
1
1ابر تســت نهــم



3
3ابر تســت نهــم



مقدمه ناشر

مقدمه ناشر

به نام خدا    مقدمه مؤلّف

ــْن تَشــاُء َو ُتِعــزُّ َمــْن تَشــاُء     *ُقــِل الّلُهــمَّ مالـِـَک الُْمْلــِک ُتْؤتـِـی الُْمْلــَک َمــْن تَشــاُء َو تَْنــِزُع الُْمْلــَک ِممَّ
َو ُتــِذلُّ َمــْن تَشــاُء بَِیــِدَک الَْخْیــُر إِنَّــَک َعلــی ُکلِّ َشــْیء َقدیــٌر*

ــش  ــه دان ــه جامع ــذاری ب ــت گ ــت خدم ــر مهل ــار دیگ ــه ب ــال را ک ــدای متع ــا خ ــی انته ــپاس ب س
ــه  ــه ب ــه و صمیمان ــامی خالصان ــود و س ــت فرم ــده عنای ــه بن ــران را ب ــورعزیزم ای ــوزی کش آم
ــذل نظــرات و نقدهــای  ــا ب ــه ب ــران کهــن، ک ــدرم درسراســر ای ــه و گرانق محضــر همــکاران فرزان
ســازنده اشــان مــا را در ارائــه آثــار جدیــد یــاری و همراهــی نمودنــد. امســال بــا ارائــه اثــر پیــش 
ــن ممکــن  ــرکار را پشــت سرگذاشــتم و ای ــاب کار دهــم و مجموعــه تســت دهــم، ســالی پ رو، کت
نشــد، مگــر بــا دریافــت انــرژی مثبتــی کــه از مخاطبــان کتــاب کار نهم)زنــگ عربــی نهــم( برایــم 
حاصــل گردیــد. ســال هاســت کــه کتــاب هــای کار و تســت، حــرف و حدیــث هایــی را یــدک مــی 
کشــند. ازجملــه ایــن انتقــادات، ارائــه حجــم باالیــی از مطالــب غیــر مرتبــط بــا نیازهــای فراگیــرآن 

ــی  اســت. و خــارج بــودن آن هــا از رویکــرد کتــاب درســی مّل
در ذیل راهبردها و اهدافی را که در تألیف این اثر پیش چشم داشته ایم بیان می داریم.

1  دربخــش قواعــد، مطالــب ایــن مجموعــه، قــدری فــرا منبعــی تألیــف شــده، تــا افــق دیــد دانــش 
آمــوزان را در پاســخگویی بــه تســت هــا وســعت ببخشــد، اّمــا ایــن کار بــه گونــه ای انجــام شــده کــه 
تنهــا، مطالــب کتــاب درســی را در حــّد متعــارف و معقــول پوشــش می دهــد نه چیــزی خــارج از آن .

2  باتوّجــه بــه رویکــرد متــن محــور بــودن کتــاب هــای جدیدالتألیــف عربــی، بخــش هــای عمــده 
ــه تســت  ــن مجموعــه در راســتای تقویــت مهــارت پاســخگویی فراگیــران ب ای از تســت هــای ای

هــای ترجمــه ای تألیــف شــده اســت.

ســپاس خداونــدی را کــه منــت نهــاد تــا انــرژی خــود را صــرف گســترش علــم و دانــش در میهــن 
عزیزمــان ایــران نمائیــم. 

ــتم و  ــم، هش ــای هفت ــه ه ــی در پای ــگ عرب ــای زن ــاب ه ــری کت ــار س ــق انتش ــه موف ــس از تجرب پ
نهــم و بــه دنبــال درخواســت هــای مکــرر همــکاراِن پویــا در ایــن رشــته مبنــی بــر انتشــار کتابــی 
مناســب جهــت دانــش آمــوزان فعــال تــر در پایــه نهــم، بــر آن شــدیم تــا مجموعــه حاضــر را بــه 

ثمــر بنشــانیم.
در ایــن مجموعــه ســعی شــده اســت تــا از تکــرار مطالــب پیــش پــا افتــاده و معمــول خــودداری 

کــرده و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در حجمــی کــم، مطالبــی پرفایــده و پرثمــر ارائــه دهیــم.
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3  دربخــش درســنامه)قواعد( از روش دســته بنــدی مطالــب، ذکــر نــکات کلیــدی و نمایــه بحــث، 
جهــت دریافــت هــر چــه بهتــر مطالــب توســط فراگیــران اســتفاده شــده اســت.

4  بــا توّجــه بــه نیــاز دانــش آمــوزان جهــت محــک زدن و تثبیــت آموختــه هــای خویــش، تســت 
هــا بــه دو دســته ی بــا پاســخ و بــی پاســخ تقســیم شــده انــد.

تســت هــای بــا پاســخ در جهــت دهــی فراگیــران بــه پاســخگویی تســت هــای عربــی مهــم بــوده و 
در پاســخنامه تشــریحی ایــن بخــش، اطاعــات و نــکات کلیــدی و گــره گشــا آورده شــده اســت. 
همچنیــن دانــش آمــوزان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه تســت هــای بــدون پاســخ ایــن مجموعــه بــه 

ارزیابــی آموختــه هــای خــود بپردازنــد.
5  متــن هائــی کــه در پایــان درس هــا آورده شــده، دارای ســواالتی اســت کــه بعضــًا واگــرا بــوده 
و عــاوه بــر ایــن کــه دانــش آمــوزان را تــا عمــق مطالــب پیــش مــی بــرد، از هــم اکنــون آنــان را 

جهــت پاســخگوئی بــه ســواالت کنکــور آمــاده مــی کنــد.
ــا  ــه شــکل میــان تــرم و پایانــی در نظــر گرفتــه شــده ت ــرای ایــن مجموعــه، چهــار آزمــون ب 6  ب
دانــش آمــوزان عزیــز بتواننــد در مقاطــع مختلــف از آمــوزش کتــاب درســی، اقــدام بــه ارزیابــی 

عملکــرد خــود در طــول ســال تحصیلــی بپردازنــد.

