
باسمه تعالي

دقيقه  60مدت امتحان :  صبح 8 ساعت شروع :نهم پايه : عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

3 تعدادصفحات :1400/   3/ 5تاريخ امتحان:   شماره داوطلب:نام و نام خانوادگي : 

 آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  متوسطه)(دوره ي اول  

 استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

نمرهرا با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت رديف

 ) 3از  1(صفحه ي 

 (یک کلمه اضافه است)بنویسید.  جای خالیاز میان  کل8ت داده شده نام هر تصویر را انتخاب 1ایید و در ١ مهارت واژه شناسی »علیه السالمامام سجاد «  به نعمت خود پرورش ده.  "  از من بالیا را دفع کن و ،خود!"  بارالها  
 بَنین   ) -نُقود     -( َصحیَفة   

٢ ................... ..-١-................... 

٢٥/٠
٢٥/٠ 

.کشیده شده به فارسی ترجمه 1اییدفقط کل8تی که زیرشان خط ٢
َب َمساًء تَ  َمزَرَعِتهِ  یإل دٌ یَرَجَع َحمِعندما -١ َب : ............................ )راً یکثَعجَّ  .      ( تََعجَّ
  ( ُمتَحف : ..................... )               .           َمکَّة املُکرَّمةِ  ُمتَحفِ  ینَذَهُب إل -٢

٢٥/٠ 
٢٥/٠ 

  قرار دهید )≠   . ( عالمت  =  یا  را معلوم  1ایید≠) ) و متضاد ( کل8ت مرتادف  ( = ٣
    حَسن (          )  أفَضلأَ  - ٢ل (  )  َمجنون                 عاقِ -١

٢٥/٠
٢٥/٠ 

(به توضیح داخل پرانتز دقت 1ایید.) .ناه8هنگ با بقیه را مشخص 1ایید، کلمه در هر ردیف٤
(از نظر مفهومی)  الکعَبُة                                 زائرٌ                  َعصیُر الفاِکهةَمسجُد النَّبوي -١
 (از نظر دستوری)  فوا ال تَکشِ     کانوا یَدرسوَن                التَنِزال  ال تَرِجعي                   -٢

٢٥/٠ 
٢٥/٠ 

  .کلمه صحیح داده شده کامل 1ایید در جاهای خالی ترجمه ناقص را با٥  مهارت ترجمه
 )شیمیایی  ،    نقاشی کردن(   .را توانست بخرد . .......................برخی مواد    َقَدَر َعلی ِرشاِء بَعِض املَواِد  الکیمیاویَِّة.    -١
  .  ( دور  ،  شلوغ  )بود .....................کاَن الَصفُّ ُمزدِح8ً.  کالس -٢

٥/٠ 
٥/٠ 

   .را انتخاب 1ایید جمالت زیرترجمه صحیح ٦
  .بسیار خشمگین شداو  - ب                             .بسیار کمکش کرد او -الف     ه کَثیراً.                تْ َي ساَعدَ هِ -١
 زیادی در انبار دارم.من چوبهای  -ب   .        ر چاپخانه دارممن چوبهای زیادی د-الف   . ِعندي أَخشاٌب کثیرٌَة ِيف املَخزَنِ -٢
  .ا باکستا�ٌّ َو  أَشتِغُل  ُهناأن -٣

 .ستانی هستم و اینجا درس می خوانممن پاک - ب                        .اکستانی هستم و اینجا کار می کنممن پ - الف

٥/٠ 
٥/٠ 
٥/٠ 

»»ادامه ی سؤاالت در صفحه ی دوم «« 
  عبارتند از :متوسطه  اول ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از :وجهت ←←←←ددـع ا ـنمره 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 دبيرامضاو

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر تصـحيــح دبيــر مربـوط

 www.Nomreyar.com - آموزشی نمره یار وبسایت



 باسمه تعالي

 دقيقه  60مدت امتحان :   صبح 8 ساعت شروع : نهم پايه :  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3 تعدادصفحات : 1400/   3/ 5تاريخ امتحان:    شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  متوسطه)(دوره ي اول  

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

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

 ) 3از  2(صفحه ي 

 

