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 بنام ایزد پاک 

                                        امتحان عربی پایه نهم                                                       نام ونام خانوادگی :               

                   نام پدر :         

 منره 2الف: مهارت واژه شناسی:  
 

 ازبین کلمات داده شده نام تصاویر زیر را انتخاب و بنویسید.  ) دوکلمه اضافی است.(                               1

 َولَداِن ( -الِعبوَن  – فَْرس  )  ُمجاِهدوَن = 
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 را مشخص کنید.) یک کلمه اضافی است.( #هم متضاد= و  مترادفازبین کلمات داده شده ،  2

 ................# ......... (             ....َسعاَدة - َستَرَ  – یَمین -َکتََم  -َشقاَوة)                     .........   .. = ............    
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 را مشخّص کنید. ناهماهنگدرهر ردیف کلمه  3

 ُدخان               نَجاح         الف= َحطَب             نار    

 ب=  یَد                   جار              لِسان                ِسّن 
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 درعبارات زیر ، فقط ترجمه کلماتی را که با خط مشخّص شده را بنویسید. 4

 «هللاِ إِلَی هللاِ أَْنَصُحُهم لِِعباِدِه.  ِعبادِ النََّسِب . إِنَّ أََحبَّ هللاَ  قُْبحَ ُحْسُن اْْلَدِب  یَْستُُر    »
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 منره3ب : مهارت درک و فهم    
 

 بَْعَد یَْوُم اْْلْربِعاِء ، یَْوُم ...........        الف( الثُّالثاء    ب( اْلَخمیس     -1  مشخّص کنید.× گزینه صحیح را با عالمت   5

؟  ُمَدرِّ ................   -2                                                                  فِّ  ب( أَْینَ   سي .      الف( َمْن         فِي الصَّ
ُد    ب( یاَمریَمُ                ؛ إْرَکعی َو اْسْجدی . ...........  -3                                                                        الف( یاُمحمَّ
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 ) ازستون ب یکی اضافه است.( ؟در ارتباط است« ب » با توضیحی از ستون «الف » کدام کلمه ازستون  6

 ب                                         الف                                                                                                                               

 َمکاٌن لِلتَّْعلیِم اْلعالي بَْعَداْلَمدَرَسِة. اَْلغابَةُ 

 جانٌِب ِمَن الّشاِرِع لُِمروِرالنّاِس. قَوانیُن اْلُمرورِ 

 أْرٌض واِسَعةٌ فیها َحیَواناٌت َو أْشجاٌرَکثیَرةٌ. اَْلجاِمَعةُ 

ْیِر َواْلُمروِرفِي الشَّواِرِع َوالطُُّرِق.    قَواِعُدالسَّ
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 درستی و نادرستی عبارات زیر را براساس واقعیّت مشخّص کنید. 5

موِع ِمَن اْلُحْزِن.                          درست        نادرست -1  اَْلبُکاُء َجَریاُن الدُّ

صیُف أَوراٌق فیها أَْخباٌر َو َمعلوماٌت أُْخَری.     -2   درست        نادرست       اَلرَّ
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 محل مهر



 

 

 

 متن زیر را بخوانید و به پرسش های داده شده درزیر آن پاسخ مناسب بنویسید. 8

فِّ التّاِسِع .اِْسمي إِْسحاق . لي أُْختاِن: َمهدیم َو اللین ، ُهما َصغیَرتاِن فاَلتَْذَهباِن إلَي اْلمَ »  ْدَرَسِة َو ِعْندي أَخواِن : أنَا طالٌِب فِي الصَّ

َج ِمَن اْلَمدَرَسِة. َواْْلنَ  .    هاِشٌم َو َجواٌد. هاِشٌم أَْکبَُر أَوالِد اْْلُْسَرِة ؛ إنَّهُ تََخرَّ   ُهَو َحْلوانیٌّ

1 

َج ِمَن اْلَمْدَرَسِة؟2: لِـماذا التَْذَهُب َمْهدیم َو اللین إلَي اْلَمْدَرَسِة؟                                     1   : َمْن تََخرَّ

فِّ الثّاِمنِ : 4:َکْم أُْختًا لِـإِْسحاِق؟                                                                         3   غلطحیح    ص     إْسحاُق فِي الصَّ

