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 نمره .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر رديف
 

 )3از  1صفحه ي (

 

  )نمره  2: ( مهارت واژه شناسي

  )اَلْـِمشِمش –َمَمرُّ املُشاة–الِعَنب –َعَربَة(   )دو كلمه اضافه است.( از ميان كلمات داده شده انتخاب كرده و كنار تصوير بنويسيدنام هر تصوير را   1

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

5/0  

  .كلمات مشخص شده را به فارسي ترجمه كنيد  2

ِئ لِألَعصاِب ) الف   ......................... .األَخَرضُ أَفَضُل اللَّوِن املَُهدِّ

ناعاتالطّاَقُة الکَهَربائیَُّة َسَبٌب ) ب ِم الصِّ   ......................... .َرئیيسٌّ لَِتَقدُّ

5/0 

  ) َفَرح – نَِسـيَ –ُرسور –اِْذَهْب  –َحرْب  – تَعاَل (   )دو كلمه اضافه است.( كلمات متضاد و مترادف را از ميان كلمات داده شده پيدا كنيد و بنويسيد  3
  .........................=.........................  )ب                              .........................                ≠.........................  )الف

5/0 

  .ناهماهنگ است؛ آن كلمه را مشخص كنيد با توجه به نوع بيان شده با ساير كلمات كلمهكدام   4

  )دستوری(����    نَْنظُرُ             ����َجلَسوا   ����                  أَعرِفُ             ����تَذَهُب  ) ب  )مفهومی(      ����بائِع  ����                سائِق             ����ُمتَحف����                 طَّیار   )الف
5/0 

  )نمره  7: (مهارت ترجمه

  .را بنويسيد حديث زيرترجمه آيات و   5

  .ِعلمِ َقوُل ال أَعلَُم نِصُف الْ  )ج  ﴾لََقد کاَن لَکُم يف َرسوِل ّهللاِ أُسَوٌة َحَسَنةٌ ﴿) ب  ﴾أَنُفَسُهم یَظلِمونَ  ما ظَلََمُهم ُهللا َولِکن کانوا﴿  )الف

  

75/0  

75/0 

5/0  

عْ ) الف  .ترجمه صحيح جمله هاي زير را انتخاب كنيد  6   .نا َفریَقَنا الفائَِز يف النِّهایَةِ ـَشجَّ
  ����.ما تيم برنده را در پايان تشويق مي كنيم -����2                                 .تشويق كرديمتيم برنده مان را در پايان  - 1

  .اَلْـَغریُب َمن لَیَس لَُه َحبیٌب ) ب
            ����.غريب كسي است كه دوستي ندارد -2               ����.غريب كسي است كه با دوستش رابطه خوبي ندارد -1

5/0  

  

  »»در صفحه ي دوم ادامه ي سؤاالت «« 
@ @

  :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 

  .امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد

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

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @
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 )3از  2صفحه ي (

 

  25/0   .مي آورد شمغازه اجديدي را به ................................ تاجر .      یَجلُِب الّتاِجُر بَضائَِع َجدیَدًة إلی ُدکّانِهِ ) الف  .ناقص را تكميل نماييد ترجمه  7

                                                                                               .         كتَسلیَم أُموِر الِبالِد إلیـ أُریدُ ) الف  .جمله هاي زير را به فارسي ترجمه كنيد  8
                                                                                                                                                                                                               .      َو َقبََّل أَخاهُ  ِبالُبکاءِ  َر الِجَرس َو بََدأَ ـَفَعبَ ) ب
َسُة ِرسالًَة أُخری )ج                                                                                                                              . اِسَتلََمِت املَُدرِّ
                                                                                                  .ِمن أَلِف اخِرتاعٍ  ون أَکqََ اِخَرتََع إدیس) د
                                                                                                                                                                              .          ِة ِبَتناُوِل َعصیِر اللَّیمونِ يف التَّغذیَ  هَذا النَّقِص  یُمِکُن تَعویُض ) ه

  

75/0  

  

1  

  

75/0 

  

75/0  

 

1  

  )نمره 2: (مهارت شناخت و كاربرد قواعد

  .شده پاسخ دهيدبه موارد خواسته   9

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

  : (.........................)"َعلیم " كلمه  حروف اصلي) ب

5/0 

  .فعل ماضي و فعل مضارع را در جمله زير مشخص كنيد و در جاي مناسب بنويسيد  10

  ».أَبَحُث بَحثاً ِعلمّیاً يف اإلنِرتنِت«: قاَل حاِمٌد ِألَبیهِ 
  : .........................                                          فعل ماضي) الف

