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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
CLASS :IX 

SUBJECT:ARABIC 

WORKSHEET:04 

  

 

 
DATE :…………………………… 
TOPIC/SUB-TOPIC :فقرات 

 
Paragraph: 01 

 ( My house)بيتي 

.ْصا تٍرً  ١ 

.تٍرً أياو انًؽجس  ٢ 

.تٍرً جًٍم  ٣ 

.فٍٓا حسٌقح صغٍطج  ٤ 

.ْصِ غطفرً  ٥ 

.فٍٓا َافصج كثٍطج ٔ يطٔحح  ٦ 

.ْصا ؼطٌطي ٔ ْصا كطؼًٍ ْٔصا يكرثً  ٧ 

.ؼاػرً ٔ قهًً ٔ كراتً ػهى انًكرة  ۸ 

.ٔ حقٍثرً ذحد انًكرة  ٩ 

.غطفح أذً كثٍطج ٔ أذرً صغٍطج  ١٠ 

.نً أخ ٔاحس إؼًّ أؼايح ٔنً أذد ٔاحسج إؼًٓا ؼؼاز  ١١ 

.أَا أحة أتً ٔ أيً ٔأحة أذً ٔ أذرً  ١٢ 

Paragraph: 02 

المدرسة/مدرستي (My School) 

 

.إؼى يسضؼرً انًسضؼح انُٓسٌح يؽقظ  ١ 

.ذقغ يسضؼرً فً يؽقظ  ٢ 

. طانثا9000 يسضؼا 300فٍٓا   ٣ 

.انًسضؼٌٕ فً يسضؼرُا انؼهًاء انكثاض يٍ انُٓس  ٤ 

.ْى يجرٓسٌٔ ٔ يشفقٌٕ ػهى انطالب  ٥ 

.انطالب ٌسضؼٌٕ يٍ انطٔضح االطفال انى انًسضؼح انثإٌَح  ٦ 

.فً انًسضؼح يكرثح كثٍطج ٔ يررثط حسٌث نهؼهٕو  ٧ 

.فً انًكرثح كرة كثٍطج تانًٕاز انًررهفح ٔ فً انهغاخ انؼانًٍح  ۸ 

.ُْاك يررثط ٔاؼغ جسا نؼهٕو انكًثٍٕذط  ٩ 

.أياو انًسضؼح يهؼة كثٍط ٔ ٔضائٓا حسٌقح صغٍطج  ١٠ 

.يسٌط انًسضؼح ضجم طٍة جسا  ١١ 
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.أحة يسضؼرً كثٍطا ٔ أحة أٌ أكٌٕ ذهًٍصا يجرٓسا  ١٢ 

 

 

Paragraph: 03 

حديقة البيت/حديقتي (My garden) 

 

.فً تٍرً حسٌقح جًٍهح. اَا نً تٍد كثٍط  ١ 

.فٍٓا أغطاغ كثٍطج ٔ أشجاض طٌٕهح. ًْ أياو انثٍد  ٢ 

.فً انحسٌقح أشجاض يثًطج يثم االَثج ٔ انثطذقال  ٔ غٍطْا  ٣ 

.فً حسٌقرً ذضط كثٍطج يثم انثاشَجاٌ ٔ انثايٍا ٔ انٍقطٍٍ ٔ غٍطْا  ٤ 

.أحٍاَا َطؼم ْصِ انفٕاكّ ٔ انرضط إنى أصسقائُا ٔ أقاضتُا  ٥ 

.فً يطكع احسٌقح َثغ جًٍم ٔ أضجٕحح كثٍطج  ٦ 

.ذحد  االشجاض ذًٍح صغٍطج نٍجهػ ضٍٕفُا  ٧ 

.فً انثطكح أؼًاك جًٍهح. فً ٔ ؼظ انحسٌقح تطكح صغٍطج  ۸ 

.أَا ٔ أذٕذً َهؼة يغ أصسقائُا فً انحسٌقح كم يؽاء  ٩ 

.كم ٔاحس يٍ ػائهرُا ٌجهؽٌٕ فً انحسٌقح   ١٠ 

.انحسٌقح ٔ ٌرًرؼٌٕ فٍّ فً ٔقد انفطاع  ١١ 

.أَا أحة حسٌقرً كثٍطا فأحفظٓا جٍسا  ١٢ 

 

Paragraph: 04 

مكتبة المدرسة/مكتبتي (My Library) 

.فً يسضؼرً يكرثح كثٍطج ٔاؼؼح  ١ 

.ًْ يرعٌ نهكرة ٔ انًجالخ  ٢ 

.ًْ يكاٌ نهطالب ٔ انًسضؼٍٍ نٍجهؽٕا نهقطاءج فً ٔقد انفطاع  ٣ 

. كرة2000ٌٕجس فً انًكرثح أكثط يٍ  ٤ 

.ْصِ انكرة تانًٕاز انًررهفح  ٥ 

.ٌٕجس انكرة فً انراضٌد ٔ االزب ٔانؼهٕو  ٦ 

.ٔ ًْ تانهغاخ انًررهفح يثم انهغح انؼطتٍح ٔ االَجهٍعٌح ٔ انُٓسٌح  ٧ 

.أَا ٔ ظيالئً َحٍ َصْة انى انًكرثح كم ٌٕو  ۸ 

.نكم فصم حصح يؼٍُح ٔ االؼثٕع انًكرثح  ٩ 

.فً انًكرثح أضتغ كًثٍٕذطاخ نهطالب ٔ انًسضؼٍٍ  ١٠ 

.أحة انًكرثح كثٍطا ًْ يكاٌ إؼرطاحح  االزتاء  ١١ 

.انكرة أفضم صسٌق االَؽاٌ  ١٢ 

 
 


