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نمره7  الف مهارت ترجمه 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .  _1

 و ما نَظَرَ إلی الیَسارِ و الیمینِ .ةً فَعَبَرَ الشارع فَجأالف(

 

 ب( عَلیَّ الذَّهابُ لِصُنعِها  .

 

 .  انکَسَرَت قَلیالً و لکنَّها ما غَرِقَت نةُج( السَّفی

 

  اِقبَل مَصیرُکَ . د( أنتَ ال تَقدِرُ 

 

 

 

75/0 

 

75/0 

 

5/0 

 .عبارات قرآنی  و حدیث زیر را ترجمه کنید  _2

 الف( ماظَلَمناهُم وَلَکِن ظَلَموا أنفُسَهُم .

 

 ب( إذا سَألَکَ عِبادی عَنّی فَإنّی قَریبٌ.

 

 ج( قَولُ ال أعلَمُ نِصفُ اِلعلمِ  .

 

 

 کامل کنید .ترجمه ناقص را  _3 5/0

 

 ، ال َتصعَد.  هیچ فایده ای  ........................ نیست ......................  .              ال فائِدَةَ لِلمُحاوَلَةَ
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مناسب را انتخاب کنید .گزینه -4 0.5  

.ظَلَمَتَ صدیقک فهو غضبان علیک  _ ا  

گرفت .دوست تو به تو ظلم کرد پس او بر تو خشم الف(   

 ب( تو به دوست خود ظلم کردی پس او از تو عصبانی شد .

.اً بین األخوینِ شَبیصَنَعَ النجّارُ جداراً خَ _2  

 الف( نجار یک پُل چوبی بین دو برادر ساخت .

  ب( نجار یک دیوار چوبی بین دو برادر ساخت .

      

 د مهارت واژه شناسی 2

5/0  نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید .  _1 

 

                                             
 

                                                                                                                                                     

. ......................مَکّارٌب( هذا  . ةٌائیَّمَسالف( هذه ........................                                                    

 

 

5/0   مترادف و متضاد کلمات را از د اخل کادر پیدا کرده سپس در مقابلش بنویسید. _2 

 

 

 =ب( فَرَح                                                               ≠الف( صِغَر 

 

5/0  معنی کلمات خط کشی شده را بنویسید. -3 

 عِباد اهلل إلی اهلل .أحَبَّ الف( إنَّ 

 

 کَبیر –إجتهاد  –سُرور  -کِبَر
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 . الطُّرُقِوَ الشَّوارِعِ فِی السَّیْرِوَالْمُرورِ قَواعِدُ ب(

 

5/0  است ؟  "ناهماهنگ  "کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها  _4 

 اَیُّ                   لِمَ                      مَتی                         لَقَدالف( 

 ب( حَداد              مِصباح                  حَلوانیّ                     شُرطی

 

  قواعدمهارت شناخت و کاربرد  2

5/0 را بنویسید. "مکتوب "وزن و حروف اصلی کلمه  _1   

 وزن : .......................                                          حروف اصلی : .........................

 

5/0 .بنویسید در جاهای خالی ، فعل ماضی و مضارع مناسب را  _2   

 الف( هوالء الطُلّابُ ....................کُرَهَ القَدَمِ الیَوم . 

( لَعِبتُما 2( یَلعَبونَ                   1                    

قَبلَ یَومینِ .  ................. إلی المَکتَبةِ، هَل ......... ب( أیّتِها التِّلمیذَةُ  

ذَهَبتِ( 2( تَذَهبُ                    1   

 

  در جاهای خالی فعل امر و یا نهی مناسب قرار دهید . _3 1

 الف( یا أُختی ، ..................... شایاً حارّاً .               ال تَشرَب            ال تَشرَبی 

إعمَلوا ب( ...................... صالحاً إنّی بِما تَعمَلونَ عَلیمً .      ال تَعلَمُوا             

 ج( یا طالباتُ ، ....................... إلی السماءِ .             أُنظُرنَ              أُنظُر

 د( یا حبیبُ ، ......................... حَقیبَتَکَ هُنا .          ال تَجعَل           ال تَجعَلی

 