تشّکر و تقدیر

تشــّکر مــی کنــم از جنــاب آقــای مهنــدس کرمــی کــه بــا مدیریــت کارآمدشــان افــق هــای بلنــد 
و روشــنی را پیــش روی انتشــارات خــط مهــر ترســیم نمــوده انــد، همچنیــن تشــّکر مــی کنــم از 
ــی و وجــدان کاریشــان شــرایط چــاپ و تولیــد  ــا نظــم عال ــه ب ــن انتشــارات ک مجموعــه همــدل ای

ــد. ــن مجموعــه را فراهــم کردن ای
ــن  ــف ای ــّدت تألی ــول م ــه در ط ــن، ک ــدم محّمدمتی ــد دلبن ــر و فرزن ــم از همس ــّکرمی  کن و تش

ــد. ــه کردن ــن هدی ــه م ــان را ب ــات فراغتش ــات، اوق ــر تألیف ــه و دیگ مجموع
ــاب، خواهشــمند اســت  ــه فرصــت بســیار محــدود جهــت تألیــف کت ــه ب ــا توّج ــی: ب ســخن پایان
ــد  ــا را از نظــرات ســازنده خــود بهــره من ــاب نگریســته و م ــه کت ــاد خویــش ب ــا و  نّق ــگاه زیب ــا ن ب

ــد. فرمایی
                                                                

 ارادتمندشما
 داریوش محّمدی  
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مروری بر مطالب کتاب های هفتم و هشتم

اگر بتوانیم تمام کلمات عربی را در کتابی پیش رویمان قرار دهیم، می توان آن ها را در 3 گروه زیر دسته بندی کرد.

انواع کلمه در زبان عربی

)درخت(،                َشَجَرة  )کلید(/  ِمفتاح  مانند  می رود؛  کار  به  موجودات  و  اشیاء  نام گذاری  برای  اسم:   -1  

فاطمه/ مجید و ....

2- فعل: ِفْعل یعنی کار. فعل کلمه ای است که انجام دادن کاری یا داشتن حالتی را در یکی از زمان ها 

نشان می دهد؛

ـِ )احساس .... کرد(                  َسوَف َأْکُتُب )خواهم نوشت(  مانند: َرَجْعَت )برگشتی(                 َشَعَرب

  3- حرف: کلمه ای است که به تنهایی معنای کاملی ندارد، و معنای آن در کنار اسم یا فعل و در جمله 

کامل می شود.

مانند: َعَلی )بر(            إِنَّ )قطعًا(              َأ )آیا(           َأال )هان(             لِکن )ولی(               إِلَی )به( و ....

نکته ی مهم: اسم در زبان عربی عاماتی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

بعضی از عالمات اسم در زبان عربی

س 1- وجود »ال« بر سر کلمه؛ مانند: اَلُْمَدرِّ

2- وجود تنوین)    ً   ٍ    ٌ   ( در کلمه؛ مانند: کتابًا، کتاٍب، کتاٌب

3- وجود یکی از دو شکل تاء )ة ـة( در کلمه؛ مانند: ِمْنَضَدة، َجمیَلة

رُس األوَّل الدَّ
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 در زیر به بررسی اسم از دو جهت می پردازیم:

انواع اسم

1- اسم از نظر عدد )تعداد(                  2- اسم از نظر جنس:

اسم از نظر عدد )تعداد(

ثَْعَلب  )گل(/  َوَرَدة  مانند:  ندارد؛  خاّصی  عامت  و  است  موجود  یا  )چیز(  شئ  یک  دهنده  نشان  مفرد:   -1

)روباه(/ طالِب )دانش آموز(

2- ُمثَّنی: اسمی است که نشان دهنده دو چیز یا دو موجود است و با افزودن یکی از دو عامت »اِن« و »ْیِن« به 

آخر اسم مفرد ساخته می شود؛

 مانند: کتاباِن )دو کتاب(                                             ُمَعلَِّمتاِن )دو معلم(  

           َشَجَرتَْیِن )دو درخت(                                     َقمیَصْیِن )دو پیراهن(.

3- جمع: اسمی است که نشان دهنده بیش از دو چیز یا دو موجود باشد و دارای انواع زیر است:

انواع جمع

1- جمع مذّکر سالم: اسمی است مذّکر و با افزودن یکی از دو عامت »وَن« یا »یَن« به آخر اسم مفرد ساخته 

می شود؛ 

مانند: ُمؤِمنوَن ؛ مؤِمنیَن          مردان مؤمن

2- جمع مؤنّث سالم: اسمی است مؤنّث و با افزودن »ا ت« به آخر اسم مفرد مؤنّث ساخته می شود.

نکته: قبل از افزودن عامت »ا ت« باید »ة ـة« را از آخر مفرد مؤنّث حذف کنیم؛ 

مانند: َشَجَرة          َشَجرات )درختان(                     َمکَتَبة           َمْکَتبات )کتابخانه ها(.

