
 دبیرستان غیردولتی روشنگـــــــران نام و نام خانوادگی:

 »امتحانات میان نوبت اول« عربی درس: نام

 97 - 98سال تحصیلی  )تستی(نام دبیر: مرادخانی     

 13/08/1397اریخ امتحان: ت دقیقه    .... مدت امتحان: کالس:      نهمپایه: 

 بارم شرح سؤاالت سؤال
 

 ترجمه صحیح را مشخص کنید.

 ».اراتِیّی السَّلَإ رِظَالنَّ دونِبِ  ارعَالشّ رَبَما عَندَعِ  ةُارَیّالسَّ هُتْمَدَصَ« 1

 ه کند.اخیابان رد شد بدون اینکه به ماشین نگالف) با ماشین برخورد کرد زمانی که از 
 ها عبور کرد.ب) ماشین با او برخورد کرد هنگامی که از خیابان بدون نگاه کردن به ماشین

 ها با او برخورد کردند هنگامی که از خیابان بدون نگاه به ماشین عبور کرد.ج) ماشین
 ها از خیابان عبور کرد.ماشین د) ماشین با او برخورد کرد بعد از آنکه بدون نگاه به

 ».رحٍفَبِ ۀِدرسمَ ی الْلَاب إلّالطّ بُهَذْنَالخریف فَ إیران فی بدایَۀِراسی فی العام الدّ ءُیَبْتَدِي« 2
 روند.آموزان با خوشحالی به مدرسه میالف) سال تحصیلی در آغاز پاییز در ایران آغاز شد و دانش

 روند.ها با خوشحالی به مدرسه میکنند، پس آندر ابتداي پاییز آغاز می آموزان سال تحصیلی راب) دانش
 روند.آموزان با خوشحالی به مدرسه میج) در آغاز پاییز در ایران سال تحصیلی آغاز شده است پس دانش

 د.رونآموزان با خوشحالی به مدرسه میشود پس دانشد) سال تحصیلی در ایران در ابتداي پاییز آغاز می
 ؟نیستکدام ترجمه درست  3

 ها و دخترها بود.ها پر از پسرخیابان .و البناتِ البنینَبِ  ةًملوءَمَ وارعُالشّ تِالف) کانَ
 هان کتابم نور آسمانم است... مهربانی، گنج چون دارویم است. ی.ئکدوا ،کنزٌ  ،ۀٌمرحَ نوارسمائی مَأب) ها کتبی 

 شک نیازهاي مردم به شما، نعمتی از خداوند است.بی .اهللاِ نَمِ ۀٌعمَم نِیکُلَإ اسَ النّ وائجَحَ نَّإج) 
 ناگهان شروع به گریه کرد و اتاق را به سرعت ترك کرد. .ۀٍسرعَبِ ۀَرفغُالْ كَرَتَفَ  ةًأجفَ کاءِبُالبِ  أدَ د) بَ

 کدام ترجمه درست است؟ 4

 از آنان خواستیم از گذرگاه پیاده عبور کنند.. الشاة رِمّمِ  نْمِ ا العبورَنّبوا مِلَالف) طَ
 کنند.بازیکن در فوتبال بازي می دوازده .دمِ القَ ةَبون کرُعَلْیَ باًر العِ شَعَ دَحَب) أ

 دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است. .لِالجاهِ ۀِداقَصَ نْمِ یرٌل، خَالعاقِ ةُداوَج) عَ
 آمد. هپس از دو روز پلیس به مدرس .ۀالمدرسی لَإ رطیٌّشُ جاءَ نِیْومَیَ دَعْد) بَ 

 رساند؟، را می»مونَظلِم یَهُسَنفُأ اسَ النّ نَّلکِ وَ یئاً شَ اسَالنّ مُلِظْ الیَااهللاَ إنَّ« درستکدام عبارت مفهوم  5

 کنند.ها به خودشان ظلم میکند ولی آنالف) خداوند به مردم ظلم نمی
 کند.کنند، ظلم نمیخودشان ظلم میب) خداوند به مردمی که به 

