
1 
 

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL- BURAIDAH 

ARABIC WORKSHEET 4 -  (2022-2023) 

CLASS (9) 

1( Define the following  الماضي الفعل&  المضارع الفعل       

2( Fill ups using past tense: 

(  كتب. )  الدرس.........  الطالب -1  

(  جلس . )  الكراسي على....  ....  البنات -2  

(  عمل)                  ..........  الولدان  -3  

( حفظ)  .      القرآن...........  أحمد -4  

(  دخل)  .الفصل...........   المعلمات -5  

( طبخ)          .   الطعام ........  فاطمة -6  

(شرح.  ) الدرس...........   المعلمون -7  

( ذهب. ) المستشفى الى........   الممرضات -8  

3) Write paragraph about :  المسجد   or  الحديقة   or المدرسة مكتبة    

4) Explain the following lines:  

   طربي فيه وليس مذهبي ليس الحبس -1

  ذهب من يكن  وإن قفصا أرضى فلست -2

   مطلبي فيها والعيش غايتي ربي غابات -3

مشربي  فيها وراق مأكلي فيها طاب قد -4  

. أعزب نبع ماء من استقي فيها إذهب -5  

مذهبي  ليس فالحبس مطلقا فيها اصدح -6  
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5( Translate the following sentences into English:-  

بيتنا  من قريبة حديقة هناك  -1.   

.  وواسعة كبيرة أبواب الحديقة لهذه  -2 

. ظليلة وأشجار حديدية مقاعد الحديقة في -3  

.  المدن في  كبيرة عامة حدائق هناك -4  

.  مختلفة مناطق من البنك  هذا  إلى الناس يأتي -5  

.  جوارنا في حكومي كبير بنك هناك -6  

.  الخامس الصف في الحميميون األصدقاء هؤالء يدرس -7  

.  مريحة مقاعد على  دورهم ينتظرون الزبائن -8  

لطيف األيام هذه في الجو -9  

.  وغيرهم األجانب والسياح والمؤظفين التجار البنك من يستفيد -10  

. الوزير طاولة على األزهار أصيص وضعت   -11   

   . صباحا المدرسة ناظر حضر -12

. البستاني مع المدرسة بتزيين قمن فصلنا من الطالبات -13  

. األشجار غرس حول الوزير كلمة وسمعوا الطلبة إجتمع -14  

.  المستشفى هذه في يعالج نبيل -15  

.  المستشفى هذا إلى المرضى يقدم -16  

.  المستشفى هذا في ممرضات هن -17  

. الخامس الصف في الحميميون األصدقاء  هؤالء يدرس -18  

.                    اإلنجليزية  اللغة األصدقاء  هؤالء يدرس -19  
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. اإلستراحة فترة  في األصدقاء هؤالء لزيارة المدرسة إلى أذهب -20  

. مكتبه في الناظر قابلت -21  

.  العربية اللغة لدراسة الهند  من قادم أنا -22  

.  المبنى هذا في األول  الدور في مطعمنا -23  

. الهند من الطالب شؤون يراعي هو -24  

. للجميع أجرة سيارة  نأخذ سوف -26                 

 

6) Translate the following sentences into English:- 

1- The exam is near. 

2- The student (female) is active. 

3- I am intelligent girl. 

4- These are offices. 

5- Our class is wide and clean. 

6- I study in Indian school. 

7- The school building is old. 

8-They are teachers (female). 

9- The room is wide and beautiful. 

10-The boy is playing in the garden. 
11- Our classroom is wide and clean. 

12- This is my friend Fathima. 

13-His car is new. 

 

7) Correct the following sentences: - (4) 

  .  العربية اللغة الطالب يدرسون -1 -

.  السوق  إلى األوالد يذهبون -  2 
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.  الحديقة في البنات جلسن -   3 

. المستشفى في الممرضات تعملن -4  

العامة الحدائق في جديد مقاعد هناك -5  

. جديدة مكاتبهن العمال -6  

. كاتبون هن -7  

. مفتوحة مكاتبهم المعلمات -8  

. الثانوية المدرسة في يدرسان البنتان -9  

. بيوتكم أين طبيبات يا -01  

. بالكرة يلعب فاطمة -11  

. الكرسي على فاطمة جلس -21  

.  بنات يا الدرس كتبتم هل -31  

. ومحمد أحمد  يا كتابكم أين -41  

. السبورة على الدرس نكتب انا -51  

 

8) Make simple Arabic sentences using the following words:-  

عاصمة   - المكتبة  –المدير  – مجتهدة   – مفيد  –يحفظ    -يعمالن    – واسعة   

 


