
 نمره5/6 ترجمه کنید -1

داقِة بَیَن التَّالمیِذ  راَسِة َو الِقراَءةِ َو الِکتابَِة َو فَصُل الصَّ  نمره 1.الف(یَبتَِدُی فَصُل الد ِ

 نمره 1بِاسِم هللاِ ُدروسی                    أذُکُر َرب ی ِعنَد ُجلوسی    بَدأ ُب(أ

 نمره 1.الُمرور ِ  ثُمَّ أَخَذ الُمدیُر تاَلمیَذ الَمدَرَسِة إلی ِمنَطقَِة تَعلیم ِ ج(

 نمره %75.د(ُحسُن األَدِب یَستُُر قُبَح النََّسبِ 

 نمره 1ه(َرجاًء إصنَع ِجداراً َخَشبی اً بَینَنا.

 نمره %75م أنَّ النَّصَر َمَع الصَّبر ِ.و(إعلَ 

اجاً.  نمره 1ز(َعَصفَت ریاٌح شدیدةٌ و صاَر البحُر َمو 

 

 نمره5/1گزینه مناسب را انتخاب کنید؟-2

ُب .............إلی نُزوِل الَمَطر ِ )أُنُظروا الف(  أُنُظر(-أُنُظرنَ -یا ُطال 

 إلبَسوا( -إلبَسا  -ب( یا طاِلبَتان ِ ............َمالبَِس ُمناِسبَة ً )إلبِس

 أُشُکرا(-أُشُکری -ج( یا أیَُّها الت ِلمیذ ُ.............َربََّک. )أُشُکر

 نام و نام خانوادگی:
 2: تعداد صفحه سوال

 نام پدر:
 

 جمهوری اسالمی ایران
اداره ی آموزش و پرورش 

 تاکستانشهرستان 
 دبیرستان سما

 نهم عربینام درس: 
 نام دبیر: 

 10/1400/ 22تاریخ امتحان:
 دقیقه 60مدت امتحان: 

 نمره  %75ترجمه های ناقص را کامل کنید. -3

 لف( أُنُصرنا َعلَی القَوِم الکافِریَن. ما را بر قوم کافران..............ا

 بََدأَ بِالبُکاِء َو قَبََّل أخاهُ َو اعتََذَر.شروع به گریه کرد و برادرش را .........و ...........ب( 

 
 اضافی است نمره. دو کلمه 1یا متضاد را پیدا کنید و درجای خالی بنویسید.  کلمات مترادف -4

ا-حزین-حیاة)  )........متضاد.......( )........مترادف.......(  (عندما-مماة-شقاوة-لم 
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 % نمره5معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.  -5

 ذَکی  َعلَیَّ       ب(ُهَو َولٌَد َغضباٌن أِلنَّهُ الف( 

 نمره%75ناهماهنگ را مشخص کنید.  کلمه -6

 (َشمس4(َکوَکب   3( قََمر   2 أُسرة (1

ان     2(تُف اح    1  ( َسحاب4( تَمر     3(ُرم 

 ( َرصیف4( خاتم    3(ساحة    2( شارع    1

 نمره 1لی را با کلمات مناسب پر کنید.جاهای خا -7

 َمصنَع الف ( جاُرنا یَعَمُل فی ............الَکراسیُّ       َملعَب   

 ب( الُمَهنِدسوَن َصنَعوا ............ِلعُبور ِ السَّیاراِت   ِجسراً             َمخزناً 

 نمره 1دو کلمه اضافی است (َزوَجة-ِجسَریِن ِ -راِحمونَ -ِصعابکلمات مقابل را در جای مناسب قرار دهید.) -8

  جمع مکسر                   مثنی مذکر

 نمره1بسازید؟از فعل های زیر امر  -9

 تَسَمُع:الف( تَصعَدَن:                 ب(تَنِزالن ِ:                   ج(

 نمره1ریشه و وزن کلمات زیر را بنویسید؟ -10

 )وزن:          ( أخَرَج:  )ریشه:            (

    یَشتَِغُل: )ریشه :          ( )وزن:         (

 زگهواره تا گور دانش بجوی 
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 22/10/1400           سما آموزشگاه                                                    کلید سواالت عربی نهم  

 الف ( فصل درس خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش آموزان شروع می شود . 1

 می کنم . ب( با نام خدا درس هایم را شروع می کنم. پروردگارم را در وقت نشستنم یاد

 ج( سپس مدیر، دانش آموزان مدرسه را به منطقه آموزش راهنمایی و رانندگی برد. 

 را می پوشاند . نسبد( خوبی ادب ، زشتی  

 ه( لطفاٌ دیواری چوبی بین ما بساز . 

 و( بدان همانا پیروزی همراه با بردباری است .

 ز( باد شدیدی وزید و دریا مواج شد .  

 

  شکُروا سا                           ج( اُب(إلبِ                            روانظُاُالف(  2

  الف ( پیروز گردان                    ب( بوسید و از او عذر خواهی کرد   3

  ا = عندما )مترادف(لم                  ة )متضاد(   مما# حیاة 4

  الف ( خشمگین                  ب( باهوش   5

  خاتم      –سحاب  -اُسرة  6

  الف ( مصنع                      ب( جسراٌ 7

  جمع مکسر             جِسرَینِ = مثنی مذکر–صِعاب  8

  ب( اِنزال                         ج( اِسمَع                        الف ( اِصعَدنَ  9

1

0 
  یَفتَعِلُ -شَغَلَ    وزن –اَفعَلَ                                        یَشتَغِلُ  –وزن  خَرَجَ  –اَخرَجَ 
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