
 : خانوادگی نام و نام
 :پدر نام
  ریگی مهناز: دبیر نام
 :                                                                                  کاس نام

 اصفهان استان پرورش و آموزش کل اداره
 برخوار شهرستان پرورش و آموزش مدیریت

 تحصیلی ارزشیابی و سنجش کارشناسی
 سعدی دولتی نمونه دبیرستان

 اول نوبت

 عربی: درس نام
    نهم: پایه

                                          دقیقه 06:  امتحان مدت
                                                       06/79:   امتحان تاریخ

 بارم  .کنید شروع محمد آل و محمد بر صلوات با رديف 
 کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را ترجمه کنید  0

 حیدهًوَ سبوعینَمُدَّهَ اُ بَقِیت.                                       طِبَ العیونِأنا اُحبُ 
5/6 

 لُ ( قبَق ، یَ، مستقبل ، صادِ قُصدُمترادف و متضاد را بیابید ) دو کلمه اضافی است ( . ) یَ 2
 ≠بُ کذِیَ                         قادِم =     

5/6 

 (  ار ، شرطیًجّر ، نَتبَخَصنع ، مُاسم هر تصویر را از میان کلمات داده شده انتخاب کنید )مَ 3

 

 

5/6 

 هر دسته از کلمات ، کلمه ناهماهنگ را مشخص کرده و داخل پرانتز بنویسید.ن در بی 4

 م ) .............................. (طعَمَ ،ریاضه ، ب اعِ،  ریاضیّ -

 سلتا . ) ............................... ( ، غَ جُ، أخرُ رُشکُ، تَ قُصدُیَ -

5/6 

 کلمه مناسب را برای هر مورد انتخاب کنید 5
  بیبُلطّاَ          لحداد المرضی .   اَ صُفحَیَ وَالف ( هُ

  ساحهُلّاَ           سوقُالّ راء المابس .  شلِ ب( مکانُ
  میلُلزَاَ           الجار    ا .         نَیتُبَ نبَجَ تهُیُج( بَ

  باخُلطّاَ            بازُلخَاَ طعاماً لذیذاً     خُطبَیَ د ( هوَ

0 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید  0
  هِدرسَالمَ ما فی ساحهِهُینَبَ وارُأت الحِدَبَ -

 ب( آنان در مدرسه شروع به گفت و گو کردند   الف ( گفت و گو میان آن دو در حیاط مدرسه شروع شد 
 .  هًضَرّمَتصیرین مُسَ أنتِ -

 ب( تو پرستار خواهی شد        الف( تو پرستار می شوی

5/6 

  .با توجه به تصاویر پاسخ دهید 9

 ؟ تکَنهما مِ                                    وره ؟                            ا فی الصّسَرَم فَکَ

 

 

5/6 

 ترجمه ناقص را کامل کنید  8

 به . ادب ........................................ از ................... او بهتر است هَن ذَمِ یرٌخَ ءِرالمَ بُدَالف ( اَ

 ن . در درس ............... پیرامون شغل ها ....................المهَ حولَ ثِلالثا رسِفی الدّ رأتُب( قَ

0 

 فعل ماضی و مضارع را بیابید و در پرانتز بنویسید  7
 ز الجوائِ خذِاَلِ بُذهَه و نَحنا فی المسابقِجَنَ

 ...................... (فعل ماضی ) ...................... (                فعل مضارع ) 

5/6 

 
 

  



 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید 06

 هل .بالجَ عقل ااعترافُالَ هَالف( غایَ

  کنوزٌ بَالکتَ نَاّلَ بُالکتُ یعَب( أنا اُحِب ُ بَ

  یهِالعالمّ لغاتِالّ نَمِ غه العربیهُللّج( اَ

  لٌو جاهِکانه فَ لماًم عِتَن کَد( مَ

 لیها احدی زمیاتها ت اِ جاءَ بتِالسَ ومِهـ ( فی یَ

5/5 

 در جاهای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید  00
 ( ئینَ تبدَ، سَ أتِدَ)بَ ومینِیَ عدَبَ جمع الغوا کهِ.................... بَ الف( أنتِ
 حُ (شرَ، تَ تَرحأمس ) شَ دیقکَصَرس لِلدَ..................... اَ ب( أنتَ

 ت ( لَمِ، عَ لُمَعّ........................ غداً . ) تَ مهُلعالِاَ ج(
 (  بُ. ) کتبت ، أکتُ د( أنا .................... بالقلمٌ

0 

 متن زیر بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید  02

ده ین وحیسبوعَه اُدَقیت مُبَ  هدها فی مهمه اداریِو ال صفهان انّلی اِهران اِن طَسافرت مِ یَط. هِانی المتوسِالثّ فِفی الصّ طالبهٌ فاطمهُ

 . دیقتانِمیلتان و صَت زَرَافصریم مَ عَمَ أت بالحوارِدَث بَلفی المدرسه . فی اا سبوع الثا

 قیتَ فاطمه ُ وحیدهً فی المدرسه؟وماً بَم یَالف ( کَ

 سابعٍ؟ف الّفی الصَ ب( هل کانت فاطمهُ

 ؟ لی اصفهانَاِ ماذا سافرت فاطمهُج ( لِ

 ها ؟قتُیَدَصَ ا اسمُد( مَ

2 

 صَعِدَ = باا رفتن ( افعال داده شده را ترجمه کنید .» با توجه به ترجمه فعل  03

 )........................... (الف ( تصعدین ) ....................................(                                                ب( نصعدُ 

5/6 

 به سواات زیر پاخ کوتاه بدهید .  04

 ک ؟ ماذا فی حقیبتک ؟ ............................                                    أین بیتِ
5/0 

 55  کِ                                                                     اُهَنئکِ بَنِجاح 
 نمره

 




