
به نام خدا امتحان:عربی نهم درس۳
اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 
اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون 

دبیرستان عفت شهنیا ( متوسطه اول ) 

آبانماه تاریخ امتحان: 

مهر آموزشگاه

30 دقیقهنام دانش آموز: مدت امتحان: 

۲کالس: تعداد صفحات:

نهم پایه تحصیلی:
سال تحصیلی:نوبت:

۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
نام دبیر:

بارسوال#
م

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1
الف - قالَت لِحَمید : اُخرُج مِن بَیتِنا . 

َم الَمزرَعَه اِلی قِسَمیِن .  ب - َسعید قَس�
ج - اِصنَعِ البَیَت . 

 
 

2.
5

در جمله ی زیر فعل امر را بیابید و سپس آن را ترجمه کنید . 2
رَجاءً اِجلِس عَلَی الکُرسی� . 

فعل امر : ........     ترجمه : ..........  
 
 

1

فعل امر مناسب برای هر جمله را مشخص کنید . 3
الف - یا صادُِق ....... والِدََک . 
اُنُصری ◻             اُنُصر ◻ 

�بیبَه ، رَجاءً ......... الَمریَض .  �تُهَا الط ب - اَی
اِفحَص ◻              اِفحَصی ◻  

ب - 
 
 

1

ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید . 4
�َل اَخاهُ :  الف - بَدِاَ ِسعید بِالبُکاءِ وَ قَب

سعید شروع به گریه کرد و برادرش را ....... 
ب -  فی اَحَدِ االَیّاِم وَقََعت عَداوَهُ بَینَهُما . 

در یکی از روزها میان آن دو ......... افتاد . 
 
 

1

فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید . 5
الف -  عَلَینا بِالذ�هاِب اِلی البَیِت . 

ب - جاءَ الر�جُُل غَضباَن . 
 
 
 

1

در کدام یک از گزینه های زیر ، فعل امر وجود ندارد ؟ 6

ب) اُدُخل بَیتََک .الف) اَنظُر اِلی کتابی .

0.5

فی ...... نَجَعُل وَ نَحفَظُ االَشیاءَ الُمختَلِفََه . 7

ب) اَلجِسرالف) اَلَمخزَن

0.5

زهره حاجی زاد
میان ترم 

http://bistshoo.ir/


ترجمه ی صحیح عبارت " اَنَت َضیفی لِثَالثَهِ اَیّام ."  8

الف) تو در روز سه شنبه مهمان
من هستی .

ب) تو سه روز مهمان من هستی .

0.5

ترجمه ی عبارت " اِبحَث عَِن الحَقیقَه " در کدام گزینه آمده است ؟ 9

ب) درباره حقیقت صحبت کن .الف) به دنبال حقیقت بگرد .

0.5

کدام فعل امر مناسب جمله ی " ........ دَرَسِک " است ؟ 10

د) اُکتُبج) اِقرَاب) اِقرَئیالف) اِرجِعی

0.5

ترجمه جمله «رَجاءً اِصنَع جِداراً َخَشبیّاً بَینَنا» کدام گزینه است؟ 11

الف) دیوار چوبی میان ما
ساختی

ب) لطفا میان ما دیوار چوبی
بساز

ج) می توانی میان ما دیوار
چوبی بسازی؟

د) لطفا برای ما یک پُل چوبی
بساز

0.5

کدام مترادف یا متضاد صحیح نیست؟ 12

د) لَمّا = لِماذاج) قُبح # جَمالب) تِلمیذ = طالِبالف) َشقاوَة # َسعادَة

0.5
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 بیست شو

 سایتی پر از نمونه سوال و گام به گام و جزوات آموزشی

جهت اطالع از جدیدترین سواالت و جزوات و مطالب سایت 
 .کانال تلگرام بیست شو عضو شوید بیست شو، در
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 شوید با بیست شو، بیست
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