
 تعالی                                               شماره داوطلب: .......................................... نام شهرستان/ منطقه:                                                         باسمه

 .................................................وزارت آموزش و پرورش                                          نام : .............                                        صبح  03/8ساعت شروع امتحان:

 نام خانوادگی: .............................................            اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                                       11/0/1038  : تاریخ امتحان

 نام پدر: ........................................................     1038خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی           دقیقه 03  زمان پاسخگویی:

 نام آموزشگاه: .............................................                       عربی  درس:             11سواالت :  تعداد          0صفحات :  تعداد                       صبحنوبت:
 

 

 نمره سؤاالت ردیف

 
 

1 
 

1 

 زیر را بنویسید. حدیثو  آیهترجمه 

  .تَْفَعلوَن﴾ ال ما تَقولونَ  لِمَ  يا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا ﴿-الف

 َمْن قَاَل. یإِل تَنْظُرْ  ال وَ  قاَل  ما یإل اُنْظُرْ -ب

2 

2 

 روان ترجمه کنید .جمالت زیر را به فارسی 

   أُخَری. َمرَّة   الُْخروجَ  الَْغزالَةُ  وَ  الثَّعلَُب  حاَوَل  -الف

ْ.َْزواِجها َحفلَةِْ يف ال ُحضورَْ ِمن َها طَلََبت ْ -ب

 الطّازَِج.  الَْحليِب  ِف  الْفيتاميُ  ٰهَذا وَجدُ يُ -ج

  .ُمساِفٌر تَسليَم نُقوِدِە إلَی َشخٍص أميٍ  أَرادَ  -د

 .َشديَدةٌ  رياحٌ  َعَصَفْت  -ه

5/4 

3 

 ترجمه درست هر عبارت را انتخاب کنید .

 اَلنَّوُم أَُخ املَوِت. -2                                      .الْجاِهلِ  َصداقَةِ  ِمنْ  َخْيٌ  الْعاِقلِ  َعداَوةُ  -1

 □خواب برادر مرگ است .-الف                          □دشمن عاقل بهرت از دوست نادان است . -الف

                                                                                                                                                                 □خواب برادرش مرگ است .-ب                            □دشمنی عاقل بهرت از دوستی نادان است. -ب

5/0 

4 

 با توجه به کلامت داخل پرانتز نام عربی هر تصویر را زیر آن بنویسید.)یک کلمه اضافی است(. 

 «حاِفلَة  –ة الَحاممَ -علَب الثَّ » 

             

                 

                          

 ........................ -ب                                               .........................       -الف                   

5/0 

5 

 معنی کلامت مشخص شده را بنویسید. 

. الْبَحرِ  مياهُ  کانَْت  -ب               ...................  .راِسبة  هَي شاَهَدْت تِلميَذة  -الف  5/0 ...................   هاِدئَة 

 ««ادامه سؤاالت در صفحه دوم »» 

@nohomi9                                                       ghadam.com



 تعالی                                               شماره داوطلب: .......................................... نام شهرستان/ منطقه:                                                         باسمه

 .................................................وزارت آموزش و پرورش                                          نام : .............                                        صبح  03/8ساعت شروع امتحان:

 نام خانوادگی: .............................................            اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                                       11/0/1038  : تاریخ امتحان

 نام پدر: ........................................................     1038خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی           دقیقه 03  زمان پاسخگویی:

 نام آموزشگاه: .............................................                       عربی  درس:             11سواالت :  تعداد          0صفحات :  تعداد                       صبحنوبت:
 

 

 نمره سؤاالت ردیف

 
 

2 
 

6 

 کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید .)دو کلمه اضافی است(.

« تِلمیذ –قُبح  –بَعید  -َجامل –شقاَوة  –طالب »   

 ...........  ………  ≠  -ب              ..........  =  ..........          -الف

5/0 

7 

  مشخص کنید.×(کلمه ناهامهنگ با سایر کلامت را با عالمت )

 □أَرزَق         □حإفتَ         □أحَمر      □أَخَض  -الف

   □طَیّار          □ُمتَحف     □بائِع         □سائِق -ب

5/0 

8 
  به موارد خواسته شده پاسخ دهید.

