باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

نمره کتبی:

نمره شفاهی-عملی:

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

جمع نمره با حروف:

نام درس :عربی

تاریخ امتحان8048/ 3 /81 :

مدت امتحان 04 :دقیقه

ساعت امتحان 84 :صبح
نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد ومرکز آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه 0410
مهارت واژه شناسی
نام هر تصویر را از بین کلمات داده شده بنویسید.

فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.

کلمه ناهماهنگ را از نظر معنا مشخص کنید.





سؤالات در  3صفحه





کلمات مترادف و متضاد را در جای مناسب بنویسید

مهارت ترجمه
ترجمه صحیح را انتخاب کنید








عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید

1

نمره

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

دبیرستان :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

ردیف

نام درس :عربی

تاریخ امتحان8048/3 /81 :

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

ساعت امتحان 84 :صبح

مدت امتحان 04 :دقیقه
سؤالات در  3صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزادومرکز آموزش از راه دور در نوبت خردادماه 0410
حدیث

با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟



مهارت شناخت و کاربرد قواعد
در جمله داده شده یک جمع مکسّر پیدا کنید و مفرد آن را بنویسید.

موارد خواسته شده را بنویسید.

در عبارت زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید.

فعل امر مناسب را انتخاب کنید

















فعل نَهی مناسب را انتخاب کنید

















در کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است ( ،صفت و مضاف الیه ) را مشخص کنید

2

نمره

نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

تاریخ امتحان8048/3 /81 :

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

دبیرستان :ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ داوري

ردیف

نام درس :عربی

ساعت امتحان 84 :صبح

مدت امتحان 04 :دقیقه
سؤالات در  3صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دانش آموزان  ،داوطلبان آزادومرکز آموزش از راه دور در نوبت خردادماه 0410
ترجمه صحیح فعل های جملات زیر را انتخاب کنید.














مهارت درک و فهم
هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید











متن زیر را با دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید







درستی یا نادرستی عبارات زیر را بر اساس حقیقت مشخص کنید







مهارت مکالمه
با توجه به تصویر پاسخ صحیح را انتخاب کنید




موفق وپیروز باشید.
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نمره

بسمه تعالی
راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ استانی ،
مدارس آموزش از راه دور

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

نظر همکاران در تصحیح محترم است.

ردیف

≠

1

نام درس  :عربی
تاریخ امتحان8038/30/81 :

پایه نهم – نوبت خرداد ماه 0410
نمره

