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نمره

) مهارت واژه شناسی ( دو نمره

.8

در جمله " ينظر الَُيار بزجاجة العُر ي سيارة

اأجرة  " .نام هر تصویر را یافته و در نقطه چین بنویسید :

..........................
.5

.9

کلمهی مناسب برای هر گروه را از داخل کمانک انتخاب کنید  (:یک مورد اضافه است )

کلب  ،فرس  ،ذئب ) ................ ( ،

( انظروا  ،حداد  ،ثعلب )
اجعل  ،اهربن  ،ارحا )...................( ،

با توجه به متضاد یا مترادفِ کلمات ،به موارد زیر پاسخ دهید :

متٌاد حرب
.4

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

صباح  ،ص َحة  ،صلح

مرادف تناول

رب  ،أکل  ،أَعمة

فقط واژه مشخص شده را ترجمه کنید :

أراد مسافر تسليم نقوده ) ......................... ( .

عليکم بالـمحاولة ) ............................ ( .

./2
./2

./2
./2

) مهارت ترجمه ( هفت نمره

احادیث زیر را ترجمه کنید :

.2
.

.

الف ) الحياء حسن ولکن ي النِساء أحسن .
ب ) من دفع غٌبه دفع الله عنه عذابه .

5

جمات زیر را ترجمه کنید :

الف) َخ احد الُاب بغتة  :تلک سفینة حرب َية .
ب) وًع امصباح الکهربائی ي عربة بٌائع القُار.
ج) کنت أشتغل ي امتحف الجميل ي محافظة إصفهان .
د) يوجد فيتامن " إ " ي ن ٍ
باتات کامشمش و الجزر .

4

ترجمه ناقص را کامل کنید :

الف) بعد تصادم ،رقد ي الـمستشفی الـمج َهز  .بعد از تصادف در  ................مجهز بسری شد .
ب) الـمد ِرسة امت نفسها وغ ََت َريقة تدريسها  .معلم خودش را  ...........و روش تدریسش را تغییر داد.
ادامه سواات در صفحه ی بعد
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.1

نمره

ترجمه درست را انتخاب کنید :

۞ فبأ ِی شی ٍء نسرجع الباد منک ؟!

./2

الف) پس چرا باید من کشور را از تو پس بگیرم ؟
ب) پس با کدام چیز کشور را از تو پس بگیریم ؟

۞ إنا ا نٌيع أجر من أحسن عما .الف) هانا ما تباه می کنیم پاداش کسی که کاری را نیکو انجام دهد .
ب ) هانا تباه می کنم پاداش کسی که کاری را نیکو انجام می دهد .
) مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( دو نمره

.3
.81

فعل های ماضی و مضارع را در عبارت زیر مشخص کنید.

" قالت الحامة للغزالة  ":أنت تقدرين علی الخروج بسهول ٍة " .

./2

جدول زیر را کامل کنید :

کلمه
انبساط
.88

فعل ماًی

فعل مٌارع

وزن

حروف اصلی
ب-س-ط

وزن
فعيل

کلمه
ثقيل

حروف اصلی

./2

برای جاهای خالی فعل مناسب انتخاب کنید :

اتکتب
يشکران
اتظهرن
سوف نُبع

اکتبي
الف) يا زميلتي  ............. ،واجباتک .
تشکرون
ب) التلميذان کانا  ..................ربَها.
ج) یا أخواي !  ...............بدون حجاب  .اتظهري
د) أنا  ..............الصور الجميلة ي امُبعة .سوف أَبع

8

)مهارت درک و فهم( سه نمره

.85

صحیح یا غلط بودن هر جمله را بر اساس واقعیّت معلوم کنید.

الف) التَلوين إعُاءاألوان لشی ٍء.
ب) البکاء جريان قُرات ال َدمع من الحزن فقط .
ج) البُاريَة مخزن الـمواد الکيمیاويَة ي السيارة .
الَاب لفريٌة دین َي ٍة.
الصوم إمتناع من الَُعام و َ
د) َ

ص
ص
ص
ص

ادامه سواات در صفحه بعد

غ
غ
غ
غ
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.89

باشماره گذاری درستون « ب» پاسخ مناسب ستون « الف » را بنویسید(:یک مورد درستون «ب»اضافه است)

