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General Instructions:
The question paper is divided in to four sections:
Section –A

Reading Comprehension

10Marks

Section-B

Writing

20 Marks

Section-c

Grammar

25 Marks

Section-D

Literature/Text books

25 Marks

All questions are compulsory.
Marks are indicated against each question.
SECTION A

.

READING 10 MARKS

1

Read the following sentences and take out أسماء االشارة

5
 هذه سوق أسبوعية1
 هذا دكان الثياب2
 ذلك دكان االحدية3
 هؤالء أوالد صغار4

. أولئك بنات5
2

5

Read the following paragraph and take out any five nouns.

 هذه طاولٌ صغيرة. هؤالء أطفال صغار.هذان ولدان صغيران
 ذنك ولدان,هاتان بنتان.  أولئك أوالد صغار.ذالك قلم جميل
SECTION B
WRITING -20 MARKS

ISD/VI/SAMPLE/2017-18

Page 1 of 5

3

4
Write the meaning in English. ( any four).
 فواكى,  ميدان,  فراش, فصل, سوق

4

2

Write the meaning in English. (any four)

 طابق, شارع,  ; كتاب,ٌ فاكو, ,مسجد
5

5

Use the following words in simple sentences. (any five)

. كيف؟, موندس,  ديك, ٌ دجاج, بيت,
6

2

Join and write the following words.

 ة+ س+ ر+  د+م
ب+وا+ ب+ا
 ل+ ف+ ا+ط
ف+ف+ص
7

2

Split and write the following words.

 بنات, ولدان,  مدارس, بيوت
8

2

Re -write the following sentences correctly.

هذا طاولٌ صغيرة-1
 هذان دكان الفواكى-2
ّ ال
.شجرة

 هما واقف تحت ظ ّل-3
ٌهذا الكتاب جميل-4

9

3

Write the plural of the given words.(any three)

 صديق, مدرسة, طالب, زميل
SECTION C
GRAMMAR-25 MARKS

11

1-The opposite of  كبيزةis

4

صغيرة-3  كبير-2 صغيران-1
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2-The feminine gender of  طفلis
 طفلين-3 ٌ طفل-2 ٌدجاج-1
3-The dual form of  كتابis
قلمان-3 كتابان-2  كتابات-1
4-– هذان كتابان
 هذانin this sentence is
 اسم اشارة-3 جمع-2 مفرد-1

11

4

Complete the following sentences by using appropriate subjects.

 جميل---------------------- )1
 كتب--------------------- )2
 كبيزة------------- -------- )3
 صغيزة-------------------- )4
12

) أنا5 ) تلك مدرست ابتدائيت4  ) هي بنت جميلت3  ) هى طالب مجتهد2 )هذا ولد صغيز1
بنت

1

13

5

Translate the following sentences into English.

5

Translate the following sentences into Arabic.
1. This is a table
2. He is a student
3. This is a book
4. That is a boy
5. This is a girl

14

Write 4 demonstrative pronouns with meaning in English .

4

15

Translate the following sentences in to English.(any three)

3

.هي فاكهت لذيذة-2 ال ّز ّمان فاكهت؟-1
 هي مزوحت جيّدة-4  هذان رجالن3
SECTION D
25 –MARKS
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Q16 Translate any two of the following paragraphs in to English.

2x6

 )1هد`ا مسجد .هو واقع فً جاليتنا  .منظره جميل جدا .بيتً قريب من المسجد .وبيت
خالد بعيد منى .للمسجد فناء واسع .فً وسطى حوض كبير .وفً الحوض ماء شفاف وسمك.
للسمك ألوان مختلفٌ .للمسجد مئدنتان عاليتان.
 )2هذه مدرستً  .هً صغيرة  .ال كبيرة  .مبناها عال .وهو متكوّ ن من ثالثٌ طوابق .ك ّل طابق متكوّ ن
من بضعٌ فصول .لك ّل صفّ فصل علً حدة .هذا فصلً وهو للصّفّ الثّانً من األبتدائيٌ.
 )3حامد دخل البيت ,هو جلس علً الكرسً .سلمً خرجت من البيت .هً دهبت الً السوق .أنت
نظرت الً الزهرة وفرحت بوا .وأنت يا زينب قرأت الدرس. .
5

Read Q no 16 paragraph 1,2 ,3 to answer the given questions in one or two sentences.

Q17

 -1هل المدرسة صغيرة .
 -2كيف مبناها؟
 -3أهو متكوّن من بضعة فصول؟
 -4أين المسجد؟
 -5كيف منظره؟

English .

6

أنا للوند

Explain the following lines in

18

أحد الجند

هً لً وطن

أرضً عندي

ولمن فيوا

هً كالمود

اهوي وطنً

ك ّل اولد
بالديWrite the central idea of the poem.

2
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