مذّکرمفرد

مثّنی

مؤنّثجمع

مذّکـر سالم

مؤنّث سالم

ر )بی قاعده( ُمکسَّ
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و  بشناسیم  را  آن  می توانیم  لغت  کتاب های  به  مراجعه  از طریق  که  است  اسمی  )شکسته شده(:  مکّسر  جمع 

برای ساختن آن قاعده خاصی وجود ندارد. برای ساخته شدن این جمع شکل مفرِد کلمه شکسته شده و در هم 

می ریزد؛ و به این علت به این جمع، جمع مکسر گفته می شود.

          مانند:    فرخ          ِفراخ )جوجه ها(                           َکنز          ُکنوز          )گنج ها(

اسم از نظر جنس

1- اسم مذّکر: اسمی است که بر انسان یا حیوان نر داللت می کند. همچنین اسم مذّکر به اسم اشیائی که 

در آخر آنها »ة ـة« وجود ندارد گفته می شود؛

     مانند: محسن، َأَسد، ُخبز

2- اسم مؤنّث: اسمی است که بر انسان یا حیوان ماده داللت می کند. همچنین اسم مؤنّث به اسم اشیائی که 

در آخر آنها »ة ـة« وجود دارد می گویند؛

     مانند: فاطمة، مریم، َحماَمة، ِمْنَضَدة، َمحَفَظة

اسم اشاره برای مفرد مذکر

1- نزدیک: هذا         این

مثال:    هذا طالٌب.                                       هذا مسِجٌد.

2- دور: ذلَِک        آن

مثال:    ذلَِک عالٌِم.                                       ذلَِک کتاٌب.

رُس األوَّل الدَّ
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اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

1- نزدیک: هِذِه          این

مثال: هِذِه ناِفَذٌة.                                        هِذِه طالَِبٌة.

2- دور: تِلَک:          آن

مثال: تِلَک عالَِمٌة.                                      تِلَک ناِفَذٌة.

اسم های اشاره به نزدیک برای مثنّی

1- مثنای مذَکر: هذاِن          این دو

مثال: هذاِن ِمفتاحاِن.                                 هذاِن مؤِمناِن.

2- مثنای مؤنث: هاتاِن          این دو

مثال: هاتاِن ناِفَذتاِن.                                  هاتاِن ُمَعِلَّمتاِن.

اسم های اشاره برای جمع

1- نزدیک: َهُؤالِء          اینان، اینها

مثال: َهؤالِء ُمجَتِهدوَن.                             َهؤالِء ُمْجَتِهداٌت.

2- دور: اُولئَک             معنی آنان، آن ها

         مثال: اُولئَک صابروَن،                                اُولئَک صابِراٌت.

توّجه: همان طور که در باال مشاهده کردید اسم های اشاره جمع برای مذّکر و مؤنّث به طور یکسان به کار 

می روند.

نکته: دو اسم اشاره ی »ُهنا« و »ُهناَک« برای اشاره به مکان استفاده می شوند.
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ضمیر چیست؟  کلمه ای است که در جمله به جای اسم می نشیند. و از تکرار اسم جلوگیری می کند.

          مثال: َسعیٌد ُمَهنِدٌس.                                     ُهَو ُمَهنِدُس الَْکمبیوتِر.

را  آن ها  زیر  در  که  می شوند  تقسیم  مّتصل  و  منفصل  دسته ی  دو  به  کلی  تقسیم بندی  یک  در  نکته: ضمیرها 

می آوریم.

فعل و انواع آن:

قبًا با تعریف فعل آشنا شدیم و نیز دانستیم که فعل بر اساس عدد )مفرد، مثنی و جمع( بودن  و جنس )مذَکر 

و مؤنّث( بودن در محدوده کتاب های دوره متوسطه اّول به انواع زیر تقسیم می گردد.

فعل و اقسام آن:

ت 
 مثب

ماضی

 منفی
ماضی

 منفی
مضارع

ت              
 مثب

مضارع

             
ستقبل  

م

رُس األوَّل الدَّ

ضمیر منفصل                  ضمیر متَّصل                   ضمیر منفصل                    ضمیر متَّصل

ـَش( ـَش(               ِهَی )او(                                  ـها )...  ُهَو )او(                                ـُه )... 

ـِشان( ـِشان(           ُهنَّ )آن ها- چند نفر(            ـُهنَّ )...  ُهم )آن ها- چند نفر(          ـُهم )...

ـِتان( ـِتان(          َأنُتما )شما دو نفر(                 ـُکما )... َأنُتما )شما دو نفر(               ـُکما )...

ـِشان( ـِشان(         ُهما )آن ها- آن دو(               ـُهما )... هما )آن ها- آن دو(            ـُهما )... 

ـَت( ـِ )... ـَت(              َأنِت )تو(                               ـکـ َأنَت )تو(                             ـَکـ )... 

ـِتان( ـِتان(          َأنُتنَّ )شما چند نفر(               ـُکنَّ )...  َأنُتم )شما چند نفر(             ـُکم )... 

ـَم( ـِمان(َأنا )من(                               ـی )... ـ نَحُن )ما(                                ـنا )... ـ
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ماضی مثبت:  همان ماضی ساده در ادبیات فارسی است و بیانگر انجام کار یا روی دادن حالتی در زمان گذشته 

بوده و دارای 14 شکل )صیغه( است.