 کند مگر خودشان بخواهند.ج) خادوند به هیچکس ظلم نمی
 ها به خودشان ظلم کنند.کند مگر آند) خداوند به مردم هیچ ظلمی نمی

 ترجمه درست واژگان را مشخص کنید. 6

 خوانند.آیند، درس میمیبیرون  کماء.فیه الحُ سرِّدَیُ لماء وَعُلْ  اهُنْمِ جُخرَّتَ یَالف) 
 کنندهباهوش، هدایت  .يٌهادِ وَ ذکیٌّ  لُجُ الرَّ کَب) ذلِ

 نزدیک شدم -روپیاده .نهُمِ اقتربتُف صیفالرَّی لَدیقتی عَصَ تُدْشاهَ )ج
 راست -گردش  .نوعٌمْمَ یارِسَی الْلَعَ ورانُلدَّاَ د)

 است؟ »ةاوَق، تالی، شَمَلِ« درستکدام گزینه ترجمه  7

 د) چرا، بعدي، بدبختی هر چند، بعدي، سختی ج) براي اینکه، بعدي، بدبختب)  براي چه، آمد، بدبخت الف) 



 بارم شرح سؤاالت سؤال
 

 ؟نیستندکدام دو کلمه متضاد یا مترادف  8

 سوء ≠سند) حُ حرِفَ ≠ زینج) حَ راءوَ = مامأب)  ربَکِلْاَ ≠ رغَلصِّالف) اَ 

 ؟ندارددر کدام عبارت هیچ متضاد یا مترادفی وجود  9

 .نهُعَ دَعَتَ الخوف وابْر بِعَشَفَ نهُمِ سدُاأل بَرَتَ قْالف) اِ

 .سهًها جالِتَوالدِ دتُشاهَدیقتی فَصَ یتِی بَلَإمی أ عَمَ  تُلْخَب) دَ

 .رضِأی الْ لَعَ تْعَقَ وَ ۀالجمیل ةُردالوَ لکَج) تِ

 غالی.الْ ستانُالفُ ذلکَ  ولکن مااشتریتُ خیصَ الرَّ میصَهذا القَ  د) اشتریتُ

 شود؟می ، با کدام گزینه کامل»........................  ئـقادِصْأ ةِدَساعَمُام بِیّ ه األی هذِ فزَّالرّ........................  حونَالّالفَ  الءِؤه« عبارت: 10

 ماهُ -زرعانِیَ د) مهُـ -رعونَزْیَ ج) مکُ -زرعونتَ ب) نَّهُ -نَعْزْرَالف) یَ

 نگارش کدام گزینه درست است؟ 11

 ها.لِمَعَ  ۀِنتیجَ دُشاهِیُ نَو اآل ۀالماضی نواتِفی السَّ لَمِبی عَأالف) 

 .مسِأ رِ فَالسَّ نَتا مِعَ جَرَ کِختُ أو  نتِأب) 

 .ۀٍساعَ قبلَ ةالکربِ بُلعَتَ لۀُفَـِّالط لکَج) تِ

 .رسنا کثیراًنا دَـّنألِ  نا فی االمتحانِحْجَ دیقی نَنا و صَأد) 

 ؟وزن و سه حرف اصلی کدام کلمه درست ذکر شده است 12

عال فتِر/ اِ ص، صار: ن،نتِب) اِ لفاعُل/ تَ م، ل: ت،کامُالف) تَ

 م/ تفعیل د، م: ق،دُّقَد) تَ فعولم/ مَ  ل، م: س،لِسْج) مُ

 وزن کدام کلمه درست است؟ 13

 فعولخلوق: مَ د) مَ  فتعالقبال: اِستِ ج) اِ لفاعَه: مُلَداخَب) مُ عیلبور: فَالف) صَ 

 جمع مکسر کدام کلمه درست است؟ 14

 لماءعُ / لمعِ د) المیذِ تَ /ة لمیذَتِ ج) صیعاب /ۀ عوبَب) صُ فحُ صُ / حیفهصَ الف) 

