
INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH 

GULF SAHODAYA EXAMINATION (SAUDI CHAPTER) 

FEBRUARY / MARCH 2021  

SUBJECT: ARABIC                                                                 CLASS: IX 

TIME: 3 HOURS                                                        MAX.MARKS: 80 

THE QUESTION PAPER IS DIVIDED INTO FOUR SECTIONS:- 

Section A      Reading skills                              10 Marks 

Section B       Writing skills                               10 Marks 

Section  C      Grammar & Translation           20 Marks 

Section   D     Literature / Prose & Poetry     40 Marks 

 

SECTION - A (10 Marks) 

Reading skill 

1. Read the following passage carefully and answer the questions in Arabic:- 

 األسئلة بالعربيةاقرأ الفقرة الّتالية بعناية وأجب عن 

خرج األوالد فرحين.  يصيحون ويلعبون.  وقد لبسوا ثيابا جديدة.  وكلّ واحد منهم يقول لآلخر : أنظر 

وهناك كان صبّي صغير يجلس على جانب الّطريق في ثياب بي الجديدة.  شف هذا حذائي الجديد.  ثياالى 

 قديمة بالية وكان على وجهه أثر الحزن.  

 شف سالم ، ذلك الّطفل يجلس حزينا وثيابه قديمة. قال منير   :  

 سالم  :  تعال يامنير ، نأتي اليه ونتكلّم معه .

 منير و سالم  :  الّسالم عليكم ياصبّي.  لم تجلس هنا ؟  أليس اليوم يوم العيد؟  لماذا لم تلبس الجديدة؟

 بّي الّسالم ، ثّم أطرق رأسه ولم يجب شيئا .رّد الصّ 



 لم يشتر لك أبوك ثيابا جديدة؟أ سالم  :  

 الّصبّي  :  ال ..........   ليس لي أب يشتري لي .........  وأنا يتيم

  (A)  Write the opposite of the word    (1) حزين 

"حزين"كلمة   ضّد أكتب      

قريب  (       -سعيد              -)  ضحك                                           

  (B) Write the singular of the word   (1) أحذية 

د لكلمة " أحذية "أكتب مفر     

هدوء (        -خذاء               -)  حذاء        

(C)  Write the plural of the word   (1)                                                                 طريق 

طريق "أكتب جمع لكلمة  "     

طرق    (        -أطراف             -)   طريقة        

(D)                           كيف كانت ثياب الّصبّي ؟   (1) 

غالية    (      -قديمة              -)   جديدة         

(E)   أبوه"كلمة في معنى   "   ولد مات  (1) 

غنّي  (     -يتيم           -)   فقير       

(F)                                    (1)  في أّي يوم خرج األوالد فرحين؟ 

(G)                                من سأل هذا؟ العيد"" أليس اليوم يوم   (1) 

(H)                                                (1)                                                       أين يجلس الّصبّي ؟ 

(I)                                        (1)                                                        ماذا ظهر على وجه الّصبّي ؟ 

(J)                                      أكتب عنوانا مناسبا لهذه الفقرة                                                     (1) 

 

 



 

SECTION - B (10 MARKS) 

Writing skills 

2. Write a paragraph in about 50 words in Arabic on any one of the following  

Topics.(4) 

( كلمة في موضوع من الموضوعات التالية 05أكتب فقرة بالعربية في حوالي خمسين )      

مدّرسي-والدي -مدرستي        

OR- أو 

     Write a letter to the principal of your school in Arabic for one day’s leave. 

عميد مدرستك باللغة العربية الجازة يوم.أكتب رسالة إلى   

3.  Fill in the blanks:-(3) 

 امأل الفراغ 

هل البنك مهم في هذا  ..........) أ (   

........  طّيبصاحب المصنع  ) ب (     

ادفعوا   ......   قيمة الفاتورة) ج (       

4. Correct the following sentences:-(3) 

 الجمل التالية (  صّحح) 

(  بنات الفصل جالسون 1  

حجرة الباب مفتوح (   2  

هذا مسافرون(   3  

 

 



 

SECTION - C (20) MARKS 

Grammar & Translation 

5.  Define and illustrate "Adjective and noun qualified” with examples     (5) 

مع األمثلة "صفة والموصوف"عّرف  

 

6.  Conjugate the following verb. صّرف الفعل الّتالي                 (5) 

 جلس

 

7. Translate the following sentences into English (any Five)      (5) 

) أّي خمس ( رجم الى اللغة االنجيليزية ت  

.لمن هذا الّطرد الكبير؟.1  

.. مدرستي جميلة2  

..  من هذه البنت؟3  

..  هذا كتاب جديد4  

..  قلمه قديم0  

..  المحّطات كثيرة في الهند6  

نت طالب ؟أ.  هل 7  

..  هذا المطعم نظيف ورخيص8  

 

