بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :عربی
پايه :نهم

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

نام و نام خانوادگي:

مدت امتحان 70 :دقيقه

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر
كالس:

تعداد صفحه سوال3 :
محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

رديف

1

تاريخ امتحان97/10/03 :

بارم

متن سوال

جمله های زیر را ترجمه کنید.

0/5

الف .اَبداُ باسمِ اهللِ اُموری

2

ب .تلک سفینةٌ حربیّةٌ تَقتَربُ مِنّا

1

ج .کَتَبَ تالمیذٌ صحیفةً جداریّةً.

1

د .ربَّنا ال تجعلنا مَعَ القَومِ الظالمین.

1

هـ  .رَبِّ اِغفرْ و ارحمْ و انتَ خَیر الراحمین

1

و .اِنَّ اهللَ الیظلمُ الناسَ شَیئاً

1

ی .اَعجَزُ الناسَ مَن عَجَزَ عَن اِکتسابِ االِخوان

1

ترجمة درست را انتخاب کنید.
0/25

الف .اُنصُرنا عَلی القوم الکافرین
 .1بر گروه كافران من را ياری كن
 .2ما را بر گروه كافران ياری كن

ب .الجهلُ و الفقرُ یکشفانِ کُلّ عیبٍ

0/25

 .1ناداني و فقر هر عیبي را آشکار مي كند.
 .2ناداني و فقر همة عیب ها را آشکار مي كند.
3

0/5

نام هر تصویر را به عربی بنویسید.

( کَلب – اَسد – نهر –

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

حافلة )

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

نمره این صفحه
نمره با حروف ................................................ :نمره با عدد .................

امضاء دبیر

نمره تجديد نظر .......................................

امضاء دبیر

7/5
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دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

پايه :نهم

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر
نام و نام خانوادگي:

كالس:

مدت امتحان 70 :دقيقه
تعداد صفحه سوال3 :

بارم

متن سوال

كلمات مترادف و متضاد را دو به دو كنار هم بنويسید ( .يک كلمه اضافي است) .

( شَقاوة – طالبة – سعادة – تلمیذة – حزین
= ......................................................
5

محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

رديف

4

تاريخ امتحان97/10/03 :

0/5
)

≠ ......................................................

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

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

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید.

0/5

مَن سَأَلَ فی صغرِه ،اَجابَ فی کِبَرِه
6

کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنی ناهماهنگ است؟

 .1ریح 

مطر 

سحاب 

اَخَذَ 

0/25

 .2رصیف 

ممّر مشاة 

شارع 

مُوظف 

0/25

7

وزن کلمة « معروف » و حروف اصلی کلمة « اِنتظار » را بنویسید.

8

در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.

9

10

0/5

الف .اَیُّها التالمیذُ  ......................................................ربّکم ( تشکرون – تشکرنَ )

0/25

ب .یا اُختی!  ......................................................مُستقبلک ( صَنَعتِ – صنعتَ )

0/25

در جاهای خالی فعل امر یا نهی مناسب بنویسید.

الف .یا اِخوانی!  ......................................................آیاتِ اهلل ( اِحفظوا – اِحفظنَ )

0/25

ب .یا اُخت!  ......................................................مالبسکِ ( التلبسی – التلبسنَ )

0/25

ج .ایّها الرَجل!  ......................................................مِن البیت ( اُخرجْ – التخرجی )

0/25

د .ایتّها التلمیذتان  ......................................................حَقِیبتَکما ( اِحمال – اِحملوا )

0/25

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید ( .یک گزینه اضافی است).
الصیّن

عاقبة االنسان فی حیاته

0/25

البکاء

مجموعة مِن الریاضیّین

0/25

المصیر

حیوانٌ یحرسُ اَموال النّاس

0/25

الکلب

بالدٌ کبیرةٌ جداً فی شرق آسیا

0/25

الفریق
نمره این صفحه
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11

تاريخ امتحان97/10/03 :

كالس:

مدت امتحان 70 :دقيقه
تعداد صفحه سوال3 :
محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

با توجه به متن گزینة های مناسب را انتخاب کنید.

کانَ حمیدٌ و سعیدٌ اَخوینِ فی مزرعةِ قمحٍ .فی اَحدِ االیّام وَقَعَت عَداوةٌ بَینها و غَضِبَ االخُ االکبرُ « حمید » علی االخ
االَصغر « سعید » و قال له « :اُخرُج مِن مزرعتی » و قالت زوجة حمیدٍ لزوجةِ سعیدٍ « :اُخرجی مِن بیتنا »  ،سعیدٌ قَسَّمَ
المزرعة الی نِصفینِ بذلک النَهر .فَطَلَبَ االخ االکبر مِن النجّار صُنعَ جدارٍ خَشَبیٍّ بَینَهما.

12

13

الف .االَخ االکبرُ سعید و االخُ االصغرُ حمید

درست 

نادرست 0/25 

ب .طلب االخ االکبرُ مِن النجار صُنع جسرٍ خشبیٍ

درست 

نادرست 0/25 

ج .سعیدٌ قَسَّم المزرعة الی نِصفینِ بذلک الجدار.

درست 

نادرست 0/25 

د .کان حمیدٌ و سعیدٌ اَخوین فی مزرعة رُزّ .

درست 

نادرست 

0/25

درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.

الف .العلمُ اصلُ کل خیرٍ و الجهلُ اصلُ کلّ شرٍ

درست 

نادرست 

0/25

ب .الجسرُ مکانٌ یرقُد فیه المرضی للعالج

درست 

نادرست 

0/25

ج .بعدَ تصادُم السّیارتین یأتی شرطیّ المرور

درست 

نادرست 

0/25

د .الدموع قطرات الماء الجاریّة مِن السَّماء

درست 

نادرست 

0/25

با توجه به تصاویر به پرسش های زیر پاسخ دهید.
0/5

الف .کَم کتاباً فی هذه الصورة؟

0/5

ب .ما هذا؟

جمع نمره
اقادم و عمل لکید رس یند هب هر موفقیتی اتس "اپلبو پیاک سو"
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