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     MODEL QUESTION PAPER:2021-22 
                                     PERIODIC TEST-1, JUNE  

   ARABIC-L2 (NON ARABS) 

                                                                                             Max Marks: 40 

  Class: VII                                                                         Duration:1.5 HRS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section-A Reading (10-Marks) 
I.Read the following sentences and find out 5 passive voices. 

 (5Marks) 

صلي للا عليه و سلم يا عمر؟  رسول للا  وفي أَي سنة ُولد:   المدرس  

.    ُولد رسول للا صلي للا عليه و سلم عام سبعين و خمسمائة للميالد  :      ُعمر  

      ؟ و في أَي عام ُولدتَّ أَنَت يا ِهشام  :   المدرس

   .ُوِلدُت عام أَلف و تسع مائة و خمسة و تسعين من الميالد :   م   اهش

كتابك؟ إني ال أري كتابا أمامك يا سعد.أين   :  المدرس   

 سعد       : ُسِرَق ِكتابي يا فضيلةَ الشيخ.

   ؟يُْقتل آالف من الناس في الُحروب :      ُعثمان

؟ ُخلق اإلنسان من طين :       سعد   

؟  الُد كان متي فُِتح :  الُمدرسُ    

؟ الساعة السابعة إال الُربع الُدكان فُِتح:      َهاِشم   

تستطيعين أَن تذكري آية فيها مبني للمجهول؟ أَ .َيا َعائشةُ  :   الُمدرس  

نَعم، قال للا تعالي: ) و يسقي من ماء صديد(  :     عائشة  

II. Answer the following questions  from the passage. (5Marks)  

ُمدرس : ِلَم تَأخرَت اليوم يا هاشم؟ ال   
ُمتاِخرا.ن الد كان الُمجاور لبيتي فُِتح  هاشم     : أل  

: َمتي فُِتح؟   الُمدرسُ   
   الربع. : فُِتح الساعة السابعة إال     َهاشم

     ومتي يُفتح كل يوم؟  :  الُمدرس
َهاشم    : يُفتح كل يوم في الساعة السا دسة تماما.   
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 الُمدرُس : إني ال أري كتابا أَما مك يا سعد. أين كتابك؟ 
الشيخ. سعد     : ُسرق ِكتابي يا فضيلة   

 الُمدرس : متي وأين ُسرق كتا بك؟ 
إلي السوق؟  سعد     : ُسرق ِكتابي قبل ثال ثة أيام عندما ذهبتُ   

 المدرس : في أي شهرُولد رسول للا صلي للا عليه و سلم يا عثمان؟ 
 ُعثمان   : ُولد رسول للا صلي للا عليه و سلم في شهر ربيع األول. 

رسول للا صلي للا عليه و سلم يا عمر؟ المدرس : و أي سنة ُولد   
سبعين و خمسمائة للميالد.  ُعمر     : ولد رسول للا صلي للا عليه و سلم  

؟                                               متي فُتح الدكان الُمجاور لبيت هاشم  -س .1 

         ؟متي يفتح ذلك الُد كان كل يوم  -س .2

 3.                                                        ؟  ُسِرق كتاب سعدمتي   -س

  4.                                  ؟في أي شهر ُولد رسول للا صلي للا عليه و سلم -س

 ؟ ُولد رسول للا صلي للا عليه و سلم  في أي سنة -س.5

Section-B Writing (10-Marks) 

)3Marks(                          .II.Write the word meaning in EnglishI 

 هات.3                                  نسل. 2                                          ُمقر .1

Marks)4(                           .IV.Write the word meaning in Arabic 

1.The believer                 2.Streets              3.Is stolen     4.To wish    

arks)M3( .sbrve ngwifollo from the seoicv Make the passiveV. 

 1 َطلَب.3                                 دُخل.َي 2                                              عطَ قَ .

       Section-C-Grammar  (15-Marks)  

VI.Write the plural.                                                         (2Marks) 

 فَتاة . 2                                                                                      زلة.1

(2Marks)                                                    ..Write the oppositeIVI 

 يُْفتح  .2                                                                                    أم 1. 

s.given in bracket words ewith suitabl blanks the Fill inI.IVI 

(8Marks) 

 (   مكر و خديعة     تأخذني    فَضل         لعل       إن      الكتاب   جلساا        ُعمر (

.العلم ُمفيد_______ .1 
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 2.                                                    .الَكسالن ُمجتهد _____
.                                 أستاذ________َكأن .3 

 4.                                                                          .  ________َحيوان ذو____   الثعلبُ 
.                                                             ربي   5.هذا من____________

.انا مسكين _______اللص:"ال  أَخذ الُشرطي .6 
.؟ ست سنواتك_____ كم .7 

 8.                                            .عند الجد_____يا ناجية و نا دية

IX.Translate the following sentences into Arabic.     (3Marks) 

1- you can go now. 
2-They (plural male) can walk on the road. 
3-He can sleep here. 

Section-D-Literature (5-Marks) 

X.Complete the following poetic verses.                      (5Marks) 

  ....أَناملي وقَرعت تُ َعَضضْ                                          ذا فَكَّرت في ندمي عليهاإِ 

 فيها بالتمني ........... وأُفني                                          .........أُجن بزهرة الدنيا

..... لم تعف  لشر الخلق إن                                        َخيرا وإني ...... الناس يَظن  

                                                                                               

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


