
 صفحھ ٢ :صفحات عدادت
 ١٠/١۴٠٠/      :امتحان خیتار 
 :امتحان ساعت 
 قھیدق ۶٠: امتحان مدت 
  نمره ١۵: کتبی بارم/ سؤال ١۴: سؤال تعداد 

 استان پرورش و آموزش کل اداره
 ناحیھ سھ پرورش و آموزش اداره

         ١۴٠٠ دیماه – اول نوبت/  نھم پایھ عربی آزمون

 یتعال بسمھ 
     : یخانوادگ نام و نام 
  کالس: شماره  
  :آموزشگاه نام 
    :مربوطھ دبیر 

      
  ردیف  نمره)5/1سؤاالت بخش ترجمه واژگان(  بارم  

  مترادف و متضاد هر کلمه  را عالمت بزنید.  5/0

  )راقد   حار  (صعب : (بارِد)متضاد         )       لـما    کَیف    (لماذا  (عندما)مترادف
1  

  □دخان                   □ نَجاح                □ نار          □حطَب            کلمه ناهماهنگ با بقیه کلمات را مشخص کنید.       25/0
2  

  فقط کلمه مشخص شده را در هر جمله ترجمه کنید.  5/0

  ولَجلَج ) من قَرع باباً و ب                             الـمکَیف ) رجاء شَغِّلِالف
3  

25/0  
  می شود .................» فریق«جمع  مکسر کلمه جاي خالی جمله را کامل کنید.     

4  

    نمره)5/4سؤاالت بخش ترجمه جمالت(  

  ترجمه صحیح عبارات را انتخاب کنید.  5/0

  الف) أبحثُ عن عملٍ،هل عندك عملٌ؟
   من کار می کنی؟ ) می خواهم کار کنم آیا با                           2 داري؟ کاري آیا.گردم می کار ) دنبال1

  ....... شب در:  اللّیل فی أسود تَلبسی ال و اَبیض قَمیصاً ب) البسی
   ) لباس سیاه می پوشی و لباس سفید نمی پوشی.                 2 ) لباس سفید بپوش و لباس سیاه نپوش.1

5  

  جمالت عربی زیر را ترجمه کنید.  4

. یا اُنظُروا بغتَۀً: ) صرَخَالف  زمالئـی، تلک سفینَۀٌ حربیۀٌ

...........................................................................................................  

سروري.  زاد أُموري/ فَاسم الهی، للّه باسمِ ) أَبدأُب

...........................................................................................................  

خَرج کَثیراً الثَّعلَب ) حاولَج  الحفرَةِ. تلک من فَ

...........................................................................................................  

6  



حلَّ؟) هلْ د الـم ن ذلکالِ مونَ الجشاح شتریتا 

...........................................................................................................  
    نمره) 5/6سؤاالت بخش قواعد(   

2  
  

  .بنویسید را فعل ترجمه ھمان  فقط فعل وجود دارد ھر یک را بیابید و سپس چھاردر جمالت زیر 

ناسی هجلناك، اسی هال تَجل - صیركلْ مقبا ،رالتَقد أنت:  

 ....................... ....................... ....................... .......................  فعل

ترجمه 

  فعل
....................... ....................... ....................... ....................... 

  

7  

  براي جاهاي خالی فعل امر یا نهی مناسب را عالمت  بزنید.  5/1

زولِ ) الف یا طالبات   ............  إلی نُ
           مطَر. ـال

  وانظُراُ  نَنظُراُ

 هذه....................  صدیقانِ یاب) 
               . الـمنضَدة

  احمال  احملی

منْ جلیسِ  ...............یا زمیلَتی،  ج)
  السوء.

التهرب  اُهربی  

قیبتَک.......... یا أَصدقائی،  د) نام حلوا  .هجعا  َلنجعا  
.              ................) یاولدي، و کیاتالتیأسی  فی ح  التَیأَس  

   اصنَعی   اصنَع    .مستَقبلَک ................، ییا أُخْت ي)

  

8  

      

  ردیف    بارم



  با توجه به ریشه هر فعل ترجمه فعل هاي جدول کامل کنید.  2
  

  فعل نهی  فعل امر  فعل مضارع منفی  فعل ماضی  فعل مضارع

زرعن: می کارند ی  ......... :فَعتر   :ب ال تکذ

.........  

غسال: ......... فی:   احل ال تَ

.........  

......... :عشَج بوا: پنداشتند  یسشربنَ:   ح التَ

.........  

اُرسموا: 

.........  

 :التَرجع

..........  
  

9  

  وزن و معنی آن را بنویسید.» مفتوح« با توجه به حروف اصلی کلمه   5/0
  

  ترجمه  وزن  حروف اصلی
  ...........................................................................    ف، ت، ح

  

10  

  جاهاي خالی را کامل کنید.  5/0

می شود ) تَعلیم( کلمه اصلی حروف و می شود .......................  ) قَریب( کلمه وزن  
.....................  

11  

    نمره)5/0سؤاالت بخش مکالمه(   

  االت زیر پاسخ کوتاه دهید.با توجه به تصاویر، به سؤ  5/0

  

      

         

  ) ما هذا؟الف
.................................... 

ورةِ؟ب    صفوراً فی الص کَم ع (  
 

...........................................    

