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MODEL QUESTION PAPER: 2021-2022 

PERIODIC TEST - I 

Subject – Arabic (L2) 

Class:  X                              Max Marks: 40 

     Duration: 1.5 HRS 

Note: Unless otherwise required in a question, the answers may be written either in 

English or in Arabic. 

 المالحظة: اذا لم تحّدد لغة الجواب فيمكن أن تكتب األجوبة إّما في االنجليزية أو في العربية . 

 اكتب رقم التسلسل للسؤال قبل اإلجابة عليه . 

 

Section- A (5 Marks)  

 Reading Skills 

 

1- Read the following passage carefully and answer the questions in Arabic: 

 إقرأ الفقرة التالية بعناية و أجب عن األسئلة بالعربية : 

يوما رأى رجٌل ولداً يضرر ق ة ب ودوأ أس بررفنص ه أررال  أأ ه يضرر ويا و أأ ي نَ ا   رراأ  

ِ.  لّم  ال جل الط ب من الولد  ما ص و ةال: إرنموا من هي األرض ي نمكَ من هي ال رم والاليواأ 

يام  كا ت الط ب ت كن هي ويت ال جل تالت رعايت ص و ذات  ليٍّب و ذهن ويا إلى الفيت  مضت األ

جاِت نيمب إلى الغ هب و كادت تّ رررب اون ال جل  هو فت الط بل عّى الاليب و ةتّتيا  هطال ال جل  

ِ  ا ن اأ إه ا ن اأ   وعد هذه المشاهدة: إأم جزا

(a). Choose any other word for  َنََصح from given words:                     (1M)                               

: من الكمات التالية   "نََصَح"  ختر كلمة أخرى ل ا  

 )أ(  قال                            )ب(  َوَعَظ                                )ج( أهدى 

(b) Plural of القطة is:                                                                               (1M) 

 " : القطةلكلمة "  الجمع كتب ا

 )أ(  القطات                           )ب( القطط                                 )ج( القطين 

 

 

(c). Answer the following questions:                                                     (3M) 
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 أجب عن األسئلة اآلتية : 

من ةتل الاليب؟ )أ(   

من  أح الولد أأ ه يض ق الط ب؟ )ب(   

ما هو جزاِ ا ن اأ؟ )ج(   

 

 

Section -B (10 Marks) 

Writing Skills 

2- Fill in the blanks  with suitable words:                                                        (2M) 

: بكلمة مناسبة امأل الفراغ   

 . محبوب ______  .1

 . نظيفا _____     كان .2

 . خطيبا______  ما .3

 . ناضجة في البستان  ______ ال   .4

3- Make two sentences in Arabic by using the following words :               (2M)                                                                              

كّون جملتين بالعربية من الكلمتين التاليتين  :    

 المكتبة   -2                 القاعة -1

4- Make two sentences in Arabic by using Subject (Doer) and Object.     (2M)                      

ه. مستخدماً الفاعل و المفعول ب   بالعربية  جملتين كّون  

5- Write a paragraph in about 50 words in Arabic on any one of the following 

topics:                                                                                               (4 M) 

            كلمة في موضوع من الموضوعات التالية : 50اكتب فقرة بالعربية 

   الحديقة )ألف( 

 )ب( تاج محل  

 مكتبة  لا)ج( 
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Section – C (10 Marks) 

Grammar & Translation  

6- Define and Illustrate any TWO Mansoobat with examples :             (4M)  

   . المنصوباتثنين من اعّرف و مثّل 

7- Translate any Three of the following sentences into English:             (3M)  

                              نجليزية :لى اإلإترجم ثالثا من الجمل التالية 

(. مسلمات الهند مجتهدات. 1  

. ر( أخي مهندس كبي2  

( أين كتابك يا جميلة؟ 3  

( هذه الطاولة ثمينة. 4  

              . ( هّن يدرسن في الكلية5

 

8- Translate any Three of the following sentences into Arabic:              (3M)  

لى اللغة العربية : إترجم ثالثاً من الجمل اآلتية   

1) The keys are new. 

2) I want to go with you. 

3) No, I don’t know him. 

4) Is the library open today? 

5) This is a new bank                                          

 

 Section- D (15 Marks)  

Literature- Prose & Poetry 

    9- Translate the following paragraphs into English:                                   (5M)                                              

نجليزية : لى اإلترجم الفقرة التالية إ  

أ ّ أّوالأ نبّهار مادير المكتباة وقاال يلالم أن تاياد الكتااب  اداأ .  مرة لم يرّد طاالاب من المي ي كتااباا

أ ولكّنر لم يجده . مضاات خمسااة   أّيام في البحث  فبحث الطالب الكتاب في حقيبتر وفي بيتر أيضااا
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ففرضااااات عليار البراماة بمااّدل خمس روبياات عن كاّل يوما . ولكّن المبلا كاان كبيراأ للطاالاب 

 فرفات القضية إلى ناظرالمدرسة فصفح عنر البرامة.

10).Choose the correct answer:                                                                                 (2M) 

 اختر الجواب الصحيح : 

A. " ُفت القاعة "  نُّظِّ           

مبتدأ        )ج( نا ب الفاعل     )ب(فاعل     ) أ(                  in this sentence is        ة  القاع   

B.  "بحث الطالب الكتاَب في حقيبتر  "           

          مفاول بر)ج( نا ب الفاعل     )ب(     مبتدأ) أ(                  in this sentence is        الكتابَ 

  11- Explain the following poetic verses  in Arabic or English:                   (5M)                                                                 

:     باللغة العربية أو اإلنجليزية  األبيات اآلتية اشرح   

   إن الشار وجدان     ال يا طا ر الفردوس   أ

 ال الور و بهتان      و في شدوك شار النفس 

 في تاتد بالناس          فما في الخلق إنسان

 لي منك بالشار          فإنا فير إخوان و جد 

 أال يا طا ر الفردوس          قلبي منك ولهان

12- Write the central idea of the poem “عصفور الجنة” in Arabic or English:   

    (3M)  

. باللغة العربية أو اإلنجليزية  " عصفورالجنّة كتب الفكرة المركزية لنظم " ا  

   

▪▪◆◆◆▪▪ 

 


