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، والجعء الثاوي، والجعء الثالث. وعلى  الطالب أن حشخمل َصٍ الىضكت على زالزت أحعاء: الجعء ألاٌو

 ًجُب مً ألاحعاء ولها.

ت واإلاطلىب إحابتها ولها وليل ػؤاٌ ضكمان.   -1  (5x2=10)               ٌشخمل الجعء ألاٌو على دمؼت أػئلت إحباٍض

 (2x5=10)   ًحخىي الجعء الثاوي على أضبعت أػئلت واإلاطلىب إحابت أي مً ؤلازىحن منها وليل ػؤاٌ دمؼت أضكام. -2

 (1x10=10)             ث مً زالزت  أػئلت  واإلاطلىب إحابت ػؤاٌ واحس منها وله عشطة أضكام.       ًخيىن الجعء الثال -3
 

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 موضوعيت:أسئلت  -1

 ًطاز به: "كاهىن الحلىق اإلاسهُت"مططلح   .1

 (a )Human Rights Act (b )Criminal Law (c )Right to vote Act (d )Civil Rights Act 

 " على:الحطب ألاَلُتجسٌ " .2

(a )Civil war (b )Domestic violence (c) Nation building  (d) Sexual assault 

 :"Juvenile Delinquenciesمعنى " .3

(aحىىح ألاحسار ) (bحطائم الىباض ) (c )مؼائل اإلاطاَلحن (d) اإلاطاَلت 

 :"To stab s.o. to deathمعنى " .4

(a ) 
 
 ( b) اهدشف أهه جيء به مُخا

 
 طعىه حتى اإلاىث (d) جم كخله مً كبل( c)  أدطج دىجطا

 " :Adolescenceمعنى " .5

(a )ملابلت (b )مبالؼت (c )مطاَلت (d) مالظمت 

******* 

 



 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلت ذاث أجوبت قصيرة -2

 جطحم اإلاـطازاث واإلاططلحاث الخالُت إلى اللؼت العطبُت: -1

a. Archaeological Survey of India (ASI) 

b. Reference books 

c. The week-long World Heritage Week celebration 

d. Former joint DG of ASI 

e. Police station  

ت: -2  جطحم اإلاـطازاث واإلاططلحاث الخالُت إلى اللؼت ؤلاهيلحًز

 الطئِؽ الخىـُصي .أ 

 َُئت الؼصاء والسواء .ب 

  .ج 
 
 الشهازاث الطازضة إلىتروهُا

 اإلاعّسلتالسجالث الصحُت الىطىُت  .ز 

 جىغُم اإلاطهع الىطني للمعلىماث الصحُت .ٌ 

 جطحم الجمل الخالُت إلى اللؼت العطبُت: -3

a. Honor of the neighbor is one of the religious duties 

b. One who does not thanks human being will not thank God 

c. Cleansing teeth saves from several diseases 

d. Air pollution has become second habit of India 

e. A French tries to kill his wife on her denial over up-bringing of the dog 

ت: -4  جطحم الجمل الخالُت إلى اللؼت ؤلاهيلحًز

 حؼحر اإلاىاخ "دطط عاحل ًحخاج جحطوا" مثل ؿحروغ وىضوها. .أ 

ً إلى إحسار غؼط على الخسماث العامت. .ب   ًؤزي اضجـاع عسز اإلاهاحٍط

 ملُاض وؼمت. 3.3ًبلؽ عسز ػيان العالم الُىم  .ج 

حخـل بالُىم السولي لللػاء على العىف غس اإلاطأة في  .ز  ً الثاوي/هىؿمبر. 25ٍو  حشٍط

  “.هحً ال ش يء إشا لم وؼاعس بعػىا البعؼ. مً زون ألامل لِؽ لسًىا أي ش يء”جلٌى أهجلُىا:  .ٌ 

 

 

****** 



 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلتأسئلت ذاث أجوبت -3

 جطحم الىظ الخالي إلى اللؼت العطبُت:  .1

 On the night of 14 August at 10 pm, as children were collecting water from a water point 

in Sa’a Square, opposite the Aleppo Governorate Building, a mortar shell landed. It 

claimed the lives of 12 children. Why did that happen? There is nothing in the world that 

can justify such a horrific loss of life, nor an attack on vital water infrastructure. It appears 

that water had itself become a deadly weapon. I burst into tears when I found out about 

the incident. It was a life changing experience. We immediately changed our water supply 

strategy to protect children and prevent them from collecting water on the streets. 

