
 

سواالت   نمره   شماره 
5/0                                                                                                                                                                 

 
 

. ازکلمات داده شده انتخاب کنید وزیرتصاویربنویسید  نام تصاویر مقابل را                    
اَلعُصفور(  – َسفینَة   –اََسد   –طائَرة  –) ثَعلَب    

                                               

1 

5/0  معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.  
 الف( ُهَو َرقََد فی الُمستَشفی               ب: َرأینا ُدخانا    ِمن بَعیٍد. 

2 

 عبارتهای زیر را به فارسی ترجمه کنید.  4
 

إلی المدرسِة ِمن إداَرةِ الُمروِر. بَعَد یَوَمیِن جاَء ُشرطیٌّ الف :  
 

اَلنَّجاُر ما َصنََع ِجدارا  بَل َصنََع ِجسرا  . ب :  
 

البَحُرَمّواجا . َعَصفَت ریاٌح َشدیَدةٌ و صاَر ج :   
 

اَنا أعِرُف هذا الثَّعلََب ،ُهَو ثَقیُل السَّمعِ .  د:  
 

3 

را به فارسی ترجمه کنید. سخنان حکیمانه زیر  2  
اُطلُبوا العلَم َو لَو بِالّصین.  الف:  

 
اِنَّ هللاَ عاِلُم َغیِب السَّماواِت َو االَرِض. ب:  

 

4 

5/0  گزینه صحیح را انتخاب کنید. 
ب: پنجره اتاق را باز نمی کنی     الف:پنجره اتاق را باز نکن                    ال تَفتَحی نافِذةَ الغُرفَة .     

ب:ما رابرگروه کافران یاری کن.      الف:ما رابرگروه کافران یاری کرد     اُنُصرنا َعلی القَوِم الکافِرین.  
 

5 

راِحموَن(  – ِجسَریِن  –ِصعاب  – هرکلمه رادرجای مناسب بنویسید. ) صاِلحات  1  
 مثنی مذکر:          جمع مذکرسالم :         جمع مونث سالم:            جمع مکسر: 

 

6 

 
 تاریخ آزمون:   

دقیقه  70زمان آزمون :   

سوال   31تعداد سواالت :    

به نام خداوند جان وخرد 

 
نمره(   15) آزمون درس : عربی  

 
 نام ونام خانوادگی: 

نهم پایه :    
 نام دبیر:الهه 



 کلمات مترادف و متضاد را دو به دو انتخاب کنید و بنویسید) دو کلمه اضافی است( 1
تِلمیذ (  – لَّما  –قُبح  –ِعنَدما  – َجمال  –) َرخیَصة   

           ................ = .............          .......... ............. #  

7 

بنویسید.   براساس حروف اصلی آنها  را ات زیر کلم  وزن  1  
سافََر ) س ف ر( =                    َمکتوب ) ک ت ب ( =   

 
تَعَلََّم  ) ع ل م  ( =                        اِشتَغََل  ) ش غ  ل( =   

 

8 

5/0 مناسب بنویسید.  ماضی ومضارع جای خالی فعلدر    
لَِعبَت (  – الف: هوالء الّطالب .............. کرة القدم الیوَم . )یَلعَبوَن   

 
(  نَّ تُ َجح نَ  –یَنَجُح الف: یا صدیقاتی أ أنتنَّ .............. فی المسابقة اَمِس. )    

 

9 

 در جای خالی فعل امر ونهی مناسب بنویسید.  1
َستِنا الف:یا اَخی ....... کالَم  التَصُرخی (  - )الت صُرخ ب:یا ِطفلَةُ اُسُکتی َو........       اِسَمعی( –) اِسَمع .ُمَدّرِ  

 
ال تَحَزن(  – د: یا اَبی ..........) ال تَحَزنی       اِجعلی( - ج:أنِت یا َحبیتی ..... َحقَبتِک هناَک.)اِجعَل   

 

10 

 دو فعل زیر را ترجمه کنید.  1
تَکِذبیَن :                                    ب: ال تَکِذبی : الف: ال   

 

11  

 درهرمجموعه کدام کلمه با کلمات دیگر ناهماهنگ است. 1
اَحَمر د(              اِفتَح  ج(            أخَضرب(         اَزَرقالف(   

 
َرصیف د(                شای ج(             ساَحةب(          شاِرعالف(  

 
اِذَهبی  ذََهَب             د( َذَهبُت           ج( ب(         َذَهبا  الف(  

 
تَکتُبانِ ج(ال تَکتَبیَن         د( ال           یالف(التَکتُُب     ب(ال تَکتُب   

 

21  

 متن زیررا به دقت بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید.  1
التّاسع.اِسمی مریُم . لی اُختاِن : َمهدیه َو فاطمه ، هما َصغیَرتاِن فاَل تَذَهباِن الی المدرسِة  اَنا طالبةٌ فی الصّفِ  

 .اَبی َحلوانیٌّ َو اُّمی ُمعَلّمةٌ . نَحُن ِمن َمدینَِة َمشَهد فی ُمحافَظِة ُخراساِن َرَضوی. 
 

یَن هذه االُسَرةِ ؟ ب: ِمن اَ                               ؟ الف: َکم اُختا  ِلَمریَم   
 

د: ما ِمهنِة اُّمِ مریم؟                    ج: ِلماذا التَذَهباِن اُختاِن مریم ؟  
 

31  

 موفق و پیروز باشید. 
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