ماضی منفی:  شکل منفی ماضی مثبت است و انجام نشدن کاری یا روی ندادن حالتی را در گذشته نشان می دهد.

روش ساخت: ما + ماضی مثبت          ما  َخَرَج             خارج نشد

مضارع مثبت: فعلی است که انجام کاری یا روی دادن حالتی را در حال یا آینده نشان می دهد، و دارای 14 

شکل )صیغه( است.

مضارع منفی: شکل منفی مضارع مثبت است و نشان می دهد که کاری در حال یا آینده انجام نمی شود یا حالتی 

روی نمی دهد.

روش ساخت: )ال + مضارع مثبت( ← ال َیْخُرُج ← خارج نمی شود.

ماضی مثبت

َجَلَس )نشست(                      َجَلَسْت

َجَلسا                                   َجَلَستا 

َجَلسوا                                 َجَلْسَن

َجَلْسَت                                َجَلْسِت

َجَلْسُتما                               َجَلْسُتما

َجَلْسُتم                                َجَلْسُتنَّ

َجَلْسُت                               َجَلْسنا

ماضی منفی

ما َخَرَج            ما َخَرَجْت

ما َخَرجا                           ما َخَرَجتا

ما َخَرجوا            ما َخَرْجَن

ما َخَرْجَت                          ما َخَرْجَت

ما َخَرْجُتما           ما َخَرْجُتما

ما َخَرْجُتم            ما َخَرْجُتَنَّ

ما َخَرْجُت                          ما َخَرْجنا
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فعل مستقبل: فعلی است که نشان می دهد کاری در آینده نزدیک یا دور اتفاق خواهد افتاد.

روش ساخت: )سَـ/ سَوفَ + مضارع(

مستقل

َسَیْحُصُد )درو خواهد کرد(               َسـَتْحُصُد

َسـَیْحُصداِن                       َسـَتْحُصداِن

َسـَیْحُصدونَ          َسـَیحُصْدَن

َسـَتْحُصُد                            َسـَتْحُصدیَن

َسـَتْحُصداِن                        َسـَتْحُصداِن

َسـَتْحُصدوَن                       َسـَتْحُصدَن

َسـَأْحُصُد                             َسـَنْحُصُد

مضارع مثبت

َیْسَمُع                                 تَسَمُع

َیْسَمعاِن                             تَْسَمعاِن

َیْسَمعوَن                            َیْسَمْعَن

تَْسَمُع                                 تَْسَمعیَن

تَْسَمعاِن                             تَْسَمعاِن

تَْسَمعونَ                           تَْسَمْعَن

َأْسَمُع                                 نَْسَمُع

مضارع منفی

ال َیْسَمُع )نمی شنود(                ال تَسَمُع

ال َیْسَمعاِن                         ال تَْسَمعاِن

ال َیْسَمعوَن                        ال َیْسَمْعَن

ال تَْسَمُع                             ال تَْسَمعیَن

ال تَْسَمعاِن                         ال تَْسَمعاِن

ال تَْسَمعونَ          ال تَْسَمْعَن

ال َأْسَمُع                             ال نَْسَمُع

رُس األوَّل الدَّ
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نکاتی درباره فعل:

1- اگر فاعل )اسم پس از فعل( مذّکر باشد، فعل مذّکر می آید، و اگر فاعل مؤنّث باشد، فعل مؤنّث می آید. 

)فعل از نظر جنس تابع فاعل است( 

مثال:                 َعِمَل  الْعاِمُل فی الَْمصَنِع.    /     َخَرْجِت  الّطالَِبُة ِمَن الَْمدَرَسة.

2- اگر فاعل، مثنی یا جمع هم باشد، فعل به شکل »مفرد« به کار می رود؛ 

اُب َعَلی الَْأرِض. مثال:                 َیْسَمُع  الّطالِباِن کاَم الُْمعلِِّم.   /   َیْجِلُس  الطُّ

                          تَْسَمُع  الّطالَِبتاِن کاَم الُْمَعلَِّمِة.  /   تَْجِلُس   الّطالِباُت َعَلی اأَلرِض.

کلمات پرسشی: کلماتی هستند که برای پرسش درباره مواردی همچون: زمان، مکان، چگونگی، چرایی و ... 

به کار می روند؛ تعدادی از آن ها عبارتند از:

َأ )آیا(/ َهل )آیا( / َمتی )ِکی( / َأْیَن )کجا(/ َکْم )چند، چقدر(/ َکْیَف )چگونه(/ إِلی َمتی )تا ِکی(/ إِلَی َأْیَن )به کجا(/ 
لماذا )چرا(/ َمْن )چه کسی(/ ما )چه چیزی(/ أّی )کدام(

نکات:

1- در پاسخ به سؤاالتی که با »َأ« و »َهل« شروع می شوند از »نََعم« و »ال« استفاده می شود.

2- در پاسخ به سؤاالتی که با »أیَن« شروع می شوند از »َخْلَف، َأماَم، َفوَق، تَْحَت، َجْنَب، ِعْنَد، َعَلی الَْیمین،َعَلی 
الْیسار، بَیَن، فی، َعَلی و ....« استفاده می شود.

3- در پاسخ به سؤاالتی که با »َمتی« شروع می شوند از کلماتی که بیانگر زمان هستند استفاده می شود؛

 مانند:  اَلیوَم، غداً، َأْمِس، صباحًا، َقْبَل َیوٍم، َقْبَل ُأسبوٍع، بَْعَد ُأسبوٍع و ....

