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خالصه درس عربی نهم

 درس اول  :  اهم مطالب سال هفتم و هشتم










نَصب : ً-

رفع : ٌ-

َجر : ٍ-

تنوین :  








 -َ  : فتحه

کسره : ِ-
ضّمه : ُ-

سکون : ْ-

عالمت :  










مذکر : َرُجل  -  ُغراب  -  قلم

مونث : طبیبة  -  حقیبة  -  مسلمة
1- اسم ها از لحاظ » جنس « :  

مذکر : اسمی است که عالمت » ة « نداشته باشد .

مونث : اسمی است که معموالً عالمت » ة « داشته باشد .

توجه : ممکن است اسمی » ة « نداشته باشد ولی مونث باشد مانند : مریم








مفرد

مثنی

جمع

2- اسم ها از نظر » تعداد « : 

الف( اسم مفرد : اسمی است که بر یک چیز و یا یک شخص داللت کند .

مانند : 1- مفرد مذکر : تلمیذ - طبیب   2- مفرد مونث : طبیبة - حقیبة

ب( اسم مثنی : اسمی است که بر دو چیز یا دو شخص داللت می کند و درانتهای اسم دو عالمت » اِن « و » یِن « گذاشته می شود .








... 1- مثنای مذکر :  طبیباِن - تلمیذاِن - قلماِن

2- مثنای مونث : طبیبتاِن - حقیبتاِن - شجرتاِن ...
مانند : 

ج( اسم جمع : اسمی است که بر بیش از دو چیز یا دو شخص داللت کند و بر دو نوع است : 1- جمع سالم   2- جمع مکسر

1- جمع سالم : جمعی است که شکل مفرد آن ، با اضافه کردن عالمت های جمع تغییر نکند و سالم بماند . جمع سالم به دو شکل است :

1- جمع مذکر سالم     2- جمع مؤنث سالم

الف( جمع مذکر سالم : با اضافه کردن دو عالمت » وَن « و » یَن « به آخر اسم مفرد مذکر ، درست می شود. مانند : معّلم  : ُمعّلموَن  - ُمعّلمیَن

ب( جمع مؤنث سالم : » ة « از آخر کلمه حذف می شود و به انتهای آن » ات « افزوده می شود. مانند : طبیبة  +  ات  : طبیبات

2- جمع مکسر : جمعی است که شکل مفرد آن هنگام تبدیل شدن به جمع تغییر می کند . این نوع از جمع ، عالمت و قاعده خاصی 

ندارد ، بلکه » سماعی « هستند یعنی با شنیدن و تکرار می توان آن را آموخت مانند : َرُجل : رجال ، درس : دروس ، خندق : خنادق 



آزمون شمارهسؤاالت امتحان كالس هاي نهم
درس  :  عربی
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تاریخ امتحان :

زمان امتحان :

1- جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید : 

 1 َُّه جاِهٌل.      الف( َمن َکَتَم ِعلمًا ، َفَکأن

0/75      ب( أبَْدأُ بِاْسِم اهلِل اُموری.

0/75      ج( َکَتَب التَّالمیُذ صحیفًة ِجداریًَّة.

1 َّنا آَمّنا فا  ْغِفرلَنا وارَحْمنا ﴾.       د( ﴿ َرب
1     ه( تلک سفینٌة َحربّیٌة تَْقَتِرُب ِمّنا.

0/5      و( اُْسُکتی یا ِطْفَلُة و التَْصُرخی.

1/5      ز( اُطُلبوا الِْعْلَم ولَو بِالّصین َفإنَّ َطَلَب الِْعْلِم َفریَضٌة.

0/5 2- ترجمه درست را انتخاب کنید :

  الف( اِّن حوائَِج الّناِس إلَیُکم ِنعَمٌة ِمَن اهلِل.

        1( حتمًا رفع نیاز مردم از نعمت  های خداوند است.  

        2( قطعًا نیازهای  مردم  به شما نعمتی از خداوند است.  

    ب( اَدُب الَْمرِء، خیٌرِمن َذَهِبه.

        1( اَدب انسان بهتر از طالیش است. 

        2( اَدب مرد بهتر از طال است. 

0/5 3- از بین کلمات زیر نام هر تصویر را یافته و زیر آن بنویسید :

ب( ........................... الف( ...........................

 0/5 4- کلمات مترادف و متضاد را دوبه دو کنار هم بنویسید : ) یک کلمه اضافی است. (

الف( ............. ≠ ..............                                                ب(  ............. = ..............

0/5 5- کلمات مشخص شده رابه فارسی ترجمه کنید :     یا شباب، علیکم بِالُْمحاَولَةِ.

0/5    6- کدام کلمه با بقیه کلمه ها  ناهماهنگ است :

 حقیبة    طباخة    طبیبة       الف( موظفة 

 أَخذَ    َسحاب    َمَطر       ب( ریح 

1 60  دقیقه
نوبت اول

  قبیح - تلمیذ - جمیل - طالب - حزین 

َمدَرَسة - جامعة - َحدیقة الَحَیوانات - َمکتبة

   سؤاالت پیشنهادی نیمسال اول



  كالس هاي نهم
  تاریخ امتحان  :

تشریح از : مهر اعظم شاه كرم پاسخ آزمون شماره
درس  :  عربی
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1
1- الف( هرکس دانشی را پنهان کند پس گویا او نادان است.

    ب( با نام خدا کارهایم را آغاز می کنم. 

    ج( دانش آموزان یک روزنامه دیواری نوشتند.

    د( پروردگارا ما ایمان آوردیم پس مارا ببخش و به ما رحم کن. 

    ه( آن کشتی جنگی است که به ما نزدیک می شود.

    و( ای کودک ساکت شو وفریاد نزن.

    ز( دانش را ) بخواهید ( یا ) جستجو کنید ( اگر چه در چین باشد زیرا ) جستن ( یا ) خواستن ( دانش واجب است.

ب( )1( 2- الف( )2(

3-الف( حدیقة الحیوانات                                                          ب( جامعة

تلمیذ = طالب 4- قبیح ≠ جمیل

محاولة = تالش کردن 5- شباب = جوانان

6- الف( حقیبة ) بقیه شغل هستند (                                          ب( أََخَذ ) بقیه اسم هستند اما ) أخذ ( فعل است ( 

حروف اصلی شاهد  ) ش ه د ( 7- وزن مضروب           مفعول

ب( تَلَعْبَن 8- الف( َذَهْبِت

د( اُنظروا      ج( اِجلبا

و( التشربوا      ه( ال تَجعلی

9- اَلَْفرج و قاِطُع الرحم اضافی است.          

ب( نادرست ) فقط 12 نفر از دانش آموزان رفتند. ( 10- الف( درست

د( نادرست ) زیرا چهل سال قبل اتفاق افتاده بود. (        ج( درست

11- الف( درست                      ب( نادرست                                ج( نادرست                                د( درست

ب( الّثاِمنُة 12- الف( اَغِسُل یَدی

نوبت اول پاسخنامه پیشنهادی نیمسال اول

 اَلغراب

اَلُبکاء   

اَلجاِمَعة

خان اَلدُّ

    جریان الّدموع ِمَن الُحزِن. 

وِت.      طائٌِر أسوُد الّلوِن لَْیَس َجمیَل الصَّ

     َمکاٌن لِلتَّعلیم العالی بَعَد المدرَسِة.

یُء الَّذی یَْصَعُد ِمَن الّناِر.      الشَّ

)ب()الف(

ادامه دارد ...




