
 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیامتحان:  کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

        6/ 10/95 

 زمان:

 دقیقه 60
 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 جاهای خالی بارم

6.5 

 آیات و أحادیث زیر را ترجمه کنید.ـ  1

 َربَّنا ال َتْجَعْلنا َمَع الَقوِم الّظالمیَن.   .1
2.  .  الِعْلُم أصُل ُکلِّ َخیٍر و الَجهُل أصُل ُکلِّ َشرٍّ
 اْجَعْل ِلی ِلساَن ِصدٍق فی اآلِخِریَن . .3
 ِلَم َتُقولوَن ما ال َتفَعُلوَن.  .4
 أذُکُر َربِّی ِعنَد قیاِمی . .5
 الّتالمیَذ إلی ِمنطقِة تعلیِم الُمرور. أَخَذ الُمدیُر  .6
 َوَقَعت عداَوٌة َبْیَن األَخَویِن. .7
 ُأْطُلْب َخیَر األموِر. .8
 یا طالباِن إْجِلبا َبعَض األشیاِء الضرورّیِة.  .9

 ُأْهُرْبَن ِمْن جلیساِت السُّوِء.  .10
 حاَوَلِت الغزالُة الُخروَج َمّرًة أْخَری. .11
 ال َتْشَربی شایًا حارًّا.  .12
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                  ست.(  ازبین کلمات داده شده نام تصاویر زیر را انتخاب و در حای خالی بنویسید.  ) دوکلمه اضافی اـ  2

 ، الِعبوَن ، َوَلداِن ( ِعَنب  )  ُمجاِهدوَن ، 

                                                                             

 



 
  

1 

  ( است اضافی کلمه دود . ) بنویسی هم کنار دو به دو را متضاد و مترادف کلماتالف( ـ  3
 )   الساعة / َبغتًة / شقاوة  / فجأًة / المخزن / سعادة  (

            ..............  =  .............        ..............≠   ............ 

 هایی را که خط کشیده شده بنویسید. معنی کلمهب (  ـ

عُ و ظنَّ أنَّ الحمامَة  َثقیُل السمعِ هو   ـُه علی الخروِج. ُتَشجِّ

 

5/0 

  ؟دور آن خط بکشید  است ناهماهنگ کلمات سایر با کلمه کدامـ 4

  َمرَضی                  ُمدرِّسفاّلح            ُمهنِدس                 (1
 ضاِرب                  َمشهود                  َمعبود           مظلوم (2

 قواعد 

5/0 

 

 ید. سرا بنوی.     ...............« یَتَعامَلُ » و حروف اصلی کلمه    « ........................... مَرْحوم » وزن کلمه ـ  5

 

 

1.5 

 با انتخاب فعل مناسب جمالت را کامل کنید.ـ  6

 َکَتُبوا                  َیکتبوَن                ساعٍة.   َبعدَ الف( الطُّالُب ....... واِجباِتِهم 

    َذَهبَ          َسیذهب                    .       أمسِ  العلمیَّةِ  ......الی السَّفرةِ  ب( المعلمُ 

 ونَ ْعَملُ یَ         ِفی الَمْصَنِع.                          َیْعَمُل                ج( َصدیُقنا ......

 ُانظرنَ        ُانُظری                 إلی الُمستقبِل.                    ..... د( یازمیالِتی ،

 ِاْبَتسمي               ِابتِسموا      للحیاِة.                            ه( أیُّهاالناُس،......

 ال َتْجَعْل          ال َتْجَعلی                    َأماَم الِجْسِر.           َسّیاَرَتکِ  ی،.....تو( َصدیق
 
 
 
 

 



 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیامتحان:  کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

        6/ 10/95 

 زمان:

 دقیقه 60
 

 

 واحد )حافظ(

 مهارت درک و فهم 

1 

 ـ با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید.  7

 

            أین الطالُب؟  (2                                           الساعة اآلن ؟ کم  (1

 

                              
 

         

 

2 

 های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید. ـ درستی یا نادرستی جمله 8

 ادرستنمکاٌن َیعُبره الناُس .                                  درست                  الجسرُ  .1

