SUMMATIVE ASSESSMENT – II, 2016-17
ARABIC

Class – X
Time Allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80

General Instructions:
The question paper is divided in to four sections:
Section –A
Reading Comprehension
Section-B
Writing
Section-c
Grammar
Section-D
Literature/Text books
(i) All questions are compulsory.
(ii) Marks are indicated against each question.

10 Marks
10 Marks
20 Marks
40 Marks

SECTION-A
READING - 10 MARKS
1

10

Read the following passage carefully and answer the questions only in Arabic.

 انوا تعطجنا.  ولوا قرنان طويالن وديل طويل.  لوا أربعٌ أرجل وعجنان وأدنان وفم. البقرة حجوان مفجد
ٌ األبقار مختلف.  البقرة تأكل الحشائش والحبوب.لبنا تصنع منى الزبدة والسمن والجبن والحلويات
 البقرة تحب األعشاب كل يوم.االلوان واألنواع ومنوا ما يكون لونوا أبجض او أحمر أو أسود
 والفالحون يحبون.  الناس في القري والريف يربون األبقار كثيرا. البقرة حيوان أليفة.
. األبقار
(a)

1

The dual form of  عجنis:

:أكتب مثنً كلمٌ عجن
ٌ عجن.  عجنان, عجون
(b)

1

Choose the plural from the given words.

.ٌاختر الجمع من الكلمات التالج
 أدنان,  حلويات, بقرة
(c)
(d)
(e)
(f)

ماذا تعطجنا البقرة؟

2

ما دا تأكل البقرة؟

2

من يربً األبقار؟

2

.ضع عنوانا مناسبا للفقرة

2

SECTION B - WRITING
(10Marks)
2

Write a paragraph in about 50 words in Arabic on anyone of the following
topics.
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.  كلمة في موضوع من الموضوعات التالية55 أكتب فقرة بالعربية في
بيتي

)ا

ب ) أستادي
ت ) مدرستي

OR
Write an application in Arabic to your teacher for three days leave.
. أكتب طلبا بالعربية الي عميد المدرسة الجازة ثالثة أيّام
Q3

2

Fill in the blanks .

. امألالفراغات
 بنات----------------  – جاء1
.ٌ أوالد الً مك--------------  ذهب-2
Q4

2

Correct the following sentences .

.صحح الجمل االتية
أ) شرب زينب الماء
.ب) حامد ومحمد واقف في الفصل
Q5

2

Make two sentences using marfooath

كون جملتين مفيدتين مستخدما بعض المرفوعات
SECTION –C (20 Marks)
Grammar & Translation
Q6

5

Define and illustrate the following.
(Plural and its types)

الجمع وأنواعها
Q7

5

Define and illustrate any four marfooath

. عرف ومثل أربعة من المرفوعات
Q8

5

Translate any five sentences into Arabic.

.ترجم خمس من الجمل االتية
.  ذلك الولد طويل1
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 2هل أنت أستاد؟
 3هذه كالب
 4تلك البنت أختي
 5أين تسكن في دهلي
 6كيف حالك يا سيدي؟
 7هنّ معلمات المدرسة.
 8هذ األستاد جديد.
5

Translate any five of the following sentences into Arabic.

Q9

ترجم خمسا من الجمل التالية الي العربية.
1 This is my book.
2 I have a car.
3 My book is on the table.
4 No ,I am a teacher.
5 This boy is active
6 Is he a student?0
?7 What is your name Sir
8 That is a school.
)SECTION- D (40 marks
11

Literature Prose & Poetry
Translate any two of the following passages.

Q10

أ -مدرذة البنات .هذه المدرذة العالية الثانوية للبنات .هي تقع قرب محكمة تيس
هزاري.هذه المدرذة واذعة وجميلة.لوابابان كبيران وجميالن .ؽيوا نحو خمذين
عرؽة الدارة الؾزول .تبدأ المدرذة من الؾزل اال ّول الي الثاني عرر .تدرس ؽيوا
البنات ؽقط .يبلؼ عددهنّ أكثر من ألف طالبة.تدرّ س ؽيوا من اللػات االنجليزية
والوندية واألرديةوالعلوم الجديدوالرياض والكمبيوتر وغيرها.تد ّرس ؽيوا علم
االجتماع وال ّتاريد أيضا .انّ التّلميذات مخلزات ومجتودات أيضاؽي دراذتونّ  .انّ
المدرذات ؽي هذه المدرذة مؤهالت ومخلزات أيضا.
ب -يسكن محمدوحامد وأحمد فً حارة سكنجٌ واحدة فً نجودلوً ويدرسون فً مدرسٌ
واحدة فً نجودلوً واقعٌ بالقرب من حارتوم.فً يوم خالل فترة االستراحٌ بدا
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محمد مريضا ولم يأكل شجأ .وتو ّجى مع حامد وأحمد الً مجدان المدرسٌ .فرأو بعضا
من الطالب يلعبون كرة القدم.انض ّم حامد وأحمد الجوم ولكن محمّد لم يشترك فً
اللعب والالعبجن.فوقف جانبا لجتفرّ ج علً اللعب والالعبجن.بعد قلجل من الوقت وقع
محمّد معشجاعلجى علً أرضجٌ المجدان.وذات يوم فً الصّ باح ذهب نبجل الً محطٌ
سكك الحديدفً نجو دلوً لحجز تذاكر السّفر.

ت -يوجد في الهند الهندوس والمسلمون والسيخ والبوديون والجينيون والمسيحيون.
وتوجد هنا لغات كثيرة علي غرار األديان.انّ الهندوس هم األغلبية في البالد .وهم
يعبدون االصنام واألشجار والسشمس والقمر والنّجوم وغير ذلك .يشكل
المسلمون األقلّية الكبري  .وهم موحّدون  .انّ المسلمين يعبدون هللا األحد .وال
يشركون به شيأ .أو شخصا أو شمسا أو قمرا أو نبيا .وتتبع دولة الهند نظاما
ديموقراطيا وتعتبر أكبرديموقراطية في العالم.انّ المطاطنين الهنود ينتخبون
ممثلين برلمانيين عن طريق االنتخبات للحكومات المحلية في الواليات.
Select the correct answer.

2

Q11

اختر الجواب الزحيح

-1هؤالء بنات ,هنّ طالبات مدرذتي .
 in the sentence isهن
أ) ضمير منزوب متذزل
ب) ضمير مجرور متّزل
ت) ضمير مرؽو ع منؾزل
 2أخرج الولد كتابين
 in the sentence isكتابين
 1تثنية منزوب
 2تثنية مجرور
 3تثنية مرؽوع
Fill in the blanks .
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15

امأل الفراغ.
-1

عندي  ------------اثنان ( أقالم ,قلمان ,قلم)

-2

هناك  ----------------مجتهد في الفصل( ولدان  ,بنت  ,ولد)
Explain any five of the following.

اررح خمذة من األبيات أالتية.

سالم هللا يا شعب السّالم

ويا مود الفالسفٌ العظام

لقد جاهدت فً صبر وعزم

وقابلت ال ّ
شدائد بابتسام

وعدت مظفرا حرا كريما

عزيز الجاه مرفوع المقام

بالدك ذات تاريخ مججد
أمدّ العاملجن بفلسفات
فمن أعماقنا أزكً التّوانً
3

Q13

عريق فً الحضارة و النّظام
أزاح ضجائوا حجب الظّالم
الجك نزفّوا فً ك ّل عام
أكتب الفكرة المركزية في اللغة العربية.

14

Give central idea of any one of the poem in Arabic.

من حنايا العريب  ,عيد استقالل الهند
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