Annual Examination, 2020-2021
Sub: Arabic
Grade: 09
Date : 18.02.2021

Time: 3 Hours
Max. Marks : 80

General Instructions.
1. This Question Paper consists of 6 pages.
2. Read questions carefully before answering them.
3. Write neatly.
4. Write question numbers correctly.

)SECTION – A (10 Marks
1.Read the passage and answer the questions in Arabic:
)(10
 اقرأ الفقرة التالية و أجب على األسئلة بالعربية:هذه مدرستي .هي من اكبر المدارس في المدينة .و هي واقعة في وسط المدينة .فيها مكتبة كبيرة .فيها كثير من
الكتب الضرورية و المفيدة للمدرسين و الطالب .يذهب الطالب إليها في ساعتهم المخصصة للمكتبة و يجلسون و
يقرأون الكتب و الصحف و المجالت.
يأخذ بعض الطالب الكتب و الجرائد و المجالت من الرفوف و يقرأونها ثم يعيدونها إليها بعد القراءة .يأخذ الطالب
الكتب المطلوبة و يذهبون إلى مؤظف المكتبة الذي يعطيهم الكتب مقابل بطاقات اإلستعارة أو بطاقات الهوية .مرة
لم يرد طالب من زمالئي كتابا  ،أوال نبهه مدير المكتبة و قال يلزم أن تعيد الكتاب غدا .فبحث الطالب الكتاب في
حقيبته و في بيته أيضا و لكنه لم يجده .مضت خمسة أيام في البحث ففرضت عليه الغرامة بمعدل خمس روبيات
عن كل يوم.
)(1

Choose one adjective from the above text:

)(a

)(1

Write opposite of any one word:

)(b

 )1قوي  )2شر  )3قديم
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)(2
)(2
)(2
)(2

()1
()2
()3
()4

أين مكتبة كبيرة؟
ماذا يأخذ الطالب من الرفوف؟
هل يعيد الطالب الكتب و الجرائد بعد القراءة إلى المكتبة؟
اكتب عنوانا مناسبا لهذه الفقرة بالعربية.
)SECTION – B (10 Marks

2.Write a paragraph in Arabic in about 25 words on any one of the following
topics:
)(4
 اكتب فقرة بالعربية في حوالي  25كلمة في موضوع من الموضوعات التالية:) (aبيتي
) (bأمي الحنونة
) (cكتابي
أو OR
-Write a letter in Arabic to your school Principal for conduct certificate
أكتب طلبا باللغة العربية إلى مدير مدرستك للحصول على شهادة السيرة:3.Fill in any two blanks:

)(2
-امأل الفراغات في جملتين فقط:

( الولد  /البنت)
( خرجت  /خرج )
 /على )
( إلى
( الحديد  /حديدية )

 )1كتب ................................الدرس.
 ....................... )2الطالبة من المدرسة.
 )3جلس األب.........................الكرسي.
 )4مصنع ......................................

4.Correct any two sentences:

)(2
 -صحح جملتين فقط:

 )1الرجال واقف.
 )2ذلك مسافرون.
 )3هذا طاولةُ محمودٍ.
5.Make sentences from any two words:

)(2
 استخدم كلمتين فقط في جملك:صباح ،

مستشفى ،

طبيب ،
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مريض ،

تعمل

)SECTION – C( 20 Marks
” and give examples:الجملة اإلسمية“ 6.Define

)(5
عرف "الجملة اإلسمية" مع ذكر األمثلة:
ّ -

7.Fill in the blanks with a suitable “Demonstrative Pronoun” given in the
brackets:
)(5
امأل الفراغ باسم اإلشارة المناسبة المذكوربين القوسين:
.......................................)1مروحة.
 ..........................................)2باب.
................................)3أقالم رخيصة.
 .......................... )4طالبات مجتهدات.
..................................... )5مسلمون.
)(5

(هذا  /هذه )
( تلك  /ذلك )
 /تلك )
(هذا
( هوالء  /هو )
( أولئك  /ذلك )

8. Translate any five sentences into English:
.

 ترجم خمسا من الجمل التالية: ) 1هذا كتاب .
 ) 2مكتب البريد قريب من بيتي.
 ) 3ذلك بيت كبير.
 ) 4أنا اصل المدرسة قبل الميعاد.
 ) 5نذهب إلى المدرسة صباحا.
 ) 6األب في المكتب.
 ) 7األوالد و البنات يلعبون في الحديقة.
 ) 8اقرأ القرآن الكريم.
9.Translate any five sentences into Arabic:
)(5
 ترجم خمسا من الجمل التالية إلى اللغة العربية:The lesson is useful.
That is a girl.
The boy ate the food.
?Who are you
The school is open.
Ayesha is in the school.
I am Fatima.
Hamid is a teacher.
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)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

