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 نمره ( 2نایس ) ه شواژ
 نام هر یک از تصاویر زیر را در مجله داده شده بیابید و مقابل آن بنویسید. -1

 ( یف الَفواکِِه باللَّوِن األصَفِر اکجَلَزرِ و الِمشِمِش و َعصریِ اللّیمونِ  Aیوَجُد فیتامنی )
 

                                                                         
  ...................                                        ..........                                           ..........                                                  

5/0 

 لکمه های مشخص شده را به فاریس ترمجه کنید:  -2
خاءُ   (الف  هِ کَِبِ َسأَل یف ِصَغرِهِ أجاَب یف  َمن   (َحسٌن َولِکن یف األغنیاءِ أحَسُن                       ب السَّ

 

5/0 

 از میان لکمات داخل پرانزت ، لکمات مرتادف و متضاد را پیدا کرده و دو به دو کنار هم بنویسید: -3
 « أیت ،َسعاَدة ،جاءَ  ،َصعب  ،قَلَّ  ،َشقاَوة»                                      «دو لکمه اضایف است»

                ...............=     ....................                                            ................  ≠   ..................... 

5/0 

 هماهنگ است؟ی مشخص شده لکمه با  ییکدام لکمه از نظر معنا  -4

  الزّجاَجة      بانالَغض           ابلَطاریة       انلّبات :           الَکهَرباء  الف (
  ِصدق             نَهر                قَمح          رَجاًء    :                      ِجرسب(

 
25/0 
25/0 

 نمره( 7مهارت ترمجه )
 رمجه نمایید:زیر را ت حکیمانه ی  سخنو  رشیفهات آی -5

  ﴾لََع َما یَقولُونَ  َواصِب  ﴿(الف
 ﴾ ...اکَن فریٌق ِمنُهم یَسَمعوَن لََکَم اهللِ...﴿ (ب
 قَوُل ال أعلَُم نِصُف الِعلمِ  (ج

 
5/0 

1 
5/0 

 مجالت داده شده را به فاریس ترمجه کنید: -6
 َسَیأیت الَقایض إََلَّ َغداً  (الف

 الّشوارُِع ََملوَءٌة بِابلَننِی َو ابلَناِت  (ب
َخ أَحُدُهم بَغَتةً َو بعَد  (ج الةِ ََصَ  أداءِ الصَّ
 ُذ َهدایا ََلایف َحفلَِة میالِد الُمَدرَِّسِة َجلََب اتلَّالمی(د
َهیبَّ یف  (ه ِّمِّ خاَتَمها اذلَّ

ُ
یافَةِ لَبَِست أ  الضِّ

 
75/0 
75/0 
1 
1 
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 دقيقه  60دت امتحان :     م                                 نام خانوادگي :                                                      اداره سنجش آموزش وپرورش         

 صبح 10اعت شروع :  س             نام آموزشگاه :                                         سواالت امتحان هماهنگ پايه نهم)متوسطه اول(                 

    3تعداد صفحات :                                        عربي            :   رسد                                ي داوطلب :                                  شماره

14عداد سوال: ت                                       Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                        96خردادنوبت : 
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 ترمجه ی درست هر عبارت را انتخاب نمایید: -7
 َو انلّصِف  یَتَناَوُل الَفطوَر یف الّساَعِة الّساِدَسةِ  (الف

  .و نیم خورده ِّم شود نهدر ساعت  صبحانه           .صبحانه را در ساعت شش و نیم ِّم خورد 
 «َمَع الَقوِم الّظاِلنِیَ  ناربَّنا ال ََتَعل  » (ب

  .، مارا همراه قوم ستماکران قرار ندهما  پرورداگر           .مارا با قوم ظالم قرار نیم دهد،  پرورداگر

5/0 

 نمره( 2مهارت شناخت و اکربرد قواعد ) 
    را بنویسید. «َمشهود»و حروف اصیل لکمه ی «تعاُمل»وزن لکمه ی  -8

 «: .....................َمشهود»حروف اصیل لکمه ی              « : .....................تَعاُمل»وزن لکمه ی      
 

