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 باسمه تعالی
 شماره دانش آموز:                                   پایه :  نهم                                        مهرآموزشگاه
32/01/49تاریخ امتحان :   سواالت امتحانی درس :عربی شعبه کالس : دوره : متوسطه اول  نوبت : اول  

صبح 4ساعت شروع امتحان :   
  

دقیقه 01 :امتحان مدت صفحه2 صفحه : 0    تعداد صفحات سوال : 

 نام طّراح : 
 

 نام ونام خانوادگی : شماره دانش آموزبراساس دفترکالسی :

 نام ونام خانوادگی دبیر وامضاء :          
                                    

 نمره مستمر : نمره پایانی :

الُم َعلَیکَ یا اَبا َعبدا...الُحَسین» «السَّ  

ادامه سؤاالت صفحه بعد 

 بارم
 
 
 1نمره

.مشخص کنید × صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با عالمت-1  

     Oغ                     Oفعل مضارع می باشد .                ص «  أََکلَ » الف( 

     Oغ                    Oص      «                    ِریحان «  :  »ریح » ب( جمع  

می  صحیح«    ....َرجاًء   یا اَصِدقائي ،» کامل کننده عبارت  : « ال تَنِزلوا » ج( فعل  نهی 

Oغ     Oباشد . ص    

        Oغ                Oص   « .             جلُِب  اَ «   :  »  ُت  َجلَب  »  د( مضارع   

 
 
 
 
 

نمره1  

گزینه درست را انتخاب کنید . -2  

یَحُرُسَک  َو أَنَت  .......     الماَل. الف( اَلِعلُم    

Oُرُس       یَح   -O      4َن     ُرس  تَح     -O       3تَحُرسیَن      -O       2  تَحُرسُ -1  

نا  َعلَی القَوِم  الکافِریَن .........ب(  

اُن ُصُر       -O           4     اُنُصر   – O               3یَنُصُر        -O       2نَنُصُر    -1

  O  

َزنیَن      -1ج( ..........  إِنَّ ا...َ    َمَعنا  .   ُزُن        -O    2التَح  ال   -O     3ال یَح 

َزن    -O    4َحِزن َت   O ال تَح   

 د( کدام گزینه درست است ؟

لَمیَن       -O          2ُهم  نََجحوا      -1  ُن  یَن ُصروَن       -O      3أَن َت  تَع       Oنَح 

     Oأَنتُما  یَق ِدرَن      -4

 
 
 

نمره1  

 3- جمالت مربوط به هم  را به یکدیگر وصل کنید  .  )  یک مورد اضافه است (.

.َوقُت نِهایَِة  النَّهاِر َو بِدایَِة  اللَّیِل     O                        O     (  ثَقیُل  السَّمع الف  
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            3 صفحه  :           شعبه کالس :                       نام خانوادگی  :                       نام  :          

اَلَِّذی ال یَسَمُع  َجیِّداً .     O                          Oب(  اَل َمساء                 

جانٌِب  ِمَن الّشاِرِع  لُِمروِر النّاِس .   O                          Oج(  اَلفََرج                    

عاِب  َو  ال ُمشِکالِت .   O                           Oد(  الُمسلُِم                 َحلُّ  الصِّ  

  Oه( اَلرَّصیف              

/.نمره5   ،  ِشراء)  کنید مشخص شده داده کلمات ازمیان را«    بَیع   ،  َرجاء»  کلمات متضاد -4 

(اِشتَري ،  یأ س   ،  َحزین  

 

 

 

 
 

/.نمره5  

  .کنید انتخاب را انتخاب را درست ترجمه -5

َرینِ  َخیرَ  یَعِرفُ  َمن    اَلعاقِلُ ( الف  بدی از را خوبی که است کسی عاقل -1                   الشَّ

             .  O. بشناسد

 از را بهترین که است کسی عاقل -2                                                                  

O. بشناسد بدترین   

نادانی وفقر هر عیبی را آشکار می  -1ب(  اَلَجهُل َو الفَقُر  یَکِشفاِن  ُکَل َعیٍب .              

