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INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, DAMMAM 

MIDDLE SECTION 

   CLASS   VIII  - ARABIC WORKSHEET 2022-23 

ARABIC PORTION FOR ANNUAL EXAMINATION 2022 - 23 

CLASS: VIII 
LESSONS: L – 8 Qeemath ul Kasab, L- 10 Yaum ul Beeah,

                   L- 11 Al Udhr , L-14 Az- zujajath ul Maksoorah  

POEM: Poem: Abi (My Father), 

GRAMMAR: Negative Imperative verb, Inna and its Particles,  
                       Relative pronouns, 14 Forms of Past tense.

COMPOSITION: Zoo, Gen: letter writing. 

L:8  قـ�ــمـــة  الــكـــســــب

Q1.Write the meaning (Arabic to English ) ( English to Arabic ): 

أجر   ،   نفد  ،  كد  ،  رو��ة  ،  هرب  ،  كسب  ،  ر�  ،  �خ جاهلة ،

Q2. Write the plurals:  أب  ،  أم  ،   صديق ،  رو��ة

Q3. Write the opposites: �      ل�ل   ،   كسب  ،   عام ل��

Q4. Translate the following into English: 

ـه" 1(
�
 مـالـي نـفـد كـل

ّ
)  قـالــت ال�ــنـها :" اذهـب واشــتــغـل الـ�ــوم ، ألن

ي")  صـ�خ اال�ـن:"ال تـفـعـل �ا أ�ـي ،2(
ّ

فـإنـي كـس�ـتـها الـ�ـوم �ـكـد

) �ان لـلـولـد أّم جـاهـلـة ، تـحـ�ـه. 3(

Q5. Translate the following into Arabic: 

(1) A man sent his son to work. 

(2) The boy use to run away from his work to join his idle friends. 

(3) the boy went and worked throughout the day. 

(4) The man takes these rupees and throws it out of the window. 

Q6. Answer the following: 

) إلـى أ�ـن �ـهــرب الــولــد مـن عـمـلـه؟ 2( ) مــا ذا  طــلــب  الــر جـــل  مــن  ا�ـــنــــه ؟1(

) مـا ذا �ـفـعـل الـرجـل �ـا لـرو �ـ�ـا ت؟ 4( األم  ا �ـنـهـا فـي  الـمـسـا ء ؟ )  مـا ذا  تـعـطـي3(

Q7. Rearrange the sentences according to the story. 

 (______) لــد  مــن  عـمــلـه. �ــهــرب  الـو  1 

 (______) أدخــل  رجــل  ا �ــنــه  فـي  عـمــل.  2 

 (______) طـلـب  مـنـه  أن �ــأ تـي   �ـاأل جــر  كـل �ـوم  .  3 

 (______) تـفـعـل �ـا أ�ـي انـي كـسـ�ـتـهـا  الـ�ـوم  �ـكـدي . صـ�خ الـولـد  ال   4 

 (______) تــعــطـي األم  األجـر لـلـو لـد.  5 
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 (______) نـفـد مـا ل  األم .  6 

 (______) اشــتـغــل  الـو لـد طـول الـنـهـا ر .  7 

Q8. Write the suitable form of   الفعل األمر و الن��

ال تجل��  تجلس ال  إجل��   إجلس 

 _____________  _____________ أدخ��   _____________

 _____________  _____________ إسم��   _____________

 _____________  _____________ أن�ي   _____________

 _____________  _____________  _____________ ب  إ��

 _____________  _____________  �
إقر��  _____________

Q9. Fill in the blanks with the suitable words given in the bracket. 
( �

( قدم �  أجرە � عاد � طول � نفد � �شتغل � يهرب � �ق��
 �
�

� ________ �
ال يود ال�سالن أن  __________  ،  و هو __________ من عمله ،  و �ق��

� المساء، و __________ اللعب . لما ______ الطعام  ذهب
�

للعمل و إشتغل _______ �
ا� ب�ته و معه ___________ ، _______ الرو��ات ألب�ه. 