  مهارت درک و فهم 3

متن زیر را بخوانید و سواالت آن را به عربی پاسخ دهید .  _1 1  

. یَذهَبُ إلَی إدارَتِهِ فی الصَّباح وَ یَرجِعُ إلی البَیتِ بَعدَ الظُّهرِ. هُوَ مُنَظَّمٌ وَ دَقیقٌ  ةالسِّیِّد أحمدی مُوَظَّفٌ فی المَکتَبَ

هُما إسمُها فاطمة و الثّانی إسمُها زینب . فاطمة تَخَرَّجَت مِنَ المَدرسَةِ و لَهُ بَنتانِ أوَّلَ هِ . یَکتُبُ رَسائِلَ بِدِقَّةِفی عَمَلِ

مازندران. فی مُحافظة "رویان "اآلن مُمَرِّضة. زینب طالبةُ مِن طالبات جامِعَة طهران. هُم مِن مدینة   

؟( مِن أینَ هذِهِ األُسرَة1ُ  

؟ ( مَن تَخَرَّجَت مِنَ المَدرَسَة2    
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؟  الدرس تَقرَأُ زینب( أینَ 3  

( فی أیِّ إدارهٍ یَعمَلُ السَّیَّد أحمدی ؟4  

  جاهای خالی را بااستفاده از کلمات داخل کادر کامل کنید . _2 1

 

 

 الف( أنتِ ............................

........................ أمامَ بابِ المَصنَعِ .ب( السیارَتانِ   

 ج( عَجَزَ المَریضُ ف................... فِی المُستشفَی .

.وَ ال تَصرُخی  ..................... یا طِفلَةُد( ...    

 

؟ آن کلمه را به عربی بنویسید . هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه کلمه ای است _3 1  

. الَّذی الیَذهَبُ لِزیارَةِ أسرَتِهِ و َ  أقرِبائِهِف( هو ال  

ألحتِراقِ فی النّار .لِ مُناسِبَةٌب( أخشابُ   

. لتَّعلیمِ العالی بُعدَ المَدرسَةج( مَکانٌ ل  

.  فیه حَیَواناتٍ مُختَلِفةًد( مَکانٌ یَذهَبُ إلیهِ الناسُ و یُشاهِدونَ   

 

  مهارت مکالمه 1

با توجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) به عربی (  _1 1  

 
 

   
 
 

  

؟مَةِعَالالهوَ مَعنَی هذِهِ  ب( مَا                                    ؟ ( کَم طالِبَةً فی الصَفالف                  

 

 

  روان خوانی 3

  مکالمه 2

  با آرزوی موفقیت 

   أُسکتی –ال تَکذِبی  –رَقَدَ  –تَصادَمَتا 
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نمره7  الف مهارت ترجمه 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .  _1

پس  ناگهان از خیابان عبور کرد و به سمت چپ و و ما نَظَرَ إلی الیَسارِ و الیمینِ .فَعَبَرَ الشارع فَجأةً الف(

 راست نگاه نکرد.

 

 آن بروم. من باید برای ساختنب( عَلیَّ الذَّهابُ لِصُنعِها  .

 

 کشتی کمی شکست ولی آن غرق نشد.. نهٌ انکَسَرَت قَلیالً و لکنَّها ما غَرِقَتج( السَّفی

 

 سرنوشتت را بپذیر..تو نمی توانی اِقبَل مَصیرُکَ . .د( أنتَ ال تَقدِرُ 

 

 

 

75/0 

 

75/0 

 

5/0 

 .عبارات قرآنی  و حدیث زیر را ترجمه کنید  _2

 ما به آنها ظلم نکردیم ولی آنها به خودشان ظلم کردند.ظَلَموا أنفُسَهُم .الف( ماظَلَمناهُم وَلَکِن 

 

 هرگاه بندگانم درباره من از تو پرسیدند پس همانا من نزدیکم.ب( إذا سَألَکَ عِبادی عَنّی فَإنّی قَریبٌ.

 

 گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.ج( قَولُ ال أعلَمُ نِصفُ اِلعلمِ  .

