
 1صفحه 

 

 عربیامتحان درس : 

      نهمپایه : 

 1401/   10 /   تاریخ امتحان :

 دقیقه 60زمان پاسخگویی :  

 3تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

    1401ترم اول دی ماه آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 شکوریزهرا خانم طراح: 

 

 ردیف سواالت بارم

 آیات و جمالت حکیمانه زیر را ترجمه کنید. 5/2

 .صَالةُ هِیف دُعاءٌ، هِیف. اةُیحَ وَ نورٌ مَکْتَبُنا .1

 .لِعِبادِهِ أَنْفَعُهُمْ اهللِ إِلى عِبادِاهللِ أَحَبُُّاِنَّ . 2

 عَیبٍ کُلَُّ یَکشِفانِ الفَقرُ و الجَهلُ و ، عَیبٍ کُلَُّ یَستُرانِ المالُ و العِلمُ. 3

 ضَةٌیفَر العِلمِ طَلَبَ فإنَُّ ؛ نِیبِالصُِّ ولَو العِلمَ اُطلُبوا. 4

 .کِبَرِهِ في أجابَ صِغَرِهِ في سَأَلَ مَن .5

1 

 ترجمه کنید؟به فارسي روان جمالت زیر را  5/2

 سامَرُّاء؟ يإل لِلذَُّهابِ لِلْعَتَبَةِ اراتٌیّسَ توجَدُ هَلالف( 

 عَمَلٌ؟ عِنْدَکَ هَل عَمَلٍ؛ عَنْ أَبْحَثُ»  النَُّجّارُ أَجابَب( 

 . السّوءِ جار و الرُّحم قاطعُ إلیهما اللُّهُ ینظر ال إثنانج( 

 .شاهَدْناکُم وَ نایْفَأَتَ دٍیبَع مِنْ دُخاناً نایْرَأَد( 

  .أَبَداً تَکْذِبْ ال وَ اتِکَیحَ يفِ اُصْدُقْر( 

2 

 در کدام گزینه آمده است؟«  إذا سألک عبادي عنُّي فإني قریبٌ» ترجمه صحیح  1
 

 الف: هرگاه بندگان من دربارة من از تو سوال کردند ) بگو ( من ) به آن ها ( نزدیکم.

 ) بگو ( همانا من بسیار مهربان هستم.ب: هرگاه بندگان از تو دربارة من سوال کردند 

 ج: آن گاه که بندگان من از من درخواستي نمایند قطعا من پاسخ آن ها را میدهم.

 د: اگر بندگان من با تو دربارة من صحبت کردند ) به آنها بگو ( که من بسیار نزدیکم.

3 
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 2صفحه 

 

 در جمالت زیر مشخص کنید.مترادف و متضاد را  1

 بارد .............. جار     هایه                ه ...................... نَبدایَ                    بیح .................... جمیلقَ

 حزین ................محزون      ا              مّتلمیذ .................... طالب                    عندما ......................... لَ

4 

 وزن و حروف اصلي کلمات زیر را بنویسید. 1

 ......................یَستُرُ ........................     ...........................                       یَستَخدِمُ ......................  ...

 

5 

 را ترجمه کنید.فعل هاي زیر  1

 ..........التَترُکُه .............    اُهرُبنَ ..................     التَکذِبینَ .........................         اِزرعي .................... 

 

6 

 کلمه ناهماهنگ را در هر جمله مشخص کنید. 1

 سِنُّ                    نادي      الف: یَد                  لِسان              

 نَظَرَ     رَأي                      شاهَدَ                  ب: أَکلَ             

 سَجَدَ                   عَبَدَ    َفقَدَ                              ج: سَدَّ       

 أَخذ        حاب             سَ    َمطَر                            د: ریح        

7 

 براي جاهاي خالي فعل امر و نهي مناسب بنویسید. 1

 ِ (-) کَذِبَ                            أهلَهُ .....................  الرائدَ الف: إِنَّ

 ُ ( -)سَکَتَ           .........................                   فَ غَضِبْتَ إِذاب: 

 (ُ –) نَصَرَ       ج: ...................... علي القوم الکافرین               

 َ (-) عَلِمَ               الصَُّبْرِ مَعَ النَُّصْرَ اِنَُّد: ................................. 

