باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

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

نام پدر:

اداره سنجش

نمره کتبی:
ردیف

نمره شفاهی:

جمع نمره با حروف:

نام درس :عربی(غایبین مجاز)
تاریخ امتحان89/3/72 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 06 :دقیقه

سواات در  3صفحه

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:
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نمره

مهارت واژه شناسی(7نمره)

با توجه به کلمات داخل پرانتز نام هر تصویر را زیر آن بنویسید 2(.کلمه اضافی است).
/5
1

7

3

4

الف) .................................
فقط معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.

ب) ..................................
/5

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

/5

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

/5

مهارت ترجمه (2نمره)

5

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

/75

ترجمهی درست را انتخاب کنید.

6

/5

الف :ای قاضی ،قطعاً من نزد تو امانتی دارم.
ب :ای قاضی ،قطعاً تو نزد من امانتی داری.
الف :رنگ آمیزی اُتاق هایم را با رنگ های آرام کننده دوست دارم.
ب :رنگ آمیزی اُتاقم را با رنگ های آرام بخش دوست دارم.
ترجمه ناقص را کامل کنید.

2

/5

نگاه کنید به  ................و امانتداری.
به ...........مکه مکرَمه خواهیم رفت.
ادامه ی سؤاات در صفحه بعد

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام آموزشگاه:

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

نام پدر:

ردیف

9

8

اداره سنجش
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تاریخ امتحان89/3/72 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 06 :دقیقه
سواات در  3صفحه
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جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.
.............................................................
............................................................
......................................................
.......................................................
....................................................
آیات و سخنان حکیمانه زیر را ترجمه کنید.
......................................................
..........................................................
..............................................

4

1/25

مهارت شناخت و کاربرد قواعد(7نمره)

11

موارد خواسته شده را بنویسید.
 )9وزن کلمه « شاهِد»)...........(:
برای جاهای خالی فعل امر و نهی مناسب قرار دهید.

نمره

 )2حروف اصلی«اِنقِطاع»(.)............

/5
/25

11

در جمله مقابل فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید.
17

فعل ماضی ...........................

/5

فعل مضارع .....................

هر کلمه را به عبارت مربوط به آن وصل کنید( .یك کلمه اضافی است)
/25

13

گزینه صحیح را عامت بزنید؟
14

/75

فعل معادل ماضی استمراری
ادامه ی سؤاات در صفحه بعد
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مدیریت آموزش و پرورش .............................

نام پدر:

ردیف

اداره سنجش
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نمره

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

15

/5

درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت بنویسید.
16

درست
.

درست

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

12

با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ دهید.

نادرست

درست

نادرست

/25

نادرست

درست

نادرست

درست

نادرست

1

مکالمه( 1نمره)
6/5

19

/75
/75

به دو سوال زیر پاسخ دهید(.در یك یا دو کلمه)
موفق و پیروز باشید.

راهنمای تصحیح سواات امتحانات هماهنگ استانی
دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور
ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

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

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

نام درس :عربی –غایبین مجاز

تاریخ امتحان89/3/72 :

پایه نهم خرداد ماه 9318
نمره