لِس» حروف اصلی کلمه  -...................        ب  = «  حاکِم » وزن کلمه  -الف  ) ....... ، ....... ، .......  ( =   «َمج 
5/0 

9 

 برای جای خالی فعل ماضی یا مضارع  مناسب را انتخاب کنید. 

 □نََجحتُم          □أَمِس.             نََجحَت  .............. ِفی املُساِبَقةِ أنتم . -الف

   □تَعَملونَ          □الَفالحوَن ............. ِفی املزرعِة.                  یَعَملوَن  -ب

5/0 

10 

 برای جای خالی فعل امر یا نهی مناسب را انتخاب کنید.

 □إِصنَعی            □یا طالُب،........... ُمستَقبَلََک.                      إِصنَع  -الف

 □إجلِسوا            □والِدی،........... ِفی َمکانُِکم.                   إجلِسنَ أَ یا   -ب

 □ال ترَشِب          □ال ترَِشبی    یا َصدیِقی،............ شایا  حارا .                 -ج

 □ال تَکتُبوا          □َجِر.              ال تَکتُبَ طفاُل،..........َشیا  علَی الشَّ أیُّها اَلَ  -د

1 

11 

  برای جای خالی کلمه مناسب را انتخاب کرده و بنویسید.) یک کلمه اضافی است (.

ئَة   – اَلِْمشِمِش  »                            «     أَنَفَعُهم  -اَلَْمطَُر  – قَميص -ُمَهدِّ

 اِس.اِس ..................... لِلنَّ أَفضُل النَّ  -الف

 کَتََب الطَّبیُب لِلَمریِض ُحبوبا  ................. لُِمعالَِجِة ُصداِعِه. -ب

يِف  ِبدايَةِ  ف .................... ََثَرُ  -ج  .الصَّ

حاِب  ِمنَ  تَنْزُِل  الَّتي الاْمءِ  قَطَراتُ .....................  -د  .السَّ

1 

 ««وم سادامه سؤاالت در صفحه »» 
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 نام خانوادگی: .............................................            اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                                       11/0/1038  : تاریخ امتحان

 نام پدر: ........................................................     1038خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی           دقیقه 03  زمان پاسخگویی:
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 نمره سؤاالت ردیف

 
 

3 
 

12 

 . ویر به  پرسش ها پاسخ کوتاه دهیدتصابا توجه به 

 

                                          

 

 

 ............ماذا یَلَعبُوَن؟-ب       ............                          اْْلَن؟ الّساَعةُ  کَم-الف           

 

5/0 

13 

  مشخص کنید.×()با عالمت نادرستی هر عبارت را بر اساس واقعیت  یادرستی 

 □غلط           □صحیحامَلَخزَُن مکاٌن نَجعُل و نَحفُظ فیِه أَشیاَء مختَلَِفِة.                        -الف

ناعيَّةِْی َمکاٌن لأِلَبحاِث املُستَشفَ  -ب    □غلط           □صحیح.                                        الصِّ

5/0 

14 

 .مشخص کنید×(دقّت بخوانید و پاسخ درست سواالت را با عالمت )منت زیر را به 

 َصنَعَ  َمنْ  أَوَُّل  هوَ  نَهارا . وَ  لَيال   ُمختَََبِەِ  ف َمشغوال   إديسون کانَ  .َمنِزلِهِْ يفَصغيا   ُمختَََبا   فََصنَعَ  .الْکيمياءَ  أََحبَّ  إديسون

ناعيَِّة. لأِْلَبْحاِث  ُمختَََبا   ؛ اْخرِتاعٍ  أَلِْف  ِمنْ  أَکَْثَ  إديسون اِْخرَتَعَ  الصِّ  الَْکْهَربايئُّ ... الِْمصباحُ  وَ  الَْکهَربائيَّةُ  الطّاقَةُ  ِمنَها ُمِهمٍّ

مِ  َسبٌَب  الَْعصِ  ٰهَذا ف الَْکهَربائيَّةُ  الطّاقَةُ  وَ  ناعاِت  رَئييسٌّ لِتََقدُّ  .الَْجديَدةِ  الصِّ

