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رُس الخاِمُس  َالدَّ

تمرین 1 :  معنی لغات زیر را بنویسید:

االن دیگر وسط های سال است و کم کم داریم می رسیم به امتحان نوبت اول .... مطمئنم که کلی عربی یاد گرفتید آن 
هم به سبک عّمار ... سبک باحال عربی یاد گرفتن، بدانید که این کتاب ها را با عشق برایتان آماده کرده ایم. پس شما هم 

با عشق از آن ها استفاده کنید ... در این درس با فعل نهی یا همان دستوری منفی آشنا می شوید ... 

َمصیر :    جاء:   الرَّ غابَة:   مع:   السَّ

تمرین 2 :  نام هر یک از تصاویر را از میان کلمات روبرو بنویسید: )أسد ـ ثَعَلب ـ َکلب ـ الغزالَة ـ الحماَمة(

تمرین 3 :  موارد خواسته شده را برای هر کلمه بنویسید:

َحدیقةإذا َکثَُر مترادف مترادفمتضادمتضادالیَأس

تمرین 4 :  معنی درست هر عبارت را مشخص کنید:

َح َجرَّ
 زخمی شد

زخمی کرد

کوشیدن

تالش کرد  ِکبَرحاَوَل
بزرگسالیساکت شد

بزرگ کردساکت کرد
َسَکَت

ْر )صفحۀ 50 کتاب درسی(  إْسَمْع و َکرِّ

)فایل صوتی: 905 (

الّرجاء

الّرجاء
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تمرین 5 :  در هر گروه کلمه ناهماهنگ را معین کنید:

األَسد       النّجاح         الثّعَلب       الُغراب     َحلوانـّي       َخبّاز          َحّداد        ُمساَعدة

تمرین 6 :  پس از شنیدن فایل صوتی لطفا جاهای خالی را در ترجمه کامل کنید:

   الّرجاُء
  کانَت مجموعٌة ِمن الحیواناِت فـي غابٍَة: األَسُد و الثّعَلُب و الّذئُب و الَغزالَُة و الَکلُب و ...

و آهو و  و ...  گروهی از حیوانات در  بودند:  و روباه و 

فـي یوٍم من األیّامِ  جاَء ِستُّة َصیّادینَ  و َحَفروا ُحفرًة عمیقًة ثُمَّ َستَروها لَِصیِد الحیوانات و بیعها لحدیقِة الحیواناِت.

 در روزی از روزها  آمدند و  را کندند. سپس آن را برای  و فروش آن ها به  پنهان کردند.

َُّهنَّ َسِمعَن ِمن بَعیٍد أصواَت الصیّادین. َوقََع ثعلٌب و غزالٌَة فـي الُحفَرِة بغتًَة، فََطلبا ُمساَعَدًة. لِکنَّ الحیواناِت َهَربَن ألن

 روباهی و آهویی ناگهان  ، پس  خواستند. اما حیوانات  چون آن ها صدای  را از دور شنیدند.

  حاَوَل الثَعَلُب و الَغزالَُة لِلنّجاِة. بَعَد دقائِق، قالَت َحماَمٌة للثَعَلِب: »ال فائدَة للُمحاولة. ال تَصَعد.«

»  روباه و  برای نجات  . بعد از چند دقیقه  به روباه گفت: » نیست. 

حَت بََدنََک.« و قاَل َکلٌب للغزالِة: »ال رجاَء لِنَجاتِِک. ال تصعدي. أنِت ال تَقِدرین.   » أنَت ال تَقِدُر. لََقد َجرَّ

«. و سگی به آهو گفت: »هیچ  برای نجات تو نیست.  . تو نمی توانی.  » تو  . بدنت را 

حِت بََدنَِک.« حاَوَل الثّعَلُب و الغزالَُة الُخروَج َمّرًة اُخری و لکن بدوِن فائدة. یَئَِسْت الغزالَُة .    لََقد َجرَّ

   بدنت را  .« روباه و آهو بار دیگر برای بیرون رفتن  اما  . آهو  .

  َو بَِقیَت فـي مکانِها و لکنَّ الثَعَلَب حاَوَل کثیراً. قالَت لَُه الحمامُة: »أنَت ال تَقِدُر، لَِم تُحاِوُل؟! إقبَل مصیرَک!«

، چرا  ؟!  را قبول کن.«  و در جای خود  اما روباه بسیار  . کبوتر به او گفت: »تو 

مِع.   لِکنَّ الثَعَلَب َخَرَج ِمن الُحفَرِة. فـي ذلک الوقِت َوَصَل ُهدُهٌد و قاَل: »أنا أعِرُف هذا الثّعَلَب. هو ثقیُل السَّ

 اما روباه  خارج شد. در آن هنگام هدهدی رسید و گفت: »من  ، او  است. 

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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ُعُه علی الُخروِج.« قالَت الحیواناُت: »نَحُن َظَلمنا الغزالََة. َعَلینا بُِمساَعَدتِها.«     ُهَو َظنَّ أّن الحماَمَة تَُشجِّ

 او  که کبوتر او را برای خروج  .« حیوانات گفتند: »ما به آهو  . باید  .«

    قالَت الحماَمُة للغزالَِة: »اُخُرجـي. أنِت تقدریَن علی الُخروِج بِسهولٍَة. ال تَیأسی.«

 کبوتر به آهو گفت:»  . تو  می توانی بیرون بیایی.  .« 

، َوَجَد«.     حاَولت الغزالَُة مّرًة اُخری فََخَرَجْت و فَِرَحِت الحیواناُت. قال رسوُل اهلل )ص(: »َمن َطلب شیئًا و َجدَّ

 آهو یک باردیگر  پس  و حیوانات  . پیامبر خدا )ص( فرمود: » «.