 

 

 ناقص را کامل کنید .ترجمه  _3 5/0

 

 .             ..................  باالنیا....نیست  در تالش کردن.............، ال تَصعَد.  هیچ فایده ای  ... ةِلِلمُحاوَلَ ال فائِدَةَ

 

 

 سواالتکلید 
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مناسب را انتخاب کنید .گزینه -4 0.5  

ظَلَمَتَ صدیقک فهو غضبان علیک . _ا   

پس او بر تو خشم گرفت .دوست تو به تو ظلم کرد الف(   

 ب( تو به دوست خود ظلم کردی پس او از تو عصبانی شد .

اً بین األخوینِ .شَبیصَنَعَ النجّارُ جداراً خَ _2  

 الف( نجار یک پُل چوبی بین دو برادر ساخت .

 ب( نجار یک دیوار چوبی بین دو برادر ساخت . 

      

 د مهارت واژه شناسی 2

5/0  نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید .  _1 

 

                                             
 

                                                                                                                                                     

مَکّارٌ ...........بٌلعَثَ..ب( هذا  . ائیَّةُمَس. ..........صحیفةهذه . الف(                                                   

 

 

5/0   مترادف و متضاد کلمات را از د اخل کادر پیدا کرده سپس در مقابلش بنویسید. _2 

 

 

 سرور = ب( فَرَح                                                             کبر  ≠الف( صِغَر 

 

5/0  معنی کلمات خط کشی شده را بنویسید. -3 

 محبوبترینعِباد اهلل إلی اهلل .أحَبَّ الف( إنَّ 

 ها راه. الطُّرُقِوَ الشَّوارِعِ فِی السَّیْرِوَالْمُرورِ قَواعِدُ ب(

 

 کَبیر –إجتهاد  –سُرور  -کِبَر
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5/0  است ؟  "ناهماهنگ  "کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها  _4 

 لَقَدَایُّ                   لِمَ                      مَتی                         الف( 

 حَلوانیّ                     شُرطی                  مِصباحب( َحداد              

 

  قواعدمهارت شناخت و کاربرد  2

5/0 را بنویسید. "مکتوب "وزن و حروف اصلی کلمه  _1   

..............ک،ت،ب................                                      حروف اصلی : .مفعول.وزن : .  

 

5/0 .بنویسید در جاهای خالی ، فعل ماضی و مضارع مناسب را  _2   

القَدَمِ الیَوم .  ....................کُرَةَلّابُ الف( هوالء الطُ  

               1( یَلعَبونَ                   2( لَعِبتُما     

قَبلَ یَومینِ .  ................. إلی المَکتَبةِ، هَل .........ب( أیّتِها التِّلمیذَةُ   

  1( تَذَهبُ                    2( ذَهَبتِ

 

  خالی فعل امر و یا نهی مناسب قرار دهید .در جاهای  _3 1

 الف( یا أُختی ، ..................... شایاً حارّاً .               ال تَشرَب            ال تَشرَبی 

 ب( ...................... صالحاً إنّی بِما تَعمَلونَ عَلیمً .      ال تَعلَمُوا            إعمَلوا

 ج( یا طالباتُ ، ....................... إلی السماءِ .             أُنظُرنَ              أُنظُر

 د( یا حبیبُ ، ......................... حَقیبَتَکَ هُنا .          ال تَجعَل           ال تَجعَلی

 

  مهارت درک و فهم 3

متن زیر را بخوانید و سواالت آن را به عربی پاسخ دهید .  _1 1  

. یَذهَبُ إلَی إدارَتِهِ فی الصَّباح وَ یَرجِعُ إلی البَیتِ بَعدَ الظُّهرِ. هُوَ مُنَظَّمٌ وَ دَقیقٌ  ةد أحمدی مُوَظَّفٌ فی المَکتَبَالسِّیِّ

هُما إسمُها فاطمة و الثّانی إسمُها زینب . فاطمة تَخَرَّجَت مِنَ المَدرسَةِ و لَهُ بَنتانِ أوَّلَ هِ . یَکتُبُ رَسائِلَ بِدِقَّةِفی عَمَلِ

مازندران. فی مُحافظة "رویان "اآلن مُمَرِّضة. زینب طالبةُ مِن طالبات جامِعَة طهران. هُم مِن مدینة   

فی محافظه مازندران. "رویان " ةمِن مدین هذِهِ األُسرَةُ ( مِن أینَ هذِهِ األُسرَهُ؟1  

