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 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

(متوسطه دوره ی اول2دبیرستان فرزانگان)  

نورآبادشهرستان   

 مشخصات  دانش آموز مشخصات آزمون پایه : نهم 

19/10/1401اریخ  آزمون : ت ام درس : عربین   نام : 

اییضردبیر :  نام دقیقه 60:  آزموندت م   نام خانوادگی : 

8ساعت برگزاری آزمون:  نوبت آزمون : اول  شماره صندلی: 
نمره( 2.مهارت  واژه شناسی ) 1 تصحیح سوال   

5/.  
دو کلمه اضافه است.(. )نام هر تصویر را از بین کلمات داده شده یافته و در جای خود بنویسید   

اَلع صفور { – َصحیفَةاَل – اأَلََسد   –} اَلرَّصیف   

  

  
 

1 

5/.  فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید.  
 

  اِسُم ذلَک الطّالُِب  َسّجاٌد هََو َرقَدَ  فِي الم ستَشفَی ثَالثَِة أَیّاٍم.
 

)                                    ( )                                    ( 
 

2 

5/.  کلمات مترادف ومتضاد را بیابید و در جای مناسب آن بنویسید.  

{ َرخیَصة – نِهایَة – َستََر  – قَبیح }   
 

متضاِد ) بِدایَة(= ....................ب.مترادِف ) َکتََم( = ..............          الف.   

 

3 

5/.  است ، آن را مشخص کنید.در هر ردیف یک کلمه از نظر معنا ومفهوم با بقیه ناهماهنگ   

أَخذ             َسحاب                     َمطَر                   الف . ریح  

ماء              نَهر                        ِکتابَة                   ب . ِجسر  

 

4 

نمره( 7.مهارت  ترجمه ) 2     

 فارسی ترجمه کنید.آیه و جمله حکیمانه زیر را به   2

(2)سوره صف /َمنوا لَِم تَقولوَن ما التَفَعلوَن. آ.یاأَیُّها الَّذیَن 1  

 

. أَعَجُز النّاِس َمن َعَجَز َعن إکتِساِب اإلخواِن. 2  

 

5 

 عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.  4

   (25/1).اَذُکُر َربّي ِعنَد قیامي َو ُجلوسي.1

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

 (1).أَجاَب األَُب : هَُو َولٌَد َذکیٌّ َو هاِدٌئ. 2

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

 (1)ٍة..قَسََّمهُُم األُستاُذ إلی َخمَسِة أَفِرقَ 3

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

ُجلَیِن.4  (.(/75).َوقََعت َعداَوةٌ بَیَن الرَّ

....................................................................................  
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5/.  کنید. ترجمه ناقص هر عبارت را کامل  

ای ..................... شما باید تالش کنید.               الف.یا َشباُب َعلَیُکم بِالُمحاَولَِة.     

در روزی از روزها ............. به ب.في یَوٍم ِمَن األَیّاِم جاَء ُشرطيٌّ إلَی الَمدَرَسِة.   

 مدرسه آمد.

7 

5/.  ترجمه صحیح هر عبارت را انتخاب کنید.  

 الف. تِلَک َسفینَةٌ َحربیَّةٌ تَقتَِرب  ِمنّا.

  .آن کشتی برای جنگ به ما نزدیک می شود.1

.آن یک کشتی جنگی است که به ما نزدیک می شود. 2  

 ب.هذِه م شِکلَتي ؛ ه نا بَیت  جاري.

  .این مشکل من است ؛اینجا خانه همسایه من است.1

. .این مشکل ماست، آنجا خانه همسایه ماست2  

8 

نمره( 2.مهارت شناخت وکاربرد قواعد)3     

5/.  وزن وحروف اصلی کلمات زیر را بنویسید.  

(= َمصنوعحروف اصلی  ) ب.            وزِن  ) َسمیع ( = ..............الف. 

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

9 

5/1  برای جاهای خالی فعل مناسب را انتخاب کنید.  

                َکتَبتُنَّ       الف.  أَنتُنَّ ................. واِجبَُکنَّ أَمِس.                 

