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  .و احاديث را بنويسيد هترجمه آي  5
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  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم «« 
@ @

@ @

  :عبارتند از  اول متوسطه ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از:وجهت     ←←←←ددـا عـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .تحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گرددام

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  )پ

  .اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

    ←←←←روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط
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.                                                                                                                            ِعْنَد ُجلويس أَْذکُُر َرeّ ) الف  .جمله هاي زير را به فارسي ترجمه كنيد  7
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                                                                                                                     .    َقَدَر الْحاِکُم َعلَی اْسِرتجاعِ اْألَمانَةِ ) ه
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  )نمره 2: (مهارت شناخت و كاربرد قواعد

  .به موارد خواسته شده پاسخ دهيد  8

  : (.........................)                       "تَعاُمل"	كلمه  وزن) الف

  : (.........................)" فاتِح" كلمه  حروف اصلي) ب
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  .مضارع را در جمله زير مشخص كنيد و در جاي مناسب بنويسيدفعل ماضي و فعل   9

  »َذا الثَّعلََب أَنَا أَْعرُِف ه« :  الَوقِت قاَل ُهدُهدٌ  كـذلِ  يف
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  .جاهاي خالي فعل مناسب قرار دهيددر   10
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  ���� ال تَْیأَيس ����                        التَْیأَسوا         .                      ِمن َرحَمِة هللاِ  ..............أَیُّها الطُّالُب، ) د
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  )نمره  3( : مهارت درك و فهم

  )يك كلمه اضافه است . (هر كلمه را به جمله مربوط به آن وصل كنيد  11
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اِّال  ةِ الّساِدسَ  ةِ الّساعَ  یَْنَهُض َصباحاً ِيف 
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را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر

  )يك كلمه اضافه است (.در جاي خالي گزينه مناسب بگذاريد

حیفَ  - نََفقاِت (    ....................ـِ ب رُ عُ شْ ، نَرِ مَ حْ األَ  ورِ ی النّ   )التََّعِب  - ةِ الصِّ

  .هِ تِ راسَ دِ ....................عِ فْ دَ 
  .درستي يا نادرستي هر جمله را بر اساس واقعيت معلوم كنيد

                           ����درست                        .ةِ ذائیَّ غِ ال وادِّ املَ  فِظ حِ لِ 

                         ����درست           . هُ یُر أو غَ  فیها ماءٌ  رِض األَ  يف ةٌ 

یَْنَهُض َصباحاً ِيف . َمساءً  ةَ ُهَو یَْکُتُب واِجباتِِه املَدَرسیَّ . الّتاِسعِ فِّ الصَّ  
والُِدُه اْشَرتَی حاسوباً . َو النِّصِف  ةِ الّساِدسَ  ةِ الّساعَ  یََتناَوُل َفطورَُه ِيف 

فِّ الّتاِسعِ الصَّ  يف      ����فِّ الّساِبعِ الصَّ  َصفٍّ حاِمٌد؟                              ِيف   .با توجه به م� پاسخ درست را مشخص �ایید
                       ����نََعم                َهْل ُهو طالٌب ناِجٌح؟                         

                                                                                                                             ؟  .با توجه به م� به سؤاالت زیر پاسخ دهید
                                                                                                                             ؟هُ لَ 

  )نمره  1(  :مهارت مكالمه

  .با توجه به تصاوير به پرسش ها پاسخ كوتاه دهيد

    

عیَن تَرْجِ ( ُع َمَتی تَرْجِ ) ب                     ...................................
                                                                          وفیقالتّ  ِمَن ِهللا                                                                      

درس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

:                                       نام و نام خانوادگي 

دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

نوبت 

تذكر رديف
 

 

در جاي خالي گزينه مناسب بگذاريد  12

ی النّ إلَ  رُ نظُ ما نَ ندَ عِ ) الف
دَ  نْ عَ  هُ تُ ْرسَ أُ  ْت َز جَ عَ  )ب

درستي يا نادرستي هر جمله را بر اساس واقعيت معلوم كنيد  13

حِ لِ  نٌ خَز مَ  ةُ عَ طبَ مَ لْ اَ ) الف
ةٌ میقَ عَ  ةٌ فَر حُ  رُ ـئبِ لْ اَ ) ب

  .متن زير را بخوانيد  14

 ُهَو ِيف  .يٌّ حاِمٌد َولٌد َذک
ال  ُربْعاً وَ  یََتناَوُل َفطورَُه ِيف  ةِ بَعَد الصَّ
با توجه به م� پاسخ درست را مشخص �ایید) الف َصفٍّ حاِمٌد؟                              ِيف  يِّ أ  يف) ١

َهْل ُهو طالٌب ناِجٌح؟                         )  ٢
با توجه به م� به سؤاالت زیر پاسخ دهید) ب   ؟َمَتی یََتناَوُل َفطوَرهُ ) ١
لَ  هُ دُ ری والِ ـتَ ا اشْ ماذَ ) ٢

با توجه به تصاوير به پرسش ها پاسخ كوتاه دهيد  15
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  )۷۵/۰. (و امانتداری) راستگویی (نگاه کنید به راستی سخن) ب
  )۷۵/۰( .خدا خانه ای است که در آن یتیمی گرامی داشته شودمحبوب ترین خانه هایتان نزد ) ج
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  )۷۵/۰(و رشوع کرد به گریه کردن معذرت خواست دانش آموز ) ب
  )۷۵/۰(. زائران ایرانی سوار تاکسی شدند) ج
  )۱( .بود مشغول کاردر آزمایشگاهش شب و روز ادیسون ) د
  )۷۵/۰() پس گرف^ امانت( حاکم توانست امانت را باز پس گیرد) ه
  ))تصحیح با نظر همکار محرتم((                                                              )۵/۰(. در مزرعه کار می کردم) و
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 5/0  )۲۵/۰هر مورد (                                              درست         ) نادرست                                      ب) الف  13
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