 فاطمة تَخَرَّجَت مِنَ المَدرسَةِ ( مَن تَخَرَّجَت مِنَ المَدرَسَه ؟2

.طهران فی جامِعَة؟  الدرس ( أینَ تَقرَأُ زینب3  
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.فی المَکتَبَة یَعمَلُ السَّیَّد أحمدی ( فی أیِّ إدارهٍ یَعمَلُ السَّیَّد أحمدی ؟4  

جاهای خالی را بااستفاده از کلمات داخل کادر کامل کنید .  _2 1  

 

 

....................ال تَکذِبی ........الف( أنتِ   

................ أمامَ بابِ المَصنَعِ ...تَصادَمَتا ب( السیارَتانِ ......  

............... فِی المُستشفَی .رَقَدَ ج( عَجَزَ المَریضُ ف..  

. وَ ال تَصرُخی ..... یا طِفلَةُأُسکتی ......د(    

 

؟ آن کلمه را به عربی بنویسید . هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه کلمه ای است _3 1  

الرحم قاطعُ. الف( هو الَّذی الیَذهَبُ لِزیارَهِ أسرَتِهِ و َ  أقرِبائِهِ  

بُطَالحَألحتِراقِ فی النّار .ب( أخشابُ مُناسِبَهٌ لِ  

الجامِعَةُج( مَکانٌ للتَّعلیمِ العالی بُعدَ المَدرسَه .  

یواناتالحَ حَدیقةُفیه حَیَواناتٍ مُختَلِفهً . د( مَکانٌ یَذهَبُ إلیهِ الناسُ و یُشاهِدونَ   

 

  مهارت مکالمه 1

با توجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) به عربی (  _1 1  

 
 

   
 
 

 

                

؟مَةِعَالال؟                                                ب( مَا هوَ مَعنَی هذِهِ  ( کَم طالِبَةً فی الصَفالف  

مَمَرالمُشاة                                 السِتَة                                               

 

 

  روان خوانی 3

  مکالمه 2

   أُسکتی –ال تَکذِبی  –رَقَدَ  –تَصادَمَتا 
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  با آرزوی موفقیت 
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 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیامتحان:  کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

        6/ 10/95 

 زمان:

 دقیقه 60
 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 جاهای خالی بارم

6.5 

 آیات و أحادیث زیر را ترجمه کنید.ـ  1

 َربَّنا ال َتْجَعْلنا َمَع الَقوِم الّظالمیَن.   .1
2.  .  الِعْلُم أصُل ُکلِّ َخیٍر و الَجهُل أصُل ُکلِّ َشرٍّ
 اْجَعْل ِلی ِلساَن ِصدٍق فی اآلِخِریَن . .3
 ِلَم َتُقولوَن ما ال َتفَعُلوَن.  .4
 أذُکُر َربِّی ِعنَد قیاِمی . .5
 الّتالمیَذ إلی ِمنطقِة تعلیِم الُمرور. أَخَذ الُمدیُر  .6
 َوَقَعت عداَوٌة َبْیَن األَخَویِن. .7
 ُأْطُلْب َخیَر األموِر. .8
 یا طالباِن إْجِلبا َبعَض األشیاِء الضرورّیِة.  .9

 ُأْهُرْبَن ِمْن جلیساِت السُّوِء.  .10
 حاَوَلِت الغزالُة الُخروَج َمّرًة أْخَری. .11
 ال َتْشَربی شایًا حارًّا.  .12

5/0 

                  ست.(  ازبین کلمات داده شده نام تصاویر زیر را انتخاب و در حای خالی بنویسید.  ) دوکلمه اضافی اـ  2

 ، الِعبوَن ، َوَلداِن ( ِعَنب  )  ُمجاِهدوَن ، 
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1 

  ( است اضافی کلمه دود . ) بنویسی هم کنار دو به دو را متضاد و مترادف کلماتالف( ـ  3
 )   الساعة / َبغتًة / شقاوة  / فجأًة / المخزن / سعادة  (

            ..............  =  .............        ..............≠   ............ 