  : .........................فعل مضارع) ب

5/0 

  .در جاهاي خالي فعل مناسب قرار دهيد  11

فِّ ِمَن .............. !َصدیقا| َرجاءً یا ) الف   ���� يخرُجاُ                                    ����اُخرُجنَ           .           الصَّ
  ����   اُشکُرْ                                      ����اُشکُروا                          .         كََربَّـ.............. ، تِّلمیذُ یُّها الأَ ) ب
َجرَة..............:قاَل ُهللا ِآلَدَم َوَحّواء) ج      ����ال تَقَربا                                ����اُقرُْب             .          هِذِه الشَّ
  ����جَعيلال تَ    ����                                              تَکُتْب ال                .            ُهنا  كَحقیَبَتـ..............، یا َحبیَبتي) د

1  

  )نمره  3( :مهارت درك و فهم

  )يك كلمه اضافه است . (هر كلمه را به جمله مربوط به آن وصل كنيد  12

  •الجاِمَعة) الف
  •      َدلیل )ب
  •   الطّاَزج )ج

5/0  

  »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي سوم «« 

ُج ِمنه الطُّّالُب تَّ لمرکٌَز لِ  •  .ِصَفٌة َحَسَنٌة لِلَحلیِب َو الفاِکَهةِ  •  علیِم العايل َو یََتَخرَّ
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 دقيقه  60:  مدت امتحان   13 :ساعت شروع 

 3:تعدادصفحات  1398/   3/ 18:  تاريخ امتحان
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 نمره .را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد

 )3از  3صفحه ي (

  .لَِتقویَِة الُعیونُمفیٌد ....................إنَّ 
5/0  

  ����نادرست

  ����نادرست

  ����نادرست

  ����نادرست

1  

فِّ  َلُه َولٌَد ِباسِم صادٍق يف ُد َرحیميٌّ إلَی املُخَتَربِ، ِألَنَُّه کاَن َمریضاً َزوَجُتُه أُستاُذ . الّتاِسعِ  الصَّ

  ����  ال     ����املَدیَنةِ 

  

  

  
  

  

25/0  

25/0 

  

25/0 

25/0  

  ................................. ؟کَِم الّساَعُة اآلنَ 

1  

  15  اتجمع نمر                                                                   

  3  :روانخواني

  2  :مكالمه

  20  :ات جمع نمر

 باسمه تعالي

ساعت شروع  نهم :پايه   عربي: درس 

تاريخ امتحان :شماره داوطلب :                                       

دوره ي اول متوسطه(آموزش از راه دور دوم مدارس دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال

 1398خرداد ماه  عصرنوبت 
 

را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر

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

حیَفةِ  -التَّمرُ  -الَجَزرَ (  إنَّ  )ب                       .داِ�اً  ........................یَبَدأُ والِدي َیوَمُه ِبِقراَءةِ   ) الصَّ
  .درستي يا نادرستي هر جمله را بر اساس واقعيت معلوم كنيد

نادرست                           ����درست                .َفّالُح یَعَمُل يف ِزراَعِة األَرِض 

نادرست                           ����درست                      .َمطَُر نَتیَجُة احِرتاِق الَخَشِب 

نادرست                           ����درست                      .ُمحاَفظَُة َمجموَعٌة ِمَن املُُدنِ 

نادرست                           ����درست                    .ُر ُحفرٌَة َعمیَقٌة يف األَرِض 

َلُه َولٌَد ِباسِم صادٍق يف. ُعمرُُه أَربَعونَ . ُهَو یَعَمُل يف املُخَتَربِ .  یِّ . ریَبٍة ِمَن الغابَةِ قَ ُهم یَعیشوَن يف َمدیَنٍة  ُد َرحیميٌّ إلَی املُخَتَربِ، ِألَنَُّه کاَن َمریضاً اَلَیوَم ما َذَهَب السَّ
یُِّد َرحیميٌّ   .با توجه به م� پاسخ درست را مشخص �ایید املَدیَنةِ  يف     ����َقریَةِ ال ِيف      ؟                          أَیَن یَعیُش السَّ یُِّد َرحیميٌّ يف اإلداَرِة  یِّد َرحیميّ   ؟  .با توجه به م� به سؤاالت زیر پاسخ دهید              ����نََعم         ؟                یَعَمُل السَّ   ؟يف أَيِّ َصفٍّ َولَُد السَّ

  )نمره  1(  :مهارت مكالمه

  .با توجه به تصاوير به پرسش ها پاسخ كوتاه دهيد

  

  

  

کَِم الّساَعُة اآلنَ ) ب                          ...................................
                                                                    وفیق التّ ِمَن ّهللاِ                                                                          

درس سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

:                                       نام و نام خانوادگي 

دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال

نوبت 

تذكر رديف
 

 

در جاي خالي گزينه مناسب بگذاريد  13

یَبَدأُ والِدي َیوَمُه ِبِقراَءةِ ) الف
درستي يا نادرستي هر جمله را بر اساس واقعيت معلوم كنيد  14

