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Reading  

Note:  

You are allowed to ask me 

3 questions per group  
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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 
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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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Reason Opinion 

 

With 

whom? 

Where? What?  

Activity 

When?  

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

  كمال

  جون

  علي

  أمينة
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تلبسين| ماذا ترتدين   عطلة نهاية األسبوع 

 أيام األسبوع
 األسبوع

 بنطلون أرتدي

 جينز

 فستان تنورة تيشرت مع

 شورت بلوزة

 قميص

 سلسلة
 ساعة يد

 نظارات شمسية
 صندل

 حذاء

 من الجلد

 زرقاء

 أزرق

 بيضاء

 بني أبيض

 بنية

 أحمر

 حمراء

 بنفسجي

 برتقالي بنفسجية

 برتقالية

 أخضر

 خضراء

 رمادي

 رمادية

 أصفر

 صفراء

 أنيقة

 قصير

 طويل

 من الحرير

 من القطن

 في

 عطلة نهاية األسبوع

 األسبوع أيام األسبوع
 في

 و

 و

 و

What do you wear The weekend?  

The days of the week? 

The week? 

I wear  trousers 

Jeans 

with 
T shirt skirt Dress  

blouse shorts 

shirt 

chain 

Wrist watch 

sunglasses 

sandal 

shoes 

From leather 

Blue (F) 

Blue (M) 

White (F) 

White (M) Brown (M) 

Brown (F) 

Red (M) 

Red (F) 

Purple (M) 

Purple (F) Orange (M)  

Orange (F) 

Green (M) 

Green (F) 

Grey (M) 

Grey (F) 

Yellow (M) 

Yellow (F) 

 أنيقة

short 

long 

From silk  

From cotton 

in 

The weekend  

The days of the week The week 

in 

and 

and 

and 

 لكن
But  

 عادة

 غالبا
often 

Usually  
 أحيانا

sometimes 

 ؟
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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? 
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