
 باسمه تعالي  

 ۱۱ساعت شروع  : ۰۳/۱۴۰۱/ ۲۵تاریخ امتحان:   پایه نهم دوره اول متوسطه  سؤاالت امتحان هماهنگ درس : عربی  

 ۳تعداد صفحه  : دقيقه   ۶۰مدت امتحان :  آموزشگاه  :  نام و نام خانوادگی :                                        

سراسر  و طرح جامع  داوطلبان آزاد مدارس روزانه ، بزرگساالن ،دانش آموزان 

 ۱۴۰۱ماه سال استان خرداد
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 

 

 نمره  سؤاالت ردیف
 

 فقط معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.           ۱

 )...................( .بی اإلتِّصالَ ب( أرجو مِنکُم   ).....................( . المَخزَنِفِی  کثیرَةٌعِندی أخشابٌ  الف(
           

۵/ 

 ( بارِد، سُرور، قَلَّ ، فََرح، کَثَُر)کلمه اضافی است.( یک )دو کنار هم بنویسید.کلمات مترادف و متضاد را دو به  ۲

                  ...................    ........................                                ........................# ......................... 

۵/ 

         آنچه خواسته شده را بنویسید. ۳

   /۲۵  ..............( .....)..........    «، فَرَس، سِنجابحَقیبَةبَقَرَة،  »الف( انتخاب کلمه ی ناهماهنگ:   

 / ۲۵............................. مفرد کلمه ی  » عُمّال« :  ب(   

۵/ 

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.  ۴

 ..................................... . ...................................  ۱﴾یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ ما ال تَفعَلونَ﴿الف( 

 ............................................... . .................................. ۷۵/۰ .مراءِ أَحسَنُالعَدلُ حَسَنٌ ولکن فِی األُب( 

 ................................... . ..................... .......... ۷۵/۰.هُو ظَنَّ أنَّ الحَمامَةَ تُشَجِّعُهُ عَلَی الخُروجِ ج(

 ....................................... .  ........................................ ۷۵/۰ .والِدَتَها هیَ فَقَدَتْالسَّنَةِ الثّالِثَةِ  فِی مِلَفِّد( 

 ................................... . .................. ......................  ۰/ ۷۵.علیهم السالملِأَنَّکُم تُحِبّونَ أهلَ البَیتِ  شیعَةٌ وَأنتُم ه(

۴ 

 . الضَّروریَّةِ مِنَ السَّفینَةِ . إجلِبا بَعضَ األشیاءِ ۱           ت را انتخاب کنید.ترجمه ی درس ۵

 ب(   بعضی مواد الزم را به کشتی ببرید.               چیز های الزم را از کشتی بیاورید. الف( بعضی

 المَزرَعَةِ. . فی وَطَنی کُنتُ أشتَغِلُ فِی ۲

                 در کشورم در مزرعه کار می کردم. ب(                            در کشورم در مزرعه کار می کنم . الف( 

۵/ 

 فقط فعل جمله های زیر را ترجمه نمایید.  ۶

  . صَفَّنا رجِعُ إلیإنَّهُ سَیَ  وا فیها عاَلماتِ المُرورِ. کَتَب

  اِصبِروا إنّ اهللَ مَعَ الصّابِرینَ.  الحَیاةِ. ال تَکذِبْ أبَداً فِی 

  الحافِلَةِ أَفتَحُ نَوافِذَ   هُما ال یَرجِعانِ إلی البَیتِ. 

۵/۱ 

 وّم دادامه ی سؤاالت در صفحه ی 
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 جاهای خالی را با فعل ماضی یا مضارع کامل نمایید.  ۷

  رَجَعوا                  نارَجَعْ       . نَحنُ ...................مِنَ السَّفَِر قَبلَ یَومَینِالف( الف( 

                یَرجِعونَ                 تَرجِعنَ             ب( الطُّالّبُ سـَ ....................إلَی الصُّفوفِ غَداً.    

