نام درس :عربی نهم

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر:

مقطع و رشته :نهم

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :

مدت امتحان  02 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

سفینة – ال ُعصفور – الفَ َرس – السیارة )
نام هر تصویر را زیرآن بنویسید 1 ( .کلمه اضافی است) (ال َ
1

5.0
الف:

ب:

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

2

فقط معنی کلمه های مشخص شده رابنویسید .
. ............................................
ة أیّام .
الف) أنتَ َ
ضیفی لِثَالثَ ِ

3

مترادف و متضاد هر کلمه را از داخل پرانتز انتخاب کنید .
ب) قَبیح #
الف) تِلمیذ=  ( ...............................طالِبُ / مد َّرس)

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

ک.
صیر َ
ب) لِ َم تُحا ِو ُل؟ إقبَل َم َ

5.0
.........................................

َ ( ................................جمیلَ / جمال)

5.0

در هر ردیف فعل ناهماهنگ از نظر زمان و مفهوم را مشخص کنید.
4

الف) ماء 
ب ) إذهَبوا 

شَراب 
أُش ُ
کرنَ 

شای 
اُکتُبا 


جار
التَکتُبی

5.0

عبارات زیر را ترجمه کنید.

الف) َرب إنّی ظَلَمتُ نَفسی فَاغفِرْ لی .
0

ب) یَرفَ ُع ّ
ّللاُ الَّذینَ آ َمنوا ِمن ُ
کم.
َب الی ُغرفَتِ ِه .
ج) بَدَأ بِالبُکا ِءفَجإةً و َذه َ
ب .
بح النَّ َ
ب یَستُ ُر قُ َ
س ِ
د) ُحسنُ األد ِ
ُرطی ال ُمرور .
سی ّ َ
ه) بَع َد تَصاد ُِم َ
َین یَأتی ش ُّ
ارت ِ
یس لَه َحبیب .
و)
ُ
الغریب َمن لَ َ

6

ترجمه درست راانتخاب کنید .

6

إغسال أیدیَ ُ
کما قَب َل ال َغداء (1 .دستهایتان را قبل از ناهار بشویید  )2 دستهایتان را قبل از غذا بشویید.
الف)
ِ
َشربی شایا ً حا ّراً .
ب) الت َ

 )1چای را سرد بنوش.

 )2 چای داغ ننوش.

5.0



ترجمه ناقص را کامل کنید.
7

ّللاَ یَغفِ ُر ُّ
الف) إنَّ ّ
نوب َجمیعا ً .قطعا ً خداوند همه  ....................را می آمرزد.
الذ َ
سعید َرقَ َد فی ال ُمستَشفی .سعید در بیمارستان. ......................
ب) َ

5.0

با توجّه به مفهوم جمله ،گزینه صحیح را انتخاب کنید.

8


َب لِزیا َر ِة أق ِربائ ِه  . ...................................قا ِط ُع ال َّر ِحم  ألجا ِم َعة
الف) هُ َوالّذی الیَذه ُ
 ال ُمستَوصف 
ضی  ......................................أل ُمستَشفی
ص ال َمر َ
ب) َمکان ُم َج ّهز لِفَح ِ
از صفحه  1تا 2

5.0

اسم اشاره مناسب را برای جالی خالی انتخاب کنید.
9

اح ِة؟
الف) ماذا فی  ...................................................أل ّ
س َ
ب)  ...................................................الطّائ ُر جمیل.

ه ِذ ِه 
ذلک

هذا 
ک
تل َ

5.0

جدول را کامل کنید.
15

11

کلمه

حروف اصلی

وزن

1.0

ترجمه

صانِع

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

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

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

َمشهود

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

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

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

فعل ماضی ،مُضارع و أمر مناسب را انتخاب کنید.
الف) نَحنُ َ ...................................................حو َل الدَّرس .
ک.
ب) یا أُخی ُ ................................................... ،مستَقبَلَ َ
واجباتِهم.
ج ) أن ِ
ت ِ ...................................................
ُ
د ) یا أیُّها الطالِبونَ َ ...................................................ربَّکما.
العل َم.
ه) یا اُختیِ ................................................... ،
و) ِ ،............................................من َرح َم ِة ّ
ّللا.

سالتُنَّ 
َ
إِصنَعی 
تَکتُبینَ 
أُش ُکرنَ 
أُطلُبوا 
ال تَیأسْ 

نَسأ َ ُل
إِصنَع
یَکتُبونَ
أُش ُکروا
أُطلُبی
َشربی
الت َ








1.0

هر کلمه را در جای مناسب از جدول بنویسید 1 ( .کلمه اضافی است )

( ِجسری ِن – أحیاء – کاتِبونَ َ -رح َمة– ُمسلِمات  -قا ِطع )

12

مفرد مونث

مثنّای مذکر

جمع مونث سالم

جمع مذکر سالم

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

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

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

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

جمع مکسر

1

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

برای هر فعل ،ضمیر مناسب انتخاب کنید.

صرینَ .
 13الف)  ........................................تَن ُ
ب) َ .............................................خ َرجنَ .

ت
أنا أن ِ
هُنَّ  أَنتُم

5.0

با توجّه به تصویر پاسخ دهید.

5.0

14

هل هذا َج ّوال ؟

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

َکم مفتاحا ً هنا ؟

……………………………………………………….