8 

 الغایَهً ( –الرَّصیفُ  –الحَطَبُ  – خانُالَدُّ – مِحِالرَّ عّ)قاطِ مقابل توضیح مناسب آن قرار دهید. هر کلمه را در  1

 لإلحتراق مناسبة أخشابب:                                 .أقرِبائهِ ارةِیلِز ذهَبُیَال يالَُّذ هُوَالف: 

 کثیرةٌ أشجارٌ فیها واسِعَةٌ أرضٌد:                                    النُّاس لِمُرورِ الشارع مِن جانبٌ : ج
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 3صفحه 

 

 زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش هاي آن را بیابید.متن  3

 يإل تَذهَبانِ فَال رَتانِ؛یصَغ هُما ن،یالل وَ میمَهْد: أُختانِ يل. إِسحاقُ ياِسم. التُّاسِعِ الصَّفِّ يفِ طالِبٌ أَنا

. يٌّحَلْوان هوَ الْآنَ وَ الْمَدرَسَةِ مِنَ تَخَرَّجَ إنَّهُ الْأُسرَة؛ أَوالدِ أَکبَرُ هاشِمٌ. جَوادٌ وَ هاشِمٌ: أَخَوانِ يعِنْد و الْمَدرَسَةِ

 .«بلوشِستان و ستانیس» مُحافَظَةِ يف «سَراوان» نَةِیمَد مِنْ نَحنُ. السّابِعِ الصَّفِّ يفِ جَوادٌ

 الْمَدرَسَةِ؟ يإلَ نیالل وَ میمَهْد تَذهَبُ ال ذالما-1

 الْأُسُرَةِ؟مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ في هذهِ  -2

 الْمَدرَسَةِ؟ مِنَ تَخَرَّجَ مَن -3

 الْأُسُرَةُ؟ هذِهِ نَیأَ مِنْ -4

 إِسحاقُ؟ صَفٍّ يِّأَ يف -5

 لِإِسحاق؟ أُختاً کَم -۶

 

10 

 التوفیق من اهلل 
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 4صفحه 

 

 عربیامتحان درس : 

      نهمپایه : 

 1401/   10 /   تاریخ امتحان :

 دقیقه 60زمان پاسخگویی :  

 2تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            دبیرستان دخترانه غیردولتی 

    1401ترم اول دی ماه آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 خانم زهرا شکوریطراح: 

 

 ردیف پاسخنامه بارم

 حکیمانه زیر را ترجمه کنید.آیات و جمالت  5/2

آن  در زندگي است، و ما )مدرسه ما( روشنایي مکتب  .صَالةُ هِیف دُعاءٌ، هِیف. اةُیحَ وَ نورٌ مَکْتَبُنا .1

 .آن نماز است در دعاست،

محبوترین بندگان خدا سودمندترین آن ها براي بندگانش قطعا  .لِعِبادِهِ أَنْفَعُهُمْ اهللِ إِلى عِبادِاهللِ أَحَبُُّاِنَّ . 2

 است.

دانش و مال هر عیبي را مي پوشاند  عَیبٍ کُلَُّ یَکشِفانِ الفَقرُ و الجَهلُ و ، عَیبٍ کُلَُّ یَستُرانِ المالُ و العِلمُ. 3

 کند.و ناداني و فقر هر عیبي را آشکار مي

جست و جو کن هر دانشي را گرچه در چین باشد   ضَةٌیفَر العِلمِ طَلَبَ فإنَُّ ؛ نِیبِالصُِّ ولَو العِلمَ اُطلُبوا. 4

 ست.ازیر را جست و جو کردن دانش واجب 

 که در کوچکي پرسید در بزرگي پاسخ داد.کسي  .کِبَرِهِ في أجابَ صِغَرِهِ في سَأَلَ مَن .5

1 

 جمالت زیر را به فارسي روان ترجمه کنید؟ 5/2

 دارد وجود سامرا به رفتن آستانه در یيها خودرو ایآ سامَرُّاء؟ يإل لِلذَُّهابِ لِلْعَتَبَةِ اراتٌیّسَ توجَدُ هَلالف( 

 جواب داد نجار: دنبال کار میگردم آیا تو کار داري؟ عَمَلٌ؟ عِنْدَکَ هَل عَمَلٍ؛ عَنْ أَبْحَثُ»  النَُّجّارُ أَجابَب( 

 نگرد، ينم آنان به خداوند که هستند گروه دو . السّوءِ جار و الرُّحم قاطعُ إلیهما اللُّهُ ینظر ال إثنانج( 

