نام ..............................................:

نوبت امتحانی :خرداد 0011

باسمه تعالی

نام خانوادگی ..............................:

اداره کل آموزش وپرورش فارس

نام پدر ........................................:

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه  2شیراز

شماره دانش آموزی.....................:
نام درس  :عربی 0

پایه نهم

مهر آموزشگاه

نام آموزشگاه................................:

تاریخ امتحان0011/10 /10 :

ساعت شروع 8 :صبح

مدت امتحان 01 :دقیقه

تعداد صفحه0 :

شماره صفحه 1 :از4

تعداد سؤاالت08 :
تصحیح

شعبه....................:

تجدید نظر

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:
بارم

لطفا پاسخ سؤاالت را روی همین برگه بنویسید

-1نام هر تصویر را از کلمات زیر پیدا کنید و در جای خالی بنویسید 2( .کلمه اضافه است)
5/0
نمره

( 0/22نمره)

( 0/22نمره)

مهارت واژه شناسی (  2نمره)

-2کدام گزینه از لحاظ معنا و مفهوم با بقیه ناهماهنگ است.








الْحاسُوب


 0/22( نمره)
( 0/22نمره)

-3از میان کلمات داده شده مترادف و متضاد را مشخص کنید( .یک کلمه اضافی است)

نمره

5/0

قُبْح
( 0/22نمره)

5/0

( 0/22نمره)

نمره

-4معانی کلمات مشخص شده را به فارسی بنویسید.
5/0

( 0/22نمره)

نمره
( 0/22نمره)

نام ..............................................:

نوبت امتحانی :خرداد 0011

باسمه تعالی

نام خانوادگی ..............................:

اداره کل آموزش وپرورش فارس

نام پدر ........................................:

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه  2شیراز

شماره دانش آموزی.....................:
نام درس  :عربی 0

پایه نهم

مهر آموزشگاه

نام آموزشگاه................................:

تاریخ امتحان0011/10 /10 :

ساعت شروع 8 :صبح

مدت امتحان 01 :دقیقه

تعداد صفحه0 :

شماره صفحه 2 :از4

تعداد سؤاالت08 :
تصحیح

شعبه....................:

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:

تجدید نظر

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:
بارم

لطفا پاسخ سؤاالت را روی همین برگه بنویسید

-2آیه و حدیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.
صِدْقِ

1/ 0

( 0/52نمره)

أیُّها

نمره

( 0/52نمره)

-6جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.

1/ 0

( 0/52نمره)

نمره

( 0/52نمره)

-5به انتخاب خود از بین جمله های زیر ،فقط  2جمله را به فارسی ترجمه کنید.
بِأیِّ شَیءٍ نَسْتَرْجِعُ الْبِالدَ مِنْکَ

( 1نمره)

مِنْ فَوائِدِ
غَیَّرَتْ

مهارت ترجمه ( 5نمره)

بِالْبُکاءِ

2

( 1نمره)

تَدریسِها

نمره

( 1نمره)
( 1نمره)

 -8ترجمه درست را انتخاب کنید.
وَلَدٌ ذَکِیٌّ




( 0/2نمره)




( 0/2نمره)

شَخصٍ اَمینٍ

1/ 0
نمره

( 0/2نمره)



-9ترجمه ناقص هر یک از جمله های زیر را کامل کنید.
( 0/22نمره)

5/ 0
نمره
( 0/22نمره)

نام ..............................................:

نوبت امتحانی :خرداد 0011

باسمه تعالی

نام خانوادگی ..............................:

اداره کل آموزش وپرورش فارس

نام پدر ........................................:

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه  2شیراز

شماره دانش آموزی.....................:
نام درس  :عربی 0

پایه نهم

تاریخ امتحان0011/10 /10 :

ساعت شروع 8 :صبح

مهر آموزشگاه

نام آموزشگاه................................:

مدت امتحان 01 :دقیقه

تعداد صفحه0 :

شماره صفحه 3 :از4

تعداد سؤاالت08 :
تصحیح

شعبه....................:

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:

تجدید نظر

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:
بارم

لطفا پاسخ سؤاالت را روی همین برگه بنویسید

-10وزن و حروف اصلی کلمات داده شده را بنویسید.
5/0

مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( 2نمره)

نمره
( 0/22نمره)

( 0/22نمره)

-11برای هر جمله فعل مناسب را انتخاب کنید.

