
وقت :   دقیقهتاریخ : 1397/9/24

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان ادیبموضوع 1.عربی نھم:2.مطالعات اجتماعی نھم

عربی

 
1. متضاد کلمات داده شده را از بین کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید. (دو کلمه اضافی است)

 
 (بَْیع- َجمیل- یمین- َصداقَة- لَْیل- غالیة- جمال- َغداء)

 
َرخیَصة  ..................     یَسار  ..................         قبیح  ..................

 
َعداَوة  ..................    نَھار ..................      ِشراء  ..................  

 
2. وزن کلمات زیر را بنویسید.

 
الف: اِْسَتْخَدَم ( .................. )        ب: َیَتعاَمُل ( .................. )

 
ج: اِشتغال ( .................. )              د: اِنَْکَسَر ( .................. )

 
هـ: َیَتَعلَُّم ( .................. )                  و: یَُسلُِّم ( .................. )

 
3. ترجمه ي کلمه ها را کامل کنید.

الف: شاهد: بینننده / مشهود .................. 

 
ب: حامد: .................. / َمحمود: ستوده شده

 
ج: خادم: خدمت کننده / مخدوم: .................. 

 
د: صانع .................. / َمصنوع: ساخته شده

 
4. با توّجه به متن داده شده، درستی یا نادرستی جمالت را مشّخص کنید.

 َرَجَع َسّجادٌ ِمَن المدرسِة حزیناً. ِألنَّ صدیقَھُ تصادََم بِالسیّارةِ و ُھَو َرقَدَ فِی الُمستشفی. قاَل أبوهُ: کیَف حالُھُ اآلن؟ قاَل سّجادٌ: ُھَو بِخیٍر. کانَْت
ُسْرَعةُ السیّارةِ قلیلٍة. 

الف: َرقَدَ صدیُق سّجاٍد فی مستوصٍف قریٍب ِمن بَْیتِِھ. ( .................. ) 
ب: کانَْت ُسْرَعةُ السیّارةِ قلیلةً. ( .................. ) 

ج: َرَجَع سّجادٌ اِلی منزِلِھ َمسروراً. ( .................. ) 

 
5. حروف زائد کلمات زیر را بنویسید.

 
الف: َتهاُجم ( .................. )        ب: اِستغفار ( .................. )

 
  ج: ناِظم ( .................. )           د: َمنصور ( .................. )

 
6. ترجمه ي درست کلمه هاي داده شده را انتخاب کنید.

 
( الف: الجامعۀ  (مدرسه    دانشگاه    دانش 

 
( ب: الَمَطر  (باریدن    باران    بارید 

 
ج: أبحاث  (بحث ها    پژوهش ها    بحث کردن  )

 
( د: ریاح  (باد    وزیدن    بادها 

 
7. ترجمه هاي ناقص را کامل کنید.

الف: َمضی یَْوماِن و ما َوَجدوا اَحداً فی الجزیرة. 

 
دو روز .................. و کسی را در جزیره .................. .

ب: َعلَْیُکْم بُِمواَصلَِة أبحاثُِکْم. 

 
 .................. باید پژوهش هایتان را .................. .

 
8. ترجمه ي کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده مشّخص کنید.

 
الف: یا ایَُّھا الّذیَن آَمنوا اِْصبروا. ( .................. )

 
ب: کانَْت میاهُ البَحِر ھاِدئةً. ( .................. )

 
ج: َصَرَخ أَحدُُھم بَْغتَةً. ( .................. )
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صفحه 2

 
)  (یا َولَدُ، اِْفعَْل) ، (یا بِْنُت، اِْفعَلي)  9.  فِْعُل اْألْمِر (

  ِلَم أَنِت َوحیدةٌ؟ اِْلعَبي َمَع َزمیالتِِک.  ِلَم أَنَت َوحیدٌ؟ اِْلعَْب َمَع ُزَمالئَِک.

 
10. جمله هاي زیر را باتوّجه به تصویر ترجمه کنید.

  َرجاًء، اِْلعَبي َمعَنا ُکَرةَ اْلِمنَضدَةِ.  َرجاًء، اِْلعَْب َمعَنا ُکَرةَ اْلقَدَِم.   

مطالعات اجتماعی

 
11. سیاره هاي منظومه ي خورشیدي به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

 
12. چند نمونه از عوامل انسانی در تغییر شکل ناهمواري ها را نام ببرید.

 
13. اغلب داروها براي معالجه ي .................. از درختان و گیاهان استوایی به دست می آید.

 
14. امروزه بیش از .................. درصد مردم جهان در شهرها زندگی می کنند.

 
15. پسر شاه  اسماعیل .................. بود.

 
16. چالدران در نزدیک شهر .................. امروزي است.

17. فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران طبیعت (اکوتوریست) جایزه بدهند کدام زیست بوم

 
را براي سفر انتخاب می کنید؟ چرا؟ 

18. شاخص توسعه  ي انسانی جهت پی بردن به چه مسأله  اي است؟

 
19. مالك  هاي توسعه انسانی چه مواردي هستند؟

 
20. اسماعیل صفوي چه موفقیت سیاسی و نظامی داشت؟ 
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