 اند؟ها در دو زمان مضارع و ماضی به کار رفته شدهکدام جمله فعلدر  15

سروري لهی،زادَإ اسمُفَ              موريأ اسم اهللاِبِ أبدَأ الف)

 .لٌجاهِ هُ ـَّنـأکَفَ اًمَ لْعِ مَتَکَ نْب) مَ

 .لٌقاتِ و کثیرهُ  عُ فَنْیَ ، قلیلهُواءِ کالدَّ کالمُلْاَ ج)

 ةِ.ارَیّ بالسَّ مِصادُعد التَّستشفی بَفی المُ دَقَرَ وَ: هُادٌجّ سَ جابَأد) 



 غیردولتی روشنگـــــــراندبیرستان  نام و نام خانوادگی:

 »امتحانات میان نوبت اول« عربی درس: نام

 97 - 98سال تحصیلی  )تشریحی(نام دبیر: مرادخانی     

 13/08/1397اریخ امتحان: ت دقیقه    .... مدت امتحان: کالس:      نهمپایه: 

 بارم شرح سؤاالت سؤال

 (دو کلمه اضافی است) اسم مناسب هر تصویر را بنویسید. 1

 »ۀغابـْله، اَمامَحَ ـْل، اَةرسی، الطائرِکُـْلاَ«

5/0 

 )................................................ ب) (  ) ................................................ الف) ( 

 1 کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. 2

 ................................................ /   صَالةٌنورٌ وَ حیاُة فیِه دُعاءٌ، فیه  تبُنامَکالف) 

 .  ........................ / ........................مَمرِّ المُشاةِ و طَلَبَ مِنّا العبورَ مِنْ إدارةِ المرورَجاءَ الشُّرطیُّ مِن ب) 

 1 ترجمه درست را مشخص کنید. 3

 .فَوقُّـَالتَّ منهُ تَبْلَو طَ هُیتُنادَفَ ةشاالمُ مرِّغیر مَ  نْمِ العبورَ دَصَقَ الف)
 .تصمیم به رد شدن از غیر گذرگاه عابر پیاده گرفت پس صدایش زدم و از او خواستم بایستد 
 .تصمیم گرفت از گذرگاه پیاده رد نشود پس صدا زد مرا و از من خواست بایستم 

 .بیهِأ عَمَ  مَکلَّتَ رفته وَی غُلَإ بَهَذَ وَ أةجکاء فَالبُبِ أدَب) بَ

 .ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش آمد و با پدر صحبت کرد 
 .ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت و با پدرش صحبت کرد 

 5/0 هماهنگ از نظر معنا و قواعد را مشخص کنید.کلمه نا 4

 نوارأ  ماءِسَ  مورأ  عابصِ الف)

ة دَشاهَمُ  قدوارَ  تْجاءَ  نادي ب)

 4 هاي زیر را ترجمه کنید.عبارت 5

 .روريسُ لهی، زادَإ مُاسْموري فَأ اهللاِ اسمِبِ أدَأبْ الف) 

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

 .لمُعِالْ  ۀِنَّجَلْ ا طریقُ وَ طریقٌ ءٍیشَ لِّکُب) لِ

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

 المرور. قوانینَ ۀَه کتابَالمیذِتَ نَمِ سُرِّدَمُالْ بَلَالی طَالتّوم یَج) فی الْ

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

 »شفی.ستَن فی المُةِ و اآلارَیّالسَّبِ  مَصادَ تَ وَهُ«: ادٌجَّ سَ جابَأد) 

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



 بارم شرح سؤاالت سؤال
 

 1 (دو کلمه اضافی است.) کلمه مناسب را در جاي خالی بگذارید. 6

 »رُذِّحَ، یُرُتُسْ، یَتُـْبرَ تَقْ، اِجُرَّخَتَ ، یَۀرحمَ، مَءَةٌملومَ« 

 .ۀِنَه السَّهذِ........................ دیقی صَ ب) .اسِالنّ یوبَعُ........................  اهللاَ نَّإ الف)