 هایی را که خط کشیده شده بنویسید. معنی کلمهب (  ـ

عُ و ظنَّ أنَّ الحمامَة  َثقیُل السمعِ هو   ـُه علی الخروِج. ُتَشجِّ

 

5/0 

  ؟دور آن خط بکشید  است ناهماهنگ کلمات سایر با کلمه کدامـ 4

  َمرَضی                  ُمدرِّسفاّلح            ُمهنِدس                 (1
 ضاِرب                  َمشهود                  َمعبود           مظلوم (2

 قواعد 

5/0 

 

 ید. سرا بنوی.     ...............« یَتَعامَلُ » و حروف اصلی کلمه    « ........................... مَرْحوم » وزن کلمه ـ  5

 

 

1.5 

 با انتخاب فعل مناسب جمالت را کامل کنید.ـ  6

 َکَتُبوا                  َیکتبوَن                ساعٍة.   َبعدَ الف( الطُّالُب ....... واِجباِتِهم 

    َذَهبَ          َسیذهب                    .       أمسِ  العلمیَّةِ  ......الی السَّفرةِ  ب( المعلمُ 

 ونَ ْعَملُ یَ         ِفی الَمْصَنِع.                          َیْعَمُل                ج( َصدیُقنا ......

 ُانظرنَ        ُانُظری                 إلی الُمستقبِل.                    ..... د( یازمیالِتی ،

 ِاْبَتسمي               ِابتِسموا      للحیاِة.                            ه( أیُّهاالناُس،......

 ال َتْجَعْل          ال َتْجَعلی                    َأماَم الِجْسِر.           َسّیاَرَتکِ  ی،.....تو( َصدیق
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 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیامتحان:  کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

        6/ 10/95 

 زمان:

 دقیقه 60
 

 

 واحد )حافظ(

 مهارت درک و فهم 

1 

 ـ با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید.  7

 

            أین الطالُب؟  (2                                           الساعة اآلن ؟ کم  (1

 

                              
 

         

 

2 

 های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید. ـ درستی یا نادرستی جمله 8

 ادرستنمکاٌن َیعُبره الناُس .                                  درست                  الجسرُ  .1

 درستالشباُب الذیَن ما وصلوا إلی سنِّ البلوِغ و هم أطفال.         درست                 نا .2

 ادرستن          درست          الکلُب َحَیواٌن َیحُرُس أمواَل الناِس .                        .3

 ادرستنالُمستشفی مکاٌن ُمَجهٌَّز للتعلیم العالی.                      درست                  .4

        

 گزینه ای ترجمه چند 

5/0 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.
  ُهنا. کِ جَعلي َحقیَبتَ إَحبیَبتي،  یاالف ـــ  

 دهی. می ( ای دوست من، کیف را اینجا قرار2ای دوست من، کیفت را اینجا قرار ده.                   (1
 أال إّن َوعَد اهلِل حقًّ و لکنَّ أکثَرهم ال َیعلموَن .ب ــــ 

 .دانیدبدانید وعده خدا حق است ولی شما نمی (1

 دانند.بدانید در حقیقت وعده خدا حق است ولی بیشتر آنان نمی  (2
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1 

 

 یک کلمه اضافی است (« ب » در ستون  )       صل کنید.و« ب » را به ستون  « الف » کلمات ستون

 تون ب س                    ستون الف                                                               

          المصیر                   الُمشاةعبوِر َمکاٌن مناسٌب لـ                               

 الخریف      الشَّخُص اّلذی الَیسمُع جّیدًا              ـ                      

 ثقیُل السَّمع                       ـ  عاقبة اإلنسان فی حیاتِهِ                         

 الرصیف                        ـ  فصل یأتی قبلَ الشتاء                             

 الصیف                                                                     

 

 موفق باشید       
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 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات پاسخنامه  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیمتحان: ا کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

      6 / 10/95 
 

 

 