)SECTION – D (40 Marks
10.Translate any two of the following passages then read the “C” passage
and answer the following questions:
)(18
ترجم قطعتين فقط من القطع التالية ثم اقرأ الفقرة ” “Cو اجب عن األسئلة:
)(A
 نحن نسكن في حي ِّ موتي باغ .هناك بنك كبير حكومي في جوارنا .يفتح هذا البنك الكبير في الصباح في الساعةالعاشرة و يعمل حتى الساعة الخامسة مساء .يأتي الناس إلى هذا البنك من مناطق مختلفة إليداع الفلوس و حفظ األشياء
الثمينة ،لهم حسابات في هذا البنك .
 و يسحبون الفلوس منها حسب الحاجة من وقت إلى وقتٍ .للبنك عمارة كبيرة و جميلة .يقف على باب البنك بوابي ،معه بندقية كبيرة .و الزبائن ينتظرون دورهم على مقاعد مريحة .لي حساب توفير في هذا البنك الحكومي .أدير
قو ٌّ
حسابي مرة ً أو مرتين في الشهر.
)(B
هناك حدائق عامة كبيرة في المدن .تعنى البلدية بنظافتها .لهذه الحدائق أبواب كبيرة و واسعة .و فيها
مقاعد حديدية وأشجار ظليلة و ألعاب متنوعة لألطفال الصغار .نحن نفرح بالحدائق الجميلة و النظيفة.
الحديقة مكان جميل .هناك حديقة قريبة من بيتنا .في هذه الحديقة أزهار جميلة و أشجار مورقة و عشب
أخضر و أصص معلقة .هناك حدائق خاصة و حدائق عامة .تجد الحدائق العامة مزدحمة بالمتنزهين في
الصباح و المساء .فيها الببغاوات الخضراء و الطواويس الراقصة و الفراشات الملونة و العصافير المختلفة .
هذا مصنع .هذا مصنع الحديد .هذا حامد .يشتغل حامد في مصنع الحديد .هذا خالد .هو صديق حام ٍد و
جاره ،و يشتغل في مطعم المصنع .يقع هذا المصنع في باتنا ،عاصمة و الية بيهار .مبنى المصنع كبير.
)(C
وسالم مع
حب
ي .والهند وطني .أحب وطني كثيرا .نحن شعب نحبُّ السالم  .نحبُّ أن نكون على صالت
ٍ
ٍ
أنا هند ٌّ
ي للدفاع عن وطننا العزيز .في جيش بلدنا
البلدان الجارة .ال نحب الحرب مع الجيران .و لكن يُوجد في بلدنا جيش قو ٌّ
رجال أقوياء من الطيار و البحار .هؤالء كلُّهم يحبون الوطن.
جيشنا القوي و جميع المواطنين مستعدون للدفاع عن الوطن بشجاعة و بسالة .الهند دولة ديمقراطية عظيمة .تجد
فيها ديانات مختلفة  .فيها مسلمون و هندوس و مسيحيون و جينيون و السيخ و البوذيون و أخرون و هم يعيشون
بحب و سالم  .و تجدنا دائما واقفين جنبا لجنب للدفاع عن الوطن من كل شر و عدوان.
)1
)2
)3
)4

ي؟
هل َ
أنت هند ٌّ
ماذا تجد في الهند؟
كيف يعيش الهنود؟
هل تحب الحرب مع الجيران؟
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11.Choose the correct answer:

)(2
 اختر الجواب الصحيح.) (aقلم الولد في الجيب

" in this sentence is:قلم"
(الف) مضاف إليه
(ب) خبر
(ج) مضاف
) (bعلى باب المطعم مكتوب
 " in this sentence is:مكتوب"
(الف) فاعل
(ب) مفعول
(ج) اسم مفعول
12. Choose the correct answer:

)(2
 اختر الجواب الصحيح.) (aيشرب الناس الشاي

 " in this sentence is:يشرب"
(الف) فعل مضارع معروف
(ب) فعل ماضي معروف
(ج) فعل ماضي منفي معروف
) (bكتب الطالب الدرس بالقلم
 " in this sentence is:ب "
(الف) اسم اإلشارة
(ب) حرف الجر
(ج) الضمير

)(15

13.Explain any four verses with reference to the context in English

-إشرح أي أربعة من األبيات التالية مع إشارة إلى السيّاق باللغة اإلنجليزية:

 )1أخي اإلنسان في كل مكان

إن كنت أبيض أو أسود

أنا أشبهك

 )2إن كنت عربيا أو هنديا

أو كنت بوذيا أو مسلما

أنا أشبهك
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 )3إنسان أنت و أنا إنسان

لي أحالم و لك أحالم

أنا أشبهك

 )4أحبُّ تراب البالد الجميلة

أحبُّ التالل أحبُّ الجبال

أنا أشبهك

الجمال
 )5أحبُّ الصحاري أحب ِّ

سماء الوطن أنا
أحبُّ ال َّ

أنا أشبهك

 )6هل َّم أخي القريب البعيد

نكتب قصة العيش السعيد

أنا أشبهك

)(3

14.Write central idea of any one of the poems in English:

أي نظم باللغة اإلنجليزية:
أكتب الفكرة المركزية عن ّ

 )1ترنيمة الولد في الصباح
 )2الطائر
****
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