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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. جمله 1

 .هو َرَقَد فی املستشفی  -

 .هم ئاألوالُد حیملوَن حقاب -

 .محید فَ َتَح باَب البیِت و شاَهَد ََنّارا   -

 .َذَهَب إثناَعَشَر طالبا  إلی سفرٍة علمّیٍة  -

 .فی یوٍم ِمَن األیّام جاء سّتُة ِمَن الّصّیادیَن  -

  .عالماِت املروِر الّتالمیذ َرََسوا   -
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 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله 2

 . العلُم و املاُل َیسُُتاِن ُکلَّ عیٍب  -

 .ال َعَمَل کالّتحقیِق  -

  . ْإذا َغَضبَت فاسُکت -

2 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 3

 .قوُل ال أعلُم ِنصُف الِعلِم الف( 
 .می گوید نیمی از دانش را منی دامن  ( 1
 .گفنت منی دامن نیمی از دانش است ( 2
 

 .نا علی القوِم الکافریَن أُنُصر ب( 
                  .ما را بر گروه کافرها پریوز گردان ( 1
 .او به مشا کمک منی کند ( 2
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 (ثعلب  –صحیفة ) نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. 4
 
 

                            ..........................                                                          ............................ 
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 (نَ َقَص  – سنة) های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. مترادف و متضاد کلمه 5
 ........................                      ≠ زادَ 
 ........................  = عام
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 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 ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 گر  سمیه میخچه نام دبیر:

 / عصرصبح 8: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 های مشخص شده را بنویسید. معنی کلمه 6

     . الُقبحِ ُحسُن األدِب یسُُتُ           .علیکم باحملاولة  َشبابیا 
 ........................ : الُقبح     ........................                      : َشباب
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 ی ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر ردیف کلمه 7

            شقاوة     إشارات املرور            ممّر مشاة          َرصیفالف( 
 شاِکر      َغفور                    ظاِِل                 حاِکم ب( 
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 موارد خواسته شده را بنویسید. 8

 "           ْکَتبمَ "
 ..............................حروف اصلی: ............................                         وزن:
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 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 9

          َکَتبُتما        َکَتبُت        .واجبی ........................   أنا -
 ترجعیَ         یرجعُ       لی البیت.إ........................  هو -
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 اسب را انتخاب کنید.نی م گزینه 10

          إلبسَن               إلِبسوا                .مالبسکنَّ ........................   اّلعباتیّتها الأ -
          إفَتحا                فَتحی إ                           لباَب.ا........................   یا مرمی  -
        ال َتضَربونَ           ال تضرب                        .أخیکَ ........................   رجلیا  -
          إحَبثا                  نَ إحَبث              عن طریق.........................   علی و یا حممدیا  -

1 

 کلمات ستون الف را به توضیح مربوط به آن در ستون ب وصل کنید. 11

 ب  الف 
 عاقبُة اإلنساِن فی حیاته  َمصری 1
 احُلزنِ جریاُن الّدموِع ِمَن   الّصی 2
 هو یفهُم الّدرَس بسهولة  ذَکیّ  3
  بالٌد کبرٌی جّدا  فی شرق آسیا  الُبکاء 4

1 

 های زیر پاسخ دهید. به سوالبا توجه به متن  12

 .و قاَل : صدیقی مریضٌ َرَجَع سّجاٌد ِمَن املدرسِة مسرورا  و أَکَل طعاما   َمَع ُأسرته و َتَکلََّم َمَع أخوه أصغر 
 غ     ص   . سجاد َتَکلََّم َمَع أخته (                2غ     ص . َرَجَع سّجاُد ِمَن املکتبة ( 1
 ؟َمن هو املریض ( 4                                 ؟ماذا أَکَل سّجاد َمَع أسرته ( 3

1 

 های زیر را براساس واقعیت مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمله 13

 غ      ص  . ُمواصلة مبعنی إستمرار َعَمٍل ب(                     غ     ص .  رصیف سّیارٌة مجیلٌة لِلبنات الف( 
 غ      ص    " َعلی وزِن "فاِعل".  َشهیدد( "                     غ     ص         .  عدّو َمن لیَس صدیق ج( 

 

 پاسخ دهید.های زیر بر اساس واقعیت  به سوال 14

                                               ؟ّرسة الّلغة الفارسّیة الف( َمن هي مد
 ؟ ماذا تفعلَی اآلن  ب(
                                                                   ؟کم کتابا  فی حقیبتِک ج(  

 ؟أنِت جالسٌة د( َهل 

1 

 5 خوانی روانمکالمه و  15

 2از 2ی  صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 به فارسی روان ترجمه کنید. های زیر را جمله 1

 .او در بیامرستان بسرتی شد -

 .پرسها کیف هایشان را می برند -

 .حمید در خانه را باز کرد و نجار را دید -

 .دوازده دانشجو به سفر علمی رفتند -

 .در روزی از روزها شش تا از شکارچی ها آمدند -

 .نقاشی کردنددانش آموزان عالمت های عبور و مرور را   -

 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله 2
 . دانش و ثروت هر عیبی را می پوشاند -

 .هیچ کاری مانند تحقیق نیست -

 . هرگاه خشمگین شدی پس ساکت شو -

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 3
 الف( قوُل ال أعلُم ِنصُف الِعلِم .

