
 نام و نام خانوادگی:

 نهمعربی  نام درس و پایه:

 تاریخ امتحان:

 طراح سوال:

 بنام خدا

 شهرستان:

 سال تحصیلی 

 امتحان نوبت اول

 ساعت شروع:

 مدت امتحان:

 15تعداد سوال:

 مدرسه :خاتم االنبیاء

 الف( مهارت واژه شناسی

با توجه به کلمات داخل پرانتز نام عربی هر تصویر را زیر آن  -1 

 نمره 5/0بنویسید. )یک کلمه اضافی است( 

 « سفینَه -جسر  –َمَمرُّ الُمشاه »                

                     

5/ 

کنار هم بنویسید. )دو کلمه  دو به دو کلمات متضاد و مترادف را -2 

 نمره 5/0اضافی است( 

 «     حزین -سعادت  –طالب  –کّما  –تلمیذ  –شقاوه »  

 ........... ≠          ........... ....................... = 

5/ 

 نمره 5/0معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید.  -3 

بِاْلُمحاَوَلةِ  کُمیشَباُب، عَلَ  ایالف( 

 ُهَو وَلٌد ذکب( 
 
 ی  هادو  ی

5/ 

 نمره 5/0. کدام گزینه از نظر معنا با بقیه ناهماهنگ است -4 

 □ ِافَتح □ أحمر □ ُازرقب(            □ نجاع □ ُدخان □ نار  □ حَطَبالف( 

 □ َأخضَر

5/ 

 ب( مهارت ترجمه

 .قراردهید مناسب مضارع فعل خالی درجای -5 

 َأعَملُ  :2   َنعَملُ :1   .الُمختبرِ  فی ....... أنا )الف

 َیجَمعُ  :2       َتجَمعُ  :1الفواکه ...... َأنتَ  أ علی یا )ب

5/ 

 .بنویسید و کرده انتخاب را مناسب فعلهای خالی درجاهای -6  

 َتبَدئینَ               َبَدأَ                   َیوَمینِ؟ َبعدَ  الَفواکِهِ  بِجَمعِ  .................... أنتِ  أ )الف

 َتأُکلینَ       أکَلتِ            َدقیَقةٍ؟ َقبلَ  التُّّفاحَةَ  .............. ُأختی،َهل یا )ب

 أبحَثُ      َبحَثنا              . حَیاتی فی الجَنَّةِ  طَریقِ  عَن ............... أَنا )ج

 سَنَذَهبُ       َذَهبنا           .أّیامٍ  َثالَثةِ  َقبلَ  البُستانِ  إَلی .............. َنحنُ  )د

   

 

1 

 َرَفعوا               َرَفعنَ  .         َایدَیُهم.................................... ُهم :7 

 َتذَهبینَ       َتذَهبُ  .    الَمدرسةِ  إلی............................... الطّالبةُ  هِذهِ   

 سََاطبُخُ              سَنَطبُخُ     َلذیذا   طعاما  ........................... . طبّاخةٌ  َانا )ط

 َرجَعنَ                 َرجََعت                                              .أمسِ  بالِدکِ  إلی ......صَدیَقتی )ی

1 

 جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. -8 

 َفْصُل الدِّراسَةِ َو اْلِقراَءِة َو اْلکِتاَبةِ  بَْتِدئُ یَ الف( 

 شاحَِن اْلجَّوالِ؟ ینیَ َأْن ُتعط مکِنُ یُ َأ  ب(

 «َرَأْیـنا ُدخانا  ِمْن َبعیدٍ »  َأجاَب اْلجُنوُد: ج(

 .حاَوَل الثَّعَلُب َو اْلَغزاَلُة ِللنَّجاةِ  د(

4 

 نمره 1را بنویسید. « َتذهبون »  و حروف اصلی« مکتوب  »وزن کلمه  -9 

 

1 

 



 .کنید پیدا را خالی جای برای مناسب فعل -10 

 ُنساِفرُ  – نسافرُ  سَوفَ  – ساَفرنا ( .غدٍ  بعد إصفهان إلی......................... أختی و أنا )الف