نادرست  درست   1( کانَت تَعیُش الحیواناُت فـي حدیقِة الحیواناِت.   

نادرست  درست   2( الصیّادون ما َستَروا الُحفَرَة للصیِّد.     

نادرست  درست   3( کان هدف الصیّادیَن بیع الحیواناِت.     

نادرست  درست   4( َوقََع الثَعَلُب فـي الحفرِة أّواًل و بعَدُه الغزالَُة.    

نادرست  درست   5( یَئَِست الَحماَمُة من خروج الثعلِب و الغزالِة.   

نادرست  درست   مِع.      6( کانَت الغزالَُة ثقیَلَة السَّ

نادرست  درست   7( َخَرَج الثَعَلُب من الحفرِة قَبَل الغزالَِة.    

نادرست  درست   َعت الثَعَلَب علی الُخروِج.    8( الحماَمُة َشجَّ

        أیَن کانَت مجموَعُة الحیواناِت؟        

         کم صیّاداً جاَء لِصید الحیواناِت؟       

         لماذا الحیوانات َهَربَن؟        

         َهل حاَوَل الثَعَلُب و الغزالَُة للنّجاِة؟       

         َمن َعَرَف الثعَلَب؟         

         ما قالَت الحیوانات بَعدَ  کالِم الُهدُهِد؟       

َخَرَجِت الغزالَُة ِمن الحفرِة فـي النّهایَة؟                 أ

تمرین 7 : باتوجه به متن تمرین 6 درستی یا نادرستی عبارات زیر را معین کنید:

تمرین 8 : باتوجه به متن تمرین 6 به سواالت زیر پاسخ دهید:
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شیطنت نکنید ... آن کار را نکنید .... بازی نکنید ... چیه؟ باز ترسیدید؟ .... نترسید این ها نمونه هایی از فعل های نهی در زبان فارسی اند 
... فعل نهی که موضوع قواعد این درس است همان فعل دستوری منفی زبان فارسی است ... ساختن این فعل ها ساده است. 

نگاه کنید:
تَخرُج )بیرون می روی(     به ابتدای فعل »ال« اضافه کنید و آخر فعل را ساکن نمایید.   ال تَخُرجْ )بیرون نرو(    أنَت  

تَخُرجیَن )بیرون می روی(   به ابتدای فعل »ال« اضافه کنید و »ن« را از آخر فعل حذف کنید.   ال تَخُرجـي )بیرون نرو(    أنتِ 

          فعل أمر        فعل نهی      فعل مضارع منفی   

            ترجمه               ترجمه                            ترجمه  

          فعل أمر        فعل نهی      فعل مضارع منفی   

            ترجمه               ترجمه                            ترجمه  

   یا حبیبَتی، اُسُکتی، ال تَصُرخـي.           یا حبیبی، ال تَلَعب فـي الّشاِرع، إذَهب إلی البیِت.

التَکِذب تَکِذُب   التَکِذبـي   1( اُصُدق فـي حیاتَِک و  أبَداً.   

إزَرعـي التَزَرع   2(  الّصداقََة و ال تَزَرْع الَعداَوَة.     إزَرع  

التَلبِس التَلِبسـي   التَلبِسیَن   3( إلِبسـي فُستانًا أبیض و  فُستانًا أسود.  

التَعَمل إعَملـي   4(  واجباتَِک بِدقٍّة.       إعَمل  

التَخُرُج اُخُرجـي    التَخُرجـي  5(  ِمن البیِت، فـي هذا الهواَء الباِرِد.  

تمرین 10 : باتوجه به تصاویر جمالت را ترجمه کنید:

تمرین 9 : از متن تمرین 6 برای دو صیغه زیر یک فعل نهی، یک فعل أمر و یک فعل مضارع منفی بیابید و ترجمه کنید:

قواعد

تمرین 11 : برای هر عبارت فعل مناسب را انتخاب کنید:

أنَت

أنِت

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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الَمصیُر     االنساُن الّذي ال یَسَمُع َجیّداً.          

األَسُد     مکاٌن فـي المدینِة لمشاَهَدِة الحیواناِت.       

الصیّاُد     نهایَُة حیاُة ُکلِّ إنساٍن.           

ثقیُل الّسمِع     الحیواُن الّذي هو سلطاُن الغابَِة.          

الُمحاَولَة عی و المواَصلة للنّجاح فـي الَعَمل.             السَّ

الغابَة     هو الّذي یَقتُُل الحیواناِت.           

                حدیقة الحیوانات

 
َمکة ـ الفیل ـ الُعصفور ـ األسد ـ الَکلب ـ الّزرافة ـ الثَعَلب ـ الُغراب   الِذئب ـ الَحماَمة ـ الَفَرس ـ السَّ

 .4    .3    .2       .1   

 .8    .7    .6       .5  

  .11       .10         .9       

تمرین 13 :  نام هر حیوان را زیر آن بنویسید:

تمرین 12 : هر توضیح را به کلمه مربوطه وصل کنید:
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ب( َمن َسَأَل فـي ِصغِرِه أجاَب فـي ِکبَِرِه. الف( قوُل ال أعَلُم نِصُف الِعلِم.   

1.  کسی که در کودکی سوال بپرسد در بزرگی به پاسخش می رسد. 1.   گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.   

