
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 10/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  عربی آزمون درس :

 

 دقیقه 60مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  نهم پايه:

 2از    1صفحه:   98دی ماه  - دوره اول متوسطه -آزمون های نیمسال اول  جعفرآقای نام دبیر: 
  

 شماره صندلي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 نمره تجديد نظر .......................................      امضاء دبیر    امضاء دبیر       نمره با حروف: ................................................ نمره با عدد .................       

 

 بارم  شماره

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله 1

 الف( سعیدٌ قَسَّمَ المزرعة إلی نصفین بذلک النهر

 ب( اُکتُب لَنا فی هذه الدنیا حسنة و فی اآلخرة

 اَنصحُهم لعبادهج( إنَّ احبَّ عبادِاهللِ إلی اهلل 

 د( إذا سألک عبادی عنّی فانّی قریبٌ

 ( اَذکرُ ربّی عند قیامیه

 و( یبتدی العام الدراسیّ الجدید

 ی( حدثَ التصادمُ اَمامی

5/6  

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 2

 اعَجزُ الناس مَن عَجَزَ عن اِکتسابِ االخوان -1

  آوردن یاران ناتوان باشند.الف( مردم ناتوان کسانی هستند که از بدست 

  ترین مردم کسی است که از به دست آوردن یاران ناتوان شد.ب( ناتوان

 ربِّ إنّی ظلمتُ نفسی فاغفِرلی. -2

  الف( پروردگارا قطعاً من به خودم ستم کردم پس من را بیامرز.

  کند پس من را خواهد آمرزید.ب( پروردگارم به من ستم نمی

1 

 تصویر را به عربی زیر آن بنویسید.نام هر  3

 «طائر –الغزالة  –الذئب  –طائرة » 

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

5/0  

 اضافی است(کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید. )دو کلمه  4

 «بحقُ –بغتةً  –صعب  –فجأة  –رجاء  –جمال » 

..................... = ..................... ..................... = ..................... 

 

1 



 10/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  عربی آزمون درس :

 

 دقیقه 60مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  نهم پايه:

 2از    2صفحه:   98دی ماه  -دوره اول متوسطه  -آزمون های نیمسال اول  آقای جعفرنام دبیر: 
 

 کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 5

 شبیاًاصنع جداراً خ رجاءً المخزنعندی اخشابٌ کثیرةٌ فی 

 

5/0  

 کلمه متفاوت از نظر معنی را مشخص کنید. 6

 شرطیّ  رصیف      ممرّض  عامل   -1

 شمس    کوکب   حَطَب   قمر    -2

5/0  

 را بنویسید. « مشهود» و حروف اصلی کلمه  «صاحب»وزن کلمه  7

 

5/0  

 در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید. 8

 یزرعون  یزرعن   فی الربیع رزالّ( هوالء الفالحون ..................... 1

 سنذهبُ  ذهبنا     ( نحنُ ..................... الی مکتبة المدینة غدا2ً

 قَسَّم       قَسَّموا    ( سعیدٌ ..................... المزرعة الی نصفین.3

 اُکتُبی     کَسَبتَ    ( یا اُختی ..................... واجباتِکِ بدقةٍ.4

 تلعبینَ         نلعبُ  ( هل اَنتِ ..................... مع زمیالتِکِ؟5

 اِجلس      یجلس    ( یا ولدی رجاءً ..................... هناک6َ

5/1  

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. 9

 نجعلُ و نحفظُ فیه اشیاء مختلفة  انٌمک  الرصیف   -1

 جانبُ مِن الشارع لمرور الناس  المَساء    -2

 وقتُ نهایة النهار و بدایة اللّیل  المخزن  -3

 هو الذی یبدأ یومَه بذکر اهلل  البکاء    -4

 المُسلم  -5

1 

 درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید. 10

 نادرست  درست   الجسرُ مکانٌ لعبور السیّارات  -1

 نادرست  درست   بعد تصادم السیّارتین یأتی مدّرس الکیمیاء  -2

 نادرست  درست   الملعبُ مکانٌ یلعبُ فیه الریاضیُون -3

 نادرست  درست   الدموع قطرات الماء الجاریة من السَّماء -4

1 

 های زیر پاسخ دهید.با توجه به تصویر به پرسش 11

   

 

 

          

 .................................. بِمَ یسافرُ المسافرین الی مکة؟ -2  ................................ کتاباً فی الصورة؟کم  -1

1 

 15 جمع نمره 

 


