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 درجات ( 5/ )     :لون اإلجابة الصحيحة  / األولالسؤال 

Color the correct answer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َساَعُة الَيد/ 1

 َلوُن الدواةِ / 2

 Fountain-pen قَ َلُم احلبِ / 3
Blue 

 

Wristwatch Expensive 

The colour of inkpot 

 

Small 

 مجموع الدرجات :   ........../ 20
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 درجات ( 5/ )   ِامأل الَفَراَغاِت بالحروِف الجارِة الـُمناسبِة:/  الثانيالسؤال 

Fill in the blanks with suitable prepositions: 

 السمُك .............. الَبحِر./ 1

 
 
 

 الَقميُص ........... البنِت./ 2
 

 

 

 

 

 

َمَكاُن العباَدةِ / 4  

ْسجدِ  َ م إَماُم ال/ 5  
Imam  cover 

Place of worship 

 

Room 

 َعَلى
 يف

 ِمن             لِ   



                Hira Foundation School                                                      Name : …………....…….. ............ ….  

                A Division of Jamia Darul Uloom Karachi                                            Date :………./Summer Pack/0202 

Grade:   III Page 3 of 6 ARABIC
          

 الستارُة ............. النافذِة./ 3
 

 
 

 .المكتبِ .............  المحفظة/ 4
 

 
 

 .المدرسةِ .............  التلميذ ذاهب/ 5
 

 

 ( درجات 3/ )    ِاجعل الُمطابـََقة بين َما يَلي:/  السؤال الثالث

Match the following: 

 

 

 

 

 

 

 َمْن أَْنَت ؟ /1

 َمْن ُىَو ؟ /2

 َمْن ِىَي ؟/ 3

 أَْيَن السَحاُب ؟/ 4

 َكْيَف أَْنَت ؟  /5

  َْسروٌر.أَنَا م 

 .أنَا َوَلٌد 

 .ُىَو َرُجٌل 

  ُمرضة. ْىَي م 

 .ال مدرسُة جديدٌة 

 

 

 

 

 

 

 يف
 َعَلى

 َعَلى
 ِمن

 َعلىَ 
 إىل

 ؟ / َكْيَف ال مدرسةُ 6
 

 

 .السحاُب يف السماء 
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 ( درجة 2.5/ )    تـَْرِجِم الُمركباِت و الُجَمَل اآلتيَة إلى العربيِة:/  السؤال الرابع

Translate the following phrases and sentences in to Arabic: 

 العربية إلى الترجمة النجليزيةالُمركبات والُجمل ا 

1 Who is at the door?  

2 That is the water of pond.  

3 Is that the ceiling fan?  

4 The paper of the book is white.  

5 The apple tree.  

 ( درجات 2.5/ )   تـَْرِجِم الُمركباِت و الُجَمَل اآلتيَة إلى اإلنكليزية:/  السؤال الخامس

Translate the following phrases and sentences in to 

English: 

 الترجمة إلى اإلنكليزية الُمركبات والُجمل العربية 

  ِفي الَفصِل تِلميٌذ. 1

  الشَجُر ِفي الِفَناِء. 2

  الِمحفظُة على المكتِب. 3

  المدرسُة في الميداِن . 4

  إلى المدرسُة .ِهَي َذاهبٌة  5
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 / ) درجتان (   :/ اقرأ الفقرات التالية ثم أكمل الفراغات  ؤال السادسالس
Read the following paragraphs after complete the answers: 

 

 بلدي. 
 اسُم بلدي باكستان. 

 . 1447ُمؤسُس باكستان حممد علي جناح. أسَس باكستان يف الرابع عشر من أغسطس سنة 
 . عاصمة باكستان اسالم آباد

 لو أربعة أقاليم : سند ، بنجاب ، بلوجستان ،خيب خبتون خواه .  
 ُعملة باكستان الروبية .

 لُغتو الرمسية األردية .
 علُم باكستان أبيض و أخضر.

 
 .مدينيت 

 اسُم مدينيت كراتشي .
 كراتشي مدينة ساحلية تقُع على شاطىء حبر العرب .

 ىي العاصمة اإلقتصادية لباكستان.
فيها الكثري من املؤسسات املالية و قب حممد علي جناح مؤسس باكستان . كما أن هبا أكب مطار و 

 أنشط ميناء يف البالد.

Write the following words meaning in Arabic: 

Flag…………………………………………….. (1) 

Language ………………………..………….. (2) 

My city………………………………….…….. (3) 
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Fill in the blanks: 

 بلدي. 

  (4)...……………اسمُ بلدي 

مُؤسسُ باكستان محمد علي جناح. أسسَ باكستان في الرابع عشر من 

 . 7491أغسطس سنة 

 باكستان اسالم آباد . ( 5)..…………

 له أربعة أقاليم : سند ، بنجاب ، بلوجستان ،خيبر بختون خواه .  

 عُملة باكستان الروبية .

 . لُغته الرسمية األردية

 باكستان أبيض و أخضر. ( 6).……………

 .مدينتي 

 كراتشي . ( 7)..………اسمُ 

 بحر العرب . ىءكراتشي مدينة ساحلية تقعُ على شاط

 هي العاصمة اإلقتصادية لباكستان.

فيها الكثير من المؤسسات المالية و قبر محمد علي جناح مؤسس باكستان . كما 

 د.و أنشط ميناء في البال  مطارأن بها أكبر 

 

       َلِوْن ( 8)
 Color : 

   MAP طةـــــــخري                                             FLAG مـــــلَ ــــــعَ       
 


