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Q1.   Write the meaning of the following words.        (1X0.5=5) 

(     حذاء1              

(      طبيب2              

(      لصّ 3              

(      صاحب4              

(      جاهلة5              

(      نهار6              

(     هرب7              

(      قريب8              

(      قاضي9              

(    رفض10              

 

 



Q2. Write the opposite of the following words.                 (1X5=5) 

صديق (     1      

خارج   (   2       

(      قرية3       

قليل(      4       

(      ليل5       

Q3.  Write the plural of the following words.                      (1X5=5) 

(     عامل1        

(     مدينة2        

(     سنّ 3        

(      ثمر4        

(      شّباك5        

Q4.   Write the feminine gender of the following words.   (1X4=4) 

(    رجل1        

(    أب2        

(    ولد3        

(    أخ4        

Q5.  Write the synonyms of the following words.                (1X4=4) 

(    لصّ 1        

(    حديقة2        



(     بيت3          

ب(     أ4          

Q6.  Choose the correct word from the bracket.               (1X5=5)                                         

الّذي (  -الّلذان       -(    أخي هذا .......   يعمل في الّشركة مجتهد   )  الّتي   1        

كاتبا  (  -ناصرا      -(    أخذ الولد األحذية في يده ومشى  ..........   )  حافيا   2        

(  نام   -صرخ        -(    رأى الّراعي الّذئب فـ ..........                 ) أكل     3        

غّش (    -مشى      -(    من   ..............  فليس مّنا                   )  رفض   4        

جلس  (   -مشى      -(    ..........  االبن مع األب إلى المسجد.         )  قام   5        

 

Q7. Make your own sentences from the words given below.   (1X2=2) 

) أ(  طلب من              )ب(  أتى ب            

 

Q8. Answer the following questions in Arabic.               ( 2X5=10) 

(    ماذا طلب العامل من الغنّي؟1         

(    ماذا قطف اللّّص؟2         

(    متى ذهب االبن للعمل؟3         

(    أين جلس الغنّي؟4        

(    إلى أين يهرب الولد من عمله؟5        

 

 



Q9.  Translate the following sentences into English.         (1X5=5) 

(     ما رأيت ذلك المسجد في حياتي.1                 

(      تعال معي، أنا أساعدك.2       

(      هل هذا صحيح؟3       

(     مدرستي جميلة.4       

(     أنا طالب.5       

 

Q10. Math the following.                                                           (1X5=5) 

)أ(                                                       )ب(                      

نشترى منه األشياء                                          بائع أحذية             

حافيا           الّثمار                                                            

نقصان الّشيئ                                                 بائع             

ليس له حذاء                                                 عيب             

أبو الّطفل األّول                                              من خير هللا             
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