
 به نام خدا

 مدت ازمون : هفتاد دقیقه اداره اموزش و پرورش شوش ازمون نوبت اول عربی نام : 

 ساعت ازمون :  مدرسه سرای دانش پایه نهم نام خانوادگی : 

 دبیر : راشدی تاریخ ازمون :  1401-1402سال تحصیلی  نام پدر : 

 

  ة (ُمشا َمَمر  ،  ، الِجسر . ) الفََرس ت زيرايفته ودرجاى خود بنويس يد میان لکامانم هرتصويررا از  1

                                      

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

1 

 قُبح                                                                                 –طاِلب   -مرتادف هرلکمه را بنويس يد                            َمحزون  5/0
 ِتلميذ :                                 َحزين :           

2 

 ََساب  کدام لکمه از نظر معنا اب بقیه هامهنگ نیست ؟    تُفاح                   رمان            تَمر             5/0

 

3 

 ترمجه کنيد 5

 .......................................................... .     1ُحسُن االََدِب یَستُُر قُبَح النََسبِ الف( 

 ......................................................... .  1 اِرفَع َعلََم ایرانب(

 ......................................................... .                1اِزَرعی قَمحا   (ج( 

 .......................................................... .      1 َمن َساََل فی ِصغِرِه اَجاَب فی ِکبَِرهِ د( 

 . .................................................................          1 َجماُل الِعلِم نَشُرهُ َو ثََمَرتُهُ العََمُل بِهِ ه(

4 

1  

 ترمجه انقص زيررااكمل كنيد

لوٍق. یا صانَِع ُکل ِ َمص  الف( و ای آفریننده هر  هر ساخته شده ای  .............ای . نوعٍ یا خاِلَق ُکل ِ َمخ 

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

5 
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ُکر  َربََّك  طالبُ یا أَیَُّها الب(   . ................... ................. پروردگارت را ای            .، اُش 

 ترمجه مناسب هرعبارت را انتخاب كنيد 5/0

 اِغ ِسال أَیدیَُکما قَب َل ال غَداِء.(الف

   دستتان راقبل ازناهارشستید(2                           دستانتان راقبل ازناهاربشوئید (1 

تَشف یف الطبیبة ت  یبَقِ ب(  بَعِة أَ  یال ـُمس   ٍم ایِِلر 

  ماند . مارستانیچهار روز در ب یپزشک برا( 2 . اندسه روز در درمانگاه م یپزشک برا (1

6 

 َحُل الَصعاِب َو الُمشِکالِت       -توضیح مناسب کلمه را پیدا کنید          اَخشاٌب ُمناسبهٌ ِلاِلحتِراِق   5/0

 اَلفَرَجُ :    
7 

  و در جای خایل بنويس يد . بيابيد «  فعيل»درا یه مقابل  يک لکمه بر وزن   5/0

 ) ..................................(               ﴾ إِذ َسأَلََک ِعبادي َعن ي فَِإن ي قَریب ﴿

 

8 

 

1 

 

 

 مجالت زير را اب انتخاب فعل مناسب اكمل کنيد

 َجَلبَتا                اِجِلبا                    . اِلَشیاَء الضَّروریةَ .......... ! یا طالباِن الف( 

      ِان ِزال               ال حافِلَِة.                   اِن ِزل  ......................... ِمنَ ! َصدیقَتانِ  ب( یا

  یَکتُبونَ             تَکتُبوَن    اولئَک الُمجاهدوَن .............. َرسائَل.                 ج( 

    اُخُرج             اُخُرجي         قالَت َزوَجةُ َعلی ٍ ِِلَخیِه .............ِمن بَیتِنا .            د( 

 

 

 

9 

 10 کلمه داده شده بر چه وزنی است ؟                 مکتوب :          5/0

2  

 ـاخس دهيدپبعد از خواندن منت به سؤالات 

اَنا  طالِبٌ فِی الصَفَ التاسِع . اسمی اِسحاقُ . لی اختانِ : مَهدیم وَ اللین هُما صَغیرَتانِ فاَل تَذهَبانِ الی  

اَوالدِ االُسرَهِ انَهُ تَخَرَجَ مِن المَدرَسَهِ وَ االنَ هوَ حَلوانیٌ . المَدرَسَه وَ عِندی اَخَوانِ : هاشِمٌ وَ جَوادٌ . هاشِمٌ اَکبَرُ 

 فِی الصَفَ السابِعِ . نَحنُ مِن مَدینَهِ ))سَراوان(( فی مُحافَطَهِ ))سیستان و بلوشِستان(( .    جَوادٌ

 الف  لِماذا التَذهَبُ  مَهدیم وَ اللین الی المَدرَسَهِ ؟   

                        ب      مَا اسمُ اَکبَرِ البَنینَ فی هذهِ االُسرَهِ ؟                                                                         

11 

 مشخص كنيد.بر اساس واقعيت درس یت اي اندرس یت مجالت زير را  1

ُرسُ  الکلُب،    غ              ص                                    الن اس.             أَموالَ  یَح 
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   غ              ص         الش ارعِ ِلُمرور الن اس                     إِشاراُت الُمرور جانٌب من

   غ              ص                                          أَرٌض واِسعَةٌ فیها أشجاٌر َکثیَرةٌ  غابةٌ 

راسيُّ الَجدیَد ایران ، في الربیع                                       غ            ص یَبتَِدُی العاُم الد ِ
  ـاخس كواته دهيد.پابتوجه به تصاوير به سؤالات  1

 

 َحقیبَة في الصوَرة ؟ ....................َکم    ب(   ............   الف(  یا َعِلی !َهل تَشِرُب الماَء؟  ..........
 

 

13 
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 به نام خدا

 (ید پاسخ عربی نهم )سرای دانشکل

 الف( الجسر                      ب( ممر المشاة  (1

 ب(َمحزون              الف ( تِلمیذ (2

 َسحاب  (3

 الف (   ادب نیکو  زشتی نسب را پنهان می کند (4

 ب( پرچم ایران را باال ببر

 ج( گندم بکار

 ی که در کوچکی اش سوال کند  در بزرگی اش جواب می  دهدد(کس

 ه( زیبایی علم نشر ان است و نتیجه ان عمل کردن به ان است

 ( الف( سازنده   _آفریده شده             ب(دانش آموز    _ شکر کن5

 2ب(           1(الف( 6

 ( َحل الصعاِب َو الُمشکالِت   7

 ( قریب8

 ب( انزال          ج(یکتبون       د( اخرج     اجلبا      (الف(9

 (مفعول10

 الف    ُهما َصغیَرتاِن           ب   هاشٌم    (11

 ( الف ( ص       ب(  غ          ج( ص           د( غ 12

 ( الف : نعم               ب: خمسة13
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