2.   هر کس در کودکی سوال کند در بزرگی پاسخ می دهد. 2.   نیمی از دانش دانستن ندانستن است.   

د( َجماُل الِعلِم نَشُرُه و ثََمَرتُه الَعَمُل بِِه. ج( ُکلُّ شیٍء یَنُقُص باإلنفاِق إاّل الِعلَم.   

1.   زیبایی دانش منتشر کردن آن است و نتیجه اش عمل به آن. 1.   هر چیزی به خاطر انفاق کم می شود حتی دانش. 

2.   دانش زیباست که منتشر شود و به آن عمل شود. 2.   همه چیز با بخشش کاسته می شود جز دانش. 

هـ( أیّها النّاُس إعَلموا أنَّ کماَل الّدیِن َطَلُب الِعلِم و الَعَمُل بِِه.    

1.  ای مردم می دانید که کمال دین در خواستن دانش و عمل است.    

2.  ای مردم بدانید که کمال دین طلب دانش است و عمل به آن.    

ال        حقیبَتَِک  ُهناَک     تَجَعْل  

       فاسُکْت  إذا     َغِضبَت

کانت طویلًة ِجّداً!     یا حمیُد َهل َذَهبَت إلی حدیقة الحیوانات؟    

نعم، شاهدتُُه! َهل َرأیَت األَسَد و الفیَل و الّزرافَة؟      

الطاووس کان أجَمَل الحیواناِت. کیف کانَت الّزرافَة؟        

نِة الماضیِة. نََعم، َذَهبُت إلی ُهناَک فـي السَّ َهل شاَهدَت ثَعَلبًا؟        

عفواً، إذَهب حتمًا! ما هـي ِصَفُة الثَعَلِب؟       

نَعم، رأیُت ُکلَّ الحیواناِت. ما هو أجَمُل الحیواناِت؟       

الثّعَلُب حیواٌن مّکاٌر. شکراً، سوف َ أذَهُب إلی هناک مع أبی.      

تمرین 14 : ترجمه درست را برای هر عبارت انتخاب کنید:

تمرین 15 : با کلمات زیر جمله بسازید:

تمرین 16 : مکالمۀ زیر را به هم وصل کنید:

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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1( در کدام گزینه تمام کلمات از یک گروه نیستند؟

ـ  أیّام ـ لیالـي 2.  ُشهور  1.  َحَطب ـ نار ـ ُدخان    

4.  ریح ـ َمَطرـ َسحاب 3.  أحَمر ـ أصفر ـ أکبر    

2( معنی کدام گزینه غلط است؟

2.  یُحاِوُل: تالش می کند  : می کوشد     1.  یَِجدُّ

4.  یَنُقُص: کم می کند ُع: تشویق می کند     3.  یَُشجِّ

3( کدام توضیح نادرست است؟

2.  َمصیر: عاقِبَُة اإلنساِن فـي حیاتِِه. 1.  الَکلُب: حیواٌن یَحُرُس أمواَل النّاِس.  

مِع: الّذي ال یَسَمُع جیّداً. 4.  ثقیُل السَّ 3.  الُمحاَولَة: التََعلُّم فـي الحیاِة للمستقبل.  

4( ترجمه کدام عبارت درست است؟

ُع الثَّعَلَب: گمان می کند که کبوتر روباه را تشویق می کند! 1.  َظنَّ أنَّ الحماَمَة تَُشجِّ

2.  الّصیّادون َحَفروا حفرًة عمیقًة و َستَروها: شکارچیان حفره عمیقی حفر کردند و آن را پنهان نمودند!

3.  ال فائدة للُمحاولَة. ال تَصَعد: تالش تو بی فایده است، باال نیا!

َُّهنَّ َسِمعَن أصواتًا ِمن بعید: حیوانات فرار می کنند زیرا صداهایی را از دور شنیدند. 4.  الحیوانات َهَربَن أِلن

5( در کدام گزینه دو فعل أمر و نهی به کار نرفته است؟

2.  یا ِطفَلُة اُسُکتـي و ال تَصُرخی! 1.  إزَرْع الّصداقََة ال تَزَرْع العداوَة!   

4.  اُصُدْق فـي حیاتک و ال تَکِذْب أبدا!ً 3.  إلبَْس المالبِس المناِسبَة لماذا ال تَلبُِس قمیصًا؟! 

« می باشد؟ 6( کدام گزینه مترادف »َجدَّ

4.  نََقَص 3.  َسَکَت   2.  حاَوَل   َع   1.  َشجَّ

7(  کدام گزینه فعل نهی این فعل است؟ »تَخُرجیَن«

4.  ال تَخُرج 3.  ال تَخُرجـي   2.  اُخُرج   1.  اُخُرجـي  

8( أیَن یَذَهُب النّاُس لُِمشاَهَدة الحیواناِت؟

4.  البُستان 3.  الَقریَة   2.  حدیقة الحیوانات  1.  الغابَة  

پرسش های چهار گزینه ای
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9( کدام گزینه از لحاظ مفهوم با سایر گزینه ها همخوانی ندارد؟

ََّک تعیُش أبداً و اعَمل ِلخرتَِک َکأنَّک تموُت َغَداً. 1.  إعَمل لُِدنیاک َکأن

2.  أیّها النّاُس إعَلموا أّن کماَل الّدیِن َطَلُب الِعلِم و الَعَملُ  بِِه.

3.  جماُل الِعلِم نَشُرُه و ثََمَرتُُه الَعَمُل بِِه.