 

 



 

8.  Translate the following sentence into Arabic (any Five)                          ( 5 ) 

( خمسترجم الى اللغة العربية   ) أي   

1. There is a beautiful garden in my school. 

2.  Theyare nurses. 

3.  Where is the new teacher? 

 4. My house is small. 

5. This is a woman with her neighbours. 

6. Hamid is working in a steel factory. 

 7.  They went to Agra. 

  8.   India is a great democratic country. 

 

SECTION - D  (40 Marks) 

Literature - Prose & poetry 

9.  Translate any two of the following passages                                      (18 ) 

 ترجم قطعتين  من القطعات التالية

 )  أ  (                  

ذه المدينة قديمة ومقّدسة لدى الهندوس.بنارس مدينة صغيرة.  هي في والية أوترابرادش. ه  

جنبا  في بنارس شوارع واسعة ونظيفة وفيها المساجد والمعابد والمدارس.  هناك مسجد ومعبد هندوسي

ر جنجا.ه.  هذه المدينة مشهورة أيضا لنهالمعبدين للعبادة، كلّ على طريقت لجنب.  يذهب الّناس الى هذين  

 يأتي الهندوس من جميع أنحاء الهند و خارجها لالستحمام المقّدس فيه.

مصانع  مدينة بنارس منقسمة في جزئين.  بنارس الجديدة و بنارس القديمة.  توجد في بنارس القديمة

الجميلة.  والّساري لباس نسائي شعبي في الهند.الّنسيج وهي شهيرة للّساريهات   



 ) ب (

حامد و  هذا مصنع.  هذا مصنع الحديد.  هذا حامد.  يشتغل حامد في مصنع الحديد.  هذا خالد.  هو صديق

 جاره، وهو يشتغل في مطعم المصنع.  يقع هذا المصنع في باتنا، عاصمة والية بيهار. مبنى المصنع كبير

يمن مطعم ألفي مبنى المصنع ورشة الحديد ومكتب صاحب المصنع وغرفة االستراحة .  يقع في جانب ا

المطعم ويشربون المشروبات يأكل العّمال والّضيوف في هذا يسر بيت الّضيوف.  ألالمصنع وفي جانب ا

الباردة والّساخنة حسب رغبتهم.  صاحب المصنع انسان طّيب.  اسمه رشيد.  هو يحّب العمل و عّمال 

 المصنع.  هذا المصنع مشهور في البلدان العالم.  يأتي اليه الّتّجار لشراء حاجاتهم من الحديد.

 ) ج (

ه و و قامت الّطا لبات احتراما له.  جلس األستاذ على كرسيّ قام الّطالّب احتراما له  . دخل األستاذ الّصفّ 

الّطاّلب على الكراسي.  وجلست الّطالبات على الكراسّي.جلس   

 األستاذ :     يا محّمد،  أين كتابك؟

 محّمد   :     هذا كتابي يا سّيدي.

 األستاذ  :     افتح كتابك يا محّمد واقرأ الّدرس.

افتحوا يا أوالد ! كتبكم واقرأوا الّدرس.                  

 األستاذ  :      يا فاطمة، أين كّراستك؟

 فاطمة   :      هذه كّراستي يا سّيدي.

ا بنات األستاذ  :     افتحي كّراستك يا فاطمة واكتبي الكلمات الّصعبة و معانيها.  افتحن كّراستكّن ي  

لمات الّصعبة و معانيها.  الكواكتبن                   

.األستاذ  :      يا أبنائي و بناتي ! أنا سعيد بكم للغاية.  أنتم طاّلب مجتهدون و طالبات مجتهدات  

10. Read the passage (ب) and answer the questions below                                  (4) 

 أين يقع مصنع الحديد ؟ .1

 ية بيهار ؟. ما هي عاصمة وال2

 . من خالد ؟3

 . كيف صاحب المصنع ؟4



 

11. Translate and explain any Five of the following verses:-      (15) 

-:من األبيات الّتالية خمسة ترجم واشرح   

 

 أشرقت الّشمس وقد          ولّى الّظالم هاربا

 فالّشكر هلل األحد             شكرا عظيما واجبا

أحسن الّنور أرى   فيه األمور باسمةما   

ّطير تشدو سحرا           على الغصون قائمةلوا  

فيـــــــه أجّد عامالماأحسن الّنور البهي     

ون خامالـــــإّني أوّد دائما   أاّل أك  

 هللا قد أجارني        من كلّ شّر في الّظالم

وامشكرا له قد صانني         شكرا له على الدّ   

12.  Write the central idea of any one of the following poems           (3) 

أكتب  الفكرة المركزية لنظم واحد                              

الّطائر(   1            

أخي االنسان(  2            

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


