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❖ سواالت امتحانی:
نام گذاری کنید:
 -1با توجه به عبارات داده شده ،ترجمه عربی هر یک را از داخل پرانتز انتخاب کرده و بنویسید(.دو
کلمه اضافی است)
سِنّ  /خاتم  /سفینَة  /أزهار  /الدَّوَران  /علی الیسار ممنوع  /مَمَرُّ مَشاة
 )1انگشتر  :خاتم
 )2شکوفهها :أزهار
 )3گردش به چپ ممنوع :علی الیسار ممنوع
 )4خط عابر پیاده :ممرّ مشاة
ترجمۀ کلمات را از داخل پرانتز عالمت بزنید.
 -2أُسوة:

آسان

الگو

درست

 -3بُکاء:

خندیدن

گریه کردن

اشک

 -4ذَکیِّ:

باهوش

پاک

آرام

 -5رَصیف:

تابستان

پیادهرو

عابر

 -6فَجأةَ:

فاجعه

ناگهان

با عجله

 -7قُبح:

زشتی

زیبایی

گریه

 -8مُستَشفَی:

درمانگاه

بیمارستان

دانشگاه

 -9نادی:

صدا زد

نقاشیکرد

صحبتکرد

-10

هادِی:

آرام

سکوت

هدایت کننده

عالمت مترادف = یا متضاد ≠ بگذارید.
-11

قریب (نزدیک) ≠

-12

آمن(ایمان آورد) ≠ کَفَر(کافرشد)

شَقاوَة (بدبختی) ≠ سَعادَة(خوش بختی)

-13

المُقابل = أمام(رو به رو)

الیَسار(چپ) ≠ الیَمین(راست)

قُبح (زشتی)

بعید(دور)

≠ جَمال(زیبایی)

ترجمه کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده بنویسید.
-14

حُسنُ أذبِ المَرءِ یَستُرُ قُبح نَسَبِه .خوش ادبی انسان زشتی او را می پوشاند.
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-15

شَرَفَ المَرءُ بِعِلمِهِ وأَدَبِهِ ال بِذَهبِهِ .بزرگی انسان به دانش و ادب اوست نه به طالیش.

-16

إنَّ أحَبَّ التَّالمیذِ هُمُ الذینَ یَدرُسونَ بِدِقَّةٍ .قطعا محبوبترین دانش آموزان همان کسانی

هستند که با دقت درس میخوانند.
-17

فُؤادُ تِلمیذٌ ذَکیٌّ و هُو أُسوَةٌ لطالب الصَّفّ .فؤاد دانشآموز باهوشی است و او برای

دانشآموزان کالس الگو است.
-18

الدُّموعُ جاریَةٌ عَلَی وَجهِ المَریضَة .اشکها روی صورت بیمار جاری است.

-19

بَدَأت مریَمُ بِلبُکاء فَجأةً .مریم ناگهان شروع به گریه کرد.

-20

وَقَفَ الشُرطیُّ فی مَمَرِّ المُشاةِ .پلیس در گذرگاه پیاده ایستاد.

-21

لِکُلِّ عابِدٍ مَعبودٌ .برای هر عبادت کنندهای عبادت شوندهای هست.

ترجمههای ناقص زیر را کامل کنید.
-22

او در بیمارستان بستری شد ،با ماشین

هیَ رَقَدَت فی المُستَشفَی ،تَصَادَمَتُ بِالسَیّارَةِ.

تصادف کرد.
-23

جاءَ شُرطیُّ المُرورِ وَ شَرَحَ اإلشاراتِ االزمةَ لِلعابِرینَ.

پلیس راهنمایی و رانندگی آمد و

عالمتهای ضروری را به عابران توضیح داد.
-24

کَتَبَ التِّلمیذُ صَحیفَةً جِداریّةً وَ رَسَمَ فیها عَالماتِ المُرورِ.

دانشآموز یک روزنامه دیواری

نوشت و در آن نشانههای راهنمایی و رانندگی را کشید .
-25

شاهَدتُهُ عَلَی الرَّصیفِ المُقابِلِ.

-26

نَعَم أعرِفُها؛ هَی بنتٌ ذکیَةٌ و هادِئَةٌ.

او را در پیاده رو روبرو دیدم.
بله او را میشناسم؛ او دختری باهوش و آرام

است .
-27

خانوادهی فاطمه دوستش را در

أُسرَةُ فاطِمَةَ ماعرفَت صَدیقَتها فی المُستوصَفِ.

درمانگاه نشناختند.
-28

کانَت فی حَقیبَتی أوراقُ و کُتبٌ دِراسیةٌ.

