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IDEAL INDIAN SCHOOL, DOHA-QATAR              

                        MODEL QUESTION PAPER: 2021-22 
                                           PERIODIC TEST-1       

                                           SL- ARABIC (NON-ARABS)   

                                                                                                       Max Marks: 40                                               

 Class: V                                                                                        Duration: 1.5 HRS    

                

Section - A – Reading Comprehension (5 Marks) 

I- Read the following paragraph and find out two nouns and two verbs       (½ x4 =2) 

 ؟في أّي وقت يخرج هو من البيت: خالد

 .إنّه دائما يخرج من البيت في الساعة السادسة صباحا: طارق

 ؟في أّي وقت يرجع هو إلى البيت: خالد

 .إنّه يرجع إلى البيت في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة صباحا: طارق

 ؟في أّي وقت يذهب هو إلى المصنع: خالد

II- Read the following paragraph and choose the correct answers for the following 

questions                                                                                                                   (1x3=3)      

 ؟ المدّرس: هل أخوك حامد أصغر منك أم أكبر

 راشد: هو أصغر منّي يا أستاذ فلذلك هو في الصف الثاني من المدرسة اإلبتدائيّة

 جالس بِجوارك؟ المدّرس: مااسم هذا الولد الّذي هو

 راشد: اسمه  خالد هو أطول منّي.

 المدّرس: كيف بيتك يا راشد ؟ أهو أوسع من بيت خالد أم  أضيق؟ 

 راشد: بيتي أوسع  من بيت خالد.

 ؟ما اسم الولد الذي جالس بجوار راشد( 1

 اسمه احمد )ج(                 اسمه خالد) ب(                    اسمه حامد)أ( 

 ؟أّي صّف يدرس حامد في( 2

 في الصّف الثاني )ج(         في الصّف الخامس )ب(          في الصّف الثالث  )أ(

 ؟أ بيت راشد أضيق من بيت خالد( 3

 بيت راشد أصغر‘ نعم )ج(بيت راشد أضيق    ‘ نعم )ب(      بيت راشد أوسع‘ ال )أ(
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Section - B- Writing (5 Marks) 

III-Choose the correct meaning of the following words                                     (½ x4 =2) 

 مريض (1

  elder(ج )                     younger )ب(                                  sick)أ(  

 األخبارا( 2

 the news( )ج                  television )ب(                   news papers )أ( 

 دائما( 3

  everyday)ج(                        always)ب(                         afternoon)أ(  

 َمصنع( 4

 school)ج(                    factory   ( )ب                              clock  )أ(

IV- Make a sentence using the following words                                                   (1x3 =3)                                                               

 اإلذاعة( 3       أحيانا( 2       أوسع( 1

 

Section- C- Grammar and Translation (10 Marks) 

V- Choose the correct plural of the following words                                         (½ x4 =2) 

 َمدرسة (1

 َمداِرس)ج(      مدرس )ب(      مدرسون)أ(   

 ( َمكتب2

 َمكتبون) ج(      َمكاتِب  )ب( ِمكتاب)أ(   

 أمّ ( 3

 أّمات)ج(    أّمهات )ب(  أَُمم )أ(   

 َخبر( 4

 خبرات)ج(     ِخبار)ب(     أخبار)أ(    

VI- Write the past tense ( الماضي الفعل ) of the following verbs                            (½ x4 =2)                                

 ( يَقول4( يَفتح       3( يَدُخل         2( يَقرأ                  1
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VII- Translate the following sentences into English                                               (1x3=3)  

 .هذا الميدان أوسع من ذلك( 1

 .الجمل أطول من الحصان( 2

  .الطّّلب يحفظون دُروسهم( 3

VIII- Translate the following sentences into Arabic                                              (1x3=3) 

1) When do you go to railway station? 

2) I saw there fifty five porters. 

3) The note book is cheaper than the book. 

Section-D- Literature (20 Marks) 

 IX- Translate the following passages into English                                             (5x2=10) 

 ؟عفي أّي وقت يذهب هو إلى المصن: خالد( 1

 .إنّه يذهب إلى المصنع في الساعة التاسعة والنصف: طارق

 ؟ومتى يرجع هو من هناك: خالد

 .إنّه يرجع من هناك في الساعة الثانية مساء تماما: طارق

 أ هو يذهب إلى المصنع مّرة أخرى بعد الظهر؟ : خالد

 ؟ماذا عملت أمس يا راشد: المدّرس( 2

 .ف وسمعت االخبار من اإلذاعةبقيت أمس في البيت وقرأت الصح: راشد

 ؟ من أّي إذاعة سمعت األخبار أيّها الولد: المدّرس

 .سمعتها من ثّلث إذاعات وهي إذاعة الرياض وإذاعة الكويت وإذاعة صوت أمريكا: راشد

X - Write the summary of the poem رضاء الوالدين in English                                  (1X6=6)                                              

XI- Complete the following lines from the poem                                                    (1x4=4)  

 ................  وأحبّوا                       ................ وأحسنوا ( 1

   يجزيكم..................                            فداء........ ............  

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

 

   


