
 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و نام خانوادگی:                                  نام

 اداره سنجش

 ................. پرورشمدیریت آموزش و 

  عربی  نام درس:

  دقیقه 06 مدت امتحان: 9/5/99 تاریخ امتحان:          نام پدر:                        

 صفحه 3سواالت در  صبح 9  ساعت امتحان: :موزشگاهنام آ

                         مصحح: ی و امضاانوادگی نام خ نام و                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                 عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 7931ماه مردادنوبت  ، شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستاندانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

    

 مهارت واژه شناسی

 /.5     (.)دو کلمه اضافی است.بنویسید زیر آن نام هر تصویر را از داخل پرانتز پیدا کرده و   1

              

 (ةٌ يٌ اٌرطٌ َبٌٌ-ٌفَ َرسٌ ٌ-یٌ يباهرٌَکٌٌٌَصباحٌ مٌ ٌ-َاَسدٌ )

 

 

 
 

                                ............................                        ............................ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    /.                                                5                                                                        (   .دو کلمه اضافی است).کلمات مترادف و متضاد را کنار هم بنویسید        2

 (َتعالٌٌَ-ٌفائ زٌ ٌ-ٌطٌ يَنشٌ–ذَهْبٌ ٌإٌ ٌجاءٌٌَ-ٌحٌ ناجٌ ) 

 ...........( ≠   .................(                                  متضاد   )  =مترادف    )..........                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/.                                                                                              معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.      3    

ٌيُاختٌايالف:                                                                                                                                                    ٌ)............(. اَفر َقةٌ ٌةٌ یٌاَربَ عٌََلٌإٌ مٌَقس َمهٌُثُم ٌب:ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ)............(.ياتيحٌَ رتٌ يٌ غٌَ،اَنت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /.5                                    ؟است ناهماهنگدر هر ردیف کدام کلمه با بقیه        4    

ٌٌٌبائ عٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌسائ قٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌارٌٌٌيٌ طٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌََحفٌٌُمتٌْالف(               
ٌٌٌم ْنٌٌٌٌٌٌٌٌَفٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيٌْب(کٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ     ل ماذاٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَکْمٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /.25                                      ؟شده هماهنگ است دادهی با کلمه کدام گزینه از نظر معنای       5    

   ةالزُّجاجٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَالُعشٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌبانالَغضٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌْبَةٌٌالَعرٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَفورالُعصٌْ             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهمهارت تر  

 به فارسی روان ترجمه کنید. زیر را عبارات        6
/57                      ..  .       .......................................................................................... ة .م ثاليٌ  َذةٌ يْتٌت لمصارٌٌَيٌَهالف(         

ٌتَأثَان ٌل ْلٌٌَالُعلماءٌ ٌعَتق ُدٌبَعضٌُيٌَب(           0 َعلٌَيلوان   1                                     ........................................................................    .  نا.يٌْراٌ 
ُعٌالب الدٌَء ٌَنسٌْیٌَِّشیفَب أٌَج(            1  ......................................................................................    .                                   ؟م نکٌٌََترج 
 1                                 ..........................................................................................     .     ه ٌتَقَتر ُبٌم ن ا.يٌ َنة ٌَحربيَکٌَسفت لٌْد(         

                                                                                                                                               
 در صفحه بعدسواالت ادامه 



 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

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

  عربی نام درس:

 دقیقه 06 امتحان: مدت 9/5/99 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سواالت در  صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 

 نمره 7931اه مردادمنوبت  ، شرکت کننده در کالس های جبرانی تابستاندانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

 

 

  

        نان حکیمانه ی زیر را ترجمه کنید.سخ          7        

 /.57                               .............................................................................   .مٌ ع لٌُْفٌالٌَْلُمٌن صٌُْلٌالٌَاعٌْوٌْق ٌَالف(         

 /.57                                                   . ..........................................................  .              َمْنٌقالٌٌَیَلٌإٌ ُظْرٌالتَ نٌٌْوٌٌَیٌماٌقالٌََلٌإٌ ُظْرٌاُنٌْب(         

