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نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1311/11 / 11 :
ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  01 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر
ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1

بارم

سؤاالت

5

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف) خَیرُ النَّاسِ مَن نَفَعَ النَّاسَ ...........................................................................................................................................................................
ب) یا طُلّابُ اِبحَثوا عَن صَیدٍ وَ اجمَعوا الحَطَبَ ............................................................................................................... ...............................
ج) اِسمَعوا کَالمی وَاعمَلوا بِهِ ................................................................................................................................................................................
د) رَبَّنا التَجعَلنا مَعَ قَومِ الظّالِمینَ ......................................................................................................................................................................
ه) یَرفَعُ اهللُ الّذینَ ءامَنوا مِنكُم ...........................................................................................................................................................................
و) ثُمَّ أَخَذَ الْمُدیرُ تَالمیذَ الْمَدرَسَةِ إِلی مِنطَقَةِ تَعلیمِ الْمُرورِ ..................................................................................................................
ز) اِثْنانِ ال یَنْظُرُ اهللُ إِلَیْهِما :قاطِعُ الرَّحِمِ وَ جارُ السّوءِ .............................................................................................................................

2
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ترجمه درست را انتخاب کنید.
الف) نَحنُ ظَلَمنا الغَزالَةَ  ،عَلَینا بِمُساعَدَتِها
 )1ما به آهو ستم نكردیم  ،شما باید او را کمک کنید.

)2ما به آهو ستم کردیم  ،ما باید او را کمک کنیم.

ب) کُلُّ شَیءٍ یَنقُضُ عَلی اإلنفاقِ  ،إلَّا الِعلمَ
)1هر چیزی با بخشش کم می شود  ،بجز دانش
3

)2همه چیز با بخشش کم می شود  ،مانند دانش
(الحمامة  ،العُصفور  ،الفَرَس  ،األسَد )

نام هرتصویر را درمیان کلمات داده شده پیدا کنید.

………………………………
4
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…………………………….

ترجمه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید.

0 /5

الفَرَجُ حَلُّ الصِّعابِ و المُشكِالتِ
5

گزینه ناهماهنگ هرگروه از کلمات را در جای خالی بنویسید.
الف) شاهِد  ،عالِم  ،مَحروم  ،قادِر

« » ..........

ب) ال تَكتُبُ ،ال تَكتُبی  ،التَكتُبینَ  ،التَكتُبونَ

« » ..........
صفحۀ  1از 3
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ردیف

6

بارم

سؤاالت

2

موارد خواسته شده را بنویسید.
الف) سه حرف اصلی کلمه «مَشهود» ..................... :
ب) وزن کلمه «استِخراج» ......................... :
ج)کلمه با سه حرف اصلی «ک ش ف» و وزن «افتِعال» .........................:
د) وزن کلمه «مَوضوع» ..................... :

7

8
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درجاهای خالی فعلهای مناسب را انتخاب کرده و بنویسید.
الف) اَلطّالِبُ .................................إلی المَدرسَةِ بِفَرَحٍ .

تَذهَبُ

یَذهَبُ

ب) عَجَزَ المَریضُ فَ...........................فی المُستشفَی .

رَقَدَ

حَفَرَ

ج) یااُختی ....................... :مَعَ زَمیالتِکَ .

اِلعَبْ

اِلعَبی

د) یاطُلّابُ ...........................:عَن صَیدٍ .

اِبحَثوا

اِبحَثنَ

ه) یااَیّتُهاالتّلمیذةُ ........................ :هُناکَ .

التَجلِسْ

التَجلِسی

و) یاوَلَدُ .......................عَلی الشّجَرِ .

التَكتُبی

التَكتُبْ

ز) یا أخی .....کَالمَ والدَتِنا

اِسمَع

اِسمَعا

ح) یا أیُّها النَّاسُ  .....عَمَالً صالِحاً

اِعمَلنَ

اِعمَلوا

ط) التَالمِیذُ  .....فی ساحَةِ المَدرَسَةِ کَلَ

یَلعَبونَ

لَعَبتُم

ی) صَدیقَتی ......إلی بِالدِکِ أمسِ

رَجَعَت

رَجَعنَ
1

هرکلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید .
قاطِعُ الرّحمِ

جانِبٌ مِنَ الشّارعِ لِمرورِ النّاسِ

اَلرّصیف

هُوَ الّذی الیَذهَبُ لِزیارةِ اَقرِبائِهِ

اَلغُراب

الّذی الیَسمَعُ جَیّداً

ثَقیلُ السّمع

طائرٌ اَسوَدُ اللّونِ لَیسَ جَمیلُ الصَّوتِ
اَلضّیف
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باتوجه به تصویر پاسخ دهید.
مَن هوَ؟.............................

صفحۀ  1از 3

ردیف

10

بارم

سؤاالت

1/5

متن زیرابه دقّت بخوانید وپاسخ سؤاالت رابه عربی بدهید.
اَنا طالِبةٌ فی الصّفِّ التّاسعِ .اِسمی مَریمُ .لی اُختانِ .زَینَبُ وَ فاطمةُ .هُماصَغیرتانِ .فَالتَذهَبانِ ألی المَدرسةِ .نَحنُ فی
مَدینةٍ .اِسمُ مَدینَتِنا
« اسفراین » فی « مُحافَظةِ خراسان شمالی » .
الف  :فی اَیِّ صَفٍّ مَریمُ ؟ ..............................................
ب  :کَم اُختاً لِمَریَمَ ؟ .....................................................
ج  :مِن اَینَ هذِهِ األسرَةُ ؟ .............................................
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کلمات مترادف و متضاد را کنار هم بنویسید.
وَقَعَ الثَعلَبُ وَ الغَزالَةُ فی حَفرَةٍ فَجأَةً ،فَطَلَبا مُساعَدَةً؛ لكِنَّ الحَیَواناتُ هَرَبنَ .یَئِسَتِ الغَزالَةُ وَ سَكَتَت وَلكِن شاهَدَ الثَعلَبُ
طائرَةً مِن بَعیدٍ و صَرَخَ بَغتَةً.

= ............................

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

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

≠

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

صفحۀ  3از 3

جمع بارم  11 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :جواد پوران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد
1

ساعت امتحان 01:11 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان0311/01 / 01 :
مدت امتحان 01 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

الف)بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند.
ب)ای دانش آموزان دنبال شكار باشید و هیزم جمع کنید.
ج)سخنم را بشنوید و به آن عمل کنید.
د) پروردگارا ما را با قوم ستمكاران قرار نده.
ه)خداوند باال می برد کسانی از شمارا که ایمان آوردند.
و)سپس مدیر دانش آموزان مدرسه را به پارک آموزش ترافیک برد.
ز) دو کس را خداوند نگاه نمی کند ،آنكه از خویشان ببرد و آنكه با همسایه بدی کند.

2

الف) 2

3

االسد_ الفرس

4

گشایش_ مشكالت

ب)1

5

الف)محروم

ب)التكتبی

6

الف)ش ه د

ب)استفعال

7

الف)یذهب

ب)رقد

ج)اکتشاف

ج)العبی د)ابحثوا

د)مفعول
ه)التجلسی

و)التكتب

ز) اسمع

ح) اعملوا

ط)یلعبون

ی)رجعت
8

2_1
1_2
4_3
3_4

9

هو طباخُ

10

الف)فی الصف التاسع
ب)اثنا
ج)اسفراین

11

فجاه=بغته

جمع بارم 11:نمره

سكتت≠صرخ
نام و نام خانوادگی مصحح  :جواد پوران

امضاء:

