باسمه تعالي
نام درس :عربی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

نمره کتبی:
ردیف

اداره سنجش

نمره شفاهی -عملی:

تاریخ امتحان89/5/21 :

مدت امتحان 06 :دقیقه
سواات در  3صفحه

نمره
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مهارت واژه شناسی  :با توجه به کلمات داخل پرانتز نام هر تصویر را زیر آن بنویسید 5(.کلمه اض3فی است).
( الکهرب3ء –الح3سو– -4الَُی3ر -البُ3ریَة)
/

.................................. :4
الف.................................:
السنة الدراس َیة مزدحمة.
ترجمه کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید.ک3نت الشَ وارع فی بدایة َ
کلمات متضاد و مترادف را کنار هم بنویسید (.دو کلمه اض3فی است)
( بنین ،حسن الخلق ،سع3دة ،رف ،اواد ،شق3وة )

الف).................. ≠ ...................

................. =...................)4

در هر ردیف کلمه ناهماهنگ( از جهت دستوری یا مفهومی) با سایر کلمات را مشخص کنید.

الف) اْات الصن3ع َیةO
)4سی3رة ااجرةO

اسو ٌة حسن ٌةO
ح3فلةO

َ3ثیل العلاءO
َ3ئرةO

مهارت ترجمه :در کدام گزینه تمامی واژه ها با یکدیگر ارتباط معنایی و مفهومی دارد؟

الف:بنفسجي ،اخض ،افتح O

مخَ ٌع صغی ٌرO
َ3ئرO

:4م3ء ،ش3ی ،عصیر الف3کهة O

/
/
/

/

ترجمه ی درست را انتخاب کنید.

 ) 1اشکرک علی توضیح3تک المفیدة.
الف :به خَ3ر توضیح3ت مفیدت از تو متشکرمO.
 :4از تو تشکر می کنم ،توضیح3تت مفید است O.
)5ان 3ا نضیع اجر من احسن عما.
الف :هان 3خداوند پ3داش افراد نیکوک3ر را تب3ه می کندO.
 :4هان 3م 3پ3داش کسی را که ک3ر خوبی انج3م داده تب3ه می کنیمO.

/

ترجمه ناقص را کامل کنید.

الف :امدرسة عَُرت نفسه 3بذلک العُر .خ3نم معلم عُر زد  ..........را ب 3آن عُر.
 )4اج 43الجنود :ف3تین 3و ش3هدن3کم .رب3زان جوا 4دادند :پس.............و شا را مش3هده
کردیم.
ادامهی سؤاات در صفحهی بعد

/

نام درس :عربی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

نمره کتبی:
ردیف

اداره سنجش

نمره شفاهی -عملی:

تاریخ امتحان89/5/21 :

مدت امتحان 06 :دقیقه
سواات در  3صفحه
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نمره

جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف) َلبت منه 3الحضور ي حفلة زواجه)/52(.3
 )4انکَت احدی زج3ج3ت ي امُبعة)/52(.
ج)بدا العدو ب3لغ3رات اللَیل َیة)/52 (.
د)ش َجعن 3فریقن 3الف3ئز ي نه3یة امس3بقة)/52(.
ه)هو ْ َن انَ الحامة تشجعه علی الخروج(.ا)
آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

الف)ا تحزن انَ الله معن)/2(.3
 )4احب الَُع3م الی الله م 3کُت علیه اایدي)/52(.
ج) ا تنظروا الی کُة صاتهم)/2(.

/

مهارت شناخت وکاربرد قواعد  :موارد خواسته شده را بنویسید.

الف)وزن کلمه «خ3دم»)...........(:

برای جاهای خالی فعل امر و نهی مناسب قرار دهید.

/

 )4حروف اصلی«مفتوح».)............(:
ا تدخي  Oا تدخلنO
اشکرا O
اشکري O
استلم O
ا تستلم O

ف.
الص َ
السیدات! َ ............
الف) ایَتهَ 3
 )4ی 3بنتي!  ............ربَک.
ج) ق3ل الق3ي«هذا مفت3ح الصندوق........... .نقودک».

/

در جمله زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید.

المهندسون درسوا ي الج3معة و یعملون ي امختب.
 )5فعل مض3رع()..............
)1فعل م3ضی()..........

/

جای خالی ترجمه با کدام گزینه کامل می شود؟

ک3ن العال یصنعون بیت .3ک3رگران خ3نه ای . ...............

الف) می س3زندO

 )4می س3ختند O

/

هر کلمه را به عبارت مربوط به آن وصل کنید( .یك کلمه اضافی است)

ئیي لتقدم الصن3ع3ت الجدیدة.
الف) سب ٌب ر ٌ

 )1ال َتلوین

 )4الشَ خص الذي یعرف الُرق و اام3کن.

 )5ال َرسم

ج) اعُ3ء االوان لشیء.

