تاریخ امتحان 0317/01/....... :
نام ونام خانوادگی:

مدت امتحان:

وزارت آموزش وپرورش

ماده امتحانی :عربی

تعداد سؤاالت  04 :سؤال

اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان

پایه تحصیلی :پایه ی نهم

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز

نوبت امتحانی :نوبت اول( دیماه)

 01دقیقه

دبیرستان نمونه ادب (دوره اول متوسطه)

تعدادصفحه 2 :صفحه
شعبه ی کالس:

مهارت

دانش آموزان عزيز  :با توكّل به خدا ،ابتدا سواالت را به دقّت بخوانيد وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنويسيد

بارم

مهارت واژه شناسی (2نمره)

 .1کلمه مربوط به هر تصویر را مشخص کنید.

1/5

.2کلمات مترادف و متضاد را دو به دوکنار هم بنویسید (.دو کلمه اضافه است)

1/5

( تِلْمیذ – شَقاوَة – سَحاب – طالِب – سَعادَة – مَطَر )
.............................................

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

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

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

1/5

.3ترجمه ی فارسی کلمه مشخص شده ی هر جمله را در داخل پرانتز بنویسید.

هو َثقی ُل ال َّسمْع )............................................. (.ب) َع َليَّ َّ
ص ْنعها)............................................. (.
الذهابُ ل ُ
الف) َ
 .4در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را از نظر معنا مشخص نمایید.

الف) لِسان
ب) ُر ّمان

شای
عِ َنب

شراب
ُت ّفاح

ماء
َج ّد

1/5

مهارت ترجمه (7نمره)

 .5ترجمه درست را انتخاب کنید

1/5

 .6ترجمه ناقص جمالت را کامل کنید.

1/5

 .7آیه و حدیث زیر ر ا ترجمه کنید.

الف)

2

ب)
 .8جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

4

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (2نمره)

 .9جدول مقابل را کامل کنید.

1/5

.11گزینه مناسب را انتخاب کنید.

0/5

0

 .11شماره هر کلمه را در جلوی توضیح مرتبط با آن بنویسید ( .یک کلمه اضافی است)
ب

الف

مهارت درک و فهم (3نمره)

0

 .متن زیر را بخوانید و به سؤاالت آن پاسخ دهید.

َ
ذهبت الی المطعم ؟
الف .متی
کان موضو ُع الکالم ؟
ب .ما َ
َ
ذهبت ؟
جَ .م َع َمن
أنت ما َ
دَ .
تفع ُل ؟
کنت َ
0

 .13درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنید.
صحیح
ین.
الف) ال َم َط ُر َق َطراتُ الماءِ مِنَ ال َع ِ
ین َیأتي ُ
رور .صحیح
ش ُّ
س ّی َ
ب) َبع َد َتصاد ُِم َ
ار َت ِ
رطي ا ْل ُم ِ

غلط
غلط

صباح .صحیح
ب) َنأ ُکل ُ ال َغداء في ال َّ
صحیح
د) ال ُعصفو ُر طائِ ٌر َکبی ٌر.

غلط
غلط

مهارت مکالمه (1نمره)

0

.11با توجه به تصاویر به سؤاالت زیر پاسخ دهید( .در یک یا دو کلمه)

الف ـ کـَمْ العباٌ فِی الصّورَة ؟ ........................

ب  .بِمَ یُسافِرُالْحُجّاجُ إلَی مَکَّةَ الْمُکَرَّمَةِ؟ .....................

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

.......................... .
أرجولکم النَّجاح والصَّحة

51

