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I . Translate the following sentences into English.(4 marks) 

There are many students in our school. 
 

.في مدرستنا طالّب كثيرون  -١ 

They are from different countries.  
 

هم من بالد مختلفة..  -٢ 

There is an active gardener for the garden  
 

.للحديقة بستاني نشيط  -٣ 

There is an office boy for the principal’s 
office. 

.لدائرة العميد فّراش  -٤ 

 

 

 

II. Read the  passage and answer the questions given below.(5 marks) 

 

 

هما واقفان تحت ظّل الّشجرة. والدهما في داخل الّسوق وهو  .خالد وأخته سلمى موجودان فى الّسوق

دّكان  صاحب هذا الدّكان مسلم. دكان الفواكه.صاحب دّكان الفواكه مسيحّي. في مشغول في شراء الحوائج.  

.عية. هي في ميدان واسع . فيها دكاكين مختلفةهذه سوق أسبو  

 

 خالد وأخته سلمى موجودان فى الّسوق ؟( أين خالد وسلمى١-س

 

 والدهما في داخل الّسوق وهو مشغول في شراء الحوائج ؟( من مشغول في شراء الحوائج٢-س

 

 ..هذه سوق أسبوعية ؟( أهذه سوق أسبوعية٣-س
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.هي في ميدان واسع ؟( أين هي٤ -س  

 

...فيها دكاكين مختلفة .؟  ( أفيها دكان واحد٥ -س  

 

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

Gardener  ّ٢- بستاني Sincere(male) ١- مخلصون 

Countries الدب  -٤ Principal ٣- عميد 

Active ٦- نشيط A few ٥- بضعة 

 

IV. Fill in the blank by selecting appropriate word from brackets, any four (3 marks) 

(متكّونة/متكّون)  من بضعة فصول..متكّون.كل طابق  -١ 

(هذه /هذا )  دائرة عميد المدرسة.ههذ  -٢ 

(مختلفة/مختلف...)مختلفة ي الحديقة أزهار ف  -٣ 

(. زميلي)هو/هيهوهذا خالد   ٤-  

(مخلصون/مخلصات.)مخلصات.المدرسون مخلصون والمدرسات  ٥-  

(. )ال كبيرة/ال قليلةال كبيرة المدرسة صغيرة  

 

٦-  

V Match the following (5 marks) 

A B 

 My village is beautiful .١ هذا مسجد-  

 He is my friend هذه دائرةالعميد.  ٢-  

 The teacher is in the class. ٣ قريتي جميلة-  

 This is a mosque .٤ هو صديقى-  

 This is principal’s office. ٥ المدرس فى الفصل-  
 

A B 

 This is a mosque ١ هذا مسجد-  
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 This is principal’s office .٢ هذه دائرةالعميد-  

 My village is beautiful ٣ قريتي جميلة-  

 He is my friend  

 
-٤ هوصديقي  

 The teacher is in the class المدرس فى الفصل 
 

٥-  

 


