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1.  Translate the following conversation into English.    

( أ)  )ب(  
.لب مدرسة ابتدائيّةاسمى خالد وأنا طا .وعسبمارأيتها منذ أ ؟أين أختك بشرى خالد   :   :  سعاد      

هال وسهال بك ياأخي. أنا مسرور أ
.بلقائك  

فهي التخرج من البيت .هي مريضة حامد  :  زينب    :  

:سعاد      أين تعيش صديقتك سلمى؟ خالد  : أنالست من باكستان. انّى من الهند.  
؟ يا خالدهل أبوك مدّرس  :     زينب هي تعيش في نفس المنطقة. حامد :   

 ال ، انّه ليس بمدّرس.
 

   خالد  :

 
(A) 

Su’ad: Where is your sister Bushra? I diid not see her since a week. 

Zainab: She is sick. so that she did not come out from the house. 
Su’ad:  Where is your friend salma? 
Zainab: She lives in same area. 

 
(B) 

Khalid: My name is Khalid and I am a student of primary school. 
Hamid: welcome my brother glad to meet you. 
Khalid: I am not from Pakistan indeed I am from India. 

Hamid: O Khalid is your father a teacher? 
Khalid: No ,Indeed my father is not a teacher. 
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2.  Read the following passage and answer the questions given below. 

 

الميعاد و  هي تذهب الى المدرسة فى  بة. هي تدرس في الصف الثالث من المدرسة االبتدائية.زينب بنت مؤدّ
ها للّعب. هّن بعد الّرجوع من المدرسة هي تأكل الغداء وتنام قليال.ثّم تخرج مع صديقات. الميعاد ترجع منها فى

.يلعبن معها في الحديقة. هي وأختها بشرى تغسالن االناءمعا   
 

Questions االسئلة 
 

 في أي صف هي تدرس؟
هي تدرس فى الصف الثالث من المدرسة 

 االبتدائيّة.

٢-  أزينب بنت غير مؤدبة؟ 
 ال، زينب بنت مؤدّ بة. 

١-  

 ماذا هي تعمل بعد الرجوع من المدرسة؟
 هي تأكل الغداء وتنام قليال.

٤-  من تغسل االناء معا؟ 
.زينب وأختها بشرى تغسالن االناء  

٣-  

 أهي ال تذهب الى المدرسة في الميعاد؟
 ال، هي تذهب الى المدرسة فى الميعاد.

٦-  أين تلعب زينب مع صديقاتها؟ 
 فى الحديقة.

٥-  

 

1x6 

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

 ۱ ذوخلق حسن ۲ شفيق ۳ حفظ

 ٤ أسود ۵ افعل ٦ غالية

القلي ۹ الخروج  ٧ واجبات منزليّة ٨ 

Memory  Kind  Well natured  

Expensive  Do  Black  

Going out  A little  Home works  

 

 

1x5 

4.  Choose suitable Arabic words from the brackets, attempt any six 

 
1.Dinner  2. Meeting 3. Some 4. Student 5. Primary 6. Middle 

7.Home works 8.Class 9.Lesson  10.Teacher 11.Blue 12.Mercy 
 

 
Answer 

. 9.فصل 8. واجبات منزليّة 7. متوّسطة 6. ابتدائية  5. تلميذ  4. بعض 3. لقاء  2العشاء  1)  

  (. رحمة12. أزرق  11. مدّرس 11درس  

1x6 

5.  
 

 

 Complete the conversation. 

 

 

 
 
 

 

 

1x3 
 

 
 
 

 
 

 
 

؟الّسالم عليكم -١  
 

 كيف حالك أيّها -٢
؟االستاذ  

 
 كيف حالك أيّها -٣

؟الولد  
 
 

  وعليكم السالم-١
 

أنا بخير الحمدهلل -٢  
 

أنا بخير وعافية -٣  
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6.  
 
 
 

Write following words with  ال attempt any six. 
 

Chair كرسيّ ال  4-  Man رجلال  3-  Girl بنتال  2-  School مدرسةال  1-  

Teacher مدّرسال  8-  Hen دجاجةال  7-  Boy ولدال  6 Pen قلمال  5-  
 

1x6 

  
 

SECTION B  
 

 

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

brackets. 

