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

 نام : ..............................................................                             وزارت آموزش و پرورش                                                                    51 ساعت شروع امتحان:

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                          نام خانوادگی: .............................................                         55/3/5331  : تاریخ امتحان

 : ........................................................نام پدر     5331 خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی         دقیقه  07  زمان پاسخگویی:

 نام آموزشگاه: .............................................                       عربی درس:              51تعداد سواالت :           3تعداد صفحات :                       عصر نوبت:
 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

1 
 

1 

 ترجمه آیات و احادیث زیر را بنویسید.

َوة   رَسول   لَُکم يف کانَ  لََقد   ﴿-الف ﴾  هللا  أُس   َحَسنَة 

. -ب َدب  َر کَال َجه ل  َو ال مرياَث کَاْل    ال فَق 

2 

2 

 ترجمه کنید .جمالت زیر را به فارسی روان 

َعت   -الف نَ  ال ُخروج   َعلَی الثَّعلََب  ال َحيَواناُت  َشجَّ .  م   ال ُحفرَة 

  .نَهاراا  وَ  لَيالا  ُمختَََب ە   يف َمشغوالا  إديسون کانَ  -ب

ُل  الّسائ ُق  -ج تَغ  نَ  يَش  باح   م  . َحتَّی الصَّ   الظُّهر 

ندوق، -د فتاُح الصُّ تَل م  نُقوَدَك. ٰهذا م    ا س 

.  َمطَر   نَزََل  -ه  َشديد 

5/4 

3 

 ترجمه درست هر عبارت را انتخاب کنید.

ن   َخري   ال يَد   يف   ُعصفور   -1 َجرَة   َعلَی َعََشَة   م   ال قايض. ب َعز ل   ال حاک مُ  أََمرَ  -2                              .الشَّ

                                                                                                                                                                                                                                     □حاکم دستور به برکناری قاضی داد. -الف            □روی درخت است. یکی در دست بهرت از گنجشکی  -الف

 □ قاضی داد. حبسحاکم دستور به  -ب              □گنجشکی در دست بهرت از ده تا روی درخت است.  -ب

5/0 

4 

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

ش –حاسوب -جِّلسَ مُ »   «م شم 

               

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

 

 

5/0 

5 

 معنی کلامت مشخص شده را بنویسید.

فُّ -الف اما.کاَن الصَّ س   َصنَعَ  -ب          ...................        ُمزَدح   ...................  .النَّه ر   َعلَی اا ج 

 

5/0 

 ««ادامه سؤاالت در صفحه دوم »» 

@nohomi9                                                       ghadam.com



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

 نام : ..............................................................                             وزارت آموزش و پرورش                                                                    51 ساعت شروع امتحان:

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                          نام خانوادگی: .............................................                         55/3/5331  : تاریخ امتحان

 : ........................................................نام پدر     5331 خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی         دقیقه  07  زمان پاسخگویی:

 نام آموزشگاه: .............................................                       عربی درس:              51تعداد سواالت :           3تعداد صفحات :                       عصر نوبت:
 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

2 
 

6 

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

 « کَتَمَ –غالیة  -َحدیقة  -قَريب   - َسرَتَ  –رَخیصة » 

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

5/0 

7 

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

 □َمکتَبة       □َمدرَسة        □فاکهة       □َمطَعبة-الف

نضَدة       □ُغراب         □ُعصفور-ب    □َحامَمة       □م 

5/0 

8 

 به موارد خواسته شده پاسخ دهید.

 ) ....... ، ....... ، .......  ( =   « َمْفتوح» حروف اصلی کلمه  -................           ب = «   شاِهد» وزن کلمه  -الف
5/0 

9 

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

؟           کَتَبتُمیا  -الف                 □کَتَبتام           □َصدیَقتان  َهل ..............  جواَب السؤال 

   □تَلعبونَ           □هوالء  الطُّالُب ............. کُرَة الَقَدم  الیَوَم.              یَلعبونَ  -ب

5/0 

10 

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

ی           □یا َصدیقی،............ َکالمی.                            إ سَمع-الف  □إ سَمع 

.                          أُخرُجا-ب ن املَکتَبَة   □أُخرُجنَ            □یا بَناتی، ............. م 

.                       ال -ج ییا َحبیبت ی، ............. َوحَدک   □ال تَخُرج          □ تَخُرج 

.              ال تَجَعل-د ، ............ کتاَب علی امل نَضَدة   □ال تَجَعال          □یا َولَدان 

1 

11 

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

موع  – اَل َجَزر»   « البئ   –اَلنّاُر  – فُرشاة -الدُّ

. -الف  إ ستَخَرَج الفالحوَن ماَء مَن ....................  ل لّزراَعة 

. -ب  ...................... جاریَُة علی َوجه  الطِّفلَة 

 .ال ُعيون   ل تَقويَة   ُمفيد   .......................إ نَّ -ج

اق   نَتيَجةُ ..................  -د رت   .َغري ە   وَ  ال َخَشب   اح 

1 

 ««وم سادامه سؤاالت در صفحه »» 

@
no

ho
mi9



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

 نام : ..............................................................                             وزارت آموزش و پرورش                                                                    51 ساعت شروع امتحان:

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدا ن                          نام خانوادگی: .............................................                         55/3/5331  : تاریخ امتحان

 : ........................................................نام پدر     5331 خرداد دوره اول متوسطه پایه نهمارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی         دقیقه  07  زمان پاسخگویی:

 نام آموزشگاه: .............................................                       عربی درس:              51تعداد سواالت :           3تعداد صفحات :                       عصر نوبت:
 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

3 
 

12 

 با توجه به تصاویر به  پرسش ها پاسخ کوتاه دهید.