Q10. Frame the sentences:  جاهلة  ،  كسب  ،  أجر
L-10     يوم الب�ئة

Q1. Write the meaning and Arabic word for the following: 

اعالن، تالل ،�فسد ،تلّوث ، جدول ،ج�ل ، محافظة  ،دخان ، عنا� ،يوم الب�ئة ،ملصق 

Q2. Write the plural form: ،   نهر  ،   شجر ،   جدول ،   غا�ة ج�ل 

  Q3. Write the opposites:   فسد  ،   ملوثة  ،  سالمة  ،  يهدم�

Q4. Correct the mistake and rewrite the sentence: 

� م�اە األنهار أمر محمود. 2. الدخان  من  المصانع ال �فسد الهواء.        1
�

. إلقاء النفا�ات �

. اليوم الخامس من أغسطس يوم الب�ئة.      3

Q5. Fill the blanks with the suitable words given in bracket: 

م ، ملّوثة ، اإلعالن )
ّ

( عنا� ، �فسد ، يهد

كة فصارت 2العامل الب�ت القد�م و�صنع ب�تا جد�دا. -------- . 1 � ال��
�

------------- . أل�� الخادم النفا�ات �

اب من . الماء 4الجسم. -------------. األ�ل ال�ث�� 3 الب�ئة. -------------والهواء وال��

من التلفاز. -------------. شاهد الرجل  5

Q6. Fill in the blank with 
ّ
  orإن

ّ
 :in suitable place أن

هللا لط�ف �ع�ادە. -----------أما علمت ) 3(القطار متأخر. ------------سمعت )2(العلم نور. ------------. 1

Q7. Use   
ّ
  and إن

ّ
 :in the following sentences and rewrite with vowel sign  أن

ة     2. هللا غفور           1 . العسل مف�د 5. ال��� آفة4. ال�احة واسعة3. النحل ح��

ة       6 . أرض هللا واسعة 7. الط�ارة كب��
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Q8. Translate the following into English: 

� المحافظة ع� الب�ئة نق�ة. 1
�

ا مسؤول�ة �
ّ
. ول�ّل من

. الدخان من المصانع �فسد الهواء فتك�� المراض والمر�� 2

 العالم الم 3
ّ
م �خاف من خطر التلوث وفساد الب�ئة . إن

ّ
تقد

Q9. Translate the following into Arabic: 

1. Noufal Found an advertisement poster on the notice borad. 

2. ‘lets celebrate 5th June as Environment Day 

3. “Certainly the environment is all around us from soil, plant, water and air. 

4. The man cuts the trees and forests and demolishes the hills and mountains. 

Q10. Answer the following questions: 

. أي يوم يوم الب�ئة؟ 2. ماذا وجد نوفل ع� لوحة اإلعالنات؟1

. ما �� عنا� الب�ئة؟ 4. ماذا سأل نوفل المدّرس؟3

. ب�ئ�نا عرضة للتلّوث . ما س��ه؟5

Q11. Frame the sentences:   ب�ئة  ،  دخان  ،   ملوثة

L-11   العذر

Q1. Write the meaning and Arabic word for the following: 

ب،عصا ،ر�ط ، ثمر ،قطف ،لّص  حذاء سنان ، ، ع�ب  ،  طب�ب اال ��

Q2. Write the plural form: حذاء ،ع�ب ،لّص  ،ثمر 

Q3. Write the opposites:   دخل    ،   خ��   ،  أخذ

Q4. Choose the correct one word for the following:            

.ل�س له حذاء 1

ى منه األش�اء  2 . �ش��

3 � . نقصان الش��

. رجل له ب�ت وحد�قة 4

�ذهب . عضو اإل�سان �أ�� متأخرا  و 5

ا مد قتم

Q5. Fill the blanks with suitable  اسم الموصول :         

� الع�ادة الحكوم�ة. 1
�

. هما الطب��ان _______ �عمالن �

� الصف السابع. 2
�

� _______ تدرس �
. تلك أخ��

� الحقل سمي�تان . ال�قرتان3
�

� _______

كة مجتهد. 4 � ال��
�

� هذا _______ �عمل �
. أ��

. أولئك العامالت _______ �خدمن الوطن  5

. المدرسات _______ ي�شدن ال�ش�دة ماهرات. 6

Q6. Fill the blanks with the suitable words : 

� �دە وم�� 1
�

ي تلك الحقي�ة لها . ال 2--------------. أخذ الولد األحذ�ة � ----------- �ش��

مانجة من الشجرة. ------------. جلس القرد ع� الشجرة و 3

 صاحب 

األسنان 

�ائع 

حاف 

ع�ب 
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األسنان -------------. �� الم��ض �ألم األسنان وذهب إ� 4

Q7. Translate the following into English: 

� الب�ت. 1
�

� ر�طتك بها من خ�� هللا. 2. رآە صاحب الحد�قة الذي �
. هذە الشجرة ال��

� خطفت الثمار من خلق هللا" 3
. . " وال�د ال��

Q8. Translate the following into Arabic: 