4.  ُکلُّ شیٍء ینُقُص علی االنفاِق إاّل الِعلَم.

10( کدام گزینه غلط است؟

2.  الفیُل حیواٌن کبیٌر! 1.  الثّعلُب حیواٌن مّکاٌر!   

4.  العصفوُر طائٌر صغیٌر! 3.  الذئُب حیواٌن نجیٌب!   

لکید پرسش های چهارگزینه ای

5ـ 3   4ـ 2   3ـ 3   2ـ 4   1ـ 3  

10ـ 3 9ـ 1   8ـ 2   7ـ 3   6ـ 2  

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم  بارمسؤال

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید:                   1  .1

          الف(           ب(                        ج(               د(

موارد خواسته شده را بنویسید.                 1  .2

ب( َجدَّ  مترادف الف( َسَکَت  متضاد      

د( عاقِبَة  مترادف ج( َصَداقَة  متضاد      

عبارت های زیر را ترجمه کنید:                  4  .3

مِع.  الف( َظنَّت الغزالَُة إنُّه ثقیُل السَّ  

ب( ما َستََر الّصیّادوَن الُحفَرَة فـي الغابَة.   

ج( ال تَحَزن إنَّ اهللَ َمَعنا.   

د( اُصُدق فـي حیاتِک و ال تَکِذب.   

 

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید.                0/5  .4

ب( قَوُل ال أعَلُم نِصُف الِعلِم. الف( جماُل الِعلِم نَشُرهُ و ثََمَرتُُه الَعَمُل بِِه.      

1.  گفتن ندانستن نیمی از دانش است. 1.  زیبایی دانش منتشر کردن آن و نتیجه آن عمل به آن است.   

2.  گفتن نمی دانم نیمی از دانش است. 2.  زیباتر از دانش منتشر کردن آن است و نتیجه آن عمل به آن.   

در هر گروه کلمه ناهماهنگ را معین کنید.              0/5  .5

الف(   جاِمَعة         َملَعب        فاِکَهة         َمدرَسة   

ب(    َحَطب          نار            ُدخان         نَجاح  
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم  بارمسؤال

متن زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید:                              2  .6

فـي یوٍم ِمن األیّاِم جاَء ِستَُّة صیّادینَ  إلی الغابَِة و َحَفروا َحفرًة عمیقًة ثُمَّ َستَروها لِصیِد الحیوانات و بیعها لحدیقة     

الحیواناِت. لکّن الحیوانات عندما َسِمعَن أصواَت الصیّادیَن َهَربَن جمیعًا.  

ب( ما فََعل الصیّادوَن؟ الف( َکم صیّاداً جاء إلی الغابَة؟     

د( لماذا الحیواناُت َهَربَن؟ ج( هل الصیّادوَن َستَروا الحفرَة؟     

در عبارت های زیر فعل نهی را بیابید و سپس معنی کنید.              1   .7

َّنا ال تَجَعلنا َمَع القوِم الّظالمین.  الف( َرب  

ب( ال تَحَزنـي سوَف اُساِعُدِک.   

مِع ـ األَسد ـ الّذئُب         2 هر کلمه را مقابل توضیح مربوطه بنویسید: الُمحاَولَة ـ الکلُب ـ ثَقیل السَّ  .8

ب( الحیوان الّذي یَحُرُس أمواَل النّاِس:  الف( اإلنساُن الّذی ال یَسَمُع جیّداً:    

د( الّسعی و االجتهاد و مواَصَلة الَعَمِل:  ج( هو سلطان الغابَة:     

فعل مناسب را در جای خالی قرار دهید و آن را معنی کنید.              1   .9

)اُتُرک ـ ال تَتُرک ـ ال تَتُرکی( الف( إسَمع کالَم اُستاِذَک و  الّدرَس.     

ب(  فـي حیاتِِک و ال تیأسی.   )إجتَهدی ـ ال تَجتَهدی ـ إجتَِهد(  

مکالمه زیر را به هم وصل کنید:                 1   .10

1( بالّسیّارِة أو بالحافَِلة! الف( عفواً، أیَن حدیَقُة الحیواناِت؟      

2( فـي حدیَقِة إَرم. ب( هل ُهناک أَسٌد؟       

3( عفواً، مع الّسالمة! ج( کیف  أذَهُب إلی ُهناک؟       

4( نعم، هناک مجموعٌة من الحیوانات. د( شکراً جزیاًل یا أخـي!       

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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ارزشیابی تکوینی درس پنجم 

باکلمات زیر یک جمله بسازید:                 1  .11

ـ  الّشارع ـ ال تَلَعب ـ یا حبیبـي   * فـي   

مکالمه 
2 نمره

روخوانی
3 نمره

موفق و پیروز باشید.

 الف( ثَعَلب        ب( فََرس            ج( ذئب              د( حماَمة

الف( َصَرَخ        ب( حاَوَل            ج( َعداَوة             د( َمصیر

الف( آهو گمان کرد که او کم شنوا است.
ب( شکارچیان حفره را در جنگل پنهان نکردند.

ج( ناراحت مشو خدا باماست.
د( در زندگی ات راست بگو و دروغ نگو.

ب( 2 الف( 1   

ب( نَجاح الف( فاِکَهة   

1

2

4

3

5

7

8

9

10

11

الف( ستـة صیّادیَن. 
ب( َحَفروا حفرًة فـي الغابَِة.
ج( نََعم، هم َستَروا الَحفرة.

د( أِلّن الحیواناِت َسِمعَن أصواَت الّصیّادیَن.

