نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:

تاریخ امتحان/ / :
مدت 70:دقیقه
تعداد صفحه2:

باسمه تعالی

دبیرستان دوره اول

پایه :نهم
شامره دانش آموزی:
منره کتبی منره شفاهی

دبیر مربوطه:

صفحه1 :
درس :عربی
امتحان نوبت اول
جمع منره با عدد جمع منره با حروف نام و نام خانوادگی دبیر تاریخ و امضاء

(( به احترام پدر ومادر ومعلمت از جا برخیز اگر چه امیر باشی)) .

امام علی (ع)

بارم

الف):مهارت واژه شناسی( 2منره)
-1باتوجه به کلامت داخل پرانتز نام عربی هر تصویر را زیر آن بنویسید(.دو کلمه اضافی است)

ِس-ال َف َرس-ا َلثَّعل رَب»
« ال َحاممة-ج ْ ر

الف......................... -
 -2معنای کلامت مشخص شده رابنویسید .

/5

ب..........................-

الف) .ره َو َرقَ َد ِفی الْ رم ْستَش َفی. .................... .
– 3کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها ناهامهنگ است؟
َحقی َبة
طَ ّبا َخة
الف) .م َوظَّفَة طَبی َبة
َسحاب
َمطَر
نَجاح
ب) .ریح
-4کلامت متضاد و مرتداف را دو به دو کنار هم بنویسید(.دوکلمه اضافی است)

ب)َ .رأَیْنا ردخانا ً ِم ْن بَعید. .................... .

/5
/5

/5

« َجامل-تِلمیذ-قر ْبحَ -سعادةَ -محزون-طالِب»

ب.................... ≠ .............. .

الف...................= ................ .

ب) :مهارت ترجمه( 7منره)
-5ترجمه صحیح را با عالمت (×) مشخص کنید.

الف«-الْکَال رم کَال َّدوا ِء ،قَلیلر ره یَ ْن َف رع و کَثی رر ره قا ِتل».
-1سخن مثل درمان است ،اندک آن رسیع شفا می دهد و بسیار آن می کشد.
-2سخن مانند داروست ،اندکش سود می رساند و بسیارش کشنده است.
 -2پنجره اتاق را باز منی کنی
ب)«.ال تَفْتحی نا ِفذ َة الْغررفَ ِة-1 :».پنجره اتاق را باز نکن
--6جمالت زیرا به فارسی ترجمه کنید.
الف-یَبْتَ ِدئر الْعا رم ال ِّدراسی الْ َجدی رد.)...............................................................................................................( .
ب التَّالمی رذ َصحی َف ًة جِداریَّ ًة.)................................................................................................................( .
ب-کَتَ َ
(.)..................................................................................................................
بابَ ،علَیکرم بِالْ رمحا َولَ ِة.
ج-یا شَ ر

د-اِ ْز َر ْع َصداقَ ًة َو ال ت َ ْز َر ْع َعدا َو ًة .
()................................................................................................................
ک رهنا.
ه-ال ت َ ْع َج ْل َحقی َبتَ َ
ادامه سواالت در صفحه 2
( .).................................................................................................................................

/5

4/5

نام:

نام خانوادگی:

سواالت عربی نهم

نام پدر:

صفحه2:
2

 -7ترجمه عبارات نورانی زیر را بنویسید.
الص ْ ِب»(.رسول خدا(ص).)...........................................................................................( .
ْص َم َع َّ
الف)« .اِ ْعلَ ْم أَنَّ النَّ ْ َ
(.)...........................................................................................
ب)َ « .ر َّب إنّی ظَللَ ْم رت نَفسی »(سوره قصص.)16/

ج) :مهارت شناخت و کاربرد قواعد( 2منره)
-8حروف اصلی و وزن کلمه «کاتب» را بنویسید.
حروف اصلی:
کاتب
-9در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.
الف -یا أَ ْص ِدقائی،أَ أَنْترم ِ ................فی الْ رمساب َق ِة أَ ِ
مس؟
الب  ................کر َر َة الْ َق َد ِم الْ َی َو َم.
ب -هؤالء الط ر
-11در جای خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید.
الف-یا طالِبانِ  .................. ،کَالمی ب ِِدقَّة.
ب-یا ا رختی  .................. ،رمستَقبَل َِک.
ج-یا ِطفلَةر ،ا ْرسکرتی و ..................
ک هنا.
د-یا َحبیبیَ ................ ،حقی َبتَ َ

د) :مهارت درک و فهم( 3منره)

/5

وزن:
/5

نَ َج َحتا
یَلْ َعبو َن

نَ َج ْحتر ْم
لَ ِع ْبترام

اِ ْس َم ْع
اِ ْصنَعی
َْص ْخ
ال ت ْ ر
ال ت َ ْج َع ْل

اِ ْس َمعا
اِ ْصنَ ْع
َْصخی
ال ت ْ ر
ال ت َ ْج َعلی

 -11هرکلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید(.در ستون (الف) یک مورد اضافی است).

الف
-1اَلضَّ یف
یف
 -2ا َل َّرص ر
-3اَلْجا ِم َع رة
-4اَلْ َحط رَب
َلصحیفَة
-5ا ّ

1

1

ب
َ مکان لِلتعل ِیم الْعالی بَع َد الْ َمد َر َس ِة.
 أَخشاب رمناسبَة لِ ِال ْحرتاقِ ِفی النّارِ.
 ره َو الَّذی یَ ْد رخ رل الْب ِ
یت بِدعوة أَو ِب َغی ِر َدع َوة .
جانَب ِم َن الشّ ار ِع لِ رمرو ِر النّ ِ
اس.

(-12درک مطلب) با توجه به منت به سواالت پاسخ دهید..
الص ِّف التّ ِاسعِ .اِسمی حمید.لی ا رختانِ :زینب و مریم ،رهام َصغی َرتانِ فال ت َذ َهبانِ اِلی الْ َمدرس ِة و ِعنْدی ث َالث رة
أنَا طَالِب ِفی َّ
السا ِبعِ َوصادق
رسة ،ره َو ت َ َخ َّر َج ِم َن الْ َمدرس ِة َو اال َن ره َو َح ّداد .ا َحمد ِفی َّ
الص ِّف ّ
اِ ْخ َوةَ :علی و ا َحمد َوصادقَ .علی ا ََکب أوال ِد األر َ
الص ِّف ال ّرا ِبعِ .نَح رن َم ْن َمدی َن ِة « زَنجان» فی رمحافَظَ ِة «زنجان».
ِفی َّ
َمریضتانِ 
َصغیرتانِ 
َذهب زینب و مریم اِلی الْ َمدرس ِة ِ؛ألَنَّ رهام .........
الف-ال ت ر
َح ّداد
درس الکیمیا ِء
بَ -علی ت َ َخ َّر َج ِم َن الْ َمدرس ِة َو ره َو .......
رم ر
-13درستی ونادرستی هر جمله را مشخص کنید.
غ
ص
لک الخی َر.
طلب َ
طلب َ
الف-الصد ر
لَّش َو ال َعدو یَ ر
یق یَ ر
لک ا َّ َّ
الصغ ِر کالنَّ ِ
غ
ص
قش فی ال َح َجرِ.
ب-العل رم يف َّ

1

1

ه ):مهارت مکامله( 1منره)
1

-14با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

السا َح ِة؟ ..............................
الف-ماذا فی هذ ِه ّ

اج اِلی َم ّک َة الْ رم َک َّر َم ِة؟........................
بِ -ب َم یرساف رر ال رح ّج ر

«أَتَ َنی للجمیع السالمة و النجاح »

15

