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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

نهم عربـی 

سخنان حکیمانۀ زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1
بِر.  الف( ِاعلَم اَنَّ النَّصَر َمَع الصَّ

ب( اَلِعلُم َو الَماُل یُستُراِن ُکلَّ َعیب. 
 

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. 2
ّیارتَاِن تَصاَدَمتا اَماَم باَب الَمصنَع.  الف( السَّ

راسیُّ الَجدیُد.  ب( َیبتَِدُی العاُم الدِّ
موُع جاِریَُّة َعلی وَجِه الطِّفلَة.  ج( الدُّ

د( َیتََخرَُّج ِمنُه الُعلَماءُ. 
ه ( اَلَفالُح َیعَمُل فی الَمزَرَعة. 

 
ترجمۀ درست را انتخاب کنید. 3

الف( ِانَّ الَحَسَد َیاُکُل الَحَسناِت.
 1( به راستی که حسادت نیکی خورد.  2( قطعاً حسادت خوبی ها را می خورد.

ب( الُعلَماءُ َمصابیُح االَرض.
 1( دانشمندان چراغ های زمین هستند.  2( دانشمندان نورهای زمین هستند.

 
نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. )یک کلمه اضافه است.( 4

ِذئبز-زُغرـبز-زَفَرس

ب( الف( 
 

مترادف یا متضاد بودن کلمات زیر را معلوم کنید. )= ، ≠(. 5
ِتلمیذ  طاِلب َیمین  یسار  

 
فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. 6

مع. الف( ُهَو ثَقیُل السَّ
ب( َعَصَفت ریاُح قَبَل اُسبوَعین.

 
ریشه کلمه و وزن آن را بنویسید. 7

ب( ضارِب:   الف( َمخدوم:   
 

کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟ 8
الف(  1( َعین  2( قََدم  3( َید  4( َنظَر

مَ  4( َصنََع ب(  1( عنَِدمَ  2( ِاجِلس  3( قَسَّ

) لـــــــــنزـــــزــمزآ1آ
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) لـــــــــنزـــــزــمزآآآ

نهم عربـی 

ترجمه های ناقص را کامل کنید. 8
َم اْلُْستاُذ الّطّلَب إَلی َخمَسِة َأْفرِقٍَة. الف( قَسَّ

استاد دانشجویان را به پنج  تقسیم کرد.
ب( ！َفاْکتُْبنَا َمَع الّشاِهدیَن

پس ما را با گواهان 
 

ترجمۀ صحیح را انتخاب کنید. 9
الف( ！قُلْنَا ِللَْملِئَکِة اْسُجُدوا آلَدَم

 1( فرشتگان به ما گفتند که به آدم سجده کردند  2( به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید.
ب( َعلَْیُکم ِبُمواَصلَِة َأْبحاِثُکم.

 1( شما باید به پژوهش هایتان ادامه دهید.  2( شما برای رسیدن باید پژوهش کنید.
 

به فارسی ترجمه کنید. 10
الف( َفجَأةً َصرََخت الِتلمیذةُ: »ُأنظُرَن یا زمیلتی!« 

ب( یَُجرُِّح الَسُد الَکلَب َفَسوَف َیْسُکُت الثَّعلُب ِمن الخوِف. 
 ج( ！َواْجَعْل ِلي ِلساَن ِصْدٍق ِفي اآلِخِریَن

د( إنَّ َأَحبَّ عباِد اللّه إلی اللّه َأنَصُحُهم ِلِعباِدِه. 
ه ( ها ُکتُبي َأنواُر َسمائي / َمرَحَمٌة، َکنٌز، َکَدوائي. 

داقِة. َفل تَُشجِّْع أصدقائََک َعلَی اْلُعْدواِن.  و( ُحْسُن الَمصیِر في الصَّ
 

عبارت مناسب هر تصویر را مشخص کنید. )دو مورد اضافه است.( 11
ـَلّشارعزغیرزُلزَدِحم ارعزـلُمزَدِحمز-ز ـَلشَّ ـْلَفریقزـلّناِجحز-زَعاللاتزـلُمرـِرز-ز

ب( الف( 
 

با توجه به هر تصویر به پرسش ها پاسخ کوتاه دهید.  12

ب( َکم الّساعُة اآلَن؟ الف( ما هي مهنُة هذا الرُجِل؟ 
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) لـــــــــنزــــزدـمزآآآ

نهم عربـی 

نام هر یک از تصاویر زیر را در جملۀ داده شده بیابید و زیر آن ها بنویسید. 1
ِاشتََریُت الَیوَم في الّسوِق فُرشاةً َو َعَبْرُت ِمن َمَمرِّ الُمشاةِ.