ب( ال تَحَزنـي )ناراحت نشو( الف( ال تََجعل )قرار نده( 

مِع       ب( الَکلُب       ج( األَسُد       د( الُمحاَولَة  الف( ثقیُل السَّ

ب( إجتَِهدي )تالش کن( الف( ال تَتُرک)ترک نکن( 

الف( 2         ب( 4                 ج( 1               د( 3

یا حبیبـي ال تَلَعب فـي الّشاِرِع.

6

بارمسؤال
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آزمون نوبت اّول عربی نهم  بارمسؤال

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید:                   1  .1

          الف(           ب(                        ج(               د(

موارد خواسته شده را بنویسید:                  1  .2

ب( فَجَأًة  مترادف الف( یَمین  متضاد     

د( عاقِبَة  مترادف ج( َشقاَوة  متضاد     

عبارت های زیر را ترجمه کنید:                  4  .3

الف( ُکلُّ شیٍء ینُقُص علی اإلنفاِق إاّل الِعلَم.   

َُّه ماحَدث شیٌء.  ب( إسَمعوا کالمـي و أعملوا کأن  

ج( بََدأ بالبُکاءِ  و قَبََّل أخاُه و اعتََذَر.   

ي َحلَّ ِصعابـي.  أساُل َربِـّ د( أقَرأ باسم اهللِ کتابـي    

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید.                   1  .4

ب( ُحسُن األَدِب یَستُُر قُبَح النََسِب. الف( ال خیَر فـي قوٍل إاّل َمعَ  الِفعِل.     

1.  اخالق خوب از اصل و نسب زشت بهتر است. 1.  هیچ خیری در سخنی نیست مگر با عمل.    

2.  باادب بودن زشتی اصل و نسب را می پوشاند. 2.  هیچ گفتار خیری با کار همراه نیست.    

ج( ال یَشُکُر اهللَ من ال یشُکُر النّاَس.     

1.  هیچ تشکری از خدا نیست مگر تشکر از مردم.   

2.  از خدا شکرگزاری نمی کند آن کس که از مردم شکرگزاری نمی کند.   

2.  کاری جز تحقیق ندارم. 1.  هیچ کاری مانند پژوهش نیست.   د( ال َعَمَل کالتّحقیِق.    

ت اّول عربی نهم
آزمون نوب
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آزمون نوبت اّول عربی نهم  بارمسؤال

در هر گروه کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید.                 1  .5

الف(   أزَرق         أحَمر         أعَلم          أسَود     ب(     ماء          شراب         شاي          لِسان  

ة َفة       حلوانـّي       شرطّی        َجدَّ ج(     اُسبوع         قََمر         کوکب         َشمس     د(    مَوظَّ  

باتوجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید:                                2  .6

فـي یَوٍم من األیّام فـي نهایَِة ااُلسبوِع َذَهبُت مع کاتٍب فـي الّصحیفة المسائیة إلی مطعٍم. کانَ موضوع کالِمنا حوَل  

ما َحَدَث فـي الباِلد. أنا ُکنُت مشغواًل بَِجّوالی فقال لی: إسَمع کالمـي ال تَلَعب بالجّوال! َمَع األَسف )متأسفانه( هذه   

األیّام الّجوالُ  یُشِغُلنا کثیراً و یُبِعُدنا َعن أصدقائِنا.  

الف( متی َذَهبََت  إلی الَمطَعم؟  

ب( َمَع َمن َذَهْبَت؟  

ج( ما کان موضوُع الکالِم؟  

د( أنَت ما ُکنَت تَفَعُل؟  

باتوجه به متن سوال 6 جدول زیر را کامل کنید:                 1  .7

 

در جای خالی فعل مناسب را قرار دهید:                  1  .8

)إجلِْس ـ ال تَجلِس ـ إجلسـي( الف(  أماَم معّلَمتِِک.     

)إسَمعا ـ إرِسموا ـ ال تَسَمعوا( ب(  أیّها التلمیذاِن.     

)إرِسما ـ إرِسموا ـ إرِسمَن( ج(  صورًة یا طالباُت.     

د(  علی ما َحَدَث لَک.   )ال تَحَزْن ـ ال تَحَزنـي ـ ال تَحَزُن(  

وزن فاعل         وزن مفعول          فعل أمر               فعل نهی
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مکالمه 
2 نمره

روخوانی
3 نمره

موفق و پیروز باشید.

بارمسؤال 

در برابر هر توضیح کلمه مربوطه را بنویسید:                 1  .9

ُج منها الطاّلُب و الطالّباُت ... الف( یَُدرُِّس فیها االُستاُذ و یَتََخرَّ  

ب( مکاٌن یَرقَُد فیه الَمرضی .....  

با کلمات در هم ریخته یک جمله بسازید و معنی کنید:                  1  .10

   علی        الکافرین      اُنُصرنا       قوِم     

مکالمات زیر را به هم وصل کنید.                      1  .11

1( َشرُح إشاراِت الُمرور! الف( یا حمیُد ما هـي واجباتُنا؟     

2( اُسبوعًا فقط! ب( ما هو موضوُع الّصحیفِة؟      

3( کتابَُة صحیَفٍة جداریٍّة! ج( َکم الُمّدَة؟       

4( ال، إعَمل لَوْحِدَک! د( هل نَفَعُل هذا فـي فریٍق؟      

آزمون نوبت اّول عربی نهم

ت اّول عربی نهم
آزمون نوب
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ُمشاٍة الف( سمک          ب( َمَطر              ج( ِجسر        د( َمَمرُّ

 الف( یَسار          ب( بَغتًَة              ج( َسعادة        د( َمصیر

 الف( همه چیز با بخشش کم می شود جز دانش.
ب( سخنم را گوش کنید و کار کنید گویی اتفاقی رخ نداده .

