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Name  Roll  Number  

 

 

1. All questions are compulsory. 
2. All answers should be written in the answer sheet provided. 

  Marks 

1.  Read the following passage and pick out five nouns. 
 

بعيد  هذا مسجد .هو واقع في جاليتنا.منظره جميل جدا.بيتي قريب من المسجد و بيت خالد

ك ألوان منه.للمسجد فناء واسع.في وسطه حوض كبير.وفي الحوض ماء شفاف و سمك.للسم

.مختلفة.للمسجد مئذنتان عاليتان.فيه حجرتان و هما حجرة لإلمام و حجرة  للمؤذن  

 
مسجد  بيت فناء  

 سمك حوض 
  

 
 

1x5 

2.  

 
Correct  the following sentences and re-write them  
 

الدّجاجة صغيرة تلك  2- الولد صالحون ذاه   ١-  

القاموسان  ذانك  4- مدرسة. هو صغير. هذه   3-  

سيّارة لعّمي هذه  6- الدّكان مسلم صاحب هذا   5-  
 

1x6 
 

3.  Read the passage and answer the following questions. 
 

ق هذه مدرستي هي صغيرة ال كبيرة. مبناها عال. وهو متكّون من ثالثة طوابق . لكل طاب

ى . دائرة عميد المدرسة على الطابق االرضّي. وهو جالس ففصلى  هذا  بضعة  متكّون من

ستنا لمدر . لمدرستنا طالّب كثير مخلصون ومدّرسات مخلصات الدّائرة. لمدرستنا مدّرسون

ئرةالعميد فّراش.كرسّي الفّراش موجود عند باب الدّائرة. ملعب صغير.لدا  
 

Questions االسئلة   

1x6 
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؟كيف مبناها  

 

.مبنى المدرسة عال   

2-  هل المدرسة صغيرة؟ 

 

ةنعم المدرسةصغيرة.ال كبير  

1-  

؟لدائرة العميد فّراشانأ  

 ال دائرة العميدفّراش واحد.

4-  أين كرسّي الفراش؟  

ب باكرسّي الفّراش موجود عند 

 الدّائرة. 

3-  

 كيف المدّرسون والمدّرسات؟

المدّرسون مخلصون والمدّرسات 

 مخلصات.

6-  أهومتكّون من ثالثة طوابق؟ 

.نعم هومتكّون من ثالثة طوابق  

5-  

 

4.  Fill in the blanks with suitable subjects. 
 

()أنتم/ هي .نائمةهي  
 

٢- / هّن()هما .ذكيّتانهما.   ١-  

/ هي(هنّ ) .بناتهنّ   
 

٤- /أنا( )نحن جالسوننحن    ٣-  

/ أنت( ام)ه .جالسانهما  
 

٦- )أنتّن/ هم( .أوالدهم   ٥-  

 

1x6 

5.  Fill in the blanks with suitable words of demonstration. Attempt any five. 
 

.االوالدهؤالء  3- .الرجلهذا   2- .المهندساتهؤالء   
 

1-  

الصديقتانهذان   
 

6- تان.الطالبهاتان   5- .المدرسونهؤالء .   4-  

.العلبتانتانك    8- .البنتهذه   7-  
 

1x5 
 

6.  Read the following passage and select eight verbs.  

 

صاب الجيب.الق هي كتبت الدرس .قرأت الدرس أخذت القلم.أنت  أنا جلست تحت ظّل الشجرة 

دخل  حامد .لس على الطاولة. هو جأنت يا نعمان جلست فى الفصل وكتبت الدرس.قطع اللحم

  . بشرى كتبت درسها وأنت يا سعاد لعبت بالكرة.البيت
 

 جلست كتبت قرأت حلست
 قطع دخل لعبت جلس

 

 

1x8 

7.  Choose the suitable Arabic meaning for the following words. 
 
 
1 Shoes   االحذية 

1x8 
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2 Purchase   شراء 
3 Shops   دكاكين 
4 Office boy  ّراشف   
5 Near  عند  
6 Office   دائرة 
7 Around   حول 
8 Market  سوق 

 

 

 

8.   Translate any ten of the following sentences into English. 
 
 

-2 أنت يا بشرى أكلت الّطعام. .أنت نظرت الى الّزهرة   ١-  
.هذه سوق أسبوعية  4- .هذه المرأة غنيّة   3-  

-6 هذا خالد وهوزميلي فى الفصل. .في دّكان البقّال خضر   5-  

-8 في مدرستنا طالب كثيرون .هذا مسجد هو واقع فى جاليتنا   7-  

-0١ للمسجد فناء واسع. .منظرالمسجد جميل جدّا   9-  
-١٢ بيتي قريب من المسجد. ّرجل نشيط.ال هذا   11-  

 هذا دّكان الثّياب.

 
14- .ذلك دّكان الفواكه   13-  

 

1. You looked at the flower 2. O Bushra you ate the food 
3. This women is rich 4. This is a weekly market 
5. There are vegetables in the grocer’s 

shop 
6 This is Khalid and he is my 

classmate. 
7 This is a mosque it is situated in our 

colony 
8 There are many students in our 

school. 
9 Mosque ‘s scene is very beautiful 10 There is a spacious courtyard for 

the mosque. 
11. This man is active. 12. My house is near to the mosque. 
13 That is a fruit shop 14. This is a cloth shop. 

 

1x10 

9.   Write any six English meanings of the following words. 
 

  Office 3 دائرة   Building 2 مبنى    Shade  ّ1 ظل 

  A few 6 بضعة  Two rosesخضر 5 الوردتان Vegetables 4 

    The cock خاسر 8 الدّيكLoser 7 
 

1x6 

10.   Write the following verbs in Arabic. 
 

 

1 He entered 2          دخل You (m)  entered َدخلت  

3 You(f) entered ِدخلت  
4 We  entered دخلنا 

5 I  entered ُدخلت  
6 She  entered 

 
ْدخلت  

(ْتدخل           َتدخل     ِتدخل     ُتدخل      نادخل         دخل)  

1x6 
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11.  Write suitable Arabic word for the following pictures. 

 

 

2-  

 

1-  

نّومغرفة ا  
 

 االوالد 

 

1x2 

12.  Match the following. 

1 Every floor has bathroom لكل طابق حّمام.  ١ 
2 Those are two camels ٢ ذانك جمالن 
3 The boy is sleeping. ٣ الولد نائم 
4 My mother is in the room ٤ أّمي فى الغرفة 
5 That is your house. .٥ ذلك بيتك 
6 Those are two (f)teachers مدرستانتانك ال  ٦ 
7 That (female) teacher ٧ تلك المدرسة 
8 These two students ٨ هذان طالبان 
    

 

1x8 

13.  The words below are not in the correct order. Make suitable sentences by putting 

the words in the correct order.(any four) 

السبّورة. علىكتب المدّرس   2- الكرسي. على جلس المدرس   1-  

من البيت حامدخرج    4- الّطعام اكلت بشرى    3-  

.ظّل  الّشجرة تحت جلس  هو   6- لبيتاالى ذهبت  أنا     5-  
 

1x4 

 

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