 .بد ي هیهمسا و شانیخو وندیپ ي  ُ    ب رنده

 دوري را از دور دیدیم پس آمدیم و شما را مشاهده کردیمما  .شاهَدْناکُم وَ نایْفَأَتَ دٍیبَع مِنْ دُخاناً نایْرَأَد( 

 زندگیت راستگو باش و هرگز دروغ نگودر  .أَبَداً تَکْذِبْ ال وَ اتِکَیحَ يفِ اُصْدُقْر( 

2 
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 5صفحه 

 

 در کدام گزینه آمده است؟«  إذا سألک عبادي عنُّي فإني قریبٌ» ترجمه صحیح  1
 

 الف: هرگاه بندگان من دربارة من از تو سوال کردند ) بگو ( من ) به آن ها ( نزدیکم.

 ب: هرگاه بندگان از تو دربارة من سوال کردند ) بگو ( همانا من بسیار مهربان هستم.

 دهم.ج: آن گاه که بندگان من از من درخواستي نمایند قطعا من پاسخ آن ها را می

 د: اگر بندگان من با تو دربارة من صحبت کردند ) به آنها بگو ( که من بسیار نزدیکم.

3 

 مترادف و متضاد را در جمالت زیر مشخص کنید. 1

 جار .....بارد .....                  ....... نَهایه    ..ه ..................... جمیل                    بدایَقَبیح .......

 ..........محزون=.............. لَمّا                    حزین .......=...... طالب                    عندما ..............=تلمیذ ......

4 

 وزن و حروف اصلي کلمات زیر را بنویسید. 1

 ... ُل   ِفع  َت  َ ی س.......  ....م د خیَستَخدِمُ .....               ...................         َ  ُ ُی فع ل .....     ........س ت ر یَستُرُ ...

 

5 

 فعل هاي زیر را ترجمه کنید. 1

 .......نگذار....     التَترُکُه ...بکار...         اِزرعي ...دروغ نمي گویي...     التَکذِبینَ ..فرار کنیداُهرُبنَ .

 

6 

 را در هر جمله مشخص کنید. کلمه ناهماهنگ 1

 نادي الف: یَد                  لِسان                    سِنُّ                   

 رَأي                      شاهَدَ                  نَظَرَ                    َ َأک ل ب: 

 عَبَدَ             فَقَدَ                      سَجَدَ                          َ َّس د ج: 

     َ  أ خذد: ریح                  مَطَر                      سَحاب                  

7 

 براي جاهاي خالي فعل امر و نهي مناسب بنویسید. 1

 ِ (-) کَذِبَ                            أهلَهُ ........   ِ ُکذ ب  َت  ال ............. الرائدَالف: إِنَّ 

 ُ ( -)سَکَتَ               ....................                  ت ُ  ُا سک ..... فَ غَضِبْتَ إِذاب: 

 (ُ –) نَصَرَ            ............... علي القوم الکافرین               رن  ُنص  ُا ج: .......

 َ (-) عَلِمَ                           الصَُّبْرِ مَعَ النَُّصْرَ اِنَُّ......................  ِ     ا عملواد: ....

8 
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 6صفحه 

 

 الغایَهً ( –الرَّصیفُ  –الحَطَبُ  –الَدُّخانُ  –)قاطِعّ الرَّحِمِ هر کلمه را در مقابل توضیح مناسب آن قرار دهید.   1

    َ َ ُالح ط ب  لإلحتراق مناسبة أخشابب:               ِ ّ    َّ ِ ِقاط ع  الر ح م . أقرِبائهِ ارةِیلِز ذهَبُیَال يالَُّذ هُوَالف: 

  ًه  َی الغا کثیرةٌ أشجارٌ فیها واسِعَةٌ أرضٌد:                      ُف ی   َّ الر ص النُّاس لِمُرورِ الشارع مِن جانبٌج:  

9 

 متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش هاي آن را بیابید. 3

 يإل تَذهَبانِ فَال رَتانِ؛یصَغ هُما ن،یالل وَ میمَهْد: أُختانِ يل. إِسحاقُ ياِسم. التُّاسِعِ الصَّفِّ يفِ طالِبٌ أَنا

. يٌّحَلْوان هوَ الْآنَ وَ الْمَدرَسَةِ مِنَ تَخَرَّجَ إنَّهُ الْأُسرَة؛ أَوالدِ أَکبَرُ هاشِمٌ. جَوادٌ وَ هاشِمٌ: أَخَوانِ يعِنْد و الْمَدرَسَةِ

