


 
 
 
 
 
 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم ترجمهمهارت 
 

1 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 علینا بالفرار. ال، نحن فی أمان فی عشّنا. الف)

 تهیئۀ المالبس المناسبۀ ألنَّ الجو فی یاسوج بارد. ب)

 کما تَعرفون أنا أطلب صالحکم دائماً؛ فَعلینا بالمهاجرة.ج) 

 جمیل و معناه جمیل أیضاً.آیالر بالتّرکیۀ بمعنی األقمار. إسم  د)

 فیرجع إلی والدته و یبحثُ عن الَحلّ.ه) 

3,5 

2 
 ترجمه  ناقص را کامل کنید.

 ..) الرّجال یجمعونَ الحطَب و یجلبونَ الماء: مردها   .........................جمع می کنند و آب .............................الف
0,5 

3 

 انتخاب کنید.ترجمه درست را 

 

 هوالء نساء یغسلنَ ساحۀ البیت. .1

 این زنان حیاط خانه را می شویند. الف)

 این ها زنانی هستند که حیاط خانه را می شویند. ب)

 

2. ۀ.هقرَؤنَ کل نصوصٍ فی السنۀ القادمیم س 

 هر متنی را در سال آینده خواهند خواند.الف) 

 خواهند خواند.همه متن ها را در سال آینده ب) 

 

 علینا بقرأَ دروسنا. 3

 برما واجب است درسمان را بخوانیم.الف) 

 .ما باید درس هایمان را بخوانیم ب)

1,5 

 نام و نام خانوادگی: ..........................
 شتمه مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................
 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:
 

 عربینام درس: 
 مهسا کاشی پور  نام دبیر:

 03/1400 / 03امتحان: تاریخ
 صبح 08: 00 ساعت امتحان:
 دقیقه 60مدت امتحان : 

 جمهوري اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي

 تهران 11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دبیرستان غیردولتی دخترانه سراي دانش واحد انقالب

 1400-1399سال تحصیلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 



  مهارت واژه شناسی 

1 

  نام هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

 

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

0,5 

2 

 اضافی است)کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید. (دو کلمه 

 )أحسن، خَیر، حیاة ،شَرّ، موت، أبعد(

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

0,5 

3 

 آن ها خط کشیده شده را بنویسید.معناي کلماتی که زیر 

 

 .................................................       الدمعأسرین بالکردیۀ بمعنی  الف)

 ..................................................               لنامسموح هل الجوال عب) 

0,5 

4 
 کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید.

 هاديءد)                    رجاءج)                     ذَکیب)               أمینالف)  .  1

 أکثَرد)                   أخضَرج)                    أفضَلب)                 أنفَع. الف) 2

0,5 

  اخت و کاربرد قواعدمهارت شن 

1 

 مورد) 4جمع را خط کشیده و نوع آن را بنویسید. (در میان جمالت، زیر اسم هاي مثنی و انواع 

 

 ت مسرورات فی البیتینِ.ب) کانَ                                       إخوتی ذَهبوا إلی الالعبینَ.الف) 

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

1 

2 

 و ضمیر منفصل آن را بنویسید. پیدا کرده فعل ها را در جمالت زیر

 : .......................................ضمیرفعل: ...................................                                    المسلمتانِ ترجعانِ إلی البیت. الف)

 : ........................................ضمیر فعل: ..................................                                      ستطبخینَ طعاماً لذیذاً الیوم. ب)

1 

3 

 در جالی خالی کلمه مناسب بنویسید.

 نَذهب) –ذَهبنا  –أینَ تَذهبونَ؟ ............................. إلی منظمۀ العمل.             (أذهب الف) 

 )تَسألنَ -تَسألُ  –یسألُ (                   .............................. الطالبات حول علم الکیمیاء.ب) 

 ) تسمعینَ –تسمع – سمعت(          أخت میثم هل.......................صوت المعلم بعد دقیقۀ یاج) 

1,5 



 
 
 
 
 

 ستَسجدانِ) –یسجدانِ  –(تَسجدانِ  أیتها المومنتان هل............................اهللا کلّ یومٍ.                  د) 

 تَنظُرینَ) –ینظُرونَ  -لماذا .................... إلی البعید؟ ألنَّنا باحثون.                        (تَنظُرنَه) 

 غَسلَ)  -یغسلُ –(غَسلَت  أخ سعید......................... السیارة أمس.                              و) 

