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 باسمه تعالی
دقیقه 06.............   شماره دانش آموز :                                     مدت امتحان : .............نام و نام خانوادگی : ...........  

 00ساعت شروع :   06/0314 / 60  تاریخ امتحان :       درس عربیسواالت امتحانی                    نام مدرسه : 

1 صفحه    3تعداد صفحات سوال :           شهرستان  4031سال   اولدوره متوسطه اول  نوبت  نهمپایه   

جمع :                 نام و نام خانوادگی معلم مربوطه امضاء :            نمره پایانی :                       نمره مستمر :    بارم  
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 ص      غ                .مشخص کنید عبارات زیر را با عالمت درستی یا نادرستی  – 1

موالف :                                                              .ِمَن الُحزنِ   عالُبکاُء جریاُن الدَّ
      

                                                ل( می باشد.-م-)ع« یعلمون»حروف اصلی ب : 
     
                                                  .ائهَهُب لِزیارة أقربم ُهَو اّلذی َیذ  قاطُع الرَّح  ج: 
     

َتَعَل( می باشد.                                                        )إف  « َکَسَر اِن  » د: وزن کلمه 
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سمت چپ پاسخ صحیح را انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را در جای خالی ستون سمت از ستون  -2

 العاقلالف :                                   است(            اضافی)دو مورد .راست بنویسید
ارتاِن ............... أمام باب الَمص   -1/2 یَّ                                            نَع. السَّ

 تصادمِتأب : 
                                  عداوُة .................... خیٌر ِمن صداقِة الجاهل.  -2/2

 جاهلج : ال
                                    ................... لُِکلَّ شیٌء طریٌق و طریُق الجنَّةِ  -3/2

 علمد : ال
ه :                                  هیئِة ...................        بتمشغولون  یذُ التَّالم -4/2

 صحیفة جدارّیة
و                                                                                                      

 : الرصیف
 

 

 

 

 

 

 .مشخص کنید پاسخ درست را با عالمت – 3

جمیِع لل   ذَ اتسقال الُ »کدام فعل مناسب جای خالی جمله روبرو است  -1/3
 «.............. اِّن اهّلل مع الّصابرین
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 بروااِص        برااِص        اِصبرنَ     بر  اِص  
 کدام یک از کلمات زیر فعل امر است. -2/3
 لِب  اِج        َحُث أب       َجزَ أع        َصح  اَن  
 چه فعل هایی هستند.« یبرَ و ل َتش   َزنُ لَتح  » -3/3

 نهی و نفی     نفی-نفی   نهی-نهی     نهی-نفی
 نگارش کدام مورد زیر درست است. -4/3

 أنتما یقدرَن    نحُن تطلمونَ   أنَت تعرفیَن     عرفوا  ُهم  
 است. نادرستوزن کدام کلمه زیر  -5/3

َل  ُل ِرُج:َیف  ُیخ        َتِعُل َتِغُل:َیف  َیش        سافر:فاعل      سلَّم:َفعَّ  عَّ
َن ُرب  گزینه ی مناسب برای جای خالی کدام است: ........................اُه   -6/3

وء. ِمن    جلیسات السُّ
 یا صدیقان      یا أصدقائی      یا صدیقاتی      یا صدیقی

 در کدام گزینه آمده است.« م  کتُ لت  »ترجمه درست  -7/3
 پنهان کردی   پنهان نمی کنی     پنهان نکن   می کندپنهان 

 کدام فعل زیر برای جای خالی مناسب است.-8/3
فینة روریة من السَّ  یا طالباُت رجاًء ................... األشیاء الضَّ

 لبیِ اِج      لبوااِج      لِبنَ اِج      اِجلبا
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 .صحیح را انتخاب کنید ی گزینه – 4

هید. )اُرُسمی -1/4  (ُسم  اُر   یا صدیقتی،رجاٌء ................ صورةالشَّ
 (لتکذبی ُدق فی حیاتَک و ..............أبداً. )لتکِذب  یا زمیلی اُص   -2/4
 (ُترانِ َتس    ُترانِ العلم و الماُل .................... کلُّ َعیٍب. )َیس   -3/4
  اَیُّها الناُس ، ....................... أنَّ کمال الدین َطَلب العلم و العمل. )اِعَلما -4/4
 (علموااِ

 

 

5/0 

 .در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را با سایر کلمات مشخص کنید. – 5

 ا ن  أکَل    أمروا   َمُع أس     ُتم  الف : أَخذ  
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 أبیض    َضر  أخ     َجع  اِر    َود ب : أس  
 

 

5/0 
 )دو مورد اضافه است(.کلمات مترداف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید – 6

ت   - َوَقَعت   -َصَدَق  َب  –حاَوَلت  - َجدَّ  فرَح  –کذَّ
  ...........                                 ............   ...........

       ........... 

5/0 

 .را بنویسید« اِشتغال»اصلی کلمه وزن و حروف  – 7

 وزن : ................................       حروف اصلی : ...................................

5/0 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید. – 8
ای -  2ای پروردگار همه خلق شده ها-1: یا خالق کلُّ مخلوقٍ  -1/8

 آفریننده هر آفریده شده ای 
 ِمِه.َم النّاِس اِلی ِعل  َجَمَع ِعل   لَم الناِس،َمن  أع   -2/8
دانا ترین مردم ، کسی است که دانش مردم را به دانش خود -1

 بیفزاید
عالم ترین مردم ، کسی است که علم خودش را از علم مردم کمتر -2

 بداند
 

5/0 
 ترجمه ناقص زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. – 9

جره . ای .................. چیزی بر روی  کُتب  لتاَیُّها الولد ،  شیئاً علی الشَّ
 درخت ...............................

5/0 

 .در عبارات زیر فقط کلمه ی مشخص شده را ترجمه کنید – 10

                                           .اآلخرینَ لی لساِن صدٍق فی  َعل  و اج   :الف
 .َمَمرَّ المُشاةشرطیُّ المرور أَمَر الّتالمیذ بالعبور ِمن ب: 
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 .و عبارات عربی زیر را به فارسی ترجمه کنیدجمالت  – 11

 .العام الدراسیُّ الجدید ئُبتدِ یَ الف: 
 َس َلُه حبیٌب.ب: الغریُب من َلی  
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 ی.مَحَدَث التصادُم أماج: 
 ُرخي.یا طفلَة ل َتص  د: 
 .رکیمص َبل  ؟ ِاقّ تحاوللَِم و: 
 یعرُف خیَر الّشریَن. العاقل َمن  ه: 
 

1 

 متن زیر را بخوانید سپس به سئواالت زیر پاسخ دهید. – 12

بِت َعَبَر الشارع َفج   فَّ الّتاسع فی یوم السَّ أَة و ما نظر اَلی حسیٌن تلمیٌذ الصَّ
ّیارة . ُهوَ   ِه تمستوصٍف قریٍب ِمن بیرَقَد فی  الیسارو الیمین و تصاَدَم بالسَّ

یار   تصادم حسینٌ  َمتی  الف:   ؟بالسَّ
 ؟أین َرَقَد حسین بعد التصادمب : 

5/0 

 با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ دهید. -13

 

 

 

 

 

 

                                                                      ة المکرمه؟الُحّجاج اِلی مکَّ  اِفرُ یسبم  -1
جره؟ -2  ماذا علی الشَّ
 

 
 نمره 2مکالمه :  -14

 نمره 3روخوانی :  -15

 

 نمره کتبی نمره شفاهی جمع

   

 نام خانوادگی طراح : 