12  

    نمره)2سؤاالت بخش درك و فهم(  

  نادرست            درست                                کنید. درستی یا نادرستی جمالت را بر اساس واقعیت مشخص  1
زنِ أوِ الوجعِ.الف ن الحمعِ مالد ریانُ قَطَراتج،کاءالب (                                     

خزَنٌ ) اَلـمطبعۀُب م فظح ل وادۀِ المذائی الغ .                                                            کَالخُبزِ

13  



.                                             ج ذي یعملُ فی زِراعۀِ األَرضِ               ) البائع، هو الَّ

ذي یسمع جیّداًد قیلُ السمع هو الَّ                        .                                       ) ثَ

  سپس به سواالت پاسخ دهید. بخوانیدمتن زیر را   1
 »یل خرجعی قائُه وأصد ۀِ یفاعثۀِ الس الثال ساءن مم همیبد .وتعم لَحظۀٍ، به رونَینِ عبل الّا الشّارعِ ععأنّه .ی ب لذَه 
ظَرَ ما لکن و بِالعجلۀِ الشّارع عنِ عبِرَ دقائقٍ بعد و .یمعدنـال ماءـال لشراء ۀِیالغذائ موادـال دکّانِ یإل  و سارهی یإل نَ

ملۀِ تَصادبِالحاف و ع  »االَرض یعل وقَ

جی یمت )الف   ؟یعل ذَهب کانَ نَیأ )ب.............................                   أصدقائه؟ مع یعل خرُ

......................... 

صادم بِم )د...........................                               ساره؟ی یإل یعل نَظَر هلْ )ج   ؟یعل تَ

.................................   

14  

    موفق باشید  15

  ):                15):             نمره کتبی(3):                     نمره مکالمه(2نمره روانخوانی(
  جمع نمرات شفاهی و کتبی به عدد و حروف:

 دیماه – اول نوبت                                                                                                           نهم عربیپاسخنامه                                                                  خدا نام به

  10/1400:   /آزمون تاریخ
5/0  

  :حارمتضاد         : لماذامترادفمترادف و متضاد هر کلمه  را عالمت بزنید.                        
1  

25/0  
  نَجاحبقیه کلمات را مشخص کنید.  کلمه ناهماهنگ با 

2  

5/0  
  ) پافشاري کرد(کند) ب      ) کولر الففقط کلمه مشخص شده را در هر جمله ترجمه کنید.    

3  

25/0  
  أفرقۀجاي خالی جمله را کامل کنید.   

4  

5/0  
  ب) ا    1الف) ترجمه صحیح عبارات را انتخاب کنید.     

5  

  کنید.جمالت عربی زیر را ترجمه   4

  ) ناگهان فریاد زد: نگاه کنید اي هم کالسی هایم، آن کشتی جنگی است.الف
  ) شروع می کنم با نام خدا کارهایم را / پس نام خدا شادي ام را زیاد کرد.ب
  ) روباه بسیار تالش کرد پس از آن چاله خارج شد(بیرون شد)ج

6  



  ) آیا شارژر تلفن همراه را از آن مغازه خریدي؟د
  25/0نمره در صورت ترجمه ناقص هر کلمه داراي ارزش معنایی  1کامال صحیح هر ترجمه 

2  
  

  .بنویسید را فعل ترجمه همان  فقط فعل وجود دارد هر یک را بیابید و سپس چهاردر جمالت زیر 
 اقبلْ التَقدر اجلسی ال تَجلسی  فعل

نمی توانی (قادر  بنشین ننشین  ترجمه فعل
 نیستی)

 بپذیر

  

7  

  براي جاهاي خالی فعل امر یا نهی مناسب را عالمت  بزنید.  5/1

  اصنَعی ي)التَیأَس       و)      اجعلوا د)       اُهربیج)  احمال  ب)     نَنظُر) اُالف

8  

  با توجه به ریشه هر فعل ترجمه فعل هاي جدول کامل کنید.  2
  فعل نهی  فعل امر  فعل مضارع منفی  فعل ماضی  فعل مضارع

زرعن: می کارند سوگند نخور  بشویید  دروغ نمی گویی  باال بردي  ی  
  برنگرد  رسم کنید  نمی نوشید  حسبوا: پنداشتند  تشویق می کند

  

9  

  وزن و معنی آن را بنویسید.» مفتوح« با توجه به حروف اصلی کلمه   5/0
  

  ترجمه  وزن  حروف اصلی
    باز شده  مفعول  ف، ت، ح

10  

  11  ع ل م: تَعلیم اصلی حروف -  فعیل:  قَریب وزن  جاهاي خالی را کامل کنید.       5/0

5/0  
  12  ) اثنانب) جِسر   الفبا توجه به تصاویر، به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

        درستی یا نادرستی جمالت را بر اساس واقعیت مشخص کنید.  1
  ) نادرستدنادرست       ) ج) نادرست       ب) درست       الف

13  

سپس به سواالت پاسخ دهید. بخوانیدمتن زیر را   1

  بِالحافلۀِ )د               ال )ج      ۀِیالغذائ موادـال دکّانِ )ب     مساء الثالثۀِ الساعۀِ یف )الف 
14  

  

  

  
  جمع نمرات کتبی  مکالمه  درك و فهم  قواعد  ترجمه  واژگان  مهارت
    5/1  5/4  5/6  2  5/0  15بارم


