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 آزمون هفتگی 3 نهم )درس های عربی و هندسه(

13:30ساعت  03/07/1399 تاریخ برگزاری:  

آزمون نمره منفی دارد.                        

برای همه دانش آموزان عزیزمانقیت با آرزوی موف  



عربی نهم

نام و نام خانوادگی:
نام آزمون: آزمون هفتگی 3

تاریخ آزمون: 1399/07/30

زمان برگزاري: 55 دقیقه
عطاردچینش: 1

جاهاي خالی عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.   . 1
«  ..................  وقت نهایۀ الّنهار و بدایُۀ الّلیل و ..................  مجموعُۀ من الُمُدن!»

الَمساء – الشّالل الصباح – الَمطَعم الَمساء – المحافظۀ العشاء – الغابۀ

داقۀ بیَن التِّالمیذ!»  کدام است؟ ترجمۀ  «شواِرُع الَمدینِۀ َمملوءُة بالَبنیِن و البناِت و َیبتدُئ فصُل الصِّ  . 2

خیابان هاي شهر ما ُپر از پسران و دختران است و دانش آموزان فصل دوستی را شروع می کنند!

خیابان هاي شهر ُپر از دانش آموزان پسر و دختر است و فصل دوستی دانش آموزان شروع شده است! 

خیابان هاي شهر از پسران و دختران ُپر است و فصل راستگویی دانش آموزان شروع می شود!

خیابان هاي شهر از پسران و دختران ُپر است و فصل دوستی میان دانش آموزان شروع می شود!

کدام یک از فعل هاي زیر از نظر زمان با بقیه متفاوت است؟  . 3

َتعَمْلَن َیجَعْلَن      َتقرأَن      َیئْسَن     

فعل مناسب براي جملۀ زیر در کدام گزینه آمده است؟    . 4
الُب مِن َمْدَرستِهْم»  « .................. الطُّ

َتْخُرُج َیْخُرُج َتْخُرجوَن َیْخُرجوَن

عبارت زیر صحبت هاي گردشگر لبنانی است، باتوّجه به گفته هایش، کدام سؤال را نمی توان از او پرسید؟    . 5
َسِۀ و اآلثاِر التَّاریِخیَِّۀ و....» ائَِرةِ إَلی إیران لِِزیاَرةِ َبعِض الُمُدِن الُمَقدَّ حماِن، أمِس ساَفرُت بِالطَّ  «اسمی َعبُد الرَّ

 َمَتی ساَفْرَت إلَی إیران؟   ِبَم ساَفْرَت إلَی ُهنا؟   َکم َیومًا َتبَقی ِفی إیران؟  لَِم َحَضرَت ِفی إیران؟  

عبارات زیر با کدام کلمات کامل می شوند؟    . 6
باح. ّالب اِلی المدرسۀ و ُهم یأُکلوَن .................. فِی الصَّ   .................. العاُم الّدراسّی فی َفصل .................. و .................. الطُّ

بیع- َیْذَهبوَن- الَغداء   َیْبتدُئ- الَخریف- َیْذَهُب- الَفطور  َیْبَتدُئ- الرَّ

تاء- َتْذَهُب- الَفطور  َیبتدُئ- الخریف- َیْذَهُب- العشاء   ِاْبَتَدَأ – الشِّ

کدام گزینه براي جالی خالی عبارت « .................. َتلعباِن کرَة القدم فی ساَحِۀ المدرسِۀ»مناسب نیست؟  . 7

انتما  هما   َالّطالبتان َالّطالبان

فعل مناسب براي جاي خالی جمله ي زیر کدام است؟   . 8
 «اِنَُّهْم .................. َغداً. »

ُیساِفرَن ساَفْرَن    ساَفروا   َسُیساِفروَن  

کدام گزینه درست است؟  . 9

وزن کلمۀ «تحمید» (ح م د)  تفعیل معناي کلمۀ «مسموع» (س م ع)  شنونده 

هم وزن کلمۀ «انقالب»  اکتساب هم خانوادة کلمۀ «عامل»  تعلیم
←←

←←
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ریاضی نهم

ترجمۀ کدام فعل نادرست است؟  . 10

ما َکَتْبُتم: ننوشتید َسَتْصَنْعَن: خواهید ساخت  ال تْخُرجوَن: خارج نمی شوید ال  َاْسَمُح: نمی شنوم

باتوجه به مفهوم عبارت  «َمن َیقوُل: الحمُد هللا!» ، کدام واژه به این عبارت مربوط است؟  . 11

حمد حمید محمود حامد

در کدام گزینه هم وزن کلمۀ «فِعال» وجود دارد؟  . 12

ماواِت و األرِض.  ِانَّ أحبَّ ِعباد اهللا َاْنَصُحُهم لِِعبادِه.   ِاّن اَهللا عالُم َغیب السَّ

  ِمن سعادِة اْبن آدم ُحسُن الُخلق.  ُحْسُن اَالدِب َیسُتُر ُقْبَح النَّسب. 