 

 

 

 

َن؟کَ-الف                                                 ..................؟لعبان  تَ ماذا -ب                              ................م الّساَعُة اْل 

5/0 

13 

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

حیَفُة أَوراق  فیها أخبار  و َمعلومات  أُخری.                               -الف    □غلط          □صحیحالصَّ

    □غلط           □صحیحَمرقَُد اإل مام  الث الث  ف ی َمدینَة  َمشهد.                                            -ب

5/0 

14 

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

ہ   َوقََعت   کايَةُ  ٰهذ  ؛ يف َسنَةا  أَربَعيَ  قَب َل  ال ح  ن   طال باا  اث ناَعََشَ  َذَهَب  ب الد  َعة   م  ب  ال جام  م َمعَ  طاُل  ه  رَة   إلَی أُستاذ   َسف 

ل ميَّة   ؛ َعن   ل تَهي ئَة  أَب حاث   ع  َسامك  ؛ ال بَحر   مياهُ  کانَت   اْل  ئَةا ؛ يف   َسحاب   فَجأَةا ظََهرَ  هاد  امء   َشديَدة  وَ  رياح   َعَصَفت   ثُمَّ  السَّ

؛ َسفينَتُُهم فَأَصابَت   .َمّواجاا  ال بَحرُ  صارَ  رَةا   َصخ 

 □غلط                          □صحیح                                           .َمّواجةا  ال بَحر   مياهُ  کانَت   -الف

.                                        صحیح يف   َسحاب   فَجأَةا ظََهرَ  -ب امء           □غلط                          □السَّ

ئا.                      ال بَحرُ  صارَ  َشديَدة  وَ  رياح   َعَصَفت   -ج  □غلط                          □صحیح    هاد 

ن   طال باا  َذَهَب اث ناَعََشَ  -د إلَی م  َعة  ب  ال جام  رَة   طاُل  ل ميَّة   َسف   □غلط                          □صحیح      .ع 

 

2 

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

 

@nohomi9                                                       ghadam.com



 باسمه تعالي

 دقيقه07 امتحان :مدت  51 ساعت شروع : عربی  راهنماي تصحيح سواالت امتحان هماهنگ استانی  درس :

 55/3/5331تاريخ امتحان : نهم دوره اول متوسطهپايه: 

 اداره سنجش آموزش و پرورش استان همدان 5331خرداد ماه  سال  دانش آموزان و داوطلبان آزاد:          نوبت عصر
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
 

1 
 

1 

 نمره ( 1)   مسلامً برای شام در رسول خدا)ص( الگویی نیکو است. -الف

 2 نمره ( 1)    هیچ فقری چون نادانی )جهل( و هیچ میراثی چون ادب نیست. -ب

2 

                                          نمره ( 1)   تشویق کردند.حیوانات روباه را برای خروج از گودال  -الف

 نمره ( 1)  ادیسون در آزمایشگاهش روز و شب مشغول بود. -ب

 نمره ( 1)  ند .راننده از صبح تا ظهر کار می ک -ج

 نمره ( 1)  دریافت کن.این کلید صندوق، پولت را  -د

 نمره ( 5/0)  بارانی شدید بارید. -ه

5/4 

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

 5/0 نمره( 25/0) هرمورد                                                 حاسوب -ب                    ِمشِمش -الف   4

 5/0 نمره( 25/0) هرمورد                                                         پل -ب                         شلوغ -الف 5

 5/0 نمره( 25/0) هرمورد                                        غالیة≠   رَخیصة -ب                کَتَمَ =  َسََتَ  -الف 6

 5/0 نمره( 25/0) هرمورد                                                           ِمنضَدة       -ب فاکهة         -الف 7

 5/0 نمره( 25/0) هرمورد                                                   ( ح، ت، ف)  =  -ب           فاعل -الف 8

 5/0 نمره( 25/0) هرمورد                                                               یَلعبونَ  -ب کَتَبتام          -الف 9

 1 نمره( 25/0) هرمورد           ال تَجَعال  -د          ال تَخرُِجی -ج           أُخرُجنَ  -ب       إِسَمع  -الف 10

موع -ب          البئِ  -الف 11  1 نمره( 25/0) هرمورد                اَلنّارُ  -د               اَلَْجَزر -ج          الدُّ

12 
 نمره( 25/0) هرمورد                 الِْمنَضَدةِ  کُرَةُ  -ب           ( َعْْشَةَ  الثّانيَةَ ) .ََتاماً َعْْشََة  الثّانيَةَ  -الف

5/0 

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

14 
 نمره( 5/0) هرمورد             صحیح  -د               غلط  -ج           صحیح  -ب        غلط  -الف

 

2 

 15 جمع نمره:                                          ««   همکار محترم خداقوّت »»                                                                                     

  