 درستالشباُب الذیَن ما وصلوا إلی سنِّ البلوِغ و هم أطفال.         درست                 نا .2

 ادرستن          درست          الکلُب َحَیواٌن َیحُرُس أمواَل الناِس .                        .3

 ادرستنالُمستشفی مکاٌن ُمَجهٌَّز للتعلیم العالی.                      درست                  .4

        

 گزینه ای ترجمه چند 
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 ترجمه درست را انتخاب کنید.
  ُهنا. کِ جَعلي َحقیَبتَ إَحبیَبتي،  یاالف ـــ  

 دهی. می ( ای دوست من، کیف را اینجا قرار2ای دوست من، کیفت را اینجا قرار ده.                   (1
 أال إّن َوعَد اهلِل حقًّ و لکنَّ أکثَرهم ال َیعلموَن .ب ــــ 

 .دانیدبدانید وعده خدا حق است ولی شما نمی (1

 دانند.بدانید در حقیقت وعده خدا حق است ولی بیشتر آنان نمی  (2

 



 
  

1 

 

 یک کلمه اضافی است (« ب » در ستون  )       صل کنید.و« ب » را به ستون  « الف » کلمات ستون

 تون ب س                    ستون الف                                                               

          المصیر                   الُمشاةعبوِر َمکاٌن مناسٌب لـ                               

 الخریف      الشَّخُص اّلذی الَیسمُع جّیدًا              ـ                      

 ثقیُل السَّمع                       ـ  عاقبة اإلنسان فی حیاتِهِ                         

 الرصیف                        ـ  فصل یأتی قبلَ الشتاء                             

 الصیف                                                                     

 

 موفق باشید       



 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات پاسخنامه  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیمتحان: ا کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

      6 / 10/95 
 

 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 جاهای خالی بارم

6.5 

 آیات و أحادیث زیر را ترجمه کنید.ـ  1

 قرار نده.پروردگارا ! ما را با قوم ستمکار :: َربَّنا ال َتْجَعْلنا َمَع الَقوِم الّظالمیَن.   .1
2.  .  دانش أصل هر نیکی و نادانی اصل هر شری است.: الِعْلُم أصُل ُکلِّ َخیٍر و الَجهُل أصُل ُکلِّ َشرٍّ
 برای من در آیندگان یاد نیک قرار ده. :  اْجَعْل ِلی ِلساَن ِصدٍق فی اآلِخِریَن . .3
 گویید. دهید، میچرا آنچه را انجام نمی:  ِلَم َتُقولوَن ما ال َتفَعُلوَن.  .4
 کنم. : هنگام برخاستنم ، پروردگارم را یاد می أذُکُر َربِّی ِعنَد قیاِمی . .5
 مدیر دانش آموزان را به پارکینگ آموزش راهنمایی و رانندگی برد.: الّتالمیَذ إلی ِمنطقِة تعلیِم الُمرور. أَخَذ الُمدیُر  .6

 : بین دو برادر دشمنی افتاد ) ُرخ داد (.األَخَویِن.َوَقَعت عداَوٌة َبْیَن  .7
 : بهترین کارها را بخواه. ُأْطُلْب َخیَر األموِر. .8
 ای دانش آموزان )دو دانش آموز( برخی از اشیای ضروری را بیاورید. :یا طالباِن إْجِلبا َبعَض األشیاِء الضرورّیِة.  .9

 های بد فرار کنید.از همنشین :ُأْهُرْبَن ِمْن جلیساِت السُّوِء.  .10
 آهو بار دیگر تالش کرد خارج شود. : حاَوَلِت الغزالُة الُخروَج َمّرًة أْخَری. .11
 چایی داغ ننوش.: ال َتْشَربی شایًا حارًّا.  .12

5/ 

                 ازبین کلمات داده شده نام تصاویر زیر را انتخاب و در حای خالی بنویسید.  ) دوکلمه اضافی است.(   ـ  2

 ، الِعبوَن ، َوَلداِن ( ِعَنب  )  ُمجاِهدوَن ، 

       مجاهدون                                        عنب                     



 
  

1 

  ( است اضافی کلمه دود . ) بنویسی هم کنار دو به دو را متضاد و مترادف کلماتالف( ـ  3
 شقاوة  / فجأًة / المخزن / سعادة  ()   الساعة / َبغتًة / 

 سعادة   ≠  شقاوة ...      ...فجأةً  .....  =  ...َبغتةً  .....            

