INDIAN SCHOOL DARSAIT
SAMPLE PAPER –ANNUAL EXAMINATION
ARABIC (III LANGUAGE)
Class: VIII
Date: 15-02-2018
Name: ________________________________

Max. Marks: 80
Time: 3hrs
Roll No.:_____

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.
.

1

SECTION-A
READING-10MARKS
Read the following sentences and take out any five verbs.
. يذهب الولد الي البيت1
. أنتظر هنا لمجيئ القطار2
. جاء األب أمس3
. شرب الولد الماء4
. قرأت البنت الدّرس5
. هما ذهبا الي السّوق6

2

5

Fill in the blanks using suitable words given in the brackets.
) يدهب الي محطة سككالحديد(يدهب--------------  يريد خالد أن-1
) بكرة القدم ( يلعب----------------  األوالد يريدون أن-2
) القووة ( يشرب---------------  يريد نعمان ولقمان أن-3
) سورة القارعة ( يحفظ------------------------- سعادتريد أن-4
) الطعام ( يأكل------------- زينب وبشري تريدان أن-5
SECTION –B
WRITING-20
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Use the following words in simple sentences.(any four)
 خارج,  أسهل, ابتدائية,  ممرضة, مستشفي

4

4

Write 14 forms of any two of the following verbs.

4
 كتب,  يكتب,  يفعل,فعل

5

2

Write the opposites .(any four)
 انيوو, كثيس, واقف, يوجود,عدو

6

2

Write the plurals (any four)
 قهى, يدزّسح, سوق, صديقح,وقد

7

Correct the following
ز)هرِ طاونح كثيس

8

2

sentences .
خ) هرا كراب جًيهح

هراٌ قهًاٌ جديد ب) ذنك وند صغيسج-أ
4

Arrange the words to form sentences.

 دهة حايد/ انًدزسح/  – اني1
/  يادا/ أيس/عًهد/ يازاشد-2
جًيهح/جدا/  انسوق-3
 قهى/ جًيم/ هدا-4
9

2

Write the feminine gender.

 طانة,  يعهّى, , طفم, وند
SECTION-C
GRAMMAR-25

10

5

Choose the correct answer.
a)The opposite of وقفis ( جهس,)تاخ
b) The plural of  يدزسis(  كرة,ٌ) يدزّسو
c) The past tense of  يرهةis( ` شازخ, )ذهة
d) The dual form of كرابis(  كرة,ٌ)كراتا

11

e) The singular form of ٌيدزسو
) يدازس,( يدزس
Translate the following sentences into English.(any four)

5

 ساعري كساعرك-3 هد اانحيواٌ طويم كا انجًم-2 . هدِ انشجسج كشجسج اذفاح-1
 هرِ تُد جًيهح-5  هؤالء أطفال صغاز-4
12

5

Translate into Arabic.
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1-This boy is like my brother.
2-Those are boys
3-Suad is tall like her mother.
4-I am from Oman.
5- These are students.
5

)Write the past tense of the following verbs. (any five

13

يشرب ,يدهب-يريد ,يمكن ,يقرأ
5

Fill in the blanks using suitable words given in the brackets.

14

 ------------------------------- 1انوند اني انًدزسح (.جاء  ,جاءخ)
 -------------------------------- 2ذعثاَح ( هو ,هي)
 3هو خسج  --------------------انفصم( عهي  ,يٍ)
 4انكراب  ( --------------------جديدج ,جديدج)
 5انكساسح  ( -------------------قديى ,قديًح)
SECTION D
LITERATURE /TEXT BOOK -25 MARKS
2x6

Translate any two of the following paragraphs in to English.
-1األب  :أين أمك يا هاشم؟
هاشم :في المطبخ وهي مشغولة في طبخ الطعام.
االب  :أنا داهب الي السوق هل تريد شيا؟
هاشم :نعم أريد كراسة للعربية وكراسة لالنجليزية
االب :ادع أمك هنا أريد أن أسألها شيأ :
هاشم :هي واقفة خلفك اسألها بنفسك.

-2راشد :السّالم عليك ورحمة اللّه وبركاته
المدرّس  :وعليك السّالم ورحمة اللّه وبركاته.أجاء أخوك حامد الي المدرسة؟
راشد  :هو هو ما جاء اليوم ألنّه مريض.
المدرّس  :أين أختك سعاد في هذا الوقت؟
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راشد :أظنّ أنّها تعبانة وهي موجودة في الفصل.
المدرّس :ماذا عملت أمس يا راشد؟
راشد :بقيت أمس في البيت وقرأت الصّحف وسمعت األخبار مناالذاعة.

-3

المدرس :لم جئتم الي المدرسة أيوا الطالب ؟

الطالب :جئنا الي المدرسة لنحصل علي العلم
المدرس :أنتم تعرفون أن عطلة الصيف ستبدأ بعد شور  .فأين تدهبون في أيام العطلة؟
بعض الطالب  :نريد أن ندهب الي بالدنا الخاصة.
المدرس  :أين تريد أن تدهب أنت يا خالد؟
خالد:أريد أن أدهب الي باكستان.
5

Read the first and second paragraph from question no 16 and answer the following questions
in one or two sentences.

17

1هل حامد أخو راشد؟-2أل ّ
ي سبب هو ما جاء الي المدرسة؟
-3هل سعاد موجودة في المدرسة؟
 -4ما`ذا قرأ راشد في البيت؟

-5ماذا قال ناظر المحطة للولد؟
5

)the following lines .(with meaning & translation

Explain

)Explain the following lines .(with meaning & translation

انّي أحبّ بيتنا
وفيه أمّي و أبي

ألنّه مسكننا
واألنس فيه والهنا

يمرح فيه اخوتي

وأخواتي وأنا

وجدّتي تحكي لنا

حكاية تضحكنا

في بيتنا جنّتنا

يا ربّ باركه لنا

" in Englishبيتي"

3
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Write the central idea of the poem
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