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 بارم

               

 بارم                از     صفحه 

 ۲آیات و احادیث زیر را ترمجه کنید. -۱  

.......................................................  .          َلَقد کاَن َلُکم يف َرسوِل اهلِل أُسَوٌة َحَسَنٌة.   الف(   

......................................................  .        َعَجَز َعن اکِتساِب اإلخواِن. أَعَجُز النّاِس َمنب(    

. . ......................................................       .   اَلِعلُم َأصُل ُکلِّ َخرٍی َو اجَلهُل َأصُل ُکلِّ َشر  ج(    

.  .......................................................       إعَلموا أنَّ َکماَل الّدیِن طََلُب الِعلِم َو الَعَمُل بِِه. د(   

-------------------------------------------------------------------------- 

۵/۰                                                                               کلمه اضافی است .(  دو) انتخاب کنید. هر تصویر را  نام  -۲  

"ألَسد " َاجِلسر، اَلثّعَلب ، املطَر ،اَ                                             

                                                                                                                 
ب( .........                          ............              الف(                   

--------------------------------------------------------------------------- 
 ۵/۰        واژه های مشخص شده را ترمجه کنید.                                                                                              -۳

 .   ............ک صرَی مَ یا ولدي! إقَبل ب(       ............             .الرَّصیفِ شاَهدُت صدیقي علی الف( 
-------------------------------------------------------------------------- 

 ۵/۰                                                                                                               ترمجه درست را انتخاب کنید. -۴

 َعَليَّ الذَّهاُب ِلُصنِع جسوٍر کثریٍَة.الف( 
  م.باید برای ساخنت پل های زیادی برو  -                  ۲      می روم.برای ساخنت پل های زیادی  -۱ 
 تِلَک السَّفیَنُة احلَربیَُّة تَقََتُِب مّنا.ب(  
    کشتی جنگی نزدیک می شومی.ن  آ به  -                  ۲  آن کشتی جنگی به ما نزدیک می شود.  -۱ 

------------------------------------------------------------------------ 
        گزینه ها را مشخص کنید.گزینه نامناسب با بقیه   -  ۵

۵/۰ 
    بَنات                            خَوةإِ                        َأَخوات                   َخَویِن  أَ الف(    

       

 محل مهر یا امضاء مدیر      
                   

 ساعت امتحان:        
 قیقهد  06وقت امتحان:         

 تاریخ امتحان:   
 تعداد سواالت:   برگ 2   سوال: تعداد برگ

 نوبت امتحانی:     ش صندلی:

   کالس: نهم    پایه: نام پدر:         نام و نام خانوادگی:

 سال تحصیلی:   :نام دبیر  عربی سوال امتحان درس:
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     ََنَحتُ                      ال َأمَسُع                        َأکُتبُ                      إجِلسيب(     
 ۵/۴                                                                                                              عبارت های زیر را ترمجه کنید. -۶
 ............................................................  .           ( ۱) ُکُتيب أَنواُر مَسائي   َمرمحٌة ، َکنٌز کَدوائيها   الف( 

روِر.نا و َشرََح إشارات ِ جاء الشُّرطيُّ إلی َمدرَستِ ب(   
ُ
 ............................................................  .     (۱) امل

 ............................................................  .            ( ۷۵/۰) .ذلَک بَیِت جاري ، ُهَو َغضباُن َعليَّ  ج(  
 ............................................................  .            (۱. )َعَصَفت ریاٌح شدیَدٌة و انَکَسرِت السَّفینةُ د(    
 ............................................................  .          (      ۷۵/۰) .یَِئَسِت الَغزاَلُة َو بَقَیت يف مکاِِنا ه(   

---------------------------------------------------------------------------- 
 ۵/۰                                                از میان کلمات داده شده مَتادف و متضاد را مشخص کنید .) سه کلمه اضافی است( – ۷

 " َذهاب ، بَغتة ، نَ َقص ، َستَ َر ، قیام ،  زاَد ، َفجأة "                                   
               ...........# ............                                  ............ = ............ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ۵/۰                                                                                                    مناسب را بنویسید. فعلدر جای خالی  -٨
 ( َذَهبَ ،  یَذَهبَ )      .    إلی َسفرٍة ِعلمیٍة يف الشَّهِر املاضي زمیاليت .......الف(  

