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 .کنید ترجمه را زیر جمالت

 

 اُموری اللّه باسم ابداُ( الف

 

  عدّوی و اخی هو جاری بیت ذلک( ب

 

  الحفرةِ فی الغزالةُ و الثعلبُ وقع( ج

 

  السفینة من الضروریةِ المواد بعض اِجلِبا( د

 

 .فأَتینا بعیدةٍ من دخاناً رأَینا( و
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 .کنید ترجمه را زیر احادیث و آیات   

 

  مَعنا اهللَ اِنَّ تحزَن ال( الف

 

  علیمٌ تَعملونَ بِما اِنّی صالحاً اِعملوا( ب

 

  الظالمینَ القوم مع تجعلنا ال ربّنا( ج
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  عربی نهمنام درس: 

   نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

  دقیقه 01مدت امتحان : 
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 ترجمه درست را انتخاب کنید.   
  
 .الغریُب من لیس لَُه حبیب1
 

الف( غریب کسی است دوستی ندارد                      ب( غریب کسی است که با دوستش رابطه 
 خوبی ندارد

 
 .الکالُم کالدواِء .قلیلُُه ینفُع و کثیره قاتل2
 

 ار ان کشنده استالف( سخن مثل درمان است اندک ان سریع شفا میدهد و بسی
 

 ب( سخن مانند دارو است کمش سود میرساند و بسیارش کشنده است
 
 . اعلُم الناِس َمن جمَع علَم الناس ِالی علِمهِ 3
 

 الف( داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خودش بیافزاید
 

 ب( عالم ترین مردم کسی است که علم خودش را از علم مردم کمتر بداند
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 فرس ( –ثعلب  –نام هر تصویر را زیر ان بنویسید ) جسر 
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 مترادف و متضاد را معلوم کنید.  
 

 سعادة --------طالب                                                         شقاوة -------تلمیذ
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 لغات زیر را ترجمه کنید.   
 

 علی النهرِ  جسرا  ب( صنَع                               الّسمع ثقیلالف( هو 
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 .کلمه ناهماهنگ را معلوم کنید  
 

 اَزرق              اَحمر           ِافَتح              اَخَضر
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 (را پیدا کنید.) به یک مورد به اختیار پاسخ دهید وزن و حروف اصلی کلمات زیر 

 ------------حروف اصلی           -----------الف( مفتوح          وزن

 ------------حروف اصلی           ------------ب( شاهد            وزن

 ------------حروف اصلی           -------------ج(عابد             وزن
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.  
َم                         َحِسبَ  -------الف( سعیٌد   المزرعِة ِالی نصفیِن بذلک النهِر.                   قسَّ

 
 َمن فی االرِض یرحمکَ من فی السماء.              ِارَحم                         اُسُجد ----------ب( 

 
 َینُصروَن.                                                هما                           هم ----------ج( 
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 (هر کلمه را به توضیح مناسب ان وصل کنید.) یک کلمه اضافی است       
 الجامعة                           اخشاٌب مناسٌب لاِلحتراق                           

 الّدخان                         الشیء اللذی یصعد من النار                          

 الحطب                           مکاٌن لِلتعلیِم بعد المدرسة                         

 قاطع الّرِحم                     حّل الّصعاِب و المشکالت                         

 الفرج                       

1 

11 

 .با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید
فی یوم من االّیاِم جاَء ستُة صّیادیَن  الی حدیقة الحیوانات و حفروا حفرة  عمیقة  ثمَّ ستروها لِصید 

 ُ  الحیوانات . وقع الثعلُب والغزالة

 .ُ  فی الحفرِة فطلبا مساعدة  و لکنَّ الحیواناُت هربن

 ؟الف( َکم صیادین فی الحدیقة الحیوانات

 ؟ستروا حفرة ونب( لماذا الصیاد

 ج( ما کانت الحفرة عمیقة.                                 درست                            نادرست

 لِلثعلب و الغزالة.                   درست                              نادرست ند( الحیوانات ساعد

2 
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 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.) به دو مورد به اختیار پاسخ دهید(
 ------------------ب( فی ایِّ صفِّ انِت ؟                            ---------------الف( ِمن أیَن أنِت؟

 ------------------------د( أیَن أنِت ؟                             ------------------؟ما اسُمکَ ج(
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 ..........................نام و نام خانوادگی: 

 متوسطه اول نهم  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 ..... صفحه تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  عربی نهمنام درس: 

  نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

  دقیقه 01مدت امتحان : 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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