
 

خانوادگی و نام : نام

نهمپایهعربی:  نام درس

اکبرنژادآموزشگاه :  شهید

صفحه3 : تعداد صفحات

سواالت :  13تعداد

 بسمه تعالی

پرورش اداره کل آموزش و

 شهرستان خلیل آباد 

99 /3/     تاریخ امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

    :ساعت امتحان

شرافتی نام دبیر:

 نمره به عدد:  

مهر مدرسه امضاء دبیر:

:رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.ندالسالم( فرمود هیامام على )عل

بارمنمره( 2واژه شناسی)مهارت ردیف

«دو کلمه اضافی است»باتوجه به کلمات داده شده، نام هر تصویر را بیابید و زیر آن بنویسید. 1

( مَطعَم -طَیّار – شَباب –حاسوب) 

»............................«ب »............................«الف 

5/0

فقط واژه های مشخص شده را ترجمه نمایید. 2

المَرَضی. حصِ ٌز لِفَ.  ب( مَکانٌ مُجَهَّ هُمحَقائِبَالف( هُم یَحِملونَ 

5/0

.مشخص نمایید ≠کلمات متضاد و مترادف را با گذاشتن = یا  3

«طَویل............قَصیر » ب(  «اِعطاء............أخذ » الف( 

5/0

داده شده هماهنگ است؟ت لماکدام گزینه از نظر معنایی با ک 4

اَلسَّحاب        اَلسَّعی  اَلحَلیب        اَلسَّماء« : اَلطّازَج » الف( 

اِحتِراق        صِعاب  مَصیر        رِیاح« :  اَلحَطَب » ( ب

5/0

سخنان حکیمانه زیر را ترجمه نمایید. 5

األغنِیاءِ أحسَنُ .الف( اَلسَّخاءُ حَُسنٌ وَلکِن فِی 

 ب( اَلعِلمُ و المالُ یَسُترانِ کُلَّ َعیبٍ .

ج( أحَبُّ بُیوتِکُم إِلَی اللّهِ بَیتٌ فیهِ یَتیمٌ مَکَرٌّم .

5/2

 جمالت داده شده را به فارسی ترجمه کنید. 6

ای هم شاگردی هایم   هِ . الف( یا زُمَالئی ، عَلَیکُم بِا المُحاوَلَت

 الغَزالَهُ َو بَقِیَت فی َمکانِها .ب( یَئِسَتِ 

 ج( ساعَدَت اُختیِ الکَبیرَةُ جَدَّتَنا .

دانش آموزان   . رکَبونَ حافِلَةَ المَدرَسَةِد( کانَ التَّالمیذُ یَ

5/3
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ترجمه ناقص هریک از جمله های زیر را کامل کنید. 7

إلّاالف( یَنهَضُ در ساعت......... رُبعًا .حامِدٌ صَباحاً فِی السّاعَةِ السّابِعَِة ......... ................. صبح................حامد

اُخرَی رِسالَةً المُدَرِّسَةُ مُدَّةٍ ، اِستَلَمَِت معل.  ب( وَ بَعدَ مدتی از پس را.................... . و م..................دیگری

1

نمره( 2کاربرد قواعد)مهارت شناخت و 

را بنویسید.« مَضروب » کلمه و حروف اصلی « تَعامُل » وزن کلمه  8

« : .........................وب مَضر» حروف اصلی کلمه .......                       « : ...................تَعامُل » وزن کلمه 

5/0

نوع فعل های مشخص شده را بنویسید. 9

«نَفسی ظَلَمتُ إِنّی رَبَّ» ب(   «هذِهِ الشَّجََرةَ  ال َتقرَبا» الف( 

5/0

با توجه به کلمات داخل پرانتز ، درجای خالی فعل مناسب قرار دهید. 10

(عََبرتَ  -............... مِن مََمرِّ المَشاةِ . ) عَبَرَ  الف( اَلشُّرطِیُّ

جلِبنَ (تَ  –ب( النِّساءُ ................ َبعضَ األِشاءِ الضَّرورِیَِّة . ) تَظبُخَن 

اِحمِلی( –ج( یا صَدیقانِ ، .................. هذِهِ المِنضَدََة . ) اِحِمال 

ال تَکشِفوا ( –........ عُیوبُ أصدِقائَکُم . ) ال تَکشِف ، ................د( یا طُلّابُ 

1

نمره( 3رت درک و فهم )امه 

«دو کلمه اضافی است » در جای خالی هر جمله کلمه ای مناسب از میان کلمه های زیر بنویسید .  11

جِداریَّةً (( -البِئرِ  -مَلَعبِ  -مَهَدِّئَةً  -مَصنَعِ  -)) دَلیلِ 

کَتَبَ الطَّبیبُ لِلمَریضِ حُبوباً .................. لِمُعالَجَِة صُداعِهِ .الف( 

 ب( اِستَخرَجَ الفَلّاحونَ ماءً مِن ................... لِزِّراعَةِ .

