
 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی: 

 نهم مقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانه دوره اول دبیرستان              

 
 

 )واحد رسالت(

 عربی س:نام در

 خانم یوسفی  نام دبیر:

 16/10/1396امتحان:   تاریخ

 ح صب 8ساعت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                             دقیقه 60  مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

 «سؤاالت  »  

ره
نم

 

  مهارت ترجمه 

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1

 .حَمنافَاغفِرلَنا و ارَ ربَّنا آمَنّاالف(

 .ب( اَلکَالمُ کَالدَّواءِ قَلیلُهُ یَنفَعُ و کَثیرُهُ قاتِلٌ

 .عَلَی المائِدَهِ مَعَ أٌسرَتِهِ حَزیناً رِضاپ( جَلَسَ 

  .ت( أبدَأُ بِاسمِ اهللِ دُروسی

 .ث( السَّفینَهُ انکَسَرَت قَلیالً وَلکِنَّها ما غَرِقَت

 .حاوِل؟ اِقبَل مَصیرَکَج( أنتَ التَقدِرُ ، لِمَ تُ

 .ح( جاءَ شُرطیُّ المُرورِ و شَرَحَ اإلشاراتِ اللّازِمَهَ

5/6 

 درست را انتخاب کنید.  ترجمه 2

 الف ( عَداوَهُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقَهِ الجاهِلِ

 .دشمن خرمند بهتر از دوست بی خرد است -1

 .دشمنی دانا بهتر از دوستیِ نادان است -2

 جارُ جِسراً عَلَی النَّهرِ ، فَغَضِبَ حمیدٌ وَ قالَ : ماذا فَعَلتَ؟!صَنَعَ النَّ -ب

 نجار پلی روی رودخانه ساخت ، حمید عصبانی شد و گفت : چه کار کردی ؟ -1

 نجار روی رود پل می سازد ، حمید خشمگین می شود و می گوید : چه می کنی؟ -2

5/0 

  مهارت واژه شناسی 

3 

 

 نار آن بنویسید .نام هر تصویر را به عربی ک

  
 ب(هذِهِ ......... مَسائبَّهَ الف ( هذا ........... مَکّارٌ
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 3از  1صفحه 
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 .مترادف و متضاد کلمات زیر را بنویسید 4

                ≠صِغَر                     =کَتَمَ 
5/0 

 معنی کلمات خط کشی شده را بنویسید. 5

 . لی اهللعِباد اهلل إ أحَبَّ إنَّ 

 . الطُّرُقِقَواعِدُ السَّیرِ وَ المُرورِ فِی الشَّوارِعِ وَ

5/0 

 است ؟ ناهماهنگ کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا یا قواعد  6

 الف( عامِل               مِصباح                 حَلوانی                       شُرطی 

 سَمَعَ                     فاکِهَه                         مَکتَبَهب( فٌندٌق                

5/0 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 .را بنویسید« مَنصور»وزن کلمه حامِد و حروف اصلی کلمه  7

 
5/0 

 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید . 8

 کُرَهَ القَدَمِ الیومَ.                                                     یَلعَبونَ                      لَعِبتُما الف ( هوالءِ الطُّالبٌ ..................

 نَجَحتا                      نَجَحتُم ب( یا اَصدِقانی ، أ أنتُم .................. فی المُسابَقَهِ أمسِ.

5/0 

 در جاهای خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید . 9

 اُسکُتوا                    اُسکُتی     .                                                                         یا طِفلَهٌ .......... التَصرُخیالف( 

 سمَعااِ                 اِسمَع                                                                    . ................ کاَلمی بِدِقَّهٍ طالِبانِب( یا 

 الیَکذِبُ                 التَکذِب                                                              . پ( یا زَمیلی، اُصدُق فِی الحَیاهِ و .............

 اِعلَموا                  اِعلَمی                                    العِلمِ وَ العَمَلُ بِهِ . اس .................. أنَّ کَمالَ الدّینِ طَلَبُت( أیّها النّ

1 

  مهارت درک و فهم  

 توضیحات زیر هرکدام مربوط به چه کلمه ای است. 10

 ُوأقرِبانه سرَتِهِهوَ الَّذی الیَذهِبُ لِزیارهِ  أ . 

 ِأخشابٌ مُناسِبَهٌ لِإلحتراقِ فِی النار . 

 ٍمکانٌ لِلتَّعلیمِ العالی بَعدَ المَدرَسَه . 

 ِاَلشَّی ءُ الَّذی یَصعَدُ مِن النّار . 