َفّالُح یَعَمُل يف ِزراَعِة األَرِض لْ اَ  )الف
َمطَُر نَتیَجُة احِرتاِق الَخَشِب اَلْ ) ب
ُمحاَفظَُة َمجموَعٌة ِمَن املُُدنِ اَلْ ) ج
ُر ُحفرٌَة َعمیَقٌة يف األَرِض ـِبئلْ اَ ) د

  .را بخوانيدمتن زير   15

یُِّد َرحیميٌّ ُمَوظَّفٌ  . السَّ با توجه به م� پاسخ درست را مشخص �ایید) الف  .   َفَبِقَي يف املَنِزلِ ُهم یَعیشوَن يف َمدیَنٍة . اللَُّغِة الَعَربیَّةِ  یُِّد َرحیميٌّ ) ١ أَیَن یَعیُش السَّ یُِّد َرحیميٌّ يف اإلداَرِة َهْل ) ٢ یَعَمُل السَّ با توجه به م� به سؤاالت زیر پاسخ دهید) ب ؟لِ�ذا بَِقَي يف املَنِزلِ ) ١ یِّد َرحیميّ ) ٢ يف أَيِّ َصفٍّ َولَُد السَّ
با توجه به تصاوير به پرسش ها پاسخ كوتاه دهيد  16

........؟َمن هَذا الرَُّجُل ) الف

                                                                         

@ @
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 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 ) 1از  1صفحه ي (

 

  5/0  )۲۵/۰ هر مورد(                                                                   اَلِْمشِمش    -َمَمرُّ املُشاة:  به ترتیب از راست   1

ئُ ) الف  2  5/0  )۲۵/۰هر مورد(                                           اصلی: َرئیيسٌّ ) ب                   آرام بخش          :  املَُهدِّ

 5/0  )۲۵/۰هر مورد(                                          َفَرح =ُرسور )   ب         تَعاَل                       ≠  اِْذَهْب  ) الف   3

 5/0  )۲۵/۰هر مورد(                                                    َجَلسوا ) ب                                            ُمتَحف) الف  4

  )۷۵/۰( .و خدا به آنها ستم نکرد ولی خود به خویشD ستم کردند) الف  5
  )۷۵/۰ .(هLنا در فرستاده خدا برای شL الگوی خوبی است) ب
  )۵/۰. (Sی دانم نیمی از دانسD است) گفD(سخن ) ج

2  

 5/0  )۲۵/۰هر مورد (                                                  ۲گزینه ) ب                                           ۱گزینه ) الف  6

 25/0                                                                                               کاالهای     ) الف  7

  )۷۵/۰) (تحویل دادن.( می خواهم کارهای کشور را به تو تحویل بدهم) الف  8
  )۱.(پس از پل عبور کرد و رشوع کرد به گریه کردن و برادرش را بوسید) ب
  )۷۵/۰. (دریافت کردمعلم نامه دیگری ) ج
  )۷۵/۰. (اخرتاع کرد ادیسون بیش از هزار اخرتاع مهم) د
  )۱. (در تغذیه با خوردن آب لیمو ممکن می شود) ضعف(جربان کردن این کوتاهی ) ه

  ))تصحیح با نظر همکار محرتم((

4.25  

 5/0  )۲۵/۰هر مورد (                                              ع ، ل، م ) ب                                            اِنِفعال  ) الف  9

 5/0  )۲۵/۰هر مورد (                                        أَبَحُث : مضارع) ب                           قاَل             : ماضی) الف  10

  1)      ۲۵/۰هر مورد (                                                ال تَجَعيل) د                                                 ال تَقَربا) ج  اُشکُرْ ) ب                                             خرُجنَ اُ ) الف  11

ُج ِمنه الطُّّالُب ( الجاِمَعة   ) الف  12  5/0  )۲۵/۰هر مورد (                                                               )ِصَفٌة َحَسَنٌة لِلَحلیِب َو الفاِکَهةِ (      الطّاَزج ) ب  )        مرکٌَز لَِتعلیِم العايل َو یََتَخرَّ

حیَفِة                                  ) الف  13  5/0  ) ۲۵/۰هر مورد (                                               الَجَزَر    ) ب         الصَّ

  1  )۲۵/۰هر مورد (                                درست                  ) د                                              درست   ) ج  درست نا) ب           درست                                   )الف  14

فِّ الّتاِسعِ . ۲                    َمریضاً ِألَنَُّه کاَن . ۱)      ب  )۲۵/۰هر مورد (                                                                  ال. ۲                            يف املَدیَنةِ . ۱)    الف  15   1  )۲۵/۰هر مورد (                                               يف الصَّ

  )۵/۰هر مورد (                                       الّساِدَسُة إّال ُربعاً ) ب                                              الطَّّیار) الف  16
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