
 

 

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 متوسطه اول -غیردولتی خوارزمیمدرسه 

 عربی   : درسامتحان داخلی  االتؤس

 1صفحه                   تعداد کل سؤاالت:            1400م                              نوبت:  دی  ماه نه  :مقطع و نام کالس                                  نام دبیر :  

بارم  سؤال ردیف
 نمره

 کنید؛کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه  1

        . ).............(   فی الُمستَشفی رََقدَهُوَ ب(      )................(     .الـمَحَلِّأَشتَري مِن ذلِکَ الف( 

 5/0 

 25/0 جُسُورٌ[                        جِسرٌ )........................(         –جمع کلمه داده شده را انتخاب کرده و بنویسید. ]أعداءٌ  2

 کلمه ناهماهنگ را به لحاظ معنا مشخص کنید. 3

 مَجرُوحٌ             مُستَشفی                  مُستَوصَفٌ             مَفتُوحٌ

25/0 

 عِندَما[ -جاهِلٌ  –رَخیصَة–متضاد یا مترادف کلمات داده شده را انتخاب کرده و در جاي خود بنویسید.   ]مَسرُورٌ  4

    )...................().......................(       ب( مَحزُونٌ  غالیةالف( 

5/0 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید؛ 5

 الصَّبر مَعَ النَّصْرَ اَنَّ علَمْاِالف(

 النَّسَبِ  قَبحَ یَستُرُ االَدَبِ حُسنُب(

 فَِإنِّی قَریبٌ؛ عَنِّی ج( إِذا سَأَلَکَ عِبادي

 د( التَّالمیذُ َیعبُرُونَ شارِعاً وَ ال یَنْظُرُونَ إلی السَّیَّاراتِ؛

4 

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 6

 ]آیا امکان دارد کمکش کنی؟ // آیا می توانم کمکش کنم؟[              «  أَ یُمْکِنُ أَن تُساعِده»الف( 

 ]تو سه روز مهمان من هستی // تو سه روز مهمانمان هستی[« أنتَ ضَیفی لِثَالثَةِ أیّامٍ»ب( 

5/0 

 حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر بنوییسید.  7

 ترجمه سه حرف اصلی کلمه

   مَخدُوم

   خالق
 

1 

 در جمالت زیر، فعل مناسب را مشخص کنید. 8

 َذهَبنا[                      -الف( نَحنُ ..... إلی بَیتِ جَدُِّکم.                 ]َذهَبتُم 

 إشتَرَیتُ[ -ب( أنَا و عَّلیٌ ................. سِرواالً لِلَمدرَسَةِ.   ]إشتَرَینا 

 تَنزِلُونَ[ -............... مَِن الحافِلَةِ اآلنَ.           ]نَزَلتُم ج( أنتُم 

 یُجَرِّحُونَ[ -د( ُهم ............. بَدَنَکَ.                           ]یُجَرِّحانِ 

1 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضاء                      نام ونام خانوادگی دبیر  : 
 

 تاریخ و امضاء                           نام ونام خانوادگی دبیر   : 

  1400  /13/10 تاریخ امتحان : 

 صبح           ساعت شروع :

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :
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 بارم نمره 2صفحه               سؤال         نام و نام خانوادگی :  ردیف

 فعل هاي امر را در جمالت زیر مشخص کرده و سپس معناي آنها را بنویسید.  9

 ا مِنَ الصَّفِّ. ).....................(أُسجُدا لِلّهِ رَبِّ العالَـمینَ.  ).......................( ب( إخدِمْ النَّاسَ.  ).............................( ج( أُخرُجُوالف( 

5/1 

 فعل نهی را در جمالت زیر مشخص و آنگاه معناي جمالت را کامل کنید. 10

 تَقدِرُ، إقبَل مَصیرَکَ: تو نمی توانی، سرنوشتت را ................................ .الف( أنتَ ال 

 ب( ال تَیأَسی، أنِت ال تَقدِرینَ عََلی الخُرُوجِ: .............................. تو نمی توانی خارج شوي.