 هایی را که خط کشیده شده بنویسید. معنی کلمهب (  ـ

عُ و ظنَّ أنَّ الحمامَة  َثقیُل السمعِ هو   ـُه علی الخروِج. ُتَشجِّ

 کندتشویق میکم شنوا                         

5/ 

  ؟دور آن خط بکشید  است ناهماهنگ کلمات سایر با کلمه کدامـ 4

  َمرَضی                  ُمدرِّسفاّلح            ُمهنِدس                 (1
 ضاِرب                  َمشهود                  َمعبود           مظلوم (2

 قواعد 

5/ 

 

 را بنویسید.      ع م ل () « یَتَعامَلُ » و حروف اصلی کلمه     مَفْعُول () « مَرْحوم » وزن کلمه ـ  5

 

 

1.5 

 با انتخاب فعل مناسب جمالت را کامل کنید.ـ  6

 َکَتُبوا                  َیکتبوَن                ساعٍة.   َبعدَ الف( الطُّالُب ....... واِجباِتِهم 

    َذَهبَ          َسیذهب                    .       أمسِ  العلمیَّةِ  ......الی السَّفرةِ  ب( المعلمُ 

 ونَ ْعَملُ یَ         ِفی الَمْصَنِع.                          َیْعَمُل                ج( َصدیُقنا ......

 ُانظرنَ        ُانُظری                 إلی الُمستقبِل.                    ..... د( یازمیالِتی ،

 ِاْبَتسمي       ِابتِسموا              للحیاِة.                            ه( أیُّهاالناُس،......

 ال َتْجَعْل          ال َتْجَعلی                    َأماَم الِجْسِر.           َسّیاَرَتکِ  ی،.....تو( َصدیق
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 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات پاسخنامه  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیمتحان: ا کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

      6 / 10/95 
 

 

 

 واحد )حافظ(

 مهارت درک و فهم

1 

 ـ با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید.  7

 

            أین الطالُب؟  (2                                           الساعة اآلن ؟ کم  (1

 

 خلف الشجرة              التاسعة     
 

         

 

2 

 های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید. ـ درستی یا نادرستی جمله 8

 مکاٌن َیعُبره الناُس .                                  درست                 نادرست الجسرُ  .1

 الشباُب الذیَن ما وصلوا إلی سنِّ البلوِغ و هم أطفال.         درست                 نادرست .2

 نادرست          درست          الکلُب َحَیواٌن َیحُرُس أمواَل الناِس .                        .3

 الُمستشفی مکاٌن ُمَجهٌَّز للتعلیم العالی.                      درست                 نادرست .4

        

 گزینه ای ترجمه چند 

5/ 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.
  ُهنا. کِ جَعلي َحقیَبتَ إَحبیَبتي،  یاالف ـــ  

 دهی. ( ای دوست من، کیف را اینجا قرار می2ای دوست من، کیفت را اینجا قرار ده.                   (1
  أال إّن َوعَد اهلِل حقًّ و لکنَّ أکثَرهم ال َیعلموَن .ب ــــ 

 .دانیدبدانید وعده خدا حق است ولی شما نمی (1

 دانند.بدانید در حقیقت وعده خدا حق است ولی بیشتر آنان نمی  (2



 
  

 

1 

 

 یک کلمه اضافی است (« ب » در ستون  )       صل کنید.و« ب » را به ستون  « الف » کلمات ستون

 ستون ب                     ستون الف                                                               

          المصیر                   الُمشاةعبوِر َمکاٌن مناسٌب لـ                               

 الخریف      الشَّخُص اّلذی الَیسمُع جّیدًا              ـ                      

 ثقیُل السَّمع                       ـ  عاقبة اإلنسان فی حیاتِهِ                         

 الرصیف     ـ  فصل یأتی قبلَ الشتاء                                                

 الصیف                                                                     
 

 موفق باشید       