 منره 7ج: مهارت ترمجه   
 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 9

 ؟............ حسین را .........آیا دوستم َهْل تَْعِرُف َصدیقِي ُحَسْینًا؟    -1

یّاَرِة.  -2   تصادف کرد............... .........  با؛  ..................... او در بیمارستانُهَو َرقََد فِي اْلُمْستَْشفَی ؛ تَصاَدَم بِالسَّ
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 ترجمه صحیح را مشخص کنید.  10

 کسی است که دوستی ندارد.            ب. غریب کسی است که کسی ندارد . الف( غریب      َغریُب َمْن لَْیَس لَهُ َحبیب.اَلْ -1

 إِنَّ هللاَ َجمیٌل َو یُِحبُّ اْلَجماَل. -2

 الف(  قطعاً خداوند زیبایی را خیلی دوست دارد.         ب( قطعاً خدا زیباست و زیبایی رادوست دارد.  

 داریَّةً.َکتََب التَّالمیُذ َصحیفَةً جِ  -3

 الف( دانش آموزان روزنامه دیواری کشیدند.            ب( دانش آموزان روزنامه دیواری نوشتند.
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 جمله اضافی است( 2ازمیان جمالت زیر، جمله مرتبط با هرتصویررا درکنار تصویرمربوطه بنویسید.)  11

 أَلدََّوراُن َعلَي اْلیَساِرَمْمنوٌع.-4أَْربََع اْلُکْرسيِّ ، َحْوَل اْلِمْنَضَدِة .  -3ُکرسيٍّ ُهنا.  ثاَلثَةٌ  -2اَلدََّوراُن َعلَي اْلیَمیِن َمْمنوٌع.   -1
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 عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 12

 َکْیَف َوَجْدتُْم َمکانَنا؟  -1

یّاَرِة قَلیلَةٌ .کانَْت  -2  ُسْرَعةُ السَّ

 اِْزَرْع َصداقَةً َو التَْزَرْع َعداَوةً . -3
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2 

 آیات و احادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید. 13

 قَْوُل ال أَْعلَُم ، نِْصُف الُِعْلِم .-1

 یَْرفَُع هللاُ الَّذیَن آَمنوا ِمْنُکْم. -2
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 منره 2د: مهارت شناخت وکاربرد قواعد  
 



 

 

 

 

 جای خالی را با کلمات داخل کمانک کامل کنید. 14

     یا َصدیقی ، ..........................................  إنَّ هللاَ َمَعنا.             ) التَْحَزْن              التَْحَزنی ( -1

 اْلُمْستَْشفَی.        ) یَْفَحصوَن          نَْفَحُص (أَْْلِطبّاُء ؛  .................................. اْلَمْرَضی فِي  -2
 یا َصدیقاتی ، َرجاًء ،  ..............................  ِمَن اْلَمْکتَبَِة .      ) اُْخُرجوا             اُْخُرْجَن  ( -3
ِسِهما. هذانِ  -4  ) َسِمعـا                  َسِمَعتا (                  الطّالِباِن ؛  ..................................... َکالَم ُمَدرِّ

1 

 باتوجّه به عبارات زیر ، وزن ها و موارد خواسته شده را بنویسید. 15

 «أَنا عاِبٌد َو  أْنَت  َمْعبوٌد یا أهلُل ؛ یا أْرَحُم الّراِحمیَن » 

 « : ........................................أَْرَحُم » وزن کلمه    -2«: ............................  َمْفعول » یک کلمه بر وزن -1

      « : ...............................................الّراِحمیَن » حروف اصلی کلمه -4نفصل: ........................          یک ضمیر م -3

 1 

  منره 1ه: مهارت مکامله   

 تصاویر ؛ به پرسش های داده شده ، جواب کوتاه مناسب بنویسید.باتوجه به  16

 ما ُهَو َمعنَی هِذِه اْلَعالَمِة؟            -2الطُّاّلُب؟                                                        أْیَن َجلََس ٰهؤالءِ -1
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 این پرسش ها ازخودشماست ، جواب مناسب وکوتاه بنویسید. 15

ْهِر؟ -2نَْحُن فِی أَیِّ یَْوٍم ، اَْْلَن؟                                                                                 -1  َکْم أُْسبوعاً فِی الشَّ
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 3 روانخوانی 

 2 مکالمه 

                                                                                                                   . َفْقَر َکاْلَجهِل َو المیراَث َکاْلأَدِب أْلإمام َعلي )ع(: ال 

             هیچ فقری مانند نادانی نیست وهیچ میراثی مانند ادب نیست.

            وأْرُجوَلُکْم َالتُّوفیق :  جنگج
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