بسمه تعالی
آزمون عربی میان ترم اول – پایه نهم
 - 1ترجمه صحیح هر یک از عبارات زیر را نتخاب کنید 0/5 ( .نمره )
أَ ْسأَلُ رَبّی حَلَّ صِعابی

 -1أقْرَأُ باسم اهلل کتابی

گزینه صحیح ◄الف) کتابم را با نام خدا می خوانم

حل سختی هایم را از پروردگارم

درخواست می کنم.
حل سختی هایم را از پروردگار درخواست می کنم.

ب) کتابم را با نام خدا خواندم
 -2عندما شاهدتُهُ على الرصیف المقابل نادیتُهُ

الف) هنگامی که دید مرا در پیاده روی مقابل صدایم زد.
گزینه صحیح ◄ب) هنگامی که دیدم او را در پیاده روی مقابل صدایش زدم.
 - 2جمالت زیر را ترجمه کنید 4 ( .نمره)
الف) یَ ْذهَبُ الطُّلّابُ وَ الطّالِباتُ إِلَی الْمَدرَ َسةِ بِفَرَح
دانش آموزان پسر و دانش آموزان دختر با خوشحالی به مدرسه می روند.
ب) یَبْتَ ِدئُ فَصْلُ ال ِدّرا َسةِ وَ الْقِراءَةِ وَ الْکِتابَةِ وَ فَصلُ الصَّداقَةِ بَینَ التَّالمی ِذ
شروع می شود فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش آموزان
ج) بَعْ َد یَومَینِ جاءَ شُرطِیّ إلِیَ الْمَدرَ َسةِ مِن إِدارَةِ الْمُرورِ لِشَرْحِ إشاراتِ الْمُرورِ
بعد از دو روز پلیسی از اداره راهنمایی و رانندگی به مدرسه آمد برای توضیح عالمت های راهنمایی و رانندگی
سرَتِهِ ،بَ َدأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَه
د) عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِ َدهِ مَعَ أُ ْ
هنگامی که نشست بر سر سفره با خانواده اش ،ناگهان شروع به گریه کرد.
 – 3جدول زیر را با کلمات داده شده کامل نمایید 1/5( .نمره)
شجَرَه – ریاضیّونَ – جالِسات – مُ َدرِّسِتانِ
أوراق – یَومانِ – َ
مفرد مونث

مثنای مذکر

مثنای مونث

جمع مذکر
سالم

جمع مونث
سالم

جمع مکسر

شجره

یومان

مدرستان

ریاضیون

جالسات

اوراق

 -4با توجه به حروف اصلی داده شده وزن کلمات را بنویسید 1( .نمره)
إستِخدام ( خ د م)... :اِستِفعال ......مُجا َلسَة (ج ل س)....... :مُفاعَلَة..............
تَعامُل (ع م ل).......... :تَفاعُل..............

مَشهود (ش ه د)....... :مَفعول..............

 -5با توجه به وزن کلمات معنای هر کدام را بنویسید1( .نمره)
عابِد (ع ب د) :وزن.....:فاعِل .....معنا.......... :عبادت کننده........
مَکتوب (ک ت ب):

وزن......:مَفعول......

معنا.......... :نوشته شده......

 – 6آیه و حدیث زیر را ترجمه نمایید 2( .نمره)
إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
قطعا خدا دانای اسرار نهان آسمان ها و زمین است.
حُسن األدب یسترُ قُبحَ النَّسَبِ.
نیکویی ادب می پوشاند زشتی نسب را.
 -7ضمیر مناسب برای هر فعل را انتخاب نموده و عبارت را ترجمه نمایید 1( .نمره)
(هُم ○ نَحنُ ●) َنجَحنا

................ما موفق شدیم....................

(هیَ ● أنتِ ○) ما َق ُربَت

.........................او نزدیک نشد.........

 -8به پرسش های زیر به زبان عربی پاسخ دهید 1( .نمره)
مَن أنتَ؟ .........انا طالب
کَیفَ حالُکَ؟ .........انا بخیر......
ما إسمُکَ؟ .......اسمی محمد............
ی فی إیران؟ .......................فی بدایة الخریف............
مَتی یَب َد ُأ العا ُم الدِّراس ُّ
 – 9در هر سطر کدام کلمه از نظر معنا با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟ ( 1نمره)
الف)مُوَظَّفَة ○

طَبیبَة ○

طَبّاخَة ○

حَقیبَة ●

ب) قَدَم ○

قَول ●

یَد ○

عَین ○

ج) تُفّاح ○

رُمّان ○

تَمر ○

سَحاب●

د) بَقَرَة ○

جَنَّة ●

فَرَس ○

سِنجاب ○

 -10هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید1 ( .نمره)
○ أرض وا ِسعَة فیها أشجار کثیرة

المَطعَم ○

○ هوَ الَّذی یَ ْدخُلُ الْبَیتَ بِدَعوَة أَو بِغَیرِ دَعوَة

الغابَة ○
الضَّیف ○

س الْفَطورَ وَ الْغَداءَ وَ الْعَشاءَ
○ مَکان یَأْکُلُ فیهِ النّا ُ

المَساء ○

○ وَقتُ بدایَةِ النَّهارِ و نهایَةِ اللَّیلِ

 -11متضاد کلمات را با استفاده از کلمه های زیر بنویسید( .دو کلمه اضافه است) ( 1نمره)
کَثیر – لَیل – صَداقَه – یَمین – شِراء – فَرِحَ
بَیع ≠ شِراء.....

جمع نمرات 15 :نمره

یَسار ≠ ......یَمین......

نَهار ≠ ...لَیل.......

حَزِنَ ≠ ..فَرِحَ....

روانخوانی و مکالمه 5 :نمره