4- کلمه پرسشی »َکْم« برای پرسش از ساعت و مقدار به کار می رود.

فعل مذکر   فاعل)مذکر(                                             فعل مؤنث   فاعل)مؤنث(

فعل مفرد       فاعل)مثنی(                                             فعل مفرد      فاعل)جمع(

فعل مفرد       فاعل)مثنی(                                             فعل مفرد      فاعل)جمع(
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اعداد 

به دو دسته ی »اصلی« و »ترتیبی« تقسیم می شوند. )در حیطه ی کتاب هشتم(

 

اَلَْألواُن )رنگ ها(:

َأَحَد َعَشَر

إِثنا َعَشَر

َعَشَرة

تِْسَعة

ثَمانَیة

َسْبَعة

ِستَّة

َخمَسة

َأربََعة

ثَاثَة

إِثناِن

واحد

یازده

دوازده

ده

نه

هشت

هفت

شش

پنج

چهار

سه

دو

یک

اصلــــی

اَلْحاِدَی َعَشَر

انَِی َعَشَر اَلثَّ

اَلعاِشر

اَلّتاِسع

الّثاِمن

اَلّسابِع

اَلّساِدس

اَلخاِمس

اَلّرابِع

اَلّثالِث

اَلّثانی

ُل الَْأوَّ

اَلْحاِدَیَة َعَشَرَة

اَلّثانَِیَة َعَشَرَة

اَلعاِشَرة

اَلّتاِسَعة

الّثاِمَنة

اَلّسابَِعة

اَلّساِدَسة

اَلخاِمَسة

ابَِعة الرَّ

اَلّثالَِثة

اَلّثانَیة

اَلُْأولَی

یازدهم

دوازدهم

دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

یکم

تــرتیبــی

مؤنثمذکر

رُس األوَّل الدَّ

معادل فارسی
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ْبت اَلسَّ

)شنبه(

اَلُْجُمَعة

)جمعه(

 اَلَْخمیس

 )پنج نشبه(

 اَلَْأْربِعاء

 )چهارشنبه(

 اَلثُّاثاء

)سه شنبه(

 اإَلثَْنیِن

 )دوشنبه(

 اأََلَحد

)یکشنبه(

أَیّاُم الُْأسبوِع 

)روزهای هفته(

اَلَْألواُن )رنگ ها(

1- اَلَْأزَرُق    )آبی(                2- اَلَْأْخَضُر  )سبز(                 3- اَلَْأْحَمُر   )قرمز(   

4- اَلَْأْسَوُد   )سیاه(                5- اَلَْأبَیُض )سفید(                6- اَلَْأْصَفُر  )زرد(

نَةِ )فصل ها( ُفصوُل السَّ

تاُء    )زمستان( یُف   )تابستان(          3- اَلَْخریُف  )پاییز(         4- اَلشِّ بیُع     )بهار(           2- اَلصَّ 1- اَلرَّ
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1- در کدام گزینه ترجمه ی هر سه واژه صحیح است؟

الف( رابِع: چهار- ِعنَدما: نزدشان- َفْحص: معاینه                            

ب( َذنْب: تقصیر- نُصوص: متن- ُصداع: سر درد

ج( َطَرَق: کوبید- طائر: هواپیما- َضْیف: مهمان                            

د( ُعّش: النه- شاّب: جوان- َأْشِربَة: شربت ها

2. جمع کدام کلمه نادرست است؟

الف( َشَجَرة: أشجار                                    ب( ِرسالَة: َرسائل                 

ج( ِذئْب: ِذئاب                                           د( َدْمع: ُدموع

3. مفرد کدام کلمه صحیح است؟

الف( َهؤالِء: هذاِن                                      ب( ُأولئَک: تِلَک            

ج( هاتاِن:هذا                                              د( هذاِن: هِذِه

4. کدام پرسش و پاسخ صحیح است؟

الف( َمْن ُهَو؟ ِهَی َطبیبٌة.                             ب( ما ذلَِک؟ ذلَِک ُجندیٌّ.

ج( َکْم َقَلمًا فی َیِدَک؟ ثَاثٌَة                        د( ِمْن َأْیَن أنِت؟ أنا ُمهنِدَسٌة.

5. ترجمه کدام جمله درست است؟

الف( هذاِن الُْمجاِهداِن ناِجحاِن.                     اینها، رزمندگانی پیروز هستند.

َفِر.            با دوستم از سفر برمی گردم. ب( َسوَف َأرِجُع َمَع َصدیقی ِمن السَّ

ج( بََدَأْت َسعیدُة بِالِحواِر َمَع َزمیَلِتها.              سعیده شروع به گفت وگو با همکاسی اش کرد.

د( َسِمَعْت ِمَن الَْحماَمِة نَْفَس الَْجواِب.                از کبوتر جواب خود را شنید.

تســت با پاســخ

رُس األوَّل الدَّ



17 ابر تســت نهــم

ماِن« چند غلط وجود دارد؟ ماِن صابروَن. ُهم ُمجَتِهداِن فی َأعماِلِهم« با توجه به »اْلُمَعلِّ 6. در جمله ی »هاتاِن اْلُمَعلِّ

الف( 2                       ب( 3                       ج( 4                       د( 5 

7. برگردان عربی فعل های »شنید، نوشتم، خارج شدی« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف( َسِمَعْت، َکَتْبُت، َخَرْجَت                    ب( َسِمَع، َکَتْبنا، َخَرْجِت

ج( َسِمَع، َکَتْبِت، َخَرْجِت                           د( َسِمْعُت، َکَتْبُت، َخَرْجَت

8. کدام عبارت عربی با بیت مقابلش تناسب کامل دارد؟

الف( اَلَْوْحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء. 

