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 نام و نام خانوادگي:...............................

 نام پدر:........................

 .............................نام دبیر:

 اسمه تعاليب

 ..........آموزش و پرورش شهرستان 

 امتحان عربي پایه ی نهم

 ...........دبیرستان دوره اول 

 اریخ امتحان: ت

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 15تعداد سؤال:

 اولنوبت امتحان: 
 بارم تاریخ و امضاء نمره با عدد و حروف: نام و نام خانوادگی دبیر: 

  نمره( 5/6مهارت ترجمه )

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.  -1

 (75/0ی. )شفستَالمُ یهُوَ رَقَدَ ف الف(

 (1. )النَّهَرِ یعل یباجِسْراً خش صَنَعَ النَّجَّارُ ب(

 (75/0ید. )دُخَاناً مِنْ بع أینار ج(

 (25/1. )ةتالْحُفْرَةِ بغ یوَقَعَ ثَعْلَبُ وَ الغزاله ف د(

 (75/0هـ( الطالبُ یَحمِلونَ حَقاِئبهُم. )

 

 آیه و حدیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.  -2

 الف( رَبّ إنّی ظلمتُ نَفسی.

 ب( اِعلَم أنَّ النَّصرَ مَعَ الصَّبر 

2 

 ترجمه ی درست را انتخاب کنید.  -3

 غریب کسی است که دوستی ندارد  -1               الف( الغریبُ مَن لیسَ لَهُ حَبیبٌ    

 غریب آن کسی است که با دوستش رابطه خوبی ندارد  -2                                                        

 از رحمت خدا ناامید نمی شوی  -1اهلل                          التَیأس مِن رَحمة ب( 

 از رحمت خدا ناامید مشو  -2                                                        

5/0 

  نمره(  2واژه شناسی : )

 سفینة( -کلب –مَطَر  -نام هر تصویر را از واژه های داده شده بیابید. )أسد -4

 

 

 

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

5/0 

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.  -5

 هذِهِ المنضدةِ. اِحمالب( یا صدیقانِ،                 جانبٌ مِنَ الشارع لِمرور النّاس. صیفُرّالالف( 

5/0 



 

 

 

 از میان کلمات داده شده کلمات متضاد را مشخص کنید.  -6

 حارّ( –نِهایة  -رَخیصة –بَیع  –بِدایة  –)بارد 

 .................≠  .................                                   ..................≠ .................. 

5/0 

 واژه ناهماهنگ در هر ردیف را )از نظر معنی( مشخص کنید.  -7

 الشتاء               الصّیف                    الجمعة        الف( الرّبیع 

 أخضر                         اَفضَل             اَحمَر                ب( أزرق 

5/0 

  نمره( 2مهارت شناخت و کاربرد قواعد : )

 وزن کلمات مشخص شده را بنویسید.  -8

 غَیبِ السّماواتِ وَ االرض عالِمٌالف( اِنَّ اهللَ 

 قُبحَ النَّسب.  یَسُترُب( حُسنَ األدبِ 

5/0 

 در جای خالی فعل ماضی و یا مضارع مناسب قرار دهید. -9

   تَصادَموا                        الف( السیّارتانِ ..................... أمام بابِ المَصنَع.          تصادَمَنا 

   یَغفِرُ                            ب( اِنَّ اهللَ ........................... الذّنوبَ جَمیعًا.              تَغفِرُ 

5/0 

 در جای خالی فعل امر و یا نهی مناسب قرار دهید. -10

 اِلعَبی                الف( أیتها الطالِبَةُ ، ......................... مَعَ زَمیالتِِک.                   اِلعَب 

 ال تکتُبا           ب ب( أیها الطفلُ .............................. شیئاً عَلیَ الشَجَِر.               ال تکتُ

5/0 

 در جمله ی زیر فعل امر و نهی را مشخص کنید.  -11

 اِلبس قمیصاً أبیضُ و ال تَلبَس أسوَد 

5/0 

  نمره(  4مهارت درک و فهم و مکالمه )

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )یک کلمه اضافی است(  -12
 

 الفَرَج

 مَصیر

 مُحاولَة

 السمعثقیلُ 

 الحطب

 أخشابٌ مناسبة لِالحتراقِ فی النّار

 الذّی ال یَسمَعُ جَیِّداً 

 حَلُّ الصِّعابِ وَ المُشکالت

 عاقِبَة لِالِنسان فی حیاتِهِ 

 

1 



 

 

 

 درستی و یا نادرستی هر جمله را بر اساس متن درس مشخص کنید.  -13

   غ              الف( کانَ مَوضوعُ الصَّحیفةِ الجِداریّةِ قَوانینُ المرور.                               ص 

   غ              ص                                            ب( بَقِیَ النَّجارُ فی بیتِ حمیدٍ لِثالثَةِ أیامٍ.

   غ              ص                                            یة.مرةِ العلج( عَشرةُ طُالبٍ کانوا فی السّف

   غ              ص                         د( قَبِلتِ الغَزالَةُ مصیرَها فی البِدایة                           

1 

 متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.  -14

 فی یومٍ مِنَ االیّام جاءَ ِستَُة صَیّادینَ اِلیَ الغابَةِ و حَفَروا حُفرَةً عَمیقَةَ ثُمَّ سَتروها. 

 د دَقائِقَ، قالَت حَمامَةٌ لِلثّعلَبِ.لِلَنّجاةِ بَع  ةَ. لِکنَّ الحَیواناتِ هَرَبن. حاوَلَ الثَعلبِ.وَقَعَ ثَعلَََبٌ فِی الحُفرَةِ فَطَلَبَ مُساعَدَ

 ئِدَةَ لِلمُحاوَلَة. ال تصعدیلِا فا

   غ                 الف( عَددُ صیادینَ فِی الغابَةِ سَبعَةٌ؟                      ص 

   ال                 نعم ب( هل سَتَرَ الصِیادونَ الحُفرَةَ؟                           

   ال                 نعم ج( هل حاوَلَ الثَّعلّبُ للنَّجاةِ؟                             

 حمامة           د( مَن قالَت لِلثَّعلَبُ ال فائِدةَ لِلمحاولَة؟                غزالة 

1 

 با توجه به تصویر به سوالت پاسخ کوتاه دهید.  -15

 

  المِنضَدةِ ؟ ........................کَم کُرسیاً حَولَ 

 

 

 أینَ الرّجل؟ ..........................................

 

1 

 3 قرائت و متن خوانی  -

  2 مکالمه و پاسخ به سواالت -

  موفق باشید
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