 ( ََیُصدُ ،  َحَصدَ )                              اَلفاّلُح .......... الَقمَح االَن.ب(   
---------------------------------------------------------------------------- 

 ۱                                                                       ) دو کلمه اضافی است.(کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید.  -۹
 ، "لی عَ واصلة ، َمضی ، ُیَشجُِّع مُ ،  أحَبُث عن، ََمرِّ املشاةِ " یَبتِدئ ،                                  

 ِب......... َأحباِثُکم. علیکماّلُب الطُّ الف( قاَل األستاُذ : أیُّها  
 راسِة دائماً.ب( والدي ........ الدِّ   
 َشهر "مهر" .راسي يف ........... العاُم الدّ ج(   

 طََلَب الرَُّجُل منهم الُعبوَر ِمن .................. .د(    

---------------------------------------------------------------------------------- 
               .. .........ب( وزن کلمه " تَعلیم " را مشخص کنید.    خدام " چیست؟  ........  الف( حروف اصلی کلمه " ِاستِ  -۱۰

۵/۰ 
---------------------------------------------------------------------------                                                                  

 ۱                                                                                     در جای خالی فعل امر و ِنی مناسب را قرار دهید. -۱۱
دَرسِة.   ) إلَعبوا ، ال تَلَعب (الف( أَ  

َ
 یّها األوالُد ........... َمَع زمالئُکم يف امل

 خيت ! .......... شیئاً َعلی الشََّجِر.            ) ُأکُتيب ، ال َتکُتيب (یا أُ ب(   
 صدیَقتک........... کالَم املَدرَِّسِة.          ) إمسَعَن ، إمَسعا (نِت و أَ ج(   
 د( یا إبين ! رجاًء ............ أختَک الصَّغریَة.          ) ال َتضِرب ، إضِرب (  

--------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                         ۱                                                                                    با توجه به تصاویر به پرسش های زیر پاسخ دهید.     -۱۲
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 ..........  ََبَ ُیساِفُر املسافروَن؟ب(                                     ..........    ماذا یَفَعل الطّاِلُب؟الف(        

 ۱                                                                                               خوانده و به سؤاالت پاسخ دهید.منت زیر را  -۱۳
  هَدفُنا من هذِه السَّفَرِة مَجعنَ ضي َذَهبنا إلی َسفرٍة ِعلمّیٍة ملدَِّة یوٍم واِحٍد. کاََنُن ُطاّلٌب يف الصَّفِّ الّتاِسِع . يف أَحِد األیّاِم ِمَن األسبوِع املا  

 ُن فَ َعلنا ذلَک وَنَ . عندما َوصلنا إلی هناک ، قاَل املدرُِّس لنا : إمجَعوا الّنباتاِت الطِّبّیَة فقط و ال َتقطَعوا النَّباتاِت األخری.النَّباتاِت الطِّبِّیةِ 
 .َرَجعنا عنَد املساِء إلی املدَرَسةِ  

 الطُّاّلُب إلی السَّفرِة؟         .........................الف( متی َذَهَب 
 ب( ملاذا َذَهبوا إلی تلَک السَّفَرِة؟             ......................... 
 ........................                         ج( ماذا قاَل املَدرُِّس؟ 

 ........................    يف أِي َصف  کان الطُّاّلُب؟           د(   
 

------------------------------------------------------------------------------                                                                            
                                                                                      ۱                                                                                          عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید. -۱۴

                                            يف کرَِة الَقَدِم یَلَعُب اِثنا عَشَر العباً.                                     الف(   
 الصَّحیفُة أوراٌق فیها أخباٌر َو معلوماٌت أخری.                                                                    ب(    

                                             َحدیَقُة احلََیواناِت َمکاٌن لَِبیِع احلََیواناِت.                               ج(     
 َاحَلَطُب َخَشٌب ُمناِسٌب ِلُصنِع الکرسي.                                                                            د(     

  
-------------------------------------------------------------------------- 

 روخوانی    -۱۴
                                                                                                                                                  ۳  

-------------------------------------------------------------------------- 
 مکامله     – ۱۵

                                                                                                                                                   ۲  
-------------------------------------------------------------------------- 
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