
«خدا بنام  »  نام
 20/10/1395 ارومیه 2 ناحیه پرورش و آموزش مدیریت:  

         خانوادگی نام
:

 شهید حبیب زاده دبیرستان  
 صبح
         کالس شعبه

:

 متوسطه اول دوره 

 دقیقه
    نهم : تحصیلی پایه

 ماده درسی : عربی      

مهارت 
زبانی

بارممتن سواالتردیف

واژه 
شناسی

1

کلمه مناسب هر تصویر را مشخص کنید.

                       

5./

2

معنای کلمه مشخص شده در هر عبارت را بنویسید.
/.5 .ِمنّا تَقرَتِب   َحربيَّة   َسفينَة   تِلْکَ        الَْمْخزَنِ  ِف  َکثريَة   أَْخشاب   ِعندي  

3

گزینه ناهامهنگ هرگروه از کلامت را در جای خالی بنویسید.
،  التَکت بینَ ي ، ،ال تَکت ب ال تَکت ب  ب( » .......... «  قاِدر،  َمحروم، عالِم ،  شاِهدالف( 

.. «» ........ التَکت بونَ 
5./

4

با استفاده از کلامت داده شده ، جای خالی الف را از کلامت مرتادف و جای خالی ب را از کلامت 
 متضادپرکنید.    

یک کلمه اضافی است.) بَعید ، بَغتًَة ،قَریب ، َحزین ، فَجأًة (   
 ≠... الف (  .................... = ......................           ب( ....................

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

5./

5

آیه و حکمت زیر را به فارسی ترجمه کنید.

....................................... َربَّنا التَجَعلنا َمَع قَوِم الظّالِمیَن -1

. ..................................... ح سن  اْْلََدِب یَسرت   ق بْح  النََّسِب -2
2

بََقرَة

فَرَس

ثَْعلَب

َغزالَة

ِذئب

ِحامر



مهارت
ترجمه

6

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.
. ..................................... أَذک ر  َرّّب ِعنَْد ج لويس -1
امءِ  ِف  َسحاب   ظََهرَ  فَجأَةً  -2 . ...................................السَّ
............................................إقرَتَبَت َسّیارَة  ِمنه  َو َصَدَمته  .  -3
..............................................اْلقََدِم ُکَرةَْ َمَعنا اِْلَعبْْ َرجاًء، -4
. ............................... َعلَیک م ِِب حاَولَةِ  -5

4.5

7

مشخص کنید .ترجمه درست را 
ای سازنده ی هر ساخته شده ای.   ای ساخته شده ی هر  صانَِع ک لِّ َمصنوٍع.    یا الف ( 

سازنده ای.
 --------------------------------------------------------------------------

باال نیا . تو منی توانی     بیا باال تو می توانیب( ال تَصَعدي . أنِت التَقدریَن .     

5./

مهارت 
کاربرد
قواعد

8

برای جای خالی عبارات مناسب است؟ فعل امر یا فعل نهیکدام 
ب( ا کت بي                 الف ( ا کت ْب         .           أَخي ......... واِجبَکَ یا  -1
ب( التَکِذّب             ( ال تَکِذْب  الف                  ......... .         یا أ ْختي  -2
ب( إجَمعوا      الف ( إجَمعَن               یا ط الب  ، ........ الَحطََب .          -3
ا طب خَن                ب( ا طب خْ الف (          الطَّعاَم     یا طالِبات  ، ........ .  -4

1

:  شعبه کالس :  صفحه دوم عربی نهم نام و نام خانوادگی 

9

وزن و حروف اصلی کلامت خواسته شده را بنویسید.
    ............... "  َصدوق» وزن کلمه  -1
................         خالِق " حروف اصلی کلمه "   -2

5./

10

در جای خالی کدام فعل ماضی یا مضارع درست است.
فرَةِ  ِمنَ  .......الثَّعلََب  لِٰکنَّ  -1 َخَرجَ ب(            َخرََجْت الف(    .الْح 
أنَا  ........ اْلطفاَل .                     الف(  ا ِحبُّ             ب( ن ِحبُّ -2

5./

مهارت 
درک و 
فهم

11

منت زیر را بخوانید و درستی و نادرستی جمالت را مشخص کنید.
فرَةِ  ِمنَ  َخَرجَ  الثَّعلَب   لِکنَّ  د   َوَصَل  الَوقِت  ذلِکَ  ف.  الح  ده   هذا أعرِف   أنَا»:  قاَل  وَ  ه 

وَ  الثَّعلََب  وَ  ثَقیل    ه  معِ ه  ه   الَحامَمةَ  أنَّ  ظَنَّ  السَّ ع   »: الَحَیوانات قالَت«.الخ روجِ  َعلَی ت َشجِّ
 ِِب ساِعَدتِه. َعلَینا. الَغزالَةَ  ظَلَمنَا نَحن  

2



معِ َهل  -1 ال   نََعم  ؟کاَن الثّعلَب  ثَقیل  السَّ
ه  َعلَی الخ روِج.                      -2 ع  د  ظَنَّ أنَّ الَحامَمَة ت َشجِّ نادرست    درست          اَله ده 
د  الثَّْعلََب  -3 نادرست درست    .      ماَعرَفَْت الْه ده 

د                                   «نَحن  ظَلَمنَا الَْغزالََة » َمن قاَل  -4 الَْحیَوانات اَلْه ده 

12

ستون ب بنویسید. های مرتبط ستون الف را در داخل مربعردیف های شامره 
ردی
بالفف

شامر 
ه

َحداَْل عاقَبَة  اإلنساِن ف َحیاتِهِ 1
ن2 اَلب کاء  َمجموَعة  ِمَن امل د 
امل حافَظَةأیّاِم اال سبوعِ یَوم  َمن 3
َمصیرَجَریاِن الّدموِع ِمَن الح زنِ 4

1

مهارت
13مکالمه

با توجه به تصاویر ، به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

ه                        ؟ َهل هاتاِن َحامَمتاِن    ؟   َما اسم 
  ............................ ................................

1

3

2




