
دوم (خرداد) : نوبتاداره کل آموزش و پرورش استان فارس............               نام : .......................
99/ 3/ 26تاریخ: منطقه اوز         اداره آموزش و پرورش.              نام خانوادگی : ................. 

دقیقه60مدت: آموزشگاه دوره اول متوسطه ............          نام پدر : ................ 
3: صفحاتتعداد آل محمد (ص)               نام درس: عربی                                                        

مصحح اول، تاریخ و امضا: نمره کتبی:￩در این کادر چیزي ننویسید 
نمره شفاهی:            

، تاریخ و امضا: دوممصحح نمره کتبی:
نمره شفاهی:            

و واژه شناسیمهارت ترجمه
کلمه اضافی است) دو(زیرآن بنویسید.پیدا کرده و هر تصویر را امن1

ِمشِمش

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

٧٥/٠

. ید عالمت بزنبا  ترجمه صحیح هر عبارت را 2
١ . .

–□
–□

٢.
–□– . □

٣ ..
 - . □-

□

٧٥/٠

ترجمه ناقص را کامل کنید. 3
 -:
- : ...............

٢

فقط کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را ترجمه کنید.4
........) . (..... -. (..... ُهَو - 

١

(دو کلمه اضافی است) بنویسید.کلمات مترادف و متضاد را در جاي مناسب خود 5
) ةحَ --–َسَترَ -ناِجح- (

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

١

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. 6
.................... : ..... .........                     ..........

.... :. ... ............................. ....

٢

در هر ردیف کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا یا قواعد ناهماهنگ است؟ 7
□□□ □

٥/٠
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□ □ ماء □□ 
مهارت درك و فهم 

کنید. کلمه مناسب را براي جاي خالی انتخاب  8
 : .)□– □ (

 . :)□– □ (

٥/٠

درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.9
□ □

. □ □

٥/٠

کلمه اضافی است ) یک( کلمات مرتبط به آنها وصل کنید. عبارات سمت راست را به10
.

 .
  .

 .

١

پس از خواندن متن، به سؤاالت پاسخ دهید. 11
.

□□؟  حامد 
□ال □ نعم ؟      َهل ُهو طاِلٌب ناِجحٌ )

٥/٠

مهارت کاربرد قواعد 
در جاهاي خالی فعل مناسب بنویسید. 12

                  .□□
□ال َتنُظر□ ..................... 

 .................... □□
 ............... □□

١

١.  را مقابل آن بنویسیدموارد خواسته شده 13

را 14 آنها  و  بکشید  فعلهاي خواسته شده خط  زیر  داده شده،  فعل  در جمالت  ماضی،  فعل  امر،  (فعل  بنویسید. 
مضارع)

ـ ............             . : .ـ
 ............. : .

٥/١

مکالمهمهارت 
بدهید. پاسخعربی سؤاالت به با توجه به تصویر به 

؟ .............. َمن

١
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15«موفق باشید» 

99پاسخنامه عربی نهم آل محمد (ص) نوبت دوم  

مشمش                ج) فرس الف) أسد             ب) -١

) الف3) ب                2) الف            1-٢

می خورد–) 9:45ب) یک ربع به ده (نیافتند –الف) دو روز -٣

ب) جنگی   درمانگاه (بیمارستان)    الف) -٤

راسب          ≠الف) ورع = تقوي                         ب) ناجح -٥

ب) دانش آموز عذرخواست و شروع به گریه کرد. الف) کارگران خانه اي را می ساختند و آنها اکنون ایستاده اند.     -٦

ب) شباب الف) رمان            -٧

ب) الجزرالف) التعب          -٨

ب) نادرستالف) درست          -٩

ج) الطازج                 د) العدو هب) الصاعقالف) الطالب        -١٠

الف) التاسع              ب) نعم -١١

کتبا                   ج) ماوجد                    د) صنعواب) اُاِسمعی          الف) -١٢

ب) خ د م (خدم)الف) تَفعیل     -١٣

ب) انظروا : امر                    ج) قال : ماضی الف) تحرس : مضارع                 -١٤

ب) الخامسۀ تماماً الف) الطیّار           -١٥
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