 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 جاهای خالی بارم

6.5 

 آیات و أحادیث زیر را ترجمه کنید.ـ  1

 قرار نده.پروردگارا ! ما را با قوم ستمکار :: َربَّنا ال َتْجَعْلنا َمَع الَقوِم الّظالمیَن.   .1
2.  .  دانش أصل هر نیکی و نادانی اصل هر شری است.: الِعْلُم أصُل ُکلِّ َخیٍر و الَجهُل أصُل ُکلِّ َشرٍّ
 برای من در آیندگان یاد نیک قرار ده. :  اْجَعْل ِلی ِلساَن ِصدٍق فی اآلِخِریَن . .3
 گویید. دهید، میچرا آنچه را انجام نمی:  ِلَم َتُقولوَن ما ال َتفَعُلوَن.  .4
 کنم. : هنگام برخاستنم ، پروردگارم را یاد می أذُکُر َربِّی ِعنَد قیاِمی . .5
 مدیر دانش آموزان را به پارکینگ آموزش راهنمایی و رانندگی برد.: الّتالمیَذ إلی ِمنطقِة تعلیِم الُمرور. أَخَذ الُمدیُر  .6

 : بین دو برادر دشمنی افتاد ) ُرخ داد (.األَخَویِن.َوَقَعت عداَوٌة َبْیَن  .7
 : بهترین کارها را بخواه. ُأْطُلْب َخیَر األموِر. .8
 ای دانش آموزان )دو دانش آموز( برخی از اشیای ضروری را بیاورید. :یا طالباِن إْجِلبا َبعَض األشیاِء الضرورّیِة.  .9

 های بد فرار کنید.از همنشین :ُأْهُرْبَن ِمْن جلیساِت السُّوِء.  .10
 آهو بار دیگر تالش کرد خارج شود. : حاَوَلِت الغزالُة الُخروَج َمّرًة أْخَری. .11
 چایی داغ ننوش.: ال َتْشَربی شایًا حارًّا.  .12

5/ 

                 ازبین کلمات داده شده نام تصاویر زیر را انتخاب و در حای خالی بنویسید.  ) دوکلمه اضافی است.(   ـ  2

 ، الِعبوَن ، َوَلداِن ( ِعَنب  )  ُمجاِهدوَن ، 

       مجاهدون                                        عنب                     
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  ( است اضافی کلمه دود . ) بنویسی هم کنار دو به دو را متضاد و مترادف کلماتالف( ـ  3
 شقاوة  / فجأًة / المخزن / سعادة  ()   الساعة / َبغتًة / 

 سعادة   ≠  شقاوة ...      ...فجأةً  .....  =  ...َبغتةً  .....            

 هایی را که خط کشیده شده بنویسید. معنی کلمهب (  ـ

عُ و ظنَّ أنَّ الحمامَة  َثقیُل السمعِ هو   ـُه علی الخروِج. ُتَشجِّ

 کندتشویق میکم شنوا                         

5/ 

  ؟دور آن خط بکشید  است ناهماهنگ کلمات سایر با کلمه کدامـ 4

  َمرَضی                  ُمدرِّسفاّلح            ُمهنِدس                 (1
 ضاِرب                  َمشهود                  َمعبود           مظلوم (2

 قواعد 

5/ 

 

 را بنویسید.      ع م ل () « یَتَعامَلُ » و حروف اصلی کلمه     مَفْعُول () « مَرْحوم » وزن کلمه ـ  5

 

 

1.5 

 با انتخاب فعل مناسب جمالت را کامل کنید.ـ  6

 َکَتُبوا                  َیکتبوَن                ساعٍة.   َبعدَ الف( الطُّالُب ....... واِجباِتِهم 

    َذَهبَ          َسیذهب                    .       أمسِ  العلمیَّةِ  ......الی السَّفرةِ  ب( المعلمُ 

 ونَ ْعَملُ یَ         ِفی الَمْصَنِع.                          َیْعَمُل                ج( َصدیُقنا ......

 ُانظرنَ        ُانُظری                 إلی الُمستقبِل.                    ..... د( یازمیالِتی ،

 ِاْبَتسمي       ِابتِسموا              للحیاِة.                            ه( أیُّهاالناُس،......

 ال َتْجَعْل          ال َتْجَعلی                    َأماَم الِجْسِر.           َسّیاَرَتکِ  ی،.....تو( َصدیق
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 12آموزش و پرورش منطقه 

 

 متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی مدرسه
 

 .....شماره : ............................. (96-1395) ترم اولامتحانات پاسخنامه  ...........نام و نام خانوادگی:............

