
 

 

 باسمه تعالي دقيقه 45: وقت آزمون
 اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه

 امتحانات نيمسال اول
 1400 ديماه

 عربي :سئواالت درس

 :نام ونام خانوادگي  :ساعت برگزاري

 )دوره اول(سراي دانش:نام مدرسه  :تاريخ امتحان

 نهم:پايه تحصيلي   :تعدادسئوال :تعداد صفحه

:                 نمره باحروف:                                                     نمره با عدد:                                                       نام ونام خانوادگي دبير و امضا
  سواالت بارم

2 

  .كلمات زير را ترجمه كنيد
                       :ـناياَوح                                                                    :رعـَشَ
 :يصو                                      :                         تَتَفَرقوا ال

 

1 

1  

  ترجمه صحيح را انتخاب كنبد
      :     إنّه هو السميع البصير) الف
  شنوا و بينا است همانا او ○                          همانا او شنواي دانا است      ○
  
      : إنا انزلنا في ليلة مباركة) ب
      همانا در شبي مبارك نازل شد ○آن را فرو فرستاديم          با بركتهمانا در شبي  ○ 

2  

3  

  ترجمه ها را كامل كنيد
  ...........براي گروهي كه : لقوم يوقنون
  ..............در آن: خالدين فيها
  ........و از حق : و اتَّبعوا الحق

3  

4 

  جمالت زير را ترجمه كنيد
جكُلَ لَعم االرض ماهد           :  

  :لَعلَّكُم تَهتَدون
  :لَيقُولنَّ خَلَقَهنّ

 :و جعلَ لَكم فيها سبال

4 

  موفق باشيد 10
 

 

 



 

 

 باسمه تعالي دقيقه 45: وقت آزمون
 اداره كل آموزش و پرورش كرمانشاه

 امتحانات نيمسال اول
 1400 ديماه

 عربي :سئواالت درس

 :نام ونام خانوادگي  :ساعت برگزاري

 )دوره اول(سراي دانش:نام مدرسه  :تاريخ امتحان

 نهم:پايه تحصيلي   :تعدادسئوال :تعداد صفحه

:                 نمره باحروف:                                                     نمره با عدد:                                                       نام ونام خانوادگي دبير و امضا
  سواالت بارم

2 

  .كلمات زير را ترجمه كنيد
                       وحي كرديم :ـناياَوح                                                                     تشريع كرد :رعـَشَ
 سفارش كرد:يصو                                                              پراكنده نشويد: تَتَفَرقوا ال

 

1 

1  

  ترجمه صحيح را انتخاب كنبد
      :     إنّه هو السميع البصير) الف
  شنوا و بينا است همانا او ○*                           همانا او شنواي دانا است      ○
  
      : إنا انزلنا في ليلة مباركة) ب
      همانا در شبي مبارك نازل شد ○آن را فرو فرستاديم          با بركتهمانا در شبي  ○* 

2  

3  

  كامل كنيدترجمه ها را 
  ايمانيقين آوردند    ...........براي گروهي كه : لقوم يوقنون
  جاودانند  ..............در آن: خالدين فيها
  پيروي كنيد ........و از حق : و اتَّبعوا الحق

3  

4 

  جمالت زير را ترجمه كنيد
جكُلَ لَعم االرض مزمين را براي شما محل آرامش قرار داد: اهد          

  شايد هدايت شويد :لَعلَّكُم تَهتَدون
  ميگويند خلق كرد آنها را :لَيقُولنَّ خَلَقَهنّ

 قرار داد در آن براي شما راه هايي :و جعلَ لَكم فيها سبال

4 

  موفق باشيد 10
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