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نمره به حروف:
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نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:
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أسد – َغزالة – ِجسر – َثعلَب –
هر کلمه را زیر تصویر آن بنویسید( .دو کلمه اضافی است) ( َ
َحمامة)

1

1.1

الف) ...............

ب) .............. ..

ج) ...............

ترجمه درست را با عالمت  مشخص کنید.

کي.
 )1ه َُو َولَد َذ ٌّ
2

الف) او پسر آرامی است .

ب) او پس باهوشی است .

1

صخ َرة.
سفي َن ُت ُهم َ
َ )2فأَصا َبت َ
الف) پس کشتی آنها به تخته سنگی برخوردکرد .

ب) پس تخته سنگی به کشتی آنها برخوردکرد .

فقط کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید.

داوة )..................... :
داوة َبي َن ُهماَ ( : .ع َ
الف) َو َق َعت َع َ
3

ب) َر َق َد فِي ال ُمس َتشفیُ ( : .مس َتشفی )......................... :

2

ج) أَسأَل ُ َر ّبي َحل صِ عابي( : .أَسأَل ُ )...................... :
ص َر َخ أَ َح ُدهُم َبغ َتةَ ( : .بغ َتة ).......................... :
د) َ
ترجمه ناقص را کامل کنید.
4

2

سمِعنَ مِن َبعيد أَ
َ
صيادين : .آنها صدای شکارچیان را از  .......................شنیدند.
صوات ال ّ
الف) َ
ب) َقس َم ُهم إلی أَر َب َع ِة أَف ِر َقة : .آنها را به چهار  ......................تقسیم کرد.

ج) أَ َ
ضيفي لِ َثال َث ِة أَ ّيام  : .تو برای سه روز  ....................من هستی.
نت َ
د) شاهَد ُت ُه َعلَی الرصي ِ
قاب ِل  : .او را روی  .....................روبرو دیدم.
ف ال ُم ِ
عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.
1

1

الف) أَذ ُک ُر َر ِّبی ِعن َد ُجلوسي: .
ب) اُن ُظر إِلی ذلِ َك النه ِر: .

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

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

گزینه مناسب را برای جاهای خالی زیر انتخاب کنید.

ِدائي.
ِس ِاِلبت ِّ
ف ال ّ
الف) أَخي  ...............فِي الص ِّ
ساد ِ
6

تان  .............أَما َم با ِ
ب ال َمص َن ِع.
ب) اَلس ّي َ
ار ِ
داء.
ج)  ...............أَيد َيکُما َقبل َ ال َغ ِ

تِلميذ 

َتصادَما 

َتصا َد َمتا 

2

اِغسِ ل ُتما 

اِغسِ ال 

د) جا ُرنا َيع َمل ُ في  ...............الکراسی.

تِلمي َذة 

ال َمص َنع 

َمل َعب 

به پرسش های زیر به زبان عربی پاسخ دهید.
7

الف) َمتی َيبدَأ ُ العا ُم الدِّراسي في إيران؟ ....................................

1

يف حالُک ؟ ..............................................
ب) َک َ
کلمات مرتبط را به هم وصل کنید( .یک کلمه اضافی است)
1.1

8

الف) اَلشي ُء الـذي َيصـ َعـ ُد ِمـنَ الـ ّنار.

الصحي َفة

ب) أَوراق فيها أَخبار َو َمعلومات أُخری.
س ِة.
در َ
عليم العالي َبع َد ال َمـ َ
ج) َمکان لِلت ِ

ال ُغراب
الجا ِم َعة
الدخان

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
9

ص غ

الف) َثقيل ُ السم ِع؛ ه َُو اَلذي ال َيس َم ُع َج ِّيدا.
ِالج.
ب) ال ُمحافِ َظة َمکان َيرقُ ُد في ِه ال َمرضی لِلع ِ







1

متضاد و مترادف کلمات زیر را بنویسید( .دو کلمه اضافی است)

(طالِب – عِن َدما – قُبح َ -حزين)

11

الف) َجمال ≠ ............

1

ب) تِلميذ = ..............

وزن و حروف اصلی کلمه داده شده را بنویسید.
11

کبير ( :وزن ( / )...................... :حروف اصلی )...... ...... ...... :

2

َمف ُتوح ( :وزن ( / )...................... :حروف اصلی )...... ...... ...... :
کلمه ناهماهنگ در هر ردیف کدام است؟
1.1

12

الف) اُسبوع 

سنة 
َ

َلون 

َ
شهر 

جدول زیر را با توجه به کلمات داده شده کامل کنید( .دو کلمه اضافی است)

( َ
ستان)
ين – صِ عاب – م َد ّر
ج َ
شجرة  -رياض ّيون – َ
س ِّيدات – ِ
ِ
سر ِ
13

14

1

جمع مذکّر سالم

مثنّای مذکر

جمع مکسر

جمع مؤنّث سالم

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

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

...........

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

نوع فعل های زیر را مشخص کنید( .ماضی ،مضارع ،امر)

1.1

الف) اِجلِس ................ :

جان ................ :
ب) َتخ ُر ِ

ج)ر َجع ُتم ................ :
َ
کلمات مشخص شده از نظر قواعد عربی اشتباه است ،شکل درست آن را با توجه به جمله بنویسید.

11

زول ال َم َط ِر.
ِبان ،اُن ُظرنَ إلی ُن ِ
الف) يا طال ِ

1

ب) يا أَي َها ال ِّتلمي ُذ ،اُشک ُِری َرب َك.
جمع بارم  21 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی نهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير................. :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

تاریخ امتحان0311/01 / 01 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

ساعت امتحان 01 :صبح /عصر
مدت امتحان ....... :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

 -1الف) ثَعلب

محل مهر یا امضاء مدیر

ب) جِسر

 /1 -2ب

ج) غزاله

 /2الف
ب) بیمارستان(درمانگاه)

 -3الف) دشمنی
 -4الف) دور

ج) می خواهم
ج) میهمان

ب) تیم(گروه ،دسته)

 -1الف) پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم.

د) ناگهان
د) پیاده رو

(هر کلمه )1/21

ب) به آن رودخانه نگاه کن.
ب) تصادمتا (چون السیارتان مثنای مؤنث است)

 -6الف) تلمیذ (چون أخی مذکر است)
ج) اغسال (با توجه به معنای دستوری)

د) المصنع (با توجه به معنی جمله)

 -7الف) فی شهر مهر (الشهر السابع) (بدایهِ الخریف)
 -8الف) الدخان

ب) الصحیفه

 -9الف) ص

ب) غ (المستشفی)

 -11الف) قبح

ب) طالب

 -11وزن :فعیل و مفعول

ب) أنا بخیر
ج) الجامعه

حروف اصلی :ک ب ر  /ف ت ح

-12

الف) لون

ب) نادی

-13

ج مع مذکر  :ریاضیون

مثنای مذکر  :جسرین

جمع مکسر  :صعاب

مؤنث  :سیدات
ب) مضارع

-14

الف) امر

-11

الف) اُنظُرا  :چون طالبان مثنای مذکر است.

ج) ماضی

ب) اُشکُرْ  :چون التلمیذ مذکر است.

جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

جمع

