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:ترجم العبارات التاليه 1

الف( َمْن َشقَّ فيه َبَصَرُه. 

ْنَهِمرة. ب( َاْنُعُمُه ُم

ج( اذکری لنا امثلًة ِللمرافِق العامة. 

د( کانت فاطمُة تذهُب ِلاغالِق حنيفِه الماِء. 

هـ( ُيالِحُظ الناُس َغْيمًة َسوداَء عظيَمًة. 

«. مطر السمک»و( ُيَسّمی الناس هذه الظاهرة 

 مميعًا و  ا تفرووا. ز( وْاعتصموا بحبل اهلل

ح( انَّ اکَرَمُکم عنَداهلِل اتقاکم. 

ُسبُّوا الذين يدعون من دون اهلل. ط( و  ا َت

ی( َطَلَبت المديرة من سمّية اطفاء المصابيح. 

5

 :الصحيحة الترجمةانتخب  2

الشجرة / ذات الغصون الَنِضَرة. الف( انظر ِلتْلَک
 .نگرمهای تازه میبه آن درخت با شاخه -2 .های تر و تازه بنگربه آن درخت دارای شاخه -1

فی القريةسبع و ثالثون حديقة.ب( 
در روستا هفتاد و سه باغ هست.  -2در روستا سی و هفت باغ هست.  -1

ج( الناس نياٌم فاذا ماتوا انتبهوا.
شوند. که بميرند بيدار میمردم خوابند و هنگامی -2که مردند بيدار شوند. مردم خواب هنگامی -1

ُموا العلَم و تواَضعوا ِلَمْن َتَتعلموَن ِمنه.د( َتَعلَّ
گيريد فروتنی کنيد. علم را ياد بگيريد و به کسی که از او ياد می -1

گيرند فروتنی کردند. علم را ياد گرفتند و به کسی که از او ياد می -2

1

 اکمل الترجمة. 3

علی اساس المنطق و امتناب ا اساءة.الف( َلَقْد کانت رسالة ا اسالم علی مّر العصور وائمة 
بوده است. بر اساس منطق و دوری از  رسالت اسالم در 

 ب( و لکن أُيْمِکُن َاْن نری َمَطر الَسَمک؟
. ها را که باران ماهی و اما 

1

غلط دارد( 2)هر عبارت  االخطاء فی الترجمة: َصّحح 4

 الف( و اعملوا صالحًا انی بما تعلموَن عليٌم.
کنند دانا هستم. و کار نيکو انجام دادند، وطعًا من به آنچه می

1

3از  1صفحۀ 

نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

نام پدر: ...........................................

...............................شماره داوطلب: 

صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 ب( عند ما يفقد سرعته تتساوط علی ا ارض. 
 گيرد. هنگامی که سرعتش را از دست داد روی زمين ورار می

 

 ترجم الکلمات التی اشير اليها بخط: 5

 اتحاد ا امة ا اسالمية فی صوٍر کثيرة. َيَتَجّلیالمجاورة.                         ب(  بالمياهالف( ا اسماک ليست متعّلقة 
 ِمْن َحبٍَّة.  َنَمْتبالطعاِم.                                                  د( کيَف  المضيافج( ماَء اخی 

1 

 عين الکلمة القريبة فی المعنی: 6

 السحاب              الصحيفة           الصورة             الف( الَمَطر:      الفرس 
بطارية                    واعة              َفراغ              ون ُصب( َنِضرة:        ُغ

5/0 

 ين و الکلَمَتْيِن المتضاَدَتيِن.تالمترادفالکلَمَتْيِن  اکتب فی الفراغ  7

 «ـ صعود  وريب ـ يسار ـ مهرمان ـ غرفة ـ َحْفلةيمين ـ » 
=≠

5/0 

 «کلمة واحدة زائدة»فی الفراغ العدد  المناسب  ُصْغ 8

 اعطاُء حل و بيان طريقه ِللقيام بعمٍل. الف( مکّيف الهواء                                                        
ساعات العمل ِللموظفين و العمال.     ب( الهاتف                                                               

 ما ليس مفتوحًا؛ بل َمْسدود.                                                                      ج( الدوام
 مهاز ِللخالص من َحرارة الصيف                                                                      د( المغلق

 وتراحهـ( ا ا

1 

 َاِجْب َعن العملياِت الحسابيِه )َضْع عدَد االرقاِم( 9

 الف( مئة َتقسيم علی خمسة يساوی عشرين ..................... .
 . ب( سّتة زائد اربعة يساوی عشرة 

5/0 

 عين الکلمة التی ال تناسب الکلمات االخری فی المعنی: 10

 مدرسة             مکتبة               مذوة                 ب( غرفة             واعة الف( 
     خمسة              عشرة              تاسعة                ب( ثمانية              ب( واحد 

5/0 

 فی الفراغ االول عددًا ترتيبًا و فی الفراغ الثانی عددًا اصليًا.   ُصْغ 11

 فی السنة ا ايرانية فصُل الَشتاء. الفصل  الف(
 . ب( سبعون ناوص عشرة ُيساِوْی 

5/0 

 َرّتب الکلمات و اکتب سوااًل و جوابا صحيحًا.  12

 / َاْن / مع اَلَاسف / ؟ / / لکني / الی /  ا / هل / اسافَر ايران / ُاحبُّ / ساَفرَت

1 

 ما هو المناسب ِللفراغ. 13

 الِفْلم          الغيم             نوع من انواع نزول الماء من السماء.      الثلج  الف( 

العدو       الشعب             ا ايرانی ای ضغٍط.                     وائمة  ب(  ا يقبل 

