
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 –َثعلَب  –ِجسر  –َغزالة  –) أَسد هر کلمه را زیر تصویر آن بنویسید. )دو کلمه اضافی است( 

 َحمامة(
 
 

 
 
 

 ..............                         ج( ...............             الف( ...............                        ب( ..            

1.1  

2 

 مشخص کنید. درست را با عالمت  ترجمه

. ُهَو َولَد   (1  َذکيٌّ

                                ب( او پس باهوشی است.                            الف( او پسر آرامی است. 

َرة   َسفيَنُتُهم َفأَصاَبت  ( 2  .َصخ 

                                ب( پس تخته سنگی به کشتی آنها برخوردکرد.        الف( پس کشتی آنها به تخته سنگی برخوردکرد. 

1    

3 

 را به فارسی ترجمه کنید. مشخص شدهفقط کلمات 

 

 َبيَنُهما. : )َعداَوة  : .....................( َعداَوة   الف( َوَقَعت  

 

َتشفی   فِي ب( َرَقدَ  َتشفی : .........................(ال ُمس   . : )ُمس 

 

أَلُ ج(  أَلُ :  َحل   َرّبي أَس   ......................(ِصعابي. : )أَس 

 

َتة   أََحُدُهم د( َصَرخَ  َتة  : ..........................(َبغ   . : )َبغ 

2    

4 

 ترجمه ناقص را کامل کنید.

 
2    

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

 ................. مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربی نهمنام درس: 

   نام دبیر:

 51/5311 /51 امتحان:  تاریخ

 صبح  51:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 
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نَ  (الف  آنها صدای شکارچیان را از ....................... شنیدند. : الّصيادين. أَصواتَ  َبعيد   ِمن   َسِمع 

 

َمُهمب(  ِرَقة   أَرَبَعةِ  إلی   َقس   تقسیم کرد. ...................... آنها را به چهار . :أَف 

 

 .من هستی....................  تو برای سه روز . : أَّيام   لَِثالَثةِ  َضيفي أَنتَ ج( 

 

ُتهُ د(  صيفِ  َعلَی شاَهد   .روبرو دیدم او را روی ..................... : . ال ُمقابِلِ  الر 

1 

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 

ُکرُ الف(   .................................................................... . :ُجلوسي دَ ن  َربِّی عِ  أَذ 

ُظر   ب( لِكَ  إِلی   اُن  رِ  ذ  ه   ........................................................................... : .الن 

1    

6 

 گزینه مناسب را برای جاهای خالی زیر انتخاب کنید.

 

فِّ  ............... فِي الف( أَخي .      تِلميذ   الّساِدسِ  الص   تِلميَذة        اِِلبتِدائيِّ

 

ّياَرتانِ   َتصاَدَمتا          ال َمصَنِع.     َتصاَدما  بابِ  ............. أَمامَ  ب( اَلس 

 

لَ  ج( ............... أَيدَيُکما ِسال  َقب  ِسلُتما         ال َغداِء.      ِاغ   ِاغ 

 

َملُ  د( جاُرنا  الَمصَنع       في ............... الکراسی.    َملَعب  َيع 

2    

7 

  .دهید پاسخ به زبان عربی زیر های سشبه پر

 

راسي   ال عامُ  َيبَدأُ  َمتی  الف(   .................................... إيران؟ في الدِّ

 

 .........................؟ .....................َکيَف حالُک ( ب

1    

8 

 کلمات مرتبط را به هم وصل کنید. )یک کلمه اضافی است(

 

حيَفة    .                ـّنارال نَ ـمِ  دُ ـعَ ـَيص   ذيـال   اَلش يءُ الف(    الص 

1.1  
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ری   َمعلومات   وَ  أَخبار   فيها أَوراق  ب(   الُغراب     .            أُخ 

عليمِ  َمکان  ج(  دَ  ال عالي لِلت   .                    الجاِمَعةدَرَسةِ ـال مَ  َبع 

خان                                                                 الد 

9 

           صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.  

          ص     غ                                                                                                            

عِ  َثقيلُ الف(  م  َمعُ  ال ُهَو اَل ذي ؛الس  دا   َيس                                         .                       َجيِّ
                .                                  لِل ِعالجِ  ال َمرضی   فيهِ  َيرقُدُ  َمکان  الُمحافَِظة ( ب

1 

11 

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

 

 (َحزين - قُبح – ِعنَدما – )طالِب

 

 ........                = ...... ِتلميذب(                          ............      ≠ َجمالالف( 

 1       

11 

 وزن و حروف اصلی کلمه داده شده را بنویسید.

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

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

2    

12 

 کلمه ناهماهنگ در هر ردیف کدام است؟

 

 َشهر                َلون               َسنة              الف( اُسبوع 

1.1  

13 

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

 

دات – رياضّيون - َشجرة)  (مَدّرستانِ  – ِصعاب – ِجسَرينِ  – َسيِّ

 

 سالم مؤنّث جمع جمع مکسر مثنّای مذکر سالم مذکّر جمع

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

                                                                                                            

1    

  1.1 نوع فعل های زیر را مشخص کنید. )ماضی، مضارع، امر( 14
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 نمره 21جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ......        ..ب( َتخُرجاِن : ........    ...........              الف( ِاجلِس  : .....

 ........ج(َرَجعُتم : ........

11 

 ویسید.بن اشتباه است، شکل درست آن را با توجه به جملهاز نظر قواعد عربی  مشخص شدهکلمات 

 

نَ  ،طالِبانِ  ياالف(  ُظر   ال َمَطِر. ُنزولِ  إلی   اُن 

 

َها ياب(  ل ميذُ  أَي  ُکِری ،التِّ َك. اُش      َرب 

1    
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

                              ج( غزاله                              ب( جِسر                       الف( ثَعلب -1

 / الف                  2/ ب                1 -2

 الف( دشمنی                ب( بیمارستان)درمانگاه(                  ج( می خواهم               د( ناگهان  -3

 الف( دور                  ب( تیم)گروه، دسته(                       ج( میهمان          د( پیاده رو -4

            (                                                    21/1)هر کلمه              پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم.الف(  -1

             ب( به آن رودخانه نگاه کن.

                         )چون السیارتان مثنای مؤنث است(            تصادمتا)چون أخی مذکر است(         ب(  تلمیذالف(  -6

 )با توجه به معنی جمله(                            المصنع)با توجه به معنای دستوری(                 د(  اغسالج( 

 )الشهر السابع( )بدایهِ الخریف(                       ب( أنا بخیر شهر مهرالف( فی  -7

 ج( الجامعه                       الف( الدخان                  ب( الصحیفه -8

 الف( ص                         ب( غ )المستشفی( -9

 الف( قبح                       ب( طالب                             -11

 وزن: فعیل و مفعول                    حروف اصلی: ک ب ر / ف ت ح -11

 الف( لون                             ب( نادی -12

مع مذکر : ریاضیون        مثنای مذکر : جسرین          جمع مکسر : صعاب         جمع ج -13

 مؤنث : سیدات

 الف( امر                         ب( مضارع                           ج( ماضی -14

                                              الف( اُنظُرا : چون طالبان مثنای مذکر است.                                              -11

 : چون التلمیذ مذکر است. ب( اُشکُرْ

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 عربی نهمنام درس: 

 .................نام دبير: 

 01/0311 / 01 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 
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