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MODEL QUESTION PAPER 2021-22 
 

PERIODIC TEST-1 
Second Language – Arabic (اللغة العربية) 

Class :  IX                  Max Marks : 40  

                                                           Time  : 11/2 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 :

 عليه هو علي بن أبي طالب )رضي هللا عنه ( رابع الخلفاء الراشدين ابن عم رسول هللا صلى هللا

 وسلم وصهره أسلم وعمره عشر سنين أو تسع أو ثماني سنوات .

فاطمة )رضي هللا عنها ( وهي سيدة نساء أهل الجنة ، ولد له الحسن والحسين منها وهما  تزوج

 عليه سيدا شباب أهل الجنة . كان من السابقين األولين في اإلسالم ولما هاجر رسول هللا صلى هللا

هللا  ىوسلم إلى المدينة أمره أن يقيم بعده بمكة حتى يؤدي عنه األمانات ، شهد مع رسول هللا صل

تخلفه على عليه وسلم بدار واحدا وسائر المشاهد االّ غزوة تبوك ، فان النبي صلى هللا عليه وسلم اس

كون على المدينة المنورة واعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم الراية يوم خيبر ، مخبراً أن الفتح ي

أيضاً :  صلى هللا عليه وسلم يديه وهو أحد العشرة المشهود لهم ب " الجنان " و قال فيه  رسول هللا

 ) انا مدينة العلم وعلي بابها (.

 وورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم فيه : ) من كنت مواله فعلي مواله (
 

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

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

 )أ(  يسلّم                             )ب(  يمنع                                )ج( ينكر

  (b) Singular of النساء is:                                                                                              (1M) 

" :الواحد لكلمة " النساءأكتب   

 )أ(  النسوة                           )ب( اإلمرأة                               )ج( إمرأتان
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(c). Answer the following questions:                                                                     (3 M) 

األسئلة اآلتية :أجب عن   

؟  )رضي هللا عنه( )أ( من هو علي   

؟ )ب(  متى أسلم علي رضي هللا عنه   

بمكة بعد هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم   ؟ )رضي هللا عنه()ج( لماذا بقي علي  

 Section –B (10 Marks) 

Writing Skills 

2) Fill in the blanks :                                                                                              (2M) 
:امأل الفراغ   

.الكتاب ................. الطاولة(.1)  

.الطالب .................المكتبة ( 2)  

3) Make two sentences in Arabic by using the following words :               (2M)                                                                              
:كّون جملتين بالعربية من الكلمتين التاليتين     

( مطعم2(. المصنع                  )1)  

4) Make two sentences in Arabic by using Demonstrative pronoun  and 
Preposition  :                                                                                   (2M)                      

:  مستخدماً اسم اإلشارة و حرف الجر 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                                    

  مكتبة المدرسة )ألف(

   مدرستي )ب(

  أستاذي )ج(

Section –C (10 Marks) 

Grammar & Translation  

6) Define and Illustrate  Demonstrative Phrase with examples :                (4 M)                        
: اإلشاريعّرف و مّثل المركب     
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7).Translate any Three of the following sentences into English:                  (3M)    
                                       ترجم ثالثا من الجمل التالية الى اال نجليزية :

.(. هذه مدرسته1   

. حديقة الجامعة كبيرة و جميلة( 2  

. ( رئيس القسم جالس في مكتبه3  

.  ( الهند دولة ديمقراطية عظيمة 4  

.( قد كتب المدرس الدرس على السبورة 5  

8). Translate any Three of the following sentences into Arabic:                  (3M)  
                                          ترجم ثالثاً من الجمل اآلتية الى اللغة العربية :

1) I went to the house of my teacher in the morning. 

2) The colour of his car is beautiful. 

3) These books are new. 

4) That library is clean. 

5) These two tables are broken 

 Section- D (15 Marks)  

Literature- Prose & Poetry 

    9). Translate the following paragraphs into English:                                        (5M)                                              
الى االنجليزية : جم الفقرة التاليةتر  

لى أنا هندّي . و الهند وطني. أحبُّ وطني كثيرا. نحن ُنحبُّ الّسالم. نحبُّ أْن نكون ع

في  البلدان الجارة. ال نحب الحرب مع الجيران و لكن يوجدِصالت حّب و سالم مع 

م : الطيار وطننا العزيز.في جيش بلدنا رجال اقوياء منه بلدنا جيش قوي للدفاع عن

يع و البّحار و المدفعي و الفارس. هؤالء كلهم يحبون الوطن. جيشنا القوي و جم

 المواطنين مستعدون للدفاع عن الوطن بشجاعة و بسالة.
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10).Choose the correct answer:                                                                                 (2M) 
 اختر الجواب الصحيح :

A. " هذه أشجار التفاح "           

اإلشارةاسم )ج(     مضاف )ب(      خبر ) أ(                  in this sentence is       هذه  

B. ""هذا مكتب البريد           

         خبر)ج(     مضاف إليه )ب(     مبتدأ ) أ(                  in this sentence is      مكتب البريد

 

  11). Explain the following poetic verses:                                                          (5M)                                                                 
 :   األبيات اآلتيةاشرح 

 i أشرقت الشمس و قد               ولّى الظالم هاربا
 ii فالشكر هلل األحد                    شكراً عظيماً واجباً 
 iii ماأحسن الّنور أرى                   فيه األمور باسمة

 iv  والطير تشدو سحراً                 على الغصون قائمة
 v ما أحسن النور البهي                 فيه أجّدعامالً    

 

    
 12).Write the central idea of the poem "الولد في الصباح  دعاء“                          (3M)                                 

"الصباحالولد في  دعاء لنظم"فكرة المركزية أكتب ال   
 
 
 
 
   

-End- 