ب( الف( 
 

در هر جمله، کلمۀ مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 2
ْمِع. ب( َهذا الثَّعلَُب ثَقیُل السَّ الف( أ َرأْیَت الُمتَحَف َحتَّی اآْلَن؟  

 
از میان کلمات داخل کادر، کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و دو به دو کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( 3

َرخیَصةز-زَقبیحز-زَرَقَدز-زَجمیلز-زَحْربز-زـاَم

ب(  ≠  الف(  =   
 

کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها ناهماهنگ است؟ 4
الف(  1( ُهجوم  2( َغاَرة  3( ثََمر  4( َعُدّو

ب(  1( َحّداد  2( ِمصباح  3( َحلوانيّ  4( ُشرطّي
 

آیۀ شریفه و سخنان حکیمانۀ زیر را ترجمه کنید. 5
ماواِت﴾   الف( ﴿إنَّ اللَه عاِلُم َغیِب السَّ

ب( َمن قَلَّ َوَرُعُه ماَت قَلُبُه.  
روِر َعلی قَلِب الُمسِلمِ.  ج( أَحبُّ العماِل إَلی اللِّه إدخاُل السُّ

 
جمالت داده شده را به فارسی ترجمه کنید. 6

الف( کاَن اَخي الّصغیُر َیشتَِغُل في الَمصنَِع. 
َسُة الَمْت َنفَسها َو َشجََّعْت ساَرةَ.  ب( الُمَدِرّ

ج( في أَحِد الّیاِم إنَکَسَرْت إْحدی زُجاجاِت الَموادِّ الکیمیاِویَّـِة. 
َفِر طَلََب ِمنُْه الماَنَة.  د( َو َلّما َرَجَع ِمَن السَّ

ه ( َهل َسَأْلنا أنُفَسنا َیوماً: َما ُهَو تَأثیُر اللواِن الُمختَِلَفِة؟ 
 

ترجمۀ درست هر عبارت را انتخاب نمایید. 7
الف( أْسَأُل َرّبي َحلَّ ِصعابي.

 1( از پروردگار راه رفع سختی هایم را می پرسم.  2( حل مشکالتم را از پروردگارم می خواهم.
نَِة. ب( ِهَي َفَقَدْت واِلَدتَها في هذِه السَّ

 1( او مادرش را در این سال از دست داد.  2( مادر فرزندش را در این سال گم کرد.
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) لـــــــــنزــــزدـمزآآآ

نام هر تصویر را با توجه به کلمات داده شده بنویسید. 1
ـلّسّيارةز-زـلِعَنبز-زـلّتفاَحةز-زـألسد

ب( الف( 
 

فقط کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 2
ب( ِحواٌر َبیَن الّزاِئِر َو َدلیِل اْلُمتَحِف. ْمِع.   الف( ُهَو ثَقیُل السَّ

 
در هر ردیف یک کلمه با کلمات دیگر از نظر مفهوم یا قواعد ناهماهنگ است، آن کلمه را مشخص کنید. 3

حیفة  4( الّریح الف(  1( ال َمطر  2( الّسحاب  3( الصَّ
ب(  1( ال کهرباء  2( اَْلُمستَشَفی  3( الُمْستَْوَصف  4( الَمْرَضی

 
کلمات مترادف و متضاد را پیدا کنید و کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( 4

ـِذهْب-زأكَل-زتقـی َرع-زتعام-زحرب-ز ـَ

ب(  =  الف(  ≠   
 

آیات و احادیث زیر را معنا کنید. 5
الف( اََحبُّ الطَّعاُم إلی اللِّه ما َکُثَرت َعلَیِه الیدي.  

ب(  ِاْجَعْل لي ِلساَن ِصْدٍق ِفي اآْلِخریَن. 
 

ترجمۀ درست هر عبارت را انتخاب کنید. 6
الف( کاَن الرَُّجُل َیشتَِغُل هنا.

 1( مرد این جا کار می کرد.   2( راننده این جا کار می کند.
ب( کاَنْت َسْفرَتُنَا اْلِعلْمیَُّة ُمفیَدةً.

 1( سفر علمی ما مفید بود.   2( سفر شما علمی و مفید بود.
 

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 7
الة َصَرَخ أَحُدُهم.  الف( َبعَد أداء الصَّ

 . ب(  ِاْختََرَع إدیسون َأْکَثَر ِمْن َأْلِف اْخِتراٍع ُمِهمٍّ
َسُة رِساَلًة ُأْخَری ِمَن الطَّبیَبِة سارة.  ةٍ، ِاْستَلََمِت اْلُمَدرِّ ج( َبعَد ُمدَّ

د( ِإنَّ لي َأماَنًة ِعنَدَك. وََضْعُت نُقودي ِعنَدَك. 
ه ( َأنا َأْذَهُب إَلی الّسوِق َو َأرِجُع َمساءً. 

 
در جملۀ »ِإذا َسأَلَك ِعبادي َعنّي َفِإّني قَریُب«، وزن و حروف اصلی کلمات خواسته شده را بنویسید. 8

ب( حروف اصلی »عباد«:  الف( وزن »قریب«:   
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) لـــــــــنزــــزدـمزآآآ

درستی یا نادرستی هر جمله را براساس واقعیت مشخص کنید. 1
نادرستدرست الف( الجاِمعة َمرکٌز ِللتَّعلیمِ العالّي َیتََخرَُّج ِمنُه الطُّاّلُب. 
نادرستدرست ب( َمرقُد اإلمام الّثالِث في َمدینَة َمشهَد في ُمحافظِة خراسان. 
نادرستدرست ج( الَحطَُب ُهو الّشي ءُ اّلذي َیصَعُد ِمَن النّاِر. 
نادرستدرست نَواُت الولی ِمن َحیاةِ اإلنساِن.  د( الّطفوَلُة ِهي السَّ

 
برای کلمات ستون سمت راست، توضیح مناسبی از ستون سمت چپ انتخاب نموده و به آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است.( 2

الزرق

اْلُمزَدِحم

اْلَعُدّو

رَکة الشَّ

مِع ثقیُل السَّ

ِصفٌة ِللمکاِن الَمملوء بالشخاِص َو الشیاءِ.