ْنهمٌيٌرکاَنٌفٌَج(            ٌکٌَمٌَسٌْيٌَق ٌم   /.57                                   ...........................................................   .                                       .اللٌ ٌالمٌَعوَن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7/0      ترجمه ی صحیح را عالمت بزنید.         8    

ٌالٌْيیٌالر صَدماٌشاَهْدتُُهٌَعلٌَع نٌْ*                                                    .ُتهٌُي ٌْنادٌٌَُمقاب لٌ ف 

 او را صدا زدم. ،الف(هنگامی که او را در گذرگاه پیاده دیدم               
 او را صدا زدم. ،ب(هنگامی که او را در پیاده رو مقابل دیدم               

                          .ر ُفکٌَعٌْالٌأٌٌَين ٌإٌ *               

 من تو را نمی شناسم. الف(قطعاً               
   من تو را نشناختم.   ب(قطعاً               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /.                                            25                                                 هماهنگ است؟ ضرب المثلزیر با کدام  حدیث مفهوم       9   

ٌفَبالُءٌاْلٌ *                    الف(زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.                                  .ٌل سان هٌ ٌينسان 

  ب(جواب ابلهان خاموشی است.                                                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شناخت و کاربرد قواعد
  1           برای جاهای خالی فعل مناسب را انتخاب کنید.        11   

.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌمٌْأٌَروَسناٌَنحُن..................دٌُ (1               ٌٌٌٌٌٌٌب(نَقَرأٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُالف(قَ َرْأناٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌس 
ٌٌٌدٌْب(الَترقٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُدواالف(الَترقٌٌٌٌٌٌٌُ.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌلٌ ياللٌ ٌيفٌ ٌةٌ ................َتحَتٌالش َجرٌَوالُد....اٌالٌَهٌََأي ٌٌُّ(2ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
..................أٌ(3ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌَغدا .ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيبٌَیٌالٌَْلٌإٌ نت  ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌت  ٌٌٌنٌَيعب(َسَترجٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالف(رََجعت 
ٌقاَلٌالٌ(4ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  ٌٌيب(إجل سٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالف(إجل سٌٌٌٌٌٌٌٌْ................ٌ.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌر ُجُلٌل لطِّفل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /.5                       موارد خواسته شده را بنویسید.        11  

 )..../..../....(« : مَالعِب»)...............(                           ب(حروف اصلی کلمه ی  :«مَسْموع»الف(وزن کلمه ی  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /.25                    ؟نداردزیر وجود  عبارتدر کدام یک از فعل های داده شده        12   

تي:ٌمٌٌَُتٌم نٌَْسأَلٌْ*                                          امر  ب(                  مستقبل الف(                       ؟یٌَسُتساف ريَنٌإ َلیٌَمشَهدتٌََجد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.» کدام ترجمه برای عبارت روبرو صحیح است؟        13       «َأْشُکرَُکٌَعَلیٌَعَمل َکٌالص ال ح 

     ب( از تو به خاطر کار شایسته ات، تشکّر می کنم.                              الف( کار تو نیکو بود، از تو سپاسگزارم               
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 درک و فهم

 1                    (.)در ستون الف یک کلمه اضافی استهر کلمه را به عبارت مربوط به آن وصل کنید.       14 
 )ب(                                                         )الف(                            

ٌةٌ هاٌأخبار ٌُمخَتل فٌَيفٌأوراقٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌةلٌَُمواصٌَ
ٌعٌ يقَبَلٌالر بٌيأتَيٌٌَفصلٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌالشِّتاءٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌهٌ يَعلٌٌَست مرارٌ اْلٌ ٌوٌٌَالَعَملٌ ٌةٌُدامٌَإٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌیٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُمسَتشفٌَالٌْ
ٌیٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَمرضٌَاَلٌٌْةٌ جٌََمکان ٌل معالٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَفٌٌٌٌٌٌٌٌيَخٌرالٌْ

