جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :متوسطه اول نهم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام درس :عربی نهم
نام دبیر :آقای طهرانی
تاریخ امتحان0011/01 /6 :
ساعت امتحان 8:صبح

مدت امتحان  01 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

جمالت زیر را ترجمه کنید.

الف) ابداُ باسم اللّه اُموری

ب) ذلک بیت جاری هو اخی و عدّوی
1

ج) وقع الثعلبُ و الغزالةُ فی الحفرةِ

5.3

د) اِجلِبا بعض المواد الضروریةِ من السفینة

و) رأَینا دخاناً من بعیدةٍ فأَتینا.

آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

الف) ال تحزَن اِنَّ اهللَ مَعنا
2

ب) اِعملوا صالحاً اِنّی بِما تَعملونَ علیمٌ

ج) ربّنا ال تجعلنا مع القوم الظالمینَ

2

ترجمه درست را انتخاب کنید.
.1الغریبُ من لیس لَ ُه حبیب
ب) غریب کسی است که با دوستش رابطه

الف) غریب کسی است دوستی ندارد
خوبی ندارد
.2الکال ُم کالدوا ِء .قلیلُ ُه ینف ُع و کثیره قاتل

الف) سخن مثل درمان است اندک ان سریع شفا میدهد و بسیار ان کشنده است
5

ب) سخن مانند دارو است کمش سود میرساند و بسیارش کشنده است

1.3

جمع عل َم الناس اِلی عل ِم ِه
الناس َمن
 .3اعل ُم
َ
ِ
الف) داناترین مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خودش بیافزاید
ب) عالم ترین مردم کسی است که علم خودش را از علم مردم کمتر بداند

نام هر تصویر را زیر ان بنویسید ( جسر – ثعلب – فرس )
5.3

4

مترادف و متضاد را معلوم کنید.
3

شقاوة  --------سعادة

تلمیذ-------طالب

5.3

لغات زیر را ترجمه کنید.
6

النهر
صنع جسرا علی
ب)
َ
ِ

الف) هو ثقیل السّمع

5.3

کلمه ناهماهنگ را معلوم کنید.
7

اَزرق

اَحمر

اِف َتح

ضر
اَخ َ

5.3

جمهوری اسالمی ایران

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

نام درس :عربی نهم

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :متوسطه اول نهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

تعداد صفحه سؤال ..... :صفحه

نام دبیر :آقای طهرانی
تاریخ امتحان0011/01 /6 :
ساعت امتحان 8:صبح

مدت امتحان  01 :دقیقه

1.3

8
وزن و حروف اصلی کلمات زیر را پیدا کنید (.به یک مورد به اختیار پاسخ دهید)
الف) مفتوح

وزن-----------

حروف اصلی------------

ب) شاهد

وزن------------

حروف اصلی------------

وزن-------------

حروف اصلی------------

ج)عابد

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
النهر.
نصفین بذلک
الف) سعی ٌد  -------المزرع ِة اِلی
ِ
ِ
9

ب
َحسِ َ

ق َّس َم

االرض یرحمکَ من فی السماء.
ب) َ ----------من فی
ِ

ِرحم
ا َ

اُسجُد

ُرون.
ج) َ ----------ینص َ

هما

هم

1.3

هر کلمه را به توضیح مناسب ان وصل کنید (.یک کلمه اضافی است)
اخشابٌ مناسبٌ لِالحتراق
الجامعة

15

الّدخان

الشیء اللذی یصعد من النار

الحطب

ِلتعلیم بعد المدرسة
مکانٌ ل
ِ

قاطع الّرحِم

1

ب و المشکالت
ح ّل الصّعا ِ

الفرج
با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید.
ّادین الی حدیقة الحیوانات و حفروا حفرة عمیقة ث َّم ستروها لِصید
فی یوم من االی ِّام جا َء ست ُة صی َ
الحیوانات  .وقع الثعلبُ والغزالةُ
ُ
الحیوانات هربنُ.
فی الحفر ِة فطلبا مساعدة و لکنَّ
11

2

الف) َکم صیادین فی الحدیقة الحیوانات؟
ب) لماذا الصیادون ستروا حفرة؟

12

ج) ما کانت الحفرة عمیقة.

درست

د) الحیوانات ساعدن لِلثعلب و الغزالة.

درست

نادرست
نادرست

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید (.به دو مورد به اختیار پاسخ دهید)
ت ؟------------------
أین أنتِ؟---------------
ب) فی ایِّ صفِّ ان ِ
الف) مِن َ
ت ؟------------------------
ج) ما اس ُمکَ؟------------------
أین أن ِ
د) َ

2

جمع بارم  01 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس. :عربی نهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

نام دبير:طهرانی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

تاریخ امتحان0411/........ / ....... :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411-0410

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

راهنمای تصحیح

ردیف

1

2
3

محل مهر یا امضاء مدیر

(5.3نمره)
الف)کارهایم را با نام خدا اغاز میکنم
ب)ان خانه ی همسایه ی من است او دوست و دشمنم است
ج)روباه و اهو در چاله ای افتادند
د)برخی از مواد ضروری را از کشتی بیاور
و)از دور دودی را دیدیم پس امدیم
(2نمره)
الف)ناراحت نباش زیرا خداوند با ما است
ب)کار نیک انجام بدهید زیرا من به انچه انجام میدهید اگاهم
ج)خداوندا ما را با گروه ستم کاران قرار نده
)1الف )2ب )5الف

4

جسر-ثعلب

(1.3نمره)

(5.3نمره)

5

مترادف

 -متضاد

(5.3نمره)

6

الف)کم شنوا ب)پل

(5.3نمره)

7

افتح(سایر اسم ها اسم رنگ اند ولی این کلمه فعل امر است)

8

الف)مفعول -ف ت ح ب)فاعل-ش ه د ج)فاعل -ع ب د

9

الف)قسّم ب)ارحم ج)هم

(53.نمره)
(1.3نمره)

(1.3نمره)
(1نمره)

11

11

12

الجامعة=مکان للتعلیم بعد المدرسة
الدخان=الشیء اللذی یصعد من النار
الحطب=اخشاب منماسب لالحتراق
الفرج=ح ّل الصعاب و المشکالت
(2نمره)
الف)ستة
ب)لصید الحیوانات
ج)نادرست
د)نادرست
(2نمره)
الف)أنا من ایران
ب)أنا فی الصف التاسع
ج)إسمی محمد(یک اسم مذکر در پاسخ نوشته شود)
د)أنا فی المدرسة

جمع بارم 01:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

