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 المدرسة الهندية مسقط
INDIAN SCHOOL MUSCAT 

MID TERM EXAMINATION 2017-18  
 ARABIC 

 

 

Class VIII                                                                  Maximum marks:80 
Date: 14/09/ 2017                                                         Duration     : 2hrs                                                                                              

 Write the answers on separate answer sheets 

 Marks are indicated against each question. 

 Please read all the questions before start writing the answers. 

 This question paper consists of 13 questions in 3 printed pages. 

 
Q.1 Change the following sentences into negative.                                  (6 marks) 
 

لبابأمام ا أأألوالد وقفو  -  ٣         هما دخال فصلهما -٢    ساجد وحامد ذهبا الى المدرسة   -١  

.هو خرج من البيت -٦               البنت جلست في البيت -٥                       حامد أخذ كتابا  -٤  
 

Q.2 Write the following words with ال ,attempt any nine                              (9 marks)     
                        

فصل  -٧      شركة -٦        كّراسة  -٥     بنت  -٤    رجل    -٣      ولد -٢      بيت -١  

طبيب -١٢             مطار -١١            كرسيّ  -١١             دجاجة -٩           مدّرس -٨  
 

Q.3 Fill in the blanks with suitable separate pronouns.                                (4 marks) 
 

 هل ........ فعلت ذلك يا حامد؟)أنت/هي(

ال ....... ما فعلت ذلك )أنا/نحن(   
 

٢-  هل......... وقفتما في البيت؟ ) أنتما/أنت( 
 ال،..........ما وقفنا هناك       )أنا/هذا(

١-  

ذهب الى المدرسة؟)هي/هو(هل .....   

 ال ..... ما ذهب الى المدرسة)هو/هي(

٤-    )هّن/هم( أكلن الّطعام؟   ......هل  
)هّن/هم(         ال،......ماأكلن ألّطعام  

٣-  

 

Q.4 Read the following sentences and pick out eight verbs.                ( 8 marks) 
 

في  ةهي تذهب الى المدرس .ى صّف الثّالث من المدرسة االبتدائيّةزينب بنت مؤدّبة. هي تدرس ف

ثم  .بعد الرجوع من المدرسة هى تأكل الغداء وتنام قليال الميعاد. وترجع منها فى الميعاد.
  ن االناءهي وأختها بشرى تغسال. لعبن معها في الحديقة. هّن يصديقاتها للعب تخرج مع

ّطعام معها. حيا ن صديقاتها يأتين الى بيتها و يأكلن الثّم تطبخا ن العشاء. بعض اال .معا
.زينب تعامل معاملة حسنة مع الجميع. فلذلك كل فرد من افراد االسرة يحبّها  

 

 Q.5 Change the following sentences into positive ones.                            (6 marks) 
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فى صّف واحد. أنتما ال تدرسا ن  ٢. .تسبح في الماء ال أنت   ١.  

تعملو ن في شركةال أنتم   ٤. .تجلسا ن معا ال أنتما   ٣.  

.هو ال يأكل الّطعام  

 

٦. تجلس في الغرفة ال أنت    ٥.  

Q.6 Look at the picture and change the statements into masculine.    (6 marks) 
 

 

١ .

............................. 
. 

 

٢ .

.............................  

 

 

٣  .
...........................   

هي تذهب الى  .١
      ؟المدرسة

 

أكال هي ت . ٢
.الالّطعام وتنام قلي  

 

فى  هي تدرس. ٣
 الّصّف الثّالث.

  
 

Q. 7 Correct the following sentences.                             ( 6 marks) 
 

.أنت تجلسا ن في الفصل٤. هي يشرب الشاي    ٣انتن تطبخا ن الخبز      

   

٢. .١ هما يشرب اللبن       

Q.8 Write the suitable Arabic words for the following. (Attempt any eight)(8 marks) 

 

1. Airport  2. Friends  3. Company  4. Supervision  5.These days 6.Station 
 

7.Engineering works  8. Lunch  9.  Elders  10.well mannered 11.On time 12.A little. 
 

 

مساء -٧     قليال -٦  شركة -٥  محطة ٤-   أعمال الهندسة -٣االشراف  -٢     االصدقاء -١  
 

في هذه االيّام -١٣     كبار - ١٢    ر امط -١١     مؤدّب -١١ فى الميعاد -٩   الغداء -٨  
 

Q.9 Translate the following sentences into English.                     (6 marks) 
 

خالد :  ماذا تعمل هناك؟ -٢حامد : أنا مهندس هناك وأقوم باالشراف على اعمال الهندسة.  -١  

اليّام انا أعمل فى شركة حكومية.حامد :   أنا بخير وعافية الحمدهلل وفي هذه ا -٣  

نحن بخير الحمدهلل وشغلنا اال ن الدّراسة. -۵ خالد :كيف أنت يا حامد؟ ماذا تعمل في هذه االيّام؟ -٤  

؟خالد            :   كيف أنتما يا نعما ن ولقما ن؟ ماشغلكما اال ن -٦  
 

Q.10 Read the following passage and answer the questions given  below.  (6 marks) 
 

 همدرست الى يذهباالبتدائية.هو المدرسة من الثّالث الصفّ   فى يدرس هو مجتهد ولد خالد
 مؤدّب .هوولدقليال وينام الطّعام يأكل هو المدرسة من الّرجوع بعد. مساء منها ويرجع صباحا
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حبّانه حبّا ه يغير مناسب وال يرفع صوته فوق أصوات الكبار.والداأيضا. ال يقول ألحد شيئا

 شديدا.

Questions األسئلة 

هل خالد ولد مجتهد؟ -١  

في أّي صّف يدرس هو؟ -٢  

متى يذهب هو الى المدرسة؟ -٣  
متى يرجع هو منها؟ -٤  

ما ذا يعمل هو بعد الّرجوع من المدرسة؟ -٥  
غير مناسب؟ شيئاأهو يقول ألحد  -٦  

 

Q.11  Change the following sentences into positive ones.                                  (6 marks) 
 

 المدّرس ما د خل الفصل
 

٣- -٢ البنات ماشربن الشاي  -١ زينب ما خرجت من البيت   

فتحتا الباب. هما ما  ٦- -٥ خالد وحامد ما ذهبا الى المدرسة  -٤ االوالد ما أكلوا الّطعام   

 
Q.12 See the picture below and give correct answers for Khalid’s 

questions. 

 

 

(3marks) 
 

 

Q.13 Fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in brackets:        (6 marks) 
 

(ا ن)يكتب  / يكتب  
 

درسه........التّلميذ   تأكال ن / تأكل ٢ 
 

الّطعام............ هي  ١ 

 )تأكل / تاكال ن (
 

  تطبخ / يطبخن  ٤ أنتما  ........الخبز 
 

الشاي...صديقات زينب  ..  ٣ 

 تقطع / تقطعا ن ٦ انت .........الطعام )تاكال ن / تأكل (
 

ن اللحم بالسكي..أنتما .......  ٥ 

 

كيف الحال؟ -١  
 

ما اسمك؟ -٢  
 

؟ما اسم أبيك -٣  
 
 

١-  ........................  

٢- .........................  

٣- .........................  