.        ......... ...................راستگویی و . ....................................    (رسول اعظم ص). األَمانةِ  داءِ .اُنظُروا إِلی ِصدِق الَحدیِث َو أ .-٢  .                                           صربکنندگان است.... ..............................................    ، إنَّ ّهللاَ َمَع الصاِبریَن ﴾﴿  اِصِربوا-١  .1ایید کاملحدیث زیر را ترجمه آیه و  - الف  ٧
  . ای زیر را به فارسی ترجمه 1اییدجمله ه- ب
                                                                                          ..................................................................    . ه ِکتابََة َقوانیِن املُرورِ طَلََب املَُدرُِّس ِمن تَالمیذِ - ا
                                                        .......................................................................   .ُمعالجُة األمراِض ِباألَلوانِ  مِکنُ یُ َهل -٢
راُيس الَجداِ -٣   .....................................................................................   املَدرَسِة  یإِل ةِ یَ الَقر ذُ یَو َذَهَب تَالم دُ یبَتدأَ العاُم الدِّ

  
٥/٠  ٥/٠    
٧٥/٠  
٧٥/٠  
١  

  . موارد خواسته شده را بنویسید  ٨  مهارت شناخت و کاربرد قواعد
  ......................                      ."  را بنویسید عاِبد   :  "وزن کلمه -١

  م ک ب ) ٢                         ک ت ب     ا)        ؟  است  گزینهکدام  "کتوب مَ " حروف اصلی کلمه -٢
  ......................      فعل ماضی                   "  َدَخَل صاِحُب األمانَِة . "       . فعل ماضی جمله را مشخص 1ایید-٣

  ......................         . "          فعل مضارع         أُمَّکِ "  أنِت  تَعرِفیَن      فعل مضارع جمله را مشخص 1ایید. -٤

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  . ل مناسب امر  یا  نهی  قرار دهیددر جاهای خالی فع  ٩
  اُشکُروا.                     اُشکُري                       ، .......................َربّکِ یا ایّتهاالِتلمیذُة -١
  سااِلبَ                       يس.              التَلبَ ناسَبةً یا طالباِن  .......................  َمالِبَس مُ  -٢
  التَکتُ�َ                       یا حبیبي  .....................  شیئاً  َعلی الَشَجِر.              التَکُتْب -٣

  
  ٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  .را مشخص 1ایید  با توجه به تصویر فعل نهی مناسب  ١٠
 التَنزيل  - ب            التَنِزلوا               - الف

  
 

٢٥/٠  

  . ( یک جمله اضافه است )وصل 1اییدهر کلمه را به توضیح مناسب آن   ١١  مهارت درک و فهم
  َمن یَعَمُل يف ِزراَعِة األَرِض -  النَّهار-١
باحِ و اللَّیلِ -  الَفّالح-٢   مابیَن الصَّ

    الّذي ال یَنَجُح ِيف االِمتحاناِت -

 

٢٥/٠ 
٢٥/٠  

  . را بر اساس واقعیت معلوم 1ایید درستی یا نادرستی هر جمله  ١٢
تاِء یَأ� بَعَد - ا یِف َفصُل الشِّ   نادرست     درست                      .                                                      الصَّ
سٌة تِجاریٌَّة أو ال -٢   درست                    نادرست      فیها کثیٌر ِمن الناِس.      تصادیٌّة  یَعمل ُ اقِ ّرشکَُة موسِّ

 

٥/٠ 
٥/٠  

 »»ادامه ی سؤاالت در صفحه ی سوم «« 
 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالي

 دقيقه  60مدت امتحان :   صبح 8 ساعت شروع : نهم پايه :  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3 تعدادصفحات : 1400/   3/ 5تاريخ امتحان:    شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه صبح نوبت  متوسطه)(دوره ي اول  

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

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

 ) 3از  3(صفحه ي 

 

  با توجه به مفهوم جمالت در جاهای خالی کلمه مناسب انتخاب 1ایید.   ١٣
  .                     األحَمر                     األسَودفاکَُهُة الَجنَّةِ ....................  الرُّماُن  -١
َفر .............. ُحّجاُج القاِفلَِة ِبحاَجٍة إلی -٢   َغْضبان    .            َدلیل                 السَّ

  
 ٢٥/٠  
 ٢٥/٠  

  . ال را مشخص 1اییدؤ با توجه به تصاویر، پاسخ درست هر س  ١٤  مهارت مکامله
أَیَن الَسَمکَة؟                                                                                                              -١      کَم الّساَعُة  ؟-٢

                                                   يف املَطَعم                             - الف           الخاِمَسُة َ¥اماً  - الف
يف الَنهر                                                                                   -ب        الثاِمَنُة َ¥اماً          - ب

 

