INDIAN SCHOOL DARSAIT
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ARABIC (III LANGUAGE)
Class: VII___
Date: 19-02-2018
Name: ________________________________

Max. Marks: 80
Time: 3hrs
Roll No.:_____

General Instructions:
The question paper is divided in to four sections:
Section –A

Reading Comprehension

10Marks

Section-B

Writing

20 Marks

Section-c

Grammar

85 Marks

Section-D

Literature/Text books

85 Marks

All questions are compulsory.
Marks are indicated against each question.
SECTION-A
READING-10MARKS.

1

Read the given passage and take out any five negative verbs.

5

ال تكتبا درسكما في الفصل بل اكتباه في البيت ال تجلس ذون العمل بل افعل. :المدرّس
 ال تتركوا هذا العمل بل احفظوا هنا. هل نترك عمل حفظ الدّرس أيضا:بقيّة االوالد.:شيئا
 ال تخرجا من: المدرّس. ال تذهبي الي البيت ألنّك ما استكملت عملك: المدرّس.في الفصل
الفصل ألنّكما تحتاجان الي فهم الدّرس
2

Fill in the blanks choosing suitable form of the verbs given in the bracket.

) ال تدهبي/ ) ال تدهب. الي البيت يا سعاد----------------------------- )1
) ال تلعبا/ هنا يا راشد وحامد ) ال تلعب------------------------------ )2
)ال تمشين/ علي االرض أيتوا النساء (ال تمشي------------------------------- )3
)ال تسرفوا/ ( ال تسرف----------------------- ) كلوا واشربوا4
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) ال تخرجا/( ال تخرج------------------------------) أدخل الفصل و5
SECTION-B
WRITING-20 MARKS
3

8

Write 14 forms any one of the following verbs.
 كت, فعل

4

Write the plurals.(any four)

2

تنت,  يدزس,يوو
5

8

Write the opposites.( any four)
, صديق

6

 تيت, يدزسح, قهى

,  قهيم, كثيس, قثم, جانس
4

Translate into English.(any four)

) هو يدزس جديد5 ) ذنك كتاب كثيس4 ) أنا يدزس3 ) أنا طانة جديد8
7

هرا قهى جديد0
4

Translate into Arabic. .(any four)
1-I am a doctor 2-He is an engineer 3. I have a book. 4- she is hardworking girl. 5. This is a big
school.

8

) ذهثت5
9

4

Correct the following sentences.

) هرا اسسج4 ) ذنك يدزسح قديًح3 ٌ)هراٌ قهى جًيال8 ) هراٌ ونداٌ صغيس0
. خانداني انًدزسح
8

Arrange the following words to form sentences.

. واسعة/ هره/  مدزسة.2  كسيم/  ذلك/ولد.1
SECTION C
GRAMMAR -25 MARKS
01

Choose the correct answer from the bracket.

5

a) The opposite of  صديقis ( عدو,(عين
b) The dual form of  كتابis(  كتاتان, )كتة
c) The plural of  يومis (يومان, )أيام
d) The Arabic equivalent of "supervisor" is(  اشساف,) مشسف
The past tense of  تطثخis ( طثخت,) طثخ
00

Translate the following sentences into English.
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 )1الولد ليس بموجود
 )2البنت ليست بنائمة
 )3أنتم لستم بطالب
 )4انت لست بمسلم
 )5هم ليسوا بمدرسين
5

Frame sentences using the following words.

08

جميلة ,بنات  ,صغيرة,مسلم ,طلبتان,

3
3

Split and write the following words.

تدزساٌ,تكتة  ,يقول
Write the opposite gender of the given words.

14

ليس Re write the following sentences using

15

وند ,طانة ,زجم ,

4

03

-0هو العة  -8هًا ونداٌ  -3هى طالب  -4هي تنت
SECTION-D
LITERATURE/TEXTBOOK-25MARKS
Translate any two of the following passages into English .

08
(1

المدرّس :ماذاتعمل أنت في هذا الوقت؟

نعمان :في هذا الكتاب أنا جالس دون العمل.
المدرّس :ال تجلس دون العمل بل افعل شيئا  .وماذا تعمالن أنتما يا خالد ويا حامد؟
خالد وحامد :نحن نكتب درسنا.
المدرّس :ال تكتبا درسكما في الفصل بل اكتباه في البيت.
بقية األوالد :هل نترك عمل حفظ الدّرس أيضا
 )2خالد ولد مجْتهد.

هُوَ يدرس في الصّفّ التّالث من المدرسةاالبتدائية.يذهب الي مدرسته صباحا.

ويرجع منهامساءً .بعد رجوعه من المدرسة .هو يأكل الطّعام وتنام قليال.هو ولد مؤذّب أيضا .ال يقول
الحد شيأ غير مناسب.وال يرفع صوته فوق أصوات الكبار
 )-3المدرّس. :ال تكتبا درسكما في الفصل بل اكتباه في البيت ال تجلس ذون العمل بل افعل شيئا.:بقيّة
االوالد :هل نترك عمل حفظ الدّرس أيضا .ال تتركوا هذا العمل بل احفظوا هنا في الفصل .المدرّس :ال
تذهبي الي البيت ألنّك ما استكملت عملك .المدرّس :ال تخرجا من الفصل ألنّكما تحتاجان الي فهم الدّرس
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Read q no 16 Paragraph 1 ,2&3 to answer the given questions

5

07

1هل خالد ولد مجتهد؟
-2في أيّ صفّ يدرس هو؟
-3متي يذهب هو الي المدرسة؟
 -4مادا قال نعمان للمدرس؟
- 5مدا قال المدرس لنعمان؟
Explain the following lines in English.

5

08

هذا قلمي هذا قلمي
يا أستاذي هذا قلمي
قلمي هذا باب النّعم
وبه يرقي
3

كلّ األمم
قلمي Write the center idea of the poem
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