
  نام:
  مدرسه:

  نام دبیر:
  عربی نهم با پیام نسیم

  به نام خدا

  ميان ترم نوبت دوم پيام نسيم مفهوميآزمون 

https://telegram.me/payamenasim  

  دقیقه ۶۰وقت: 
  هشتمتا پایان درس 

  ۱۶تعداد سؤاالت  -۳تعداد صفحات 
  صفحه اول

  جديد مبتني بر طراحي آزمون هاي مفهومياين آزمون ، صد درصد با اهداف كتب درسي تطبيق دارد ولي با شيوه اي   نوع

ژه
وا

  

  5/0را به فارسي ترجمه كنيد.   مشخص شدهكه در پايه هفتم خوانده ايد كلمه هايي كه  » َعرَفَ «با توجه به ترجمه فعل  -1

  کای رقیب ما تو اندر گرم و رسد (موالنا)      عارف از معروف بس درخواست کرد 
     (                              ) عارف                   (                          ) معروف

ژه
وا

  

  5/0يد.  آن بنويس زيررا يافته و در دارد  مفهومي ارتباطهر تصوير  كلمه اي كه با  ».الْکَهَرباُء یُساِعُد املَُمرَِّض يف أع@لِِه الیومّیةِ «در جمله  -2

                                             
         )                         (                                                        )                        (  

ژه
وا

  

  5/0كلمات متضاد يا مترادف را در متن زير يافته و در جاي مناسب بنويسيد.   -3

  فلِة میالدي َفحاَولوا و لکنَُّهم ما نََجُحوالِزَُمالP: تَعالَوا إلی حَ ُقلُت     
  .........................≠ اِْذَهبوا                      ..................            ........= َجّدوا 

ه 
اژ

و
- 

د
اع

قو
  

  5/0 .بيابيد »يك فعل ناهماهنگ از نظر زمان براي مورد ب«و  »الفهماهنگ از نظر ارتباط مفهومي براي مورد «در جمله زير، يك كلمه  -4

  .ِألَنَُّه یَکوُن مجروحاً املُسَتشفی َسَیرُقُد يف  اْحرتَقت املطبعُة و أَظُنُّ أَنَّ العاِمَل 

  (                )سوَف أَشَتِغُل ، یَرَفعوَن ، تَخرُجیَن ب)                (             )   َصحیفة ، َمکتبة ، أَقالم الف)

هم
و ف

ك 
در

  

  5/0انتخاب كنيد.    هر عبارتكلمه مناسب را براي  -5

  َصوم         َمصیر         .ُب ْرش ِعبادٌة فیها الیأکُُل املؤِمُن و ال یَ الف) 

  ناِجحة         بةراسِ ..........              .   البُة الّتي لَیَسْت فائزةً اَلطّ ب)   
م

فه
و 

ك 
در

  
  5/0ارتباط دارد؟ (يك كلمه اضافه است.)  » ب«با مطلبي از ستون » الف«كدام كلمه از ستون  -6

  ب  الف
  مرَّ ُمکَ

  َذکيّ 
  قاِطُع الرَِّحم

  ؟كَ لِ@ذا التَذَهُب لِزیارِة والدتِ  -

  .كَ أَنَت عزیزي و أُِحبُّ  -
  

م
فه

و 
ك 

در
  

  5/0اضافي است)   دو سخن در ستون سمت چپاز نظر مفهوم ، ارتباط دارد؟  ( سخنكدام سخن حكيمانه با كدام  -7

   إِذا َغِضْبَت َفاْسکُْت. -۱

  املَرِْء ِبالِْعلِم َو األَدب ال باألَْصِل َو النََّسِب.َرشَُف  -۲

  ادبيب يدبه كه موال يدهعوف در عرب     نسل بر ياند بنچه گفته يدان -

  به هنگام خشم: نه تصميم ، نه دستور ، نه تنبيه -

  يست.پدرت ك يندنگو يستكه عملت چ يدرا خواهند پرسو ت -

  سلطان سكوت يپس جواب االحمق ا   ذكر و قنوت   ينور نباشد اهل ا -
  



ب
طل

 م
ك

در
  

  2متن را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ (كوتاه) دهيد يا ص غ را مشخص كنيد.  -8

یُِّد جَ    .إدارتهِ  لیيلٌّ الزِّواَج َمَع کوکَب ِبنِت رئیِس َقَصَد السَّ
سالَة املفقودَة.الرَّ  . اِجلِْب الرِّ   ئیُس: َسأَقبَُل ِبرشٍط ُمِهمٍّ

. يف الّساعِة الثّ  َذَهَب  سالُة يف مدرسِة فالحيٍّ : الرِّ یُِّد عبايسٌّ یِِّد عبايسٍّ لِطَلَِب املُساَعدِة. قال السَّ اِمنِة إلی السَّ
  ه@.ولکنَّه ما َقِبَل زواجَ  هِ بَعَد ساَعتیِن َو َحَملَها إلی رئیسِ جلیيلٌّ َفَوجَدها 

َخ: (کوکب کوکب ...) جلیيلٌّ صاَر    بَْغتًة جاَءْت َزوَجُتُه و قالَْت لَُه: َمن هي کوکُب؟ َمحزوناً و َرصَ

