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 آزمون نوبت اول درس عربی پایه نهم

  :   دقیقه تاریخ 60نام ونام خانوادگی:               نام پدر:     شعبه کالس:     وقت:

 .کشیده شده را بنویسیدخط معنای کلماتی که زیر آنها  5/0

 َشدیَدةٌ.ریاٌح .                                       ب( َعَصفَت َذکٌي الف(هَو َولٌَد                      
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 ترجمه کنید.  5.0

ُس فیِه الُحَکماُء .  الف( یَتََخّرُج ِمنهُ الُعلَماُء       َویَُدرِّ

 

َم الَمزَرعةَ الی نِصفَیِن .  ب(هُو قَسَّ

 

 َعلَیُکم بِالُمحاَولَِة.ج(یا َشباُب 

 

 د(َوقََع ثَعلٌَب َوَغزالَةٌ فِی الُحفَرِة .
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 آیات واحادیث زیر را ترجمه کنید. 2

 الف( ال تَحَزن إِنَّ هللاَ َمَعنا .

 ب( اُنُصرنا َعلَی القَوِم الکافریَن .
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 ترجمه درست هر عبارت را مشخص کنید. 5.0
حتما رفع نیازهای مردم  -2قطعاً نیازهای مردم به شما نعمتی از خداونذ است.   -1نِعَمةٌ ِمَن هللّاِ . الف(إنَّ َحوائَِج النّاِس إِلَیُکم

 .از نعمت های خداوند است

 هیچ کاری مانند تحقیق نیست . -2 برای تحقیق کار نکن.         -1ب(  ال َعَمَل کالتَحقیِق .          
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 .) دو کلمه اضافه است(با استفاده از کلمات داده شده نام تصاویر زیر را بنویسید  5.0

 ِجداِریَّة -ِجسر -َسَمَکة   -َحطَب

                                                        
                                       ................................................... 
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 کلمات متضاد ومترادف را مشخص کنید. 5.0

 ِعنَدما......لَّما                                              قَبیح......َجمیل             
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 کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمات ناهماهنگ است؟ 5.0

 شاِرع        ساَحة      خاتَم      َرصیف -الف     

 أزَرق         أحَمر      إفتَح       أخَضر -ب      
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 حروف اصلی و وزن کلمه داده شده را بنویسید. 5.0

 َمکتوب: حروف اصلی :..........            وزن:..........
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 در جای  خالی فعل مناسب قرار دهید. 5.0

 .........في َمصنَعِ اَلَکراسِي.           یَعَمُل                 یَعَملونَ    الف(هوَ 

 ب( اَلَسیّاَرتاِن.......أماَم باَب اَلَمصنَِع.            تَصاَدَمتا              تَصاَدَمت
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 در جای خالی فعل امر یا نهی مناسب بنویسید. 1

 الناُس..........ِِلِخَرتُِکم.               إعَملي               إعَملواالف( أیُّها 
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 ب(یا َحبیبَتي..............َشیئَاً َعلَی اَلَشَجِر.      ال تَکتُب             ال تَکتُبی    
 هر کدام از عبارات را به توضیح مناسب به آن وصل کنید.   1

 لَشی ُء الّذي یَصَعُد ِمَن النّاِر. ثَقیُل الَسمِع            ا --     

 البُکاء                   الّذی ال یَسَمُع َجیِداً. --    

 َکلب                   َجَریاُن الُدموِع ِمَن الُحزِن. --    

 ُدخان                   َحیَواٌن یَحُرُس أمواُل النّاِس. --   
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ِف التّاِسِع.هی ِمن َمدینَِة  2 . ِعنَدها أختاِن : َزینَُب "فارس" فی ُمحافَظَِة  "شیراز"ُسَمیَّةُ طالِبَةٌ فِی الصَّ

َجت ِمَن الجاِمَعِة.هی االَن َخیّاطَة.  وَمریَم.َمریَُم أکبَُر بَناُت االُسَرة.إِنَّها تََخرَّ

 ِمن أیَن ُسَمیّة؟-0

 البَنات؟َما اسُم اَکبَُر -2

 فی أیِّ َصفِّ ُسَمیَّة؟-3

 َکم  اُختاً لُِسَمیَِّة؟-4
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 با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ دهید. 1

                                                  
 

 ............... ب(ماذا َعلی الَشَجَرِة؟                     ...............الف(َکم ُکرسیّاً َحوَل الِمنَضَدِة؟  
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