5/0 

 اجب عن االسئلة التالية. 14

  ب( کيف حاُلَک؟                        الف( صباح الخير يا أخی؟ 
5/0 

 اکتب مفرد هذه الکلمات: 15

 ب( ُثُلوج:                                                  الف( ُعَمالء: 
5/0 

 اکتب جمع هذه الکلمات: 16

 ْجم: ب( َن                                                الف( بهيمة: 
5/0 

 3از 1صفحه ی 
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 نمره 10جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 اکتب جواب االسئلة التالية. 17

 ِاْسَتْغِفروا           ِاْسَتغَفروا            َاستغفروا «                   َتْسَتْغِفُروَن » الف( ا امر ِمْن 

اثنا عشر          َاَحَد عشر                 عشرة «         اثنا عشر » صلی وبل  عدد ا الب( ا

  ثيَنعَتْنَب             َتْنَبعُث                  َتْبَعُث «                      انبعَثْت » ج( المضارع من 

َتَعلَّمِت                  َتَعلََّم                َتَعّلمْت «                          َيَتَعلَُّم » د( الماضی من 

1 

 اکمل الجدول: 18

 

 

 

5/1 

 ُصْغ من االفعال التالية ما َطِلَب منک: 19

 « ...............................َعِلَم » الف( الماضی فی باب التفعيل من 

 « ...................................فکر » ب( المضاع فی باب التفعل من 

 « ..................................شرک » ج( ا امر فی باب ا افتعال من 

 .............................« .....سبق » د( المصدر فی باب مفاعله من 

1 

 ( ×/  عين الصحيح و الخطاء حسب نص الدرس. ) 20

 الف( ربع ُسّکان العالم من المسلمين.

 ب( ذهبت المديرة نفسها ِلاطفاء المصابيح و المکيف.

5/0 

 عين الفعل الالزم و الفعل المتعدی فی الجمَلَتْيِن التاِلَيَتْيِن.  21

 الشجرة من حّبٍة صغيرة.  الخشب. تنموَيْقَطُع النجار 

5/0 

 3از 3صفحه ی 

 المصدر االمر المضارع الماضی

 امتهاد امَتَهَد
 ِاْسترماع ُعيسترِم

 َاْکِرْم َاْکَرَم
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 چه کسی در او چشمش را شکافت )به وجود آورد( الف( 1

 هایش ریزان است.ب( نعمت

 هایی برای تأسیسات عمومی ذکر کن.الج( برای ما مث

 رفت.د( فاطمه برای بستن شیر آب می

 بینند.میه( مردم ابر سیاه بزرگی را 

 نامند.می« باران ماهی » و( مردم این پدیده را 

 ز( همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید.

 ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.ح( بدون شک گرامی

 خوانند دشنام ندهید.ط( )شما مؤمنان( بر آنان که غیر خدا را می

  موش کند.ها را خای( خانم مدیر از سمیه خواست چراغ

 1د(                     2ج(                     1ب(                   1الف(  2

 الف( گذر زمان / بدی                       ب( آیا ممکن است / ببینیم 3

 دهید.الف( انجام بدهید / آنچه انجام می 4

 افتد.دهد / روی زمین میب( از دست می

 دوست             د( رشد کردکند.             ج( مهمانشود یا جلوه میب( آشکار می           هاالف( آب 5

 السحاب                                  ب( ُغُصون الف(  6

 یسار ≠یمین                               َحْفلة =مهرجان  7

 اعطاُء حل و بيان طريقه ِللقيام بعمٍل. الف( مکّيف الهواء                                           8
ساعات العمل ِللموظفين و العمال. ب( الهاتف                                                     

 ما ليس مفتوحًا؛ بل َمْسدود. ج( الدوام                                                       
 مهاز ِللخالص من َحرارة الصيف د( المغلق                                                       

 هـ( ا اوتراح

÷011الف(  9 5 = 6ب(                        01 + 4 = 01 

 ة                                       ب( تاسعةالف( جذو 11

 الف( الرابع                                       ب( ستّین 11

 هَلْ سافرتَ الی ایران؟ ال؛ مَعَ األَسَفِ، لکّنی اُحِبُّ اَنْ اسافِرَ. 12

 الشَعْبالف( الثَلْج                                        ب(  13

 ب( انا بخیر و کیفَ انتَ؟«                       صباح النور و السرور » یا  « صباخ الخیر و النور » الف(  14

 الف( عمیل                                       ب( ثَلْج  15

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99تحصيلی سال  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 9عربی نام درس: 

 حسن ارسطویینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 57مدت امتحان: 
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 الف( بهائم                                       ب( اَنْجُم 16

 ثُ                      د( تَعَلَّمَج( تَنْبَعِ   عَشَرَ                       اِسْتَغْفِروا                                 ب( اَحَدَالف(  17

18  

 

 

 

 

 «سِباق » یا «  مسَاَبقة» الف( عَلَّمَ               ب( یَتَفَکَّرُ                ج( اِشْتَرِکْ               د(  19

 الف( نادرست؛ خمسُ سُکاّن العالم من المسلمین 21

 ذَهَبَتْ ... سميةب( نادرست؛ 

 کند: الزم است./ تنمو: رشد می است. متعدیکند، یَقْطَعُ: قطع می 21

 امضاء:   حسن ارسطویی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 المصدر االمر المضارع الماضی

 امتهاد امَتِهْد یجتَهِدُ امَتَهَد
 ِاْسترماع ِاْسَترِمْع ُعيسترِم اسَتْرَمَع

 ِاْکرام َاْکِرْم یُکْرِمُ  َاْکَرَم
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