
  
  
  
  
  
  
  

      نمره به عدد:                نمره به حروف:            نمره تجديد نظر به عدد:             نمره به حروف:   
  محل مهر و امضاء مدير

  نام دبير:                      تاريخ و امضاء:  امضاء: ونام دبير:                                    تاريخ 

ف
ردي

  

بارم  سؤاالت
  

    نمره  7مهارت ترجمه:   

1  

  را به فارسي روان ترجمه كنيد. جمالت زير

 :خزن، رجاء إصنع جدارا خشبياًمعندي أخشاب كثيرة في الالف) 

  :ة مع أسرته بدأ بالبكاء فجأةًدعندما جلس علي المائب) 

  :و يدرس فيه الحكماءيتَخَرَّج منه العلماء              ج) 

  :ما حدثَ شيء.إسمعوا كالمي و اعملوا به كأنه مواصلةعليكم بالد) 

  :أخرُجي، أنت تقدرين علي الخروج بسهولةه) 

4,5  

2  

 آيات و احاديث زير را ترجمه كنيد.

  :أطلبوا العلم و لو بالصين فإنَّ طَلَب العلم فريضةالف) 

  :لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنةب) 

  :إجعل لي لسان صدق في اآلخرين ج)

  رب أنّي ظلمت نفسي، فإغفر لي: د)

2  

3  

  ترجمه درست را انتخاب كنيد.

  )تعصف الرياح و كَسرَت السفينة1

  بادها وزيد و كشتي مي شكند.لف) ا

  بادها مي وزد و كشتي شكست.ب) 

  

  والء مسلمات جالسات في المسجد.ه )2

  ها مسلماناني هستند كه در مسجد نشسته اند.الف) اين 

  مسلمانان در مسجد نشسته اند.ب) اين 

0,5  

    3از  1 صفحه  

  ادگي: نام و نام خانو
  پايه نهم مقطع و رشته:

  نام پدر: 
  : شماره داوطلب

  صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد انقالب

 1398 -99سال تحصيلي  نوبت اولترم  پايانآزمون 

 عربينام درس: 
  مهسا كاشي پور  نام دبير:

   23/10/1398امتحان:  تاريخ
  صبح08: 00. ساعت امتحان:
 دقيقه90مدت امتحان : 



    نمره 2مهارت واژه شناسي  

1  
  جمع كلمات زير را بنويسيد.

 :........................................خزنم                           ......................................                       :مطَر
0,5  

2  

   هم بنويسيد.كلمات مترادف و متضاد را پيدا كرده و در كنار 

  »زارع، فرح، المزرعةالالفالح،غضب، «

  ....................................................................................متضاد:............................. مترادف:....................................................

0,5  

3  
  آن ها خط كشيده شده است را بنويسيد.معناي كلماتي كه زير 

  ................:...............................بغتةًفرة الكلب وقع في الحب)        ......................................: فوق الجدار دخاناًرأيت الف) 
0,5  

4  
 مات ناهماهنگ را مشخص كنيد.كل

  الغزالةد)                  الحمامةج)                  الكلبب)                   الثعلب الف) 
  درسوف تقد)                 ال أعرِفج)                  ما ظَنَّب)                    إجلساالف) 

0,5  

    نمره 2,5مهارت شناخت و كاربرد قواعد   

1  
  وزن و تعداد حروف زائد كلمات زير را بنويسيد.

  .....روف زائد:.......................................ح    وزن:.....................................                        الحطب في النار. إحتَرَقَف) ال
  ..روف زائد:.........................................ح       وزن:....................................             .                  الحيوانات يجرِّحب) 

0,5  

2  

 فعل مناسب را انتخاب كرده و عالمت بزنيد.

  سمع)ن -سمعنا -أنا و صديقتي.......................كالم الوالد اليوم.                      (سمعتالف) 

  معتُما)ج -يجمعانِ -ب) يا أيتها الزارعتان....................ورق الشاي للتجارة.                 (جمعتا

  سمعوا) -نَسمعوت –ج) محمد و إخوتُه........................كالم معلّمهم.                        (يسمعانِ 

  )ينزِلُس -نزلونَيسوف  –(نَزَلوا         ارة بعد غد.               ............................ الرجال من الطيد)

  لُ)تَغس -تغسلينَ –يا أخت علي،هل.........................المالبس في البيت؟              (غَسلت  ه)

1,25  

3  

  در جاي خالي فعل امر يا نهي مناسب قرار دهيد.

  )ِ-غَسل نهي/  (                                                    المطر. قبلسيارتكم الف) ....................

  )ُ-ب طَلَ( امر/                         المساعدة من أصدقاءك عند الشدائد.ب) ........................

  )ِ-جع ر(امر/                                  الي البيت بعد الصف......................يا المسلمات ج) 

0,75  

    نمره  2,5ممهارت درك و فه  

1  
  جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد.