هو اّلذي ال َیطلُُب لَك الخیَر.

َلوٌن َیظهُر في الّسماء الّصافیة.

اّلذي ال َیسَمُع جّیداً.

 
کدام کلمه از نظر معنا با سایر گزینه ها ناهماهنگ است؟ 3

الف(  1( اَسَودُ  2( أعَملُ  3( أخَضرُ  4( أحَمُر
ب(  1( هادئ  2( سّیارة  3( سفینة  4( طاِئرة

 
کلمات مترادف و متضاد را دوبه دو کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( 4

ـََجَح-زَستَر-زلّما َرَسَب-زفجأة-زِعندلا-ز

ب(  =  الف(  ≠   
 

فقط کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده را ترجمه کنید. 5
ب( تَعاَل َمَعنا، ثُمَّ َنرِجُع َمعاً. الف( َصَرَخ أَحُدُهم َبغتًَة.  

 
نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( 6

ـلِمشِمش-زَلخزن-زجسر-زـلِعنب

ب( الف( 
 

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 7
الف( هذا الفیتامیُن ُمفیٌد ِللَعیِن.  
ب( َرجاءً، ِاصنَْع ِجداراً َخَشبّیاً َبینَنا.  

ةٍ وََضَع آلَة ِطباَعٍة في َعَرَبِة الَبضاِئِع.  ج( َبعَد ُمدَّ
د( ال َفقَر َکالَجهِل َو ال میراَث َکالَدِب. 

1
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) لـــــــــنزــــزدـمزآآآ

نهم عربـی 

در هر یک از عبارات زیر گزینۀ مناسب را مشخص کنید. 9

الف( اْلَفاّلحوَن  في َمزارِِعِهم.  1( َیعَملونَ  2( َیعَملَن
؟  1( َکتَبتُنَّ  2( َکتَبوا ب( َأیَّتَُها الّطاِلباُت، َهل  واِجباِتُکنَّ

 
عبارت زیر با کدام گزینه کامل می شود؟ 10

 في حیاِتَك َو  اَبداً.  1( اُْصُدْق، ال تَْکِذْب  2( ِاْکِذْب، ال تَْصُدْق
 

کدام گزینه مناسب تصویر داده شده است؟ 11

 1( یا َزمیالِن، َرجاءً، ال تَنِْزال ؛ ِاْصَعدا.
 2( یا َزمیالُت، َرجاءً، ال تَنِْزْلَن، ِاْصَعْدَن.

 
در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید. )دو کلمه اضافه است.( 12

لـع ـَلِمشِمِشز-زـَضاِئَعز-زـلدُّ ـََفقاتز-زَيْرَکبـَنز-ز ـَلَجَزَرز-ز

ب( کاَن التَّالمیُذ  حاِفلََة اْلَمدَرَسِة. الف( َیْجِلُب الّتاِجُر  َجدیَدةً إَلی دُّکاِنـِه ِللَْبْیِع. 
د(   جارَیٌة َعلَی وَْجِه الطِّفلَِة. ج( ِإنَّ  ُمفیٌد ِلتَقوَیِة اْلُعیوِن. 

 
متن زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید. 13

. هَو فِي اْلخاِمَسَة َعْشَرةَ ِمَن اْلُعمِر. هَو َیکتُُب واِجباتِِه اْلَمدَرسیََّة َمساًء. َینَهُض َصباحاً فِي الّساَعِة الّساِدَسِة ِإاّل ُرْبعاً و في َیومٍ ِمَن  حاِمٌد َوَلٌد ذَکيٌّ
خوِل فِي اإْلِنتِرنِت في َأوقاِت اْلَفراِغ. ااْلَّیامِ اْشَتَری والُِدهُ حاسوباً َلُه َو َسَمَح َلُه ِبالدُّ

نادرستدرست الف( حامٌد ِفي الّثاِلَثَة َعشَرةَ ِمن الُعمِر. 
ب( َمن ِاشتَري حاسوباً ِلحاِمٍد؟   1( واِلُدُه  2( واِلَدتُُه
ج( َمتی َیکتُُب حاِمٌد واِجباِتـِه؟   1( ظُهرًا  2( َمساءً

نِترِنِت؟  1( َنَعم  2( ال خوِل ِفي اإْلِ د( َهل َسَمَح واِلُد حاِمد َلُه ِبالدُّ
 

با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید. 14

َمَکُة؟ الف(  َکمِ الّساَعُة اآَلَن؟  ب(  اَیَن السَّ
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) لـــــــــنزــــزدـمزآآآ

نهم عربـی 

جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 1
الف( َیرَفُع اللُّه اّلذیَن آَمنوا ِمنُکم.  
ب( إذا َغِضبَت َفاسُکت.  
ج( َأنَت َغیَّرَت َحیاتي.  
د( تَعاَل َمَعنا، ثُمَّ َنرِجُع َمعاً.  

