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1- Read the following passage carefully and answer the questions  

    Below:  

لفا  
تتالم آلن الحطب وجد حامد في الطريق امرأة عجوزا تحمل الحطب على رأسها، كانت المرأة 

ثقيل. عزم حامد على مساعدة العجوز واسرع اليها وحمل الحطب على ظهره حتى وصل الى 

وشكرته العجوز بقولها )) هللا يبارك فيك يا بني(( رجع حامد الى الدكان سأله صاحب  ، بيتها

خيرا ل : جزاك هللا قامد القصة بابستم صاحب الدكان  والدكان )) لماذا تأخرت (( حكى حا

 بيوانت شاب ط

           من وجد حامد في الطريق      ؟ 1

           على ماذا عزم حامد ؟       2

 ماذا قال له صاحب الدكان؟  3

 كيف حمل حامد الحطب؟ . 4

       ؟ماذا فعل صاحب الدكان بعد سماع القصة . 5

  

 

 

 )ب(
وهي شهيرة في العالم بسبب الهند،  -تقع في والية اترابراديش هي ,مدينة آكره مدينة صغيرة، 

يقدم اليها السياح من كل انحاء العالم لمشاهدة التاج محل . التاج محل عمارة جميلة التاج محل ، 

من المرمر األبيض ،بناه شاه جهان في ذكرى زوجته ممتاز محل، في التاج محل مقبرتان ، مقبرة 

شوارع واسعة ونظيفة، وفيها آثار ن وزوجته ممتاز محل، تجد في أكره الملك المغولي شاه جها

 تاريخية قديمة التي بناها ملوك المغول في عصرهم،  وتجد فيها 

فيات العامة شجميع مرافق الحياة مثل مكاتب البريد ومراكز اشرطة ومحطة سكة الحديد والمست

 .والخاصة



 اين تقع التاج محل؟ (1

 بماذا بني التاج محل؟ (2

 ن كانت ممتاز محل؟م (3

 ماذا يوجد في التاج محل (4

 كيف الشوارع في مدينة أكرة؟ (5

 

2- Write a short note on any one of the following topics      (About 50 words)                                                            

 

 حديقتي -3           مدرستي  -2 استاذي     -1

Or 
Write a leave application to the principal.    
 
3- Fill in the blanks any two of the following with suitable pronouns:      

                                                                                                     

 شريف؟ قلت نعم،..............  ....هل   )الف(

 ؟ مدرسات.............. هل    )ب(

                               طالبة؟..............  هل  )ج( 

  مدرسون ؟.......    هل  )د(  

 4- Correct the following sentences:        

 

 يذهبون الطالب الى المدرسة.)الف( 

  عندي خمسة عشر رياالت.)ب( 

 ممرضات في المسشفى)ج( انهم 

 

5-  Frame two sentences using the      الجمع المذكر السالم      

 

 
 

6-  Define and illustrate any one of the following with the examples    

   إن و أخواتها -1

 الضمائر المنفصلة  -2
 المثنى -3



 

 

7- Fill in the blanks by using correct words given in brackets.      
 

                                                                                                     

     االرض(/   الجدار/    السبورة)   ........ .         كتب االستاذ الدرس على -1

/   حاضرات  /حاضرون)                في المزرعة  -----------لعمال اأولئك  -2

 (       حاضرين

 الكتابان/   الطالبين/       الولدان)    .           في المدرسة ---------رأيت .-3

)        

 (    هن /   أنت/   هي)    .        بنات صغيرات........   -4

 )أنت /  أنتم   / أنتما (           ون.      مؤدبأوالد  ....  -5

        ( ) نحن      / انا  / هن    .  ....... صديقك.           -6

 
  8 -  Translate any five sentences into English.      

 . مكة المكرمة مدينة مقدسة لدى المسلمين (1)

  لم يذهب االوالد الى المدرسة اليوم. (2) 
 . المدير اليوم الى المدرسة متاخراوصل  (3)

 ال استطيع ان انظر جيدا بدون النظارة . (4)

 كان الرصيف مزدحما بالمسافرين والمسافرات. (5)
 .يدرس شكيل في كلية الهندسة (6)

 .لمنزلالى اوعاد  لمديرالبنك والد شكر ال (7)

 
9  Translate any five  sentences into Arabic.       
 1)  I like good people. 

 2)  Shakeel opens a saving account. 