٥/٠ 
٥/٠  

َحُة      در جاهای خالی یکی از کلمه های مقابل را بنویسید .(یک کلمه اضافه است)         ١٥  پاسخ دهید ." دلخواهال به ؤ س ٢به ال زیر فقط ؤ س ٣"دانش آموزان عزیز لطفاً از   توجه:   أَنَفُعُهم  )  -َسخاَوة    –(  الصِّ
  . (رسول اعظم ص) َواألمانُ  ..................نِعَمتاِن َمجهولَتاِن  - ا
  ( رسول اعظم ص)      . لِلنّاِس   .... ..............أَفَضُل الناِس -٢

  
٥/٠  
٥/٠  

  .خط کشیدیم از داخل پرانتز بیابید، سپس زیر آن خط بکشیدترجمه کل8تی که زیرشان   ١٦
  پرتقال )             ،            ( شیر                                . الطّاَزج الَحلیبیوَجُد هذالفیتامیُن يف -١
  آتش سوزی)       ،         ( آزمایش                                                    .طارِ يف القِ َحریٌق َحَدَث -٢
  کوچک ) باغی      ،   زیبا  ی( استان                   . يف ایران ُمحافظٍة َجمیلةٍ هذه َقلَعٌة تاریخیٌَّة يف  -٣

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٥/٠  

  .ها پاسخ دهید الؤ به س ،با توجه به آن م» زیر را بخوانید و :درک مطلب  ١٧
  " .اِخَرتََع اِخرتاعاً يف ُمختربِهیَعَمُل يف املُختِرب .  .ةِ بحاث الّصناعیَّ أحمُد َرجٌل عالٌِم يف کرج . ُهَو یُحبُّ أَ "

  .ها را مشخص 1ایید الؤ پاسخ س
  ِيف املدرَسةِ                         يف املُختربِ           أیَن یَعَمُل أَحَمد؟     -١
    ( مفهومی )                    ال                            نََعم         ؟    َهل أَحَمُد طفٌل َصغیرٌ -٢

  
  
  
٥/٠  
٥/٠  

  
  امام خمینی(ره): فلسطین پیروز است.

  ٣  روخوانی1ره شفاهی 
  ٢  مکامله1ره شفاهی 

  ١٥  1ره  امتحان کتبی 
  ٢٠  جمع 1رات     »»                                                       موفق باشید ««                                                                                   

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالي                  

 دقيقه  60: مدت امتحان نهم :پايه عربي : هماهنگ استاني درسرزشيابي سؤاالت اراهنماي تصحيح 

  1تعدادصفحات :                         1شماره ي صفحه :  1400/  3/  5 تاريخ امتحان: صبح 8ساعت شروع :

  آموزش از راه دورآموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارسدانش 

 1400خرداد ماه صبح نوبت  (دوره ي اول متوسطه) 
 

 نمره  راهنماي تصحيح رديف
  

 ) 1از  1(صفحه ي 

 

  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                 نقود - ٢                           بنین                   -١  ١
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                  موزه - ٢                            تعجب کرد         -١  ٢
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                          أحسن= أفضل (مرتادف)-٢                         مجنون      ≠ عاقل -١  ٣
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                       کانوا یدرسون -٢                          عصیرالفاکهة        -١  ٤
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                   شلوغ -٢                                شیمیایی       -١  ٥
  ٥/١  ) ٥/٠( هر مورد                                        الف- ٣                                        ب-٢                                     الف        -١  ٦
  خدا با صربکنندگان است.  قطعاً  ؛صربکنید - ١- الف  ٧

   .نگاه کنید به راستگویی و امانتداری -٢
  نوشQ قوانین راهنPیی و رانندگی را خواست. معلم از دانش آموزانش-١ - ب
  (ممکن می شود) ؟ها ممکن است ها با رنگ آیا درمان بیPری-٢
  .سال تحصیلی جدید رشوع شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند-٣

٥/٠ 
٥/٠  
٧٥/٠  
٧٥/٠  
١  

  فاعل                -١  ٨
  ک ت ب -٢
  َدخَل      -٣
  تَعرفینَ -٤

٢٥/٠ 
٢٥/٠  
٢٥/٠ 
٢٥/٠  

  اُشکري               -١  ٩
 اِلبسا            -٢

  التکُتب   -٣

٢٥/٠ 
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  ٢٥/٠  التنزلوا    ١٠
  النهار ما بیَن الصباح و اللیل                         -١  ١١

