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Questions & Answers

1

Fill in the blanks using suitable verb forms.
. شؤون الطال ّب منالهند----------------- هو
 البنت الي السّوق-------------------.مطعمنا في الدّور األوّل في هذا المبني
 الطفل اللّبن------------- ما
. محمد الي المدرسة------------- ما

-1
-2
-3
-4
-5

Choose  اسم مفعولfrom the given sentences.

2.

لعبنا في فناء المدرسة- أ
 هذا كتاب مكتوب-ب
 عندي قلم قديم-ت
الماء مشروب-ث
 الباب مغلق-ج
3.

examples .

Define and illustrate with

, الفعل الماضي
,الفعل األمر
صفة وموصوف
أسماء االشارة
مضاف ومضاف اليه
4

Tick ( v) the correct answer.

 قتل الرّجل الكلب-1
S.No

 الكلبin this sentence is
1
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 -2ضرب الخادم البقرة
 in this sentence isضرب
 -1فاعل – اسم فاعل – فعل
Translate into English.

الحياة في الرّيف -الحياة في القرية مختلفة من الحياة في المدينة .ونظام
حياة أهل القرية نظام واحد .كأنّهم عائلة واحدة تسكن في القرية .جميعهم
يستيقظون في الصّباح قبل طلوع الشّمس ويذهبون الي اعمالهم في الحقول
والمزارع .النّساء يشتركن مع الرّجال في أعمالهم .يخرج الرّجال والنّساء في
جماعات .هذه امرأة مع جاراتها وهذه بنت مع صديقاتها وهذا رجل مع
جماعاتهالحقول مليئة بالرّجال والنّساءواالطفال.هؤالء الرّجال يشتغلون في
وهؤالء يشتغلن في جمع الفواكه السّاقطة في اللّيل .أولئك ريّ حقولهم
الرجال يحرثون الحقول.
هذه مدرستي  .تقع مدرستي في دلهي القديمة .هذه المدرسة قديمة .
للمدرسة بناية قديمة وجميلة .هناك غرفة لكلّ صفّ  .في المدرسة مكتبة .
المكتبة مفتوحة من الصّباح حتي المساء .في المكتبة كتب كثيرة .في وسط
المكتبة طاولة كبيرة للقراءة .هناك كتب وصحف ومجال ّت علي الطاولة .هناك
حديقة جميلة في المدرسة .في الحديقة بركة صغيرة .في البركة أسماك جميلة
ذات ألوان مختلفة.في المدرسة ملعب  .يلعب الطالب العابا مختلفة في فترة
االستراحة وفي المساء .نذهب في الصّباح الي المدرسة في السّاعة السّابعة
.وندرس حتي السّاعة الواحدة بعد الظّهر
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