 3)  The lesson is easy. 

 4)  This is my friend Aadil from Egypt. 

 5)  Ahmed travels to his collage by train. 

 6)  India is big democratic country. 

 7)  How many students you have in your school? 

 . 

     

 

 

10.  Translate any two (2) of the following passages     

                                                                                                    



 ) ألف(

 

ام أنا راشد، خرجت صباحا مع ابي بالسيارة فنزلني والدي قرب تشاندني تشوك ألذهب على األقد

الى بيت صديقي محمود . فرح محمود بزيارتي له وقال لي: لماذا ال نقوم اليوم بجولة في دهلي، 

رحبت بالفكرة وقلت : من األفضل ان نأخذ معنا راجو وجون أيضا في هذه الرحلة فذهبنا بالدراجة 

نا من األكل اوال الى بيت راجو ثم الى بيت جون واتفقنا جميعا على التجوال ، قلت: ماذا نأخذ مع

والمشروبات والبسكويتات ، قال راجو، ال داعي أن نحمل معنا شيئا نشتري كل ما نريد في 

 .الطريق ونأكل ونشرب

 ) ب( 

فنادت علينا والدتي من الطبخ قائلة: الفطور جاهز على المائدة تعالوا وكلوا فطوركم وترافقون 

انتم الثالثة أنت وأخوك واألخت ، والدكم في سيارته حتى ينزلكم عند المدرسة . نحن كلنا توجهنا 

. وجدنا قليلين الى مائدة الفطور. بعد الفراغ من الفطور أخذنا حقائبنا وركبنا السيارة مع والدنا 

من الطالب والطالبات والمدرسين والمدرسات مجتمعين في فناء المدرسة المسقوف مع ناظر 

 المدرسة للدعاء قبل بدْء الدرس. 

 

 ) ج( 

سععععدت اسعععرة عم شعععكيل لرديتهم . قدم كيل حميدا ألسعععرة عمه بانه صعععديقه جاء لمشعععاهدة مدينة 

شكيل الوليدن مع عامل في مكتبه ليريهما المدينة ومدينة  مومباي، بعد الزواج في يوم ارسل عم 

سينمائية . في المسا ء األفالم. وفي مدينة األفالم تيسر للولدين أن يقابال بعضا من الشخصيات ال

عاد اإلثنان الى البيت ورويا مشاهداتهما للجميع . بعد ذلك بيومين رجع شكيل مع اأسرته وحميد 

 الى دهلي. 

 

 

 

 

11.  Read the passage in Q10 section (الف) answer any four questions    

 ( اين ذهب راشد ؟1

 ( من فرح بزيارة راشد؟2



 ( كيف ذهبوا الى بيت راجو ؟  3

 ( هل أخذوا معهم بعض المأكوالت والمشروبات؟ 4

 ( من اي درس اخذت هذه العبارة؟5

 

12.  Chose the correct Answer         

  i  يعرف اللغة العربية جيدة نااستاذ 

    The underline word  is :  

 ضمير منصوب متصل) الف(   

 ضمير مرفوع متصل)ب(  

  ضمير مجرور متصم)ج(   

  ii ) شهرا كامال في السنة.  المسلمونيصوم 
is   "المسلمون  "in this 

sentence : 

 جمع مذكر سالمالف( 
 جمع مونث سالم ب( 

 ج( مثنى 
 

12.  Select the correct answer         

       أنت  كنت معناالف(  

     in this sentence أنت is :  
 ضمير حاضر( 1) 

 ضمير متكلم(2) 

  غائبضمير ( 3) 

 

 الماء البارد تشربن  الب( 

The underline word is  

 نون الثقيلة(1

 نون الخفيفة(2
 نون النسوة(3

 
 

13    Translate and Explain any five of  following verses                    



                                                        

 رشيقا من دكنقلما   أهدي الى سيدي 

 شقا من القد الحسن  أغلى من اللؤلؤ وأر  

 من يبتغي الذكر الحسن  هو خير ما يهدى الى

 من ماجد حبر الزمن   يا حبذا تلك العلى 

 ماال عظيما في المحن  كم معدم نال به 

   ونال مجدا بالوطن  كم صاغر عز به 

 

       - 

14.  Write central idea of the Poem " حنايا الغريبمن    or    عيد استقالل الهند  



 


