
INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL . DAMMAM 

MIDTERM EXAM -WORK SHEET 2022-23 

CLASS :9    SUBJECT:ARABIC 

COMPREHENSION:UNSEEN PASSAGE: 

1.Read the given passage and answer the following questions: 

و وقت للراحة ووقت للعبادة   للعمل تنظيم الوقت مهم في حياة االنسان.و وسيلة الي السعادة.و ذلك وقت  .1

. وأداء العبادات   ووقت للطعام ووقت للهواية.تنظيم الوقت يؤدي الي صحة أحصن و حياة أجمل .و أ

و التلميذ  الناجح يشعر بقيمة الوقت و يعرف كيف  في مواعيدها يمأل االنسان بااليمان و الخشوع.

النشاط الرياضي و الثقافي و االجتماعي .و   يستعمله .يذاكر دروسه و يعمل واجباته و يشترك في 

يقضي في مزاولة بعض الهوايات مثل قراءة الكتب او الرسم او جمع الطوابع او المراسلة و مشاهدة  

 التلفازو الشبكات العالية في اوقات فراغه  

 أ(اذكر بعض الهوايات 

 ب(اي هواية تحب؟ 

 ج(الي اي شيئ يؤدي تنظيم الوقت؟ 

بااليمان و الخشوع؟  د(ماذا يمألاالنسان   

 ه(كيف يستعمل الطالب الناجحوقته؟ 

2.Fill in the blanks: 

(                    , الرئيسي   ماهرون,توفير,ربة جميل , مليئة, ,   )طوابير,شقة, نحب, ديموقراطية  

-----------------ا(الهند دولة عظيمة و   

البيت.    ----------------ب(والدة نبيل    

في البنك الحكومي -----------ج(لي حساب   

بالرجال و النساء و األطفال    ------------د(الحقول   

في موادهم   ------------المدرسون  ه(  

في البنك  ----------و(يقف الزبائن في   

في عمارة كبيرة  ----------ز( يسكن نبيل في   

السالم  -----------ع(نحن شعب   

   ------------لية كك(هذا باب ال

-------------ي(الحديقة مكان  

3.Correct the sentences: 

طاولة محمود.  هذاأ(  

 ب( هذه  النساء معلمات 

 ج(الطالبات الكلية جالسات 

 د(هناك أزهار جميل في الحديقة 

 ه(رأيت تلك الرجال في المكتب 
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4.Define and explain :Grammar 

 أ(مركب الجر                  ب( مركب االضافة                         ج(مركب الوصفي         

5.Write  14 forms  of past tense )فعل الماضي(with   درس   \شرب   \ جلس   \كتب   \ذهب  

6.Write a paragraph about    حديقتي  \ أسرتي       \ قريتي    \مدرستي     

7. Write a leave letter to the class teacher for one day. 

8.Frame sentences:   عظيمة  ,نظام     ,الحديقة ,      كبير,  حساب   ,أسرة,      زبائن, جامعة 

9.Translate into English: 

نك أ(ذهب أحمد الي الب  

 ب(الطالب مجتهد 

 ج(هو ذاهب الي بيت صديقه

االمتحان غدا يبدأ د(  

 ه(ال تلعبوا في الفصل 

 و(هما ولدان صديقان 

 ز(قلمه قديم     

 ع(بيتي صغير 

10.Translate into Arabic: 

a.Our School is big. 

b.He has five books. 

c.My teacher is expert in the subject. 

d.I am a  new student. 

e. The new book is on the table. 

f. India is My country. 

g. I like the Arabic language. 

h.She went to school. 

 

11.Identifiy the underlined word: 

 أ(النساء يشتركن مع الرجال        )جار \ مجرور( 

 ب(الحديقة جميلة     )مبتدأ \ خبر( 

 ج(في الحديقة الطواويس الراقصة     )صفة \موصوف(

 د(هذه أسرة  نبيل )مضاف\مضاف اليه( 

 ه(زينب بنت  ذكية    )صفة  \ موصوف ( 

 

12.Translate the paragraph:Lesson:1,5,8,9,10,11 

13.Answer the following questions :from the above Lessons 

14.Translate&Explain the poem:LESSON :12 

15.Write the central idea of the poem " ترنيمة الو لد في الصباح " 
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