two verses of the Surah. 

 

7 
 

(v) S 
      T 
      Write the essence of this passage briefly.                           .أكتب الملخص لهذه الفقرة 
                                                                                                                     (20 marks) 
 

 
S 
T 

Answer two questions from this part. .أجب عن سؤالين من هذا القسم  
 

 
3. S 

T 
Read the following Surah and answer the questions given below.  إقرأ السورة اآلتية وأجب
 عن األسئلة.                                                                                                  
 

 * وال أنا عابد ما عبدتم* وال أنتمما أعبددون * وال أنتم عابعبدونما تقل يا أيها الكافرون* ال أعبد 
 ولي دين* دينكمعابدون ما أعبد* لكم 

 
(i) S 

T 
Mention the background for the revelation of the above Surah. 

 أذكر أسباب نزول هذه السورة.
 

(ii) S 
T 
Explain the Thajweed rules of the underlined phrases.       .إشرح أحكام التجويد فيما تحته خط 
 

(iii) S 
 T 
Explain the literary value of the above verses.                .فسر الذوق األدبي في هذه اآليات 
 

(iv)  S 
 T 
 Mention two lessons gained from this Surah.    أذكر عبرتين مكتسبتين من السورة.                
 

(v) S 
T 
Interpret the first two verses of the Surah.                            .فسر اآليتين األوليين للسورة  

                                                                                                      (20 marks) 
      
 
                                                                                                

  

                 (20 marks)

4.  my; i|yka y°iaj lshjd" ° we;s m%Yakj,g ms<s;=re ,shkak'
  gpd;tUk; `jPi] thrpj;J mjd; fPOs;s tpdhf;fSf;F tpil jUf'

  

 

8 
 

4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحدي الشري اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

تسل منه كل يوم خم مرات هل يبق  أن نهراقال أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول    منبباب أحدكم ي
لوات الخم  درنه ل ال  بهن الخطايا. يمحو شي قالوا ال يبق من درنه شي قال فذل م

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

.أذكر المشبه    والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحدي
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  أذكر عبر                                . تين من الحدي  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .  فسر الذوق األدبي في الحدي الساب
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحدي المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... ر نورا  اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في ب
      S 
      T 
      Explain the above Dua.                                                     .    اشرح الدعا الساب
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

 

 

 (i)  fuu y°ifha olskakg we;s Wmudjæ Wmfïh iy iudklï i|yka lrkak'
    ,e;j `jP]py; fhzg;gLk; ctkhdk;> ctNkak; kw;Wk; xw;Wikfs;  vd;gtw;iwf;

    Fwpg;gpLf.
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحدي الشري اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

تسل منه كل يوم خم مرات هل يبق  أن نهراقال أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول    منبباب أحدكم ي
لوات الخم  درنه ل ال  بهن الخطايا. يمحو شي قالوا ال يبق من درنه شي قال فذل م

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

.أذكر المشبه    والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحدي
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  أذكر عبر                                . تين من الحدي  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .  فسر الذوق األدبي في الحدي الساب
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحدي المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... ر نورا  اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في ب
      S 
      T 
      Explain the above Dua.                                                     .    اشرح الدعا الساب
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

 (ii) b˙ we|s m%ldYj, f;areu ,shkak'

    Nkw;gb `jP]py; Nfhblg;gl;l ntspg;ghLfspd; nghUis vOJf'    
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحدي الشري اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

تسل منه كل يوم خم مرات هل يبق  أن نهراقال أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول    منبباب أحدكم ي
لوات الخم  درنه ل ال  بهن الخطايا. يمحو شي قالوا ال يبق من درنه شي قال فذل م

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

.أذكر المشبه    والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحدي
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  أذكر عبر                                . تين من الحدي  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .  فسر الذوق األدبي في الحدي الساب
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحدي المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... ر نورا  اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في ب
      S 
      T 
      Explain the above Dua.                                                     .    اشرح الدعا الساب
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

 (iii) fuu y°ifhka ,nd fok b.ekaùï folla i|yka lrkak'
    Nkw;gb `jP]py; czu;j;Jk; Nghjidfs; ,uz;ilf; Fwpg;gpLf. 