5/0 

 با توجه به لکمات داخل پرانزت ، در جای خاَل فعل مناسب قرار دهید: -9
 «تَفَتحنیَ  -فَتحُ یَ  » الَمدَرَسةِ  باَب .... .................. طابِلَةُ ال( الف
 « نَغِسُل  –أغِسُل ». وُُجوَهنا... ........................... ََننُ ب( 
َطُعواال تَ » االشجارَ .. ..............، .....یا اُوالدیج(  َطع  ال َتق   –ق 
ِ »  كِ َمصریَ ... ........................ ،یا َمریَمُ د(   « یلقبَ إ - سَمع  ا
َ » یف الّشارِِع .. ............، ......ابلَناُت أیَُّتها ه(    «لَعب  التَ  –التَلَعب 
ِ ..... ...........،.... طالُِب یُّها الاَ و(   » َك یف َحیات

ُ
  –صُدق  أ

ُ
ُکیتأ  «س 

 

 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

 نمره( 3مهارت درک و فهم ) 
 «لکمه اضایف است دو » :در مقابل توضیح مناسب آن بنویسیدرا  های داده شده لکمهیک ازهر  -10

ئیسُّ ، ال هارُ انلَّ »  « الََکُب ، ّصومُ ، ال، الَفاّلحُ ّصاِعَقةُ ، ال رَّ
ماءِ َمَع الرَّعدِ الف(     «................     »    َکهَرباٌء تزَنُِل مِن السَّ
«................     » َحَیواٌن ََیُرُس أمواَل انلّاِس ب(     
«................    » ما بنََی الّصباِح و اللَّیلِ ج(     
 «................     »  االمتِناُع َعِن الّطعاِم َو الّّشاِب لَِفریَضٍة دینیَّةٍ د(     
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 با توجه به منت زیر، به سواالت پاسخ کوتاه بدهید: -11
غرُی یِف احلاِدیَةَ  ِمَن الُعمِر.إسیم ُُمَّمٌد َو إسُمُه فَرزاُد.یف یَوٍم اکَن یَکُتُب واِجباتِِه الَمدَرسیََّة  ةَ َعّشَ  اکَن أیَخ الصَّ

َخَذهُ انلّومُ یف الّساَعِة الو
َ
َفَتَح َحقیبََتُه َو َجَعَل لکَّ الواِجباِت ُثمَّ  َکَتَب َو َنَهَض بعَد ساَعتنِی بَغَتًة َو  اِحَدةِ ُظهراً فأ

 فاتِرَهُ فیها َو جاَء َمیع إَل الّسوِق لِِّشاءِ الَمالبِِس.ُکُتَبُه َو دَ 
                                                                                           ...................................َکم ُعمُر فرزاَد؟  الف( 
...............................  أیَن َذَهَب ُُمَّمٌد ؟ب(   
 .......................................  یف أیِّ ساَعٍة َنَهَض فَرزاُد ِمَن انلوِم؟ج(   
ِ د(     ...........................................  ؟هِ ماذا َفَعَل فَرزاُد بَعَد کِتابَِة واِجبات

2 

 نمره ( 1مهارت ماکِله ) 
      به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید:با توجه به تصویر  -12

 ؟أیَن الّطائرُ  -ب                                                  ؟َماذا یف الّصوَرةِ  -الف                        
                                                                 .............................          ........................................ 

1 

 نمره ( 5پرسش شفایه ) 
 3 رواخنواین -13
 2 ماکِله -14

 سوال و راهنمای تصحیح این درس را مشاهده نمایند.دانش آموزان عزیز وهماکران ُمرتم ِّم توانند با مراجعه به سایت مندرج در رسبرگ، 
 20 مجع نمراتموفق باشید                                                                                              3صفحه

 م و نام خانوادگي نا تصحیح و نمره گذاري
 دبری /حمصحّ 

 م و نام خانوادگي نا اعرتاضاتنهايي پس از رسیدگي به نمره 
 دبری /حمصحّ 

  با حروف با عدد  با حروف  با عدد 
 : امضاء   : امضاء  
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1- 
 

                                                                          
                             َعصری اللّیمون                                                              َجَزر                                

5/0 

خاء    (الف -2 ن یف األغنیاء  أحَسن   َحسن   السَّ َغر ه  أجاَب یف  َمن   (ب   خبشندیگ َولک   5/0 بزرگسایل:  ه  ک َب  َسأَل یف ص 