  مهارت درك و فهم  

1 

 دقت بخوانید و به سواالت پاسخ مناسب دهید. متن را با

هو شَعرَ ». ساري«إلی مدینَۀ » طهران«من مدینۀ » آرین«بعد شَهرٍ من بِدایۀ العام الدراسی جاء تلمیذٌ  منَ الصف التّاسع بِإسم 

إلیه و بدأَ بِالحوار معه. هما یشعرانِ بِالسرور و الفَرَح من هذه  بالحزن فی األیام األولی. فی الیومِ الثانی منَ األسبوع جاء أحد زمالئه

 فی نفس الشارع.» هدف«و مدرستُهما » طَبرسی«الصداقَۀ. هذانِ الزَّمیالنِ ساکنان فی شارع 

1 . فص ؟»آرین«فی أي 

 ؟»هدف«إلی مدرسۀ » آرین«تی جائَ . م2

 ؟ام األولیفی األی» آرین«کَیف کانَ . 3

 ؟»آرین«من أینَ . 4

1 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 غلط   صحیح                                        فالحون یزرعون الرز و یحصدونَ القَمحالالف) 

 غلط       صحیح                                               شلّال مکانٌ یعیش العصفورة فیه.الب) 

 صحیح                غلط                                     وصفَۀ مکان یفحص فی المرضی.ج) 

 صحیح                غلط                                          .فی السنۀ حار فصل  لصیفا د)

1 

3 

 جاهاي خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 ...................................... :وم یوم االحد، کانَ بعد َغَد لیاالف) 

 ........................................ :لحفظ االسنانشَیء ب) 

0,5 

  مهارت مکالمه 

1 

 جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 ..............................................من أینَ أنت؟ الف) 

 هل تَلعبنَ کرة القَدم؟ ال، ...................................کرة المنضدة.ب) 

 ج) کم صفاً فی مدرستک؟ ...........................................................

1,5 

 15 جمع نمرات آزمون کتبی 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنماي تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 0,75 ما باید فرار کنیم. نه، ما در النه مان در امان هستیم.الف) 
 .0,75تهیه (آماده کرد) لباس هاي مناسب. زیرا هوا در یاسوج سرد است. ب) 
 0,75.همانطور که می دانید، من همیشه صالح شما را می خواهم. پس ما باید مهاجرت کنیم ج)
 0,75.زیبایی است و معناي آن هم زیباست آیالر به ترکی به معنی ماه ها است. نامد) 
 0,5.  پس به سوي مادرش برمیگردد و راه حل را جست و جو می کند ه)

 )0,25 (هر مورد می آورند    یزم/ هالف)  2

 )0,5( هرمورد        ب. گزینه 3 الف         ) گزینه2          ب) گزینه 1 3

 مهارت واژه شناسی 

 )0,25هرمورد  (   طباخ، فستانکلمات به ترتیب:  1

 )0,25(هر مورد    موت، حیاة متضاد:             خیر، أحسن  مترادف:  2

 )0,25( هرمورد  مجازب)      اشک  الف)  3

 )0,25( هرمورد        أخضرب)     رجاء   الف)  4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 )0,25( هر مورد إخوة جمع مکسر:             مسروراتجمع مونث:         العبینَلجمع مذکر: ا         بیتینِ مثنی: 1

 أنت/  ستطبخینب)       هما/  رجعانتالف)  2

 ) 0,25( هر مورد   غَسلَو)         تنظرنَه)         تسجدانِ د)      تسمعینَج)          تسألب)          نذهبالف)   3

 مهارت درك و فهم 

 )0,25( هر مورد  ن مدینۀ طهران. م4     شَعرَ بالحزن (المحزون). 3         بعد شَهرٍ من بِدایۀ العام الدراسی . 2    الصف التاسع. فی 1 1

 )0,25( هر مورد   صحیحد)         غلطج)   الف) غلط         ب) غلط     2

 )0,25( هر مورد       لفرشاةب) ا           ثالثاءالف) ال 

 مهارت مکالمه 

 )0,5( هر مورد    ج) أربعۀ              لعبنب) أنا من طهران/ أنا طهرانی  ) الف 1

 امضاء:   مهسا کاشی پور نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15:جمع بارم 

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

 1399-1400سال تحصیلی دوم سؤاالت پایان ترم نوبت  کلید د انقالب واح سراي دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 شتم. هعربینام درس: 
 مهسا کاشی پورنام دبیر: 

 03/03/1400 تاریخ امتحان:

 صبح 08:00ساعت امتحان:
 دقیقه60مدت امتحان: 



نمونه ســـواالت حاضر بر�رفته از آزمون های 
نهایـــی برتریـــن مـــدارس �شـــور می باشـــد.


