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Name  Roll  Number  

 

 

 

I. Write meaning of the following words in English. ( 3 marks) 

Office boy ٢- فّراش Principal ١- عميد 

Office ٤- دائرة Many. ٣- كثيرون 

Near ٦- عند Formed ٥- متكّون 

 

II. Fill in the blanks by selecting appropriate word from brackets (3 marks) 

 

 ١- زينب وبشرى.جالستان.في المطبخ  )جالسان / جالستان(

 ٢- هذه.مدرستي  )هذه/هذا(

 ٣-   .هذه.سوق أسبوعيّة )هذه/هذا(

-٤ مبنى المدرسة.عال.)عال/عالية(  

-٥ المدرسون مخلصون والمدرسات مخلصات)مخلصون/مخلصات(  

-٦ دائرة عميد المدرسة على الطابق األرضي. )/الطابق األول(  
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III. Read the passage and answer the following questions given below.(5 marks) 
 
 

دّكان الثّياب. صاحب هذا الدّكان مسلم.ذلك دّكان االحذية. صاحب هذا الدّكان هندوكّي. ذلك دكان  هذا

 الفواكه.صاحب دّكان الفواكه مسيحّي. في دّكان البقّال خضر.في دّكان الّسّماك سمك. 

.هذه سوق أسبوعية. هي في ميدان واسع . فيها دكاكين مختلفة  

 

 ال صاحب دكان الثياب مسلم؟يحي  مس الثياب أصاحب الدكان( ١-س

 

 نعم هذه سوق أسبوعيّة……؟(أهذه سوق أسبوعي ة٢-س

 

 ..ميدان واسع هي في ؟( أين هي٣-س

 

فيها دكاكين مختلفة.....؟ ( أفيها دكان واحد٤ -س  

 

اك٥ -س ...في دكان سّماك سمك......؟  ( ماذا في دك ان الس م   
 
IV Match the following (4 marks) 

A B 
 The teacher is in the class. هذه مدرسة البنات.  ١-  

 Those are (female) teachers. المدرس في الفصل.  ٣-  

 This  is girls school. هذه دائرة العميد.  
 

٤-  

 The is principal’s office.  أولئك مدرسات.  ٥-  
 

A B 

 This  is girls school ١ هذه مدرسة البنات-  

 The teacher is in the class ٢ المدرس في الفصل-  

 This is principal’s office هذه دائرة العميد.  
 

٣-  

  

Those are (female) teachers 
.أولئك مدرسات  ٤-  

 

V . Translate the following sentences into English.(5 marks) 

There is a small  playground in our School  ملعب صغيرمدرستنا في.  -١ 
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There is an office boy for the principal’s 
office. 
 

 ٢- لدائرة العميد فّراش.

This is Khalid and he is my classmate. 
 

.هذ خالد وهو زميلي  -٣ 

There are many students in our school. 
 

.لمدرستنا طالّب كثيرون  -٤ 

This is my school, it is small. هي صغيرة. هذا مدرستي  
 

٥-  

********************** 