  □غلط           □صحیح.                                                   َمنِزلِهِْ يفَصغيا   ُمختَََبا   َصنََع إديسون -الف

مِ  َسبٌَب  الَْعصِ  ٰهَذا الَْکْهَربايئُّ ف لِْمصباحُ اَ  -ب ناعاِت  رَئييسٌّ لِتََقدُّ  □غلط           □صحیح       .الَْجديَدةِ  الصِّ

        □غلط            □صحیحالّریاَضَة.                                                                       أََحبَّ  إديسون -ج

    □غلط            □صحیح.                                                ُمِهمٍّ  اْخرِتاعٍ  أَلِْف  ِمنْ  أَکَْثَ  إديسون اِْخرَتَعَ  -د

2 

 15 جمع نمره:                                                  ««       موفق با شید.  »»                                                                                     

 

@nohomi9                                                       ghadam.com



 باسمه تعالي

 دقيقه03 مدت امتحان : صبح 03/8ساعت شروع :  عربی  راهنماي تصحيح سواالت امتحان هماهنگ استانی  درس :

 11/0/1038تاريخ امتحان : نهم دوره اول متوسطهپايه: 

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان 1038خرداد ماه  سال  دانش آموزان و داوطلبان آزاد:         نوبت صبح
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
 

1 
 

1 

 نمره ( 1)  که انجام منی دهید) عمل منی کنید(. می گوییدرا ای کسانی که ایامن آوردید چرا چیزی  -الف

 2 نمره ( 1)  نگاه نکن به اینکه چه کسی گفته. ،نکاه کن ببین چه چیزی گفته-ب

2 

 نمره ( 1)  و آهو برای خروج دوباره تالش کردند.روباه  -الف

 نمره ( 1)  از او خواست تا در مهامنی )جشن ( ازدواجش رشکت کند. -ب

 نمره ( 1)  این ویتامین در شیر تازه یافت می شود. -ج

 نمره ( 1)  مسافر خواست پولش را به فرد امانتداری بپردازد. -د

 ( نمره 5/0)  بادهای شدیدی وزیدند. -ه

5/4 

 5/0 نمره ( 25/0) هر مورد                                                                                        الف-2ب         -1  3

 5/0 نمره ( 25/0 ) هر مورد                                                                           الثّعلَب -ب     حاِفلَة -الف 4

 5/0 نمره ( 25/0) هر مورد                                                                             ها آب -ب       مردود -الف 5

 5/0 نمره ( 25/0) هر مورد                                                         قُبح ≠ َجامل -ب   تِلمیذ     = طالب –الف 6

 5/0                                                                                                                                        نمره ( 25/0) هر مورد                                                                      □ُمتَحف -ب         □حإفتَ  -الف 7

 5/0                                                                                                                                               نمره ( 25/0) هر مورد                                                                          ) ج، ل، س (-فاعل    ب -الف 8

 5/0                                                                                                                                         نمره ( 25/0) هر مورد                                                      یَعَملونَ  -ب     نََجحتُم  -الف 9

 1                                                                                                                                         نمره ( 25/0مورد ) هر                               ال تَکتُبوا  -د       ال ترَشِب  -ج      إجلِسوا -ب       إِصنَع  -الف 10

ئًَة  -ب     أَنَفَعُهم  -الف 11  1                                                                                                                                        نمره ( 25/0) هر مورد                                   اَلَْمطَرُ  -د       اَلِْمشِمِش  -ج      ُمَهدِّ

ُ وَُ اَلرّاِبَعةُ  -الف 12  5/0                                                                                                                                        نمره ( 25/0) هر مورد                                                   الَْقَدِمُُ ک رَةُ  -ب              النِّصف 

 5/0                                                                                                                                       نمره ( 25/0) هر مورد                                                             غلط -ب                          صحیح -الف 13

 2                                                                                                                                       نمره ( 5/0) هر مورد                                   صحیح  -د             غلط -ج         غلط  -ب    صحیح  -الف 14

 51 جمع نمره:                                           ««   همکار محترم خداقوّت »»                                                                                   

  

 




