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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی نهم 01

تاریخ آزمون: 1399/08/26

: دبیرستان پسرانه غیردواتی عطارد- دوره اول:

چینش: 1

عطارد

1-باتوجه به متن درس درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را معلوم کنید.                             
نادرست درست

 . قالَت َزوَجُۀ حمیٍد لَِزوَجِۀ سعیٍد: اُْخُرجی مِن بَیتِنا. 

َخَویِن.  ار ِجداراً َخَشبیا بَیَن اْألَ   .  َصَنَع النَّجُّ

ار فی بَیِت حمیٍد لَِثالَثِۀ َأیٍّام.           . بَقَِی النَّجُّ

َم اْلَمزَرَعَۀ إِلی نِصَفیِن.        . سعیٌد َقسَّ

  .  ما نَِدَم سعیٌد َو ما َقبََّل َأخاُه.

  .  حمیٌد َأکَبُر مِْن سعیٍد.   

1□□

2□□

3□□

4□□

5□□

6□□

2-ترجمه کنید. 
 

                                  اِْزَرعی َقْمحًا.                                           اِْبَحْث َعِن اْلِمفتاِح.  
 «اِْرِجعی إلی َربِِّک»    اِْرَفْع َعَلَم إیران.  

موِر.   ِک.    اُْطُلْب َخْیَر اْألُ  "اُْشُکري ُأمَّ

3-درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را براساس حقیقت بنویسید. 
ُف َیْعَمُل فِی اْإلداَرِة .                    ح َیْعَمُل فی اْلَمزرعِۀ َو اْلمَوظَّ .  اَْلَفالُّ

. َمرَقُد اْإلِماِم الثِّالِث فی َمدیَنِۀ مشهد فی ُمحاَفَظِۀ خراسان.                   
. اَْلَمخَزُن َمکاٌن نَْجَعُل َو نَْحَفُظ فیِه أشیاَء ُمخَتلَِفًۀ.                              

. بَعَد َتصاُدم َسیَّارَتیِن َیْأتی ُشرطیُّ اْلُمروِر.                          
.  اَْلِجْسُر َمکاٌن َیرُقُد فیِه اْلَمرَضی لِْلِعالِج.
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4-وزن کلمات جدول را بنویسید. 

مصدرمضارعماضیریشھ

إْخراجیُْخِرُجأَْخَرَجخ ر ج

 .................. .................. ..................

تَْسلیمیَُسلُِّمَسلََّمس ل م

 .................................... .................. 

تَعاُملیَتَعاَمُلتعاَمَلع م ل

 ....................................  ..................

تَعَلُّمیَتَعَلَُّمتَعَلََّمع ل م

 .................................... .................. 

استخدامیَْستَخِدُماِْستَْخَدَمخ د م

  ..................  ..................  .................. 

ُمسافََرةیُسافُِرسافََرس ف ر

 .................. .................. ..................

اِْنِکساریَْنَکِسُراِْنَکَسَرک س ر

  ..................   ..................   .................. 

اِْشتِغالیَْشتَِغُلاِْشتَغََلش غ ل

..................  .................. ..................
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5-حروف اصلی و ترجمۀ کلمات زیر را بنویسید.  
 ..................   ..................   ..................  عابِد، َمْعبود: 
 ..................   ..................   ..................  فاتِح، َمْفتوح: 

 ..................   ..................   ..................  کاتِب، َمْکتوب: 
 ..................   ..................   ..................  ضاِرب، َمْضروب: 

 ..................   ..................   ..................  خاِدم، َمْخدوم: 
 ..................   ..................   ..................  شاِهد، َمْشهود: 

6-فعل هاي ماضی و مضارع را در آیات زیر معلوم کنید.

َمر  نوَب َجمیعًا»  الزُّ 53 «إنَّ اَهللا َیْغفُِر الذُّ

101 «ما َظَلْمناُهم َولِکن َظَلموا َأْنُفَسُهم»  هود 

58 «َضَرْبنا لِلنِّاس فی هَذا اْلُقرآِن مِْن ُکلِّ َمَثٍل»  الّروم 

55 «َأال إِنَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ َولِکنَّ َأکَثَرُهم ال َیْعَلموَن»  یونُس 

ماواِت َو اْألَرِض اْلَغیَب إِالَّ اُهللا»  النَّمل  65 «ال َیْعَلُم َمْن فِی السَّ

7-ترجمۀ درست را انتخاب کنید. 
 اَلَخریُف َفْصُل بِداَیِۀ القِراَءِة و الکتابَۀ. 

) پاییز فصل شروع درس و کتاب خواندن است. 

) پاییز فصل شروع خواندن و نوشتن است.

1

2

3
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8-ترجمه ي درست را انتخاب کنید. 
الف: اَنا اَ۫ذَهُب اِلی المزرعِۀ و اَرِجُع مساًء. 

) من به مزرعه رفتم و عصر برگشتم.  

) من به مزرعه می روم و عصر برمی گردم.  
ب: َه۫ل بَقَِی النَّجاُر فی بیِت حمیٍد لثالَثۀ أیاٍم؟ 

) آیا نّجار در خانه ي حمید براي سومین روز هم ماند؟  

) آیا نّجار در خانه ي حمید براي سه روز ماند؟ 

1□

2□

1□

2□

9-هر کلمه را به عبارت مرتبط با آن وصل کنید. 

یِر َو اْلُمرور فِی . َقوانیُن اْلُمروِر  َقواِعُد السَّ  
ُرِق.  واِرِع َو الطُّ الشَّ

. اَْلُمْسَتْشَفی  َأوراٌق فیها َأخباٌر َو َمعلوماٌت ُأْخَري. 

ارِع لُِمرور النِّاس.  صیُف  جانٌِب مَِن الشِّ . اَلرَّ

ٌز لَِفْحِص اْلَمرَضی.  حیَفۀ  َمکاٌن ُمَجهَّ . اَلصَّ

موِع مَِن اْلُحْزِن. . اَْلُبکاُء  َجَریاُن الدُّ

اصول عبور و مرور در خیابان  قوانین راهنمایی و رانندگی
ها و راه ها

مکانی مجهز براي معاینۀ بیماران بیمارستان

کناره اي از خیابان براي عبور مردم  پیاده رو

برگه هایی که در آن اخبار و اطالعاتی دیگر است.   روزنامه

جاري شدن اشک ها از روي ناراحتی گریه

 1∙ ∙

2∙ ∙

3∙ ∙

4∙ ∙

5∙ ∙

←

←

←

←

←

10-ترجمۀ درست را انتخاب کنید. 
 الَغریُب َمْن لَْیَس لَُه حبیٌب. 

) غریب آن کسی است که با دوستش رابطه ي خوبی ندارد. 

) غریب کسی است که دوستی ندارد.
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