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 تهران 5منطقه  –دبیرستان هیات امنایی جابربن حیان 

 1401-1402سال تحصیلی           ترم  اول        سواالت امتحانی 

 عربی  نهم   نام آزمون:   بهمرد  آقاي نام و نام خانوادگی: ..................................... کالس: ..............  نام دبیر: 

 
 نام و امضا دبیر:  -تاریخ     --             روز:      زمان آزمون:         :          تاریخ آزمون

 نمره آزمون با عدد:               نمره آزمون با حروف:                     

ف
ردی

رم . به او احترام بگذاري و به سخنان و اندرز هایش به دقت گوش کنیامام سجاد (ع) میفرماید : حق معلم تو این است که او را بزرگ داري،  
با

 

1 

 مناسب است؟»کثیرة فیها  أشجارٌ  ةٌ عَ واسِ  رٌض اَ «الف)کدام کلمه برای عبارت

    ةالغابَ -د               ساءاملَ -ج             ةدینَ املَ -ب     ماملَطعَ -الف

 کدام گزینه مناسب است؟..............» ِمن یٌر املرِء خَ  ُب أدَ «ب)براي عبارت 

   الجاِهل-د             بهِ َذهِ  -ج           رجَ الحَ -ب         الُجلوس  -الف

 
 
5/0 

 د:نای کلمه های مشخص شده را بنویسیمع 2
 آرام  .  هادیٌّ ب) ُهَو ولٌَد ذکیٌّ و                                تالش کردن         .   ِبالُْمحاَولَةِ الف) یا َشباُب، َعلَیُکم 

5/0 

 ؟کدام گزینه از نظر معنا با بقیه ناه�هنگ است 3

 □أَخَرض              *اِفتَح         □ر أحمَ         □َأزَرق ب)                 * حجا نَ      □ُدخان          □نار        □الف) َحطَب 
 

5/0 

 .ترجمه درست را انتخاب کنید 4

 *ای دانشجویان غذا بپزید  -٢      □ای دانشجویان آیا غذا پختید  -١الف) یا طالِباُت، اُطْبُْخَن طَعاماً    
 □او خواهرم و دوست من است  -٢         *او برادرم و دشمن من است  -١ب) هو أخی و َعدّوی              

5/0 

  5/0کُتُب: کتابة-د          بنین: ابن-ج       تَالمیذ: تلمیذ-ب    ِصعاب: صعب-الف           ؟�ی باشدمفرد کدام گزینه درست  5

  5/0 حار، رشاء. -د  کثیر ،رشاء. -ج           حار، غالیة. -ب    جمیل، صداقة.-الف کدام گزینه است؟» بارد ، بیع «متضاد کلمه 6

 است؟ نشدهکدام کلمه درست معنا  7

 نویسندهب:کاتِ -د َمعبود: عبادت شده-ج        حامد: ستاینده-ب    َمصنوع: سازنده-الف

5/0 

 .زیر را به فارسی ترجمه کنیدجمله های   8

 ................................. بدان که پیروزی همراه صرب است .......................الف) اِعلَم، أنَّ النََرص َمَع الَصرب

 ...................................................... .پوشاندادب نیک، زشتی نسب را می ........................ب) ُحسُن األدِب يَسُرت قُبَْح النََّسِب 
 

1 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 9

 □تَکتنُبَ        *تَُک�؟                تَکتُبان واجبا .........................الف) یا سعیٌد و احمٌد هل 
یّاراِت    □َصنَعتُم       *َصنَعوا                  .ب) اَلُْمَهنِدسوَن ...................... ِجْرساً لُِعبوِر السَّ

5/0 

 شماره صندلی:



  

 

 جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.   10
راَسِة َو الِْقراَءِة َو الِْکتابَةِ الف)    فصل درس (تحصیل) و خواندن و نوشنت آموزان رشوع می شود  یَبْتَِدئُ فَْصُل الدِّ

