باسمه تعالي
نام و نام خانوادگي:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:

نمره کتبي:

نمره شفاهي -عملي:

جمع نمره با حروف:

نام درس:

عربي

تاریخ امتحان0033/6/03 :
ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان63 :دقیقه

سوالات در  0صفحه

نام و نام خانوادگي و امضای مصحح:

غایبین مجاز
از بین کلمات زیر نام تصاویر را پیدا کنید ودر جای مخصوص بنویسید.

1

2

3

4

5

فقط کلمات مشخّص شده راترجمه کنید.

کلمات مترادف و متضاد را پیدا کنید ودر جای مخصوص بنویسید  (.دو کلمه اضافه است ).

کدام کلمه با بقیه ارتباط ندارد زیر آن خط بکشید.
کدام گزینه از نظر معنایي با کلمهی مشخص شده هماهنگ است دور آن خط بکشید ؟

سحاب
ال َّ
مهارت ترجمه
با توجه به جملات زیر در جاهای خالي ،ترجمهی مناسب بنویسید  (.ازسه مورد داده شده به دو مورد به دلخواه پاسخ دهید

6

عبارت قرآني و جملات زیر را به فارسي روان ترجمه کنید (.از بین جملات ستاره دار 2 ،0و  0به دلخواه دو مورد را ترجمه کنید)

7

1

ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

نام آموزشگاه:
ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مدیریت آموزش و پرورش

نام درس :عربي

مدت امتحان63 :دقیقه

تاریخ امتحان0033/6/03 :

سوالات در  0صفحه

ساعت امتحان 8 :صبح

نمره

غایبین مجاز

ادامه

سوال

7

گزینه صحیح را علامت بزنید ( :ازسه مورد ،به دو مورد به دلخواه پاسخ دهید ).




8








مهارت شناخت و کاربرد قواعد

9

موارد خواسته شده را در جای مخصوص بنویسید .
گزینه مناسب جای خالي را علامت بزنید .






11

11

گزینه مناسب را علامت بزنید .










مهارت درک و فهم

گزینه صحیح را علامت بزنید .






12

2






ادامه سواالت در صفحه بعد

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مدیریت آموزش و پرورش

نام آموزشگاه:
ردیف

نام درس :عربي

تاریخ امتحان0033/6/03 :
ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان63 :دقیقه
سوالات در  0صفحه

نمره

غایبین مجاز
متن زیر را بخوانید وبه سؤالات خواسته شده پاسخ دهید .

13













مهارت مکالمه
با توجه به تصاویر گزینهی صحیح را علامت بزنید

14





موفق و پیروز باشید.

3



بسمه تعالی
راهنمای تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام درس :عربی

تاریخ امتحان -0000/6/30 :غایب مجاز

مدیریت آموزش و پرورش

ردیف

پایه نهم شهریور ماه 0011

نظر همکاران در تصحیح محترم است.
-0

ب)

-2الف) تالش

( هر مورد بیست و پنج صدم نمره )

ب) برادر کوچکترم ( هر مورد بیست و پنج صدم نمره )

-3مترادف:

متضاد

-4

(بیست و پنج صدم نمره )

-5

(بیست و پنج صدم نمره )

( هر مورد بیست و پنج صدم نمره )

 -6به دو سوال پاسخ دهید الف) ساکت باش ب) خستگی ج) موزه ( هر مورد نیم نمره )
-7
 -1او گمان کرد که کبوتر او را برای خارج شدن تشویق میکند1 .نمره
 -2مادرم انگشتر طالئیش را در جشن تولدم پوشید(به دست کرد)1.نمره
 -3کارگران خانه ای می ساختندو آنها االن ایستاده اند(.توقف کرده اند) 1نمره
 -4به راستگویی و امانت داری نگاه کنید1.نمره
 -5همانا ما پاداش کسی را که کاری نیکو انجام دهد تباه نمی کنیم(از بین نمی بریم)1.نمره
 -6می خواهم کارهای کشور را به تو بسپارم زیرا من از تو جز امانت داری ندیده ام 1/5.نمره
 -8به سه سؤال به دلخواه پاسخ دهید  )1 :ب
 -9الف) شغل
-11الف)

ب) مفعول ( هر مورد بیست و پنج صدم نمره )
ج)

ب)

 -11الف)
 -12الف)

 )2الف

د)

ب)
ب)

( هر مورد بیست و پنج صدم )

( هر مورد بیست و پنج صدم )
ج)

( هر مورد بیست و پنج صدم )

د)

 ( -13هر مورد نیم نمره )
 )1الف
-11

 )3ب

 )2ب

 )4غلط

 )3ب

( هر مورد نیم نمره )
موفق و پیروز باشید.

1

نمره

