
 

 

 

 

 

 بارم سؤاالت ردیف

1 

 مهارت واژه شناسی 

 

 (5/0کدام کلمه برای تصویر زیر مناسب است ؟ ) .1

 (املرور قواننی -السیةارة – الصحیف  – لجلة ) امل

 

 

 

 

 )5/0(.ترمجه کلامت زیر به ترتیب کدام است ؟ 2

بت ، بغتً  ، عیون ، حماول  "  " ، التعلیمالسة

  ، یادگرییالف( هفت / اتفاق / چشم / تالش کردن

 ، آموزش دادنب( شنبه / ناگهان /چشمه ها / تالش کردن 

 ، یاددهیج(هفت / ناگهان / چشم / ادامه دادن 

  ، تعلیم راهنامیی رانندگید(شنبه / اتفاق / چشمه ها / تالش کردن

 

 )5/0(کلمه اضافی است ( سها دو به دو کنار هم بنویسید .) ( کلامت متضاد مرتادف ر3

بیح               دیق  / قم اء /حم یل / یممنی / ُبستان / ِشر  / الیسارمجم

.............. =...............                                      ................#.................... 

 )5/0(کدام کلمه با سایر کلامت از نظر معنا نامهاهنگ است ؟ (4

ل  صباح         ◻الف ( عامر لوانیة     ◻ مر                          ◻ ُِشطیة      ◻حم

د  نة                 ◻ لرسان                 ◻ب (یم
 ◻ریاح                ◻ سر

 

 نمره(2)

2 

 مهارت ترمجه 

 رابه فارسی ترمجه کنید .مجله های زیر . 1

 (1) نافماغفرل أنفسنا ناظلم نا.ربَّ إنة 1

واء 2 کثرُیه .الکالُم کالدة نفع ُ وم لیُله یم  (1) یقتلقم

زینًا)3 عم أرستره حم لمی املائدة ر مم لجاٌد عم لمسم سم  (1.جم

 نمره(7)

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

 (2نهم )گروه  :مقطع و رشته

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

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

 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 

 سرای دانش واحد مرزداران دبیرستان غیردولتی پسرانه

 1399 -1400سال تحصیلي  اول نیمسال آزمون

 عربی پایه نهم: نام درس
 عزیزی :نام دبیر

 10/1399 /15 : امتحان تاریخ

 صبح 8  :ساعت امتحان

 دقیقه 45: مدت امتحان 
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 (5/0) ناباسمر اهلل ر دروسنبدأ .4

رقمت )5 لکنَّها ماغم ت قملیالً وم َسم فینمُ  انکم  (1.السَّ

ک م)6 لُ ؟ارقبل مصریم م ُُتاور
 (1.أنت م التقدُر ،ِلر

زم )7 ح ماإلشارات الالة ِشم  (1.جاء ِشطيُّ املرور ر وم

 

 (5/0.ترمجه درست را انتخاب کنید .)2

ل 1 داق ر اجلاهر ن صم داوة ُ العاقرل ر خرٌی مر  .عم

 ◻است .د دشمن خردمند هبرت از دوست بی خر_الف

 ◻. است نادان  ر دوستی هبرتاز دانا دشمنی_ب

 

َساً 2 نمعم النَّلجار ُ جر ب ممحیدٌ  .صم ضر لمی النَّهر ، فمغم  وم قال م :ماذا فمعلت م؟ عم

ار _الف   ◻؟ کردی کار چه:  گفت و شد عصبانی محیدسپس  ، ساخت  رود روی پلی نلجة

ار _ب   ◻ کنی؟ می چه:  گوید می و شود می خشمگنی محید سازد می پله ای رود روی نلجة

3 

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

د ".وزن کلمه ی 1 نصور "و حروف اصلی کلمه ی  "حامر  /.(5ید. )را بنویس "مم

 (5/0.در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید .)2

م ر  دم ة ُ القم  الف (هوالء الطةالب ...............ُکرم

بون ◻       لعم بُتام ◻         یم عر   لم

 ب (یا أصدقائی ، أ أنُتم ................فی املُسابقم  ر أمس ؟   

تا           نملجم  ◻    حُتم◻حم   نملجم

 (1.در جاهای خالی فعل امر و هنی مناسب بنویسید . )3

                  ◻ُاسُکتوا          ◻الف ( یا طرفل  ...........التمرُصخی .                       ُاسُکتی 

ع  سمم
عا            ◻ب(یا طالربانر .............کالمی بردقة                         ار سمم

   ◻ار

   

ب  ....................        التمکذر میلی ُاصُدق  فری احلیاة وم ُب            ◻ج(یازم کذر       ◻الیم

ین طلب العلم والعمل د(أهیا النةاس ُ ............أنة م کام  .ل الدة

  ◻ارعلمموا              ◻ارعلمی                                                                                     

 نمره ( 2)

