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 )1جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف) یا زمیلی ،مابِکَ؟ لِمَ أنتَ حزینٌ؟ ماذا حَدَثَ؟
ب) حَفَرَ النَّهرَ لِأنَّه غَضبانُ عَلَیَّ.
ج) یا طُلّابُ ،اِبحَثوا عَن صَیدٍ وَ اجمَعوا الحَطَب.

3

 )2معنی آیات و احادیث زیر رابنویسید.
الف) مَن سَألَ فی صِغَرِهِ  ،أجابَ فی کِبَرِهِ.
ب) رَبِّ إنّی ظَلَمتُ نَفسی فَاغفِرلی.
ج) مَن آمَنَ بِاهللِ وَالیَومِ اآلخِرِ وَعَمِلَ صالحاً فَلَهُم أجرُهُم عِندَ رَبِّهِم.
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 )3ترجمه درست را انتخاب کنید.
الف) اَلغَریبُ مَن لَیسَ لَهُ حَبیبٌ.
غریب کسی است که دوستی نداردO.

غریب کسی است که با دوستش رابطه خوبی نداردO.

ب) لَقَدْ جَرَّحْتَ بَدَنَکَ .
قطعا بدنت زخمی شد O.

قطعا بدنت را زخمی کردیO.

حَفرۃ  -أسد  -جسر

 )4نام هر تصویر رابه عربی بنویسید.

 ) 5کلمات مترادف و متضاد را در کنار هم بنویسید.

نیاز به پاسخنامه سفید دارد
1

نمره به عدد

نمره به حروف

0/5

لماذا – لمّا  -صداقﺔ  -عندما – عَداوۃ  -غالیﺔ

جمع کل بارم

ندارد

نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح نمره تجدید نظر

0 /5
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پایه  :نهم

ادامه سواالت درس عربی

تاریخ امتحان 5391 /50/ 07 :

 )6کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا و مفهوم ناهماهنگ است؟
الف) مُحافظﺔO
ب) حَطَب O

قَریﺔO
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مَدینﺔO

نار O

أُسرۃO
دُخان O

نجاح O

0 /5

 )7کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید.
ب) ثُمَّ قَسَّمَهُم إلی أربعﺔ أفرِقﺔ

الف) اِقبَل مَصیر کَ.
)8معنی فعل های مشخص شده ا بنویسید.
الف) فَقَدنا سَفینَتَنا.

1
ب) ال تَصعَدی ،أنتِ ال تَقدِرینَ.

ج) اُخرُجﹾ مِن مَزرَعَتی.

د) یُدَرِّسُ فیهِ الحُکَماء.
0 /5

 )9در جای خالی فعل امر مناسب بنویسید.
اِرحَمﹾO

الف) ............مَن فی األرضِ ،یَرحَمکِ مَن فی السّماء.
ب) یا أوالد.............. ،مِنَ الحافلﺔ.

اِنزِلنَO

اُسجُدﹾO
اِنزِلواO

 )10هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید
قاطعُ الرَّحِم
اَلفَرَج
المستشفی
الرّصیف

1

حَلُّ الصِّعابِ و المُشکالتِ
هُوَ الذّی ال یَذهَبُ لِزیارۃ أقربائه
جانِبٌ مِنَ الشّارعِ لِمُرورِ النّاس
مَکانٌ مُجَهَّزٌ لِفَحصِ المَرضی

 )11به یکی از قسمت های الف یا ب پاسخ دهید.
الف) وزن کلمات زیر را بنویسید.
ب) حروف اصلی و ترجمه کلمات زیررا بنویسید.
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اِستَخدَمَ – یَستَخدِمُ – اِستِخدام
کاتب – مکتوب

2

 )21متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش های آن را بدهید.
أنا طالبٌ فی الصَّفِّ الثامن .اسمی نادر .لی أُختان :نسرین وَ نسترن .هما صغیرتانِ فَال تذهبانِ إلی المدرسﺔ .نحن من مدینﺔ"بافق"
فی مُحافﻇﺔ "یزد".
الف) لماذا ال تذهبُ نسرین وَ نسترن إلی المدرسﺔ؟
ب) کَم أُختا لنادر؟
ج) من أینَ هذه األُسرۃ؟

2

پایه  :نهم

ادامه سواالت درس عربی

تاریخ امتحان 5391 /50/ 07 :

 )13با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید؟
ما معنی هذه العالمﺔ ؟
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کم کرسیاً حول المنضدۃ؟

 )14جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده حل کنید.

حزین – اِثنان – أسنان – یَرسُمنَ – أسماک

1

.1نقاشی می کنند
.2ماهی ها
.3غمگین
.4دندان ها

 )15کدام فعل مناسب ضمیر داده شده است؟
اِعلَمواO

اِجلِسO

نحن  :یَغفِرونَO

أفتحُO

أنتَ :

0/5
اُصدُقاO

التکتُبیO

نَغسِلُO

تَفتَحنَO

موفق باشید

3

ادامه سواالت درس عربی

پایه  :نهم

تاریخ امتحان 5391 /50/ 07 :

4

ادامه سواالت درس عربی

پایه  :نهم

تاریخ امتحان 5391 /50/ 07 :
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