8
5
9
4
.84

نمره

" الف "
وقت نهاية ال َنهار و بداية اللَيل
باد کبَة جدا ي رق آسيا
مکان عبور الناس من النَهر أو الشارع
حفرة عميقة فی اأرض فيها ماء أو غَه

متن زیر را با دقت بخوانید و به سواات پاسخ دهید:

"ب"
الجس
امساء
البئ
الصباح
َ
الصن

8

الصف التاسع .اسمي راًية  .ل صدیقة  .اسمها فاَمة .نحن زمیلتان من مدینة إصفهان  .فاَمة
" أناتلمیذة ي َ
تقول داما  :أنا ذکیة جدا ولکن عندما تد ِرس الـمعلِات ،اتسمع کامه َن و اتکتب واجباتها جیدا .ي یوم اإمتحان
،أخذت ورقة وبدأت باإجابة ولکن ماکتبت شیئا ،ذکرت هذا الـمثل  (( :من زرع ،حصد" . )) .
8
أی صف هاتان ال َزمیلتان؟ .................................................
الف )ي ِ

ب )ماذا کانت تقول صدیقة راًية داما ؟ ......................................................

ج ) فاَمة تلمیذة ناجحة  .ص

غ

د ) فاَمة تعیش ي مدینة إصفهان  .ص

غ

)مهارت مکالمه( یک نمره

 .82با توجه به تصویر پاسخ صحیح را انتخاب کنید :

.8

أين يعيش هذا الحيوان ؟
الف) ي القریة
ب) ي الغابة

به دو سوال زیر پاسخ دهید  ( :در یک یا دوکلمه )

متی ينام هذا الولد ي ک ِل الليل ؟
الف) ي الساعة التاسعة و النِصف
ب) ي الساعة العارة و النِصف

الف) کم عدد الکتب ي حقيبتک ( حقيبتک ) ؟ ........................
ب ) لاذا تذهب ( تذهبن ) الی امدرسة ؟..........................
موفق وپیروز باشید

./2

./2

راهنای تصحیح سواات امتحانات
هاهنگ استانی دانش آموزان  ،داوَلبان
آزاد و مدارس آموزش از راه دور

اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان
اداره سنجش
مدیریت آموزش و پرورش
.............................

نام درس :عر5ی
تاریخ امتحان8931/ / :
پایه نهم شهریور ماه 8931

نظر همکاران در تصحیح محرم است.
رديف
 .8سیارة اأجرة – َيار (هر مورد ) ./52
 .2ثعلب  -انظروا (هر مورد ) ./52
 .9صلح  -أکل (هر مورد ) ./52
 .خواست – تاش کردن (هر مورد ) ./52
 .الف )رم ( حیاء) خوب (نیکو ) ولی در زنان خوبر (نیکوتر) است  ( .هر جمله  8مره )
ب ) هر کس خشمش را دور کند خدا از او عذابش را دور می کند .
 .الف ) ناگهان یکی از دانشجویان فریاد زد  :آن یک کشتی جنگی است  ( .هر جمله  8مره )
ب ) چراغ برقی را در واگن کااهای قُار قرار داد .
ج ) در موزه ی زیبا در استان اصفهان کار می کردم .
د ) ویتامین آ در گیاهانی مثل زرد آلو و هویج وجود دارد .
ب ) مامت کرد ( رزنش کرد ) (هر مورد ) ./52
 .الف ) بیارستان
جمله دوم  :الف (هر مورد ) ./52
 .1جمله اول  :ب
(هر مورد ) ./52
.3
فعل مٌارع
فعل ماًی
تقدرين
قالت
.81
.88
.82
.89
.8
.8
.8

حروف اصلی  :ث – ق – ل (هر مورد ) ./52
وزن  :انفعال
(هر مورد ) ./52
ب ) يشکران
الف ) اکتبی
د ) سوف اَبع
ج ) اتظهرن
(هر مورد ) ./52
ب ) نادرست
الف ) درست
د ) درست
ج ) نادرست
اعداد صحیح به ترتیب از باا به پایین(  ) 9-8 -4 - 5می باشد ( .هر مورد ) ./52
(هر مورد ) ./52
ب ) أنا ذکیة جدا
الصف التاسع
الف ) ي َ
د)ص
ج)غ
(هر مورد ) ./52
عکس اول  :فی الغابة
عکس دوم  :فی الساعة العارة و النِصف
با توجه به کتاب راهنای معلم این سوال واگرا می باشد و هر جوابی می تواند درست باشد

مره