4 

 مهارت درک وفهم 

 1.هرکلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید 1

م                                     -1 حر ع ُ الرة
ی هو ��قاطر ب الذة ة  ُ  الیذهم زیارم

بائه و أرسته لر   أقرر

بم ٌ   ٌ أخشاب ��        اجلامع                                       -2
  النةار لإلحرتاق مناسر

 املدرس   بمعدم  العالی لرلتعلیم  ٌ مکان  ��     احلمطمب                                         -3

خان                                       -4 ن النةار �        الدة ُد مر ی یصعم ی ء الذة  الشة

 1.باتوجه به متن گزینه درست را انتخاب کنید .2

 نمره (3)
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ندی ثالث  إخوة :  غریتان وال تمذهبان إلی املدرس  وعر هدیم واللنی .مها صم ع . إسمی إسحاق .لی أختان .مم هاشم ٌ أنا طالب ٌ فی الةصف التةاسر

ابع وصادقُ  فری ف السة لوانیة .جواُد فری الصة ن ماملدرس  ر و اآلن هو حم ج مر ةرم ابرع  و جواٌد و صادق ٌ. هاشم أکرُب أوالد األرسة فهو َتم ف الرة الصة

ن مدین  ر  وان ".نحن مر افمظ   "رسم   "سیستان و بلوشستان "فی حمم

هدیم واللنی إلی املدرس  ألهنةام   .......      1   مریضتان ◻      صغریتان ◻.ال تذهب مم

ن املدرس  وهو ......                      2 ج مر ةرم لم    ◻            نلجار ◻         .هاشم َُتم  وانةٌی حم

  املدین   ◻             القری  ◻          .تمعیش ُ هذه ر األرسة فی .........                          3

ف ...............                         4  سابعال ◻التةاسع            ◻        .إسحاق ٌ فی الصة

 

 1درستی یا نادرستی هر عبارت را بر اساس واقعیت مشخص کنید .      .3

ر .                          .1 النمقش ر فی احلملجم ر کم غم  ص        غ              العرلم ُ فی الصِّ

فره  .                           .2 م بره وِشم ن أدم
ری ٌ مر  ص         غ                  ذمهب ُ املرء ر خم

 ص         غ      املخزن ُ مکان ٌ نلجعل ُ و نحفظ ُ فیه أشیاءم خمتلف  .              .3

 مرقُد اإلمام الثالث فی مدین  ر مشهد فی حمافظ  خراسان.       ص         غ .4

5 

 مهارت مکامله 

 (5/0باتوجه به تصاویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید .) .1

اح  ؟                         ماذا فی هذه السة

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

 

ة؟             دم ول م املرنضم یًا حم  کم ُکرسة

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

 (5/0( به سواالت زیر پاسخ دهید .)2

 ؟ .............الف ( ما اسمک 

 ؟ ...........ب ( من أین أنت

 نمره(1)

 15مجع بارم:

 لکم النلجاح أرجو
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الصحیفة .1

 ب .2

 قبیح         بستان= حدیقة                 ≠جمیل .3

 الف/ مصباح                       ب/ریاح .4

2 

 را ببخش. یم پس ماستم کرد انبه خودم پروردگارا همانا ما .1

 .میکشدسخن همانند دارو است اندکش فایده می رساند وزیادش  .2

 سجاد به همراه خانواده اش، ناراحت بر سر سفره نشست. .3

 م.یرا شروع میکن انخدا درسهایم با نام .4

 کشتی اندکی شکست اما غرق نشد. .5

 تو نمی توانی، چرا تالش میکنی؟ سرنوشتت را بپذیر. .6

 پلیس راهنمایی ورانندگی آمد وعالمت های ضروری را شرح داد. .7

2: 

 /ب1

 الف/ 2

3 

 حامد: فاعل/ منصور: نصر .1

 الف: یلعبون/ ب: نجحتم/  .2

 التکذب/ د:اعلموا/ ج: اسمعاالف: اسکتی/ ب:  .3

4 

1/ 

 هو الذی الیذهب لزیارة أسرته وأقربائه .1

 مکان للتعلیم العالی بعد المدرسة .2

 أخشاب مناسبة الحتراق النار .3

 الدخان: الشی الذی یصعد من النار .4

2/ 

 صغیرتان .1

 حلوانی .2

 المدینة .3

 التاسع .4

3/ 

 ص .1

 غ .2

 ص .3

 غ .4

5 
 تصویر اول: فی الساحة أشجارٌ / تصویر دوم: أربعة کراسی .1

 اسمی علی/ أنا من طهران/الف:  .2

 امضاء:   قاسم عزیزی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (2هم )گرونهعربي نام درس: 

 قاسم عزیزینام دبیر: 

 01/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  118: ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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