 

۵/ 

 

 ) با توجه به قواعد ترکیب وصفی و اضافی(   زیر را ترجمه نمایید.جمله ی  الف(  ۸

 ) .................................................................... .(  .مُفیدَةًالعِلمیَّةُ کانَتْ سَفرَتُنا   

 إلیه را مشخص نمایید.( در ترکیب های زیر صفت و مضاف ٌب

 ............................( .... الوَرَقِ ) ..   صِناعَةُمَختَبَرٌ صَغیرٌ ) ............................(   

۱ 

 « را بنویسید.      ناظِم « و حروف اصلی کلمه ی » کتوبمَ» وزن کلمه ی الف(  ۹

 حروف اصلی) .......، .........، .......(    -وزن )..........................(               

 ر« اسم فاعل و اسم مفعول بنویسید.    –د  -ب( از حروف اصلی» ق  

 اسم مفعول: ......................                  اسم فاعل: .........................  

۱ 

 در جای خالی فعل امر مناسب قرار دهید.  ۱۰

 عَبا لْإِ                     عَبیلْإِ       .                   کُرَةِ المِنضَدَةِمَعَنا ..................... یا صَدیقَتی،  الف(

 لیِاغْسِ                سِلوا إغْ             أیدیَکُم قَبلَ الطَّعامِ.         .....................  الطُالّبُ، أیَّها ب(

   رُبیُاهْ                    رُبنَُاهْ                           مِن جَلیساتِ السّوءِ.....................یاأخَواتی، ج( 

 جِعاإِرْ                 جِعنَ إِرْ                                   یا بِنتانِ، .................بَیتَکُما.             د(

۱ 

 نهی مناسب بنویسید. فعل در جاهای خالی  ۱۱

   شِفیال تَکْ             شِفا ال تَکْ              عُیوبَ أصدِقائکُما.     .....................  ،أیَّتُها البِنتانِالف( 

 تَحْ ال تَفْ                تَحانِال تَفْ                    یا أَخی،.....................بابَ المَنزِلِ.                ب(

 رِبْنَال تَشْ             رِبْ هذا الشّایَ لِأنَّهُ حارٌّ.                   ال تَشْ .....................یا زَمیالتی، ج(

 وارُبال تَقْ              رُباال تَقْ              ﴾الشَّجَرَةَ....................هذه ﴿قالَ اهللُ لِآدَمَ و حَوِاءَ:  د(

۱ 

 ادامه ی سؤاالت در صفحه ی سوّم 
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 نمره  سؤاالت ردیف
 

 یک کلمه اضافی است.( شماره هر کلمه را در کنار توضیح مربوط به آن بنویسید.)  ۱۲

 أُسرَتِهِ وَ أَقرِبائِهِ.     لِزیارَةِ هُو الّذی ال یَذهَبُ                                                    لجامِعَة. ا ۱

 . التّاریخیَّةِمَکانٌ لِحِفظِ اآلثارِ                  .المُتحَف                                  ۲

 .   الفاکِهَةِ  لِلحَلیبِ و صِفَةٍأحسَنُ                   . المَطَر                                   ۳

 . المَدرَسَةِ مرکَزٌ لِلتَّعلیمِ العالِی بَعدَ                                          . قاطِعُ الرَّحِم   ۴

 . الطّازَج                                                                 ۵

۱ 

 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت بنویسید.  ۱۳

 نادرست           فِی األرضِ فیها ماءٌ أو غَیرُهُ .         درست  عَمیقَةٌحُفرَةٌ الف( البِئرُ 

                    نادرست            درست                          الغِذائیَّةِ.نٌ لِحِفظِ المَوادِّ  کامَ المَطبَعَةُب( 

  نادرست            درست                         الصِّناعیَّةِ.ج(  المُستَشفی مَکانٌ لِألَبْحاثِ 

  نادرست             درست              یَلعَبُ فیها أحَدَ عَشَرَ العِباً . ریاضَةٌالقَدَمِ  کُرَةُ د(

۱ 

 با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ دهید. ۱۴

                                                                                         
                                                                                ............................اآلنَ ؟  السّاعَةُ .کَم۲ِماذا تُشاهِدُ فِی الصُّورَةِ؟ ................................                         .۱

۱ 

 

 

 

 

 

 ۴ روان خوانی   ۱۵

 ۱ مکالمه                                                                                                 ۱۶ 

 ........................ نمره کتبی:   ........................            نمره شفاهی:     ........................                      جمع: 

 

 مؤفق و تندرست باشید. 
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