نام و نام خانوادگی:

نوبت اول ـ سال تحصیلی

 95ـ 9394

شماره دانش آموز:

تاریخ امتحان:

9394 /91 /94

ساعت شروع:

91:31صبح

شعبه کالس
سواالت امتحانی درس عربی

دبیرستان دخترانه متوسطه اول
پایه نهم

سما

مدت امتحان :

 01ىقیقه

1
بارم

الف مهارت ترجمه
 1جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
1ـ1ـ اِقتَرَبَتْ سیّارةٌ مِنه و صَدَمَتْهُ 0/5 (.نمره) .................................................................................................................................................
2ـ1ـ رَسَمُوا فیها عالمات المرورِ 0/5 ( .نمره) 6/5 .................................................................................................................... ..........................
3ـ1ـ فَحَسِبَ أنَّ حمیداً أمَرَ بِصُنعِ الجِسرِ 0/5 ( .نمره) ...................................................................................................................................
4ـ1ـ ثُمَّ قَسَّمَهُم إلی أربَعَةِ أفرِقَةٍ 0/5 ( .نمره) ................................................................................................................................................
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5ـ1ـ صَرَخَ أحَدَهُم بَغتةً 0/5 ( .نمره) ............................................................................................................................................................
6ـ1ـ الفائدة للمُحاولة .التَصعَدْ 0/5 ( .نمره) ................................................................................................ ..................................................
7ـ1ـ وَ لکنَّ الثَّعلبَ حاوَلَ کثیراًٌ 0/5 ( .نمره) ................................................................................................................................................
8ـ1ـ وَ إذْ قُلنا لِلمالئِکَةِ اُسجُدوا لِآدمَ فَسَجَدُوا 1( .نمره) ..................................................................................................................................
9ـ1ـ اِجْعَلْ لی لسانَ صدقٍ فی اآلخِرینَ 1( .نمره) ............................................................................................................................................
10ـ1ـ إنَّ أحَبَّ عبادِ اهللِ إلی اهللِ اَنصَحُهُم لِعِبادِه 1( .نمره) .................................................................................................................................

 2ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

الف .کارشایسته انجام دادند به راستی من به آنچه انجام دادند آگاه هستم .

1ـ2ـ اِعْمَلُوا صالحاً إنّی بما تعملونَ علیم.

ب.کارشایسته انجام دهید قطعا من به آنچه انجام می دهید دانا هستم .

0/5

الف .پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم پس مرا بیامرز.

2ـ1ـ رَبِّ إنّی ظلمتُ نفسی فَاِغفِرْ لی.

ب .قطعا پروردگارم به من ستم نمی کند و مرا خواهد بخشید .

ب :مهارت واژه شناسی

 3نام هر تصویر را به عربی بنویسید (( .مَصْنَع  ،مُخْتَبَر  ،مَکتَبَة  ،جامِعَة

))

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

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

 4کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید( .دو کلمه اضافه است)
1ـ4ـ ................... = ...................
5

معانی کلمات مشخص شده را بنویسید.

نمره کتبی

نمره شفاهی

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

جمع:

0/5

1ـ5ـ یا شَباب ،عَلَیکُم بالمُحاوَلَة.

نمره پایانی

مکالمه:

( جَمال ،عِندَما ،عُدوان ،قُبح ،لَمّا )

2ـ4ـ ................... # ...................

نمره مستمر

روخوانی:

0/5

نام و نام خانوادگی دبیر ـ
امضاء

0/5
نمره تجدید نظر
با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر ـ
امضاء

نام و نام خانوادگی:

نوبت اول ـ سال تحصیلی

 95ـ 9394

شماره دانش آموز:

تاریخ امتحان:

9394 /91 /94

ساعت شروع:

 91:31صبح

مدت امتحان :

 01ىقیقه

شعبه کالس
سواالت امتحانی درس عربی

دبیرستان دخترانه متوسطه اول
پایه نهم

سما

2
بارم

0/5

 6کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟
2ـ6ـ نار  حَطَب  رَجاء  دُخان 

1ـ6ـ بائع  عامِل  قَمیص  شُرطی 
ج مهارت شناخت و کاربرد قواعد
1 7ـ7ـ وزن کلمه «عابِد» و حروف اصلی کلمه «مضروب» را بنویسید.
1ـ1ـ 7ـ وزن کلمه «عابِد» ......................... :

0/5

2ـ1ـ 7ـ حروف اصلی کلمه «مضروب» ......................... :

2ـ7ـ در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.
ب .متی  .......بالمُسابقة؟ ـ بعدَ ساعةٍ.
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الف .هَلْ أنتِ  .......مع زمیالتک أمسِ .تَلعبینَ  لَعِبتِ 

بَدَأتَ 

تَبْدَاُ 0/5 

3ـ 7ـ در جای خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید.

اِجلِسْ 

الف .یا أوالدی ،رَجاءً  .......هُناک.

ج .یا زمیالتی ،رجاءً  .......مِن الصَّف.

اُخْرُجْنَ 

اِجْلِسُوا  ب .یامریمُ  .......وحدکِ ،اِلعَبی مَع َأختِکِ.

اُخْرُجی د .أیُّها الصدیق ......... ،علی الشَّجَر.

التَلْعَبْ  التَلْعَبی 1 

التَکْتُبی  التَکتُبْ 

د .مهارت درک و فهم

1 8ـ8ـ در جاهای خالی یکی از کلمات داده شده را بنویسید{ .یک کلمه اضافه است}

(( جارُ السّوء  ،ال أعلُمُ ،حُسامٌ  ،نِعمَةَ  ،الصابرینَ ))

الف .قَوْلُ  .................نِصفُ العلمِ.

ب .اُذْکُروا  ...............اهللِ علیکم.

ج .إنَّ اهللَ مَع َ. ...............

د .إثنان ال یَنظُرُ اهللُ إلیهما :قاطِعُ الرَّحِم و .............

1

 9پس از خواندن متن زیر به پرسش های آن ،پاسخ کوتاه دهید.

«حسینٌ» تلمیذٌ فی الصف التاسع .فی یوم السَّبت عَبَرَ الشّارعَ فجأةً و تصادَمَ بالسَیّارة؛ هَوَ رَقَدَ فی مستوصفٍ قریبٍ مِن بیته .فی الیوم التالی طَلَبَ
مدیر المدرسة مِن إدارةِ المرور شرحَ اإلشاراتِ المرور .جاءَ شرطی المرور و شَرَحَ اإلشارات الالزمة للتالمیذِ و أمَرَهُم بالعُبُور مِن ممرِّ المشاة.

1ـ9ـ متی تَصادَمَ «حسینٌ» بالسّیارة؟ .............................

10

1

2ـ9ـ أینَ رَقَدَ «حسینٌ» بعدَ التصادم؟ ..........................................

درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنید.

الف.الفرجُ حَلُّ الصِّعابِ و المُشکِالتِ.

درست  نادرست

ب .ثقیلُ السَّمعِ هُوَ الَّذی یَسمَعُ جیِّداً .

درست  نادرست 

1

 11با توجه به تصویر به سواالت داده شده پاسخ کوتاه دهید.

1ـ11ـ ماذا یَفعَلُ هذا الولدُ الصغیرُ؟ ................................

1

2ـ11ـ ماذا یَفعَلُ هذا الرَّجُل ؟ ....................................
موفق باشید.

نمره کتبی

نمره شفاهی

نمره پایانی

نمره مستمر

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

روخوانی:
مکالمه:
جمع:

نام و نام خانوادگی دبیر ـ
امضاء

نمره تجدید نظر
با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر ـ
امضاء