ٌةفٌَيالص ح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1                      درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.     15   
ٌهَوٌال ذيٌَيذَهُبٌل زيارَة ٌَأْقر بائ هٌ ٌالف( م    نادرست         درست                  .قاط ُعٌالر ح 
ٌاْلٌَحٌْاٌةٌُجٌَيلدُّخاُنٌنَتَاٌ ب(                              نادرست                  درست                   ٌٌٌ.اءٌ يشت راق 
  نادرست          درست                                 .    َوَجدٌٌٌََجدٌ ٌوٌٌَئاٌ يطََلَبٌشٌٌََمنٌٌْج(
  نادرست                  درست                                         .ْلَجَزُرٌُمفيد ٌل تَ ْقويَة ٌاْلُعيونٌ َاٌ د(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مهارت مکالمه

 1            ه به تصویر به سواالت پاسخ دهید.با توجّ    16    

 

 

 
ٌ................ٌ؟ٌ.............ةٌَُمرأٌَالٌٌْهٌ ذٌ هٌ ٌب(َمنٌٌٌْ      ٌ................ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ؟ٌٌ...............نٌَاْلٌٌةٌُالس اعٌٌَمٌ الف(کٌَ                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 1               ر پاسخ دهید.ه به متن به سواالت زیبا توجّ     17    

ٌَلٌآثار ٌمٌَحوٌَْلهٌٌَُحفٌ ُمتٌُْلٌالٌْيلدٌٌَل مٌَکٌََتٌٌ.بٌ َحرٌْالٌٌْداءٌ ُشهٌٌَُلٌم نٌْيَتماثٌوٌٌَةٌ يٌ َحربٌواتٌ دٌََأٌٌهٌ يفکاَنٌٌٌ.الشَُّهداءٌ ٌفٌ حٌَة ٌُمتٌْارٌَيل ٌزٌبٌ ال ٌَعٌالطُّرِّسوَنٌمٌَُمدٌََذَهَبٌالٌْ              
وٌَکاَنٌطالٌ ٌٌهوٌََعلی .ٌٌيقيدذاٌصٌَهٌ ٌقاَل:ٌَأة ٌوٌَُبکاء ٌَفجٌْب الٌٌْأٌَفَ َبدٌٌَ،َعَرَفهٌٌُد ٌوٌَيهشٌٌَةٌ یٌصورٌََلٌإٌ َنٌيرِّسُمدٌََحُدٌالٌْأٌَ.ٌَنَظَرٌَحربٌ الٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌْ ٌٌهٌُُتٌَمعٌَُکنٌْ.ا ٌبيبَأبوُهٌطٌَکاَنٌٌباٌ 

ٌ.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَحربٌ ساَحة ٌالٌٌْيفٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
ٌٌٌٌٌنٌَيرِّسُمدٌَالٌَْعٌُبٌمٌَال ٌب(الطٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُّمٌائ هٌ يولأٌََعٌُبٌمٌَال ٌالف(الطٌٌٌٌٌٌُّ؟ٌٌٌٌٌالشَُّهداءٌ ٌفٌ حٌَة ٌُمتٌْارٌَيل ٌزَبٌهٌَذٌٌََمنٌْالف(                

ٌمٌٌَیٌَِّلٌأٌَوٌْب(حٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ    ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَحربٌ الٌٌْخٌ يب(تاٌرٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَحربٌ الٌٌْالف(آثارٌ ٌٌٌٌٌٌٌ؟َحفٌ ُمتٌُْلٌالٌْيلدٌََمٌَتَکلٌ وضوع 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ.بٌ يبطٌٌَب(هوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ.سٌ رُِّمدٌٌَالف(هوٌٌٌٌٌَ؟ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌدٌ يهالشٌ ٌدٌ والٌ ٌج(ماٌهَوٌُشغلٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُ   
     ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌنٌَيرِّسُمدٌَالٌٌْدٌُحٌََأٌٌب(ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌبٌ ال ٌُدٌالطُّحٌَأٌَالف(ٌٌٌٌٌٌٌٌ؟ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌةٌ أٌَجٌُْبکاء ٌفٌَالٌْب ٌٌأٌََبدٌٌَد(َمنٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌْ  

  
 
 

 موفق باشید.      
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