 َکتَبنا 

              َذهَبَت               أَنَت ............. إلَی الَمکتَبَِة َغداً.               . ب

  َستَذهَبُ 

َسةُ لِلبَنینَ .  ج                 اِجلِسوا                       .  ................ قالَِت الُمَدرِّ

  اِجلِس

               التَصُرخینَ          ............... في ساَحِة الَمدَرسِة. أَیُّها الطّالِبُ .  د

  التَصُرخ

                  اِعَمال                             أَیَّتُها الفاَّلَحتاِن .............. َجیِّداً ..  ه

  اِعَمل

          التَکِذبي                                 یا أُختي ،......... في ُکلِّ حاٍل..  و

   التَکِذبُ 

10 

نمره( 3.مهارت درک وفهم )4     

 است.(شماره هر کلمه را کنار توضیح  مناسب آن بنویسید .) یک کلمه اضافه   1

 علیِم العالي بَعَد الَمدَرَسة .  الُمعَجم                              َمکاٌن لِلتَّ  1  

   اِثنا َعَشَر َشهراً .  اَللِّسان                                    2 

   تاٌب لَِشرِح َمعاني الَکلِماتِ .  اَلُمواَصلَة                              کِ  3

   باَلُء اإِلنساِن فیهِ .  اَلجاِمَعة                                   4

.  السَّنَة                             5  
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 متن زیر را با دقت بخوانید سپس به سواالت آن پاسخ کوتاه دهید.  1

فِّ التّاِسِع .لَها أ خٌت اِسم ها فاط َمة. والِد ها َحّداٌد .ه َو یَعَمل  في  َزهراء طالِبَةٌ فِي الصَّ

یِاَرِة.  َمصنٍَع َکبیٍر .تَذَهب  َزهراء إلي الَمدَرَسِة في الّساَعِة الّسابَِعِة َصباحاً  بِالسَّ

 

في َمصنٍَع            الف.  أَیَن یَعَمُل والُِد َزهراء؟                في َمصنَِع َصغیٍر 

 َکبیٍر      

                            ب. َمتی تَذهَُب َزهراء إلی الَمدَرَسة؟                 َصباًحا  

 َمساًء  

یّاَرِة                               ج.  َکیَف تَذهَُب َزهراء إلَی الَمدَرَسِة؟            بِالسَّ

 ماِشیَةً 

                                  نََعم                           د.  هل لَِزهراء أٌَخ ؟                     

 ال 

12 

 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت تعیین کنید.  1

نادرست            درست                       الَعَمَل َکالتَّحقیِق .          الف.    

نیا َو اآلِخَرِة ب.   نادرست           درست                    َمَع الَجهِل.َخیُر الدُّ  

باِح.                   ج.  نادرست           درست  اَلفَطوَر َطعاٌم نَأُکلُهُ فِي الصَّ  

نادرست           درست  اِس .                         اَلَکلُب یَحُرُس أَمواَل النّ د.   

13 

نمره( 1.مهارت مکالمه )5  

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.  1

          ..........................................     ؟   ِمن أَیَن أَنِت الف.  

   ....................................؟   سُم ُمدیَرةُ الَمدَرَسةِ اَماالف.  
            

14 

 15 مکالمه   2

 16 روان خوانی  3
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98-99سال تحصیلی    راهنمای تصحیح آزمون نوبت اول  

درس عربی پایه نهم    
 دبیرستان فرزانگان دو 

  ناحیه دو اهواز

1 
 

 . نمره دارد(/25)هر مورد          اَلع صفور   ب.       اأَلََسد                 الف.  

2 
 

 . نمره دارد(/25)هر مورد                                بیمارستان  –بستری شد 

 . نمره دارد(/25)هر مورد                        الف. َستََر                  ب. نِهایَة 3

 . نمره دارد(/25)هر مورد                       الف. اَخذ                  ب. ِکتابَة 4

 .انجام نمی دهید   آنچه را چرا می گویید، ای کسانی که ایمان آوردیدالف.  5

 .ناتوان باشد  دوستان  کسی است که از به دست آوردن  ناتوان ترین مردمب. 

 
 .می کنم یاد   شستنمون برخاستن هنگامرا  پروردگام .1 6

 است. آرام و باهوش او پسری: پاسخ داد  پدر .2
 .تقسیم کرد  گروه    پنجبه  استاد آن ها را .3
 .افتاد   بین دو مرد شمنید .4

 . نمره دارد(/25)هر مورد           الف. جوانان              ب. پلیس 7

 . نمره دارد(/25)هر مورد                  1 -ب                 2 –الف  8

 . نمره دارد(/25)هر مورد     فَعیل            ب.ص ن ع –الف  9

خ          ه. اِعَمال                10 الف. َکتَبت نَّ               ب.َستَذَهب             ج. اِجلِسوا              د.التَصر 

 و.التَکِذبي

 . نمره دارد(/25)هر مورد                                               
 . نمره دارد( /25)هر مورد  2  - 1- 5 – 4 11

یّاَرة          د. ال  12  . نمره دارد(/25)هر مورد     الف.  في َمصنَع َکبیر         ب. َصباحاَ          ج. بِالسَّ

 . نمره دارد(/25)هر مورد            ادرست        ج. درست         د. درست الف. درست        ب. ن  13

یَِّدة رضایی              .( /5)الف. أنا ِمن  أَهواز   14  . (/5) ب. السَّ

 

 ییرضا/موفق باشید

            

 پاسخنامه
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