ه ( یوَجُد هذا الفیتامیُن )C( ِفي الَحلیِب الّطاَزِج. 
و( َیوٌم َلنا و یوٌم َعلَینا.  
ز( وََضعُت نُقودي ِعنَدَك.  

 
ترجمۀ درست هر عبارت را انتخاب کنید. 2

الف( »َأنا ما رَأیُت ِمنَك إاّل الماَنَة.«
 1( من امانتی تو را ندیده ام.   2( من جز امانتداری از تو ندیدم.

ب( ﴿ کاَن َفریٌق ِمنُهم َیسَمعوَن َکالَم اللِّه﴾
 1( فقط تعدادی از آن ها سخن خدا را می شنوند.  2( گروهی از آن ها سخن خدا را می شنیدند.

 
کلمه های مترادف و متضاد را پیدا کنید و کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( 3

َم ـَ َکَتمز-زرـِسبز-زرـِقد-زَسَترز-زـاِجحز-زحا

ب(  =  الف(  ≠   
 

نام هر تصویر را با توجه به کلمات داده شده بنویسید. 4
زـلُمشاة-زـلّشرطّي-زـلَخَشب ـلحاسـب-زَلَمرُّ

ب( الف( 
 

فقط کلمه های مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 5
ئَِة. ب( اْسِتخداُم اْلَلواِن اْلُمَهدِّ الف( الّطالبُة الَمت َنفَسها.  

 
کلمۀ ناهماهنگ )از نظر معنا یا مفهوم( را مشخص کنید.  6

 1( َحطَب  2( ُدخان  3( َنجاح  4( نار
 

کدام کلمه از نظر معنا با کلمۀ َعَصَفت هماهنگ است؟ 7
یاح  4( المّواج حاب  2( الُجُسور  3( الرِّ  1( السَّ

) لـــــــــنزــــزدـمزآ8آ

1

0/75

0/75

1

1/25

1

0/75

0/5

0/5

0/5

0/5

0/25

0/25

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



42

) ـ        ـنآــــآــمآمآآهآم()م(11آ توآ توـنآنوــــمـآـمزآـمزآآ

نهم عربـی 

نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید. )دو کلمه اضافه است.(  1
َعة ـِ سَتشفیآ-آغْضبمنآ-آغمَرةآ-آجم ـُ

  
ب( الف( 

 
کلمات متضاد )≠( و مترادف )=( را از میان کلمات داده شده پیدا کنید و بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( 2

سَتقَبل ـُ مآ-آ ـِ عمَشآ-آَقلآ-آـمَتآ-آ(مـی-آقم

ب(  ≠  الف(  =   
 

کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.  3
الف( َلَقْد َجرْحَت َبَدَنَک. 

 . ماویَّ ب( أَنا اُِحبُّ اللوَن األزَرَق السَّ
 

کدام کلمه از نظر معنا و مفهوم با سایر کلمات »ناهماهنگ« است؟   4
الف(  1( َحفلَة  2( َضیف  3( راِقد  4( ضیاَفة
ب(  1( اُطْلُْب  2( اُطْلُبوا  3( اُطْلُبا  4( اُطْلُْبَن

 
ترجمه آیات و احادیث زیر را بنویسید.  5

الف(ُکلُّ َشیءٍ َینُقُص َعلَی اْلنفاِق، إال اْلِعلَْم.  
ب( اََحبُّ ُبیوِتُکم إَلی اللِّه َبیٌت فیِه َیتیٌم ُمَکّرٌم.  

 
جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.  6

ِه.    الف( َنِدَم َسعیٌد َو قَبََّل َیَد اُمِّ
ب( ِاْستَلََم َصدیقی رِساَلًة اُْخَری ِمن اُخِتِه.  
ج( أخوَک اأْلکَبُر ِبحاَجٍة إلی اأْلَدواِت  اْلِعلمیَِّة.  
د( قاَل الطُّّلُب: َمَضی اُْسبوٌع، ال َرجاءَ ِلنَجاِتنا.  

 
ترجمه درست را انتخاب کنید.  7

الف( »فی وَطَنی ُکنُت أْشتَِغُل فی َمطَبَعٍه َکبیَرةٍ.
 1( در میهنم در چاپخانه ای بزرگ کار می کردم.  2( در میهنم در رستورانی بزرگ مشغول به کار هستم.

ب( »َیتَناوَُل الَفطوَر فی الّساَعِة الّساِبَعِة إاّل ُربعاً.
 1( صبحانه را در ساعت 7:15 خورد.  2( صبحانه را در ساعت 6:45 می خورد.

