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 یا امیرهُ .......... مِن القَصر اَنتِ فی خَطَر . 9

 Oد : اُهرُبی                          Oج: اَتَهرُبُ                Oب: اُهرُب                           Oالف : هَرَبتَ 

 

 ترجمه صحیح فعل های جمله های  زیر کدام است ؟ **

 . می نویسدآنچه را معلم  بنویس ای  دانش آموز -10 

 Oتَکتُبان –د : اُکتُُُب                    Oیَکتُبُ –ج: اُکتُب             Oاُکتُب   –ب : یَکتُبُ               Oکَتَبَ  –الف: اُکتُب 

 . یاری خواهم کردمن  یاری کنای مادرم  -11

          Oاُنصُری -د : سَاَنصُرُ                  Oسوف اَنصُرُ  –ج : اُنصُری             Oساَنصُرُ  -ب: اُنصُر             Oاَنصُرُ  -الف:اُنصُر 

 

 

 ؟ نیستند کدام گروه از کلمات با هم هماهنگ  12

 Oفُعالن -د : غُفران            Oفُحول –ج : کُحول            Oتفعیل  –ب : تقدیر            Oانقالب  –الف : افتعال 

 

 ترجمه کدام عبارت نادرست است؟ 13
 Oد : رصیف :پیاده رو          Oج: صعاب : سختی              Oب: َستََر : پنهان کرد                Oالف: عام: سال 

 

 َعین الصَّحیح : 14
 Oالف: اَعلُمالنّاِس َمن لَه ِعلُم یَنفَُع  النّاس: بهترین مردم کسی است که دانشی دارد که به مردم سود می رساند.

 O ُمشکٍل حُل والنّا ُس ال یَعلَموَن : هر مشکلی )راه( حلی دارد وبیشتر مردم نمی دانند .ب: ِلکُلِ 
 Oج: َضرَب الُمعَلُِّم للتَّالمیِذ مثالً وَسِمعنا : اموزگار برای دانش اموزان مثالی زد وان را شنیدیم .

 Oودشان ظلم کردند ؛انها هیزم جهنم اند.د : الّظالموَن یَظلمون َ اَنفَُسُهم ؛ هُم َحَطب جهنّم . ستمگران به خ
 

 

 للمفهوم . غیر مناسب) الکالُم کالدّواِء . قلیله ُ یَنفَُع وکثیره قاتل ( عین  15

 Oالف: کم گوی وگزیده گوی چون دُر / تازاندک تو جهان شود پر
 Oب: عالَمی را یک سخن ویران کند / روبهان مرده را شیران کند

 Oطف اب است /کم گفتن هر سخن صواب است .ج: با این که سخن به ل
 . Oد : تا مرد سخن نگفته باشد / عیب وهنرش نهفته باشد

 

راسیُّ فی فصل ِ....... والتالمیذُ یَذهبوَن الی المدارِس ِمن الیوِم  16 عبارت را با کلمه مناسب پر کنید : ) ....... العام ُ الدِّ
......... 

 الفطوَر فی الصباح ویَحَملون حقائبهم( فی هذا الفصِل....... یاکلونَ 
 Oهُم–االّول –الخریف  –الف: یَبتَدئُ 

 Oُهما –االّول  –الخریف  -ب: یَبداُ 
بیع  –ج: یَبتدُئ   Oهُنَّ  –االولی  –الرَّ

 

  
 عربی پایه نهم           نام ونام خانوادگی :                                      بسمه تعالی

 
 4تا 1دروس             ............................متوسطه دوره اول                               

 

 

 نیست؟ بنوشید کدام کلمه ترجمه 1

         Oد: اِشَربوا             Oج: َشَربوا          Oب: اِشَربَن         Oالف:اِشربا 

 

 نیست؟ کدام گزینه برای جای خالی مناسب  **

 Oد :یَئستِ                Oینَج: تَسُجد        Oب: ُمعَِلَمتی         Oاِنَِّک .......  . الف: ُمعَلُّمی   -2

 Oد: اَنتُن                    Oج: اَنتُم               Oب: نَحنُ                O............  جالسون .  الف : هُم  -3

 

 کدام است ؟ تعلیم در کلمه عین الفعل  4

 Oد : م        Oج : ع            Oب : ل             Oالف: ت     

 

 کدام است : شنیده شدهترجمه کلمه  5

 Oد : مَسموع                   Oج : سَمیع           Oب : سامع                   Oالف: اِ سمَعوا  

 

  O4د :             O    3ج:                 O2ب:         O  1چند حرف زائد وجود دارد ؟الف :   انقالب در کلمه  6

 است : ماضیکدام یک از افعال زیر  7

 Oد: اِعتَذَرَ                      Oج: اِذهبی                   Oب : اُخُرج                     Oالف : اَخُرُج 

 

     Oد : تَصاد          Oج: اُدخُلی                Oب: اُدخُل            Oاست ؟   الف: اَدخُلُ   مضارع کدام یک از افعال زیر 8



 

 

بیع  –د: یَبداُ    Oُهنَّ  –االولی  –الرَّ
 شاهدُت بکاَءالمرضی الیوم التالی ؟ -17

 Oینم الف: هر روز گریه بیمار را می ب
 .Oب: من امروز گریه بیمار را دیدم

 Oج:روز بعد گریه بیماران را مشاهده کردم .
 Oد :من روز گذشته گریه بیماران را مشاهده نمودم

 اذا ساَلَک عبادی عنّی فانّی قریٌب . 18
 Oالف : اگر بنده ای از من پرسید , من به او نزدیکم 

 Oد, پس قطعا من نزدیکم .ب: هر گاه بندگانم درباره من از تو بپرسن
 Oج : بندگان زمانی راجع به من پرسند که من نزدیک باشم

 Oد : بندگانم از تو درباره من پرسیدند ,بنابر این من نزدیکم .
 

 

 عین المعنی  الصحیح: 19
 Oاسم فاعل به معنای انجام شده است مانند :مشروب

 Oب ب: اسم مفعول به معنای دارنده حالت است مانند: ضار
 Oج: اسم فاعل به معنای انجام دهنده ی کار است ما نند :ضارب

 Oد: اسم مفعول به معنای انجام شده است مانند : َمنَظر

 

 ترجمه درست ) العلُم خیر ٌِمن المال ِ . العلُم یَحُرُسَک واَنَت تَحُرُس المال َ( کدام است  20
 Oر حالی که تو مال را حفظ می کنی .الف: علم از مال بهتر است ,علم تو را حفظ می کند د

 Oب: علم از مال ارزشمند تر است ,زیرا علم ,تو ومالت را حفظ می کند .
 Oج: عتم ومال برترند ,زیرا علم ومال از تو محافظت می کنند .

 د " مال از علم سودمند تر است ,زیرا علم به حفظ تو ومالت کمک می کند.
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