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Name  Roll  Number  

 

 

 

I. Fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in brackets., any four (4 marks) 

 

خذا / خذ () -٢  .هذ القلم ياراشد.خذ.  ادخل/ ادخلن()    
 

.الفصل ايتها البنات ...ادخلن.  ١-  

-٤  .الى بيتنا ياسلمى..انظري )انظر/ أنظري( (اقرأ / اقرؤوا)   
 

.درسك يا خالد..اقرأ.   ٣-  

( ا) افتحي/ افتح الطعام يا بشرى..افتحي   ٦-   ()اجلسوا/اجلس  

 
.االوالد على المقاعد أيّها  اجلسوا  ٥-  

II. Translate any four of the following sentences into English.(4 marks) 
 

O sir What should we do?. 

 
؟ماذا نعمل نحن ايّها االستاذ  ١-  

I am sitting in the class. I don’ t know. 
 

.أنا جالسة في الفصل وال أدري  ٢-  

Seek a pen from your classmate. 
 

؟أطلب القلم من زميلك  ٣-  

Do you have a pen. 
 

-٤ هل لديك قلم يا حامد؟  

I don’t  have a pen. 

 

-٥ ال ليس لدّي قلم.  

You (both) go to office boy and ask chalk 
piece. 

اشيراذهبا أنتما الى الفّراش واطلبا منه الّطب  ٦-  

 

III. Write meaning of the following words in English.(2.5 marks) 

  

 .Write                         اكتبي

 

٢- -١ Work hard           انصب   

-٤ Your classmate            زميلك  -٣ ..Seek               اطلب   
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-٥ .I am sitting            جالسة انا    

 

IV. Read the following conversation and answer the questions given below.  (5 marks) 

 

؟     هل لديك قلم يا حامد  المدّرس 
 حامد    ال ليس لدّي قلم.

.أطلب القلم من زميلك واكتب درسك  المدّرس 
 خالد وراشد ماذا نعمل نحن أيّها االستاذ؟

  المدّرس اذهبا أنتما الى الفّراش واطلبا منه الّطباشير. 
؟ماذا نعمل نحن أيّهااالستاذ   أالوالد 

 االستاذ اجلسوا أنتم على المقاعد واقرءوا دروسكم.
 زينب أنا جالسة في الفصل وال أدري ماذا أعمل.

 
.هل لديك قلم يا حامد؟       

 
؟ ماذا قال المدّرس لحامد  ١-  

.ال ليس لدّي قلم  
 

؟هل لدي حامد قلم  ٢-  

.اطلبا منه الّطباشيرذهبا أنتما الى الفّراش و ا.  
 

؟ماذا قال خالد وراشد لألستاذ  ٣-  

.اجلسوا أنتم على المقاعد واقرءوا دروسكم  
 

؟ماذا قال المدرس لألوالد  ٤-  

.أنا جالسة في الفصل وال أدري ماذا أعمل . ؟للمدرس زينب ماذا قال    ٥-  

V. Conjugate the verb.(2.5 marks) 

 
Write (singular male) كتبا ١  ١-  

Write (dual male)... 
 

كتباا .   ٢-  

Write (Plural male)  كتبواا  ٣-  
Write (singular female)... 

 
كتبيا .   ٤-  

Write (dual female)  كتباا  ٥-  
Write (plural female)... 

 
كتبنا .   ٦-  

 
VI. Look at the picture and find out four nouns.(2 marks) 

 

 
 مكتب

 
2- -1 ساعة   

 ولد

 
4- -3 بنت   

-6 كتاب .سبّورة   5-  
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*********************** 


