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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. 

 
1.  Read the following passage and select eight Separate pronouns. 

 

ت يا هو ولد مجتهد . زينب بنت ذكيّة. هي أخت حامد. أين أن. هم أوالد . أنتما نائمان فى الفصل
 أنتّن يا .ين سلمان ونعمان؟ هما فى البيتأ أنتم بائعون للفواكه خالد؟ أنا واقف على الّرصيف.

. بنات جالسات دون العمل. نحن اخوان  
 

8 

2.  Translate any twelve of the following sentences into English. 
 

.الّرّمان فاكهة  2- .هذان شرطيّان   -1 

-4 هو ولد مجتهد. .هذه مكتبة متجّولة   3-  

.محفظتهاهي سلمي وهذه .  6- .كّل غرفة  واسعة   5-  

.ساجد وهذا قلمههو   8- .حجرة المؤذّن صغيرة   7-  

.على عمود الكهرباء مصباح منير 01- للمسجد فناء واسع.  9-  

.وفي الحوض ماء شفّاف -00 هذه ماكينة الخياطة. 00-   

.أبي وأّمي جالسان في غرفة النّوم  

 

04- أخت حامد. هي   03-  

 

1x12 

3.  Match the following. 
 
1 Bushra ‘s house is far. نحن مدّرسان.  0 
2 This is a delicious apple هي بنت صغيرة.  2 
3 It is situated in a village. هما طبيبان.  3 
4 We two are teachers. طالب الكلّية أنا.  4 

1x8 
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5 She is a small girl. الّطابق االّول واسع.  5 
6 They two are doctors. هذه تفّاح لذيذة.  6 
7 The first floor is wide. هو واقع في قرية.  7 
8 I am a college student. 

 
.بيت بشرى بعيد  8 

 

4.  Write suitable Arabic word for the following pictures. 
 

 

2-  

 

1-  

 

 

 

 

 

1x2 

5.  Fill in the blanks with suitable predicate. 
 

/ولدان(تلك.........)سيّارة  
 

3- (/واقفةونجالس)......أولئك   2- (........)ولدان / ولدَأنت   1-  

 أنتما.........)رجالن/نساء(

 

6- (هؤالء........)رجل/بنات   5- /نائمة(..)كبير.......الّرجل   4-  

 

1x6 

6.  Write any nine meanings in English for the following words. 
 

 1 وسط 2 قريب 3 شفّاف

 4 حول 5 مرحاض 6 أسماء

 7 رائحة 8 مصنع 9 نتيجة

 بعيد

 

 11 غرف 11 طوابق 12

 

1x9 

7.  Read the passage and answer the following questions. 
 

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

هذا ر.بجوار المسجد عمود كهرباء على عمود الكهرباء مصباح مني . حجرة المؤذّن صغيرةكبيرة.

 .منه يب من المسجد و بيت خالد بعيدبيتي قر مسجد .هو واقع في جاليتنا.منظره جميل جدا.

مختلفة.  للسمك ألوان وفي الحوض ماء شفاف و سمك.رفي وسطه حوض كبي للمسجد فناء واسع.  
 

Questions االسئلة   

؟أين عمود كهرباء   2- ؟كيف حجرة المؤذّن   0-  

؟أين بيت خالد  4- ؟أين حجرة االمام   3-  

؟كيف منظره  6- ؟أين المسجد   5-  

 

1x6 

8.  Correct the following sentences and re-write. 1x6 
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-2 نحن ولد صغير  -0 هّن بنت مجتهدة   

-4 هذه أخ كبيرة لحامد -3 هو ولدان   

 أنتم جالستان في البيت

 

6- ذاهبتان الى البيتأنت    5-  

 

9.  Read the following passage and pick out eight Attached pronouns. 
 

متحانهّن هذا علم لونه أحمر، نتيجة اهذا كتابي ، وذلك كتابك. كيف دراستكما دراستنا مرضيّة.  
 ما؟ أبونا فيأين أبوك  و ساجد، و هذا قلمه. ه   .ما أسمائهم؟. أسمائهم خالد وسلمان ونعمانجيّدة. 

.ساجد وهذا قلمه هو أين زينب وبشرى ؟هما في دائرتهما. غرفة.ال  
 

1x8 

10.  Choose the suitable Arabic meaning for the following words. 
 
1 Study   دراسة بنت 
2 Bed room  االكل غرفة  غرفة النّوم 
3 Study room   غرفة الدّراسة غرفة النّوم 
4 Your book  بكاكت  كتابي 
5 Beside  بجوار تفّاحة 
6 Colony  رائحة جالية 
7 Far  أخت بعيد 
8 Office  مصنع دائرة 

 

 

11.  Complete the conversation. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

1x3 

12.  Fill in the blanks with suitable subjects. 
 

 .......جالس )أنتم/ هو(
 

2- -0 .......واقفتان )هما/ هّن(   

 ..........واقفة )هما/ هي(
 

4- -3 ........جالسات )نحن /أنا(   

0x6 

1- .............  

 

2- ............  

 

3- ............  

 

 

؟الّسالم عليكم -1  

 

؟كيف الحال -2  

 

؟ماسمك -3  
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 .........أوالد )هم / أنت(
 

6- -5 .........رجال )أنتّن/ هم(   

 

13.  Select Correct Arabic word from the bracket 
 

لتاب ( ..................  -قتاب     -) كتاب    
 

2- .رشيف ( ............. -رسيف  –)رصيف    -0 

ترحاض( .......... –برحاض  –) مرحاض   
 

4- جاقف  (  ............... –باقف  –)واقف    -3 

صيّارة ( ........... -شيّارة   –)سيّارة   6- كسجد (  ................. –مسجد  –بسجد )   -5 
 

End of the question paper 

1x6 

   
 

 

 

 

 


