
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم مهارت ترجمه
 

1 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 لماذا علینا بالمهاجرَة؟! هو وحیدٌ بال صَدیق. الف(

 هی صادقَة التَکذِب. عندما کُنتُ صَغیرا قال لی طائرُ عاقلُ. ب(

 لماذا جئتم إلی طهران؟ ألنَّ والِدی فی مُهِمَّة إداریّة.ج( 

 علیک بالرجوع. أتَفهَم؟ هذا النهر عمیقٌ جِدّاً. د(

 األمثال و الحِکَم میراث أجدادنا. ه( 

3.5 

2 
 ترجمه  ناقص را کامل کنید.

 است.صاحب المزرعة طلب مساعدة من جیرانه لجمع القمح: صاحب مزرعه از............................برای جمع........................کمک خو الف(
0.5 

3 

 کنید. ترجمه درست را انتخاب

 

 یَضرب اهلل األمثال و هو بکُلِّ شیءٍ عَلیم. .1

 خداوند مثال هایی برای مردم می زند و او بر هر چیزی داناست. الف(

 خداوند مثال هایی برای مردم می زند و او بر همه چیز داناست. ب(

 

 علیکَ بقراءة دروسک.. 2

 تو باید درس هایت را بخوانیالف( 

 ات را بخوانی.بر تو واجب است درس ب( 

 

 . اولئک رجال یجمعون الَحَطب.3

 الف( آن ها مردانی هستند که هیزم جمع می کنند.

 ب( آن مردان هیزم جمع می کنند.

1.5 

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

 شتمه 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 

 سرای دانش واحد انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1400-1399سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 مهسا کاشی پور  نام دبیر:

 03/1400 / 03امتحان: تاریخ

 صبح 08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



  مهارت واژه شناسی 

1 

  نام هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

 

                                                                            

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

0.5 

2 

 کلمه اضافی است( کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید. )دو

 (نجاحإعطاء، کَثُرَ، نَصر، أخَذ، راسِب، )

 ........ ، .................................         مترادف: .............................. ،  ..................................                    متضاد: ......................

0.5 

3 

 که زیر آن ها خط کشیده شده را بنویسید. معنای کلماتی

 

 ................................................. جَمیلَة      شالالتفی هذه المُحافَظة  الف(

 ..................................................               المِهَن عَلَینا باإلحترام کُلّ ب( 

0.5 

4 

 را مشخص کنید.کلمات ناهماهنگ 

 ضَغط الدّمد(              مَرضَ السُکّرج(                  وَصفَةب(               صُداعالف(  . 1

 د( المَلعَب . الف( الریاضة             ب( المَرضی              ج( الریاضیّ                 2

0.5 

  اخت و کاربرد قواعدمهارت شن 

1 

 مورد( 4زیر اسم های مثنی و انواع جمع را خط کشیده و نوع آن را بنویسید. )در میان جمالت، 

 

  ب( کانَ الجُندیّونَ فی غُرفَتینِ                                 رَجَعنَ إلی البَساتین.الف( أخَواتی 

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

1 

2 

 و ضمیر منفصل آن را بنویسید. پیدا کرده فعل ها را در جمالت زیر

 : .......................................ضمیرفعل: ...................................                                                   لِماذا تَقرَئینَ الکتاب؟ الف(

 ............................: ............ضمیرفعل: ..................................                                  .البس فی الصباحمالبنتان تغسالن ال ب(

1 

3 

 در جالی خالی کلمه مناسب بنویسید.

 سَیَرجِعُ( –رَجَعَ  –)تَرجِعُ           أخ زهراء .....................................إلی الحدیقة بعد یومٍ.الف( 

 طَرَقتِ( –سَتَطرُقینَ  –)تَطُرقینَ    یا أخت حامد ............................الباب قبل ساعةٍ.              ب( 

 تشعُرینَ ( –تَشعُرُ  –)یشَعَرنَ   .............................النِساء بالحُزن کلّ االسبوع.                   ج( 
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 توجدینَ( –توجدانِ  –)وَجَدتُما     یا اإلمرأتانِ، هل ........................ األزهار الجمیلة الیوم.       د( 

 نَجمَعُ( –یَجمَعانِ  –)جَمَعنا    ه( أنا و أختی ......................البرتقال الیوم.                         

 یَذهَبُ( –یَذهَبونَ  –)تَذهَبنَ     و( لماذا..........................إلی الحجّ؟ لِأنّنا الزُوّار.                     

  مهارت درک و فهم  

1 

 متن را با دقت بخوانید و به سواالت پاسخ مناسب دهید.

