






 بسمه تعالی

سواالت امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................ورش مدیریت آموزش و پر

 عربی نام درس:

 77/  3/  7  امتحان: تاریخ

 7931ماه  خرداد  پایه نهم
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. ردیف

 
 

 /5   /(52/(                                    ب(التَّمر   )52الف(الجَزَر   ) 1

 /5    /(52/(                                    ب( أیّام   )52الف(سَماء   ) 5

3 
 

 /5 /(52جَمیل  )≠/(                                   قَبیح 52جاء = أتی  ) 

4 
 /(52موزه     ) الف(المُحتَف=

 /(52)   ردترجمه شود نمره تعلق می گی ب(أخشاب=چوب ها اگر مفرد آن )چوب(  
5/ 

 /5   /(52/(                                 ب=گزینه دوم )52الف = گزینه اول ) 2

 /55 نقره  6

 /5 /(52) ب(الدَّلیل                     /(     52الف( االَسَدُ  ) 7

 /55                                                                                                                          گزینه ب درست می باشد .  8  

7 

 /(52) نیمی از علم است /(52) ف(گفتن نمی دانم ال

 /(52/( قرار نده )52ما را با گروه ستمکار )،ب(پروردگار ما 

 /(52هستی )/( بهترین رحم کنندگان 52و تو )که تو( )/( و رحم کن 52ج(پروردگار )پروردگار من ( بیامرز )

 

 

 55/1 

11 

 /( . 52/( شروع می شود .)52سال تحصیلی جدید )الف( 

 /(52/( ساخت.  )52ب(مهندس این پل را برای عبور مردم )

 /(52/( شکست )52مواد شیمیایی ) /(52/(یکی از شیشه های )52ج(در یکی از روز ها )

 /(52/( گذاشتم )52/( . پولم را نزد تو)2ای قاضی ، امانتی نزد تو دارم )د(

 /(52/(کار می کرد . )52/(در کارخانه )52ه(برادر کوچکم )

 

 

55/3 

11 

 /(52)    ن / ص / ر <<<<<ور منص (5                   /(52)حامد = وزن فاعل    (  1                         ( قسمت الف 

 /(52)        /(                                    مضارع=أبحَث52ُماضی = قالَ   )                               قسمت ب(

 

1 

15 
 /(52 تَلعَْ   )/(                                ج( ال52/(                            ب(اُنظُرنَ  )52الف(ال تَشرِبی  )

 
55/ 

13 
 سَتَذْهَُْ 

 
55/ 

 /(52/(         د(مَحمود )52) عََشَرةسَِنةإثنا /(       ج(52)  صَغیَرةلِأَنّها /(        ب(52الف( مِن مَدینَة إصفهان ) 14

ة/(                                             األزرَق = لونُ یَظهَرُ فی السّماءِ 52الغُراب =طائِرٌ أسوَدُ اللّونِ  ) /(  البُکاء 52)  الّصافّی

 /(52=جریانُ الدُموعِ مِنَ الحُزن )

  1 

  12 55 / 
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 /5                                                                                                                           (/52/(                 ب(اللِسّان  )52الف(العُمّال )    16  

  17 
 /(52درست )=3             /(       52=نادرست )5                /(         52= درست  )1

 
55/ 

  18 

 /(52) النِصف الّساَعة الثالَِثةوفِی =5/(            52) القَدَمِ ُکَرة=1الف(     

ة -1       ب( پرسیده شده جواب با هر حالتی هم درست است مثالً « کیفَ»ِ یا هر نوع وسیله نقلیه ،چون سوال با بالحافِلَ

 /(52)  ( نظر مصحح گرامی ارجح است . بالَسرَعة)

 (/52(اسمه ........... یا اسمها ......... )5

  1 

  با تشکر از همه همکاران گرامی و آرزوی سالمتی برای شما بزرگواران                                                    

 موفق باشید                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