 .فاترِو الدَّ قالمِاأل و بِتُکُالْبِ ........................ تیقیبَد) حَ  .مراًأنها مِ تُبْلَطَ ها وَیتُنادَمی فَأ نْمِ........................ ج) 
 5/1 متضاد و مترادف را مشخص کنید. 7

 .قِلْخُالْ سوءُ مَآدَ ابنِ ةِقاوَشِ نْمِ وَ قِلْخَالْ  نُسْحُ مَآدَ  ابنِ ةِعادَسَ نْالف) مِ

 .حاً رِفَ خاهُأ لَعَجَ نْمَ اسِالنّ لُضَفْأب) 

 .زیناًصدیقی حَ  تُدْجَوَ فَ یتَالبَ تُلْخَد) دَ  .لِجاهِالْ  ۀِداقصَ نْمِ یرٌل خَعاقِالْ  ةُداوَج) عَ
 ........................ ) / ( ........................ = ........................ )≠  ........................ ) / ( ........................≠ ( ........................ 

 ........................ )≠  ........................ ) / ( ........................≠  ........................ ) / ( ........................≠ ( ........................ 

 1 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 8

 .رأشه........................  صلٍفَ لِّ کُالف) لِ

 . ........................ صلفَالْ  وَهُ ب) الشتاءُ

 باح.الصَّ ندَعِ........................  لُکُ أج) نَ

 سبوع.س من األو الیوم الخامِهُ........................  ومُد) یَ

    ۀثالثَ

  ۀربعاأل

   داءلغَاَ

 االربعاء

    ۀعَربَأ

    انیالثّ

  طورفَـْلاَ

 الخمیس

  ۀمسَخَ

    الرابع

 عشاءـْلاَ

  الثالثاء

 1 هاي زیر پاسخ دهید.به پرسش 9

 یران؟الف) هَلْ هذا الرَّجُلُ مُن ا

( ................................................ ) 

 ب) مَنْ هِیَ؟

( ................................................ ) 

 5/1 کنید.فعل مناسب را انتخاب  10

 جُ رُخْیَ جونرُخْیَ .هراًظُ ۀِعند الثالث درسهَمَ الْ نَمِ بُالّالطّ........................ الف) 

 نَ أیَبْدَ نأدَبْتَ سرور. لِّکُبِ ۀراسیالدّ ۀنَالسَّ........................  نّنتُأب) 

 یرسمونَ  سموارَ ن.یْومَ یَ المرور قبلَ عالماتِ........................ الء ؤج) ه

وندقُصْیَ قونَصدُتَ .دائماً........................  كَ ؤُصدقاأ وَ نتَأد) 

 رُسافِسنُ  رُ سافِاُ اسبوع. از بعدشیری لَإ........................ بیأنا و أ) ه

ماتُ صادفْتَتاتصادفَ .ۀِسالمدرَ مامَ أ........................  و) السیارتانِ
 

 1 را مشخص کنید. »قتراباِ«و  »جودسُ«سه حروف اصلی و وزن کلمه هاي  11

 1 متن را خوانده و به سواالت زیر پاسخ دهید 12

إلَی السّوق ِ حَدَثَ تَصادُمٌ أمامَهُ. قَصَدَ رَجُلٌ العبورَ مِنَ الشّارع ولکِنَّه ما نَظَرَ   مُحمدٌ لِشراءِ بَعضِ الموادّ الغذأئیۀبَقَبلَ أیامَ وَ عِندما ذَهَ

 رةٌ و هُوَ وَقَعَ عَلَی األرضِ مَجروحاً. جاءَ النّاسُ لِمساعَدَتِه فَأخذوه إلَی المُستشفی.االسَّیَمَتْهُ دَإلَی إشارَة المرور فَصَ

 ...................................................................................................................................  الف) لِماذا ذَهَبَ مُحَمَّدٌ إلَی السّوقِ؟ 

 ...................................................................................................................................  ب) ماذا حَدَثَ فی الشّارع؟

 ...................................................................................................................................  ج) مَتَی حَدَثَ ذلِکَ؟

 ...................................................................................................................................  ساعَدَةّ؟ مُد) مَن جاءَ لِلْ


