
 بسمه تعالی

 :(20)از نمره مهر آموزشگاه عربی درس:  - نوبت اولآزمون  شماره کارت:

 

 ی دبیر:امضا
 نهمکالس:  نام:

 18/10/400تاریخ:  نام خانوادگی:

 شفی زادهفاطمه نام دبیر:  (اول )متوسطهحجابدبیرستان                          دقیقه 50 مدت امتحان: نام پدر:

 بارم مجموعه ی سواالت ردیف

1 

      کلمه اضافی است.( 2با کمک کلمات داده شده، عربی هر واژه را در کنار معنای آن بنویسید.)

 السَحاب (-السَّمَکَه  -الهادیء -قُیام -)السَیّارَه

 ................اَبر:           آرام: ..............                                         

0.5 

2 

 کنید. ترجمه ی ناقص را کامل

 . :............مردم کسی است که از ........... ناتوان باشداِکتِسابِ االَخَوان النَّاسِ مَن عَجَزَ عَن عجَزُاَ(الف

 : قطعا خدا .......... غیب آسمان ها و ........... است. االرضَ غَیبِ السَّمَاواتِ وَ عَالِمُ اِنَّ اهللَ ( ب

 علیمٌ.تَعمَلُونَ  صالحاً اِنّی بِمااِعمَلُوا ( ج

 کارهای شایسته ............. همانا من به آنچه که .............، آگاه هستم.

1.5 

3 
 فَجاَهً (–جَمال  –صَرَخَ  –قُبح  -کلمات متضاد و مترادف را کنار هم بنویسید.  )بَغتَهً 

 ................مترادف ................                             ......................متضاد...................
0.5 

4 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. 

 الف( مَکتَبُنَا نُورٌ وَ حَیَاهٌ / فیه دُعَاءٌ، فیهِ صَلَاهُ.

 شاهَدتُهُ عَلَی الرَّصیفِ المُقابِلِ، نادَیتُهُ.عِندَما ب( 

 ج( جُسُورٌ کَثیرَهٌ بَاقِیَهٌ، عَلَیَّ الذَّهَابُ لِصُنعِهَا.

 د(ثُمَّ عَصَفَت رِیاحٌ شَدیدَهٌ وَ صَارَ البَحرُ مَوَّاجَاً.

 جِ.و( کانَ الثَّعلَبُ ثَقیلُ السَّمعِ وَ ظَنَّ اَنَّ الحَمامَهَ تُشَجِّعُهُ عَلی الخُرو

5 

5 

 ترجمه ی درست را عالمت بزنید.

 خدایا همانا من به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش.–      .رَبِّ اِنِّی ظَلَمتُ نَفسی فَاغفِر لِیالف( 

 خدای من، من به خود ستم کردم و تو همیشه بخشیدی. -                                                  

        .  کسی که با خدا باشد، اندوهگین نمی شود–التَحزن، اِنَّ اهللَ مَعَنَا.                     ب( 

 اندوهگین نباش، قطعا خدا با ما است.-                                                  

0.5 

6 

 معنای کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید.

 مَن الیَذهَبُ لِزِیارَهِ اَقرِبائه. قَاطِعُ الرَّحِمب(            نَفَرٍ واحدٍ؟اُجرَهُ کَم الف(

 

0.5 
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7 

 کلمه ی ناهماهنگ را عالمت بزنید.

 لَیالی  -          اَیَّام -         غَابَه -                 شُهُور -الف( 

 دُخان  -       الفَرَس -       االسد -               العُصفُور -ب( 

0.5 

8 

 ی مناسب را انتخاب کنید. گزینه

 دخُلُ یَ -          متُدَخَل -.        غَداً......... المدرسَهَ سَوفَ طالبُ ا الهذ الف(

 نَزرَعُ  -         زَرَعتُ  –                .          نَحنُ ............شَجَرَه اآلنَ ب( 

 اِسمَعی -           اِسمَع -          اَیُّها الوَلَدُ ........... کَالمَ االَبِ.           ج( 

 التیأسی -التیأس          -  د( یا طالبهُ ......... مِن رَحمه اهللِ.                     

 اِذهَبُوا -      اِذهَبا       -  و(انتما ....... الی المدرسهِ.                            

