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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 eight attached pronouns. 
 

ما في هذا علم لونه أحمر، نتيجة امتحانهّن جيّدة. ما أسمائهم؟. أين سلمان ونعمان؟ ه  
بك. غرفة. هذا كتابي ، وذلك كتاما؟ أبونا في الو ساجد، و هذا قلمه. أين أبوك  ه   مصنعهما.

.ساجد وهذا قلمه هو   
 

1x8 

2.  

 
Correct  the following sentences and re-write them.  
 

كيّةوبنت ذه  2- ي ولد مجتهده   ١-  

م طبيبه  4- -3 هو نساء   

-6 أنتم يا ولد -5 أنتّن يا بنت   
 

1x6 
 

3.  Read the passage and answer the following questions. 
 

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

مك ألوان للس وفي الحوض ماء شفاف و سمك.رض كبيفي وسطه حو للمسجد فناء واسع. منه.

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

بجوار المسجد عمود كهرباء. على عمود الكهرباء مصباح منير. االمام كبيرة.  

  
Questions االسئلة   

-2  كيف ماء الحوض؟ ؟أين المسجد   1-  

؟بيت خالدأين   4- -3 ما على عمودالكهرباء؟   

-6 كيف حجرة االمام؟ -5 أللمسجد مئذنتان عاليتان؟   

 

1x6 
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4.  Fill in the blanks with suitable subjects. 
 

(..جالس )أنتم/ هو.....  
 

٢- / هّن(...واقفتان )هما....   ١-  

/ هي()هما...واقفة .......  
 

٤- /أنا( ..جالسات )نحن......   ٣-  

/ أنت( ....أوالد )هم.....  
 

٦- )أنتّن/ هم( ..رجال.......   ٥-  

 

1x6 

5.  Read the following passage and select eight separate pronouns.  
 

. أين هو ولد مجتهد . زينب بنت ذكيّة. هي أخت حامد. أين أنت يا خالد؟ أنا واقف على الّرصيف

بنات جالسات  اان فى الفصل.أنتم بائعون للفواكه. أنتّن يسلمان ونعمان؟ هما فى البيت. أنتما نائم

.هم أوالد. دون العمل. نحن اخوان  
   

1x8 

6.  Choose the suitable Arabic meaning for the following words. 
1 water-basin  حوض دكاكين 
2 room  خضر غرفة 
3 middle  وسط مركز 
4 wide  ّسّماكال واسع  
5 uncle   ّخاسر عم 
6 also  أيضا زمالء 
7 sister  ثّيابال  أخت 
8 factory  

 

 

 أصدقاء

 

 مصنع

 

1x8 

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

.مام كبيرةاال حجرة  2- .زينب بنت ذكيّة   1-  
.هو ولد مجتهد  4- .هذا جهازالتّلفيزيون   3-  

.الّرّمان فاكهة  6- .له ثالث طوابق   5-  
-8 هذان شرطيّان. .هذا مسجد هو واقع فى جاليتنا   7-  

-11 للمسجد فناء واسع. .منظرالمسجد جميل جدّا   9-  

-12 بيتي قريب من المسجد. .هذه ماكينة الخياطة   11-  
 هذه مكتبة متجّولة.

 
14- .أخت حامد هي   13-  

 

1x12 

8.   Write the English meanings of the following words, ( attempt any eight.) 

 

 1 جالية 2 مسجد 3 واسعة

 4 دائرة 5 حّمام 6 طيّبة

 7 فناء 8 تلميذ 9 علم

 بعيد

 

 11 جدّا 11 حجرة 12

 

1x8 
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9.   Fill in the blanks with suitable predicate. 
 

 هذان.........)بنت/ولدان(
 

3- (جالس/واقفة)البنت......   2- واة/كتاب(هذه.........)د   1-  

-6 أنتما.........)رجالن/نساء( (هؤالء........)رجل/بنات   5- ..)نائم/نائمة(.....الولد..   4-  
 

 

1x6 

10.  Write suitable Arabic word for the following pictures. 
 

 

2-  

 

1-  

 

 

 

 

 

1x2=4 

11.  Match the following. 

1 The boy is sleeping. ائهم؟ما أسم  ١ 
2 That is your house. ٢ أين أبوكما؟ 
3 My mother is in the room. الولد نائم.  ٣ 
4 What are their names? أّمي فى الغرفة.  ٤ 
5 Where is your father? .٥ ذلك بيتك 
6 They two are men. .٦ هذه دّراجة بخارية 
7 She is a small girl. .٧ هما رجالن 
8 This is a motorbike. بنت صغيرة. يه  ٨ 
    

 

1x8 

End of the Question Paper. 