  الفالح َمن یعمل يف زراعة األرض -٢
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                           درست -٢                         نادرست     -١  ١٢
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                            َدلیل -٢                األحمر                -١  ١٣
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                               الف-٢                          ب            -١  ١٤

  انتخابیسؤاالت 
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                         أنفعهم  -٢                               الصّحة  -١  ١٥
  ١  ٥/٠      استانی زیبا - ٣                         ٢٥/٠      آتش سوزی   - ٢                       ٢٥/٠شیر       -١  ١٦
  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                                ال  - ٢                      يف املخترب        -١  ١٧

  
  

١  
  ١٦  انتخابی ترات با سؤاال جمع q                                    »»     موفق باشید««                                                                                

 

اداره سنجش و پايش كيفيت آموزشي استان البرز  
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 باسمه تعالي

 دقيقه 60مدت امتحان :  ظهر 12ساعت شروع :  پايه : نهم  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3تعدادصفحات :  1400/   3/ 5تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردوم مدارس دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال

 1400نوبت ظهرخرداد ماه  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

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

 )3از  1(صفحه ي 

 

    فلسطین پیروز است.»                                                     علیه السالم امام سجاد «        .ات درست و صحیح را روزی من کن  "" خدایا عباد  
  )است در مقابل شکل آن بنویسید. ( یک کلمه اضافه انتخاب 7ایید و مرتبط است هر تصویر واژه ای که با، از میان کل.ت  ١  مهارت واژه شناسی

  طُفولة )    - األُجرَة   َسّیارةُ   - طبعة   ( مَ              
٢                        ...................   -١ -  ......................  

             

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  فقط کل.تی که زیرشان خط کشیده شده به فارسی ترجمه 7ایید.  ٢
  )...........................:أَمین (          َفَذَهَب إِلی قايض.   أَمینٍ  إِلی َشخٍص  أَراَد ُمساِفٌر تَسلیَم نُقوِدهِ -١
هbُِساَعَدِة  َدَرَس  ، بَلماتََرَک الّدراَسةَ -٢   )...........................َدَرَس :(                                         . أمِّ

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  قرار دهید )≠   ( عالمت  = یا   .را معلوم 7ایید(≠)  و متضاد    کل.ت مرتادف (=)  ٣
  (        ) ُرسور َفَرح - ٢                       (         ) َجمیل                َقبیح-١

٢٥/٠  
٢٥/٠  

  ( به توضیح داخل پرانتز توجه 7ایید.)  در هر ردیف کلمه ناه.هنگ را مشخص 7ایید.  ٤
  ( از نظر مفهومی )                       طائٌِر         ق                زر أَ                أخَرض                                     أَحَمر            -١
  (از نظر دستوری )           کانوا یَرکبوَن                           الَمُع                     التَنِز کاَن یَس       کانَتا تَکتُباِن                     -٢

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  مهارت ترجمه

  .7اییدداده شده کامل صحیح های ناقص را با کلمه  ترجمه   ٥
  یموِن.     غذیَِة ِبَتناُوِل َعصیِر اللّ قِص يف التَّ یُمِکُن تَعویُض هذاالنّ -١
  ممکن می شود. ( آب انار ، آب لیمو ) ............................ا خوردن جربان این کمبود ب  
  ِمنها الُحضوَر يف َحفلَِة َزواِجها.  ْت طَلَبَ -٢

  .  ( جشن عروسی ، جشن تولد )اش  را خواست........... ................از او حضور در 

  
٥/٠  
  

٥/٠  

  »»ادامه ی سؤاالت در صفحه ی دوم «« 
 
 

  عبارتند از :متوسطه  اول ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از :وجهت     ←←←← ددـع ا ـنمره ب

موضوع امتحان  ومانند آن اگرچه به، 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 

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

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

  مربـوطتصـحيــح دبيــر 

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

 
 
 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالي

 دقيقه 60مدت امتحان :  ظهر 12ساعت شروع :  پايه : نهم  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3تعدادصفحات :  1400/   3/ 5تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردوم مدارس دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال

 1400نوبت ظهرخرداد ماه  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

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

 )3از  2(صفحه ي 

 

٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تخاب 7اییدترجمه صحیح را ان
  :أَذُکُر َرّ� ِعنَد ُجلويس-١

  .پروردگارم را هنگام ایستادنم یاد می کنم- ب                          .پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم- الف
ناعّیةِ َمن َصَنَع ُمخ ُل ُهو أَوّ -٢                                                                                                                .َتَرباً لِألبحاِث الصَّ