 دانش را منی دامن . (  می گوید نیمی از1
 ■( گفنت منی دامن نیمی از دانش است .2
 

 .ب( أُنُصرنا علی القوِم الکافریَن 
                  ■( ما را بر گروه کافرها پریوز گردان .1
 ( او به مشا کمک منی کند .2

 (ثعلب  –صحیفة نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. ) 4
 
 

 ثعلب                                               صحیفة                       

 (نَ َقَص  –سنة های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. ) مترادف و متضاد کلمه 5
 سنة.  = عام                    نَ َقصَ  ≠ زادَ 

 های مشخص شده را بنویسید. معنی کلمه 6
  .    الُقبحِ ُحسُن األدِب یسُُتُ           علیکم باحملاولة . َشبابیا 

 زشتی: . الُقبح                         جوانان:  َشباب

 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
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 عربی نهمنام درس: 

 سميه ميخچه گرنام دبير: 

 / عصرصبح  08:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 



 

 

 

 

 ی ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر ردیف کلمه 7
            ■شقاوة     إشارات املرور            ممّر مشاة          َرصیفالف( 

 شاِکر      ■َغفور                    ظاِِل                 حاِکم ب( 

 موارد خواسته شده را بنویسید. 8
 ک ت بحروف اصلی:                           َْمفَعل وزن:"           َْمکَتب"

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 9
          َکَتبُتما         ■َکَتبُت        واجبی .........................  أنا  -
 ترجعیَ        ■یرجعُ       إلی البیت.........................  هو -

 ی مناسب را انتخاب کنید. گزینه 10
.         أیّتها الاّلعبات  -           ■إلبسَن               إلِبسوا        ........................ مالبسکنَّ
          إفَتحا                ■إفَتحی                            الباَب.........................  یا مرمی   -
        ال َتضَربونَ           ■ال تضرب                        أخیَک.........................  یا رجل  -
          ■إحَبثا                  إحَبثنَ               طریق.عن ........................  یا علی و یا حممد  -

 کلمات ستون الف را به توضیح مربوط به آن در ستون ب وصل کنید. 11
 ب  الف 

 عاقبُة اإلنساِن فی حیاته 1 َمصری 1
 جریاُن الّدموِع ِمَن احُلزنِ  4 الّصی 2
 هو یفهُم الّدرَس بسهولة 3 ذَکیّ  3
 بالٌد کبرٌی جّدا  فی شرق آسیا 2 الُبکاء 4

 

 های زیر پاسخ دهید. با توجه به منت به سوال 12
 َرَجَع سّجاٌد ِمَن املدرسِة مسرورا  و أَکَل طعاما   َمَع ُأسرته و َتَکلََّم َمَع أخوه أصغر و قاَل : صدیقی مریٌض.

 ■غ     ص   ( سجاد َتَکلََّم َمَع أخته . 2               ■غ     ص ( َرَجَع سّجاُد ِمَن املکتبة . 1
 صدیق سّجاد ( َمن هو املریض ؟4             هو أکَل طعاما  ( ماذا أَکَل سّجاد َمَع أسرته ؟  3

 های زیر را براساس واقعیت مشخص کنید. درستی یا نادرستی مجله 13
                     ■غ     ص الف( رصیف سّیارٌة مجیلٌة لِلبنات .  

 غ      ■ص  ب( ُمواصلة مبعنی إستمرار َعَمٍل . 
                      غ     ■ص           ج( عدّو َمن لیَس صدیق .  
 ■غ     ص       ".د( "َشهید" َعلی وزِن "فاِعل

 واقعیت پاسخ دهید.های زیر بر اساس  به سوال 14
                                              سیدة حبیبیالف( َمن هي مدّرسة الّلغة الفارسّیة ؟ 

 اکتب اإلمتحان ب( ماذا تفعلَی اآلن  ؟
                                                                 مخسة کتابا فی احلقیبةج( کم کتابا  فی حقیبتِک ؟  

 نعم انا جالسة د( َهل أنِت جالسٌة ؟

 امضاء:    گر سمیه میخچه نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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