ج( شروع به گریه کرد و برادرش را بوسید و معذرت خواست.
د( با نام خدا کتابم را می خوانم از پروردگارم حل سختی هایم را می خواهم.

الف( 1            ب( 2               ج( 2              د( 1

ة  الف( أعَلم          ب( لِسان       ج( اُسبوع        د( َجدَّ

حیفِة. ب( َذَهبُت مع کاتٍِب فـي الصَّ الف( َذَهبُت فـي نهایِة ااُلسبوِع. 
ج( کان الموضوعُ  َحوَل ما َحَدَث فـي الباِلِد. 

د( أنا کنُت مشغواًل بَِجّوالـي.

1

2

4

9

10

11

8

3

5

6

7
وزن فاعل      وزن مفعول   فعل أمر      فعل نهی
کاتِب  موضوع ـ مشغول      إسَمع      ال تَلَعْب

الف( إجلسـي        ب( إسَمعا        ج( إْرِسمَن        د( التَحَزْن

ب( المستشفی الف( الجاِمَعة  

اُنُصرنا علی قوِم الکافریَن.

الف( 3             ب( 1            ج( 2              د( 4
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و اما... تیزهوشان

1( کدام گزینه نادرست است؟

2.  ثعَلب  1.  أَسد     

4.  َغزالة    3.  َکلب      

2( کدام حیوان با سایر حیوانات متفاوت است؟

4.  ِذئب 3.  غزالَة   2.  ُغراب   1.  بََقرة  

3( در کدام گزینه تمامي کلمات از یک گروه مي باشند؟

2.  جاِمَعة ـ َملَعب ـ فاِکهة ـ مکتَبَة 1.  َحّداد ـ ِمصباح ـ َحلوانـّي ـ رشطـّي  

4.  ریح ـ َمَطر ـ َسماء ـ َسحاب 3.  ُشهور ـ أیّام ـ مواَصَلة ـ َسنَة   

4( کدام گزینه جاي خالي را پر مي کند؟ »..... حیواٌن حریٌص و ... حیواٌن نجیٌب«

4.  الثّعَلُب ـ الَفرُس 3.  الّذئُب ـ الَکلُب  2.  الثَّعَلُب ـ الَکلُب  1.  الّذئُب ـ الَفَرس 

5( کدام گزینه غلط است؟

2.  الفیل حیواٌن کبیٌر! َمَکُة فـي النَّهِر!     1.  السَّ

4.  الحماَمُة طائٌر َصغیٌر! 3.  الزّرافَُة حیواٌن طویٌل!    

6( ».... مکاٌن فـي المدینِة یَذَهُب النّاُس و یُشاِهدوَن فیه الحیواناِت«. کدام براي جاي خالي صحیح است؟

4.  غابَُة الحیوانات 3.  حدیقُة الحیوانات  2.  الغابَُة   1.  الحدیقُة  

7( ما هـي عاقِبَُة اإلنساِن فـي حیاتِِه؟

4.  الَجنَُّة 3.  الُمساَعَدُة   2.  الَمصیُر   1.  النّجاُح  

8( أّيُ حیواٍن یَحُرُس األمواَل؟

4.  الحماَمُة 3.  األَسُد   2.  الَفَرُس   1.  الکلُب  

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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مِع«؟ 9( َمن هو »ثقیُل السَّ

2.  الّذي ال یَسَمُع جیّداً! 1.  الّذي ال یَسَمُع شیئًا!    

4.  الّذي ال یُشاِهُد جیّداً! 3.  الّذي ال یُشاِهُد شیئًا!    

َغر« کدام است؟ 10( متضاد »الصِّ

4.  الّشباب 3.  الکبیر   2.  الشاّب   1.  الِکبَر  

11( در کدام گزینه فعل نهي به کار نرفته است؟

2.  رجاًء ال تَصَعدي أنِت ال تَقَدریَن! 1.  ال فائَِدة للُمحاَولَة، أنَت ال تَقِدُر!   

4.  ال تَشِربـي شایًا حاّراً! 3.  ال تَحَزْن یا صديقـي أنـّي معَک!   

12( این فعل ها به ترتیب چگونه فعلي هستند؟ »اُخرُجـي، ال تَسَمعوَن،ال تَیأْس، ما جاَء«

2.  أمر ـ نهی ـ نفی ـ ماضی منفی 1.  مضارع ـ نفی ـ نهی ـ مضارع   

4.  أمر ـ نفی ـ نهی ـ ماضی منفی 3.  مضارع ـ نفی ـ نهی ـ مضارع   

13( أمر و نهي فعل »تَخُرجیَن« کدام است؟

2.  اُخرُجـي ـ ال تَخُرجیَن 1.  اُخُرجـي ـ ال تَخرُجـي    

4.  اُخُرجین ـ ال تَخُرجین 3.  اُخُرجین ـ ال تَخرُجـي    

14( کدام گزینه غلط است؟

1.  »ال« هم فعل نفی می سازد هم فعل نهی!

2.  در ساختن فعل نهی برخی از فعل ها در آخر ساکن می گیرند.

3.  حذف »ن« از ویژگی های فعل أمر و نفی است.

4.  »ال« بر سر فعل ماضی نمی آید!

