
 میان نوبت اول: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................
 نهمپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 9/99 /3  : تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 
 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان عربی :نام درس 

 دقیقه  59    مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 
    

 
 4    جمالت زیر را به فارسي ترجمه کنید. 1

 . عِندَ ما شاهَدتُهُ علی الرصیفِ نادَیتُهُالف:  

 اِنَّهُ حَفَرَ النَّهرَ لِاَنَّهُ غَضنیانَ عَلَیَّ .ب:  

 . رَبَّنا آمَنّا فَاکتِبنا مَعَ الشاهدینَج:  

 . فِی رسولِ اهللِ اُسوَهٌ حَسَنَهٌلَقد کانَ لَکُم د:  

 ه: حُسنُ االَدَب یَستُرُ قُبحَ النَّسَب . 

 و طریقُ الجَنَّهِ اَلعِلمُ . و: لِکُلِّ شیءٍ طریقٌ 
 

 1    معني جمالت داده شده را کامل کنید. 2

  ................................... را بساز .ای ............................... ،  مُستَقبَلَکَ .ع صنَ، اِ ها التلمیذُیُّاَالف:  

 .......... پس نام معبودم شادی ام را .......................... .با نام خدا کارهایم را ...................    فَاسمُ الهی زادَ سروری.     اَبدَأُ باسم اهللِ اموریب:  
 

 1    صحیح را انتخاب کنید.ترجمه های  3
 الف: یا صانِعَ کُلِّ مصنوع و یا خالقَ کُلِّ مخلوقِ . 

 ای سازنده هر چه ساخته شده ، ای آفریننده هر آفریده شده .  -1

 ای پروردگار هر مخلوق ، ای خلق کننده هر خلق شده ای .  -2
 ب: عِندی اَخشابٌ کَثیرهٌ فی المَخزَنِ . 

 چوب های زیادی در انبار دارم  - 2چوب های بسیار در انبار نزد او داری  -1
 

 1    فقط واژه های مشخص شده را معني کنید. 4

 شفی .ستَی هذا المٌفِ راقداً کانَ یَصدیقِالف:  

 . اعتَذَرَاَخاهُ و قَبَّلَسعیدٌ یَدَأَ بالبُکاءِ و ب:  

 . مَمَرُّ المُشاهُج: هُناکَ  

 1   قرار دهید. ≠بین کلمات متضاد عالمت و = بین کلمات مترادف عالمت  5

 جمال ○ قُبحد:         لمّا ○ عِندَماج:      شَقاوَه ○ سَعادَهب:      جاءَ ○ آَتیالف:  
 

 5/0   کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید. 6

  ○اُسبُوع  ○مَدینَهَ  ○محافَظَه     ○الف:    بالد  

 ○طاهِرَه ○سفینَه ○سَیاره     ○ب:     هادِی  
 

 5/0   وزن کلمات داده شده و حروف اصلي آن را بنویسید. 7

 حروف اصلی کلمه وزن کلمه

 ............................... منصور ............................... سعید

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   از حروف اصلي و وزن های داده شده ، کلمات مناسب را بسازید. 8
 ................................ ، َتفعیل ...................................مُفاعَلَ  ک –ر  –ب  الف: 

 فُعُول ................................. ، َمفعَل .................................... ع –ج  –ب: ر  
 

 5/0   در جای خالي فعل ماضي یا مضارع مناسب را بنویسید. 9
 (ظنَحفِتَ – ونَبُرکَالفندق . )یَ لهَ...................... حافَار وّالف: الزُ 

 یَخرُجُ( –اَمسِ . )خرجَ  ب: هُوَ ......................... مِنَ المزرعهِ 
 5/0   در جای خالي فعل امر مناسب قرار دهید. 10

 اِحفَظ –اِحفَظیِ  الف: یا وَلدیِ ............................. آیاتِ القرآنِ . 

 اِجلَب –اجلبی  ب: یا بنتی ................................ المائِده . 
 

 1   هر کلمه را در مقابل توضیح مربوط به آن وصل کنید. ) دو کلمه اضافي است( 11
 الرَصیفُ –الثالثاء  –الفداءُ  –العَشاءَ  –االربعاء  –الُممَرَّضُ 

 ..................................اللیل .الف: طعامٌ یأکُلُهُ الناسَ فی  

 ................................ب: اَلیَومُ الرابعُ فی االسبوع ، یَوم . 

 ........................................ج: هُوَ یَعمَلُ فی المستوصَفِ . 

 ..............................د: جانبٌ منَ الشارع لِمرورِ الناس . 
 

 5/1    جدول زیر را کامل کنید. 12
 

 معنی امر امر معنی مضارع مضارع ماضی منفی فعل ماضی

 کَتَبتَ

 ضَرَبتِ

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

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

 تَکتُبُ

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

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

 می زنی

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

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

 بنویس

 بزن
 

 5/0   زیر پاسخ دهید.به پرسش های  13
 مَن اَنتَ؟الف:  

 متی تَبدَأُ السَّتَهُ فی االیرانَ؟ب:  

 1   متن زیر را بخوانید و پاسخ صحیح را با عالمت   مشخص کنید. 14

 
 خَزیناً      مَسروراً       کَیفَ رَجَعَ سَعیدٌ اِلی البَیتِ ؟: الف 
 سَعیدً       هاشِمٌ      ب: مَن تَصادَمَ بِالسَّیارَهِ ؟ 
 اَمامَ المَدرَسَهِ  یتِالبَ مامَاَ      ج: این حدث التصادم ؟ 
 ال  نَعَم      د: هَل کانَت سُر عَهُ السَیّارَهِ کَثیرَهً ؟ 



 

 



 