1. A thief entered the garden and plucked the fruits and ate it. 

2. The garden owner tied him with the tree and took the stick and beat him. 

3. The thief said: indeed, the garden is the land of Allah. 

4. “Certainly this stick is made by Allah” 

Q9. Answer the following questions: 

. ماذا قطف اللّص؟2. إ� أين دخل اللّص؟1

. ماذا قال اللّص لصاحب الحد�قة؟ 4. من رأي اللّص؟3

Q10. Frame the sentences:   لص  ،  حد�قة  ،  صاحب

L-14  الزجاجة المكسورة

Q1. Write the meaning and Arabic word for the following: 

،صادقة ،حلوي ،خائف ،وقع ، لمس ،زجاجة ،ك� ، صوت 

Q2. Write the plural form: حلوى ،صوت 

Q3. Write the opposites: صادقة خائف 

Q4. Who said to whom? 

قه العقل    2. أنا الذي ك�ت الزجاجة                          1
ّ

. هذا �الم ال �صد

. أنت صادقة        4. هذا وهللا ما حدث.       3

. �انت الزجاجة مكسورة من ق�ل.             5

Q5. Fill the blanks with the suitable words given in bracket: 

( الحل��ات ، زجاجة ، خائفا ، وقع ، لمست )

ة ف2------------ . رفع الف�ل خرطومه وصاح فصار الولد 1
ّ

رأسه. -----------. جلس الطفل عند الجد

� من فمه. -----------فتح الغراب فمه ف. 3 ا -------------. تحّب البنت 4الخ�� . كث��

----------- . ر� الولد �ا ل�رة إ� النافدة فانك�ت 5

Q6. Choose the correct form of the verb: 

أمس �ا أختان ؟               ( تأ�ل ، أ�لتما ، أ�لتم )-------------. ماذا 1

  ، نظرِت نظرتما )-------------. أين 2
َ

�ا �ادر ؟                        ( نظرت

القرآن �ا سل� ؟           ( قرأِت ، قرأتما ، قرأتم )-------------. م�� 3

 )تحت الشجرة . -----------. نحن 4
ُ

 ، جلسنا ، جلست
َ

( جاست

�ِت ) �ا فاطمة ؟-----------. ماذا 5 �� ، 
ُ

�ت �نا ، �� �� )

Q7. Correct the mistake and rewrite the sentence: 

1، �
 �ا سالمة؟      2اذهْب إ� ب�تك.             . �ا أخ��

َ
. ماذا ك�ت
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 من ق�ل3
ٌ
 مكسورة

ُ
. 4. . �انت الزجاجة . الطب��ان �ذهبون إ� المس�ش��

Q8. Translate the following into Arabic: 

1، �
أخذت الزجاجة للتنظ�ف . عندما لمستها وقعت. . الخادمة : الزجاجة �ا س�د��

� ، هذە ل�ست أّول مّرة تك��ن فيها ش�ئا 2 . . األم : أنت تكذب��

قه العقل . . األم : هذ3
ّ

ا �الم ال �صد

Q9. Translate the following into Arabic: 

1. Murshid : I am sorry Salima , I am the one who broke the glass bottle. 

2. Servant: The glass bottle was broken before, oh my Madam! 

3. Mother: You are truthful, and I am happy because Murshid said the truth. 

4. I entered the kitchen to take some sweets thus the glass bottle fell and broked. 

Q10. Answer the following questions:                                                    

جاجة ؟2. من ك� الزجاجة ؟1 � . ك�ف ك� مرشد ال��

. هل الخادمة صادقة ؟4. األّم سع�دة �مرشد.لماذا؟3

. من الّصادق؟6. هل �انت الزجاجة مكسورة من ق�ل ؟5

Q11. Frame the sentences:     صوت  ،  زجاجة   ،  صادقة

 Q1. Define  الن��  :with examples الـفـعـل

 Q2. Write 6 forms of  الن��  .الـفـعـل

 Q3. Define و أخــواتــهـــاإن  with examples: 

 Q4. Explain  األسماء الموصولة(Relative pronouns) with examples: 

 Q5. Write 14 forms  �
 :for the following verbs with meaning (Past tense) الفعل الما��

( خ�ج ، جلس ، ذهب )

Q6.Write the poem  �  :with translation and explanation  أ��

Q7. Write a letter to your friend in Arabic: 

Q8. Write briefly on "حد�قة الحيوانات”  

******************************* 