 اقرأ درسك يا خالد  )اقرأ  / اقرءوا (
 

۲)  1(اجلسواعلى المقاعد أيها االوالد)اجلسا/اجلسوا( 

 انظري الي بيتنا يا سلمى)انظري/ انظر(
 

٤) 3(اقرئي كتابك واقرئي درسك يا سعاد)اقرأ/اقرئي  
) 

(٦ خذ هذا القلم يا راشد )خذ/خذا(  5(اطبخا الطعام لنا يا زينب وبشرى )اطبخ/اطبخا( 
  

1x6 

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

.مدّرس)هو/ هما(هو  
 

..يسكنون)هم/هي(هم . ۳ .متزّوجات  )أنت/ هّن(هنّ  ۲   ۱ 

 (/ نحنأنا)  نكتب درسنا 
 نحن

جالس  )هو /هي( هو ٦ نت/ هم(موجودون)أهم  ۵   ٤ 

      
 

1x4 

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

 

فى الفصل أيها الولد تضحكال  الطعام يابشرى ال تطبخي ۲   ۱ 

هذا  الكتاب ياسعادخذي  دالي السوق في هذا الوقت ياحام ال تذهب ٤   ۳ 

عل المقاعد أيتها البنات اجلسن درسك يلفصل يا زينب واكتبا يادخل ٦   ۵ 

    
 

1x4 

10.   Write different forms of negative commands. 

 
Don’t sit (you singular male) 1 ال تجلس-  
Don’t sit (you dual male اال تجلس  2-  
Don’t sit (you plural male واال تجلس  3-  
Don’t sit (you singular female يال تجلس  4-  
Don’t sit (you dual male اال تجلس  5-  
Don’t sit (you plural female نال تجلس  6-  

 

1x5 
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11.  Read the Passage and pick out six negative commands. 

 

كتبا درسكما ال تجلس دون العمل. بل افعل شيئا. وماذا تعمالن أنتما يا خالد ويا حامد؟ نحن نكتب درسنا. ال ت
ى البيت.  التخرجا في البيت. التتركوا هذا العمل بل احفظوه هنا فى الفصل. ال تذهبي ال فى الفصل بل اكتباه

 من الفصل. التعملين شيئا فوربعد الّطعام بل استرحين قليال قبل العمل.
 ال تجلس التكتبا ال تتركوا

 ال تخرجا ال تعملين ال تذهبي
 

 
 

1x6 

12.   Write the following imperative verb  

 
1   Go ( you singular masculine ) 1 اذهب-  

2 Go ( you dual masculine ) 2 اذهبا-  

3   Go ( you plural masculine ) 3 اذهبوا-  

4 Go ( you singular masculine ) 4 اذهبي-  

5   Go ( you dual masculine ) 5 اذهبا-  

6 Go ( you plural masculine ) 6 اذهبن-  
 

1x5 

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

 

البتدائية. ماذا تريدين في هذا الوقت. ما رأيتها منذ أسبوع ؟ أأنتما تدرسان في الّصّف الثّالث من المدرسة ا
لى تّن تذهبن انحن ندرس فيه. أأنتما تعيشان في منطقة قريبة من المدرسة. أين تعيش صديقتك سلمى؟ أأن

أانتما تذهبان الى المدرسة؟المدرسة معا؟   
 تريدين رأيت تدرسان ندرس
   تعيشان تذهبن تعيش تذهبان

1x8 

14.  Convert the following sentences into negative ones. 

 

 هي وأختها زينب تطبخان الطعام.
 هي وأختها زينب ال تطبخان الطعام 

2-  بشرى تأكل الخبزواللحم. 
ل الخبزواللحمبشرى ال تأك  

1-  

 سعاد وسلمي  تشربان الشاي.
 سعاد وسلمى ال تشربان الشاي

4-  هما تنظران االناء. 
 هما ال تنظران االناء

3-  

 النساء يغسلن الثّياب.
يغسلن الثّياب. ال النساء  

 
 

6-  صديقات زينب يجلسن معها. 
يجلسن معها. ال صديقات زينب  

5-  

 

1x6 

 
 
 

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

 

 