ت: .2   جطحم العباضة الخالُت إلى اللؼت ؤلاهيلحًز

لألشخاص “ زون بىػيى”بسأ ول ش يء عىسما هععذ ؿخُل حساٌ عىس مضخت للمُاٍ في مىكع  

 ما جدؼبب الطىابحر الطىٍلت  
 
 في حىبا، عاضمت حىىب الؼىزان، حُث ػالبا

 
الىاظححن زادلُا

  واإلامخسة جحذ أشعت الشمؽ الحازة بحسور جىجطاث وجساؿع بحن الؼيان. 

جسدلذ بعس شلً إلاؼاعسة أحس الجحران اإلاسمىحن على الىحٌى ومسث ًس العىن إلحسي اليؼىة 

  ومىىتها مً الحطٌى على الطعاًت الصحُت بعس حعطغها العخساء حيس ي. 

 وهي أم  33بعُىنها اإلاخأللئت وشخطُتها اإلاتزهت، حعخبر آلان ػلىي أجى، البالؼت مً العمط 
 
عاما

لؼبعت أطـاٌ، وػُطت للجزاعاث في الحي الصي جلطىه. مً شجاض حٌى أزواث اإلاطبر اإلاؼخعاضة  

، وولما واهذ َىان مشيلت في زون بىػيى ؿئن ػلىي حعطؾ عنها وحعمل على إلى العىف اإلاجزلي 

  :  للمؼاعسة”إًجاز حلٌى لها. جلٌى
 
  “.ال أعطؾ إلااشا ًأحي الىاغ إلي طلبا

 جطحم العباضة الخالُت إلى اللؼت العطبُت: .3

Chinese Foreign minister Wang Yi spoke to External Affairs Minister S Jaishankar and the 

two leaders agreed to ‘cool down’ tensions on the ground ‘ as soon as possible’ and 

maintain peace and tranquility in the border area in accordance with the agreement 

reached between the two countries, an official statement said in Beijing. 

The telephonic conversation between the two ministers came after twenty Indian Army 

personnel were killed in the clashes with Chinese troops in the Galwan Valley in eastern 

Ladakh on Monday night, the biggest military confrontation in over five decades that has 

significantly escalated the already volatile border standoff between the two countries. 

 
****** 
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، والجعء الثاوي، والجعء الثالث. وعلى الطالب أن  حشخمل َصٍ الىضكت على زالزت أحعاء: الجعء ألاٌو

 ًجُب مً ألاحعاء ولها.

ت واإلاطلىب إحابتها ولها وليل ػؤاٌ ضكمان.   -1  (5x2=10)              ٌشخمل الجعء ألاٌو على دمؼت أػئلت إحباٍض

    (2x5=10)ًحخىي الجعء الثاوي على أضبعت أػئلت واإلاطلىب إحابت أي مً ؤلازىحن منها وليل ػؤاٌ دمؼت أضكام. -2

 (1x10=10)       ًخيىن الجعء الثالث مً زالزت  أػئلت  واإلاطلىب إحابت ػؤاٌ واحس منها وله عشطة أضكام. -3
 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 :موضوعيتأسئلت -1

 :الجواب الصحيح من الخياراث املتعددة فيما يليأجب بتعيين 

    إمياهاث  .1

places (a)                  )(b   easypossibility  ( c)                              Compatibility  (d)   

2. Insurance 

(aالخػمحن ) (bالخأمحن ) (cاملحاؿغت )  (dت  ( الخلٍى

3. Procreation  

(a) اإلاىث  (b) ؤلاهجاب والخىاػل  (c)الخياػل والدؼىٍف  (d )ال ش يء 

 جىمُت عمطاهُت .4

(a )Aristocracy (b )Colonialism  (c )bureaucracy   (d )Secularism 

 ؿجأة .5

(a )suddenly (b )gap    (c )morning    (d )speedy   

 

***** 



 (2x5=10) الجزء الثاني

 :أسئلت ذاث أجوبت قصيرة .2

 إلااشا ؟و  للمترحم أن ًيىن مخطـا بهماشا ًجب  -1

 الخالُت إلى اللؼت العطبُت: اليلماثجطحْم   -2

a. Current Accounting Period 

b. Indo-Arab Legal Seminar 

c. Extraordinary opportunity 

d. The Beauty of Indian Art  

e. Public Money 

تالخالُت إلى اللؼت  الجملجطحْم  -3  :ؤلاهيلحًز

 جطسًط ا إلى الؼعىزًت.الهىس ػابع أهثر السٌو  .أ 

ا بـ  ئؤلاماضاث جيص  .ب 
 
 ملُاضاث زوالض لسعم الاػدثماضاث في جطهُا. 10ضىسوك

 العطاق ًلترح حشىُل جىخل اكخطازي مشترن مع جطهُا واًطان. .ج 

ا. .ز  ازاث الجسًسة ػس   جططؾ مطجباث العاملحن بالسولت لشهط ًىلُى بالٍع

 الخلسم الاكخطازي اإلالحىظ.وىواوىال حعلً اػدثماض ملُىن زوالض في مطط بـػل  .ٌ 

  إلى اللؼت العطبُت: الخالي الىظجطحْم   -4

The traditional family has typically been represented as a father, mother, and one 

or more children.  In this traditional structure, the father was usually the 

breadwinner, meaning he would be the family’s primary source of income.  The 

mother, on the other hand, was usually the caretaker of the household, in that she 

would mind the children, the cooking, cleaning, and so on. 