 آقای حسینینام دبیر:  عربیمتحان: ا کالس:  ................ نهم       پایه:
 اریخ امتحان: ت

      6 / 10/95 
 

 

 

 واحد )حافظ(

 مهارت درک و فهم

1 

 ـ با توجه به تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید.  7

 

            أین الطالُب؟  (2                                           الساعة اآلن ؟ کم  (1

 

 خلف الشجرة              التاسعة     
 

         

 

2 

 های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید. ـ درستی یا نادرستی جمله 8

 مکاٌن َیعُبره الناُس .                                  درست                 نادرست الجسرُ  .1

 الشباُب الذیَن ما وصلوا إلی سنِّ البلوِغ و هم أطفال.         درست                 نادرست .2

 نادرست          درست          الکلُب َحَیواٌن َیحُرُس أمواَل الناِس .                        .3

 الُمستشفی مکاٌن ُمَجهٌَّز للتعلیم العالی.                      درست                 نادرست .4

        

 گزینه ای ترجمه چند 

5/ 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.
  ُهنا. کِ جَعلي َحقیَبتَ إَحبیَبتي،  یاالف ـــ  

 دهی. ( ای دوست من، کیف را اینجا قرار می2ای دوست من، کیفت را اینجا قرار ده.                   (1
  أال إّن َوعَد اهلِل حقًّ و لکنَّ أکثَرهم ال َیعلموَن .ب ــــ 

 .دانیدبدانید وعده خدا حق است ولی شما نمی (1

 دانند.بدانید در حقیقت وعده خدا حق است ولی بیشتر آنان نمی  (2
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1 

 

 یک کلمه اضافی است (« ب » در ستون  )       صل کنید.و« ب » را به ستون  « الف » کلمات ستون

 ستون ب                     ستون الف                                                               

          المصیر                   الُمشاةعبوِر َمکاٌن مناسٌب لـ                               

 الخریف      الشَّخُص اّلذی الَیسمُع جّیدًا              ـ                      

 ثقیُل السَّمع                       ـ  عاقبة اإلنسان فی حیاتِهِ                         

 الرصیف     ـ  فصل یأتی قبلَ الشتاء                                                

 الصیف                                                                     
 

 موفق باشید       
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 مهر مدرسه

01/0931/       :تاریخ  (دوره اول متوسطه) -سرای دانشپسرانه دبیرستان    باسمه تعالی 

ترم اول*   منهپایه  * عربی  :درس       3/             : کالس  :نام و نام خانوادگی  

تو خشنود باشی و ما رستگار       خدایا چنان کن سرانجام کار   

 
دقیقه 11  :زمان  :شماره    

 سواالت شمارک

57/0  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7/0  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7/0  

 

7/0  

 

1 

 

 

 (کلمه اضافی است 2) .ام هر تصویر را از میان کلمات داده شده انتخاب کنیدن -1

 (کلمه اضافی است 2). واژه های مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید -2

 .ترجمه های ناقص را کامل کنید-3

 .ترجمه درست را انتخاب کنید -4

   

   

 .جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید -7

 

 .فقط معنای واژه های مشخص شده را بنویسید -6

 .کلمه نا هماهنگ در هر ردیف را مشخص کنید -5

 

 .موارد خواسته شده را بنویسید -8
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7/1  

 

 

 

 

 

57/0  

 

 

 

7/0  

 

 

57/0  

 

 

 

 

7/0  

 

 

 

 .کنید را انتخابگزینه درست  با توجه به مفهوم جمله، -9

 .گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید -10

  

   

        

   

       

  

 (کلمه اضافی است 1). هر کلمه را در جای مناسب آن در جدول قرار دهید -11

 .ضمیر مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید -12

 

 

 .متن زیر را خوانده سپس به سواالت پاسخ دهید: درک مطلب -13

.با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید -14  

                                                 
 

 نمره مستمر نمره ورقه امضاء دبیر

 با آرزوی موفقیت
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 ردیف کلید سواالت بارم

 

    

 

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

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

 

 

ام و نام خانوادگی:ن  

منهپایه و رشته:  

:شماره داوطلب  

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 11مدیریت منطقه 

  دبیرستان دوره اول دخترانه

59-69امتحانات ترم:   اول        سال تحصیلی:  

عربی نام درس:  

6/10/95تاریخ امتحان:  

00:8ساعت امتحان:  

دقیقه 60مدت امتحان:  
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