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2 Hrs.

Time Allowed:

Expected Answers/value points:
05 Marks

Section-A: Reading Skills
Q.1
Correct Answers:

(1x5) =5
 .1سبع سنوات مضت عليه / .فمضت عليه /سبع سنوات /سبع.
 .2طلبت زوجته زيتونا  /زيتونا.
 .3كان في بيته زيتونا ؟  :نعم.
 .4هذا الزيتون لصاحبك وليس من حقك أن تأخذ شيئا.
 .5ما سمع الرجل كالم زوجته ؟  :ال.
 .6وجد الرجل في الجرة غير الزيتون جنيهات ذهبية  /جنيهات ذهبية.
َ .7ف ِه َم التاجر من سر الجرة ،أن صاحبه قد وضع أمواله تحت الزيتون  /أمواله تحت الزيتون.
10 Marks

Section-B: Writing Skills

)(1x5

Q. 2 Fill in the blanks with correct words from the brackets:
Correct words:

 (B) .1للسباحة
 (C) .2مكتبة
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.3
.4
.5
.6
.7

) (Aمملوء
) (Bجميل
) (Aموجود
) (Dقاعة
) (Dأمام

(1x5) =5
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Q. 3 Correction of any five sentences:
Correct sentences:

تلبس سيدة قميصا أحمر.
ال أستطيع أن أرى جيدا.
هذه اآلنية مصنوعة من النحاس.
مشينا اليوم كثيرا.
عائشة تلعب مع مريم.
تلبس عقدا من الذهب.
وأنت أيضا تتذكرين األشياء التي ّ
تهم ِك فقط.
ِ

10 Marks
(2+3)=5

)Section-C: (Grammar and Translation
a) Grammar
Q. 4 Definition of Dual with three examples:
- 2 Marks for definition
- 3 Marks for three examples
اینثملایہینثتاکاالطقرعیبںیمدورپوہاتےہ  ،ینعدووزیو ایدواصاخ رپ ،ےسیج:
جاءني طالبان من املدرسة
ُ
اشتريت كتابين من املكتبة
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b) Translation
Q.5 Translation of three Arabic sentences:
- 1 Mark for one sentence

(1x3) =3
 زادہئالک ےالوک تااتےہ۔.1
 اہمترااکالاتکاہک ےہ؟.2

 دنہواتسنںیماچےئتہبیپتایتےہ۔.3
Q.6 Translation of Two Sentences into Arabic:

(1x2) =2
. هو ليس صديقي، ال.1
. كراستي في الحقيبة.2

Section-D: Literature
a) Prose

15 Marks

Q.7 Translation of any one Text Passages:

10 Marks
........مہدیمان یكرطفےئگ

Reference:
Lesson-13, Page: 48 )ألف
Lesson-16, Page: 57 )ب
Distribution of Marks:
Each paragraph should be divided into ten sentences/portions and each
sentences/portion carries one mark.
b) Poetry
Q. 8 Explanation of any three verses with reference to the context:
Lesson -18, Pages: 64 and 65
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(3+2)=5

Distribution of Marks:
- 3 Marks for explanation.
- 2 Marks for reference to the context.
:رتہمجہیےہ، ہیمظندنہواتسنےکنشجٓازادییكانمتبس ےیہکیئگےہ
اےانمواامنیكوقم (ھجترپ)اہللیكالسیتموہ۔
Poem:
 عيد استقالل الهند:نظم
 علي عبد الظاهر حسين:الشاعر
Prescribed Text book: Class (X)
Minhaj al-Talim al-Thanawi
CBSE, Shiksha Kendra
2, Community Centre
Preet Vihar, Delhi-110092
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