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I .  20))      ؤلاشازةحسب أجب عن جميع ألاسئلت x 1 = 20 Marks

  

 : ضع الفعل الري بين القىسين في الفساغ بعد جصحيحه 

 )رهب(  إلى املذسظت -----ألاوالد  .1

ذّسظخان  .2
ُ
 )معافش(  أمغ ----امل

 )ششب(  الشاي -----الخلميزان  .3

 )سكب(  الحافلت -----العالباث  .4

 : اسدبدل مع حغيير ما ًلزم كما في اإلاثال 

 ظلبْذ مني أن أحفظ لها الكخاب –ب    - )هي/أها( ظلب منه أن ًحفظ له الكخاب    –أ  اإلاثال:

 ------------------  -ب  )أها / أهَذ(   -أ    .5

 ------------------  -ب )أهَذ / هحن (  -أ    .6

 ------------------  -ب )أهخما / هما (  -أ    .7

 ------------------  -ب )هما / أهخما (  -أ    .8

 عد الجمل " أ " مبخدأ بما في " ب " و مغيرا ما ًلزم :أ 

 ----------)ب( أصذقائك   أخبر صذًقك بقبىل ظلبه )أ(.   .9

 ---------- ت)ب( املهنذظ  املهنذط معافش إلى العائف )أ(.  .11

 ---------)ب( أوالد غمي  ظيزهب أوالد غمي إلى املعاس )أ(.  .11

 --------و أختي  )ب( أمي جنام أمي و أختي في هزه الغشفت )أ(.  .12

 : أجب لألسئلت في جملت كاملت 

 أًن قضيَذ أًام غعلخك املاضيت ؟  .13

 مارا حػمل ًىم ألاحذ القادم ؟  .14

 مارا شاهذَث في حذًقت الحيىاهاث ؟  .15

 ما اللغاث التي حػشفها ؟  .16

 :هاث أسئلت لإلجاباث آلاجيت 

  إلى العىا املشكضي.أظشع غبذ هللا  .17

 اظخقباال حاسا.اظخقبل صاحب املصنؼ غبَذ هللا   .18

 اظخحق غبذ هللا جائضة كبيرة ألهه قام بػمل غظيم.  .19

 ظاف غمش حىل البيذ ظبػت أشىاط  .21
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II.    من آلاجيت ألازبعتماذا جفعل في اإلاىاقف اكخب بالخفصيل    ( 4 X 5 = 20 marks )           

                    
 ي املاء.كنَذ جقف غلى شاظئ النهش وفجأة سأًذ ولذا صغيرا، ٌغشا ف .21

ذ أن ًدناول ظػاما وليغ مػه هقىد. .22 ق سجال فقيرا، ًٍش  قابلَذ في العٍش

قا في أحذ املناصل. .23  شاهذَث حٍش

 .أهَذ في فنذا، الخليفىن في الغشفت ال ٌػمل .24

ذ قهىة لهم .25  .في غشفخك ضيىف وجٍش

ذ بػض املىاد املنزليت .26  .أهَذ في العىا املشكضي، جٍش

 

III.    جمل من آلاجيت خمسعّسْب         ( 5 X 2 = 10 marks ) 

      

27. What is the colour of this bird? 

28. My sister Zainab is in the village 

29. Our village is far away from the city 

31. Do you like your voice? 

31. News is broadcast every day in the morning  

32. The girl refused to write her examination 

33. Fatima opened the door of the room 

34. Did he go to the market yesterday? 

IV.    ت خمسجسجم  ( X 2 = 10 marks 5 )      جمل إلى ؤلاهجليًز

      

 قال العبيب: إن املٍشض ظيمىث غن قٍشب .35

ل .36  له حذًقخان وبينهما نهش ظٍى

 قبل أن وصلذ إلى املحعت كان القعاس قذ غادس .37

 قذ اظخلمُذ سظالت جذًذة من أبي .38

39.  
َ
 ِافخْح الباَب واْدخْل الحجشة

 شهزا الضهش أشذ حمشة من رلك الضه .41

 هل ظلبخم ظػاما من املعبخ ؟ .41

 البناث ظمػن أصىاث العيىس  .42
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V.    ت واحدةفقسة جسجم        ( X 10 = 10 marks 1 )     إلى ؤلاهجليًز

 

الهنددذ وظنددي. والهنددىد كلهددم إخددىحي وأخددىاحي. أهددا أحددب وظنددي. واغملددز بملرابهددا الغنددي املخنددىع. ظددأبزل جهددذي  .43

والدددذي وأظدداجزحي ومددن هدددى أكبددر منددي. وأغامدددل الجميددؼ بدددأدب دائمددا أن أكددىن أهدددال لدده. وأهددا أكدددشم وأحملددرم 

واحدشددددام. وأسفددددق بجميددددؼ الحيىاهدددداث. وأقددددذم خددددذماحي للددددىظن وللمددددىاظنين، وإهمددددا ساحتددددي فددددي ظددددػاد هم 

 وفالحهم.

سجػددذ القافلددت مددن الشددام واقملربددذ مددن املذًنددت املنددىسة. كاهددذ القافلددت جخضددمن بعددبػمائت ساحلددت. أقبددل  .44

لقافلدددت ليشدددملروا مدددا ًحخددداجىن إليددده. فدددىصع صددداحبها كدددل البضدددا ؼ مجاهدددا بدددين أهدددل الشجددال والوعدددىة إلدددى ا

 .املذًنت

 

VI.   واحدةفقسة  عّسب       ( 1 X 10 = 10 marks )       

 
45. The college was founded in the year 1834 by the government of Travancore during the reign of his 

highness Swathi Thirunal Ramavarma. In 1957, the state government took over the management of the 

college. The college now comprises 20 postgraduate departments and 18 graduate departments. 

46. Jawaharlal Nehru was the founder and builder of modern India. His ideas and aspirations contributed so 

much to the shape of independent India. The future of the country looks to the young generation as to how 

far they will be successful in adopting the ideals of Nehru.  

 

VII.    من آلاجيت واحداحاوْل      ( 1 X 20 = 20 marks )       

 

صددشف مبكددشة. ووقفددذ أمددام شددبا. مظددخػالماث. مددا الحددىاس الددزي ًددذوس بددين ظددػاد وصددلْذ ظددػاد إلددى امل .47

 ومىظف مظخقبال هنا..

 أهذ في ششكت للمقابلت مؼ مذًشها. اكخب حىاسا ًجشي بينك وبين مذًش الششكت.  .48

 

 

 


