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محل مهر  عربی نام درس

 7/3/1398 تاریخ امتحان  نام پدر: آموزشگاه

 16 :تعداد سوال 3 :تعداد صفحه :شعبه کالس نهم:  پایه 

 دقیقه   60وقت:     10:30    زمان شروع: متوسطه دوره اولرشته: شماره صندلی:
 

  

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 نمره مهارت واژه شناسی  شماره

 با استفاده از کلمات داده شده نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. ) دو کلمه اضافی است( 1

 حافِلة (–جَزَر –مِشمِش –)طائرة 

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

5/0 

 کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 2

 .......(طِفالً مِن تَحتِ القِطارِ.  ).................. ذَأَنقَوَ هادِئٌ . )...........................(         ب( إدیسون  کیٌّالف( هُوَ وَلَدٌ ذَ
5/0 

 ضافی است(ااز میان کلمات داخل پرانتز ،کلمات متضاد و مترادف را بیابید و درجای مناسب بنویسید.)دوکلمه  3

 جَعَلَ(–اِستَلَمَ –أَتی –یَسار –دَفَعَ –)وَضَعَ

                                       ..........................=......................               ......................... ..≠ .............................. 

5/0 

 

4 

 

 کدام گزینه از نظر معنایی با کلمه داده شده هماهنگ است؟

 دَمقَ             عَین              بِئر                ))دَمع((:        یَد  الف(  

 صحیفة       کهرباء         صوم           )) بَطّاریة(( : مُهَدِّئة ب(    

5/0 

  مهارت ترجمه  

 

 

5 

 ترجمه صحیح را اتنخاب کنید.

 الف( الطُّالبُ کانوا یَدرُسونَ بِدِقَّةٍ.  

 دانش آموزان به دقت درس می خواندند.-   2دانش آموزان به دقت درس می خوانند-1         

ب(أَنتُم ال تَخرُجونَ .اِقبَلوا مَصیرکُم.

 بپذیرید. شما خارج نشوید. سرنوشتتان را  -   2شما خارج نمی شوید.سرنوشتتان را بپذیرید.  -1        

5/0

 آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید. 6

 .........................................................               .................رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ الف(

 ........... ...............................................................  أَحَبُّ اَلطَّعَامِ إِلَى اَللَّهِ مَا کَثُرَتْ عَلَیْهِ اَلْأَیْدِی ب(

2 
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 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 7

 ................................................ عتذَرَ.                          لف( فَرِحَ و قَبَّلَ أَخاهُ وَ اِا

 ...................              ...............................أَخی األًصغَر لِکِتابة واجباتِه ب( نادَیتُ

 ..........................ج( أَسألُ رَبّی حَلَّ ِصعابی.                                  .........................

 ............فی الَجزَرِ و قِشر البرتقال   ...................................... د( یوجَدُ فیتامین 

 ......................ه(یا ِبنتی ِاضحَکی لِلحیاة . التَحزنی .                .................................

 ......................................................                                     ظَهَرَسَحابٌ فِی السَّماءو(

5/4 

  مهارت شناخت وکاربرد قواعد 

 را کامل نمایید. مقابل جدول 8

 

 وزن حروف اصلی کلمه

 اِنفعال  اِنکِسار

  س م ع اِستِماع

 

5/0 

 در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید. 9

 (نَتَخرُجو– .)خَرَجتُم ؟ل ................. مِنَ اَلصَّف اَمسٍالف(اَیُّها  اَلتَّالمیذُ هَ

 (سَیَلعَبانِ-ما ........................... کُرَة المِنضَدة غداً .           )لَعِبا ب(هُ

5/0 

 در جاهای خالی فعل امر ونهی مناسب قرار دهید. 10

 التَنزِلْ( –الف( یا وَلَدی .....................مِنَ اَلسَّیارَة. )التَنزِلی 

 اِصنَعا(–اً . )اِصنَعوا خَشَبیَّ ........................ جِداراًب( یا عامِالنِ .

 ال تَقبَلوا(–ج(اَنتُنَّ ............................... کَالم الحقِّ.      ) التَقبَلنَ 

 اُرسُمنَ(-........................صورَة المَسجدِ.   )اُرسُمی ختید( یا اُ

1 

  مهارت درک وفهم 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 هریک از کلمات ستون الف را به یکی از جمالت ستون ب  وصل کنید. )یک کلمه اضافی است(

 ستون ب ستون الف

 شیاءِ.انِ المَملوءِ بِاألَشخاصِ و األلِلمَک صِفَةٌ طازَج

 أَو جَماعَةٌ مِنَ الزُّمَالءِ فِی العَمَلِ. مَجموعَةٌ مِنَ الرّیاضیّینَ مُزدَحِم

 أَحسَنُ  صِفَةٍ لِلحَلیبِ. مُجَفَّف

 جَریانُ قَطَراتِ الدَّمعِ مِنَ الحُزنِ أَوِ الوَجَعِ. فَریق

 ----------------- بُکاء
 

1 
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 مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را براساس واقعیت  12

 غ     ص      الف( السوقُ مکانُ بَیع البَضائِعِ مِثلُ المَالبِس وَ الحَقائب. 

 غ     ص   َالنّارُ نَتیجَة احتِراِق الَخشَبِ وَ َغیره.                         ب( 

 غ     ص  اَلیَومُ الخامِسُ فِی األُسبوعِ الخَمیسُ.                          ج(

 غ     ص      .                           د( اَلشُّرطیُ یَحفَظُ األمن فِی البِالدِ

1 

 متن زیر را به دقت بخوانید سپس به سواالت پاسخ دهید. 13

الساعةِ  صباحاً وَ یَرجِعُ إلی بَیته فِیی السّاعَةِ السادسةِ اَلسَّیِّدُ حُسینیّ مُوَظَّفٌ. هُوَ یَشتَغِلُ فی شَرِکَةٍ. هُوَ یَذهَبُ إلی الشَّرِکَة فِ

 شاهَدَ وَ المُهِمَّةِ اإلِداریةِ  ذَهَبَ إلی المُتحَفِ بَعدَ نهایةِ الثانیةِ ظُهراً. فِی یومٍ مِنَ األَیّامِ ذَهَبَ إلی مَدینَة همدان لِمُهِمَّةٍ إِدارایةٍ.

 آثاراً تاریخیةً هناک.

 .........................؟...حُسینیّ الف(ما مِهنَةُ السَّیِّد 

 إلی بَیته؟............................ حُسینیّب( مَتی یَرجِعُ  السَّیِّد 

 غ     شاهَدَ آثاراً عِلمیّةً فی المُتحَفِ.   ص حُسینیّج( السَّیِّد 

      غ     إلی همدان لِزیارة.             ص حُسینیّالسَّیِّد  د(سافَرَ 

1 

  مکالمهمهارت  

 با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 14

                                                       
 کَمِ السّاعَة اَالنَ ؟ (ب                          مِن أَّی مَکانٍ َیعبُرُ الطالبُ ؟                                     الف(              

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

1 

 3 روانخوانی 15

 2 مکالمه 16

 
 


