
 

 

 باسمه تعالی دقیقه 54: وقت آزمون

 

 عربی، زبان قرآن سئواالت درس:

 نام ونام خانوادگی:  :ساعت برگزاری

 نام مدرسه :سرای دانش)دوره اول( :تاریخ امتحان

 نهمپایه تحصیلی:    :تعدادسئوال :تعداد صفحه

 نمره باحروف:                                                   نام ونام خانوادگی دبیر و امضا:                                                        نمره با عدد:                           

  سوال بارم

4 

 عبارت زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 بِاسْمِ اهللِ أُموری ؛ فَاسْمُ إِلهی، زادَ سُروری أَبْدَأُالف( 

  شَرَفُ الْمَرْءِ بِالْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ ال بِالْأَصْلِ وَ الّنَسَبِ ب(

  ج( إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَّنّی فَإِنّی قَریبٌ

 خداوند  د( اِثّْنانِ ال یَّنْظُرُ اهللُ إِلَیْهِما: قاطِعُ الرَّحِمِ وَ جارُ السّوءِ

 : مَصیرَکَ اِقْبَلْ! تُحاوِلُ؟ لِمَ تَقْدِرُ، ال أَنتَ ه(

0 

4/1 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

 وَ اکْتُبْ لَّنا فی هذِهِ الدُّنیا حَسَّنَهً وَ فِی اَآلخِرَهِ

 

2 

 3    ≠   رَخیصَة                        =  رَأی     .( قرار دهید=        ≠در جای خالی عالمت مناسب) 4/1

 5 : أَیّامٍ لِثاَلثَهِ ضَیفی أنتَ    :             قَمْحٍ مَزْرَعَهِ فی کانا هُما معنای کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید. 0

 4 (○رأَخضَ      ○ اِفتَحْ      ○أَحمَر      ○أَزرَق) (○لَیالی       ○أَیّام     ○غابَة      ○شُهور ) کلمه ناهماهنگ را پیدا کنید. 4/1

4/0 
 ریاضیّونَ                -وراقاَ-سَیِدات -مُدَرِسَتانِهر کلمه را در جای مّناسب قرار دهید. 

                             امکسّر  جمع         سالم مؤنّث جمع        سالم مذکّر مؤنّث             جمع مثّنّای 
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 7                           یَتَخَرَجُ: یتفعل                  : هسَعادَ                 :یَسْتُرُ    فاعل: عالِم  بّنویسی.وزن کلمات خواسته شده را  0

4 

 فعل مّناسب را در جای خالی قرار دهید.

    ( أنتما – )أنتَ                           التَکْذِبُ         ..........

       ( أنتُم– )هُنّ                                  وَصَلْتُم.........

 اُشْکُر( -اُشْکُری)                    رَبَکِ ..........التِلْمیذَهُ، أَیَتُهَا یا

 (اُنْظُروا– )اُنْظُرنَ            .الْمَطَرِ نُزولِ إلَی .............طُلّابُ، یا

 تَشْرَب( ال -تَشْرَبی ال)                        حارّاً شایاً یا بّنت،..........

 (تَصْعَدْ ال -یتَصْعَدْ: ..........                 )ال لِلثَعلَبِ حَمامَهٌ   قالَتْ
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  اشیدبموفق  04

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی
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