  .             .او اولین کسی است که آزمایشگاهی برای پژوهش های صنعتی ساخت- الف
  .اهی برای پژوهش های گیاهان ساختآزمایشگاو اولین کسی است که - ب
                                                                                                                                      .نَ أََرأَیَت املُتَحَف َحتّی اآل -٣

  را دیدی موزه آیا تا کنون  -ب                         را دیدی                جنگل آیا تا کنون  - الف

  
٥/٠  

  
٥/٠  

  
  
٥/٠  

                                ...........................................................................    ، َفطَلَبا ُمساَعَدةً علُب َو الَغزالُة ِيف الُحفرةِ َوَقَع الثَّ -١  ترجمه جمالت زیر را به فارسی بنویسید. - ب  ...............................................اِثناِن الیَنظُُر ّهللاُ إِلیِه.: قاِطُع الَرِحم َو جاُر الُسوء. (رسول اعظم) دو دسته هستند که خدا به آن ها نگاه 7ی کند: -٢                                                               .............................................................ای        ﴾  یا أیُها الذیَن آَمنوا اِصِربوا ﴿-١  . آیه و حدیث زیر را کامل 7اییدترجمه - الف  ٧

                                                          ...........................................................  یا�تُها يف حَ أَنِت أَفَضُل ُمَعلمٍة شاهدْ -٢

.  إ  عَ اِخرتَ -٣                                     ..........................................................دیسون أَکَ�َ ِمن أَلِف اِخرتاعٍ ُمهمٍّ

  
٥/٠  ٥/٠    

  ١  
٧٥/٠  
  .موارد خواسته شده را بنویسید  ٨  شناخت و کاربرد قواعد  ٧٥/٠

  ..................                          را بنویسید.    "تِب" کا:    وزن کلمه -١

  خ د و )  ٢        خ د م                    )  ١        ؟        کدام گزینه است  حروف اصلی کلمه  " َمخدوم " -٢
.     فعل ماضیفعل ماضی جمله را مشخص 7ایید.    َدَخلَِت املَُدرِّ -٣ فِّ   .....................:                  َسُة يف الصَّ

  ....................فعل مضارع:                        فعل مضارع جمله را مشخص 7ایید.     ُهَو یَعَمُل ِبواِجِباتِه.       -٤

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  .در جاهای خالی انتخاب 7ایید، مناسبفعل امر و یا  نهی   ٩
  اُشکُروا                  اُشکُرْ           .              َربّکَ .................لمیُذ .یا أیُّهاالتِّ -١
  اُنظرا                     اُنظري     .          إلی نُزوِل املَطَرِ  ...............یا طالَبتاِن  -٢
  التَکِذبوا                ال تَکِذْب    أبَداً.                    ..................اُصُدق داِ اً و .-٣

  ٢٥/٠  ٢٥/٠    ٢٥/٠  
  کدام است؟                                                                ، فعل نهی مناسب تصویر مقابل  ١٠

                      .التَجلِيس ُهناکَ - ب                               .التَجلِسَن ُهناک- الف
  
  
  

٢٥/٠  

  »»ادامه ی سؤاالت در صفحه ی سوم «« 
 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالي

 دقيقه 60مدت امتحان :  ظهر 12ساعت شروع :  پايه : نهم  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3تعدادصفحات :  1400/   3/ 5تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردوم مدارس دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال

 1400نوبت ظهرخرداد ماه  (دوره ي اول متوسطه) 

  استان البرز و پايش كيفيت آموزشياداره سنجش 

 

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

 )3از  3(صفحه ي 

 

  ی خالی کلمه مناسب انتخاب 7ایید. هاجمالت در جابا توجه به مفهوم   ١١  مهارت درک و فهم
  ستَشفياملُ      اَلکیمیاء                    يف ِصَغرِه.            ....................َحبَّ إِدیسوَن ِعلَم  .أَ -١
       َمکّةَ       ستان                 بُ      .                   املُکَرََّمةِ   .......................بَیُت ّهللا يف  .-٢

  
٢٥/٠  
١٢  ٢٥/٠  

  
  

    )ت(یک کلمه اضافه اس وصل 7ایید.هر کلمه را به توضیح مناسب آن 
  

یف       الَخریف-١   َفصٌل یَأ� بَعَدالصَّ
  َمخَزُن الکَهُرباء يف الَسّیارةِ      الُغراب-٢
  الَبطّاریّة-٣

