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CLASS IX                                          SUB:ARABIC                WORKSHEET  GULF BOARD  2023 

I.SECTION A:Comprehension (10M)Unseen passage:  answer any 5 Q  

تمني ان يحصل .يحب حذيفة الطيور البرية كثيرا.يحذيفة ولد صغير .يسكن مع أسرته في خيمة بالصحراء 
ان .اتجه حذيفة الي مكعلي واحد منها .كان حذيفة يتجول ذات يوم قريبا من الخيمة  .فسمع صوت هدهد

رح الصوت .فوجد هدهدا صغيرا. جميل الشكل ,ناعم الريش ,له ألوان جميلة ,و علي رأسه ريش أحمر .ف
.أراد حذيفة ان ينزع ريش الهدهد ,حتي ال يطير .و لكنه ترك هذه  حذيفة  و حمل الهدهد الي الخيمة

هدهد .صنع من الخشب ,ليكون بيتا لالفكرة.يحافظ علي جمال الهدهد.طلب حذيفة من والده ان يصنع قفسا 
 والد حذيفة قفصا جميال .اجخل حذيفة الهدهد فيه ,ووضع له ماء و طعاما.

)من حذيفة؟1  

)2  أين  يسكن حذيفة ؟   

)ماذا يحب حذيفة؟3  

)ماذا سمع قريبا من الخيمة؟4  

)ماذا وجد في مكان الصوت؟5  

؟)ماذا طلب حذيفة من والده6  

II.SECTION:B (10M) 

a)) Write paragraph(composition):مدرستي ,قريتي,الحديقة,امي,مدينةي ( any 1) OR Letter 
writing 

b)Fill in the blanks: any 2 

................للساريهات)مدينة بنارس 1  

)ادفعوا .................... قيمة الفاتورة 2  

)الجسد السالم .............العقل السليم3  

).................... بيت لعبادة هللا4  

)يا زينب................ اللبن كل يوم5  

في اماكن مختلفة)نحن .................شجيرات 6  
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C)Correct the mistakes:(any 2) 

)شوارع بنارس واسع.1  

)اشربن فروتي يا أوالد2  

)يدرسون الطالب اللغة العربية3  

)حضرت ناظر المدرسة صباحا4  

)يا زمالء عادل متي ذهبت الي بيت عادل؟5  

d)frame sentences:any 2  

الحديقة,أسرة,مستشفي,المسجد,الالعب ,والية..........مصنع,الحياة,محطة,جيش,  

III.SECTION:C   GRAMMAR(20M) 

a)explain any 1 topic with suitable examples: 

)مضاف مضاف اليه1  

)الصفة و الموصوف 2  

)حروف الجر3  

)أسماء االشارة4  

b)Fill in the blanks:any5 

)لمن هذه الكتب ..............؟ (جديد,الجديد,جديدة,الجديدة)1  

...(المجتهد, المجتهدون,المجتهدين,المجتهدات))يحب المدرس الطالب ..........2  

)يا أوالد ...........الدرس في الكراسة.(أكتب, أكتبي,أكتبوا,أكتبن)3  

)الطالبات من فصلنا ..........بتزيين المدرسة.(قامت,قمن,قام,يقوم)4  

)...........المرأة واقفة في طابور طويل.(ذلك, أولئك,تلك,تانك)5  

معلمات.(هذه,هاتان.هذا,هؤالء)..........النساء )6  

)الطالب............ المكتبة (في, من, الي,علي)7  
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c)Translate into English:any5 

)ماذا حدث أمس؟1  

)هي في المدرسة.2  

)طلب العلم فريضة3  

)األسد ملك الغابة.4  

)ذهب أحمد الي البنك.5  

)المدير في غرفته.6  

)ال تلعبوا في هذا الميدان.7  

)مدرستنا كبيرة.8  

d)Translate into Arabic:any5 

1.My friend told me. 

2.Our School in New Delhi. 

3.These birds are very small. 

4.His book is on the table. 

5.My teacher is a scholar 

6. Your mother is a doctor in this hospital. 

7.how many brothers you got? 

8.The garden is beautiful. 

 

SECTION :D :LITERATURE(40 M) 

a) Paragraph  translation :any 2(L:1-11,14-17,19,22-25) 
b) Poem:translate &explain  (L:12,18,26) 
c) Central idea of the poem :(any 1) 
d) Choose the correct answer;(Identify the underlined word;) 
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 1)ال ما ذهبنا الي بيت عادلز(الفعل الماضي,الفعل المضارع,الفعل النهي)

 2)نحن كاتبات  في مستشفي.(الفعل النهي, اسم فاعل,اسم مفعول)

 3)نذهب الي المطعم  للفطور (الفعل الماضي,اسم المفعول, الفعل المضارع)

 4)قفوا في طابور يا أوالد.(فعل األمر الحاضر,فعل األمر المتكلم,فعل األمر الغائب)

 5)جئت مع الصديقين.(جار, مجرور,موصوف)

 6)جلس الولدعلي المقعد .(فاعل مرفوع,فاعل منصوب, فاعل مجرور) 

  7)هذا مصنع الحديد.(المضاف, الموصوف,مضاف اليه)

 8)الحديقة مكان جميل.(صفة,موصوف,مضاف)

 

 

******************************************************************************.  

 