 
الف( وزن کلمۀ »أْحکام« را بنویسید.   8

ب( حروف اصلی کلمۀ »َیَتَعلُم« را بنویسید. 
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) ـ        ـنآــــآــمآمآآهآم()م(11آ توآ توـنآنوــــمـآـمزآـمزآآ

در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید.  9
الف( أیَّتُها الطِّفلَُة  بالُبکاءِ.   1( ال تَبَدأ  2( ال تَبَدئی
ب( کاَن التالمیُذ  ِفی اْلَمدَرَسِة.  1( َیدُرُس  2( َیدُرسوَن

ج( یا َبناتی  ِمن َمکتََبِة اْلَمدینَِة.  1( اُخرُْجنَ  2( اُخُرج
د( َربِّ  ، أنَت َخیُر الّراحمیَن.  1( أْغِفرُ  2( ِاْغِفْر

ه ( أیُّها الطبیُب َرجاءً  اْلَمریَض.  1( اُنُصرْ  2( ال تَنُصری
الةِ.  1( اُْدُخلی  2( اُدُخلوا و( أیُّها النّاُس  إلی الَمسِجِد ِلداءِ الصَّ

 
هر کلمه را به جمله مربوط به آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است.( 10

َاْلَوَرُع

اْلَکلُْب

َاْلُکرسیُّ

َاْلُمسِلُم

َاْلَمطَبَعُة

َحَیواٌن َیْحُرُس أمواَل النّاِس. 

هَو الذی َیبَدأ َیوَمُه ِبِذْکِر اللِّه.

َمکاٌن ِلطَبِع الُکتُِب و الُصُحِف.

َشیءٌ ُمناِسٌب َنْجِلُس َعلَیِه ِلاْلسِتراَحِة. 

 
متن زیر را بخوانید و پاسخ های درست را مشخص کنید. 11

ِسِهم إَلی اْلَمناِطِق اْلَحربیَِّة لِزیاَرةِ ُمتَحِف اْلَحرِب. َشَرَح َدلیُل اْلُمتَحِف َلُهم َحوَل آثاِر اْلَحرِب. َفجأةً َرأی  فی َفصِل الربیِع، َذَهَب الطُّّلُب َمَع ُمَدرِّ
َهداُء أسَوةٌ َلنا  ُسُهم ُصوَرةَ َشهیٍد. َفَبَدأ ِبالُبکاِء َو قاَل: »هذا َصدیقی، سعیٌد. ُکنُت َمَعُه َسنََتیِن فِی ساَحِة اْلَحرِب. کاَن َسعیٌد طالِباً َنشیطاً. الشُّ ُمَدرِّ

ُهْم َفخرُنا.«
الف( ماذا َشَرَح َدلیُل الُمتَحِف؟   1( آثاَر اْلَحرِب  2( ُشهداءَ اْلَحرِب

ُس هداءُ َفخرُنا«؟   1( َدلیُل الُمتَحفِ  2( ُمَدرِّ ب( َمن قَاَل »اَلشُّ
ُس ِفی اْلُمتَحِف؟  1( ُصوَرةَ شهیدٍ  2( ُصوَرةَ ساَحِة اْلَحرِب ج( ماذا َرأی اْلُمَدرِّ
هداءِ د( ِلَم َذَهَب الطُّاّلُب إَلی اْلمناِطِق اْلَحربیَِّة؟  1( ِلزیاَرةِ ُمْتَحِف اْلَحرِب  2( ِلزیاَرةِ قُبوِر الشُّ

 
درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشّخص کنید.  12

نادرستدرست الف( َمن َحَفَر ِبئراً ِلخیِه وَقََع فیها. 
نادرستدرست ب( آَلُة الطِّباَعِة وَسیلٌَة ِلَقطِع الشَجَرةِ. 
نادرستدرست فینَِة ِفی اْلَبحِر.  ج( اَلطیاُر ِاسُم ساِئِق السَّ
نادرستدرست ّیاراِت.  د( اَْلِمصباُح اْلخَضُر َعالَمٌة ِلتَوقُِّف السَّ

 
با توّجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ کوتاه دهید.  13

ب( َمتی َموِعُد أذاِن الظُّهِر؟الف( َما اسُم هذا الشیءِ؟
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نهم عربـی 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )3(  هنم عربـی 

1 
ب( بستری شد الف( نگاه کن 

2 
ب( َمَمرُّ مشاة الف( ِجسر 

3 
َستََر ≠ کتم َلّما = عندما 

4 
ب( یؤَمُن الف( خاتَم 

5 
ب( الغابة الف( الُبکاء 

6 
ب( گزینه 2 الف( گزینه 2 

7 
ةِ ُأسبوع. ب( ِلُمدَّ الف( ِلَسفرةٍ ِعلمّیٍة. 

د( درست ج( ال، َعَصفْت الّریاُح في الغابِة. 
ه ( في الَخریِف

8 
پیراهن - نپوش

9 
ب( گزینۀ 2 الف( گزینۀ 2 

10 

الف( من هر شب قبل از خواب پدرم را نمی بوسم.
ب( زمانی که در مقابل مشکلی ناتوان شوم به دنبال راه حل آن می گردم.

ج( هان کتاب هایم نورهای آسمانی هستند، رحمت هستند، گنج هستند 
و مانند دوایم هستند.

