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Q.NO. Answers Marks 
(with 

split up) 

1 A ) طالب 

B)المدرس 

C) وصل المدرسون إلى المدرسة في الساعة الثامن.   

D) و كان التالميذ أنذاك يلعبون كرة القدم في الملعب   

E) هربوا فصولهم   

F) أريد شراء مظاريف و طوابع البريد و إرسال هذا الخطاب    

 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

 ١ إسم مدرستي المدرسة الهندية مسقط. 2

 ٢ تقع مدرستي في مسقط.

طالبا. 0333مدرسا  033فيها   ٣ 

الكبار من الهند.المدرسون في مدرستنا العلماء   ٤ 

 ٥ هم مجتهدون و مشفقون على الطالب.

 ٦ الطالب يدرسون من الروضة االطفال الى المدرسة الثانوية.

 ٧ في المدرسة مكتبة كبيرة و مختبر حديث للعلوم.

لعالمية.في المكتبة كتب كثيرة بالمواد المختلفة و في اللغات ا  ۸ 

الكمبيوتر.هناك مختبر واسع جدا لعلوم   ٩ 

 ١١ أمام المدرسة ملعب كبير و ورائها حديقة صغيرة.

 ١١ مدير المدرسة رجل طيب جدا.

 ١٢ أحب مدرستي كثيرا و أحب أن أكون تلميذا مجتهدا.
 

4 
 

ولدان -ألف 3  2 

SET A 



 )ب( الدرس

فتحت –ألف  4  

موجودة -ب   

2 

 الكتاب على الطاولة -1 5

 أنا من الهند -2

2 

6 Demonstrative pronouns are words referring to specific things pointed to it. commonly used 

demonstrative pronouns are 

هؤالء–هاتان  –هذان –هذه  –هذا   

اولئك -تلك  –ذلك    

 هذا ولد

5 

7 Adjective  )صفة( is a word which qualifies a noun. The noun which is being qualified is 

  موصوف

Adjective will follow the noun qualified in nominative ,accusative ,and genitive cases.  

 هذا قلم جديد

5 

8 1- Is he a teacher? 

2- Where is your school? 

3- We are coming from the Library. 

4- Are you from Delhi? 

5- When you brother came? 

6- I am working in the college. 

 

5 

نعم هو صديقنا  -1 9  

 هذه طاولة جديدة -2

 كتابي على الطاولة -3

 رأيت الطائرة -4

 هم ذهبوا إلى أكراه -5

 له قلم جديد -6

 هل هذا كتابك؟ -7

 هل هو مدرس -8

5 

10 Accuracy in Translation 5 marks 

Efficiency    4 Marks 

9+9 

إسم إشارة –أ  11  

موصوف -ب  

2 
 

 ولد -أ 12

 شجرة -ب

2 

13  

The sun الشمس 

Darkness الظالم 

Thanks شكر 

The bird الطير 

Branches غصون 

15 



 

Explanation: 

The poet describes the wonderful creations of the Almighty God .The nature of world  

indicates the existence of God. The change of day and night and all the wonderful  

phenomena , the sun the moon are created by God with definite purpose. No one can point  

out any drawback or any mistake in the creations. It is mandatory for everyone to be  

thankful  to the only God. 

 

14 The poet describes the wonderful creations of the Almighty God .The nature of world  

indicates the existence of God. The change of day and night and all the wonderful  

phenomena , the sun the moon are created by God with definite purpose. No one can point  

out any drawback or any mistake in the creations. It is mandatory for everyone to be  

thankful  to the only God. 

 

 

3 

 

 

 