اُنْظُرنَ 
إجْلِسی 


ب
أذْهَ ُ
تَذْهَبُ 

أیُّهَا الزُّمَالء
أنْتِ
اُسْبوعَینِ

اُنْظُروا 
إجْلِسْ  0/22( نمره)
 0/22( نمره)
 0/22( نمره)
ذَهَبْتُ  0/22( نمره)
 0/22( نمره)
( 0/22نمره)

1/0
نمره

-02با توجه به تصاویر پاسخ دهید.

مهارت مکالمه ( 1نمره)

1
نمره

( 0/2نمره)



بِالْقِطار

( 0/2نمره)





نام ..............................................:

نوبت امتحانی :خرداد 0011

باسمه تعالی

نام خانوادگی ..............................:

اداره کل آموزش وپرورش فارس

نام پدر ........................................:

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه  2شیراز

شماره دانش آموزی.....................:
نام درس  :عربی 0

پایه نهم

تاریخ امتحان0011/10 /10 :

ساعت شروع 8 :صبح

مهر آموزشگاه

نام آموزشگاه................................:

مدت امتحان 01 :دقیقه

تعداد صفحه0 :

شماره صفحه 4 :از4

تعداد سؤاالت08 :
تصحیح

شعبه....................:

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:

تجدید نظر

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره به عدد:

تاریخ و امضا:

نمره به حروف:
بارم

لطفا پاسخ سؤاالت را روی همین برگه بنویسید

-13هرکلمه را به توضیح مربوط به آن وصل کنید(یک کلمه اضافی است)


 الشَیءُ
 جانبٌ
 یَعْمَل


الْفَلّاح 

الْمُتْحَف
الدُّخان 

لِحفْظِ

( 0/22نمره)

مِنَ

( 0/22نمره)

ِلمُرورِ

( 0/22نمره)

مهارت درک و فهم ( 3نمره)

اکٍ
َن ٍ ٍْ
س ْف َرةٍ ٍعَلمیَّةٍ ِلتَ ٍْهیئ َ ٍِة ٍأ ْبٍحاث ٍع ٍِ
الس ٍَم ِ
َ

طالباً
َزیرةٍٍ َمجهولَةٍٍفَ ِرحٍواٍکَثیراً.
ج َ

نمره

( 0/22نمره)

-14با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید.
ظَهَرَ سَحابٌ

1

السّماءِ ثُمَّ عَصَفَتْ

إلیٍ

ال َبحْ ُر مَوّاجاً عِنْدَما





س ْف َرةٍ ِعلمیَّةٍ؟
ذَ َهبواٍإلی َ

َزیرةٍٍ َمجْ هولَةٍ 
ِع ْندَماٍ َوصَلواٍإلیٍج َ

البَحْرُ






( 0/22نمره)
( 0/22نمره)
( 0/22نمره)
( 0/22نمره)

-12درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس واقعیت مشخص کنید.







5/0نمره

( 0/22نمره)
( 0/22نمره)

-16از بین کلمات داده شده کلمه مناسب هر جمله را در جای خالی بنویسید 2 ( .کلمه اضافی است )
اَلْعِلْمُ

الصِّغَرِ

( 0/22نمره)

جلِبُ
یَ ْ

-15روان خوانی

 1نمره

5/0نمره

( 0/22نمره)
0

(2نمره)

شفاهی

-18مکالمه

2

موفق باشید

جمع:
21

باسمه تعالی

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه  5شیراز

کلید درس :عربی 3

نوبت امتحانی :خرداد 1411

تاریخ امتحان1411/13 /10 :
ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان 01 :دقیقه

پایه نهم
مهارت واژه شناسی ( 2نمره)
( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

مهارت ترجمه ( 7نمره  2 +نمره اختیاری)
( 0/52نمره)
( 0/52نمره)
( 0/52نمره)
( 0/52نمره)
( 1نمره)
( 1نمره)
( 1نمره)
( 1نمره)
( 0/2نمره)

( 0/2نمره)

( 0/2نمره)
( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( 2نمره)
( 0/52نمره)

( 0/52نمره)
( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

( 0/52نمره)

مهارت مکالمه ( 1نمره)
( 0/2نمره)

( 0/2نمره)

مهارت درک و فهم ( 3نمره)

.1
.2
.3
.4
.5











 0/52( نمره)
( 0/52نمره)
( 0/52نمره)

( 0/52نمره)
( 0/52نمره)
( 0/52نمره)
( 0/52نمره)

 0/52( نمره)

 0/52( نمره)

( 0/52نمره)
( 0/52نمره)

صفحه 1

 0/52(نمره)

