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Q.1 Change the following sentences into negative.                                  (6 marks) 

 

لبابأمام ا أوقفو ما أألوالد  -  ٣         دخال فصلهما ما هما -٢    ذهبا الى المدرسة   ما ساجد وحامد -١  

.خرج من البيت ماهو -٦               جلست في البيت ما البنت -٥                       أخذ كتابا ما حامد  -٤  
 

Q.2 Write the following words with ال ,attempt any nine                                            (9 marks)     

                        

فصل ال -٧      شركةال -٦        كّراسةال  -٥     بنت ال -٤    رجل   ال -٣      ولدال -٢      بيتال -١  

طبيبال -١٢             مطارال -١١            كرسيّ ال -١١             دجاجةال -٩           مدّرسال -٨  

 
Q.3 Fill in the blanks with suitable separate pronouns.                                (4 marks) 

 

. فعلت ذلك يا حامد؟أنتهل   

ما فعلت ذلك  أنا ال .   
 

٢- . وقفتما في البيت؟ أنتما هل..   

..ما وقفنا هناك       أناال،....  

١-  

. ذهب الى المدرسة؟هوهل   

. ما ذهب الى المدرسةهو ال .  

٤-   أكلن الّطعام؟   .هنّ  .هل  

      .ماأكلن ألّطعامهنّ  ال،.
٣-  

 

Q.4 Read the following sentences and pick out eight verbs.                ( 8 marks) 

 

 تأكل
 

 تدرس تذهب ترجع

 تنام تخرج يلعبن تغسالن

ملتعا يحبّ   تطبخان يأتين 
 

 
Q.5 Change the following sentences into positive ones.                                 (6 marks) 

 

فى صّف واحد. أنتما  تدرسان  ٢. .تسبح في الماء أنت   ١.  

تعملون في شركة أنتم   ٤. .تجلسان معا أنتما   ٣.  

.هو  يأكل الّطعام  

 

٦. تجلس في الغرفة أنت    ٥.  

Q.6 Look at the picture and change the statements into masculine.    (6 marks) 
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هو يذهب الى . ..١

..المدرسة  
. 

 

هو يأ كل . ..٢

   الطعام وينام قليال

 

 

هويدرس في .  ٣

 الصّف الثّالث 

 

هي تذهب الى  .١

      ؟المدرسة
 

هي تأكال  . ٢

.الالّطعام وتنام قلي  
 

فى  هي تدرس. ٣

 الّصّف الثّالث.

  
 

Q. 7 Correct the following sentences.                             ( 6 marks) 

 

في الفصل .أنت تجلس٤شرب الشاي    . هي ت٣ن الخبز    انتن تطبخ  

   

٢.    اللبن انهما يشرب 

  

١.  

Q.8 Write the suitable Arabic words for the following. (Attempt any eight) (8 marks) 

 

 ١ مطا ر     ٢ االصدقاء ٣ شركة ٤ االشراف ٥ في هذه االيّام

أعمال الهندسة  ٨ الغداء ٩ كبار ١١ مؤدّب

   

 ٦ محطة ٧

 ١١ فى الميعاد ١٢ قليال      

 

 
Q.9 Translate the following sentences into English.  (6 marks) 

 

1. Hamid:I am an engineer, I am doing engineering works 

2. Khalid: What are you doing there? 

3. Hamid: I am fine praise be to God, these days I am working in Government company.  

4. Khalid: How are you O Hamid? What are you doing in these days? 

5. We are fine praise be to God,Now we are studying. 

6. Khalid: How are you O Nu’aman and Lukman? What is your work now? 

 

 

Q.10 Read the following passage and answer the questions given  below.  (6 marks) 

  
مجتهد ولد خالدنعم،  -١  

 
االبتدائية المدرسة من الثّالث الصفّ   فى يدرس هو -٢  

０-  
صباحا مدرسته الى يذهبهو-٣  
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مساء مدرسته الى يذهبهو-٤  
٥قليال وينام الّطعام يأكل هو المدرسة من الّرجوع بعد-٥  

غير مناسبال يقول ألحد شيئا-٦  
 

Q.11  Change the following sentences into positive ones.                                  (6 marks) 

 

 المدّرس د خل الفصل

 

٣- -٢ البنات شربن الشاي  -١ زينب  خرجت من البيت   

-٦ هما فتحتا الباب. -٥ خالد وحامد ذهبا الى المدرسة  -٤ االوالد أكلوا الّطعام   

 
Q.12 See the picture below and give correct answers for Khalid’s questions. 

 

 

(3marks) 
 

 

Q.13 Fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in brackets:         (6 marks) 

 

درسه.يكتب .التّلميذ  الّطعام تأكل هي  ٢   ١ 

الخبز  تاكالن أنتما  .  الشاي.يطبخنصديقات زينب    ٤   ٣ 

.الطعامتأكل انت .  ن اللحم بالسكي.تقطعان أنتما .  ٦   ٥ 
*********************** 

كيف الحال؟ -١  

 

ما اسمك؟ -٢  

 

؟ما اسم أبيك -٣  

 

 

.زين الحمدهلل  -١  

اسمي خالد.. -٢  

.اسم أبي خالد. -٣  