ج( فاطِمَةَ مَشغولَةٌ بِتَهیِئَةِ صَحیفَةٍ .................... .

 کَراسیِّ .د( جارُنا یَعمَلُ فی ................... ال

1

باتوجه به متن زیر به سواالت داده شده ، پاسخ کوتاه دهید . 12

سَوفَ أُساِفرُ وَ أُریدُ تَسلیمَ نُقودی  إِنّی »:  وَ قالَ لَهُ هِإلَی َشخصٍ أمینٍ. فَذَهَبَ إِلَی قاضی بََلدِ هِأرَاد مُسافٌِر تَسلیَم نُقودِ

عَ مِنَ السَّفَرِ؛ ذَهَبَ عِندَ الْقاضی وَ طَلَبَ وَ لَمّا رَجَ.« الصُّندوقِ  لِکَاِجْعَلْ ُنقودَکَ فِی ذ ال بَْأسَ،» :  فَقاَل الْقاضی« .عِندَکَ

.« إّنی ال أَعْرِفُکَ » :  مانَةَ، فَقالَ الْقاضیأمِنهُ الْ

الف( ماذا أَرادَ المُسافِرُ؟ ....................... 

ب( أینَ وَضَعَ الرَّجُلُ نُقودَهُ؟ ......................

ج( مَتی طَلَبَ الرَّجُلُ األمانَةَ مَِن القاضی؟ .................... 

د( هَل استَرجَعَ الرَّجُلُ نُقودَهُ ِمنَ القاضی؟ ....................

2
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 نمره( 1مهارت مکالمه )

13 
 

 به تصاویر زیر پاسخ کوتاه دهید. با توجه
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 ب( اَلیَوم ، یَومُ .......................... الف( بِمَ یَلعَبُ عَلیٌّ؟......................

1 

 نمره( 5شفاهی ) پرسش

 3 روانخوانی  14

 2 المهمک 15

 20 مع نمراتج                                                                                                                                                                           

 تصحیح و نمره گذاری
 نام و نام خانوادگی

 مصحح/دبیر
 از رسیدگی به اعتراضاتنمره نهایی پس 

 نام و نام خانوادگی

 مصحح/دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد

  
 امضا

 امضا  

 

 موفق باشید. شرافتی
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 باسمه تعالی

 راهنمای تصحیح امتحان پایه نهم

 خردادماه                        1400-99سال تحصیلی :   عربی                         درس :          

 امتحان: تاریخ

99/3/ 

 

 0/5 حاسوب (ب                            اریّطَ (الف 1-

 0/5  معاینه (ب                        ها فیک (الف 2-

 0/5 «قَصیر ≠طَویل » ب(  «    أخذ ≠إعطاء » الف( 3-

 0/5 ب                          ب( اِحتِراقلحَلیالف( اَ 4-

 سخاوت)بخشندگی( نیکوست اما در ثروتمندان نیکوتر است.)بهتر است(الف(  5-

                                                        ب( علم و مال هر عیبی را می پوشاند.

 ج( محبوب ترین خانه های شما نزد خدا خانه ای است که در آن یتیمی گرامی داشته شود.

0/75 

0/75 

1 

 

 شما باید تالش کنید.)تالش کردن بر شما الزم است(   ای هم شاگردی هایمالف(  6-

 ب( آهو نا امید شد و در جایش باقی ماند.

 ج( خواهر بزرگم به مادربزرگمان کمک کرد.

 سوار اتوبوس مدرسه می شدند. دانش آموزاند( 

0/75 

0/75 

1 

1 

 .برمی خیزدصبح  یک ربع به هفتالف( حامد در ساعت  7-

 .دریافت کرددیگری را  نامهب( و پس از مدتی معلم 

0/5 

0/5 

 0/5 ضَرَبَ « : مَضروب»تَفاُعل                     حروف اصلی کلمه « : َتعامُل» الف( وزن کلمه  8-

 0/5 فعل ماضی « یظَلَمتُ نَفس یرَبَّ إِنّ» ب( فعل نهی                          «هذِهِ الشَّجََرةَ  ال َتقرَبا» الف(  9-

 1 ب( یَجلِبَن            ج( اِحمِال             د( ال تَکشِفوا      الف( عَبَرَ        10-

 1   د( مَصَنعِ          ةًیَّجِدار ب( البِئر               ج(         مَهَدِّئَةًالف(  11-

 شَخصٍ أمینٍ  یتَسلیمَ ُنقودِهِ إلَالف(  12-

 الصُّندوقِب( فِی 

 لَمّا رَجَعَ ِمنَ السَّفَرِ ج( 

 د( ال

2 

 1 عاءاألربِالف( بِالکُرَةِ                          ب(  13-
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