یِِّد جَ َمن ُهَو دلیُل  الف)   ۵/۰؟ لیيلٍّ السَّ

یِِّد جَ ما هي ِمهنُة  ب)   ۵/۰ ؟لیيلٍّ السَّ

  ۵/۰يف أَيِّ ساَعٍة َوَجَد الِرسالََة؟  ج)

  ۲۵/۰َهْل َقِبَل الرَّئیُس ِزواَجه@؟  د)

یِِّد جَ ھ) يف الحقیقِة ما کانَْت زوجٌة    غ           ص    ۲۵/۰. لیيلٍّ لِلسَّ

مه
ج

تر
  

  5/5به فارسي ترجمه كنيد.   -9

  ۱اِفَتحوا باَب البیِت ألَنَّ َرُجالً َغضباَن یَطرُُق الباَب بشدٍة.  الف) 

َح الرَّ    ۱أَنَقَذُه.  الطَّبیُب معِ نَفَسُه و قیُل السَّ ثّ الجُل ب) َجرَّ

ناعاُت الکیمیاویُّة َسُتضیُع بَساتیَن َمدینِتنا.     ۱ج) الصِّ

  ۱، سوَف أَحُرضُ يف ُمتَحِف النُّقود.  ال بَأَْس ) د

  ۷۵/۰»  ْعَمْل ِآلِخرَتَِك کَأَنََّك َ�وُت َغداً اِ ) «ھ

  ۷۵/۰  ُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم﴾﴿يَرَْفع اللّ و) 

مه
ج

تر
  

  5/0ترجمه صحيح را انتخاب كنيد.  -10

  التَیأَسوا يف أَبحاثِکُم الجامعّیِة.الف) 

  در پژوهش هايتان در دانشگاه نااميد مباشيد.                                 در پژوهش هاي دانشگاهي تان نااميد نشويد.

  .قوُل ال أَعلَُم نِصُف الِعلمِ  ب) 

  بگو من نيمي از دانش را نمي دانم.                                              گفتنِ نمي دانم ، نيمي از دانش است.                

https://telegram.me/payamenasim 



  3ص عربي نهم با پيام نسيمآزمون مفهومي ميان ترم نوبت دوم                                نام دبير:                             مدرسه:                                       نام:

ه
م
ال
ك
م

  

  1به تصاوير به پرسش ها پاسخ دهيد. (در يك يا دو كلمه)   با توجه  -11

                                         
  أَیَن یَعُربُ الطّالُِب؟ ب)الف) ِبَم تَرِجعیَن ِمَن الّسوِق؟                                             

د
اع
قو

  

  5/0در پرانتز بنويسيد.   فعل ماضي و مضارع را در متن زير پيدا كنيد و -12

رُت التَّالمیَذ ، اِرِجعوا إلی    .بُیوتِکُم! سوَف یَنِزُل املَطَرُ َحذَّ
  )                فعل ماضی (                               )                فعل مضارع(  

د
اع
قو

  

) ،  الُموا ،تَْنکَِرسُ ، یَلوُموَن  فعل ها:(  5/0. با توجه به ترجمه ، فعل مناسب را در جاي خالي قرار دهيد -13    اِنْکََرسَ
باُب َصَنَعوا ُجسوراً و ....... باُب ..........املَُهندسوَن الشَّ   ............ أَنُفَسُهم............... أََحُد الُجسوِر َفالشَّ

  .سرزنش مي كنندمهندسان جوان پل هايي را ساختند و يكي از پل ها شكست پس جوانان خودشان را 

د
اع
قو

  

  5/0اضافي است)   جمله. ( دو و در زير تصوير مربوطه بنويسيد مناسب را انتخاب كنيد جملهبا توجه به شكل ها،  -14

  اِلَعبا يف ساحِة املَدَرسِة) –اُنظُرا إلی النُّصوِص  -املَدَرسّیَة  كِ اُکُتبي واِجباتِ  –(ال تَلَعْب يف الّشاِرعِ 

                                                     
  )                                        (     ب)                                 )                                       (   الف)

د
اع
قو

  

  5/0پيدا كنيد.  را در متن زير »  َفعیل«و كلمه اي بر وزن » ُفُعول«كلمه اي بر وزن  -15

فاعِ َعن الُْحدوِد اإلیرانیّةِ  الطَّیّاُر الّشابُّ  صارَ    .َشهیداً لِلدِّ
  )                 » (  َفعیل«کلمه ای بر وزن            )               » (         ُفُعول«کلمه ای بر وزن 

مه
ج
تر

  

  5/0ترجمه ناقص را كامل كنيد.  -16

راسّیِة.لَِدفعِ نفقاتِ بعِة طْ اِعَمال يف املَ    ک@ الدِّ

  برای پرداخت .................. درسی تان در .............. کار کنید.

  حجت اهللا عباسي  - شاد و پيروز  و سربلند باشيد

  تماس بگيريد. abbasi2153@وارد كانال شويد و در صورت لزوم با آيدي /، با شما و در كنار شماستارائه بهترين آموزش هاي به روز و جديد باپيام نسيم 

https://telegram.me/payamenasim  

 