 .«بلوشِستان و ستانیس» مُحافَظَةِ يف «سَراوان» نَةِیمَد مِنْ نَحنُ. السّابِعِ الصَّفِّ يفِ جَوادٌ

   َ  ِرت ان ی َ ص غ  ِ َ َّ ُ  ل أ ن ه ما الْمَدرَسَةِ؟ يإلَ نیالل وَ میمَهْد تَذهَبُ ال ذالما-1

    ِ ٌهاش م  اسمه مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ في هذهِ الْأُسُرَةِ؟ -2

    ِ ٌهاش م  الْمَدرَسَةِ؟ مِنَ تَخَرَّجَ مَن -3

 محافظة سیستان و بلوشستان ِ ْ  َ    ِ           م ن  م دینه  سراوان في  الْأُسُرَةُ؟ هذِهِ نَیأَ مِنْ -4

       َّ ِّ      ِ في الص ف  التاس ع إِسحاقُ؟ صَفٍّ يِّأَ يف -5

  ُ    ِا ختان   َ ُل ه  لِإِسحاق؟ أُختاً کَم -۶

 

10 

 التوفیق من اهلل 
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 7صفحه 
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 1صفحه 

 

 عربیامتحان درس : 

      نهمپایه : 

 1401/   10/    تاریخ امتحان :

 دقیقه 60زمان پاسخگویی :  

 2تعداد صفحات :  

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            دبیرستان دخترانه غیردولتی 

    1401ترم اول دی ماه آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 کالس:

 خانم زهرا شکوریطراح: 

 

 ردیف پاسخنامه بارم

 آیات و جمالت حکیمانه زیر را ترجمه کنید. 5/2

آن  در زندگی است، و ما )مدرسه ما( روشنایی مکتب  .صَالةُ هِیف دُعاءٌ، هِیف. اةُیحَ وَ نورٌ مَکْتَبُنا .1

 .آن نماز است در دعاست،

محبوترین بندگان خدا سودمندترین آن ها برای بندگانش قطعا  .لِعِبادِهِ أَنْفَعُهُمْ اهللِ إِلى عِبادِاهللِ أَحَبُُّاِنَّ . 2

 است.

دانش و مال هر عیبی را می پوشاند  عَیبٍ کُلَُّ یَکشِفانِ الفَقرُ و الجَهلُ و ، عَیبٍ کُلَُّ یَستُرانِ المالُ و العِلمُ. 3

 کند.و نادانی و فقر هر عیبی را آشکار می

جست و جو کن هر دانشی را گرچه در چین باشد   ضَةٌیفَر العِلمِ طَلَبَ فإنَُّ ؛ نِیبِالصُِّ ولَو العِلمَ اُطلُبوا. 4

 زیر را جست و جو کردن دانش واجب است.

 کسی که در کوچکی پرسید در بزرگی پاسخ داد. .کِبَرِهِ فی أجابَ صِغَرِهِ فی سَأَلَ مَن .5

1 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید؟ 5/2

 رددا وجود سامرا به رفتن آستانه در ییها خودرو ایآ سامَرُّاء؟ یإل لِلذَُّهابِ لِلْعَتَبَةِ اراتٌیّسَ توجَدُ هَلالف( 

 جواب داد نجار: دنبال کار میگردم آیا تو کار داری؟ عَمَلٌ؟ عِنْدَکَ هَل عَمَلٍ؛ عَنْ أَبْحَثُ»  النَُّجّارُ أَجابَب( 

 نگرد، ینم آنان به خداوند که هستند گروه دو . السّوءِ جار و الرُّحم قاطعُ إلیهما اللُّهُ ینظر ال إثنانج( 

 .بد ی هیهمسا و شانیخو وندیپ ی بُرنده

 ما دوری را از دور دیدیم پس آمدیم و شما را مشاهده کردیم .شاهَدْناکُم وَ نایْفَأَتَ دٍیبَع مِنْ دُخاناً نایْرَأَد( 

 در زندگیت راستگو باش و هرگز دروغ نگو .أَبَداً تَکْذِبْ ال وَ اتِکَیحَ یفِ اُصْدُقْر( 

2 
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 2صفحه 

 

 در کدام گزینه آمده است؟«  إذا سألک عبادی عنُّی فإنی قریبٌ» ترجمه صحیح  1
 

 الف: هرگاه بندگان من دربارة من از تو سوال کردند ) بگو ( من ) به آن ها ( نزدیکم.