1 

 3از  2صفحه 
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 پس از خواندن متن زیر به سواالت پاسخ دهید. 11

فَرسٌ و بَقرهٌ . وَقَفَ بهروزُ   المَزرَعهعِندَ ناصرٍ مَزرعهٌ کَبیرهً و فی  . ما یَسکُنانِ فی قَریَهٍ جمیلهٍهُ« . ناصِرٌ»وإسم والِدِهُ « بهروزُ»هذا الوَلَدُ إسمُه 

و یَذهَبُ مِن  النَّحلَ )زنبور عسل( یَطیرُ فی المَزرعَهِهُوَ یُشاهِدُ  جَنبَ المَزرَعهِ و یَنظُرُ إلی حیواناتِ المَزرعهِ . فَیُشاهِدُ الفَرسَ و البَقَرهَ. و أَیضاً

 زَهرَهٍ إلی زَهرَهٍ . النّحلُ یَصنَعُ عَسَالً لذیذاً.

 ما اسمُ صاحِبِ المزرعهِ؟ -الف

 مَن وَقَفَ جَنبَ المَزرَعهِ؟ -ب

 مَاذا یَفعَلُ النَّحلُ فی المَزرَعهِ؟ -ج

 أینَ یَسکُنُ بِهروزُ مَعَ والِدهِ؟ -د

1 

 ت معلوم کنید.درستی یا نادرستی هرجمله را بر اساس واقعی 12

 . الف ( اَلعِلمُ فِی الصَّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ

 . ب( ذَهَبُ المَرءِ خَیرٌ مِن أَدَبِهِ و شَرَفِهِ

 ج( إنَّ الحَسَدَ یَأکُلُ الحَسَناتِ کَما تَأکُلُ النّارُ الحَطَبَ.

 عِلمَهُ وَ الیَنفَعُ اآلخَرینَ.د(  اَلعالِمُ الحَقیقیُّ یَکتُمُ 

1 

 با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید .  13

  
 ب(  کَم کُرسیّا ً حَولَ المِنضَدَهِ ؟ الف ( ماذا فی هذِهِ الساحَهِ ؟

                 

1 

 3 روان خوانی 14

 2 مکالمه 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 جمع کل                                                                      موفق باشید                                                                    

 3از  3صفحه 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:
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 پاسخ نامه سواالت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانه دوره اول دبیرستان              

 
 

 )واحد رسالت(

 عربی نام درس:

 خانم یوسفی  نام دبیر:

 16/10/1396امتحان:   تاریخ

 ح صب 8امتحان:  ساعت

 ) مهر آموزشگاه (                                             دقیقه 60  مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 پروردگارمان ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش و بر ما رحم کنالف.  1

 سخن مانند دارو است کمش سود می رساند و زیادش کشنده است . . ب

 کنار سفره همراه خانواده اش نشست.با ناراحتی  رضاپ . 

 ت . درسهایم را با نام خدا شروع میکنم.

 ث .کشتی کمی شکست ولی آن غرق نشد.

 ج. تو نمی توانی برای چه تالش میکنی سرنوشتت را بپذیر. 

 . پلیس راهنمایی و رانندگی آمد و عالمت های الزم را توضیح داد.ح

5/6 

  2الف .  2
 1ب. 

5/0 

 الف ثَعلَبُ  3
 ب. صَحیفَهٌ

5/0 

 5/0 کِبَر ≠صِغَر                    سَتَرَ =کَتَمَ  4
 الف. محبوب ترین 5

 ب. راه ها
5/0 

 الف . مِصباح  6
 ب .  سَمَعَ

5/0 

 5/0 حامِد : فاعل      مَنصور : نصر 7
 الف . یَلعَبونَ 8

 ب . نَجَحتُم
5/0 

 اُسکُتیالف .  9
 اسمَعاِب . 
 التَکذِب  پ . 
 اِعلَموات . 

1 

 الف . قاطِعُ الرَّحِمِ 10
 ب . اَلحَطَبُ
 پ . اَلجامِعَهُ
 ت . اَلدُّخانُ

1 

 الف .ناصر   11
 ب .بهروز وَقفَ جَنت المَزرعه

 یَطیرُ فی المَزرعَهِ و یَذهَبُ مِن زَهرَهٍ إلی زَهرَهٍ . النّحلُ یَصنَعُ عَسَالً لذیذاً. النَّحلَج . 
 هُما یَسکُنانِ فی قَریَهٍ جمیلهٍ د .

1 

 الف . درست   12
 ب . نادرست

 ج . درست
 د .نادرست

1 

 الف . السیاره  13
 ب . أربعهٌ

1 
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