از صفحه  1تا 2

جمع بارم  11 :نمره

نام درس :عربی نهم
نام دبیر:
تاریخ امتحان:

کلید
ردیف

ساعت امتحان:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي

راهنمای تصحیح

مدت امتحان  02 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

نام هر تصویر را زیرآن بنویسید 1 ( .کلمه اضافی است) (السَفینة – العُصفور – الفَرَس – السیارة )
1
ب  :العُصفور

الف :السَفینة
2

فقط معنی کلمه های مشخص شده رابنویسید .
الف) أنتَ ضَیفی لِثَالثَةِ أیّامٍ  .مهمان .

3

مترادف و متضاد هر کلمه را از داخل پرانتز انتخاب کنید .
ب) قَبیح ..... #جمیل(..........جَمیل / جَمال)
الف) تِلمیذ= .طالب (......طالِب / مُدَرّس)

4

5

6

در هر ردیف فعل ناهماهنگ از نظر زمان و مفهوم را مشخص کنید.
جار 
الف) ماء  شَراب  شای 
التَکتُبی
ب ) إذهَبوا  أُشکُرنَ  اُکتُبا 
عبارات زیر را ترجمه کنید.
الف) رَبِّ إنّی ظَلَمتُ نَفسی فَاغفِرْ لی  .پروردگارا قطعاً من به خودم ظلم کردم.
ب) یَرفَعُ اللّهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم .خداوندکسانی از شما را که ایمان آوردند باال می آورد.
ج) بَدَأ بِالبُکاءِفَجإةً وذَهَبَ الی غُرفَتِهِ  .ناگهان شروع کرد به گریه وبه اتاقش رفت.
د) حُسنُ األدبِ یَستُرُ قُبحَ النَّسَبِ .خوبی ادب زشتی نسب را می پوشاند.
ه) بَعدَ تَصادُمِ سَیّارَتَینِ یَأتی شُرطیُّ المُرور  .بعداز تصادف دوماشن پلیس راهنمایی می آید.
و) الغریبُ مَن لَیسَ لَه حَبیبٌ  .غریب کسی است که دوستی ندارد.
ترجمه درست راانتخاب کنید .
الف) إغسِال أیدیَکُما قَبلَ الغَداء (1 .دستهایتان را قبل از ناهار بشویید  )2 دستهایتان را قبل از غذا بشویید.
ب) التَشرَبی شایاً حارّاً .

7

8

9

ب) لِمَ تُحاوِلُ؟ إقبَل مَصیرَکَ.

سرنوشت

 )1چای را سرد بنوش.

 )2 چای داغ ننوش.

ترجمه ناقص را کامل کنید.
الف) إنَّ اللّهَ یَغفِرُالذُّنوبَ جَمیعاً .قطعاً خداوند همه گناهان را می آمرزد.
ب) سَعیدٌ رَقَدَ فی المُستَشفی .سعید در بیمارستان بستری شد.
با توجّه به مفهوم جمله ،گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) هُوَالّذی الیَذهَبُ لِزیارَةِ أقرِبائهِ  . ...................................قاطِعُ الرَّحِم  ألجامِعَة
 المُستَوصف 
ب) مَکانٌ مُجَهّزٌ لِفَحصِ المَرضَی  ......................................ألمُستَشفی
اسم اشاره مناسب را برای جالی خالی انتخاب کنید.
الف) ماذا فی  ...................................................ألسّاحَةِ؟
ب)  ...................................................الطّائرُ جمیلٌ.

هذا 
تلکَ 

هذِهِ 
ذلک



جدول را کامل کنید.
کلمه

11

وزن

صانِع

مَشهود

11

ترجمه

حروف اصلی

.فاعل....

صنع.......

سازنده.....

..مفعول....

.شهد....

.دیده شده.....

فعل ماضی ،مُضارع و أمر مناسب را انتخاب کنید.
الف) نَحنُ ...................................................حَولَ الدَّرس .
ب) یا أُخی  ................................................... ،مُستَقبَلَکَ.
ج ) أنتِ  ...................................................واجِباتِکِ.
د ) یا أیُّها الطالِبونَ  ...................................................رَبَّکُما.
ه) یا اُختی ................................................... ،العِلمَ.
و)  ،............................................مِن رَحمَةِ اللّه.

سَالتُنَّ 
إِصنَعی 
تَکتُبینَ 
أُشکُرنَ 
أُطلُبوا 
ال تَیأسْ 

نَسأَلُ 
إِصنَع 
یَکتُبونَ 
أُشکُروا 
أُطلُبی 
التَشرَبی 

هر کلمه را در جای مناسب از جدول بنویسید 1 ( .کلمه اضافی است )
( جِسرینِ – أحیاء – کاتِبونَ  -رَحمَة– مُسلِمات  -قاطِع )
12

13

مفرد مونث

مثنّای مذکر

.رحمة....

جِسرَینِ....

جمع مونث سالم جمع مذکر سالم
.مسلمات....

.کاتبونَ....

جمع مکسر
احیاء....

برای هر فعل ،ضمیر مناسب انتخاب کنید.
أنا أنتِ 
الف)  ........................................تَنصُرینَ.
هُنَّ أَنتُم
ب)  .............................................خَرَجنَ.
با توجّه به تصویر پاسخ دهید.

14
هل هذا جَوّالٌ ؟ ...نعم....

جمع بارم 22:نمره

کَم مفتاحاً هنا ؟ …خمسة …

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