آنچه ندارد عوض ای هوشیار             عمر عزیز است، غنیمت شمار

َغِر، کالنَّقِش فی الَْحَجِر.  ب( اَلِْعلُم فی الصِّ

علم چندان که بیشتر خوانی                چون عمل در تو نیست نادانی

ج( أدَُب الَْمرِء َخیٌر ِمْن َذَهِبِه. 

از خدا خواهیم توفیق ادب                  بی ادب محروم ماند از لطف رب

د( َخیُر الُْأموِر َأوَسُطها. 

نه چندان بخور کز دهانت برآید          نه چندان که از ضعف جانت درآید

9. کدام گزینه برای تکمیل جاهای خالی در جمله ی زیر مناسب است؟

»....... َفَتحَتا الْباَب َو ...... َدَخْلَنا الْبیَت.«

الف( ُهما- نَحُن                                           ب( ِهَی- َأنَا     

- أنُتنَّ ج( ُهم- َأنَت                                                د( ُهنَّ

َ
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10. در کدام گزینه فعل درست به کار نرفته است؟

الف( یا إِخَوتی َهْل َکَتْبُتنَّ تَکالیَفُکم.     

ب( یا َأَخواتی َمتی تَْذَهْبَن إِلَی الَْمَدَرَسِة؟

َفَرِة.                       ج( اَلِْإخواُن َذَهبوا إِلَی السَّ

. د( اَلُْأختاِن َسِمَعتا َکاَم الُْأمِّ

11. در جواب سؤال »ماذا َتْلَعْبَن؟« کدام گزینه می آید؟

الف( َألَْعُب ُکَرَة الَْقَدِم .                                ب( َیْلَعْبَن ُکَرَة الَْقَدِم  .       

ج( نَْلَعُب ُکَرَة الَْقَدِم  .                                   د( تَْلَعباِن ُکَرَة الَْقَدِم.

12. ترجمه ی درست کلمات مشخص شده را بیابید. »هم َرَجعوا- َأنِت َعِلْمِت- َاْنتما َسِمْعُتما- ِهَی إْشَتَرْت«

الف( برگشتند، دانستی، شنیدند، خریدی  

ب( برگشتید، یاد گرفتی، شنیدند، خریدی

ج( برگشتید، یاد گرفتی، شنیدید، خرید                          

د( برگشتند، دانستی، شنیدید، خرید

13. توضیحات کدام گزینه صحیح است؟

الف( جمِع سالم »ناِجح«: ناِجحات/ مترادف »َذَهٌب«: َذَهَب          

ب( مترادف »َخْیر«: َأْفَضل/ جمع »َمدیَنة«: ُمُدن

ج( مترادف »َأتی«: أعَطی/ متضاّد »َأْمِس«: اَلَْیوم                        

د( متضاد »َرخیَصة«: غالَیة/ مفرد »بِْنتاِن«: إِبن

رُس األوَّل الدَّ
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ْلُت َأِخی اْلَأْصَغَر« کدام است؟ 14. ترجمه جمله »َقبَّ

           الف( برادر کوچکم را بوسیدم.                   ب( برادرم را که کوچک تر است، بوسیدم.

ج( کوچک ترین برادرم را بوسیدم.            د( برادر کوچک ترم را بوسیدم.

15. عبارت های »َأُخو اْلَموِت« و »َحَیواٌن َنجیٌب« توضیح کدام گزینه است؟

کوُت، اَلَْفَرُس                                ب( النَّوُم، اَلَْأَسُد             الف( اَلسُّ

کوُت، اَلَْأَسُد ج( اَلنَّوُم، اَلَْفَرُس                                          د( اَلسُّ

1- گزینه د                                 رابِع: چهارم/ عنَدما: هنگامی که/ َذنْب: گناه/ نُصوص: متن ها/ َطَرَق: کوبید/ طائر: پرنده

2- گزینه الف                 َشَجرة: َشَجرات/ توجه نمائید که جمع »َشَجر«، »َأشجار« و »َشَجَرة«، »َشَجرات« است.

3- گزینه ب                   هَؤالِء           هذا، هِذِه/ هاتاِن: هِذِه/ هذاِن: هذا

4- گزینه ج                   جواب صحیح در گزینه الف: من هی؟طبیبٌة/ صحیح در گزینه ی ب: َمن ذلک:ذلک 

    ُجندیٌّ /جواب صحیح در گزینه ی د: جمله سوال و جواب با هم سنخیت ندارد. جمله 

     سئوال درباره مکان تولد است و جلمه جواب در پاسخ به شغل است. 

5- گزینه ج                       هذاِن الُْمجاِهداِن: این دو رزمنده/ َسوَف َأرِجُع: برخواهم گشت/ نَْفَس الْجواب: همان پاسخ

6- گزینه ج                    پاسخ درست: هذاِن الُْمَعلِّماِن صابِراِن. ُهما ُمجَتِهداِن فی َأعمالِِهما.

7- گزینه الف                فعل های فارسی به ترتیب: سوم شخص، اّول شخص و دوم شخص هستند، پس گزینه  

                                      الف معادل صحیح آن ها می باشد.