15( در کدام گزینه هم فعل نهي به کار رفته است هم فعل أمر؟

2.  اُخُرجـي، أنِت تَقِدریَن، ال تیأسـي! 1.  أنَت ال تَقِدُر، لَِم تُحاِوُل؟ إقبَْل مصیَرک!  

4.  ال تکذبـي، علیک أن تَصدقـي فـي الحیاِة! َجِر یا صدیقـي!   3.  ال تَکتُْب شیئًا علی الشَّ

16( در کدام گزینه فعل نهي به درستي ساخته شده است؟

2.  تَسَمعیَن )ال تَسَمعیَن(  1.  تَجَعُل )ال تَجَعْل(    

4.  تُشاهدیَن )ال تُشاهدین( 3.  یَحُرُس )ال تَحُرْس(    



97

17( کدام گزینه غلط مي باشد؟

2.  أیّتها الطَفُة ال تَلَعْب فـي الشاِرع! 1.  یا حبیبـي إسَمْع کالَم المعّلِم!    

! فِّ 4.  أیُّها الُمَعلُِّم ال تَخُرْج ِمن الصَّ 3.  یا اُمِّي اُنُظري إلی واجباتـي!    

18( »..... واجباتَک فـي الَمساَء و .... فـي الّلیِل« کدام گزینه جاي خالي را پر مي کند؟

4.  اُکتُْب ـ ال تَکتُْب 3.  اُکتُبـي ـ ال تَکتُبـي  2.  اُکتُبـي ـ ال تَکتُب  1.  اُکتُْب ـ ال تَکتُبـي  

مِع«. ترجمه صحیح این عبارت کدام است؟ 19( »َذَهبُت َمَع أصدقائـي إلی حدیقِة الحیواناِت و شاهدنا ثَعَلبًا ثقیَل السَّ

1.  دوستانم با من به باغ وحش آمدند و ما روباه کم شنوایی را دیدیم!

2.  با دوستانم به باغ وحش رفتم و یک روباه کم شنوا را دیدیم!

3.  من با همراهی دوستم به باغ وحش رفتم و یک روباه ناشنوا را دیدیم!

4.  به همراه دوستانم به حیات وحش رفتم و روباه کم شنوایی را دیدیم!

20( ترجمه کدام گزینه غلط است؟

1.  حاولُت کثیراً للُخروِج ِمن مشاکلـي: برای خروج از مشکالت زیادم تالش کردم،

2.  لکن ما قََدرُت أن أفَعَل شیئًا: اما نتوانستم کاری کنم،

عنـي کثیراً: پدرم مرا بسیار تشویق کرد، 3.  أبـي َشجَّ

4.  هو َظنَّ أنـّي ال أقِدُر علی النّجاح: او گمان کرد من نمی توانم پیروز شوم!

21( »نَحُن َظَلمنا الَغزالََة َعلینا بُِمساَعَدتِها!«

2.  ستم به آهو باعث شد تا ما او را یاری کنیم! 1.  به آهو ستم شده بر ماست او را یاری کنیم!  

4.  ما با ستم خود به آهو کمک کردیم! 3.  ما به آهو ستم کردیم باید او را کمک کنیم!  

22( کدام گزینه صحیح است؟

َعِت الحیواناُت الثَّعَلَب علی الُخروِج ِمن الُحفرِة: حیوانات روباه را برای فرار از حفره تشویق کردند! 1.  َشجَّ

2.  قَبَِلْت الغزالَُة مصیرها فـي البِدایَِة: آهو سرنوشت اولیه خود را پذیرفت.

3.  ما َستََر الصیّادوَن الُحفَرَة فـي الغابة: آنچه صیادان در جنگل پوشاندند یک حفره بود!

4.  کانَت الُحفَرُة قلیلَة الُعمِق: حفره کم عمق بود!

23( کدام گزینه این سخن پیامبر را کامل مي کند؟ »َمن َطَلَب شیئًا و .... َوَجَد«.

4.  تَِعَب 3.  َعِمَل   َع   2.  َشجَّ 1.  َجدَّ   

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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24( این سخن پیامبر چه مضموني را در بر ندارد؟ »َمن َطَلَب شیئًا َو َجدَّ َوَجَد .«

4.  الَعَمل الکثیر 3.  النّجاح   2.  الُمحاَولَة   1.  الّسعي  

25( مفهوم کدام عبارت به درستي بیان نشده است؟

1.  إذا َغِضبَت فاسُکْت: سکوت هنگام عصبانیت

2.  ال تَحَزن إّن اهلل َمَعنا: آنکه خدا را دارد غمی ندارد.

َّنا ال تَجَعلنا مع القوِم الّظالمین: دوری از ستمگران 3.  َرب

4.  َمن َسأَل فـي ِصَغِرِه أجاَب في ِکبَِرِه: پاسخ دادن به سؤاالت کودکان

»گرگ« به عربي مي شود »ِذئب« ... »ثَعَلب« یعني »روباه«!  2 1. گزینه 

»ُغراب« به معني »کالغ« پرنده است و با سایر حیوانات تفاوت دارد: بَقرة )گاو(، َغزالة )آهو(، ِذئب )گرگ(.  2 2. گزینه 

در گزینه )1( »مصباح« یعني »چراغ« اما سایر کلمات جزء مشاغل هستند. در گزینه )2( »فاکهة«   4 3. گزینه 

یعني »میوه« سایر کلمات اسم مکاني مي باشند. در گزینه )3(، »مواَصَلة« به معني ادامه دادن است و با تقسیمات زماني 

تناسب ندارد.