( 

 ) َنَزلَ  – َنَزلت – َنَزلوا ( . .الثامنة الساعة فی الطیّارة من إخَوة..................)ب

 ) َترجِعینَ  – جَعتِ رَ  – َترجِعُ  ( الیوم؟ الحدیقة...........................هل میثم أمّ  یا )ج

 سوفَ  – َتجَمعانِ  ( .یومین قبل الشای ورق.............................هل الزارعتانِ، أّیتها )د

 ) جََمعُتما – َتجَمعان

1 

 .کنید مشخص واقعیت براساس را زیر های جمله نادرستی یا درستی -11 

  غ                       ص .        إیران شمال فی منطقة إسم الّصین )الف

  غ                     . ص                            المرضی ِلفحص مکانٌ  ُمستشفی )ب

 غ        ص . "                                فاِعل" وزن علی ُمراجََعة )ج

 غ                      ص ."                   سن" کلمة رادفتمُ  "عام" کلمة )د

1 

 نمره 1هر کلمه را به توضیح مقابل آن وصل کنید.  -12 

 ِمَن الّنارِ  ْصَعدُ یَ  یالَّذ ءُ یَالشَّ ○ الف( َالجاِمَعه

 في الّنار حتراقِ الِ ة لِ بَ أخشاب مناسِ ○ قاطع الرَّحِمِ  ب(

 َبْعَد اْلَمدَرسَةِ  یاْلعال مِ یَمکاٌن ِللتَّعل○ الدُّخان ج(

 حَلُّ الصِّعابِ َو الُمشکالتِ ○ د( َالَفَرج

 ○ بطَ لحَ ه( اَ 

1 

 نمره 5/0درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت مشخص کنید.  -13 

 □غ        ص                                حار    الشِّتاءِ  َفْصلُ الف(  
 □غ       □ص                    اْلحَجَرِ  یالصَِّغِر َکالنَّْقشَ ف یَاْلِعلمُ فب( 

5/ 

 نمره 1متن زیر را بخوانید و به سواالت آن به عربی پاسخ دهید.   -14 

بالٍد؛ َذَهَب اْثناعَشََر طاِلبا  ِمْن طُّلبِ  یسَنَة  ف نَ یَقبَْل َأرَبع ةُ اْلحِکایَ  ِذهِ َوَقَعْت ه

ماكِ؛ کاَنْت سَأْبحاثٍ عَنِ الْ  ئَةِ یِ ِلَته ةٍ یَّ سَْفَرٍة ِعْلم یاْلجاِمَعةِ َمعَ ُأستاِذِهم إلَ 

 ماءِ السَّ  یاْلبَحِر هاِدَئة ؛ َفجَأة  ظََهَر سَحاٌب فِ  اهُ یم

 ةٍ؟یَّ سَْفَرٍة ِعْلم یِالَ َکمْ طاِلبا  ِمْن طالبِ الجاِمَعةِ َذَهبوا الف( 

 ؟ْلبَحرِ اَ  اهُ یکاَنْت مب( َکیَف 

 ؟َمعَ ُأستاِذِهم طالبِ الجاِمَعةِ  َذَهبَ ج( ِلماذا 

 ؟ةُ یَ َوَقَعْت هِذِه اْلحِکاد( ِمتی 

 

 

 

 

1 

  15- بنویسید مناسب نهی و امر فعل خالی جاهای در. 

 ا ُاسْکُتو ُاسْکُتي .                            َتْصُرخي ال ....................... ِطفَلُة، یا   

 ِاسَْمعا ِاسَْمعْ         . بِِدقَّةٍ  َکالمي ....................... طاِلبانِ، یا   

 َیکِْذبُ  ال َتکِْذبْ  ال . ....................... وَ  اْلحَیاةِ  ِفي ُاْصُدقْ  َزمیلي، یا  

 ا ِاْعَلمو ِاْعَلمي . بِهِ  اْلَعَملُ  وَ  اْلِعْلمِ  طََلبُ  الّدینِ  َکمالَ  َأنَّ  ............. الّناس، َأیُّها   

 

1 

 15 موفق باشید 
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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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