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ٕاسمي ريبيكا وأنا لطيفة وذكية جدا. أحب المالبس واألزياء 

لدي معطف وردي وأخضر ، ولدي أيضا سترة من الجلد . جدا

.، أنا أحب سترتي الجلدية ألنها جميلة ودافئة  

 َبنَطلوني المفضل أبيض وأزرق 

قميصي المفضل أنيق وملون جدا. لدي حذاء جلدي وأسود ، 

وحقيبة جلدية أنيقة. لدي الكثير من المجوهرات ، لدي خاتم 

للمدرسة أرتدي بنطلون أسود وسترة . فضة وسلسلة ذهبية

سوداء ، أرتدي أيضا قميص أبيض وحجاب أسود. أرتدي 

حذاء جلدي و أسود. أنا أكره بدلتي المدرسية ألنها مملة و 

 بسيطة

Fill in with the right missing words 

Clothes and fashion 

I have black leather shoes 

My favourite trousers are white and blue 

I hate my school uniform 

Smart leather bag 

I also wear a white shirt and a black headscarf 

Taoufiq Cherkaoui  



أحب المالبس واألزياء . ٕاسمي ريبيكا وأنا لطيفة وذكية جدا

لدي معطف وردي وأخضر ، ولدي أيضا سترة من الجلد . جدا

.، أنا أحب سترتي الجلدية ألنها جميلة ودافئة  

ني المفضل أبيض وأزرق َبنَطلو  

لدي حذاء جلدي وأسود ، . قميصي المفضل أنيق وملون جدا

لدي الكثير من المجوهرات ، لدي خاتم . وحقيبة جلدية و أنيقة

للمدرسة أرتدي بنطلون أسود وسترة . فضة وسلسلة ذهبية

أرتدي . سوداء ، أرتدي أيضا قميص أبيض وحجاب أسود

أنا أكره بدلتي المدرسية ألنها مملة و . حذاء جلدي و أسود

 بسيطة

Fill in with the right missing words 

____________________ 

_________________________ 

______________________________________ 

_________________________ 

___________________ 

____________________________________________ 
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1. Translate the text 

2. Rewrite the verbs…  
 * I do (she) * I go (he) *  I work (you pl/m) * I smoke (you (f)) * I get affected (they pl/m) 
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Why? Future 

career 

 

Reasons Opinion When?  School 

subjects 

Listen to the 4 conversations and fill the boxes with the right information  

  كمال

  جون

  علي

  أمينة
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Opinions  

 مستشفى 

 مركز الشرطة 

 ملعب

 السباحة

 سوبر ماركت 

 سوق

 متحف

 حديقة

 السينما

 مكتب بريد 
 محطة القطار

 مخبزة 

 مدرسة
 مقهى

 أنا أحب 

 أنا أكره 

 هناك

 ال يوجد

 بالقرب من

 ألنها

 يوجد

 مدينتي توجد

 قريتي توجد

في مدينتي   

 في قريتي

 أيًضا

 و

 َجِميل

 كبير قديم نظيف مشهورة َبل   َصِغير هادئة

adjectives 

Connectives 

 لكن

 بسيط فاخر قذرة َحِديث

Also  

and 

Nice  

Quite  Small  but Famous  Clean  Old  big But  

Modern  Dirty  Luxurious   simple 

 الجبل الريف الساحل فِي 
in The coast country mountain 

 فِي 
in 

 جنوب شمال

 غرب شرق
 بريطانيا

Hospital  

Police station  

Stadium  

Swimming club 

Supermarket  

Market  

Museum  

Park  

Cinema  

Post office 

Train station  

Bakery  

School  

Cafe  

I like  

I hate  

There is  

There is no 

Near the 

Because it is 

There is  

My town is  

My village  

In my town  

In my village  

North  South  

East  West  

Britain  

 مهمة مثيرة
exciting important 
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 أشاهد فيلم

 ألعب كرة القدم

 أذهب إلى السوق

 أشتري خبز أذهب إلى نادي السباحة

 آخد القطار أرسل رسائل

 أذهب إلى المدرسة

 مرة واحدة في االسبوع

 خمس مرات في األسبوع

 مرة في الشهر

ب ت  السَّ

ِثَنين  اْل 

Add days 
 الثالثاء

 االٔربَعاء

 الخميس

 يوم

Time phrase 

 أحياناً 
 غالباً 

sometimes 

Often 

Once a week 

5 times a week 

Once a month 

ِتي َمَع   َجدَّ

ِتي َجدِّي  أخ 

 أمِّي

 أِبي

 َصديقِتي َصديقي

With whom? 

I watch a film 

I play football 

I go the market 

I go to the swimming club I buy bread 

I send letters 
I take the train 

I go school 

 الحِديقَة

 في

Where?  

 المدينة

 مركز الشرطة 

 ملعب

 السباحة  نادي

 السوبر ماركت 

 سوق

 مكتب بريد  متحف

 محطة القطار

 مدرسة مخبزة 

What do you do 

Park /Garden 

Town  

Police station  

Playground  

Swimming club 

supermarket 

 سوق

Museum  Post office  

Train station  

School  

 أتسوق
I shop  
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1. Which school does karim go to? 

2. What is he like? 

3. When does he go to school? 

4. What else does he like? Why? 

Read the text and answer the questions in English? 

6. Why does he not like maths?  

7. Why does he like English?  

8. Does he like science? Why? 

9. Where does he go in the weekend? 
Taoufiq Cherkaoui  



Taoufiq Cherkaoui  



Writing  
Reading  

Translation/Grammar 

Listening 

Reading  

Note:  

You are allowed to ask me 

3 questions per group  

per activity 

Taoufiq Cherkaoui  



تلبسين في عطلة نهاية االسبوع؟/ماذا ترتدين  
What do you wear at the weekend? 

 في عطلة نهاية

 سترة

نَبنَطلو  أسود 
 قميص

 أنيقة

 حذاء

 جلدي

 َجوارب
 أبيض سوداء

 جميلة

 أحب المالبس واألزياء جدا

 أرتدي

 خاتم

 مجوهرات

 سلسلة ذهبية

 معطف

 غطاء للرأس

 قُبَّعة

 تـَنـّورة

 بني

jacket 

trousers black 

shirt 

smart 

Shoes (m) 

Leather 

socks 

Black (f) white 

beautiful 

Ring (m) 

Jewellery 

Golden chain 

Coat 

headscarf 

hat 

skirt 

brown 

In the weekend I wear 

I like clothes and fashion a lot 

(f) 

(m) 
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BADLA    ________ 

BANTALOON ________ 

FUSTAAN  ________ 

HAQEEBA  ________ 

HIJAAB  ________ 

HITHAA  ________ 

HIZAAM  ________ 

JAWAARIB ________   

KHAATAM  ________ 

QAMEES  ________ 

RIBAAT  ________ 

SILSILA  ________ 

SIRWAAL  ________ 

SUTRA  ________ 

TANNOORA ________ 

suit 

trousers 

dress 

bag 

headscarf 

shoes 

belt 

socks 

ring 

shirt 

tie 

chain 

trousers 

jacket 

skirt 

Label with the right number 
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