  كانٌ مجهزٌ لفحص المرضي.م ..........: ب) .............                      .جانب من الشارع لمرور الناس.....................:  الف) 
0,5  

    3 از 2صفحه    



 نمره15جمع بارم : 

2  

 درستي يا نادرستي جمالت زير را بر اساس حقيقت بنويسيد.

  طصحيح                      غل                                 .عدد االسبوع في الفصل، ثالثة الف)

  لطغ      صحيح                                                            .الثالثاءاالربعاء، قبل يوم  ب)

0,5  

3  

 با توجه به متن به سواالت زير پاسخ كامل دهيد.

ل معلّمه: األسد هو يسأل حول االسد و يقو جاء طالب مع معلّمه الي حديقة الحيوانات و شاهد فيها الحيوانات الجميلة.

د و هو ال يحتاج الي الحاضر فمحزون االن؛ ألنَّ طعامه موجويحب أن يجد كثيراً في الغابة للصيد و ال يحب الطعام 

  در.االسد، الكلب و الذئب الحيوانات الوحشيه ولكن االسد هو ملك الغابة ألنة قوي و مقتالمحاولة للصيد.

  

  ؟لماذا األسد محزون في حديقة الحيواناتالف) 

  ؟ ما يحب االسد في الغابةب) 

  ؟اما هو ملك الغابة و لماذج) 

1,5  

    نمره 1مهارت مكالمه   

1  

 دهيد.كامل پاسخ به سواالت زير 

  .....رجون من المطعم اآلن؟ ال،............................................................الف) هل تخ

  )عصر.. (..........................................................طبخينَ الطعام؟تمتي ، طباخةب) أيتها ال

1  

  3از  3صفحه ي 



  
  
  
  
  
  
  

                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

  مهارت ترجمه  

1  

  )1(چوب هاي بسياري در انبار است. لطفا ديواري چوبي بسازالف) 
  )1( .هنگامي كه همراه خانواده اش بر سفره نشس، ناگهان شروع به گريه كردب) 
  )1( دانشمندان از آن دانش آموخته مي شوند و حكيمان در آن درس مي دهندج) 
  )0,5(گويي چيزي اتفاق نيفتاده استشما بايد تالش كنيد. سخنم را بشنويد و به آن عمل كنيد  د)
  )1.(خارج شو (بيرون بيا) تو به راحتي بر خروج تواناييه) 

2  

  )0,5( دانش را بجوييد حتي اگر در چين باشد پس قطعا خواستن علم واجب ديني استالف) 
  )0,5( قطعا براي شما در پيامبر خدا الگويي نيكو استب) 
  )0,5( قرار ده برايم يادي خوب در ميان آيندگانج) 
  )0,5(پروردگارا قطعا من به خودم ستم كردم پس مرا بيامرزد) 

  نمره) 0,25(هر مورد       ) گزينه الف2زينه ب                )گ1  3

  مهارت واژه شناسي  

  )0,25(هر مورد مخازن، مطارأ  1

  )0,25(هر مورد     فرح، غضبمتضاد:         الفالح، الزارعمترادف:   2

  )0,25(هر مورد    بغتة: ناگهان،  دخان: دود  3

  )0,25(هر مورد           الفب) گزينه        جالف) گزينه   4

  مهارت شناخت و كاربرد قواعد  

  )0,25(هر مورد 2/ حروف زائد:  يفَعلُب) وزن:       2حروف زائد:  /إفتَعلَالف) وزن:   1

  )0,25(هر مورد    د)سينزل   ه)تغسلينَ سمعوا  ج)  جمعتما  ب)    نسمعالف)   2

  )0,25(هرمورد    إرجعنَد)       أطلُبيب)      غسلواالف) ال تَ  3

  مهارت درك و فهم  

  )0,25(هرمورد   مستشفيب) ال    الرصيفالف)   1

  )0,25(هر مورد      صحيحب)       غلطالف)   2

3  
ابة للصيد   ج) االسد، ألنَّ طعامه موجود و هو ال يحتاج الي المحاولة للصيد  ب) األسد يحب أن يجد كثيراً في الغ الف) 

 )0,5(هر مورد ألنه قوي و مقتدر 
  

 آموزش و پرورش شهر تهرانكلاداره ي
  تهران 11ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  98-99سال تحصيلي  اولسؤاالت پايان ترم نوبت  كليد  انقالب واحد سراي دانش دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  نهم.عربي نام درس: 
  مهسا كاشي پورنام دبير:  

 10/1398 /23 تاريخ امتحان:

  صبح  00:08ساعت امتحان:
 دقيقه 90مدت امتحان: 



 

  مهارت مكالمه  

  )0,5هر مورد (     المساءأنا أطبح الطعام في ب)    نحن ال تخرجون نت المطعم االن/ نحن خرجنا من المطعم أمس.الف) ال،   1
  امضاء:      مهسا كاشي پور نام و نام خانوادگي مصحح :  نمره 15جمع بارم:


