باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

نام درس :عربی

نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:

نمره شفاهی:

مدت امتحان 06 :دقیقه

اداره سنجش

تاریخ امتحان:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان:

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

سواالت در  3صفحه

نمره

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم

اسم ه
ّللاِ أُموري
أَبدَأُ بِ ِ

سروري
فَاس ُم إِلهي زا َد ُ

از بین کلمات داده شده ،نام هرتصویر را بنویسید2(.کلمه اضافه است) "حاسوب– ثَعْلَب– مُسَجِّل – کَلْب"
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3

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

..........................
فقط کلمات مشخّص شده را ترجمه کنید.
2

به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص

که هست صورت دیوار را همین تمثال (سعدی)

ای سیل در این راه تو باال و نشیب است

تلـوین برود از تو چو در بحر رسیدی(موالنا)
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در جمله ی داده شده دو کلمهی مترادف و دو کلمهی متضاد بیابید و در جای خالی بنویسید.

هذا اَفضلُ الْکالمِ :مَن کَثُرَ خَطَؤهُ قَلَّ حَیاؤُهُ .اَلتَّوبةُ حَسَنٌ ولکِن فی الشَّبابِ أحسَنُ
1

........................... ≠ ..............................
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.......................... = ..........................
به فارسی ترجمه کنید:

الف -أَکثَ ُر َخطایَا ابنُ آ َد َم في لِسانِ ِه (. ................................................................................................................ )0/57
س (. .................................................................................................... )0/57
ب -ساعَدتُ أُختي ال َّ
صغیرةَ ،في الدُّرو ِ
ضبتَ فَــاس ُکت (. ....................................................................................................................................... )0/7
ج -إِذا َغ ِ
4

هربائیَّة (. .............................................................................................. )1
د -اِس َمعوا َکال َم الدَّلیلَ ،حو َل الطهاقَهَ ال َک َ
الجنو ُد َ :رأَینا أَلوانَ ال ُم َه ِّدئَةَ ِمن بَعید (. ............................................................................................... )1
جاب ُ
ه -أَ َ
َ
ب (. ............................................................................................................. )0/7
الجه ِل َو ال
قر َک َ
و -ال فَ َ
میراث َکـاألَ َد ِ
ت اللَّیلیَّ ِة (. ....................................................................... )1
َناولونَ فیتامین<إ> قَب َل الغارا ِ
ز  -کانَ الطَّیارونَ یَت َ

1

ادامه سواالت در صفحه بعد
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باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

نام درس :عربی

نام پدر:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:

نمره شفاهی:

مدت امتحان 06 :دقیقه

اداره سنجش

تاریخ امتحان:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان:

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

سواالت در  3صفحه

نمره

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم

کلمه ناهماهنگ در هر ردیف را مشخّص کنید.
5

ریاض هي 
اِستَلَ َم 

ِدراس هي 
أَکبَر 

َحلوان هي 

شُرط هي 

أَم َکنَ 

شتَری 
اِ َ
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صحیح یا غلط بودن جمله ی زیرِ هر تصویر را با ص یا غ مشخص کنید.

3

0

ه َُو یَأ َ ُک ُل ال َغدا َء( )

یو ُم الخا ِمس ِمن األُ
سبوع ( ) ه َُو تِل ٌ
ب ( ) نَزَ َل ال ُّ
الب ِمن الحافل ِة( )
راس ٌ
ط ُ
میذ ِ
ِ

با توجه به مفهوم جمله ،فعل مناسب را انتخاب کنید.

7

ُیوب أَص ِدقائِ ُکم
 ...............ع َ

َکشفوا 
الت ِ

َکشف 
الت ِ

سما 
اُر ُ

سمي 
اُر ُ

صورةَ الشَّهید
تان ................
َ
أَیَّتُ َها الطهالِبَ ِ
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با توجه به تصویر ،فعل امر یا نهی مناسب را انتخاب کنید.

9

شرب 
 ......الما َء إِ هال بِ ِذک ِر ُ
َشرب اِ َ
سین (ع) ال ت َ
الح َ
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یا أُستاذ  .....لي َرجا ًء ،أَکت ُُب اآلنَ  .اِس َمح  التَس َمح 
شماره هر عبارت از ستون« الف» را کنار پاسخ مرتبطِ آن در ستون «ب» بنویسید ( .یک مورد در ستون ب اضافه است).

