MODEL QUESTION PAPER:2021-22
PERIODIC TEST – I
)L2 ARABIC (ARABS
_______________________________________________________
Class: VIII

Max Marks: 40
Duration: 1.5 HRS

)Section- A: Reading Skills (10 Marks
 -1اقرا الفقرة التالية بغاية من اإلهتمام وأجب على األسئلة حسب اإلرشاد:
1- Read the following passage and do as directed:
(ألف)

ّ
إن اعدادا كبيرة من األطفال في مختلف أنحاء العالم غير قادرة على الحصولل
علوى التّعلوويم بسوبب هووضا األوهوا ي وهووضا يووا ّد الوى سووارة كبيورةي لووي ل طفووال
فحسبيبل ألسرهم و مجتمعاتهم وبلدانهم أيضاي فكلفة عدم تعليم طفل تفلق بكثيور
كلفووة تعليمووث حيوو تدووير الدّراسوواا إلووى ّ
أن األطفووال غيوور الملتحقووين بالموودار
يكسووبلن علووى مووده حيوواتهم العمليووة د ووم أقوول بكثيوور موون د وول الووضين نوواللا فر ووة
التعلوويمو وهووضا الخسووارة الماليووة الكبيوورة توواار توويايرا مباشوورا فووي ال ّملااقتصوواد
للمجتمعاا الّتي يعيدلن فيهاو
أ -استخرج أربعة أفعال مضار من الفقرة المضكلرة :
) )from the given paragraph. (4 Marksالفعل المضارع) a- Find out four Present tense
ب -إكتدف المعاني الصحيحة للمفرداا التالية:
b- Find the correct meaning of the following words:
)(2 Marks
 -1مجتمع :
 -2أسرة :

Hall
Help

Society
Family
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To collect
Hiding

(ب)
كان موالنا أبوالكالم آزاد عالما ماهرا مصلحا مشهورا وخطيبا مصقعا وزعيما سياسيا كبيرا .ولد في
مكة المكرمة سنة  1306هـ .قد تعلم موالنا آزاد القرآن في طفولته .وأخذ العربيةة وارردةةة عةن أبيةه خخيةر
الدةنخ وكانت العربية هي لغة أمه.
عادت أسرته إلى كلكتا في الهند .واستقربها ،وأكمل تعليمه بهةا .وكةان لةه عةةمةة قوةةة ور بةة دةدةدة
في التعليم والتعلم ،وقف حياته على خدمة المسلمين وعلى خدمة الوطن .واهتم آزاد باليقظة الفكرةة لمسلمي
الهند واتجه إلى ارصول الصحيحة لدةن اإلسالم وترك التعصب المذهبي والعادات القدةمة والبدع الضالة.
أ -اكتب الجمع للكلمات التالية :
)(2 Marks
أ -لغة

a-Write the plural of the following words:
ب -أصل

ب -أجب عن ارسئلة اآلتية:
)(2 Marks

b-Answer the following questions :

 -1من كان موالنا آزاد؟
 -2أةن ولد موالنا آزاد؟

)Section -B: Writing Skills (8 Marks
 -2اكتب المرادف للكلماا التّالية :
2- Write the synonyms of the following words :
)(1Mark
 -1تعدى._______________-
 -2ردى._______________ -

 -3اكتب المعاني للمفرداا التالية في العربية:
3-Write the meaning of the following words in Arabic:
)( 2Marks
Afflicted
Earlier
 -4اكتب األهداد للكلماا التّالية
4- Write the opposite of the following words:
)( 2Marks
 -1مؤمن

 -2أبيض

 -5أكتب المع ى للمفرداا التالية في اإلنجيلزية
5- Write the meaning of the following words in English :
)(3Marks
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-1مؤسسة

-2عام

)(12 Marks

-3استعاذة

-5أسرة

-4مجتمع

-6طفل

Section –C: Grammar & Translation

 -6اكتب الجمل للمفرداا التالية:
)(2 Marks
-2دولة
-1عسر

6- Write the plural :
-3أسير

-4دقيقة

 -7عين ظروف الزمان وظروف المكان في الجمل ااتية :
7- Determine the Adverb of Time and Adverb of place in the following
Sentences :
)(4 Marks
-1أنا أستيقظ صباح كل ةوم
-2أذهب الى المدرسة دا.
-3ةنام الفقير تحت الشجرة
-4أةن كنت أمس .؟
 -8ترجم الجمل التالية باللغة اإلنجليزية:
8-Translate the following sentence into English:
)( 3 Marks
 -1ال ةضحك أحد أمام ارستاذ.
 -2ليعلم خالد الخبر وليفرح به.
 -3جلس اروالد تحت الشجرة.
 -9ترجم الجمل التالية باللغة العربية:
9- Translate the following sentences into Arabic:
)(3Marks
1- My father reached the station in the evening.
2- I should work in this office.
3- No one should go to the market.

)(10 Marks

Section- D: Literature- Prose & Poetry

 -10ترجم الفقرة التالية باللغة اإلنجليزية:
10- Translate the following passage into English:
)(6 Marks

أسرع عمر الى بيته فأخذ ثيابا وطعاما وقدرا وسارمع زوجته.لما وصل الى الخيمة
وضع عمر القدر على الناروأخذ ةنفخ في النار والدخان ةتخلل لحيته.وزوجته دخلت
الخيمة لمساعدة المرأة التي فيها .بعد برهة ولدت المرأة ونادت زوجة عمر خبشر
الرجل بغالم ةا أميرالمؤمنينخ
 -11اكتب خالصة المنظومة " لك الحمد " باللغة العربية أو اإلنجليزية:
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11- Write central idea of the poem"  خلك الحمدin Arabic or English (4 Marks)
***************
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