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  ........................نام و نام خانوادگی :         

  ............................... شماره صندلی :

  عربی نهم : نام امتحان

    1متوسطه –      نهم  رشته: -پایه

  903-902-901 شماره کالس:          

    4 :تعداد صفحه        

  

  

  نمره)7مهارت ترجمه(

  به فارسی ترجمه کنید.عبارات وحکمتهاي زیر را- الف)

..............                                                                                                  مملوءةٌبالبنیِن والبنات. ............................الشوارع ُ- ١
  َرقد الزمیلُ فی المستوصِف...................................- ٢
؟.............................................                                                                               لَِم َصَنعوا جسراً خشبیاً - ٣
  ظھَر سحاٌب وَعَصفت ریاٌح.....................................- ٤
.....                                                                                               یا صانع َکلّ مصنوع...................................... -٥
  الثعلب ُللنجاِح  .................................حاوَل   - ٦
                                         رّب ِاغفِر وِارَحم...........................                                                - ٧

  ترجمه درست را انتخاب کنید.             - ب)

  ِابَحث عن الجوابِ ١
  □درباره جواب بحث وگفتکو کن. -٢                       □دنبال جواب بگرد - ١
  
  ال تکُتبی علی الشجرةِ - ٢
  □روی درخت ننویس - ٢                      □ روی درخت نمی نویسی- ١
  

  نمره)2مهارت واژه شناسی(

  نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید.- الف)

٢   ............- ١ -.....................  

کلمات مترادف ومتضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.(دوکلمه اضافی است)                                     - ب)

  ........                    ............=............≠جمال)     .......-عندما-سعادة-حزین- لما-(شقاوة
  

  ترجمه کلمات مشخص شده راداخل پرانتز بنویسید. - ج)

المقابِل؟(..........)                                      الرصیفِ شاھدُتھ علی   علی الخروِج.(...........) َشّجعتلحمامةا
  کدام کلمھ از نظر معنا با بقیھ ناھماھنگ است؟-د)

  □نادی                        □سنّ                  □  لسان       □     ید        
  □مکتبة                     □فاکھة               □ملعب         □ جامعة      

  ١  

 دقیقه   60 مدت پاسخگویی:

 10/94/    تاریخ امتحان : 

 خسروي آقاينام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 



 ٢

  نمره)2(مهارت شناخت وکاربرد قواعد

  حروف اصلی و وزن کلمه مشخص شده را داخل پرانتز بنویسید- الف)

  ( حروف اصلی:................وزن...............)      ←بتھیئةصحیفةجداریة َمشغولوَن التالمیُذ     

  درجاي خالی فعل مناسب قرار دهید. - ب)

  تعملوَن)-الفالحوَن........ فی المزرعِة .      (یعملونَ - ١
  
  کانوا )–عشرةُ طالٍب  .........فی السفر .   (کاَنت - ٢
   

  فعل امر یا نهی مناسب را انتخاب کرده ودر جاي خالی  قرار دهید. - ج)

  
  اُکتبوا)-اصدقائی،.........دروَسکم(اُکتبیا -١
  
  التجَعل).-یا حبیبتی،............کتابکِ ھنا(التجعلی- ٢

  در عبارت زیر فعل امر ونهی را مشخص کنید.- د)

  قالت:انَت التقدُر،ال تصَعد  و ِارِجع الی مکانکَ        (فعل امر:                 فعل نھی:           )

  

  نمره)3وفهم(مهارت درك 

  در جاي خالی یکی از کلمات داده شده را بنویسید(یک کلمه اضافه است)- الف)

  َذَھبھ)-تصادمتا- قبح-صدق-(ِصعاب
  اَدب المرءخٌیر ِمن........- ١
  السیارتاِن .......اَمام باَب المصنع.- ٢
  حسن ُاالدب یستُر ......النسب.- ٣
  ِاجعل لی لسان .......فی االخرین.- ٤

  لبدرك مط- ب)

  متن زیر را بخوانید سپس بھ سواالت پاسخ کوتاه دھید.
اَنا طالب ٌفی الصف التاسع. اسمی اسحاق.لی اُختان :مریُم وفاطمُة،ھما صغیرتان  فال تذھبان الی  

المدرسةوعندی اَخوان حسن وحسین.حسن اکبر اوالد االسرة ،ِاّنھ تخّرج َِمن الجامعةواآلن ھو مھندٌس .حسیٌن 
  »خراسان رضوی«ابع  .نحن ِمن مدینةمشھد فی محافظةفی الصف الس

  
  لماذا التذھب مریُم وفاطمة الی المدرسة ؟- ١
  
  َما اسم اکبُر البنین فی ھذه االسرة ؟- ٢
  
  ِمن اَین ھذه االسرة ؟- ٣
  
  َمن َتخّرَج ِمن الجامعة؟- ٤

  درستی ونادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنید.- ج)

  المزرعة.(.......)الموظف یعمل فی - ١
  الذئب  یحرس اموال الناس (.........)- ٢
  الُدخان :الشیءالذی یصعد من النار (.........)- ٣
  کرةالقدم:ریاضة یلعب فیھا احد عشر العباً .(..........)- ٤



 ٣

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             مهارت مکالمه(انمره) 
  

  به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهید.

  َمن انَت؟- ١
  
  کیف حالکَ ؟- ٢
  
  فی اَّی صٍف انَت ؟- ٣
  
  متی یبدأالعام الدراسی فی ایران ؟- ٤
  
  
  
  
  

  15جمع بارم :

  »موفق باشید«  

  

  نمره شفاهی:

  

  نمره کتبی:

  

  نمره نهایی:

  

  
  
  
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  »پاسخنامھ«                                                               

                                                                                                          نمره):٧مھارت ترجمھ(

بستری  درمانگاهھمکالسی(ھمشاگردی)در -٢/خیابان ھا پر از پسران ودختران است. -١ترجمھ جمالت:-الف

  ای سازنده ھر ساختھ شده ای-٥ابری آشکار شد وبادھا وزید ند/ -٤برای چھ پل چوبی را ساختند؟ /-٣شد /

 پروردگارابیامرز ورحم کن -٧روباه برای موفقیت تالش کرد /- ٦

 ٢ھگزین -٢                      ١گزینھ -ترجمھ درست را انتخاب کنید:ا-ب

 نمره)٢مھارت واژه شناسی(

 :األسد٢:ممّرالمشاة                       نام تصویر١الف)نام تصویر

 کلمات متضاد:شقاوة،سعادة /          کلمات مترادف:لّما،عندما- ب)

 ترجمھ کلمات  مشخص شده:تشویق کرد                        /پیاده رو-ج)

 از: نادی  /    فاکھةکلمات ناھماھنگ بترتب عبارتند -د)

 نمره)٢مھارت شناخت وکاربرد قواعد(

 حروف اصلی:ش غ ل/وزن:مفعولون-الف)

  کانوا -٢یعملون  -١- ب)

 فعل امر:ارجع             فعل نھی:ال تصعد-التجعلی          د)-٢اکتبوا         - ١-ج)

 نمره)٣مھارت درک وفھم(

 صدق-٤قبح          -٣تصادمتا    -٢ذھبھ -١-الف)

  حسن- ٤من مدینةمشھد /-٣حسن /٢-النھما صغیرتان /-١درک مطلب:- ب)

  غ-٤ص        - ٣غ       - ٢غ    - ١-ج)

  نمره)١مھارت مکالمھ(

  فی بدایةالخریف/ یا /فی بدایة شھر مھر-٤التاسع  -٣ انا بخیر-٢جواب آزاد    - ١

  

  موفق باشید  

  


