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تاريخ امتحان :                                                 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان                                                                    

عربی پايه نهم  درس :                                                                           آموزش وپرورش اداره سنجش                                                                                
                             پایه نهمهماهنگ   سواالت راهنماي تصحيح                                                                     

 

شماره 

 سؤال
 شرح پاسخ 

ریز 

 بارم

1 

 
 
 

 .(/25ین ) عین ( ) .(                             العَ /25الَجَزر  )َجَزر (   )             

5/0 

 5/0 .(/25(                                    ب( بیامرستان )25/0الف( موزه ) 2

 5/0 .(/25ُصلح) ≠ َحرب (                             25/0ناَم = رَقََد ) 3

 5/0 .(/25.(                        ب( َوَجع) /25الف( إعتََذَر )  4

5 

 .(         /25الف( صبحانه را در ساعت هفت و نیم می خورد) 

 .(/25)  ب( برادر کوچکم تکالیفش را می نوشت پس خوابش برد.
5/0 

6 

 (1تا بر درخت بهرت است. )الف( گنجشکی ) یک گنجشک ( در دست از ده 

 (5/0ب( و بر آنچه می گویند صرب کن )شکیبا باش( )

 (5/0ج( خواب برادر مرگ است .)

2 

7 

 (75/0نزد من) بسوی من( خواهد آمد.)  الف( قاضی فردا 

 (1ب( او مادرش را در این سال از دست داد .)

 (1ج( بخاطر توضیح های مفیدت از تو متشکرم. )

 (  1د( مادرم انگشرت طالیی اش را در جشن تولدم پوشید .)

 (75/0ه ( آبهای دریا آرام بود .)

5/4 

 5/0 ( 25/0ع م ل )حروف اصلی تَعامل :                   (25/0َمفعول)وزن کلمه ممنوع :  8

9 

                       .(/25) ج( اُصُدق                    .(/25) ب( ال تَقطَعوا                       .(/25) الف(  إحَمال 

  .(/25) و( رََجعَ                       .(/25) ه ( تَذَهبیَن                          .(/25) د( ال تَلَعبَ  
5/1 

وم                 .(/25) ج( الطَّیّار                   .(/25) ب( املَطَر                    .(/25) الف( التَّلوین 10  1 .(/25) د( الصَّ

11 

اً َصغیراً                           (5/0) )َشَجرٍَة کَبیرٍَة( إلی َشَجرٍَة کَبیرَةٍ الف(  اً َصغیراً( ) ب( َرأی ُعشَّ  (          5/0)ُعشَّ

 (5/0د( َعلَی األرِض)       (                               5/0ج( ألنَُّه الیَقِدُر َعلَی النُّزوِل. )
2 

12 

 
 (5/0) (                                                          ب( بالحافلَة5/0الف( )

 

 

1 

 

  نمره 15جمع نمرات  

 موفق باشید
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