
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 عبارات زیر را به فارسی ترمجه کنید. 1
 (1ُكُل شيء ینُقُص علی اإلنفاق إّلا العلَم.)  -1
 (1یَ ْرَفُع اهللُ الذیَن آَمنوا ِمنُکم.) -2
قابل. ) -3

ُ
 (1شاَهْدتُُه علی الَرصیف امل

روِر.) -4
ُ

َدَرَسِة إلی ِمنطََقِة َتعلیِم امل
َ

دیُر َتالمیَذ امل
ُ

 (1َأَخَذ امل
 (1ِعندي ُمشِکَلٌة و َحلُّها بَِیدَِک.) - 5
ُب ِاحَبثوا َعن َصیٍد َو امجَعوا احَلَطَب.) - 6  (1یا ُطالا
حاَوَلِة )  -7

ُ
 (0.5یا َشباُب َعَلیُکم بِامل

5/6 

 ترمجه درست را انتخاب کنید. 2
 الف ( یا صانَِع ُکلِّ َمصنوٍع.

 ای سازنده ی هر ساخته شده ای.                       ای ساخته شده ی هر سازنده ای.
 

 باّل نیا . تو منی توانی انی                         ب( ّل َتصَعدي . أنِت ّلَتقدریَن .بیا باّل تو می تو 
 

5/0 

  شناسی ) دو نمره( همهارت واژ 

با توجه به تصاویر داده شده نام هریک را از داخل پرانتز انتخاب کرده و بنویسید.) یک کلمه اضافی است. ()  الَفَرُس _  3
 اجِلسُر ( –الُعصُفوُر 

 النَّجارُ ...... َصَنَعه                                        ....... َحَیواٌن ََنیبٌ 
 

5/0 

 کلمات مرتادف و متضاد را کنار هم بنویسید. 4
 ِصَغر/ َفْجأًة/ ِكََب/ بَ ْغَتةً 

  متضاد مترادف

5/0 

 ترمجه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 5
سَتشفی؛  رََقدَ ُهَو 

ُ
 بِالَسیاارة. َتصاَدمَ يف امل

5/0 

 متفاوت است.کدام کلمه از نظر معنایی با کلمات دیگر  6
 َسیارَة َحزین َسفیَنة الف( طائِرَة

  جار شای َشراب ب ( ماء

5/0 

 2از  1ی  صفحه

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 فاطمه سلگی نام دبیر:

 10/1400 /06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) دو نمره ( 

 وزن و حروف اصلی کلمات خواسته شده را بنویسید. 7
 «                      ...............یَ َتعاَملُ » وزن کلمه -1
 ................         «َمعروف » حروف اصلی کلمه  -2

5/0 

 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع بنویسید. 8
دَرَسِة َکَل الَیوِم.

َ
 َلَعبُتم یَلَعبونَ  الَتالِمیُذ ..... يف ساَحِة امل

  َرَجعنَ  َرَجَعت َصدیَقيت...... إلی ِبالِدِک أمِس.

5/0 

 در جای خالی فعل امر و هنی مناسب بنویسید. 9
 ِامَسعا ِامَسع أخي..... َکالَم ُمَدرِِّسنا.یا 

 ِاعَملوا ِاعَملنَ  یا أیُّها النَّاُس ..... َعَمالً صاحِلاً.
ماِء.  اُنظُرا اُنظُرنَ  یاطالِباُت... .إلی السَّ

  ّلَتشَريب ّل َتشرَبا یا بِنُت ...... املاَء قَ َبَل الَطعاٍم.