-29

« إذ سَأَلَکَ عِبادی عَنّی فإنّی قریبٌ»

در کیفم برگهها و کتابهای درسی بود.
هرگاه بندگانم از تو در مورد من بپرسند پس من

نزدیک هستم .
کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیۀ کلمات ناهماهنگ است؟
-30

عَین 

قَدم

سِنّ

نَظَرَنگاه کرد

-31

أخ

أخت

أب

تِلمیذدانش آموز
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-32

المکتبة

مَدرسة

خاتمانگشتر

مُستَشفی

-33

ماء

مائدهسفره

شای

لَبَن

-34

یَجعَلُقرار میدهد

شاهَدَ

شَرِبَ

أکَلَ

ترجمۀ درست را انتخاب کنید.
-35

لِمَ أنتَ حَزینٌ؟

 )1چرا تو غمگین هستی؟
 )2تو غمگین نیستی؟
-36

الرَّصیفُ ،جانِبٌ مِنَ الشّارع لِمُرورِ الناّسِ.

 )1پیادهرو،کناری از خیابان برای عبور مردم است.
 )2پارک ،جایی از خیابان برای عبور مردم است.
-37

تَخَرَّجَ علیٌّ مِنَ المَدرَسَةِ.

 )1علی از مدرسه اخراج شد.
 )2علی از مدرسه فارغالتحصیل شد.
-38

یَرفَعُ اهللُ الذّینَ آمنوا مِنکُم.

 )1خداوند کسانی را که از شما ایمان میآورند ،باال میبرد.
 )2خداوند کسانی از شما را که ایمان آوردند باال میبرد.
-39

«.....فَلَهُم أجرُهُم عِندَ رَبِّهِم»

 )1پس آنها پاداشی نزد پروردگار دارند.
 )2پس برای آنهاست پاداششان نزد پروردگارشان.
-40

یا خالِقَ کُلِّ مَخلوقٍ

 )1ای آفریدة هر آفرینندهای!
 )2ای آفرینندة هر آفریده شدهای!
-41

یا صانِعَ کُلِّ مَصنوعٍ!

 )1ای سازندة هر ساخته شدهای!
 )2ای ساخته شدة هر ساختهای!
-42

« .....لِمَ تَقولونَ مَا ال تَفعَلُونَ»

 )1چرا میگویند آنچه را که انجام نمیدهند؟
 )2چرا میگویید آنچه را که انجام نمیدهید؟
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عبارتهای زیر را ترجمه کنید.
-43

جَلَسَ علیٌ عَلَی المائدةِ مَعَ أُسرَتِهِ.علی همراه خانواده اش سر سفره نشست.

-44

هُم رَقَدوا فی مُستَشفیً قَریبٍ مِن بیتهِم.آنها در بیمارستانی نزدیک خانه شان بستری

شدند.
-45

کانَت سُرعَةُ السَیّارَةِ قَلیلَةٌ جِداً.سرعت ماشین واقعا کم بود.

-46

شاهَدتُ شَرطیَّ المُرورِ فی الشارعِ األوّلِ.پلیس راهنمایی و رانندگی را در خیابان اول دیدم.

-47

إقتَرَبَت سیارَةٌ مِنهُ وَ صَدَمَته فَجأةً.ماشین به او نزدیک شد و ناگهان به او برخورد کرد.

-48

نادیتُ أُمّی فی الرصیفِ المُقابِلِ.مادرم را در پیاده رو رو به صدا زدم.

-49

ذَهَبَ سَجّادٌ إلی العُمّالِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُم.سجّاد به سمت کارگران رفت و با آنها سخن گفت.

-50

حَذَّرَ الشُّرطیُّ عَلَی سائِقِ السّیارةِ.پلیس به رانندهی ماشین هشدار داد.

وزن و حروف اصلی کلمات زیر را بنویسید.
-51
)1
)2
)3
)4
)5

َمسرور  وزن :مفعول  حروف اصلي :س ر ر
َرحیم فعیل  ر ح م
صبور فعول  ص ب ر
َ
صاحبفاعل  ص ح ب
َیر َفعَ یف َعل  ر ف ع

جای خالی را با ضمائر مناسب داخل پرانتز پر کنید.
-52

 ...............اِشتَغَلَت بِتَهیئَةِ الصَّحیفَةِ الجِداریّة( .هی 

-53

 ..............ذَهَبنَ إلی المَدرَسَةِ( .هُنَّ

أنتنّ)

-54

 ..............کَتَبَ دَرسَه فی الصّفِّ( .أنتَ

هو)

-55

 ..............أذهَبُ إلی الصَّفِّ التاسِعِ( .أنا

نحن)

-56

 ..............کَتَبتُما دَرسُکُما فی المَساءِ ( .أنتما

هما)

-57

 ..............جَعَلتَ القَلَمَ فوقَ المِنضَدَةِ( .أنتَ

هی)
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أنت)

وزن ،حروف اصلی و حروف زائد کلمات داده شده را در جدول زیر بنویسید.
-58
کلمه

وزن

حروف

حروف زائد

اصلی
مُجالَسۀ

مُفاعَلَة

جلس

م ا ـة

سافَرَ

فاعَلَ

سفر

ا

اِشتغال

اِفتِعال

شغل

اتا

سَلَّمَ

فَعَّلَ

سلم

تکرار«ل»