/

) الکهرب3ء
) الدَ لیل
ادامه سواات درصفحه بعد

نام درس :عربی

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان 9 :صبح

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام پدر:

نمره کتبی:
ردیف

اداره سنجش

نمره شفاهی -عملی:

تاریخ امتحان89/5/21 :

مدت امتحان 06 :دقیقه
سواات در  3صفحه

نمره
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در جای خالی از کلمات داده شده انتخاب کنید(.دو کلمه اضافی هست)

/

(مومن ،الجزر ،مؤمنون ،الحلیب امجفَف)
 ............ :4مفیدٌ للعین.
الف :جنود ایران جنو ٌد. ............
درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت بنویسید.

الف :ا یشکر الله من ا یشکر الن3س.
السمکة ي البحر ،عم ٌل سه ٌل.
 :4ي ای3م امُر و الریح صید َ
ج :المتحف مک3نٌ لقراءة الدروس.

درک مطلب  :متن زیر را بخوانید و به پرسشهای آن پاسخ دهید.

درستO
درستO
درستO

ن3درستO
ن3درستO
ن3درستO

/

ان3َ 3لب ٌة ي الصف الت3سع ،اسمي مریم .ي ثاث اخوات :نرجس و نَین و نوشین .نرجس و نَین
صغیرت3ن ،فا تذهب3ن الی امدرسة .و نوشین تخ َرجت من الج3معة قبل سنتین و اْن هی َبیب ٌة .نحن
نعیش ي مدینة اصفه3ن  .والدي ممر ٌض و والدي موَْ ٌ
فة .نحن ار ٌة ن3جح ٌة.
ٌ
ن3درستO
درستO
الصف الت3سع.
الف) مریم
َ3لبة فی َ
درستO

 )4نوشین تخ َرجت من الج3معة قبل سنة.

س َتةO

ج) کم عدد افراد هذه اارة؟

ن3درست O
خمسةO

د) م 3هی مهنة والدة مریم؟..........................
با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید.

الف)متی موعد اذان الظهر؟
الس3عة..............

به دو سوال زیر پاسخ دهید(.در یك یا دو کلمه)

الف:این آث3ر تخت جمشید؟.............
هلO
:4کیف ک3ن امتح3ن الیوم؟ س ٌ

 )4این الخلیج الف3رسی؟
............................
بO
صع ٌ

موفق وپیروزباشید

/
/
/

ردی
ف

به نام خدا

کلید سو2ات عر5ی نهم
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35رم

نظر همکاران در تصحیح محترم است

الح3سو)/52(4
مزدحمة=شلوغ()/52

الف) البُ3ریة()/52
الشَ وارع=خی3ب3ن ه)/52(3

بنین= اواد

3ثیلغر(الع)/52
الف َ≠:ص
کب
لاء ()/52
گزینه )/52(4
 ) 1الف()/52
ترجمه ن3قص را ک3مل کنید.
الف :خودش()/52

سع3دة ≠ شق3وة

3َ :4ئر (52سو)/ة = مث3لی()/52

)/52(4 )5
 )4آمدیم()/52

/
/
//
(4
)/52
/
/
/
/
/

جمله ه3ی زیر را به ف3رسی روان ترجمه کنید.
الف) از او حضور( )/52در جشن عروسی اش را( )/52خواست()/52
 )4یکی از شیشه ه )/52(3در چ3پخ3نه( )/52شکست()52
ج) دشمن( )/52حمات شب3نه را( )/52روع کرد()/52
د) تیم پیروزم3ن را( )/52در پ3ی3ن مس3بقه( )/52تشویق کردیم()52
ه) او گان کرد که( )/52کبوتر( )/52او را برای خ3رج شدن ( )/52تشویق می کند()/52

1

قُع(3هان )3خدا ب 3م3ست()/52
الف) ن3راحت(غمگین) مب3ش()/52
 )4محبو 4ترین(دوست داشتنی ترین)غذا( )/52نزد خدا آن است( )/52که دست ه 3بر آن زی3د ب3شند()/52
ج) 5ه زی3دی م3زش3ن (  )/نگ3ه نکنید( )/
موارد خواسته شده را بنویسید.
 )5مفتوح «ف /ت /ح»()/52
)1خ3دم=ف3عل()/52
برای ج3ه3ی خ3ي فعل امر و نهی من3سب قرار دهید.
ج) استلم ()/52
 )4اشکری()/52
الف) ا تدخلن()/52
یعملون= مض3رع()/52
درسوا = م3ضی()/52
 )4می س3ختند ()/52
ج=)/52(1
)/52( =4
الف= ()/52
 =4الجزر()/52
الف= مؤمنون()/52
الف= درست()/52
الف= درست()/52
د= موَْفة()/52

ج= ن3درست ()/52
ج= س َتة()/52

= 4ن3درست()/52
=4ن3درست()/52

 )5فی جنو 4ایران()/52

)1الواحدة()/52
الف =فی شیراز()/52
عب .هر کدام نوشتند ( )/52مره دارد
 =4س ٌ
هل ی 3ص ٌ

/
/
/
/

/

/
/
/

