
 

: مدت زمان  
طراحی و استاندارد کیفی این آزمون توسط    

 »آکادمی عربی« صورت گرفته است. 

ترم اولآزمون میان   
  

   نهمپایه: 

 تاریخ: 
   

 نژاد نام طراح: میثم تقی 
 

 ردیف سواالت  نمره

نمره (   3مهارت واژه شناسی )    

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید. 1
رورالف( م  

ُ
ُن اجلَّوالب(           :..................  نطََقُة تَعلیم  امل  :...................  شاح 

 :.................  ُأجرَة د(              :....................  َشغّ ل ج(  

1 

 کلمات مرتادف و متضاد را مشخص کنید  1
 طال ب .........   ت لمیذ ج(                                قُبح.........    ََجال الف(  
 َعداَوة ........   َصداَقةَحزین ....... ََمزون                               د( ب(  

2 

 کلمات ان مهاهنگ را مشخص کنید.  1
 َجدَّة                      َلون                  ب نت                ُأختالف(  
 َعی                       َید                   َقَدم                  َقول ب(  
 َسحاب                       ََتر                   رُّمان                  تُ ّفاح ج(  

 د( هاد ئ                َسّیارَة                 َسفیَنة                 طائ رَة 
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 نمره (  10مهارت ترجمه به فارسی )  

 َجالت زیر را ترَجه کنید.  8
 ( 1الف( إنَّ َأَحبَّ ع باد  هللا  إَلی هللا  أَنَصُحُهم ل ع باد ه .)

لع لم  َو  ب(   رء  ِب 
َ
أَلصل  َو النََّسب  َشَرُف امل  ( 1.) األَدب  ال ِب 

 ( 1ج( َأعَجُز الّناس  َمن َعَجَز َعن  اکت ساب  اإلخوان.) 
 ( 1.)ا ثنان  ال یَنظُُر هللاُ إلَیه ما:قاط ُع الرَّحم  َو جاُر الّسوء  د(  
دَرَسة ر(  

َ
رور . )  جاَء ُشرطیٌّ إَلی امل

ُ
رور  ل َشرح  إشارات  امل

ُ
 ( 1م ن إدارَة  امل

شاة ل لعبور  اآلم ن.) ع الّطاّلب ََیم لوَن َحقائ َبُهم َو ََیشوَن َعَلی الرَّصیف َو یَ ژ(  
ُ
 ( 1ُُبوَن ََمَرَّ امل

سم  هللا  ک تابی عابی               خ( أَقرَأُ ِب   ( 1. )َأسَأُل َرّبی َحلَّ ص 
 ( 1. )ل لُقدرَة  َعَلیه  إذا َقَدرَت َعلی َعدوّ َک؛ فَاجَعل  الَعفَو َعنُه ُشکراً  ی(  
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 ترَجه درست را انتخاب کنید.  1
 : ا عَلم َأنَّ النَّصَر َمَع الصَُّب  (  1

 . پریوزی ِب صُبکنندگان استبدان که  الف(  
 بدان که صُبکنندگان پریوز شدند. ب(  

ّحیَّة  (  2 لتَّأکید . ؟ نَ َعمَهل تُوَجُد َمراف ُق ص    ، ِب 
 .بله البته؟  را پیدا می کنید آای سرویس هبداشتی  الف(  
 آای سرویس هبداشتی وجود دارد؟ بله البته.ب(  
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 ترَجه انقص را کامل کنید.  1
.شده ای.............و مهاان تو    از آن خاج شو   و گفت  :  قاَل فَاخرُج م نها فَإنََّک َرجیم  الف(    

 ب( إلی أیّ  ُمُدٍن تُریدوَن الذَّهاب: به کدام شهرها می خواهید که  ............. 
: از کجا .............. می خری.  َن اجلَّوال   ج( م ن أَیَن َأشرَتی شاح 

از مردم سپاسگذاری منی کند از خداوند سپاسگذاری   ........   :ال َیشُکُر هللَا َمن ال َیشُکُر الّناسَ َمن    د(
  .منی کند 
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 نمره (  4مهارت شناخت و کاربرد قواعد )  

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 1
         َغضبانُ          َأَحب  .                       ظََلمَت َصدیَقَک؛ َفهَو ............. َعَلیکَ الف(  
زَرَعَة إلی ن صَفی  ب ذل َک النَّهر  َسعید   ب(  

َ
بَ           َقسَّمَ   .                    .......... امل  َحس 

.                               َملَعب         َمصَنع  ج(             جاُران یَعَمُل فی ............ الَکراسیّ 
َهند سوَن َصَنعوا .......... ل عبور  السَّیّ د(  

ُ
سراً         ََمَزانً امل .                         ج                                          ارات 
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 برای فعل های زیر، ضمری مناسب انتخاب کنید. 
 :............... َخَرجُتماب(                           :............ َرَجَعتالف( ما  
عونَ د(                               ..............:  ج( یَغف رنَ   : ............. یرج 
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 جدول زیر را تکمیل کنید. 
 «   موظَّفیَ   – إخوان –  َغضبان   –  َُمَرّ َضتان  »                              

 مثّنای مؤّنث  َجع مذّکر سال  مذّکر مفرد  َجع مکّسر
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 کلمه مناسب بنویسید.در جای خالی  
ع   –..........  الف( ر - الّتاس   العاش 
 .............. ف ی الظ هر   -  اَلَفطور ف ی الصَّباح ب(  
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 نمره (  2مهارت درک و فهم )  

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید.  1
 . َمکان  ََیُکُل فیه  الّناُس الَفطوَر َو الَغداَء َو الَعشاءَ                                      اَلضَّیف الف(  

 .طائ ر  َأسَوُد اللَّون  َُیَذّ ُر احلََیواانت  م َن اخَلَطر                                      ُکرَُة الَقَدم ب(  
طَعمج(  

َ
 .هَو الَّذی َیدُخُل الَبیَت ب َدعَوٍة أَو ب َغری  َدعَوةٍ                                          امل

 . رایَضة  یَلَعُب فیها َأَحَدَعَشَر الع باً                                        اَلُغرابُ د(  
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 درستی ای اندرستی َجالت را بر اساس حقیقت مشخص کنید.  1
رور . 1  

ُ
. بَعَدما َصَدَمت َسّیارَة  عاب راً، ََیتی ُشرطی  امل  

خَزُن َمکان  ََنَعُل َو ََنَفُظ فیه  أشیاَء َُمَتل َفًة. 2
َ
. امل  

صَنع . الَفاّلُح یَعَمُل فی  3
َ
َو املَوظَُّف یَعَمُل فی اإلدارَة.   امل  

. فی َمدیَنة  َمشَهد فی َُماَفظَة  ُخراسان   َمرَقُد اإلمام  الثّام ن. 4  
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 نمره (   1مهارت مکالمه )  

 اپسخ کواته بدهید.  1
 َمن أنَت؟الف(  
 َمتی تَبَدأُ العاُم الّدراسّی فی إیران؟ ب(  
 َما امُسک؟ج( 
 َکم َعَدُد أاّیم  اأُلسبوع؟د(  
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