Oکند .   

نادانی و فقر هر عیبی را می پوشاند  -2                                                                  

 .O  

 
/.نمره5  

  6- کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید .

   الف( ُهَو َولٌَد  َذکي   َو    ب( فَ َحِسبَ   أَنَّ َحمیداً .... 

 هاِدٌی .

 
 
 

/.نمره57  

نام هر تصویر را به عربی بنویسید . -7    

   
   -ب                                                               ..................  -الف     
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            3 صفحه  :           شعبه کالس :                       نام خانوادگی  :                       نام  :          

.................  

 
/.نمره5  

ترجمه ناقص را کامل کنید . -8  

ِذب  اَبََداً     ُدق  في َحیاتَِک َو ال تَک  . .      راست بگو در زندگیت و ..........      ............  اُص 

 .  

/.نمره5 را بنویسید .« َمجهوالت » و حروف اصلی کلمه «  تَعاُمل  » وزن کلمه  -9    

 
 
 

نمره6  

 11 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .

/.75تَق تَِرُب  ِمَن  ال َمطَعم  . -1   

ُج  ِمن هُ الُعلَماُء .  -2   1یَتََخرَّ  

/. .75َعلَیَّ الذَّهاُب لُِصنِع .  – 3   

ُکت  .    -4 /.75إِذا َغِضب َت فَاس   

/. 75َکأَنَّهُ ماَحَدَث َشيٌء .  -5   

َعدي  .  أَنِت ال تَق ِدریَن  .  -6  /.75ال تَص   

25/1َمن  طَلََب  َشیئَاً  َو َجدَّ  ،  َوَجَد .   -7   

 

 

 

  ادامه سؤاالت صفحه بعد
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            3 صفحه  :           شعبه کالس :                       نام خانوادگی  :                       نام  :          

 
 
 
 
 

75./  

(.پاسخ کوتاه)  .دهید  پاسخبا توجه به تصویر  – 11   

    

؟   ّصوَرةِ في ال ُغرابَاً ب(  َکم              ......             ؟  ......أَیَن  ال فَراَشتانِ الف(  

.............    .  

 
 
 

نمره1  

 12-درجای  خالی  فعل  مناسب بنویسید. 

  «  (َجَعَل » ) فعل نهی از ریشه    ؟     ُهنا َحقیبَتَِک    الف( یا أُختي  ،     .......  

«  ( َخَرَج » .     )  فعل امر از ریشه    ،  َرجاًء  ،   ........       ِمَن ال َمل َعبِ   ب( یا ُزَمالئي   

 

 
 
 
 
 

مرهن1  

بخوانید وبه سؤاالت مربوط به آن پاسخ دهید .متن زیر را با دقّت  -13  

فِّ  التّاِسع ِمن َمدینَِة الهیجان في ُمحافَظَِة ِجیالن ، لي أُختٌ    أنَا فاِطَمةُ . تِلمیَذةٌ  في الصَّ

َهُب إِلَی الَمدَرَسِة َو ِعندي أََخواِن ؛  َحَسٌن َو ُحَسیٌن .  َصغیَرةٌ  ،  اِسُمها َزهراءُ   ؛  ِهَی ال تَذ 

فِّ  الخاِمِس اإلبتِدائّي  . فِّ  الّسابع َو ُحَسیٌن  فی الصَّ   َحَسٌن فی الصَّ

 

َرِة ؟         -الف  .......            ِمن  أَیَن  هِذِه  األُس   

......          األُسَرِة  ؟    هِذه ال بَنیَن  في  َمن  أَکبَُر  -ب    

َهُب   لِماذا -ج   ......           إِلَی الَمدَرسِة  ؟    َزهراءُ  ال تَذ   

.......          في  أَيِّ  ُمحافَظَِة  َمدینَةُ  الهیجان ؟              -د    

هنمر2 قرائت و متن خوانی   -14   

نمره3 ت    سؤاال به پاسخ و مکالمه -15   

 
جمع 

نمرات : 
31 

 

 با دّقت بخوانید وپاسخ دهید .

 درک مطلب