پاسـخ تشریحـی
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8- گزینه د                       با توجه به صورت سؤال که تناسب »کامل« را مطرح کرده، گزینه )د( درست است که بیانگر رعایت اعتدال است.

9- گزینه الف                             با توجه به »َفَتَحَتا« و »َدَخْلنا« گزینه الف درست است.

« در  این گزینه 10- گزینه الف                           با توجه به اینکه إِخَوتی )اِْخَوة + ی( جمع مذّکر است )إْخَوة جمع َأْخ(، فعل »َکَتْبُتنَّ

                                                      نادرست  است و باید »َکَتْبُتم« باشد.

11- گزینه ج                              با توجه به فعل جمله ی سؤال »تَْلَعْبَن« که جمع مخاطب است، بایستی پاسخ با اول شخص جمع باشد.

12- گزینه د      

13- گزینه ب                             الف( جمع سالم »ناِجح«: ناِجحوَن/ َذَهٌب یعنی: طا، در حالی که )َذَهَب: رفت( فعل 

                                                     است. ج( مترادف »َأتی«: جاَء/ د( مفرد »بِْنتاِن«: بِْنت

14- گزینه د                               ترکیب »َأِخی الَْأْصَغر« درست شده است از )أَخ + ی + اَلَْأْصَغر( که کلمه ی »اَلَْأصَغر: کوچک تر«  

َ م می باشد.                                                        برای کلمه ی »َأْخ« صفت است./ ضمیر مّتصل » ی « به معنای: من یاـ 

َّومُ أَخُو الْمَوتِ« و با توجه به با نجابت و نژاده بودن اسب، گزینه  )ج( درست است. 15- گزینه ج                               با توجه به حدیث »اَلْن

1- ترجمه ی کدام واژه صحیح است؟

 الف( آلَِهة: خدا                                          ب( اَلَْمرء: زن          

ج( ُفرشاة: مسواک                                     د( َرخیص: بی ارزش

2- جمع کدام کلمه درست است؟

الف( َمَرَض: َمرضی                                   ب( َفْرخ: َأفراخ   

 ج( ُکرسّی: َأکراس                                      د( َسَمک: ُسموک

تســت بدون پاســخ

رُس األوَّل الدَّ
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3- مترادف کدام کلمه  نادرست است؟

الف( َأّول: أولی                                          ب( ُأّم: والد        

 ج( وراَء: َخلَف                                           د( بُستان: َحدیَقة

4- متضاد کدام کلمه درست است؟

الف( َقبیح ≠ بَعید                                       ب( َصَرَخ ≠ َصَدَق                

ج( َضِحَک ≠ َفِرَح                                      د( بَْیع ≠ ِشراء

5- ترجمه ی کدام جمله درست است؟

الف( اَلَْغریُب َمْن لَیَس لَُه حبیٌب.             غریب، دوستی ندارد.

ب( َهْل تَقوُل لَنا ما بَِک؟                        آیا به من می گویی چه اتفاقی افتاده است؟

ج( ِهَی َسَتْطُبُخ طعامًا َو نَحُن نَأُکُلُه.            او غذایی خواهد پخت و ما آن را می خوریم.

ِه.              مادر اسب کوچک، تصمیمش را فهمید. غیُر َقْصَد ُأمِّ د( َفِهَم الَْفَرُس الصَّ

6- کدام عبارت با ضرب المثل مقابل آن تناسب مفهومی ندارد؟

الف( َعَلیَک بِمداراِة الّناِس.                                          هر دست که دادیم، از آن دست گرفتیم.

واِء َقلیُله َیْنَفُع َو کثیُرُه قاتٌِل.              سخن کم گوی تا در کار گیرند/ که در بسیار،               ب( اَلْکاُم  َکالدَّ

                                                                                              بد بسیار گیرند.

ج( ُسکوُت اللِّساِن ساَمُة الْإنساِن.              زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد

کوُت              جواب ابلهان خاموشی است. د(ُربَّ َکاٍم َجوابُُه السُّ
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7- کدام گزینه برای جای خالی در عبارت زیر مناسب است؟

َفَرِة فی الُْأسبوِع الْقاِدِم«    »أنا َو َصدیقی .... إِلَی السَّ

الف( َذَهْبنا                                                   ب( َأذَهُب               

ج( َذَهْبُت                                                     د( َسَنْذَهُب

8- کدام فعل را نمی توان برای مؤّنث به کار برد؟

الف( تَْخُرُج                                                  ب( ال نَْکُتُب           

ج( ما لَِبْسُتم                                                 د( ما َذَهْبُت

9- در کدام گزینه همه ی فعل ها مخصوص اّول شخص است؟

الف( نََظْرُت، َأْسَمُع، َسَأْرِجُع                      ب( تَْنُظُر، َرَجْعنا، َسَأْشَرُح

ج( تَْعَملیَن، َخَرْجِت، َحِفْظنا                         د( َخَلْقَت، نَْرَفُع، َحَرْسُت

10- در کدام گزینه ضمیر و فعل با هم تناسب دارند؟

الف( ِهَی َجَلْسِت                                          ب( َأنِت تَعَملیَن          

ج( نَحُن نََظرُت                                             د( أنُتما َرَجعُتم

11- کدام گزینه از نظر قواعد دستوری، صحیح است؟

هاُت، ناِجحاٌت. الف( َهؤالِء اأََلوالُد، ُمِجّداٌت.                      ب( ُأولئَک الُْأمَّ

ج( هاتاِن الَْبیتاِن، َجمیَلتاِن.                        د( َهؤالِء اأَلطفاُل فی ذلَِک الُْغرَفِة.

