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 نام دبیر: مهناز ریگی 
                                                                                   نام کاس:

 

 بنـام یگانـه هستـی بخـش
 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار
 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 دبیرستان نمونه دولتی سعدی 
 نوبت اول 

 درس: عربینام 
    نهمپایه :

                                          دقیقه 06مدت امتحان:  
                  /  06     /             79                  :تاریخ امتحان

 

 بارم  محمد و آل محمد شروع کنید.با صلوات بر  رديف 
 خط کشیده شده است را ترجمه کنید . هاکلماتی که زیر آن 0

 .رکَصیَمَ لقبَاِ                                           عیدٍن بَمِ خانادُینا أرَ
5/6 

 ه (رِغَصِ فیِ هَم اموالَتَکَ ابُلشّدر جمله زیر کلمات متضاد و مترادف را یافته و در جای مناسب بنویسید. ) اَ 2
 ≠رَتَسَ                                  ≠ربَکِ
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 نام هر شکل را در متن پیدا کرده و زیر آن بنویسید  3

 ( عُسامِالّ لُرجُالَ هُدَن ساعَلکِوَ بِلالکَ وتَصَ عُمَسِتاَ وَهُ معِالسَ قیلَثَ اًجُرَ یتُاَرَ -
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 کلمات نا همماهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کنید  4

 حوا : ) ............................... (شرَ، اِ ذُخُأیَسی ، سَجلِبا ، اِکتُاُ

 ه ، فاکهه : ) ................................. (لَواصَوراق ، مُنبات ، أ
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 هر کلمه را در مقابل عبارت مربوط بنویسید ) دو کلمه اضافه است (  5
 یق (رریب ، فم ، قَحِور ، قاطع الرَامعه ، اداره المرور ، اشاره المر) ج

 زیارتهم ) ........................ (لِ بُذهَایَبائه وَقرِأ حبُا یُ وَالف ( هُ
 ه . ) ...................................... ( یِالثانوّه طالمتوس عدَبَ هَسَارالدُ لُحَب( مَ
 ) ............................................ (  البادِ مُخدِیَ وَ رطیَشَفیها ال لُعمَج ( یَ

 ............................................. (مل .) اء فی العَمَالزُ نَمِ وجماعهًریاضین أالّ نَد ( مجموعه مِ
 

0 

 ترجمه ناقص را کامل کنید  0

 ن : در ........................ متن هایی را درباره ی ................................. خواندماامِ العبورِ ولَصاً حَصوحیفه نُفی الصَ أتُرَالف ( قَ

 : برایم .......................................... در ................................ قرار بده  رینَاخِفی ا دقٍصِ سانَل لی لِجعَب( اِ

0 

 . را انتخاب کنیدترجمه صحیح را  9

 ن ک( ای فرزندم سخن معلمتان را گوش ب  م سخن معلمتان را گوش کنید ان: الف ( ای فرزند سکَرّدَمُ امَع کَسمَ! اِدیلَیا وَ

 ب( اگر چاه حفر کنی در آن می افتی  بقی فیها : الف ( گودال را نکن چون در آن باقی می مانی تَ تکَاَتحفر لِ اَ
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 فعل ماضی و مضارع را در عبارت زیر پیدا کنید و در جای مناسب بنویسید .  8

 ستشفی .       ماضی ) .............................. (           مضارع ) .............................. ( فی المُ دُویرقُ ارهِیّبالسّ میدٌحَ مَصادَتَ
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 متن را بخوانید و به سؤاات پاسخ دهید  7

رت سَنکَاِ فیها . قعَوَ وَ رهًفَحُ بُلتعلَای اَما رَ وَ یاحُت الرّفَصَعَ  یهِفره علمّسَی الغابه لِلَبوا اِهَذَ یواناتِحَالَ نَمِ ریقٌفَ سیَاالدر مِالعا دایهِفی بِ

ی ستشففی مُ بُعلَالتَ دَقَ. رَ هِتِدَمساعَلِ بنَهَو ذَ بَعلَالتَ شاهدت الحیواناتُ ساعهٍ عدَت. بَزن و اُسکُتحَ : اَ مامهُلحَ. قالت اَ خَرَصَ وَ هُدَیَ

 سبوع.اُ دهِمُلِ

 ابه ؟ی الغَلَاِ ت الحیواناتُبَهَماذا ذَالف ( لِ

 ؟بُعلَالتَ دَقَوماً رَم یَب( کَ

 فی الغابه ؟ یٌها دِوُل الجَج( هَ

  غ     ت فی الحفره ؟  صعَقَه وَمامَلحَد ( اَ

 بیع فی الرُ     فی الخریف  ی الغابه ؟ الحیوانات ُ الِ تبهَتی ذَهـ ( مَ

2 

 کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را ترجمه کنید  06

  خلوقٍمَ لَکُ قَرزوق یا خالِمَ لَّکُ رزاقَیا 
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 به فارسی ترجمه کنید  00

 . ..................................................................... هِراسَواصله الدّلی مُعَ معَلسّاَ قیلُب ثَالطالِ عُجِشَالف ( اُ

 : ................................................. هِلَعوا کامی : علیکم بالمجاوَسمَ، اِ ب( یا شبابُ

 .............لیم : .................................عَ ونَلَمعما تَی بِنّحاً اِملو صالِعَج( اِ

 : ............................................................ جاحِالنَ نِعَ ازوجَن عَیوالک ااعداءُ لَد( حاوَ

 ت : ...............................................................اسکُفَ بتَضِی ( إذا غَ

 .....................................................دنا سفیتنا : قَصرخی فَو( اتَ
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 با توجه به شکل ها ، فعل امر یا نهی مناسب را اتخاب کنید  02

 

 ل تأکُاَ                   ب تکتُاَلَ                                    بوا رَشاِ  ا حمِاِ                                        
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 فعل اضافه است( 2با توجه به ترجمه فعل امر یا نهی مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید )  03
 ( ،ازرعقیتحصد ، اُصدُع ، اَزرَ، اتَ یعزرَابی ، )اتکذِ

 . ای دانش آموز دوستی بکار و دشمنی نکار  داوهًو ................... عَ هًداقَالف ( یا طالب ُ ..................... صَ
 ک و ....................... أبداً . ای هم کاسیم در زندگیت راست بگو و هرگز دروغ نگو تِامیلتی .......................... فی حیب( یا زَ

0 

 به سوات زیر به عربی پاسخ دهید : 04
 اس ) ................................. ( النّ سُ اموالَحرُیَ وانٌیَحَ الف ( أیُ

 ه ؟ ) .................................................. ( دَضنالم هَرَکُ بینَلعَتی تَب( مَ

5/6 

 51  اُهَنئکِ بَنِجاحکِ                                                                      
 نمره

 

  