د( مادربزرگم به علت بیماری دیابت در بیمارستان بستری شد.
ه ( ای جوانان، سخنم را گوش دهید؛ برشماست تالش کردن.

و( آن آقایان چاله ای حفر کردند سپس آن را مخفی کردند.
11 

ب( فریق الف( شارع غیر مزدحم 
12 

ب( أربعة رجاٍل فی الّصورة الف( هو سائٌق 
13 

2( وزن: ِإْسِتْفعال 1( حروف اصلی: خ ر ج 
14 

ساِمْع = شنونده مضروب: زده شده 
15 

ب( ُاکتُبا الف( ُاطُبْخنَ 
د( إرَحم ج( َیْسَمعونَ 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )4(  هنم عربـی 

1 
ب( باهوش الف( عصبانی 

2 
ب( الِجسر الف( َمَمرِّ الُمشاة 

3 
َکتََم ≠ َکَشَف بنین = األَبناءُ 

4 
ب( التَخافي الف( البنت 

5 
حاب ب( السَّ حیفة اْلجداّریة  الف( الصَّ

6 
اْفَحْصَن  و  الُمستَشفی  إلی  ِاْذَهْبَن  ِللُمَمرَّضاِت:  قال  و  الَمکتََبِة  ُمدیُر  جاءَ 

کَِّر! الَمرضی! أِلَ نَُّهم َیْشُعروَن ِبمرِض السُّ
7 

الف( درست
ب( الّشتاء

ج( ال، ما کانْت رسالُة الرَّئیس فی َحقیبِة.
هاب إلی اإلدارة. د( َزوَجِته طَلََبْت ِمنُه الذَّ

8 
ب( بنویس الف( گروه 

9 
ب( گزینۀ 1 الف( گزینۀ 2 

10 

الف( ناگهان دانش آموز فریاد زد: »ای دوستانم )همکالسی هایم( نگاه کنید!«
ب( شیر سگ را زخمی کرد پس از آن روباه از ترس ساکت خواهد ماند.

ج( و برای من زبان صدقی دربارۀ دیگران قرار بده.
د( قطعاً دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد او نصیحت کننده ترین آن ها 

نسبت به بندگانش است.
گنج اند،  مهربانی اند،  و  رحمت   / آسمانی اند  نورهای  کتابهایم  هان  ه ( 

همچون دارواند.
به  را  دوستانت  پس  است  صداقت  و  دوستی  در  خوب  سرنوشت  و( 

دشمنی کردن تشویق نکن.
11 

ب( الَفریق النّاِجح الف( َالّشارع غیرمزَدِحم 
12 

ب( الساعة الرابعة الف( هو سائٌق 
13 

ب( ِاسَألوا الف( ال تَْحَسْب 
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نهم عربـی 

8 
ب( گزینه 1 الف( گزینه 2 

9 
الف( َغِضْبَت، ب( ِاَصنَعوا، ج( َسنَلَعُب، د( َیذَهباِن، ه ( ال تَکتُْب، و( ال تَْضَحْکَن

10 

ب( أْفَعَل الف( »ش هـ د« 
11 

ب( الّطفُل َیکتُُب )هو یکتُب(. الف( الّثالثة 
12 

الف( نادرست، ب( درست، ج( بالّسّیارة، د( ِمن مدینة رشت

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )6( هنم عربـی 

1 
الف( تصادف )برخورد( مقابل من اتفاق افتاد.

ب( ای جوانان، بر شماست )بر شما واجب است( تالش کردن.
ج( ساره در این سال مادرش را از دست داد.

د( ادیسون آزمایشگاهی برای تحقیقات صنعتی ساخت.
ه ( ویتامین C در شیر تازه یافت می شود.

2 
الف( زیبایی علم گسترش دادن آن است.

ب( هر کس گناهش زیاد شود، حیایش کم می شود.
3 

ب( گزینه 1 الف( گزینه 2 
4 

ب( الَفَرَس الف( الِجْسر 
5 

≠ قیام ب( جلوس . = َکتَم  الف( َستََر 
6 

ب( ناگهان الف( موزه 
7 

ب( نادی الف( َأَخذَ 
8 

ب( تفعیل الف( »ع ل م« 
9 

ب( گزینه 1 الف( گزینه 1 
10 

گزینه 1
11 

گزینه 1
12 

موع الف( َبضاِئع، ب( َیرَْکبوَن، ج( الَجَزَر، د( الدُّ

13 

الف( نادرست، ب( واِلُدُه، ج( َمساءً، د( َنعم
14 

ب( في الماءِ الف( َالّثاِمنَُة إاّل ُرْبعاً 

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )7( هنم عربـی 

1 
ب( ُمَسجَّل الف( ِجسر 

2 
ب( نمونه الف( پول ها 

3 
= محزون ب( حزین  ≠ سعادة  الف( َشقاَوةِ .

4 
ب( ِاْکِتساب الف( َأبحاث 

5 
ب( حمله های الف( مالمت کرد 

6 
ب( گزینه 1 الف( گزینه 2 

7 
الف( قطعاً ما پاداش کسی که کاری را نیکو انجام دهد، تباه نمی کنیم.