٢٥/٠  
٢٥/٠  

  .را بر اساس واقعیت معلوم 7ایید جملهدرستی یا نادرستی هر   ١٣
  درست                     نادرست   .                       یُضیُع أَجَر َمن نََفَع الناَس  إِنَّ ّهللا ال-١
  ِث يف َمدیَنِة َمشَهد يف ُخراسان.           درست                     نادرستالثالِ  َمرَقُد اإلمامِ -٢

  
٥/٠  
                              .ال را مشخص 7اییدؤ با توجه به تصویر ها پاسخ درست هر س  ١٤  مکامله  ٥/٠

                                                 ا هذا؟              م - ١    اَعُة؟کَم السّ   -٢
الَفرس                                   -الف   اً         الرابعُة َ¦ام - الف
                    أََسد                                                -ب               ماً التاِسَعُة َ¦ا - ب

  

٥/٠  
٥/٠  

  نَجاح  )  -اِحِرتاق    - (  َشقاَوة            بنویسید. ( یک کلمه اضافی است ) در جاهای خالی یکی از کلمه های مقابل را  ١٥  .دهیدال به دلخواه پاسخ ؤ س ٢ال زیر فقط به  ؤ س ٣: دانش آموزان عزیز لطفاً از  توجه
  الَخَشب و َغیرِه.    ............. الناُر، نَتیجُة  -١
  اِبن آَدم سوُء الُخلِق. ( رسول اعظم ص )......................  ِمن َسعاَدِة اِبِن آَدم ُحسُن الُخلق  َو ِمن   -٢

 

٥/٠ 
  .تز بیابید و سپس زیر آن خط بکشیدترجمه فارسی کل.تی که زیرشان خط کشدیم از داخل پران  ١٦  ٥/٠

سُة -١   )بزرگ  یاستان            ،       کوچک یخیابان(              . يف إیران ُمحاَفظٍة کبیرَةٍ ثٌَر تاریخٌي يف أَ هذا -٣  ) خشمگین شد            ،              سالم کرد  (                        .  َعلیهاَسلََّم َدَخَل صاِحُب األَمانِة َو -٢  مالمت کرد  )            ،                ( عطر زد                        .ها ِبذلَِک الِعطرنَفسَ  ْت َر َعطَّ املَُدرِّ

  
٥/٠  ٢٥/٠  ٢٥/٠  

  .ال ها پاسخ دهیدؤ سبا توجه به آن به  م® زیر را بخوانید و:  درک مطلب  ١٧
راسَ  تَرکِت  يَ . هِ ها َمریَضةٌ . أُمُّ ؛ لَها اُختانِ  َحزیَنةٌ  زَهرا تِلمیَذةٌ  ها؟     ْت راُء ساَعدَ َهل زه- ١           .دییال را مشخص 7اؤ پاسخ هر س                      .تِلمیَذًة ِمثالیَّةً  صارَْت  يَ ها. " َو بَعد َ ُمَدٍة هِ مّ أُ   ْت زهراُء ساَعدَ " :ْت َهدیًَة لِزهراء َو قالَ  هراء. املُعلَمُة َجلَبْت بُّ َز . ُمَعلمُتها  تُحِ ةَ الدِّ       ال                نََعم              ِألُمِّ

    )ی(مفهوم              أربََعة                      اِثنان                   اء؟تاً لِزهر کَم أُخ-  ٢

  
  
٥/٠  ٥/٠  

  ٢٠  جمع 7رات                                     »»                        موفق باشید ««                                                                                     ١٥  7ره امتحان کتبی   ٢  شفاهی مکامله 7ره   ٣  روخوانی  شفاهی7ره 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالي                  

 دقيقه 60:   مدت امتحان نهم : پايه عربي: هماهنگ استاني درسرزشيابي سؤاالت اراهنماي تصحيح 
 1 :تعدادصفحات                        1: شماره ي صفحه 1400/     3/    5تاريخ امتحان:   ظهر 12 :ساعت شروع

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

   1400خرداد ماه ظهرنوبت  اول متوسطه)(دوره ي  
 نمره  راهنماي تصحيح رديف

  

 ) 1از  1(صفحه ي 

 

  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                   سیارة األجرة -٢طفولة                                -١  ١
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                    درس خواند -٢               امانتدار               -١  ٢
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                       مرتادف: فرح = رسور -٢        جمیل             ≠ قبیح  -١  ٣
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                            التنزال -٢               طائر                   -١  ٤
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                   جشن عروسی -٢    آب لیمو                         -١  ٥
  ٥/١  ) ٥/٠( هر مورد                                                           ب - ٣الف                              -٢                     الف              -١  ٦
  ای کسانی که ایVن آوردید صربکنید(صبور باشید) -١ - الف  ٧