1 

 جمالت زیر را ترجمه کنید. 11

 الف( سَوفَ تَنجَحُ فی الـمُسابَقَةِ:

 ب( ما سَتَروا الحُفرَةَ:

 ج(أُطلُبوا العِلمَ:

 د(إذهَبا إلی فِرعَونَ:

2 

 با توجه به تصویر به سؤال زیر پاسخ دهید.  12

 أینَ الزَّرافَةُ؟ .........................            

  

5/0 

 کلمات ستون سمت راست با کدام یک از واژگان در ستون سمت چپ تناسب معنایی دارد؟  13

 ( فیهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؛ ......................... .       الف( العِلُم َو الـمالُ                   1

   ( یَسْتُرانِ کُلَّ عَیبٍ؛ ................... .            ب( رَسُولُ اهلل2ِ 

 ( جَرَیانُ الدُّمُوعُ مِنَ الحُزنِ؛ ............... .     ج( الصَّبرِ                                 3

 ( أَنَّ النَّصْرَ مَعَ ................... .                   د( البُکاءُ 4

1 

 با توجه به متن زیر به سؤاالتِ من پاسخ مناسب دهید. 14

ربَالءَ لِخِدمَةِ النَّاسَ فی مَشهَدَ لِزیارَةِ قَبرِ مَواليَ اإلمامِ الرِّضا عَلَیهِ السَّالمُ. سَأَبقی فیها ثَالثَةَ أَیامٍ. َو بَعدَ ذلِکَ أَرجِعُ إلی کَأسافِرُ إلی 

 مَسیرَةِ أَربَعینَ. أَنَا أَعمَُل فیها فی َموقِفِ السَّیّاراتِ.

 الف( فی أيِّ َبلَدٍ َأعمَلُ؟

 اذا أَذهَُب إلی مَشهَدَ؟ب( لِـم

 ج( أَینَ أَبقی َثالثَةَ أیامٍ؟

 د( مِن أَیَن أَنَا؟

1 

  جمع نمرات صفحه 
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 بسمه تعالی 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 راهنماي تصحيح 

 عربی :درسامتحان داخلی االت ئوس

 نهم:   پايه                                                                                               

 بارم نمره پاسخ  ردیف

 .الف .مکان ۱ 

 شد يب. بستر

 . جسور۲

 مفتوح ۳

 صهي.رخالف

 رور. مسب

 با صبراست  يروزي. الف.بدان که پ۵

 پوشاند یاصل و نسب را م یزشت ی. باادب ب

  کمیاز من سوال کرد پس همانا من نزد یی. هرگاه بنده اج

 کنند ینگاه نم نهايو به ماش کننديرا عبور م اباني. دانش اموزان خد

 یامکان دارد کمکش کن ای. الف.ا۶

 ی. تو سه روز مهمان من هستب

 . مخدوم.خدم. خدمت کننده۷

 نندهی. افر.خلقخالق

 .الف.ذهبنا۸

 نای. اشترب

 . تنزلونج

 جرحونی.د

 

 دی. خدمت کن. خارح شو دي. سجده کن۹

 . الف. قبول کن۱۰

 نباش وسی.ماب

 شد ی. در مسابقه موفق خواه۱۱

 .حفره را نپوشاندند ب

 

  ۱4۰۰  / ۱۰  /۱۳ تاریخ امتحان : 

 ۱4۰۰  دينوبت امتحان :       
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 دي. علم را طلب کنج

 دیفرعون برو ي.به سود

 ر. جنب النه۱۲

 .ب۱. ۱۳

 .الف۲

 .د۳

 .ج 4

۱4. 

 کربال ی. فالف

 قبر موالک االمام رضا ارهی. لزب

 مشهد ی.فج

 یانت عراق د
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