رُس األوَّل الدَّ
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12- افعال کدام گزینه به ترتیب مناسب جاهای خالی در عبارت زیر است؟

»یا ُأْختی! َهْل ..... واِجباتِِک؟ نََعم ............ واِجباتی.«

الف( َکَتْبَت، َکَتْبُت                                      ب( َکَتَبْت، َکَتْبُت             

ج( َکَتْبِت، َکَتْبِت                                         د( َکَتْبِت، َکَتْبُت

ساَلَة؟ ..... ِلْلُمدیَرِة.« گزینه مناسب برای جای خالی کدام است؟ 13- در عبارت »ِلَمْن َیْکُتْبَن هِذِه الرِّ

الف( ُهما َیْکُتباِن                                         ب( ُهْم َیْکُتبوَن                 

ج( ُهنَّ َیْکُتْبَن                                              د( َأنُتنَّ تَْکُتبَن

14- در کدام گزینه اسم جمع مؤّنث به کار رفته است؟

الف(آیاُت ا    هلل ِ َکثیرٌة فی الَْأرِض.                 

ب( یا َأیُّها الَّذیَن آمنوا ال تَدُخلوا بُیوتًا َغیَر بُیوتُِکم.

ج( َحِفظُت َأبیاتًا ِمن َقصائِد َسعدیِّ                        

. د( یا َأْیُها الَّذیَن آَمنوا ال تَرَفعوا َأصواتَُکم َفوَق َصوِت النَّبیِّ

15- کدام گزینه مناسب جای خالی برای عبارت »َهْل .... ذِلَک اْلِبْنَت یا َأَخواتی؟« است؟

الف( تَعِرفیَن                                               ب( تَعِرفوَن             

ج( تَعِرفاِن                                                   د( تَعِرْفَن
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متن زیر را بخوانید و ترجمه کنید، سپس به سؤاالت آن پاسخ دهید.

َأْطُلُب  لِذا  نَْخِدُمُه؛  َو  الِْإنساِن  َمَع  نَعیُش  »نَحُن  لَِولَِدها:  الَْفَرِس  ُأمُّ  قالَْت  َقرَیٍة.  فی  ِه  ُأمِّ َمَع  َصغیٌر  َفَرٌس  کاَن 

َیخاُف  نَهراً،  َطریِقِه  فی  ُیشاِهُد  َو  غیِر  الصَّ الَْفَرُس  َیْذَهُب  الْمجاِوَرِة.«  الَْقرَیِة  إلی  الَْحقیَبِة  هِذِه  َحْمَل  ِمنَک 

الَْفَرُس َو َیسَأُل بََقَرًة واِقَفًة َجْنَب الَنّهِر: »َهْل َأقِدُر َعَلی الُعُبوِر؟« اَلَْبَقَرُة تَقوُل: »نََعم؛ لَیَس النَّهُرَعمیقًا.« و لکنَّ 

غیُر  الصَّ الَْفَرُس  َیْرِجُع  جوِع.«  بالرُّ َعَلیَک  الماِء،  فی  َسَتْغَرُق  أنَت  غیُر،  الصَّ الَفَرُس  َأیُّها  »ال؛  َیقوُل:  نجاَب  السِّ

َیْفَهُم  َیکِذُب؟«  َمْن  َو  َیْصُدُق؟  َمْن  ال؟  َأْم  الُعبوِر  َعَلی  َأتَقِدُر  رأُیَک؟  ُهَو  »ما   : الُْأمُّ تَقوُل  ِه.  لُِأمِّ َة  الِْقصَّ َیشَرُح  و 

الَْجدیَدِة. لِلتَّجِربَِة  َیْفَرُح  َو  بُِسهولٍَة  ْهَر  النَّ َیْعُبُر  َو  ِه  اُمِّ َقْصَد  غیُر  الصَّ الَفَرُس 

د 1 متــــــــــن آَورْ

رُس األوَّل الدَّ

1-»آَورْد« در ادبیات کهن فارسی،یعنی:»َرزم،جنگ« و »آوردگاه« که در شاهنامه فردوسی به کار رفته یعنی »َرزمگاه«
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1-  اگر بخواهیم برای متن عنوانی برگزینیم به نظر شما کدام عنوان با متن باال تناسبی ندارد؟

الف( اعتماد به نفس                                   ب( فایده مشورت              

ج( احترام به نظر دیگران                           د( نتیجه خودرأیی

2-  مطابق متن کدام ویژگی در اسب کوچک وجود ندارد؟

الف( کمک به فقرا                                       ب( فرمان پذیری               

 ج( تواضع                                                   د( احترام به پدر و مادر

3-  در عبارت داخل گیومه )سطر یک و دو( چند فعل مضارع وجود دارد؟

الف( 2                                                         ب( 3                  

ج( 4                                                            د( 5 

4- ترجمه فعل مشخص شده در متن کدام است؟

الف( غرق خواهد شد                                 ب( غرق می شود                

 ج( غرق خواهی شد                                   د( غرق می شوی

5- دو کلمه متضاد در متن یافته و در جای مشخص شده بنویسید.       

 

غیِر.             درست                   نادرست 6-  َطَلَبِت اْلَبَقَرُة َحْمَل اْلَحقیَبِة ِمَن الَفَرِس الصَّ

سـواالت امتحـانی