ب

الف
سنَةٌ
صفَةٌ َح َ
ِ 
8

رج 
اَلفَ ُ

نسان في ال َحیا ِة
اإل
ِ
عاقِبَةُ ِ

واصلَة 
اَل ُم ِ

اَ ِإلستمرا ُر عَلی َع َمل

نَشیطٌ 

ب
َ ح ُّل ِّ
الصعا ِ

َمصی ٌر 

3

بسیطٌ 
سةَ
سنَة
کن التَت ُر ُ
ک الدِّرا َ
سارةُ والِ َدتَها في َ
در جملهی مقابل فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید.فَقَدَت َ
ماضیة َول ِ
ِ
36

فعل ماضی............................... :

فعل مضارع................................:

2

ادامه سواالت در صفحه بعد
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باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

نام درس :عربی

نام پدر:

اداره سنجش

تاریخ امتحان:

مدیریت آموزش و پرورش .............................

ساعت امتحان:

جمع نمره با حروف:

نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

نام آموزشگاه:
نمره کتبی:

نمره شفاهی:

مدت امتحان 06 :دقیقه
سواالت در  3صفحه

نمره

ردیف امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم

با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید.

کلَةٌ َو َحلُّها
َب إِلَی َ
أَرا َد ُم َوظَّفٌ ِمثال هي تَسلی َم أُمو ِر ِه إِلَی شخص أَمین .فَذه َ
صدیقِ ِه أَحمد َو قا َل لَهُِ :عندي ُمش ِ
سوفَ أُسافِ ُر ل ِم ُه َّمة إداریَّة لِ ُم َّد ِة أُسبوع واحد َو أُری ُد تَسلی َم أُموري إِلَیك .
بِیَ ِدك .أَنَا َ
مورك
صدیقُهُ :یا ُمح َّمد!
البأس ،أنَا أَفع ُل أُ َ
َ
قا َل َ
صدیقي ِالَنَّ قا َل
سفَ ِر َ
ل َّمـا َر َج َع ال ُم َوظَّفُ ِمن ال َّ
صدیقَه و قَبَّلَهُ َو قا َل لَه :أنتَ َر ُج ٌل َذک هي َو أَمینٌ و أَفض ُل َ
ش َک َر َ
َرسو ُل ه
اس.
س َمن نَفَ َع النه َ
ّللاِ (ص)َ :خی ُر النها ِ
33

***********************************
 -ما اِس ُم ال ُم َوظَّف ؟ 0/52

محمد

أَحمد 

َ -کم یَوما ً سافَ َر ال ُم َوظَّف ؟0/52

سب َعة
َ

ستهة 
ِ

ق ال ُم َوظَّف ؟ 0/2
صدی ُ
َ -کیفَ کانَ َ

2

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

سفَ ِر؟ ......................................... 0/2
 ماذا فَ َع َل ال ُم َوظَّفُ بَع َد ُرجو ِع ِه ِمن ال َّسف ِر؟0/2
َب ال ُم َوظَّف إلى ال َّ
 -ل ِماذا َذه َ

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

با توجه به وزن کلمات ،واژه های مشخص شده را ترجمه کنید
32

به جوانمردی و درویش نوازی ،مشهور
روح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

31

به توانگردلی و نیک نهادی ،مشهود (سعدی) ..........................
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا(موالنا) ..............................

علَی ِه األَیدي» ارتباط دارد؟
عام إِلَی ّللاِ ما َکثُ َرت َ
کدام حدیث از نظر مفهوم با حدیث «أَ َح ُّب الطَّ ِ

َعیش أَبَدًا 
کت ُ
یاک َکـأَنَّ َ
اِع َمل لِدُن َ
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سنُ
اَل َّ
کن فِي األَغنیا ِء أَح َ
سخا ُء َح َ
سنٌ َو ل ِ
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باتوجّه به تصاویر ،به پرسش های زیرپاسخ مناسب ( کوتاه ) دهید.

ماذا َعلَی الش ََّج َر ِة؟....................
34

سیهار ِة ؟ ...................
َمن في ال َّ

3

ف ؟...................
َمتی تَذهَبینَ إلَی ال ُم َ
تح ِ
س ِة ؟..................
هَل َذ َهبَت َمری ُم إلَی ال َمدر َ
موفق و پیروز باشید.
3

