SSLC EXAMINATION, MARCH -2020
ARABIC
First language – (Academic & Oriental) Paper 1
)(Answer Key
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سا
َجا ِل ً
ال َجو
الد َجى
الد َجى
سودُ ،ح ُمر
صفرُ ،
ُ
فرا ِع َجافًا أَش ِق َيا َء
ص ً
ُ
أ
غني
هنادي ت ُ ِ
النبي
شهرزاد
صحتك
التعبث بِ ِ

ب
صالح محمود حواري
ُجبران خليل ُجبران
علي أحمد باكثير
راشد بن علي الحنبشي

 )٨أ .الّل ِعبُونَ
ت
الخدما ِ
بِ .
 )٩المحاولةُ ال ُمستِ ِمرة ُ
الثِقةُ بالنَّفس
تعز ُ
يز ال َم ْقد ُرات
ِ
عف
التَّغلب ُ على الض ِ
ويرج ُع مساء.
البستان ،عنده فواكه كثير ،يدخل في البستان صباحا،
حارس
 )١١كان إبراهيم
ِ
َ
ِ
 )١١ولد سي .أتش محمد كويا بقرية أتولي في مقاطعة كالكوت سنة ١٩٢٧م .وكان اسم والده علي مسليار
ووالدته مريم .وهو كاتب قدير وصحافي ماهر وخطيب موقع .وساهم في تأسيس جامعة كالكوت
وجامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا .واجتهد لتعميم اللغة العربية في المدارس العامة في كيرال .واجتهد
في تربية األوالد المتخلفين والبنات المسلمات .وش َّجع كل أولئك بالمنح الدراسية المختلفة .وله مؤلفات
عديدة منها :البّلد الخليجية ،رحلتي للحج ،رحلتي إلى لندن والصحابة .وتوفي بتاريخ .١٩٨٣ /٩/٢٨
 )١٢أ) كان راجو كا ِتبا ما ِهرا َر ْغ َم أَنَّهُ لَ ْم يتعل ْم في المدرس ِة
الصحة
الوجبا ِ
ب) ال بُدَّ ِمن ت َ ِ
ت ِل ْل ُمحافظ ِة على ِ
رك َ
 )١٣أنا  :السّلم عليكم
الطفل :وعليكم السّلم ورحمة الله
أنا ِ :لم تبكي أنت؟

الطفل :أشعُر ألَم ال َب ْ
طن من الجوعِ.
يك؟.
عمل أ ِب َ
أنا  :أنا أسا ِع َ
دك .وماذا َ
مات أ ِبي قبْل سنة.
الطفلَ :
أنا  :أنَا آ ِسف ....وأين أمك؟.
ضا ماتَ ْ
ت...
الطفل :أمي أي ً
ُ
دك دائما.
أنا  :ال تحزن… أنَا
أكون ُمسا ِع َ
الطيب ِة
الطفل :شكرا يا أخي ...لكلماتِ َك ِ
عفوا ...هيا نأكل وعندي طعام.
أنا ً :
َّاي.
الطفل :وهل لك مش ِك ٌل في
ِ
إطعام َك إي َ
س.
أنا  :ال بَأ ْ َ
يحميك.
ضا .والله
َ
الطفل :شكرا لك أي ً
أنا  :آمين
 )١٤كان شيخ يمشي ال ُهوينا في طريق بغداد .فاجتمع الجماهير خلفَه وأخَذوا يسبونه باألقوال القبيحة .وكان
صا .وقد كانت عّلمات الشجة والقرح
يجيبهم وال ُ
الشيخ ال ِ
يرد عليهم ش ْيئًا .وأحالوا عليه ير ُجمونه بالح َ
ت ُ َرى في رأ ِسه ولكنه كان ساكتا.
 )١٥أين ُو ِلد إداشيري غوفيند ناير؟
َمتى ُولَد؟
ْ
هل حصل على الجائزة؟
* )١٦حقيبةُ ُمحمد جديدة
الدار مفتو ٌح
*باب
ُ
ِ
سلي ٌم
ُ
ؤمن َ
*قلب ال ُم ِ
لعب كرةِ القدَ ِم
 )١٧أ) جلس عدنان بجانب الميدان ِليُشاهد َ
ب) ش َّجعه عدنان على تقدمه بالتص ِفيق
ق كرةِ القدَم
ج) كانَت رغبتُه
اإلنضمام إلى فري ِ
َ
 )١٨السّلم عليكم ورحمة الله
أيها الحفل الكريم
الص ِحة" فأوال أقدم
أنا مسرور جدا إللقاء ُخطبة حول الموضوعِ "الرياضة البدنية والمحافظة على ِ
ظ عليها مسؤوليةُ
والحفا ُ
شكري وتقديري لله .الصحة ِن ْعمة من نعم الله تبارك وتعالى .حماية الصحة ِ
لو من
ُك ِل فرد في المجتمع .الصحة هي حالة تكامل سّلمة اإلنسان نفسا وبدنا ومجتمعا .ال مجرد ال ُخ ِ
الصحة .والخمر والمخدرات عد ُو اإلنسان واإلنسانية
ي يُسا ِعد ُنا للحفاظ على ِ
األمراض .والغدا ُء ِ
الصح ُ
ولل ُممارسة الرياضة البدنِي ِة دور بالغ في حماية صحة الفَرد .وهي تكون بالسِباحة وركوب الدرا َج ِة
وال َع ْد ِو وغير ذلك.
كّلمي
وهنا أخت ِت ُم
ِ
والله يحفظكم ويرعاكم
والسّلم عليكم

اللغة العربية
)١٩
اللغة العربية من أهم لغات العالم وأقدمها .وهي لغة رسمية لست وعشرين دولة في العالم ولغة
تقرر بها لدى هيئة األمم المتحدة .وهي لغة القرآن والحديث .وللقرآن الكريم
اإلنترنت أيضا .ولغة َّ
دور بالغ في محافظة اللغة العربية على أصالتها .تحتفل هيئة األمم المتحدة يوم  ١٨من ديسمبركيوم
والمهن المختلفة في مجال الترجمة والمواصّلت.
عالمي للغة العربية .وتفتح أمامنا أبواب الوظائف ِ
)٢١
احتفال يوم العالمي للغة العربية
ديسمبر ٨١
رحاب جامعة كيرال
 :مدير الجامعة
الرئيس
 :وزير التربية والتعليم
اإلفتتاح
كلمة التهاني  :رئيس قسم اللغة العربية
كلمة الشكر  :أستاذ قسم اللغة العربية
 )٢١كيف كانت حياتك في وقت دراستك؟
وما هي المشاكل والحوادث التي واجهتها في حياتك ؟
تكلم عن أول كتاب من أعمالك األدبية؟
وماهي المناصب التي توليتها؟
هل حصلت على الجوائز؟
ما نصيحتك للجيل الجديد؟
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