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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 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

 مجموعٌة ِمَن الَحیَواناِت يف غابٍة. کانَت -

 ِعندي ُمشکلة و َحلُّها ِبیَدِک. -

 رساً علی النّهر.جِ النّجار َصنََع  -

 َغِضَب األُخ األکرب. -

 ِمَن املدرسة َحزیناً. دَرَجَع سّجا -

  تقرتُب ِمنّا.تلک السفینة الحربّیة  -

5/4 

یزیررابهفارسیروانترجمهکنید.هایحکیمانهجمله 2

 ال تَحزَن إنَّ ا..ّ.َ َمَعنا.  -

. الَجهُل أصل کُّل  -  رشٍّ

 لََقد کاَن لَُکم فی رسول ا..ّ. اُسوَة حَسنٌة. -

2 

یدرستراانتخابکنید.گزینه 3

إکتِساباإلخوان.أعجَزَالنّاسِمَنعَجَزَعَنالف(

(ناتوانترینمردمکسیاستکهازبدستآودنیارانناتوانشد.1

(تواناترینمردمکسانیهستندکهازبدستآوردنخواهرناتواناست.2


 ا..ّ.ُ الّذین آَمنوا. ب(یَرفَع

نشاند.هاراباالمی(خداوندمهربان1

برد.ایمانآوردندراباالمی(خداوندکسانیراکه2

5/0 

(کلب -مّمر ُمشاة نامهرتصویرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسید.) 4

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

5/0 

(کََشَف  -طالِب پرانتزبیابیدوبنویسید.)هایزیرراازداخلمترادفومتضادکلمه 5

........................=تِلمیذ........................≠َسرَتَ 
5/0 

 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 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربی نهمنام درس: 

 گر سمیه میخچه نام دبیر:

 02/10/1397 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 
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 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

هایمشخصشدهرابنویسید.معنیکلمه 6

  إبَن آدم، ُحسُن الُخلُِق. عادةسَ ِمن 

........................:ُحسُن الُخلُق    ........................:َسعادة

5/0 

یناهماهنگرامشخصکنید.درهرردیفکلمه 7

رَشاب      جار      شاي       ماء ب(نار      ِطفل      َحطَب      ُدخانالف(
5/0 

مواردخواستهشدهرابنویسید. 8

..............................حروف اصلی: ............................وزن:"غفورمَ "
5/0 

یدرستراانتخابکنید.گزینه 9

کَتَبتُام        کَتََب واجبُکام.........................أنتاُم -

یَرجعونَ         نَرجعُ    ألی البیت.........................نحنُ  -

5/0 

اسبراانتخابکنید.نیمگزینه 10

إلبيس              إلَبسامالبسکِ......................... یّتها الصدیقةأ-

إفتَحنَ              فتَحواإ             لباَب.ا........................ أیّها الَّرجال-

ال ترضب         ال ترََضبونَ                 .أخیکَ ........................ یا محّمد-

إبَحثا             إبَحث  .عن طریق........................ یا فاطمة و زهراء-

1 

کلماتستونالفرابهتوضیحمربوطبهآندرستونبوصلکنید. 11

 ب الف

 قَطَرات تنزُل ِمَن الّسامء َمریض1

 ة و الطّالِباتذمکاٌن فیه اُستا َعدوّ 2

 هو لَیَس صدیق َمطَر3

 الّذی یرقَُد يف املُستَسفی جاِمَعة4


1 

هایزیرپاسخدهید.بهسوالباتوجهبهمتن 12

 ئة أبحاث َعِن األسامک.یتهإلی َسفرة علمیّة لِ أوالد  َشَ عَ ا إثنذ و َوقََعت هذه الحکایة قَبَل أربَعیَن َسنَة يف إیران، َذَهَب اُستا

 غص. ُهنَّ ذهنَب إلی سفرة علمیّة (2غص. ثالثین سنة وقعت هذه الحکایة بَعدَ  (1

 ماذا کاَن موضوع األبحاٍث؟ (3

 سفرة؟اللی َولَد َذَهَب إکَم  (4

1 

هایزیررابراساسواقعیتمشخصکنید.درستییانادرستیجمله 13

َمُع َجیّداً.    غصب( َخی ُر الّدنیا و اآلخرة َمَع الَجه ِل.                     غصالف( ثَقیل الّسمع هو ال یَس 

".                       غصج( الّفالُح یَعَمُل يف املزرعة.    غصد( "خاِدم" َعلی وزِن "فاِعل 

 

هایزیربراساسواقعیتپاسخدهید.بهسوال 14

َمن هي مدیرة املدرسة؟ الف(

 أیَن بیتک؟ ب(

َمن أنِت؟ ج(

 َهل ُهنا حدیقة؟ د(

1 

 5خوانیمکالمهوروان 15

 2از 2ی  صفحه

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

هادرجنگلبودند.گروهیازحیوان 1

مشکلیدارموحلآنبهدستتوست.

نجارپُلیرویرودساخت.

برادربزرگترعصبانیشد.

سجادازمدرسهغمگینبرگشت.

 شود.نزدیکمیآنکشتیجنگیبهما

ناراحتنباشقطعاخداباماست. 2

نادانیاصلهرشریاست.

 قطعاًدررسولخدابرایشماالگوینیکیبود.

 2ب(1الف( 3

4 

 مّمر ُمشاةکَلب

 طالِب=تِلمیذکشف≠َسرَتَ  5

 خوشاخالقیُحسُن الُخلُق :خوشبختیَسعادة : 6

 جارب(طِفلالف( 7

 غ  ف  رحروف اصلی: َمفعولوزن:"َمغفور" 8

 نَرجعُ  -کَتَبتاُم              - 9

 إبَحثا-ال ترضب  -إفتَحوا-إلبيس- 10

11 


 ب  الف 

 قَطَرات تنزُل ِمَن الّسامء 3 َمریض 1

 مکاٌن فیه اُستاذة و الطّالبات 4 َعدوّ  2

 هو لَیَس صدیق 2 َمطَر 3

 الّذی یرقَُد يف املُستَسفی 1 جاِمَعة 4
 

 (إثناعَشَر4َ(أسماک3(ص2(غ1 12

 (ص4(ص3(غ2الف(ص 13

سیدة حاجی سیدجوادیالف( 14

يف شارع ...ب(

أنا طالبةج(

 الد(

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

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 4آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ی اداره

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 97-98پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی سؤاالت  کليد

 نام درس: عربی نهم

 گر نام دبير: سميه ميخچه

 02/10/1397تاریخ امتحان: 

 /عصرصبح 8:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


