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10/94/:تاریخ امتحان 
دقیقه45:مدت امتحان 

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
پرورش شهرستان قدسمدیریت آموزش و

عرفاندبیرستان 
دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

بارمسئواالت سؤال

واحد

.جمله هاي زیر را به فارسی ترجمه کنید

.أَبدأُ بِاسمِ اللّه کَالمی.1

2.لتلَّامیذۀَ لاللّازم اإلشارات رورِ و شَرَحالم شُرطی جاء.

3. قال النّجار : سورهاجنعصل الذَّهاب لَیکَثیرةٌ باقیۀٌ ، ع.

)اصبروا إنَّ اللّه مع الصابرینَ .( 4

5.رهبفی ک أَجاب ، غَرِهأَلَ فی صنْ سم.

6.دجو ، دجو شیئاً و نْ طَلَبم

العلم أَصلُ کُلِّ خیرٍ و الجهلُ أصلُ کُلِّ شَرٍّ.7

7

اثنان

.انتخاب کنیدترجمه درست را 
1.  ن اللّهعمۀٌ مالنّاسِ إلیکُم ن جوائإنَّ ح

استفع نیاز مردم از نعمت هاي خداوند حتماً ر: بقطعاً نیازهاي مردم به شما نعمتی از خداوند است: الف

2.لملَی اإلنفاقِ إلَّا العع نقُصی کُلُّ شَیء

هر چیزي با انفاق کم می شود مگر علم و دانش: بعلم و دانشهمه چیز با انفاق زیاد می شود حتی: الف

5/0

ثالثۀ

)الفَرَس / الثَّعلب / العصفور / الذِّئب )       ( دو کلمه اضافه است . ( نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید
 .......................کاریوانٌ م5/0طائرٌ صغیرٌ............................. .                               ح

5/0. فی دروسکُمالمحاولَۀِ، علَیکُم بِشَبابیا .کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنیدأربعۀ

خمسۀ
)قُبح / طالب / شَقاوة / حزین / سعادة / تلمیذ ( ) دوکلمه اضافی است ( . کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید

 ..................≠       ..................        ، ..................=..................
1

ستۀ

در هر ردیف ، کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟
شَراب            شاي           جارماء     : الف
أَرزق         أَحمر             افتح             أَخضر: ب
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بارم)صفحه دوم(سئواالت                                             سؤال

5/0.بنویسیدرا ) تَعلیم ( و حروف اصلی کلمه ) حاکم ( وزن کلمه سبعۀ

ثمانیۀ
.در جاهاي خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید

تَحملُ             یحملون.       حقائبهم بِفَرَحٍ................ هم : الف
لَعبتلَعبتُم  .                کُرَةَ القدم الیوم................... یا طُلّاب ، أَ أَنتُم : ب

5/0

تسعۀ

.در جاهاي خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید
اسمع            اسمعوا.                کَالم مدرسنا..................... یا أخی .1
احمالاحملْ      .            هذه المنضَدة.................... یا صدیقانِ .2
التَجعلْ          التَجعلونَ.             حقیبتَک هنا..................... یا حبیبی .3

75/0

عشَرَة

.درستی یا نادرستی هر جمله را براساس واقعیت معلوم کنید
............................المخزنُ مکانٌ نجعلُ و نَحفظُ فیه أَشیاء مختلفۀً  .1
.........................الفلّاح یعملُ فی المزرعۀِ و الموظَّف یعملُ فی اإلدارةِ .2
................................الصحیفۀ جانب من الشارع لمرورِ النّاس .3
...............................أَنا طالب فی الصف التّاسع .4

1

أحد 
عشَرَ

.با توجه به تصاویر به پرسش هاي زیر ، پاسخ کوتاه دهید
فی أَي علمٍ هذا العالم معروف؟                                      یا تلمیذُ ، کیف حالُک ؟

.........................                                                  ..........................
5/0

اثنا 
عشَرَ

)یک گزینه اضافه است ( هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید 
حیوانٌ یحرُس أَموالَ النّاسِکُرَةُ القَدم                       . 1
ریاضَۀٌ یلعب فیها أَحدعشَرَ العباًالمستَشفی                     . 2
شَیء ضروري للحیاةِ ، نَشرُبه و ال لَونَ لَهمیاه                              . 3
مکانٌ مجهزٌ لفَحصِ المرِضَیجامعۀ     . 4
	کَلب. 5 	

1

ۀثالث
عشَرَ

.با توجه به متن، گزینه درست را انتخاب کنید) درك مطلب ( 
ستَروها لصید فی یومٍ من األیامِ جاء ستَّۀُ صیادینَ و حفَروا حفرةً عمیقۀً ثُم .کانت مجموعۀٌ من الحیوانات فی غابۀٍ

دةَ.الحیواناتساعفرةِ فَطَلبا المو غزالۀٌ فی الح ثَعلب قَعلخروجِ.وو الغزالۀُ ل لَ الثعلبن . حاوم خَرَج قائقَ الثعلبد عدب
.الحفرةُ ولکنَّ الغزالۀَ یئست و بقیت فی الحفرةِ 

ستَّۀخمسۀ             کَم صیاداً جاء الی الغابۀِ؟               .1
الغزالۀُ و الثعلب                   الغزالۀُ و الکَلبمنْ وقَع فی الحفرةِ؟                       .2
نَعم                 الهل خَرَجت الغزالۀُ من الحفرةِ؟               .3
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