در گزینه )4(، ریح )باد(، َمَطَر )باران(، َسماء )آسمان( و َسحاب )أبر( به نوعي با هم مرتبط اند.

»گرگ حیوان حریصي است و اسب حیواني نجیب«...  1 4. گزینه 

»حماَمة« کبوتر است و پرنده کوچکي نیست باید مي گفت »الُعصفور« یعني »گنجشک«!  4 5. گزینه 

گفته: جایي در شهر است که مردم براي دیدن حیوانات به آنجا مي روند ... معلوم است دیگر منظورش   3 6. گزینه 

باغ وحش است ...

عاقبت انسان در زندگي مي شود »سرنوشت« و در عربي مي شود »َمصیر« ...  2 7. گزینه 

گفته است کدام حیوان نگهبان اموال است ... معلوم است دیگر سگ .... نشنیده اید؟  1 8. گزینه 

مع« یعني »کم شنوا« یعني کسي که خوب نمي شنوند. در گزینه ي )1(  گفته شده کسي که  »ثقیل السَّ  2 9. گزینه 

چیزي نمي شنود ...

َغر )کودکي( ـ الِکبَر )بزرگي( ... الصِّ  1 10. گزینه 

پاسخ تشریحی...
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ساختار فعل نهي به صورت »ال + مضارع مجزوم« است. مثل »ال تَصَعدي« در گزینه )2(، »ال تَحَزْن«   1 11. گزینه 

در گزینه )3( و »ال تَشِربي« در گزینه )4( ... اما در گزینه )1(، »ال فائدَة« از ال + اسم تشکیل شده و ساختار نهي نیست.

ـ   ـْ مي دانید فرق نهي و نفي چیست؟! ... آفرین ... نهي یک فعل مجزوم است ... یعني آخر مضارع یا   4 12. گزینه 

گرفته است یا نونش رو از دست داده ... یادتان نرفته که »ما« براي منفي کردن ماضي بود ...

شباهت فعل أمر و نهي این است که هر دو فعل مضارع را مجزوم مي کنند .... پس آن گزینه هایي که   1 13. گزینه 

»ن« آخر آنها حذف نشده است، غلط اند ... این نکته را اگر مي دانستید جواب در دستانتان بود.

همین االن گفتیم ... حذف »ن« از ویژگي هاي نهي است نه نفي ...  3 14. گزینه 

تک تک گزینه ها را براي شما بررسي مي کنم لذت ببرید:  2 15. گزینه 

  گزینه )1( : ال تَقِدُر )مضارع منفي( ـ تُحاِوُل )مضارع( ـ إقبَْل )أمر(

  گزینه )2(: اُخُرجي )امر( ـ تَقِدریَن )مضارع( ـ ال تیأسي )نهي(

  گزینه )3(: ال تکتُْب )نهي( .... کال یک فعل داشت ...

  گزینه )4(: ال تکذبي )نهي( ـ تَصُدقـي )مضارع( ...

در گزینه )2(، »ن« باید حذف مي شد )ال تَسَمعي(. در گزینه )3( کاّلّ  صیغه از غائب به مخاطب تغییر   1 16. گزینه 

پیدا کرده و در گزینه )4( نیز باید »ن« حذف مي شد )ال تُشاِهدي(

»أیّتُهاالِطفَلُة«  اي دختر کوچک  مفرد مؤنث مخاطب  أنِت  تَلَعبیَن  التَلَعبي ...     2 17. گزینه 

خالصه و مفید توضیح دادم. 
باشد »أنَت« پس  براي مفرد مذکر مخاطب  باید  فعل  از ضمیر »ـَک« در »واجباتَِک« مي فهمیم که   4 18. گزینه 

جواب گزینه )4( است چرا که »اُکتُبي« و »ال تکتُبي« براي مؤنث به کار مي روند.

»أصدقائي« یعني »دوستانم« ... گزینه )3( حذف شد .... »حدیقة الحیوانات« یعني »باغ وحش« گزینه   2 19. گزینه 

)4( حذف شد .... »َذَهبُت« یعني »رفتم« ... گزینه )1( هم حذف شد ...

»کثیراً« در این گزینه صفت »مشکالت« نیست .... ترجمه صحیح: »براي خروج از مشکالتم، بسیار   1 20. گزینه 

تالش کردم!« ...

»َظَلمنا الَغزالََة« یعني »به آهو ستم کردیم«  3 21. گزینه 

از حفره« ترجمه شده است. در گزینه )2( »فـي  اشتباهًا »فرار  الحفرة«  ِمن  )1(، »ُخروج  در گزینه   4 22. گزینه 

البِدایَة« یعني »در ابتدا« ... و قید زمان است. در گزینه )3( »ما َستََر« ماضي منفي است یعني »نپوشاندند«

س:  الّرجاء
س الخاِم

الّدر
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این حدیث از پیامبر معادل »جوینده یابنده است« مي باشد .. ترجمه حدیث: »هرکس چیزي بخواهد و تالش   1 23. گزینه 

کند آن را مي یابد« ... ببینم شما  براي آن چیزهایي که مي خواهید تالش مي کنید یا نه؟؟ ...

این سخن پیامبر به سخت کوشي و تالش و کار فراوان اشاره دارد و تأکید آن بر »نجاح« یعني »موفقیت«   3 24. گزینه 

نیست ...

مفهوم عبارت گزینه )4(: هرکس در کودکي سوال کند، بزرگ که مي شود پاسخ مي دهد.   4 25. گزینه 