    Mention two lessons from this Hadith.           
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحدي الشري اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

تسل منه كل يوم خم مرات هل يبق  أن نهراقال أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول    منبباب أحدكم ي
لوات الخم  درنه ل ال  بهن الخطايا. يمحو شي قالوا ال يبق من درنه شي قال فذل م

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

.أذكر المشبه    والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحدي
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  أذكر عبر                                . تين من الحدي  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .  فسر الذوق األدبي في الحدي الساب
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحدي المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... ر نورا  اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في ب
      S 
      T 
      Explain the above Dua.                                                     .    اشرح الدعا الساب
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

 (iv) by; y°ia jdlHj, we;s idys;Huh w.h meye†,s lrkak'  

    ,e;j `jP]py; fhzg;gLk; ,yf;fpa eaj;ij tpsf;Ff.
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحدي الشري اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

تسل منه كل يوم خم مرات هل يبق  أن نهراقال أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول    منبباب أحدكم ي
لوات الخم  درنه ل ال  بهن الخطايا. يمحو شي قالوا ال يبق من درنه شي قال فذل م

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

.أذكر المشبه    والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحدي
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  أذكر عبر                                . تين من الحدي  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .  فسر الذوق األدبي في الحدي الساب
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحدي المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... ر نورا  اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في ب
      S 
      T 
      Explain the above Dua.                                                     .    اشرح الدعا الساب
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

 (v) by; i|yka y°ia fláfhka meye†,s lrkak'  

    Nkw;gb `jPi] RUf;fkhf tpsf;Ff.
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحدي الشري اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

تسل منه كل يوم خم مرات هل يبق  أن نهراقال أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول    منبباب أحدكم ي
لوات الخم  درنه ل ال  بهن الخطايا. يمحو شي قالوا ال يبق من درنه شي قال فذل م

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

.أذكر المشبه    والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحدي
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  أذكر عبر                                . تين من الحدي  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .  فسر الذوق األدبي في الحدي الساب
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحدي المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... ر نورا  اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في ب
      S 
      T 
      Explain the above Dua.                                                     .    اشرح الدعا الساب
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 
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5.  my; i|yka m%Yakj,g ms<s;=re imhkak'

  gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpilaspf;Ff.  
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحديث الشريف اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

 منبباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى  أن نهراقال: أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا 
 بهن الخطايا. يمحو هللاشيء؟ قالوا: ال يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛  درنه

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

  والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحديث.أذكر المشبه 
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  تين من الحديث.                                أذكر عبر  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .فسر الذوق األدبي في الحديث السابق 
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحديث المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  :أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا 
      S 
      T 
      Explain the above Dua.    اشرح الدعاء السابق.                                                    
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

 (a)  (i)  
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحديث الشريف اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

 منبباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى  أن نهراقال: أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا 
 بهن الخطايا. يمحو هللاشيء؟ قالوا: ال يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛  درنه

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

  والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحديث.أذكر المشبه 
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  تين من الحديث.                                أذكر عبر  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .فسر الذوق األدبي في الحديث السابق 
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحديث المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  :أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا 
      S 
      T 
      Explain the above Dua.    اشرح الدعاء السابق.                                                    
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

    by; i|yka ≥wdj meye†,s lrkak' 
    NkYs;s JMit tpsf;Ff. 
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحديث الشريف اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

 منبباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى  أن نهراقال: أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا 
 بهن الخطايا. يمحو هللاشيء؟ قالوا: ال يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛  درنه

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

  والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحديث.أذكر المشبه 
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  تين من الحديث.                                أذكر عبر  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .فسر الذوق األدبي في الحديث السابق 
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحديث المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  :أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا 
      S 
      T 
      Explain the above Dua.    اشرح الدعاء السابق.                                                    
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

    (ii) by; ≥wdys idys;Huh jákdlu i|yka lrkak'

    NkYs;s JMtpd; ,yf;fpa eaj;ij tpsf;Ff. 
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4. S 
T 
Read the following Hadith and answer the questions given below 

 إقرأ الحديث الشريف اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه.
 

 منبباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى  أن نهراقال: أرأيتم لو  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا 
 بهن الخطايا. يمحو هللاشيء؟ قالوا: ال يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛  درنه

 
      (i) S 
           T 
           Mention the simile, comparison and the similarities in this Hadith. 

