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FIRST TERM ASSESSMENT 

ARABI REVSION 

 GRADE – 8  

 

 

Choose the correct answer 

 اختار االجابة الصحيحة 

جملة فعلية              جملة اسمية   .          مح الفافلة تحمل الق*   

جملة فعلية             جملة اسمية * التاجر يريد البضاعة .         

جملة فعلية وصلت  الحافلة .              جملة اسمية           *   

جملة فعلية            جملة اسمية * ليلى تنام في الغرفة .           

 *  جملة فعليةافنح هذه الحقيبة .           جملة اسمية               

 

 

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

Mention type of the verb in each sentence 

 عين نوع الفعل في الجمل 

فعل مضارع            فعل ماضي    / كتب التلميذ الدرس .            1  

فعل مضارع           / يغسل المالبس .                 فعل امر        2  

فعل أمر            فعل ماضي           / افهم الدرس .                 3  

فعل أمر                  فعل مضارعة غدا .            تسافر االسر/ 4  

فعل ماضي     / رمى الصياد الشبكة .          فعل مضارع             5  

فعل مضارع         فعل ماضي            / أشرب العصير .              6  

فعل  ماضي                       فعل أمر/ حفظت البنت الدرس .          7  
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Mention the predicate in the sentence 

 عين الخبر في الجمل 

جوعان  انا                     / انا جوعان                   1  

 الطاولةعلى الكتاب                      / الكتاب على الطاولة   2

   تحت الشجرة الحصان                    / الحصان تحت الشجرة3

 شوارعها جميلة / المدرسة شوارعها جميلة        المرسة        4

 تجتمع / الحيوانات تجتمع                  الحيوانات      5

 محمد / هذا محمد                          هذا              6

 

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

 

Choose the correct word of cana and her sister  

أو أحدى أخواتها  اختار كان  

  السوق مغلفا . ------/ 1

و  -3في               -2             كان -1           

المطر كثير . -------/ 2  

  الى  -3           ليس -2لن                 -1        

التاجر مريضا . ---------/ 3  

  صار  -3أن               -2أو                  -1      

العصفور مغردا . --------/ 4  

أنت  – 3كيف                -2              ظل -1       

الشرطي واقفا . -------/ 5  

ب   -3             مازال  -2حتى             -1      

الطعام جاهزا . ------/ 6  

أصبح   -3ل                    -2لكن           -1      
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Mention whether the given word is verb, noun or letter 

 عين اذا كانت الكلمة  فعل، اسم أو حرف 

فعل       اسم / أحمد                   1  

فعل  / ابتسم                  حرف     2  

اسم   / رجل                  حرف     3  

حرف /  عن                   فعل      4  

فعل         اسم/ حديقة                5  

حرف        فعل / حكم                  6  

حرف/ لم                    اسم        7  

 

 

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

Choose the correct answer 

صحيحة اختار االجابة ال  

خطأ / تكوي االم المالبس جملة اسمية .                      صح     1  

خطا      صح / ليلى تنام في الغرفة  جملة أسمية .                    2  

خطأ       صح/ سأل المعلم الطالب جملة فعلية .                        3  

خطأ    صح .                              / الباب مفتوح جملة  فعلية 4  

خطا      صح / أنتشرت االخبار في المدينة  جملة فعلية .             5  

  خطأصح           / الباب مفتوح جملة فعلية .                          6

 

 

 

 



 

Page 4 of 4 
 

Write the opposite word 

 الكلمة عكسها الكلمة عكسها

 ربط فك ضخم صغير
 سريع بطئ خائفة مطمئنة
 فتح اغلق أسفلها أعالها
 باع اشترى تذكر نسي
 خلف امام يختفي يظهر

 

Write the plural for given words 

 الكلمة جمعها الكلمة جمعها

 موسم مواسم أجر أجور
 حقل حقول زميل زمالء

ساتذةأ  تاجر تجار أستاذ 
 مشهور مشاهير غابة غابات
 درس دروس دينار دنانير

 

 

 

Write the word in English  

ليزيةكالكلمة باالن  الكلمة الكلمة باالنكليزية الكلمة 

Aggrieved مظلوم Shoemaker اسكافي 

Delicious لذبذ Happiness سعادة 

Well بئر Elf قزم 

Jar جرة Judger قاضي 

Cabinet خزانة studious مواظب 

 

 

 

 