  : برنده پیوند خویشان و همسایه بدکند دو دسته هستند که خدا به آنها نگاه Zی-٢
  خواستند.روباه و آهو در گودال افتادند پس کمک  -١ - ب
  تو بهرتین معلمی هستی که در زندگی ام او را دیدم.-٢
  ادیسون بیش از هزار اخرتاع مهم را اخرتاع کرد. -٣

٥/٠ 
٥/٠  
١  
٧٥/٠  
٧٥/٠  

  ١  ) ٢٥/٠( هر مورد                  یعمُل  -٤                 َدخلت        -٣خ د م                           -٢فاعل                                 -١  ٨
  ٧٥/٠    ) ٢٥/٠( هر مورد                                   التکذب                 -٣             اُنظرا                -٢           اُشکر                      -١  ٩
  ٢٥/٠  الف  ١٠
  ٥/٠  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                                          َمکة -٢الکیمیاء                 -١  ١١
  ) ٢٥/٠( هر مورد                                                                                             الخریف: فصٌل یأv بعَد الّصیف          -١  ١٢

  :  َمخزُن الکهرباء يف السیارة.البطاریّة -٢
٥/٠  

  
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                       نادرست - ٢       درست                           -١  ١٣
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                               ب - ٢الف                                     -١  ١٤

  انتخابیسؤاالت 
  ١  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                          َشقاوة - ٢         اِحرتاق                         -١  ١٥
  ١  ٥/٠استانی بزرگ   -٣                          ٢٥/٠سالم کرد   - ٢                      ٢٥/٠عطر زد    -١  ١٦
  ) ٥/٠( هر مورد                                                                                             اِثنان - ٢         نعم                            -١  ١٧

  
  
  

١  

  ١٦  با سؤاالت انتخابی جمع Zرات                       »»         موفق باشید««                                                                                         
 

اداره سنجش و پايش كيفيت آموزشي استان البرز  
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالي

 دقيقه 60مدت امتحان :    عصر 16 ساعت شروع : نهم پايه:  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3تعدادصفحات : 1400/ 3/ 5تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 
 

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

 ) 3از  1(صفحه ي 

 

  ( یک کلمه اضافه است ) .شکل مربوط بنویسیدت نام هر تصویر را انتخاب 8ایید و در مقابل ل6از میان ک  ١  مهارت واژه شناسی  » امام سجاد (ع)« "پروردگارا درهای گشایش را به سوی ما بگشا و به فضل خود سلطه غم و اندوه را بشکن ."        
  ِعطر  ،  حاسوب  ،  تَالمیذ )   (     زُجاَجةُ                           

١                                 .........................-٢ - ....................                                                                                                                                                                            

٥/٠  

  زیرشان خط کشیده شده به فارسی ترجمه 8ایید.فقط کل6تی که   ٢
سِم للِ لویِن أَو لِلتَّ  لوانَ اِس یَظُّنوَن ِبأَنَّ األَ بَعُض النّ -٢  )............................رائَحة : . (أُّمي  رائَحةِ رائَحُتِک ِمثُل -١ سم:  قطزییِن فَ تَّ لأَو لِ رَّ   )............................... ( الرَّ

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  ...................≠   .................... متضاد : .                                   ...................   = . ...................مرتادف  :    )   امیق -  َجَعَل  -جاَء   –َوَضَع  ––(ُجلوس   کل6ت مرتادف و متضاد را مشخص 8ایید. ( یک کلمه اضافه است )  ٣
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  ( از نظر دستوری )            اِجلِسوا    اُخُرجَن                           کاَن یُنِقُذ                           اُکُتبا                       - ب  طُفولة              ( از نظر مفهومی )     ُمخَترب                        اِخَرتََع                       کیمیاء                            - الف   (به توضیح داخل پرانتز دقت 8ایید.) در هر ردیف کلمه ناه6هنگ را مشخص 8ایید.  ٤
  ٢٥/٠  ٢٥/٠  

  .اهای خالی ترجمه درست را بنویسید؟ در جکلمه کامل می شوده ناقص با کدام در جدول زیر ترجم  ٥  مهارت ترجمه
لوا . اِرکَبوا .  ١     بفرمایید - نگاه کنید  .سوار شوید......... .............ش6 خوش آمدید .   أَهالً َو َسهالً ِبکُم . تََفضَّ