  والمشبه به ووجه الشبه في هذا الحديث.أذكر المشبه 
 
      (ii) S 
            T 
            Write the meaning of the underlined expressions.       .أكتب معاني التعبيرات التي تحتها خط 

 
     (iii) S 
            T 
            Mention two lessons from this Hadith.  تين من الحديث.                                أذكر عبر  
 
     (iv) S 
            T 
            Explain the literary value of the above Hadith.            .فسر الذوق األدبي في الحديث السابق 
 

(v) S 
T 
Explain the above Hadith briefly.                                     .اشرح الحديث المذكور موجزا  
                                                                                                                        (20 marks) 
 
 

5. S 
T 
Answer the following questions:  :أجب عن األسئلة اآلتية                                            
 

(a) (i)                               ... اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا 
      S 
      T 
      Explain the above Dua.    اشرح الدعاء السابق.                                                    
 
(ii) S 
      T 
      Mention the literary value of the above Dua.                             .أذكر القيمة األدبية لها 

                   
   (iii)                
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(iii)                                                                                       ... لكل جواد كبو 
       S 
       T 
       Give the meaning of the above proverb.                                .أذكر المعنى لهذا المثل 
 
(iv)                                                                                      .كما تزر تحصد 
       S 
       T 
       Mention a similar proverb to the one above in your language. 
 أذكر مث في لغتك يوافق المثل السابق.                                                                    
 
(v)                                                                                           .جعل الحبة قبة 
      S 
      T 
      When is the above proverb used?                                    متى يستعمل المثل السابق؟ 

 
(b) S 

T 
Write short notes on any two of the following:                    :تي يجاز عن اثنين مما ي  أكتب ب

 
 أدب العربية التاملية

 الخطابة في العصر الجاهلي
ني  خصائ األدب القر

 أهمية الحديث الشريف في األدب العربي.
 

    by; i|yka m%ia:d msref<ys wr®:h ,shkak'        

    NkYs;s gonkhopapd; nghUisf; Fwpg;gpLf.
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(iii)                                                                                       ... لكل جواد كبو 
       S 
       T 
       Give the meaning of the above proverb.                                .أذكر المعنى لهذا المثل 
 
(iv)                                                                                      .كما تزر تحصد 
       S 
       T 
       Mention a similar proverb to the one above in your language. 
 أذكر مث في لغتك يوافق المثل السابق.                                                                    
 
(v)                                                                                           .جعل الحبة قبة 
      S 
      T 
      When is the above proverb used?                                    متى يستعمل المثل السابق؟ 

 
(b) S 

T 
Write short notes on any two of the following:                    :تي يجاز عن اثنين مما ي  أكتب ب

 
 أدب العربية التاملية

 الخطابة في العصر الجاهلي
ني  خصائ األدب القر

 أهمية الحديث الشريف في األدب العربي.
 

  (iv) by; i|yka m%ia:d msre<g iudk m%ia:d msre<la Tfí NdIdfjka i|yka lrkak'

    NkYs;s gonkhopf;Fg; nghUj;jkhd xU gonkhopia ckJ nkhopapy; jUf.
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(iii)                                                                                       ... لكل جواد كبو 
       S 
       T 
       Give the meaning of the above proverb.                                .أذكر المعنى لهذا المثل 
 
(iv)                                                                                      .كما تزر تحصد 
       S 
       T 
       Mention a similar proverb to the one above in your language. 
 أذكر مث في لغتك يوافق المثل السابق.                                                                    
 
(v)                                                                                           .جعل الحبة قبة 
      S 
      T 
      When is the above proverb used?                                    متى يستعمل المثل السابق؟ 

 
(b) S 

T 
Write short notes on any two of the following:                    :تي يجاز عن اثنين مما ي  أكتب ب

 
 أدب العربية التاملية

 الخطابة في العصر الجاهلي
ني  خصائ األدب القر

 أهمية الحديث الشريف في األدب العربي.
 

   

  

   (v)           
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(iii)                                                                                       ... لكل جواد كبو 
       S 
       T 
       Give the meaning of the above proverb.                                .أذكر المعنى لهذا المثل 
 
(iv)                                                                                      .كما تزر تحصد 
       S 
       T 
       Mention a similar proverb to the one above in your language. 
 أذكر مث في لغتك يوافق المثل السابق.                                                                    
 
(v)                                                                                           .جعل الحبة قبة 
      S 
      T 
      When is the above proverb used?                                    متى يستعمل المثل السابق؟ 

 
(b) S 

T 
Write short notes on any two of the following:                    :تي يجاز عن اثنين مما ي  أكتب ب

 
 أدب العربية التاملية

 الخطابة في العصر الجاهلي
ني  خصائ األدب القر

 أهمية الحديث الشريف في األدب العربي.
 

    by; m%ia:d msre< Ndú;d lrkafka l=uk wjia:djl o@        
    NkYs;s gonkhop vg;NghJ gad;gLj;jg;gLfpd;wJ@ 
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    gpd;tUk; jiyg;Gf;fspy; ,uz;bw;F rpWFwpg;G vOJf.  
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*  *  *