1 

  مهارت درک و فهم ) سه نمره( 

 کلمه را به توضیحات آن وصل کنید.هر   10
دَرَسة الَصحیَفةُ 

َ
 َمکاٌن لِلتَّعلیِم العايل بَ ْعَد امل

 أخشاٌب ُمناِسبٌة ِلالحرتاق ََمَرُّ ُمشاةٍ 
خَزنُ 

َ
 َمکاٌن ََنَعُل َو ََنَفُظ فیه أشیاًء ُُمَتَلفةً  امل

 أُوراٌق فیها أخباٌر و َمعلوماٌت أخَری احَلَطب
   اجلاِمَعةُ 

1 

 منت زیر را خبوانید و به سواّلت آن پاسخ دهید. 11
دئًة. َفْجأًة َظَهَر َسحاٌب أسَوُد َذَهَب اثنا َعَشَر طالِباً َمَع ُأستاِذهم إلی َسفَرٍة ِعلمیٍَّة لَتهِیَئِة َأحباٍث َعِن اأَلمساِک  ، کاَنْت ِمیاُه الَبحِر ها

 الَبحُر َموااجا. يف الَسماء. ُُثَّ َعَصَفْت رِیاٌح َشدیدٌة و صارَ 
ِب يف هذا الَسَفِر؟  الف ( َکم َعَدُد الُطالَّ

 ب( ماذا َظَهَر يف الَسماء؟
 ج( َکیَف کانْت ِمیاُه الَبحر يف الِبدایة؟

ب؟                     بِالَسفیَنة                  بِالَسیاارة  د ( ِِبَ سافَ َر الُطالا

2 

  )یک نمره( مهارت مکالمه 

 سؤاّلت زیر پاسخ دهید.به  12
راسيا يف ایران؟  الف( َمتی یَبدأ العاُم الدِّ

 ب( َمن یَأيت بَعَد َتصاُدِم الَسیااَرتَ ْْی؟

1 

 3 نمره روانخوانی : 

 2 نمره مكالمه :  

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 را به فارسی ترمجه کنید.عبارات زیر  1
 هر چیزی با انفاق کم می شود جبز علم.( 1ُكُل شيء ینُقُص علی اإلنفاق إّلا العلَم.)  -1
 خداوند از میان مشا کسانی را که امیان آورده اند باّل می برد.( 1یَ ْرَفُع اهللُ الذیَن آَمنوا ِمنُکم.) -2
قابل. ) -3

ُ
 در پیاده رو روبرو دیدم. او را(  1شاَهْدتُُه علی الَرصیف امل

روِر.) -4
ُ

َدَرَسِة إلی ِمنطََقِة َتعلیِم امل
َ

دیُر َتالمیَذ امل
ُ

 مدیر دانش آموزان را به پارک آموزش ترافیک برد.( 1َأَخَذ امل
 .من مشکلی دارم و راه حل آن در دست توست(  1ِعندي ُمشِکَلٌة و َحلُّها بَِیدَِک.) - 5
ُب ِاحَبثوا عَ  - 6  ای دانشجویان به دنبال شکار بگردید و هیزم مجع کنید.(  1ن َصیٍد َو امجَعوا احَلَطَب.)یا ُطالا
حاَوَلِة )  -7

ُ
 ای جوانان. مشا باید تالش کنید.(  0.5یا َشباُب َعَلیُکم بِامل

 ترمجه درست را انتخاب کنید. 2
 الف ( یا صانَِع ُکلِّ َمصنوٍع.

 ای ساخته شده ی هر سازنده ای.                  .     ی سازنده ی هر ساخته شده ایا
 

 ب( ّل َتصَعدي . أنِت ّلَتقدریَن .
 باّل نیا . تو منی توانیبیا باّل تو می توانی                                     

 مهارت واژة شناسی ) دو نمره( 
انتخاب کرده و بنویسید.) یک کلمه اضافی است. ()  الَفَرُس _ الُعصُفوُر با توجه به تصاویر داده شده نام هریک را از داخل پرانتز  3

 اجِلسُر ( –

 .. . َصَنَعه النَّجارُ اجلسر...       .... َحَیواٌن ََنیبٌ الفرس...
 کلمات مرتادف و متضاد را کنار هم بنویسید. 4

 ِصَغر/ َفْجأًة/ ِكََب/ بَ ْغَتةً 
  صغر#كبرمتضاد:  فجأة= بغتةمترادف: 