جمیل

فَعیل

جمل

ی

هر کلمه را به وزن خود وصل کنید.
-59
 )1عِلم

الف) أفعَلَ

 )2أقبَلَ

ب) اِنفَعَلَ

 )3اِنکَسَرَ

ج) فَعّالَة

 )4سَیّارَة

د) فِعل

 )5تَعَلَّمَ

هـ) تَفَعَّلَ

  2الف

1د

 3ب

4ج

  5هـ

درک مطلب:
متن زیر را با دقت بخوانید و ترجمه کنید سپس به سؤاالت آن پاسخ دهید.
تَدرُسُ مَریَمُ فی الصَّفّ التاسِعِ .لَها أُختانِ؛ فاطِمةٌ و حَدیثةٌ .هما ال تذهبان إلی المَدرسةِ ألنّهما صَغیرتانِ.
لِمریَمَ أخٌ واحدٌ اسمٌهٌ فؤاد .إنَّهُ تَخَرَّجَ مِنَ المَدرسةِ وَ اآلن هو شُرطیٌّ المُرورِ.
ترجمة متن :مریم در کالس نهم درس میخواند .او دو خواهر دارد :فاطمه و حدیثه .آن دو به مدرسه نمی
روند زیرا آنها کوچک هستند .مریم یک برادر دارد که نامش فؤاد است .او از مدرسه فارغ التحصیل شده است
و اکنون او پلیس راهنمایی و رانندگی است.
-60

کَم أُختاً لِمَریَمَ؟لها اُختان

-61

ما هو اسمُ أخ مریم؟فؤاد

-62

مَن تَخَرَّجَ مِنَ المَدرسةِ؟فؤاد
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-63

ما هو شُغلُ فؤاد؟شرطی المرور

ترجمۀ کدام عبارت درست نیست؟
-64
 )1حَدَثَتِ التَصادُمُ أمامی  :تصادف روبه رویم اتفاق افتاد.
 )2عندما شاهَدتُهُ عَلَی الرصیفِ المُقابِل  :زمانی که او را در پیادهرو مقابل دیدم.
 )3نادیتُهُ فَعَبر الشارعَ فَجأةٌ  :او را صدا کردم و او به سرعت از خیابان عبور کرد .او را صدا
زدم پس ناگهان از خیابان عبور کرد.
 )4و مانظَرَ إلی الیَسار وَ الیَمین  :و به چپ و راست نگاه نکرد.
ترجمۀ کلماتی که زیرشان خط کشیده شده به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است.
-65
«رَقَدت فاطمةُ فی مُستوصفٍ قریبٍ مِن بیتها».
 )1خوابید – بیمارستان
 )2بستری شد – درمانگاه
 )3بیرون رفت – درمانگاه
 )4بستری شد – بیمارستان
مترادف و یا متضاد کدام گزینه صحیح نیست؟
-66
 )1شَقاوَة ≠ سَعادة
 )2بُکاء ≠ ضَحک
 )3مَسرور = فَرَح
 )4أخَوات = إخوَة اخوات جمع مکسر اُخت و اخوه جمع مکسر اَخ است پس متضاد هستند.
وزن و حروف اصلی کلمات« قاتل ،مقتول» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
-67
 )1مَفعول – فاعل (ق،ت،ل) 
 )2مَفعول -فاعل (ت،ل ،ق) 
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 )3فاعِل – مفعول(ق،ت،ل) 
 )4فاعل -فاعل (ل،ق،ت) 
کدام جمله مناسب عبارت روبهروست؟ « السَّیر فی هذا الطریقِ ممنوعٌ».
-68
 )1گردش به چپ ممنوع
 )2ورود ممنوع
 )3گردش به راست ممنوع
 )4گذر عابر پیاده
ترجمۀ کلمات «صانع -مصنوع» به ترتیب در کدام گزیده درست آمده است؟
-69
 )1سازنده – ساخته شده
 )2ساخته شده – سازنده
 )3ساخت – ساخته میشود
 )4ساخته میشود – میسازد
در کدام گزینه کلمهها با یکدیگر همخانواده نیستند؟
-70
 )1عالِم -معلوم -عِلم
 )2أحکام -حُکم – مَحکوم
 )3سَجّاد – سَجد – ساجِد
 )4عارِف – رَفیع – عِرفان
وزن کدام کلمه نادرست است؟
-71
 )1سَلَّمَ  فَعَّلَ
 )2إستَخرَجَ  اِستَفعَلَ
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 )3اِنکَسَرَ  اِفتَعَلَ حروف اصلی «اِنکسر» (ک س ر) است بنابراین وزن آن « إنفعل» می-
باشد و «ن» در آن جزو حروف زائد است.
 )4تَعامَلَ  تَفاعَلَ

عبارت «أوراقٌ فیها أخبارٌ وَ مَعلوماتٌ أُخری» مربوط به کدام کلمه است؟
-72
 )1الرَّصیف
 )2الصَّحیفة حروف اصلی «اِنکسر» (ک س ر) است بنابراین وزن آن « إنفعل» میباشد و
«ن» در آن جزو حروف زائد است.
 )3البُکاء
 )4المُستَوصَف
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