
 باسمه تعالي  نام و نام خانوادگی:

 وزارت آموزش و پرورش 
 خراسان جنوبياداره کل آموزش و پرورش استان 
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دوره اول - دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا)ع(  
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 20/10/1400 تاریخ امتحان نام پدر:
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 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ

 نمره برگه 
 نام و نام خانوادگی مصحح:   با عدد 

 امضا:
نمره تجدید  

 نظر

  با عدد 
 امضا:

  با حروف    با حروف 

 

 بارم  سواالت  

  مهارت ترجمه « »  

1 

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید .

 ............................. ..............................................................................................  ؟ن تُعطیَنی شاحِنُ الَجوّالِ ( أَ یُمکِنُ أَالف

 ........................ ................................ .............................................................. ()ص(رسول اهلل لَجَّ وَلَجَ. )من قرع باباً وَ ( ب 

 ................................ ..............................................................   ( طَلَبَ الشُّرطیُّ مِنَ التّالمیذِ العُبورَ مِن مَمَرِّ المُشاةِ ج 

 ......... ..............................................................................................  الَحربیَّة اقتَرَبَت مِنهُم وَ نَزَلَ مِنهَا جُنودٌ  هُ( السَّفینَد 

 ......... ................................................................................................................................ ......................................خُذْ جوازک  هـ (

4 

2 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید .

 ( )ع( )امام علی االدَب یَستُرُ قُبَح النَّسَب حسنُ  الف( 

 ( خوبی ادب، زشتی نسب را می پوشاند.2               .( ادب نیکو، اصل و نسب را آشکار می کند1

 ب( إِنَّ الرّائِدَ الیَکذِبُ أَهلَهُ أَبَداً . 

 ( همانا جلودار )پیشگام( هرگز به پیروانش دروغ نمی گوید .1

 ( همانا جلودار )پیشوا( تا ابد به پیروان دروغ نمی گوید . 2

5/0 

  » واژه شناسی «  

3 
 (   ه/ عَداوَ حیاه / هً/ فَجأَ   مماه / هًبا توجه به کلمات ، مترادف و متضاد را کنار هم بنویسید .) بَغتَ

          ................................ = ................................                                ................................  ....................... ......... 
5/0 

4 

 

 معنای کلمات مشخص شده را بنویسید .

 أانتم مِن االیران؟  حیّاکَ اهلل أبحاثَکُم.                               ب(  بالمُواصلهیا شَبابُ عَلَیکُم الف( 
5/0 

5 
 کدام کلمه از نظر معنایی با سایر کلمات ناهماهنگ است . 

 انتظار                   انکسار                   اجتماع                    احترام 
25/0 

6 
 و مفرد آن را بنویسید.در جمله زیر جمع مکسر را پیدا کنید 

 قَسَّمَهُم إِلی أربعَهِ اَفرقَهٍ        
25/0 
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  » مهارت کاربرد قواعد «  

 5/0 « و حروف اصلی کلمه » إِشتِغال « را بنویسید . استخداموزن کلمه »  7

 5/0 « ترجمه کنید. مَصنوعٍکُلِّ  صانِعَبا توجه به قواعد وزن، کلمات مشخص شده در جمله » یا  8

9 

 » فعل ماضی « مناسب را انتخاب کنید .

 لَعِبا  لَعِبَتا   القَدَمِهُکُرَ ................... ............ الف( هذانِ الطّالِبانِ

     نََجحتُنَّ     نََجحتُم  فِی المُسابِقَةِ أَمس ؟  ...............................نتُم اَب( أَ

5/0 

10 

 » فعل مضارع « مناسب را انتخاب کنید .

 یَعرِفُ         نَعرِفُ                التِّلمیذَ الَجدیدَ .  .............................. ...الف( نَحنُ 

 یَذهَبنَ                  تَذهَبونَ         إِلَی مَزرَعَتِهِنَّ .  ............................ب( أَلفَلّاحاتُ 

1 

11 

 » فعل امر « مناسب را انتخاب کنید . 

 إِعمَلی                  إِعمَل   بِواجِبِکَ .  ................... .............الف( یا زَمیلی 

 إِسمَعی               إِسمَع   کَالمی . ................................ب( یا أُختی 

 إلبِسوا                    إِلبِسا  مَالبِسَ مُناسِبَةً . ................... .............( یا طالِبَتانِ ج

 أُطبُخنَ          أَطبُخی  طَعاماً . ................... .............( أَیَّتُهَا األُمَّهاتُ د

 اِسمَعی   اِسمَعوا   کَالمی ................................هـ( یا أَصدِقائی، رَجاءً؛ 

 اُهربنَ   اُهربوا  سات السوء یجلو من  ................... ............. و( ایتها البنات 

5/1 

12 

 انتخاب کنید . » فعل نهی مناسب « را 

     الیَکذِبُ        التَکذِبْ   . ........ ... .. .....................الف( أُصدُق فِی حَیاتِکَ و 

             یَخرُجُال  التَخرُجْ  .  صَفِّکَ مِن ........ .......................... یب( یا وَلَد

             التَدخُلی  دخُلْ تَال   غُرفَتی . ........ ..... .....................ج( یا بِنتی 

                    التَصرُخی  التَصرُخْ   .  ........... .. ............. ........  یا طِفلَةُ ، رَجاءً د( 
 

1 

13 

 با توجه به تصاویر پاسخ کوتاه دهید .                                                                                         