 ............................................آیا ممکن است که به من شارژر موبایل بدهی  ...............................ب) أَ یُمِکُن أَْن تُعطیَنی شاِحَن الَْجّواِل؟
هر گاه بر دشمنت دست يافتى پس بخشش و گذشت از او را  ...............لِلُْقْدرَِة َعلَيْه الَْعْفَو َعْنُه ُشكْراً  إَِذا قََدرَْت َعَىل َعُدوَِّك فَاْجَعلِ  ج) 

 ................مبنزله شكر و سپاس اين نعمت قرار ده
 ................................................روباه و آهو برای رهایی  تالش کردند  .................................حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَُة لِلنَّجاِة.د) 

4 

ْل           ش غ ل  را بنویسید.»  اِْشتََغَل   « و حروف اصلی »    مْ تََر حُّ  « ن کلمه وز  11  تََفعُّ
 

1 

 ( یک کلمه  اضافی است )  .هر کلمه را به توضیح مقابل آن وصل کنید 12

یُء الَّذی یَْصَعُد ِمَن النّارِ                                ○الف) اَلجاِمَعه   الدخان  (  .اَلشَّ

 )الحطب  (...أخشاب مناِسبَة لِالِحرتاِق يف النّار                           ○ب) قاطع الرَِّحِم 

خان   )الجامعه  .َمکاٌن لِلتَّعلیِم الْعالی بَْعَد الَْمدرََسةِ                                  ○ج) الدُّ

عاِب َو املُشِکال                                     ○د) اَلَفرَج   ..)الفرج  (....ِت َحلُّ الصِّ

 ○ه) اَلَحطَب 

1 

 در جای خالی فعل امر یا نهی مناسب قرار دهید. 13

 □اُنْظُروا        *َن اُنْظُر                  .طَِر   الف) یا طالباُت، ........................... إلَی نُزوِل الْمَ 
 □اِْحِملنَ        *اِْحِمال                        .الِْمنَضَدَة   ه.......................... هذب) یا َصدیقاِن، .

بی        * ال تَْرشَْب                      .حارّاً    یئاً  ......................... شج) یا علٌی .............  □ال تَْرشَ
 □اِجلبا       *اِبحثوا            .د) یا حمیٌد و علٌی و حسیٌن ............................ َعن َصیٍد   

1 

 ((فعل  نهی)) مناسب بگذارید . خالی جاهای در  14

 ○یَْکِذُب  ال                   * تَْکِذْب  ال             ○  تَْکِذُب  ال................                   وَ  َحیاتَِك  يف اُْصُدْق  َعزیزی، یا ١
كِ  ِمنْ  ................ رَجاًء؛ طالِبَُة، یا ٢  ○َخرَْجَت  ما                      *  تَْخرُجی ال             ○    تَْخرُجْ  ال .            .   َصفِّ
 *تَلَْعْب  ال                     ○ تَلَْعبی ال            ○ تَلَْعُب  ال .           .   أَبَداً  الّشارِعِ  ِيف  ................ رَجاًء؛ َولَُد، یا ٣
 ○خْ تَْرصُ  ال                  ○   خینَ ال تَْرصُ                   * تَْرصُخی ال............                                   رَجاءً  ِطفلَُة، یا ٤

1 

 و به سواالت پاسخ دهید. منت  زیر را بخوانید 15
:أُنظُْر الی الیساِر و َ الیمیِن ثُمَّ یَبتَِدئُ العاُم الدراسیُّ الَجدید. َحمیُد یَذهُب الی املدرسِة بَِفرٍح.قالت أُمُّ َحمیٍد لَِولَِدها: لَّ� تَذهُب الی املدرسةِ «

 شٌئ. ِبکالم أُمِه.لِهذا ما حدَث لَُه أُعْرب من َمَمرَّ املُشاة. و حمیُد َولٌَد ذَکٌی و هادٌي و هو یَعمُل 
 

  یذهب  حمید بفرح  کَیَف یَذهُب حمیُد الی املدرسِة؟ .-الف
 

 ال؟ اً میدحَ صدمْت  السیارُة  ْل هَ -ب
 

  ام حمید  أُنظُْر الی الیساِر و َ الیمیِن؟ . من قالت:-ج
 

 من ممر املشاه  ِمن اَیَن یَعُرب حمیٌد؟-د

2 