 

 

****** 

 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 :طويلتأسئلت ذاث أجوبت -3

تالخالُت إلى اللؼت  العباضةجطحْم  -1  :ؤلاهيلحًز

ت،  ح باليؼبت للعسًس مً الىاطلحن باللؼت ؤلاهجلحًز ًبسو الؼلىن الـطوس ي مً الشيىي ػحر مٍط

الصًً ًلىلىن إن الؼلبُت جىلس الؼلبُت. بُس أن الؼلىن الـطوس ي، بحؼب بعؼ الخبراء، ضبما 

ًيىن في الحلُلت أؿػل للصحت. ؿلس دلطذ زضاػت في مجاٌ الطب الىـس ي البُىلىجي، عام 



أن محاوالث جحجُم اإلاشاعط الؼلبُت كس جطجبط بذطط ؤلاضابت بأمطاع الللب وألاوعُت  ، إلى2013

أحطتها حامعت جىؼاغ في أوػتن أن هبذ اإلاشاعط  2011السمىٍت، في ححن أعهطث زضاػت في عام 

 الؼلبُت كس ًسؿع الىاغ إلى ػلىن أهثر عسواهُت.

ؿالشيىي اإلاخىطضة والىثحرة كس ججعلً حعِش في وال ٌعني شلً أن الشيىي حعس زائما أمطا إًجابُا، 

لت ججعلً جطهع زائما على الجىاهب الؼلبُت. بُس أن  زوامت، هما أنها حعُس حشىُل السماغ بطٍط

طحع شلً إلى حس ما إلى أنهم هازضا  ً الـطوؼُحن كس ًخجىبىن َصا الخأزحر الجاهبي اإلاؤػف، ٍو اإلاخصمٍط

 اللػاًا الخاضحُت.ما ٌشخيىن مً حُاتهم الخاضت بل مً 

 :العطبُتالخالُت إلى اللؼت  الجملجطحْم  -2

The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral 

property corrects an obvious anomaly in the interpretation of a crucial 2005 

amendment to the Hindu Succession Act, 1956. The verdict settles the question 

whether the coparcenaries right of daughters comes into effect only if the father 

through whom they claim that right was alive on the day the amendment came into 

force. The apex court has now categorically ruled that the daughters’ right flows from 

their birth and not by any other factor such as the existence of their fathers. 

This led to the interpretation that the daughters’ coparcenary rights, being prospective, 

would not come into effect unless both the coparcener father and his daughter were 

alive on September 9, 2005. This position was crystallized in a 2015 judgment of the 

Supreme Court in Prakash and Others vs. Phulavati. This judgment now stands 

overruled.  

تإلى اللؼت  الخالي الىظجطحْم  -3  :ؤلاهيلحًز

مترو ماضهذ اإلاالىت لؼالػل مترو ماضهذ ومُني مترو ودحر ظمان وؿَطش ؿىوز جحطص شطهت 

ازة السائمت مىص أطللها ًىػف  ماضهذ، والتي جيخمي إلى مجمىعت شطواث مىطىض على جبىأ مىكع الٍط

مىطىض ضئِؽ مجلؽ إزاضة مجمىعت مىطىض في أوادط الدؼعُىاث مً اللطن اإلااض ي؛ لخيىن أٌو 

سدل مىغىمت ججاضة الخجعئت في شيلها الحسًث إلى مطط، لخخىلى بعسَا ػلؼلت ػىبط ماضهذ ج

 .كُازة مىحاث الخطىٍط الخالُت على مساض العلسًً الخالُحن

وحاء ًىم ألاحس اإلاىاؿم ألاٌو مً ماضغ لِشيل عالمت ؿاضكت في مؼحرة مترو ماضهذ ححن أطلم 

ط كطاع ججاضة الخجعئت في مطط، مططـى عبىز العػى اإلاىخسب للمجمىعت اإلاىحت الثالثت لخطىٍ

ط اؿخخاح مترو ػمىحت بعس إحطاء عملُت جطىٍط َُيلُت وحشؼُلُت ػحر مؼبىكت في  ححن كظ شٍط

 .َصا املجاٌ

 
****** 