هُوَ شَعَرَ «. ساری»إلی مَدینَة « طهران»مِن مَدینة « آرین»جاء تِلمیذٌ  مِنَ الصَّف التّاسِع بِإسم  ،بَعدَ شَهرٍ مِن بِدایَة العام الدِراسیّ

رور و الفَرَح مِن هذه بالحُزن فی األیّام األولی. فی الیَومِ الثانی مِنَ األسبوع جاءَ أحَدَ زُمالئه إلیه و بَدَأَ بِالحوار معه. هُما یَشعُرانِ بِالسُّ

 فی نفس الشارع.« هَدَف»و مَدرسَتُهُما « طَبَرسی»ة. هذانِ الزَّمیالنِ ساکِنان فی شارع الصّداقَ

 ؟«آرین»فی أیّ صَفٍ . 1

 ؟«هَدَف»إلی مدرسة « آرین»تی جائَ . م2

 ؟فی األیّام األولی« آرین»کَیفَ کانَ . 3

 ؟«آرین»مِن أینَ . 4

1 

2 

 نویسید.درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت ب

 غلط   صحیح                                                النَّجار یَعمَلَ بالحدید.الف( 

 غلط       صحیح                                         غداء طعامُ یأکله فی اللیل.الب( 

 غلط           ج( المَلعَب مکانُ یَلعَبُ فیه الرّیاضیّون.                     صحیح     

 البَلَد مجموعة مِنَ المُدُن.                                 صحیح                غلط د(

1 

3 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 ...................................... :لیوم یوم الثالثاء و بعد غدٍ یوم االف( 

 ........................................ :شَیء یعیش الطائر فیه ب( 

0.5 

  مهارت مکالمه 

1 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 هَل تَصنَعُ المنضدة یا طالب؟ ال،....................................... الکُرسی.الف( 

 مِن أینَ أنتُم؟ .............................. من شیراز.ب( 

 صفاً فی مدرستکَ؟ ...........................................................ج( کم 

1.5 

 15 جمع نمرات آزمون کتبی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 0.75 .چرا باید مهاجرت کنیم؟ او تنهاست و دوستی نداردالف( 

 0.75.او راستگوست و دروغ نمی گوید. هنگامی که کوچک بودم پرنده عاقلی به من گفتب( 

 0.75.چرا به تهران آمدید؟ زیرا پدرم در یک ماموریت اداری است ج(

 0.75.فهمی؟این رودخانه واقعا بزرگ است. تو باید برگردی. آیا می د( 

 0.5. ضرب المثل ها و حکمت ها، ارثیه )میراث( پدران ما هستند  ه(

 (0.25 )هر مورد همسایگانش/ گندم الف(  2

 (0.5) هرمورد     . گزینه الف    3 الف         ( گزینه2          الف( گزینه 1 3

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25هرمورد  )   قَمیص، منشفةکلمات به ترتیب:  1

 (0.25)هر مورد     إعطاء، أخذ متضاد:             نصر، نجاحمترادف:  2

 (0.25) هرمورد   شغل هاب(    آبشارها     الف(  3

 (0.25) هرمورد         مرضیب(      وصفةالف(  4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25) هر مورد  بساتینجمع مکسر:              أخواتجمع مونث:           لجندیونجمع مذکر: ا         غرفتین مثنی: 1

 تغسالنِ / هماب(        تقرئینَ / أنتِالف(  2

 ( 0.25) هر مورد    توجدانِ         ه( نجمع        و( تذهبنَ د(       تشعرُج(            طرقتِب(             سیرجعالف(   3

 فهممهارت درک و  

 (0.25) هر مورد  ن مدینة طهران. م4     شَعَرَ بالحزن )المحزون(. 3         بَعدَ شَهرٍ مِن بِدایَة العام الدِراسیّ . 2    الصف التاسع. فی 1 1

 (0.25) هر مورد   ج( صحیح         د( غلط  الف( غلط         ب( غلط     2

 (0.25) هر مورد        عشّالف( الخمیس           ب( ال 

 مهارت مکالمه 

 (0.5) هر مورد    نحنُ                ج( أربَعةب(              أصنَعُ( الف 1

 امضاء:   مهسا کاشی پور نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15:جمع بارم 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 د انقالب واح سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی دوم سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 

 شتم. هعربینام درس: 

 مهسا کاشی پورنام دبير: 

 03/03/1400 تاریخ امتحان:

 صبح 08:00ساعت امتحان:

 دقیقه60مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