ب( هر کس کالمش زیاد شود، خطایش هم زیاد می شود.
ج( او گمان کرد که کبوتر او را به خارج شدن تشویق می کند.

د( برای مشاهدۀ پرونده اش برای اطالع از گذشته اش رفت.
ه ( رنگ های طبیعی دوست داشتنی ترین رنگ ها برای چشم هستند.

و( می خواهم امور کشور را به )دست( تو بدهم )بسپارم(.
8 

ب( »ق ص د« الف( مفعول 
9 

ب( َیْبتَِدئُ الف( ِاْستَلََمتِ 
10 

ب( َیعَمُل الف( َسیذَهبونَ 
د( ِاْغِسلي ج( ال تَْجَعلْ 

11 

گزینه 1
12 

َاْلثاُر الّتاریخیَُّة فیه: ُمْتَحف
ِاجِتماُع النّاِس ِلَفَرٍح: َحْفلَة
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نهم عربـی 

8 
ب( َفَرس الف( َفریق 

9 
ب( »ف ت ح« الف( ِاْنِفعال 

10 

ب( ال تَْجَعلوا الف( ِاْحِمال 
د( ال تَْکتُْب ج( ُاْنظُروا 

11 

ب( َرَجَع الف( تَذهبینَ 
12 

الطّیار: ِاسُم ساِئِق الّطاِئَرة.
الّصدیق: ُهَو اّلذي َیطلُُب َلَك الَخیَر.

النّار: َنتیَجُة احتراِق الَخَشِب.
نواُت األوَلی ِمن َحیاةِ اإلنساِن. الطُّفولة: ِهَي السَّ

13 

ب( درست الف( نادرست 
14 

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

15 

ب( الّطاّلب الف( العاشرة و الّربع 

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )10( هنم عربـی 

1 
ب( گزینه 2 الف( گزینه 1 

2 
الف( محبوب ترین رنگ ها برای چشم رنگ های

ب( گروهی از حیوانات در جنگلی
ج( تو بهترین معلمی هستی که او را دیدم )دیده ایم(.

د( دو روز بعد قاضی نزد حاکم رفت.
ه ( ستون چوبی

و( ما را بر گروه کافران یاری کن )پیروز گردان(.
ز( دانش را طلب کنید اگرچه در چین باشد.

3 
ب( الفیل الف( الُعصفورُ 

4 
= تَناَوَل ب( أَکَل  ≠ َحیاة  الف( َموَت .

5 
خواست )تصمیم گرفت( - تحویل دادن

6 
ب( َجّد الف( خاتَم 

7 
ب( »ع ب د« الف( فاعل 

8 
ب( َستَذَهبیَن الف( َرَجعنا 

د( ُاشُکروا ج( ِاسَمع 
و( ال تَظَْهْرَن ه ( ال تَْضَحْك 

9 
باح َو اللَّیل. َالنَّهار: ماَبیَن الصَّ

َالُمتَحف: َمکاٌن ِلِحفِظ اآلثاِر الّتاریخیَّة.
حاِب. َالَمطَر: قَطَراُت الماءِ اّلتی تَنِزُل ِمن السَّ

َالَفاّلح: َمن َیعَمُل في ِزراَعِة األرِض.
10 

ب( نادرست الف( درست 
د( نادرست ج( درست 

11 

ب( درست الف( درست 
د( درست ج( نادرست 

12 

ب( الّتاِسَعِة الف( الَفَرُس 

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )11( هنم عربـی 

1 
ب( جاِمَعة الف( َغْضبان 

2 
≠⋅ مات ب( عاَش  = قاِدم  الف( ُمستَقَبل .

3 
ب( آسمانی    الف( زخمی کرده ای 

4 
ب( ُاطْلُْبَن الف( راقد 

بخش )ب( این سوال استاندارد نیست.
گزینه اول می تواند درست باشد، از این جهت که فقط این گزینه مفرد است.

گزینه آخر هم می تواند درست باشد، از این جهت که این گزینه فقط 
برای مونث به کار می رود.

5 
الف( هر چیزی جز دانش با انفاق کم می شود.

ب( محبوب ترین خانه های شما به خداوند خانه ای است که در آن یتیمی 
را گرامی دارد. 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