 اَکتُبُ ال -         ما کَتَبتُ –                   واجباتی بَعدَ یَومینِ............  اَنا ه( 

1.5 

 0.5 عِباد )ع ب د(:             ب( اِستَخدَمَ )خ د م(:الف(   را بنویسید.کلمات   وزن 9

10 

 پاسخ کوتاه دهید.از روی متن، به عربی به سواالت زیر متن زیر را بخوانید و 

حُسیٌن اَکَبرُ مِنهُما. هو فی الصَفِّ زهرا طالبهٌ فی الصفِّ التّاسع. َلها اَخٌ. اِسمُهُ حُسین. َو اُختٌ. ِاسمُها َمریم. 

َضهٌ. بَیتُهُم بَعیدٌ مِن العاشر. مریُم صَغیرهٌ. هی التَذهَبُ اِلی المَدرَسَهِ. والُد هذه االُسرَهِ طَبیبٌ. وَ والدتُها مُمَرِّ

 المَدرُسَهِ.

 ؟ما مِهنَهُ والدِ هذه االُسرَهب(                  ؟کم عددُ اَفرادِ هذه االُسرَهِالف( 

 ؟هل بیتُهُم قریبٌ مِن المَدرسهِد(              ؟            مَن فی الصَفِّ التّاسعج( 

2 

11 

 .وصل کنیدکلمه ی مناسب ستون الف را به ستون ب 

 ستون ب                                       ستون الف       

 لیلهٌ خَیرٌ مِن اَلفِ شَهرٍ.  -                              - لیله القدر         

 المَدرَسَهِ. دَمَکانٌ لِلتَّعلِیمِ العالی بَعَ -                           -    الدموع        

 .              عاقبهُ االنسانِ فی حَیاتِه-                                -   مَصیر        

 .               عیونتَنزلُ قطرات الماء مِن ال-                            -الجامِعَه           

1 

12 

 به سواالت زیر، به عربی پاسخ دهید.

 ؟اَنتِ اَینَ نمِب(    مَتی یَبدَأُ العام الدراسیّ فی ایران؟                  الف(

             ؟ماذا فی یدکِد(                            ؟             فی اَیِّ صَفٍّ اَنتِ (ج

1 

 3 قرائت و روخوانی.   13

 2 مکالمه 14

 20 شفی زاده -من اهلل التوفیق                                                                                                                    ع نمراتمجمو 
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 دبیرستان حجاب دبیر شفی زاده  1401-4001پاسخ نامه عربی نهم نوبت اول

 . / السحاب.هادی (1جواب

 .انجام می دهید.انجام دهید عاجزترین. دوست یابی. / ب( داننده ی . زمین. / ج(الف( (2جواب 

 قُبح و جمال )متضاد( . / بغته و فجاه )مترادف( (3جواب

هنگامی که او را بر الف( مکتب ما )اسالم(، نور و زندگی است. در آن دعا، در آن، نماز است. / ب(  (4جواب

ج( پل های زیادی باقی است، من باید برای ساخت آن ها بروم./ د(  /پیاده روی مقابل دیدم، صدایش زدم.

سپس بادهای شدیدی وزید و دریا طوفانی شد. و(روباه کم شنوا بود و گمان کرد که کبوتر او را تشویق به 

 خارج شدن می کند.

 .2ب( (. / 1( الف(5جواب

 ب( برنده ی پیوند خویشاوندان.. / کرایه، مزدالف( (6جواب

 ب( دخان. الف( غابه. / (7جواب

 .2. ه( 1. و( 2. / د( 1. / ج( 2. / ب( 2الف(  (8جواب

 .الف( فِعال. / ب( استفعل (9جواب

والدُ هذه االُسرَهِ طَبیبٌ./ ج( زهرا طالبهٌ فی الصفِّ التّاسع. / د( ال. َبیتُهُم َبعیدٌ مِن  الف( خمسه. / ب((10جواب

 المَدرُسَهِ.

 .2./ جامعه : 3: مصیر. / 4دموع: . / 1:القدرلیله  (11جواب

 الف( فی مهر. /  ب( من ایران. / ج( فی الصف التاسع. / د( القلم.(12جواب

 ( این سواالت در کالس به شکل شفاهی پرسیده شده است. 13و  13جواب

 پایان...
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