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Name  Roll  Number  

 

General Instructions : 
. 

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

  Marks 

1.  Translate the following conversation into English.  
 

( أ )   

 خالد كيف حالك أيّها االستاذ؟
 المدّرس الحمدهلل انا بخير وعافية وكيف حالك أيّها الولد؟

بّا كثير. فلذلك أحبّك ح أيّها االستاذأنا أيضا بخير  الحمد هلل انّك رجل شفيق   خالد 
أين زميلك حامد؟ أنا أيضا أحبّك ألنّك طالب مجتهد وذوخلق حسن .  

(A) 
Khalid : O teacher how are you? 
Teacher: Praise be to God I am fine ,O boy how are you 
Khalid : I am also fine, praise be to God Verily you are kind o 
teacher, so that I love you very much. 
Teacher:  I am also love you verily you are hard working and well 
natured student.  

 المدّرس

(ب  )   

.ما ذا تعمل أنت في هذا الوقت ؟ لمدّرسا   
 نعمان في هذا الوقت أنا جالس دون العمل 

؟وماذا تعمالن أنتما يا خالد وياحامد ال تجلس دون العمل بل افعل شيئا.  المدّرس 

 خالد وحامد نحن نكتب درسنا.
 المدّرس ال تكتبا درسكما في الفصل بل اكتباه في البيت.

دبقيّة االوال هل نترك عمل حفظ الدّرس أيضا؟  

1x10 
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Teacher  :     what are you doing at this time? 
Nuaman :   At this time I am sitting with out work 
Teacher Do not sit without work but do something. What are you(both) doing 
Khalid and Hamid : we are writing our lesson. 

 
2.  Read the following passage and answer the questions given below. 

 

 سعاد ماذا تريدين أنت في هذا الوقت؟ زينب في هذا الوقت أريد الذّهاب الى محطة .
.أين أختك بشرى ؟ ما رأيتها منذ أسبوع زينب هي مريضة. فهي ال تخرج من البيت  سعاد 

أأنتما تدرسان في الصّف الثالث من  زينب نعم نحن ندرس فيها
 المدرسة االبتدائية

 سعاد

مدرسةمنطقة قريبة من الأانتما تعيشان في  زينب ال بيتنا بعيد جدّا من المدرسة  سعاد 
 

Questions االسئلة 
 

؟أين تريد هي الذّهاب  
 الى محطة سكك الحديد.

٢- ؟هل زينب صديقة سعاد   
 نعم زينب صديقة سعاد.

١-  

؟أبيت زينب وبشرى قريب من المدرسة  
 ال بيتهما بعيدحدّا من المدرسة.

٤- ؟هل بشرى أخت زينب   
 نعم بشرى أخت زينب.

٣-  

؟صديقة زينبأسلمى   
 نعم صديقة زينب.

٦- ؟فهل بشرى وزينب تدرسان في نفس الص   
ف.نعم بشرى وزينب تدرسان في نفس الص  

٥-  

 

1x6 

3.  Write the English meaning of the following words. Attempt any five  
 

 ۱ مؤدّبةPots ۲ well-manneredاالناء The garden ۳الحديقة

The chalkلمقاعدا ٦ الّطباشير Benches ۵ زرقأ Blue  ٤ 

 Proper ٨ doافعل Do not sit ۹ال تجلس
dealingمعاملةحسنة 

٧ 

 
 

1x5 

4.  Choose  the suitable Arabic word from the bracket. Attempt any six 

 
1.Black 2 أسود. Do افعل    3. Some 4 بعض. Student 5 تلميذ. Primary 6 ابتدائية. Love حّب 

7.Perhaps 8 لعل.Class 9 صف.A little 10  قليال.Teacher 11 مدرس.Blue 12 أزرق.Verily ّان 
 

 

( . انّ  الفصل،   ،مدّرس، خبز ،لقاء ،   لعّل ، بعض، حّب ،أزرق، ، طالب ، قليال)   

1x6 

5.  
 

 

 Complete the conversation. 
 

 
1x3 
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6.  

 
 
 

Write the following words with  ال. Attempt any six. 
 