در عبارت زیر چند اسم جمع وجود دارد؟   . 13
ال َیصَنعوَن بُیوتًا و ُهم االَن واقِفوَن»  «ُجنودنا األقِویاُء، ُجنوٌد مؤمِنوَن، کاَن الُعمُّ

هفت   شش چهار سه

در کدام گزینه همۀ اعداد اصلی هستند؟   . 14

ِاثنان- ثالَثۀ- ثمانَیۀ اَالَحد- ِاثنان- ثالَثۀ ِاثَنین- واِحد- خاِمس َارَبَعۀ- ساِبع- ُثالثاء

ترجمۀ درست عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟   . 15
« یا ایُّها الَّذیَن آمنوا لَِم تقولوَن ما ال  َتْفَعلوَن.»

اي کسانی که ایمان آوردید، چرا آنچه را که انجام می دهید می گویید؟  اي کسانی که ایمان می آورید، چرا آنچه را که انجام نمی دهید می گویید؟

کسانی که ایمان آوردند، هر چیزي را که انجام می دهند می گویند. اي کسانی که ایمان آوردید، چرا آنچه را که انجام نمی دهید، می گویید؟ 
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16AH.  برابر با کدام گزینه است؟

2٫44٫8

1٫23٫6

17. در چه صورت در یک مثلث نقطۀ همرسی نیمسازها بیرون مثلث است؟

مثلث داراي زاویه قائمه باشد  مثلث داراي زاویه باز باشد 

چنین چیزي ممکن نیست  تمام زوایاي مثلث تند باشد 

18. در اثبات این که هر نقطه روي نیم ساز یک زاویه از دو ضلع آن به یک فاصله است، دو مثلث قائم الزاویه به
کدام حالت برابر می شوند؟

ض ض ض ز ز ز  وتر و یک زاویۀ تند   وتر و یک ضلع

360
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( 19x1370. اندازه ي زاویه ي  در شکل مقابل چند درجه است؟                   (مسابقات ریاضی انگلستان – 
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20. در مستطیل  می خواهیم ثابت کنیم قطرها با یکدیگر برابرند. کدام گزینه جزء فرض مسئله به حساب
نمی آید؟ 

ABCD

AD = BCAB = DC

A B = B AĈ D̂A C = B D =D̂ Ĉ 90∘

21. براي کدام یک از موارد زیر نمی توانیم مثال نقض بیاوریم؟

در هر مستطیل هر قطر، نیمساز زاویه هاي دو سر آن قطر است.

در هر متوازي االضالع قطرها با هم برابر هستند.

محل برخورد عمودمنصف هاي هر مثلث همیشه درون مثلث قرار دارد.

در مثلث متساوي االضالع هر میانه نیمساز نیز هست.

135
0

d x  

22x. مقدار  برابر است با:                 (مسابقات ریاضی انگلستان)

135459555

( - 23. کدام عبارت درست نیست؟    (نمونه دولتی اصفهان  

هر نقطه روي نیمساز زاویه از دو ضلع به یک فاصله است.

در یک دایره اگر دو کمان برابر باشند آنگاه وترهاي نظیر آن ها برابرند.

در هر متوازي االضالع،فاصله ي هر دو رأس مقابل از قطر بین آنها به یک اندازه است.

اگر چهارضلعی  مربع نباشد می توان نتیجه گرفت همه ضلع هاي  با هم برابر نیست.
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ABCDABCD

300 700

φ

( 24φ1380. در شکل، مقدار زاویه ي  کدام است؟        (کانگورو – 
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25ABCDD. چهارضلعی  ذوزنقه متساوي الساقین است. اندازه ي زاویه ي  کدام است؟
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26x̂. در شکل مقابل  چند درجه است؟    
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27.  باتوّجه به شکل زیر اندازة  کدام است؟ ( و  و  مرکز دایره

است.)

AHOB = 5AC = 2 5
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28. در شکل اندازة بعضی از زاویه ها را در چهارضلعی  نوشته ایم اگر  باشد، اندازة زاویۀ 
 کدام است؟

ABCDBC = AD

ADC

30∘50∘

55∘65∘

 

29. در شکل زیر شش دایره یکسان درون مستطیلی وجود دارد. دایره ها با اضالع مستطیل بزرگ و با یکدیگر
مماسند. رأس هاي مستطیل کوچک روي مرکزهاي چهار تا از دایره ها قرار دارند. محیط مستطیل کوچک   است.

محیط مستطیل بزرگ چند است؟ 
60cm

90cm120cm80cm100cm

α
309α. در شکل زیر یک  ضلعی منتظم نمایش داده شده است. اندازه ي زاویه ي   چه قدر است؟ 

45∘50∘55∘60∘
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