 بسیار مهربان هستم.ب: هرگاه بندگان از تو دربارة من سوال کردند ) بگو ( همانا من 

 ج: آن گاه که بندگان من از من درخواستی نمایند قطعا من پاسخ آن ها را میدهم.

 د: اگر بندگان من با تو دربارة من صحبت کردند ) به آنها بگو ( که من بسیار نزدیکم.

3 

 مترادف و متضاد را در جمالت زیر مشخص کنید. 1

 ..... جاربارد .....                  ....... نَهایه    ..ه ........بدایَ                ............. جمیل    قَبیح .......

 ..........محزون=.............. لَمّا                    حزین .......=...... طالب                    عندما ..............=تلمیذ ......

4 

 را بنویسید.وزن و حروف اصلی کلمات زیر  1

 ...لُفعِتَیَس.......  ....م د خ...................                       یَستَخدِمُ .....یَفعُلُ.....     ........س ت ریَستُرُ ... 
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 فعل های زیر را ترجمه کنید. 1

 .......نگذار....     التَترُکُه ...بکار...         اِزرعی ...دروغ نمی گویی...     التَکذِبینَ ..فرار کنیداُهرُبنَ .

 

6 

 کلمه ناهماهنگ را در هر جمله مشخص کنید. 1

 نادی الف: یَد                  لِسان                    سِنُّ                   

 رَأی                      شاهَدَ                  نَظَرَ                  أکَلَب: 

 فَقَدَ                      سَجَدَ                   عَبَدَ                   سَدَّج: 

    أَخذد: ریح                  مَطَر                      سَحاب                  
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 برای جاهای خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید. 1

 ِ (-) کَذِبَ                            أهلَهُ ........ کذِبُتَ ال ............. الرائدَالف: إِنَّ 

 ُ ( -)سَکَتَ               ....................                  اُسکُت..... فَ غَضِبْتَ إِذاب: 

 ( ُ  –) نَصَرَ            ............... علی القوم الکافرین               اُنصُرنج: .......

 َ (-) عَلِمَ                           الصَُّبْرِ مَعَ النَُّصْرَ اِنَُّ...................... اِعملواد: ....
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 3صفحه 

 

 الغایَهً ( –الرَّصیفُ  –الحَطَبُ  –الَدُّخانُ  –)قاطِعّ الرَّحِمِ هر کلمه را در مقابل توضیح مناسب آن قرار دهید.   1

 الحَطَبُ لإلحتراق مناسبة أخشابب:            قاطِعّ الرَّحِمِ. أقرِبائهِ ارةِیلِز ذهَبُیَال یالَُّذ هُوَالف: 

 هًیَالغا کثیرةٌ أشجارٌ فیها واسِعَةٌ أرضٌد:                     فُیالرَّص النُّاس لِمُرورِ الشارع مِن جانبٌج:  
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 بیابید.متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش های آن را  3

 یإل تَذهَبانِ فَال رَتانِ؛یصَغ هُما ن،یالل وَ میمَهْد: أُختانِ یل. إِسحاقُ یاِسم. التُّاسِعِ الصَّفِّ یفِ طالِبٌ أَنا

. یٌّحَلْوان هوَ الْآنَ وَ الْمَدرَسَةِ مِنَ تَخَرَّجَ إنَّهُ الْأُسرَة؛ أَوالدِ أَکبَرُ هاشِمٌ. جَوادٌ وَ هاشِمٌ: أَخَوانِ یعِنْد و الْمَدرَسَةِ

 .«بلوشِستان و ستانیس» مُحافَظَةِ یف «سَراوان» نَةِیمَد مِنْ نَحنُ. السّابِعِ الصَّفِّ یفِ جَوادٌ

 رتَانِیصَغ لِأَنَّهُما الْمَدرَسَةِ؟ یإلَ نیالل وَ میمَهْد تَذهَبُ ال ذالما-1

 هاشِمٌ اسمه مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ فی هذهِ الْأُسُرَةِ؟ -2

 هاشِمٌ الْمَدرَسَةِ؟ مِنَ تَخَرَّجَ مَن -3

 مِنْ مَدینهِ سراوان فی محافظة سیستان و بلوشستان الْأُسُرَةُ؟ هذِهِ نَیأَ مِنْ -4

 فی الصَّفِّ التاسِع إِسحاقُ؟ صَفٍّ یِّأَ یف -5

 اُختانِ لَهُ لِإِسحاق؟ أُختاً کَم -۶
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 التوفیق من اهلل 
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 4صفحه 
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