كرسيّ ال  4- رجلال   3- بنتال   2- مدرسةال   1-  
مدّرسال  
 
 

8- -7 الدجاجة  ولدال  قلمال 6   5-  

 

1x6 

7.  Complete the following sentences by selecting appropriate word given in the 
brackets. 
 

( .درسك يا خالد  )اقرأ  / اقرءوااقرأ  
 

۲) (.في شركة  )تعمالن/ تعملنتعمالن(أنتما 1   

ال  .الي بيتنا يا سعاد)ال تذهبي/ال تذهبي
(تذهب  

 

٤) ( يفتح /..الدكان ) تفتحتفتح(هي 3   

(.هذا القلم يا راشد )خذ/خذاخذ  
 

٦) (خا)اطبخ/اطب الطعام يا بشرى ويا زينباطبخا (5   
  

1x6 

8.  Choose the suitable separate pronouns from the brackets. Attempt any four. 
 

....مدّرس)هو/ هما(.....  
 

)هم/هي(.تّجارهم ۳ / هّن(.مسرور  )أناانا ۲   ۱ 

/ أنانكتب درسنا) نحن 
 نحن(

. جالس  )هو /هي(هو ٦ (طالبات)أنت/ هنّ .هنّ . ۵   ٤ 

      
 

1x4 

9.  Correct the following sentences and re write them. Attempt any four. 
 

فى الفصل أيها الولد ال تضحك الطعام يابشرى ال تطبخي ۲   ۱ 

هذا  الكتاب ياسعادي خذ  دالي السوق في هذا الوقت ياحام ال تذهب ٤   ۳ 

عل المقاعد أيتها البنات اجلسن درسك يالفصل يا زينب واكتب يادخل ٦   ۵ 

    
 

1x4 

10.   Write different forms of negative commands. 

 
Don’t sit (you singular male) جلسال ت  1-  
Don’t sit (you dual male) ال تجلسا  
Don’t sit (you plural male) ال تجلسوا  

1x5 

؟الّسالم عليكم -١  
 

؟ماسمك  -٢  
 

؟من أنت -٣  

 
 

وعليكم -١
. اللسالم  

 
اسمي.......-٢  
 

أنا طالب -٣  
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Don’t sit (you singular female) ال تجلسي  
Don’t sit (you dual female) ال تجلسا  
Don’t sit (you plural female) ال تجلسن  

 

11.  Read the Passage and pick out six negative commands. 
 

شيئا. وماذا تعمالن  ال تجلس دون العمل. بل افعل .التعملين شيئا فوربعد الّطعام بل استرحين قليال قبل العمل

. التتركوا هذا العمل خالد ويا حامد؟ نحن نكتب درسنا. ال تكتبا درسكما فى الفصل بل اكتباه في البيتأنتما يا 

عد الّطعام بل بل احفظوه هنا فى الفصل. ال تذهبي الى البيت.  التخرجا من الفصل. التعملين شيئا فورب

 استرحين قليال قبل العمل.

 

ا ال تعملين               ال تجلس              ال تكتبا            ال تتركوا            ال تذهبي       ال تخرج  
  

1x6 

12.   Conjugate the verb.  

 
1  Sit ( you singular male ) 1 اجلس-  

  Sit ( you dual male ) اجلسا  

  Sit ( your plural male ) اجلسوا  

  Sit ( you singular female ) اجلسي  

  Sit ( you dual female ) اجلسا  

  Sit ( you plural female ) اجلسن  
 

1x5 

13.   Read the following passage carefully and pick out Eight verbs.  

 

ين في هذا ماذا تريدأانتما تذهبان الى المدرسة؟أين تعيش صديقتك سلمى؟ أأنتّن تذهبن الى المدرسة معا؟
درس فيه. . نحن ن؟الوقت. ما رأيتها منذ أسبوع ؟ أأنتما تدرسان في الّصّف الثّالث من المدرسة االبتدائية

.أأنتما تعيشان في منطقة قريبة من المدرسة  
 

 تعيش      تذهبن        تذهبان          تريدين       رأيت      تدرسان           ندرس     تعيشان
 

1x8 

14.  Convert the following sentences into negative ones. 
 

.يعملن في مصنع أيضا ال هنّ   2- .تجلس في الفصلالزينب    1-  

تشربان الشاي. السعاد وسلمي   4- .تقفل الدكان ال هذه المرأة   3-  

.يدرسن في مدرسةال  هؤالء البنات   
 

6- يجلسن معها. ال صديقات زينب   5-  

 

1x6 

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