 5/0 َسعاَدة   ≠  َشقاَوة                  أیت  = جاءَ    -3
  الزّجاَجة      بانالَغض           ابلَطاریة       انلّبات :           الَکهَرباء  الف (  -4

دق             نَهر                قَمح          رَجاًء    :                      ج رسب(   ص 
25/0 
25/0 

 گویند.و صب کن بر آچنه یم (الف -5
 شنیدند.گرویه از آنها سخن خدا را یم (ب
 دام نییم از علم است.گفنت نیم (ج

5/0 
1 
5/0 

 فردا قایض نزد من خواهد آمد (الف -6
 خیابان ها پر از پرسان و دخرتان است (ب
 نماز صبح ناگهان یکی از آنها فریاد زدادای بعد از  (ج
 معلم دانش آموزان برایش هدیه هایی آوردند.خانم در جشن تودل  (د
 انگشرت طالیش را پوشید. هماینیممادرم در  (ه

75/0 
75/0 
1 
1 
1 

  .و نیم خورده یم شود نهدر ساعت  صبحانه           .صبحانه را در ساعت شش و نیم یم خورد (الف -7
  .، مارا همراه قوم ستماکران قرار نده ام پرورداگر           .، مارا با قوم ظالم قرار نیم دهدپرورداگر  (ب

5/0 

ل« : تَعام ل»وزن لکمه ی     -8  5/0 د  ش ه «: َمشهود»حروف اصیل لکمه ی            تَفاع 
َة  ال( الف -9  (تَفَتحیَ  -فَتح  یَ ) الَمدَرَسة   باَب  تَفَتحیَ  طابل 

ل   ََنن  ب(  وَهنا نَغس  ل  . )و ج  ل   –أغس   ( نَغس 
وا، یا ا والدیج(  َطع  َطع واال تَ )االشجارَ  ال َتق   (َطع  ال َتق   –ق 
 ( یلقبَ إ - سَمع  )ا    ك  َمصریَ  إقَبیل ،یا َمریَم  د( 
َ  ،ابلَنات  أیَّت ها ه(  َ )یف الّشار ع   التَلَعب   ( لَعب  التَ  –التَلَعب 
ق   ، طال ب  یُّها الاَ و(  صد 

 
 ) َك یف َحیات   أ

 
ق  أ   –صد 

 
یتأ ک   (س 

25/0 
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 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  هماهنگ پایه نهماالت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 وبت صبحن                                  96-1395سال تحصيلی :                                   عربی         درس :

 3/96/ 18تاريخ امتحان

   اداره سنجش آموزش وپرورش 

 بارم سواالت ردیف
 

 

ماء  َمَع الرَّعد  الف(     -10 َقة    »    َکهَرباء  تزَن ل  م ن السَّ «  الّصاع 
«   الََکب    » َحَیوان  ََیر س  أمواَل انلّاس  ب(     
«  انلَّهار   » ما بََی الّصباح  و اللَّیل  ج(     
 «الّصوم  »  َو الّّشاب  ل َفریَضٍة دینیَّةٍ االمت ناع  َعن  الّطعام  د(     

1 

مر  فرزاَد؟  الف(  -11                                                                                          ةَ احلاد یََة َعّشَ َکم ع 
َّمد  ؟ب(     إیل الّسوق    أیَن َذَهَب ُم 
؟یف أیِّ ساَعٍة َنَهَض ج(    َة  یف   فَرزاد  م َن انلوم   الّساَعة  اثلاثل 
بات ه  د(    ت َبه  َو َدفات رَه  فیها  ؟ ماذا َفَعَل فَرزاد  بَعَد ک تابَة  واج  )ذکر یک مورد نزی صحیح َفَتَح َحقیبََته  َو َجَعَل ک 

 است.(

2 

12- 

                              
 

 ؟أیَن الّطائر   -ب                         ؟َماذا یف الّصوَرة   -الف                        
َمَکة/ احَلَجر/ املاء                          َجرَ                         السَّ /یلع الشَّ  ة  یلع الغصن 
 هر پاسیخ که با تصاویر ارتباط صحییح داشته باشد، درست است.                       
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