خالصــــهدرسهـــا

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

55

سرد تاغللوا سرد

َد( ْوُا سأَلّرَ   سمُلْعَجم )َسلّدَ

زاَد: زیاد کرد، زیاد شد )مضارع: َیزیُد( ِابَتَدَأ: شروع شد )مضارع: َیبتَِدئُ(

َسَأَل: درخواست کرد، پرسید )مضارع: َیْسَأُل( َبنیَن: پسران

ِصعاب: سختی ها »مفرد: َصْعب« َج: دانش آموخته شد )مضارع: َیتََخرَُّج( تََخرَّ

: سال تحصیلی« عام: سال »عاٌم ِدراسيٌّ تاَلمیذ: دانش آموزان »مفرد: ِتلْمیذ«

قیام: برخاستن ُجلوس: نشستن

کِتاَبة: نوشتن ِدراَسة: تحصیل، درس خواندن

َمرَحَمة: مهربانی ِدراسّي: تحصیلی

ها: هان ُس( َس: درس داد )مضارع: یَُدرِّ َدرَّ

لوا سرد

سرد تاغل

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



58

) رت  رتفففلوا چ اود

نهم عربـی 

تفاوت میان فعل مضارع و فعل امر

ترجمه فعل امر ترجمه فعل مضارع شخص

انجام بدهید

اِْفَعلوا

انجام می دهید

تَْفَعلوَن جمع مذکر مخاطب

اِْفَعلَْن تَْفَعلَْن جمع مؤنث مخاطب

اِْفَعاَل تَْفَعالِن مثنی مؤنث / مذکر مخاطب

فعل امر فعل مضارع فعل امر فعل مضارع

ِاْصَعْدَن: باال بیایید تَْصَعْدَن: باال می آیید ِاْرَحموا: رحم کنید تَْرَحموَن: رحم می کنید

ِاقَْبال: بپذیرید تَْقَبالِن: می پذیرید ِاْنِزال: پایین بیایید تَنِْزالن: پایین می آیید

اُْرُسْمَن: نقاشی کنید تَْرُسْمَن: نقاشی می کنید اُشُکروا: تشکر کنید تَْشُکروَن: تشکر می کنید

ْوُا سلّرسِبُع(  سمُلْعَجم )َسلّدَ

ُمحاَوَلة: تالش کردن ُدخان: دود َأْبحاث: پژوهش ها »مفرد: َبْحث«

َمَضی: گذشت )مضارع: َیْمضي( َرجاء: امید ِاْحَتَرَق: آتش گرفت )مضارع: َیْحتَِرُق(

َمَطر: باران »جمع: َأْمطار« ریاح: بادها »مفرد: ریح« َأداء: به جا آوردن، انجام دادن

ُمواَصلَة: ادامه دادن َشباب: جوانان »مفرد: شاّب«، دورۀ جوانی ِإْذ: آن گاه

میاه: آب ها »مفرد: ماء« َصَرَخ: فریاد زد )مضارع: َیْصُرُخ( َأصاَب: برخورد کرد )مضارع: یُصیُب(

َنباتات: گیاهان »مفرد: َنبات« الّصین: چین َأْفرِقَة: تیم ها، گروه ها »مفرد: َفریق«

َنَزَل: پایین آمد )مضارع: َینِْزُل( َظَهَر: آشکار شد )مضارع: َیظَْهُر( ِاْنَکَسَر: شکسته شد )مضارع: َینَْکِسُر(

َوقََع: اتفاق افتاد، افتاد َعَصَف: وزید )مضارع: َیْعِصُف( َبْغتًة: ناگهان

َوَلو: اگرچه )َو َلو ِبالّصین: اگرچه در چین باشد.( َفَرج: گشایش، رهایی از سختی جاِمَعة: دانشگاه

َفَقَد: از دست داد )مضارع: َیْفِقُد( َحرب: جنگ »َحربیَّة: جنگی«

لوا چ اود

) رت  رتففف
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رددضت تدغیلوا هنم

بُعالّتاسعُة تماماً الّتاِسَعُة إاّل ُربعاًالّتاِسَعُة و الرُّ

1- ساعت کامل؛ 

 الَوحدةُ تَماماً/ الّثانَیُة تَماماً

2- ساعت کامل به اضافۀ نیم و ربع؛ 

بُع  الّراِبَعُة َو النِّصُف/ الخاِمَسُة الرُّ

3- یک ربع مانده به ساعت کامل؛ 

 الّساِبَعُة إاّل ُربعاً/ الّثاِمنَُة إاّل ُربعاً

ْوُا سلّتاِسُع(  سمُلْعَجم )َسلّدَ

غاَرة: حمله َجَزر: هویج َأحَسن: بهتر، بهترین

غارات َلیلیَّة: حمالت شبانه َحرَّ َك: تحریک کرد )مضارع: یَُحرِّ ُك( ِاعَتَقَد: اعتقاد داشت )مضارع: َیْعتَِقُد(

قِْشر: پوست َحلیب: شیر ُأَمراء: فرماندهان »مفرد: َأمیر«

) : کم شد )مضارع: َیِقلُّ قَلَّ َخَطأ: خطا »جمع: َأخطاء / َخطَؤُهُ: خطایش« َأْمَکَن: امکان داشت )مضارع: یُْمِکُن(

َلیمون: لیمو َرْسم: نّقاشی کردن ِاْنتِباه: توجه

ُمَجفَّف: خشک، خشک شده َسخاء )َسخاَوة(: بخشندگی َبنَفَسجّي: بنفش

ِمشِمش: زردآلو َسماوّي: آسمانی تََعب: خستگی

ئ: آرام بخش ُمَهدِّ طاَزج: تازه تَعویض: جبران کردن

َوَرع: پارسایی طَّیار: خلبان تَْلوین: رنگ آمیزی

یوَجُد: وجود دارد َعصیُر الفاکَِهٍة: آبمیوه تَناوََل: خورد )مضارع: َیتَناوَُل( )مصدر: تَناوُل(

لوا هنم

رددضت تدغی
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