 ترمجه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 5
سَتشفی؛  رََقدَ ُهَو 

ُ
 بسرتي شد / تصادف كردبِالَسیاارة.    َتصاَدمَ يف امل

 کدام کلمه از نظر معنایی با کلمات دیگر متفاوت است. 6
 َسیارَة زینحَ  َسفیَنة الف( طائِرَة

  جار شای َشراب ب ( ماء
 شناخت و کاربرد قواعد ) دو نمره (مهارت  
 وزن و حروف اصلی کلمات خواسته شده را بنویسید. 7

 ...........یَ َتفاعل«                      ....یَ َتعاَملُ » وزن کلمه -1
 ..............ع. ر . ف..«         َمعروف » حروف اصلی کلمه  -2

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 نهم عربينام درس: 

 فاطمه سلگينام دبیر: 

 10/1400 /06 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 



 

 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع بنویسید. 8
دَرَسِة َکَل الَیوِم.

َ
 َلَعبُتم لَعبونَ یَ  الَتالِمیُذ ..... يف ساَحِة امل

  َرَجعنَ  َرَجَعت َصدیَقيت...... إلی ِبالِدِک أمِس.
 در جای خالی فعل امر و هنی مناسب بنویسید. 9

 ِامَسعا ِامَسع یا أخي..... َکالَم ُمَدرِِّسنا.
 ِاعَملوا ِاعَملنَ  صاحِلاً.یا أیُّها النَّاُس ..... َعَمالً 

ماِء.  اُنظُرا اُنظُرنَ  یاطالِباُت... .إلی السَّ
  ّلَتشَريب ّل َتشرَبا یا بِنُت ...... املاَء قَ َبَل الَطعاٍم.

 مهارت درک و فهم ) سه نمره( 
 هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید. 10

دَرَسة:  الَصحیَفةُ 
َ

 اجلامعةَمکاٌن لِلتَّعلیِم العايل بَ ْعَد امل
 احلطبأخشاٌب ُمناِسبٌة ِلالحرتاق:   ََمَرُّ ُمشاةٍ 

خَزنُ 
َ

 املخزنَمکاٌن ََنَعُل َو ََنَفُظ فیه أشیاًء ُُمَتَلفًة:  امل
 الصحیفةأُوراٌق فیها أخباٌر و َمعلوماٌت أخَری:  احَلَطب
   اجلاِمَعةُ 

 را خبوانید و به سواّلت آن پاسخ دهید.منت زیر  11
دئًة. َفْجأًة َظَهَر َسحاٌب أسَوُد يف َذَهَب اثنا َعَشَر طالِباً َمَع ُأستاِذهم إلی َسفَرٍة ِعلمیٍَّة لَتهِیَئِة َأحباٍث َعِن اأَلمساِک  ، کاَنْت ِمیاُه الَبحِر ها

 وااجا.الَسماء. ُُثَّ َعَصَفْت رِیاٌح َشدیدٌة و صاَر الَبحُر مَ 
ِب يف هذا الَسَفِر؟   اثنا َعَشرَ الف ( َکم َعَدُد الُطالَّ

 َسحاٌب أسَودُ ب( ماذا َظَهَر يف الَسماء؟ 
 کاَنْت ِمیاُه الَبحِر هادئةً ج( َکیَف کانْت ِمیاُه الَبحر يف الِبدایة؟   

ب؟                       بِالَسیاارة                  بِالَسفیَنةد ( ِِبَ سافَ َر الُطالا
 مهارت مکامله)یک منره( 

 به سؤاّلت زیر پاسخ دهید. 12
راسيا يف ایران؟   يف فصل اخلریف/ يف شهر مهرالف( َمتی یَبدأ العاُم الدِّ

 یأيت الشرطيب( َمن یَأيت بَعَد َتصاُدِم الَسیااَرتَ ْْی؟  
 

 منره رواخنوانی : 
 منره مکامله : 
 َلُکم الَتوفیق و النَّجاحأرجو  

 امضاء:    فاطمه سلگی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


