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MODEL QUESTION PAPER, 2021-22 
    PERIODIC TEST-1 

 ARABIC-L2 (ARABS) 

CLASS: V                                                                                    Max Marks: 40 

                                                                                                    Duration: 1.5 HRS 

 

Section-A-Reading (6-Marks) 

 السؤال األول: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما يأتي؟      )6(
 التقويم الهجري في عهد الخليفة ُعَمر بن 

ُ
  ,الخطاب رض ي هللا عنهبدأت قصة

َ
 مجلسة

ُ
فعقد الخليفة

 في وضع تقويم   يعرفون به أمورَ هم و اتفقوا على أن يكون العام األول  في 
َ
االستشاري و استشاَر الصحابة

 التقويم  هو العام الذي هاَجر فيه النبي صلى هللا عليه و سلم و املسلمون من مكة إلى املدينة".

1-    
ُ
؟التقويم الهجري  في عهِد َمن بدأت قصة  

 في الفقرة الكلمة  -2
ٌّ
؟هي  اسم أو فعل...التي تحتها خط  

إلى أين هاجر املسلمون؟ -3  

 

Section-B-Writing (12-Marks) 

السؤال الثاني: ضع عالمة )√( جانب العبارة الصحيحة, و عالمة )×( جانب 

 العبارة غير الصحيحة؟ )2(
)  (                                    عام.                      1400مرَّ على بداية التقويم الهجري أكثر من  -أ  

م -ب دَّ
َ
ق
َ
ت
َ
 في مكاِنها وال ت

ً
لُّ ثاِبتة

َ
ظ
َ
(  )                           .                األمم التي تعتزُّ ِبَموُروثاِتها ت  

 ِبه العرُب قبل اإلسالمالتقويم الهجري  -ج
َ
ز َميَّ

َ
(  )                               .                          مما ت  

اب رض ي هللا عنه َمجِلَسه االستشاري عام  -د
ّ
 ُعَمُر بُن الخط

ُ
ليفة

َ
 الخ

َ
د
َ
(  )       .ه 17َعق  

 

 السؤال الثالث: اكتب معاني املفردات التالية باللغة االنجليزية؟    )2(          
ِفَيت

ُ
ق                                  ش

َ
                                    َعل

ُ
عوذ

َ
مريض                          أ  
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 السؤال الرابع: اكتب معاني املفردات التالية باللغة العربية؟    )2(
Family                             Sick                               Voice                        Need 

 

 

 (3) ال الخامس: اختر االجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي :ؤ الس
 :" أنا البحر الذي يهواه كل الناس" معنى كلمة " يهواه"  -أ

 يحبه.                      يحتفل به.                      يعجبه.                      يشتاق إليه.                     

 :كلمة " نقيا" " خذوا الركن الذي ما زال نقيا " معنى -ب

 ملونا.                         جميال.                           صافيا.                              ممتعا.                       

 :" أنا الساكن" مرادف كلمة " الساكن "  -ج        

 الغاضب.                    املرح.                          املستأجر.                       الهادي.                            

 

 

 (3) الفراغ باالجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: إمل ال السادس:ؤ الس

 حريصون على و طنهم.  -------إن  –أ 

 القطريات.               القطري.              القطريين.                القطريون.                      

 عرب انتشر صيتهم في العالم كله.   --------قرأت عن  –ب 

 مؤلف.                     مؤلفين.                  مؤلفون.                           مؤلفات                       

 ----------ج. ال تصغ إلى

 الكاذبتان.                 الكاذبان.                      الكاذبين.                 الكاذبون.                          

 

 

 

 

 



Page 3 of 4 
 

 

 

Section-C-Grammar  (10-Marks) 
 

 (2)  :للمفردات التالية  عكتب الجما: السؤال السابع 
.              .   نفاية            .  قنديل         .   أغنية  ِسرٌّ

 

 (2)   :التاليةاكتب األضداد للكلمات : السؤال الثامن 
 -أحباب            -الساكن           -  نَِقيٌّ           -الُمشرق 

 

 (2) :باللغة العربية لسؤالين اآلتيينأجب عن ا: السؤال التاسع 
 بها نفَسه؟ الصفات التي وصف البحرُ  ما -1

 ؟ من "أغنية البحر" إالَم يدعو الشاعر األطفال في املقطع الثاني -2

 

ِف "الجملة اإلسمية و الجملة الفعلية" باألمثلة؟ )2(
 السؤال العاشر:  َعر 

 

السؤال الحادي عشر: اختر الكلمة املرادفة ملا تحته خط من بين البدائل 

 التالية:   )2(

  عميق.
ج 
َ
 أ -  املسلمون يأتون إلى مكة من ف

القرية                    البادية                     مكان بعيد                      مكان قريب           

 ب – حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطى.

            صالة العصر                 صالة املغرب                صالة العشاء              صالة الخسوف
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Section-D-Literature (12-Marks) 
 

 السؤال الثاني عشر: ترجم الجمل اآلتية إلى اإلنجليزية؟  )3(
.أنت ولد صغير يا حامد ،فال تسافر بالقطار-1  

سلمى.ال تضحكي في الفصل يا  -2  

 كثيرا بشرى يا زينب ويا  -3
ً
.ال تأكال طعاما  

 السؤال الثالث عشر: ترجم الجمل اآلتية إلى العربية؟  )3(

1-Did you not read the lesson? 

2- The car is faster than motor bike. 

3- O Khalid ! What is the name of your school? 

 السؤال الرابع عشر: اكتب ترجمة القطعة اآلتية باللغة االنجليزية؟  )3(
يها الولد؟أ ماذا تعمل هنا:    ناظر املحطة   

.أنتظر هنا ملجيء القطار أيها الناظر     :  الولد            

.ال تقف هنا أيها الولد بل إجلس على مقعد   :  ناظر املحطة  

.هل يمكن أن أجلس على كرس ي موجود في تلك الناحية      :   الولد           

اقف" باللغة العربية؟  )3(  السؤال الخامس عشر: اكتب خالصة الدرس " سوق و

 

   
 
 

 

 

******************************** 


