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

.الشاي   شرب هو ..  
 

۲) ا(الرجال دخلو1   

  .في المدرسةتدرسأخت حامد 
 

٤) .الى الّسوقذهبت (البنت  .3   

اللبن  أشرب أنا .  ٦) .الفواكهتحب (هي .5   

الى المدرسة تذهبون انتم .  8) .الوردة نقطف( نحن 7   
 

1X8 

2.  Convert the following sentences into positive. 
 

.البنت المجتهدة تفوز في االمتحان  2- .أنتما تأكالن السمك   1-  

.المدرسون يكتبون على الّسبّورة  4- .أنتما تجلسان معا   3-  

.أنتّن تخرجن من المدرسة  
 

6- .أنت ال تطبخين الغداء   5-  

 

1X6 

3.  Choose the suitable Arabic word from the bracket, attempt any six. 

 
1.The dinner  2. The lunch 3. The garden 4. A little 5. Primary 6. A week 

7.Since 8.Class 9.Area  10.Sick 11.Very 12.At this time 
 

( قليال  ،بعد ،  أسبوع ، ألعشاء،  الحديقة ،  أفراد ،  الغداء ،  جدّا ،منطقة،  منذ)   

½x6=

3 
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4.  Write any six meaning in English for the following words.   
 

 Separatelyأخت ۳ على حدةSister ۲  I intend ۱ أريد 

 ٤ By bus بالحافلة On time ۵ في الميعاد ٦ Together معا

 ٧ Eldersالكبار ٨ Veryجدّا Unsuitable ۹غير مناسب
 

1X6 

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

 ال أنا ما فعلت ذلك.
  No , I did not do that 

2-  هل أنت فعلت ذلك يا حامد؟ 
O Hamid did you do 

that? 

1-  

 ال نحن ما وقفنا هناك.
No We did not stay at home 

4-  هل أنتما وقفتما في البيت؟ 
Did you stay at home? 

3-  

 هوولد مؤدّب أيضا.
He is well mannered boy also 

6-  والداه يحبّانه حبّا شديدا. 
Parent love him 

5-  

.أنا أعمل في شركة حكومية  
I am working in govt. company 

8-  أفراد اسرته يحبونه جميعا. 
Every individual of his 

family love him. 

7-  

 نحن بخير وعافية الحمدّلّل.
We r fine praise be to God 

ك بأعمال المحاسبة.نقوم هنا 11  
We undertake eng works 

9-  

 هي مريضة. فهي ال تخرج من البيت.
She is sick there fore she did not 

 ال بيتنا بعيد جدّا من المدرسة. 12
No our house is far away 

from school 

11 

 أين تعيش صديقتك سلمى؟
Where is your friend salma? 

 
 

 ال نحن نذهب بالّسيّارة.   14
We go by car   

13 
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6.  Read the conversation and answer the following questions given below. 

 
Questions االسئلة 

 

؟ماذا يعمل بعد الّرجوع من المدرسة  
 يأكل الطعام وينام قليال

٢- ؟متى يذهب خالد الى المدرسة   
 صباحا

١-  

ولد مجتهد. هو يدرس فى الصّف الثاّلث من المدرسة االبتدائية. يذهب الى خالد 

مدرسته صباحا ويرجع منها مساء. بعد رجوعه من المدرسة هو يأكل الّطعام وينام 

قليال. اليقول الحد شيأ غير مناسب. والداه يحباّنه حبا شديدا. هما اليمنعانه من اللعب 

. هو يدرس في الصف الثالث من المدرسة لنجاحه. هم يفرحون بلقائه. ويدعون هللا 

.االبتدائية. هو يذهب الى المدرسة في الميعاد  

1X6 
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؟في أّي صّف هو يدرس  
 ثالث

٤- ؟هل خالد ولد مجتهد   
 نعم

٣-  

 أوالداه يمنعانه من اللعب؟
 ال

6- ؟متى يرجع هومن المدرسة   
 مساء

٥-  

 

7.  Find out the word without spelling errors. 
 

 1-  مدرسة 

-2 طعام     

 حديقة
 

  3-  

-4 مهندس    
 
 

 5- مجتهد   

 

    
 

1X5 

8.  Write the following words with  ال.(harkat is compulsory)any six 
 
 

مدرسةال  4- حياةال   3- طعامال   2- حديقةال   
 

1-  

صدقاءاأل  8- شرافاال   7- بيتال  عشاءال 6   5-  
 

½x6=
3 

9.  Correct the following sentences and re write them. 
 

ال تقفان تحت الّشجر. هما الى الّسوق. انهما تذهب ۲   ۱ 

عملون في شركة حكومية.أنتم ت تجلسان في الفصل. ماأنت ٤   ۳ 

تجلس معا. انت تجلسون على الكرسيّ  هم 6   5 
 

1X6 

10.   

 

 
 
 

 

 

الّسالم عليكم.  خالد  : 
 أحمد : وعليك الّسالم
 خالد  : صبا ح الخير

.صباح النذور.  أحمد : 

كيف الحال؟.  خالد  : 
 أحمد : زين  بخير الحمد هللا.

 خالد  : من هذا؟
 أحمد : هذا أب

.شكرا  خالد  : 
 حامد  : عفوا

 

1X5 

11.  Change the gender of the sentences. 

 

 يرجع الى البيت.
 

3- -2 يذهب الى المدرسة   1- هذا أب 

-6 هذا طالب -5 يدرس في الّصّف الثّالث  -4 زينب تعامل معاملة حسنة   
 

1X6 
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12.  Read the following passage carefully and pick out eight verbs.  

 
خالد ولد مجتهد. هو يدرس فى الصّف الثاّلث من المدرسة االبتدائية. يذهب الى مدرسته صباحا ويرجع منها 

مساء. بعد رجوعه من المدرسة هو يأكل الّطعام وينام قليال. اليقول الحد شيأ غير مناسب. والداه يحباّنه حبا 

هم يفرحون بلقائه. ويدعون هللا   يلعب مع االشرار.وذلك النّهما يعرفان أنّه الشديدا. هما اليمنعانه من اللعب .

.لنجاحه  
 

 يدرس      يذهب     يرجع     يأكل   ينام    يقول    يحبان   يدعون  
 

1X8 

13.  Change the following sentences into negative.  
 

.تقرأ كتاباال  أنت   2- .تأكل الخبز واللحمال  بشرى    1-  
.أقول لك الحقال أنا   4- .يجلسن معها ال صديقات زينب   3-  
.نجلس أمام االستاذ ال ن نح  

 
6- .تعملون في شركة ال أنتم   5-  

---End of question paper--- 
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