 کَم کُرسیّاً حَولَ المِنضَدَهِ ؟ ب(                                           ؟       ماذا فی هذِهِ السّاحَهِ الف(
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14 

 ترجمه کنید . های زیر ، فعل های مشخص شده را در جمله 

 جِداراً بَل صَنَعَ جِسراً  ماصَنَعَالنَجارُ ب(   بَعضَ األَشیاءِ الضَّروریَّةِ . إِجلِباالف( 

 علی الخُروج بِسُهوله  تَقدِرینَ! أنتَ ال تیأسی د(    مِن بَیتِهِ . سَوفَ یَخرُجُج( هوَ 

 .ال تَفعَلونَ( یا أیها الذینَ آمنوا لِمَ تَقولونَ ما و    باهلل کاذباً  ال تَحلِف( هـ

 مه اهلل علیکم عن اذکروا( وَ ز

2 

  » مهارت درک و فهم «  

15 

 کلمه اضافی است .(  یککلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید . ) 

 یُدَرِّسُ فیهَا األُستاذُ وَ یَتَخَرَّجَ منهَا الطُّلّابُ . -1                             المصیرالف(                         

 عاقبه االنسان فی حیاته  -2                             هأَلمَکتَبَب(                           

 هج( أَلجامِعَ                         

5/0 

16 

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

ثُمَّ سَتَروها لِصَیدِ  » کانَت مَجموعَةٌ مِنَ الَحیَواناتِ فِی غابَةٍ . فِی یَومٍ مِنَ األَیّامِ جاءَ سِتَّةُ صَیّادینَ وَ حَفَروا حُفرَةً عَمیقَةً 

هُنَّ سَمِعنَ مِن بَعیدٍ أَصواتَ  الَحیَواناتِ . وَقَعَ الثَّعلَبُ وَ َ الغَزالَةُ فِی الحُفرَةِ بَغتَةً . فَطَلَبا مُساعِدَةً لکِنَّ الَحیَواناتُ هَرَبنَ ألَنَّ

 الصَّیادینَ . «

 ....... ...... .................................................. ............ ؟  الصَّیادینکَم عَدَدُ   -1

 ......... ..... ...... . .......................................... ............ ماذا فَعَلَ الصَّیّادونَ ؟  -2

 ......... ....... ........................................................... مَن طَلَبَ المُساعَدَةَ ؟  -3

 ......... ....... .....................................................هَرَبنَ الَحیَواناتُ ؟ لِماذا  -4

1 

17 
 در جای خالی کلمه مناسب بگذارید دو کلمه اضافی است. ) المواصله ، الفریق ، الرجا ، ثقیل السمع ( 

 االستمرار علیه  و بمعنی ادامه العَمل  ........ ........................... ب(                   الذی ال یسمعُ جیداً ......... ..........................الف( 
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  نمره(  5آزمون شفاهی )  

 4 ی روانخوان  

 1 مکالمه  

 مؤفقات ان شاء الل 
 مریم طالبی 
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 20/10/1400پاسخنامه عربی نهم 

1- 

 الف( آیا ممکن است که شارژر موبایل را به من بدهی؟ 

 ب( پلیس از دانش آموزان خواست عبور کردن از گذرگاه پیاده

 ج( کشتی جنگی نزدیک آنها شد و سربازان از آن فرود آمدند

 هـ( بگیر گذرنامه ات را )پاسپورت( 

2- 

 خوبی ادب ، زشتی نسب را می پوشاند  – 2الف( 

 همانا جلودار هرگز به پیروانش دروغ نمی گوید.  – 1ب( 

   حیاه = مماه     أهفَج   هًبَغتَ -3

 ب( زنده باشی   الف( ادامه دادن  -4

 بقیه افتعال  )انفعال(   –انکسار  -5

 مفرد )فریق( –افرقه  -6

 ) ش غ ل (  اِستفعال  اسْتفعال   –استخدام  -7

 ساخته شده  –مصنوع   سازنده  –صانع  -8

 نََجحتُمب(    الف( لَعِبا  -9

 یَذهَبنَ ب(    نَعرِفُ الف(  -10

 و( اُهربنَ         اِسمَعوا   هـ(      أُطبُخنَ د(       إِلبِساج(      إِسمَعی ب(   إِعمَل الف(  -11

                     التَصرُخید(             التَدخُلی ج(      التَخرُجْب(  التَکذِبْ الف(  -12

 ب( اربعه کراسی حول المنضده    الف( السیاره فی هذه الساحه  -13

 ج( سَوفَ یَخرُجُ = خارج خواهد شد    ب( ماصَنَعَ = نساخت   إِجلِبا = بیاورید الف(  -14

 و( ال تَفعَلونَ = انجام نمی دهید  = سوگند نخور  هـ( ال تَحلِف  د( ال تیأسی = نا امید نباش 
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 داذکروا = یاد کنیز( 

 یُدَرِّسُ فیهَا األُستاذُ وَ یَتََخرَّجَ منهَا الطُّلّابُ .ه = لجامِعَج( َ  الف( المصیر = عاقبه االنسان فی حیاته  -15

 ألَنَّهُنَّ سَمِعنَ مِن بَعیدٍ أَصواتَ الصَّیادینَ د(       الثَّعلَبُ وَ َ الغَزالَةُ ج(        حَفَروا حُفرَةً ب(          سِتَّةُ الف(   -16

 ب( المواصله    الف( ثقیل السمع  -17
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