ARABIC
Class: 10th

Session 2020 – 21

Maximum Marks: 50

Time allowed: 2.5 hours

SECTION A
)(10 Marks

)(Reading Comprehension

)Read the following passage carefully and answer the questions only in Arabic: (Any five) (2×5=10

خالد  :السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته.
راشد  :و عليكم السالم و رحمة هللا و بركاته.
خالد  :كيف حالك؟
راشد  :الحمد هلل ,أنا بخير و عافية.
خالد  :أين ذاهب أنت؟
راشد  :أنا ذاهب إلى باره موله.
خالد  :هل سافرت بالقطار من قبل؟
راشد  :نعم ,سافرت مرار و تكرار.
خالد  :و لكنني ما سافرت بالقطار حتى اآلن.
راشد  :سفر القطار سهل و مرتاح بالنسبة إلى الحافالت و البويصات.
خالد  :لماذا؟
راشد  :ألن القطار مسرع وجار على السكك الحديدية بغير وقوف.
خالد  :نعم ,هكذا سمعت.

1.

 هل أخذت التذكرة؟: راشد
. ما أخذت, ال: خالد
(a)

Extract any one definite noun ) (اسم معرفةfrom the above mentioned text:

(b) Fill in the blanks:
.و لكنني ما سافرت ___________ اآلن
(c)
ماذا سمع خالد من راشد عن القطار؟
)d)
هل سافر راشد بالقطار من قبل؟
(e)
أين ذهب راشد؟
(f)
لماذا سفر القطار سهل و مرتاج بالنسبة إلى الحافالت ؟

SECTION B
10 Marks

(Writing Skills)
2.

Translate the following sentences into Arabic:
1. What is your name?
2. Where do you live?
3. What does your father do?
4. In which class do you study?
5. What`s your father`s name?

(05 marks)

3. Fill in the blanks:

(3 marks)

.(الف) ذهبت _______ الجامعة
.(ب) ________ الكتب جديدة
.(ج) ________ الماء

4. Correct the following sentences:

(2 marks)

.(الف) ذهبت راشد إلى المدرسة
.(ب) المدرس موجودة في الفصل

SECTION C
10 Marks

(Grammar)
5. Define and illustrate )  (الفعل الماضيwith suitable examples.

(05 marks)

6. (a) Conjugate any one of the following verbs into Past tense:

فتح

)(ج

(ب) فعل

(2.5 marks)

جلس

)(الف

6. (b) Write the names of days of week in Arabic.

)(2.5 marks

SECTION D
20 Marks

)(Literature – Prose and Poetry

7. Translate of the following passage into English or Urdu:

)(10 marks

إِ َّن ِع َّدة َ ال ُّ
عش ََر َ
س َم َاوا ِ
ض ِم ْن َها أ َ ْربَعَةٌ ُح ُر ٌم ۚ َٰ َذلِكَ
َّللاِ يَ ْو َم َخلَقَ ال َّ
ب َّ
ور ِعن َد َّ
ش ْه ًرا فِي ِكت َا ِ
َّللاِ اثْنَا َ
ت َو ْاأل َ ْر َ
ش ُه ِ
الد ُ
ِين ْالقَيِ ُم.
ضحى  :كم شهرا فى السنة الهجرية يا أستاذ؟
األستاذ  :في السنة اثنا عشر شهرا.
ضحى  :ما هي يا أستاذ؟
األستاذ  :هي على الترتيب التالي:
شهر محرم .شهر صفر .شهر ربيع األول .شهر ربيع الثاني .شهر جمادى األولى .شهر جمادى الثاني.
.شهر رجب .شهر شعبان .شهر رمضان .شهر شوال .شهر ذو القعدة .شهر ذو الحجة
ضحى  :جزاك هللا خيرا يا أستاذ ,سأحفظ أسماء شهور السنة إن شاء هللا.

)(05marks

قلمي قلمي

محي األمم

8. Explain the following verses in English or Urdu:

هو مصباح

ماحي الظلم

فبه يفشو

نور الحكم

و به شرقي

و به كرمي
)(02marks

)9. Choose the correct answer: (any two

قرأ حامد كتابا
 in this sentence is :كتابا
(الف) الفعل

(ب) الفاعل

(ج) المفعول به

ذهب راشد إلي المدرسة
 in this sentence is :راشد
(الف) الفعل

(ب) الفاعل

(ج) المفعول به

خالد ذهب إلى السوق
 in this sentence is:خالد

(الف) المفعول به

(ب) الفاعل

)(03marks

(ج) المبتدأ

10. Fill in the blanks:

(الف) هؤالء __________ يلعبون كرة القدم.

( الولد ,الوالدان ,األوالد)

(ب) الجزار ذبح ________

( البقرة ,الخبز ,اللبن )

(ج) السماك شبك ________

(الدجاج ,السمك ,التفاح)