    آتش گرفت–ه شدشکست  ولی آن غرق نشد....... ..............کشتی کمی .  .ما َغرَِقْت  لکنَّها وَ َقلیالً  ْت کََرسَ نْ الَسفیَنُة ا  ٢

  
٥/٠  

  ٥/٠  
                                                                                                                   . نُقوَدکَ  . اِسَتلِمْ ندوقِ هذا ِمفتاُح الصُّ -١     ترجمه صحیح را انتخاب 8ایید.   ٦

  .کلید صندوق است پولهایت را ببین این -ب        پولهایت را دریافت کن                  . این کلید صندوق است- الف
  .تِلمیَذًة ِمثالّیةً  ْت ِهي صارَ -٢
    .8ونه ای شد وزماو دانش آ  -  ب                                                      .آرامی شدوز ماو دانش آ  -الف 
     .  آن را در قطار قرار داد نوشت و یروزنامه هفتگ سونیإد- الف      .وعیًّة َو طََبَعها  ِيف الِقطار، کََتَب َصحیَفًة أُسبیسونإد-٣

  چاپ کرد. ادیسون روزنامه هفتگی نوشت و آن را در قطار -ب                                                                             

  
٥/٠  

  
٥/٠  

  
٥/٠  

  »»ادامه ی سؤاالت در صفحه ی دوم «« 
  

  عبارتند از :اول متوسطه توجه: برخي از موارد تخلف در ارزشيابي دوره      ←نمره بـا  عـدد 

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

  استفاده قرار نگرفته باشد.مربوط نباشد و مورد 

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

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.

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

  اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

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

    ←نمره با حـروف 

  نام و نام خانوادگي

 ←وامضاي دبير 

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 سوم درصورت مغايرت مصحح تجديدنظر در صورت اعتراض
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 باسمه تعالي

 دقيقه 60مدت امتحان :    عصر 16 ساعت شروع : نهم پايه:  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3تعدادصفحات : 1400/ 3/ 5تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 
 

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

 ) 3از  2(صفحه ي 

 

   کامل 8ایید. ترجمه آیه و حدیث زیر را- الف  ٧
  بیابد. ................................................... "َمن طَلََب َشیئاً َو َجدَّ ، َوَجَد "(رسول اعظم ص) هرکس-١
  .کاری را نیکو انجام دهد.......................... .......................﴾" ضیُع أجَر َمن أَحَسَن َعَمالً اِنّا ال نُ ..."﴿ -٢
  .ت زیر را به فارسی ترجمه 8اییدجمال - ب
  .................................................َن طبیَبٌة.  . أَنا اَآل َمصیري أَنِت َغیَّرِت -١

  ....................................................  ِمن املَدِرَسةِ  َفطَرََدُه ُمدیُر َمدرَسِتهِ -٢

  ................................................... قدریَن َعلی الُخروجِ ِبَسهولَةٍ أَنِت تَ -٣

  ................................................  .باتاِت والَفواکهِ نَّ هذا الفیتامیُن َموجوٌد يف ال-٤

  
٥/٠  
٥/٠  

  
٧٥/٠  
٥/٠  
٥/٠  
٧٥/٠  

  .موارد خواسته شده را پاسخ دهید  ٨  شناخت و کاربرد قواعد
  )...............................(را بنویسید.                   " َمعبود "    : وزن کلمه-١
  ف  ت  ح  )٢ف  ا  ت                          )١     حروف اصلی کلمه " فاتِح " کدام گزینه است؟   -٢
  )...............................          ( فعل ماضی : .ِعنَد الحاِکم را مشخص 8ایید.   َذَهَب القايض فعل ماضی جمله-٣
  )................................( فعل مضارع :        .             ایید.      نَنظُر إِلی النّورِ فعل مضارع جمله را مشخص 8-٤

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠    

  فعل امر  یا  نهی  مناسب در جاهای خالی انتخاب 8ایید.   ٩
سناُمدَ  کالمَ .........................یا أَخي ، .-١   اِسَمعْ عوا                          اِسمَ            .           رِّ
  اُنظُرنَ  ري                           اُنظُ         6ِء              إِلی السَّ ........................،  یا طالِباُت -٢
  ال تَزَرعوا                          تَزَرعْ ال                            .    َعداَوةً ......................یا َحبیبي .-٣
  ال تَکِشفوا                           اِکِشفا    .           قائِکُمُعیوَب أَصدِ  ......................... یا زَُمال�-٤

    ٢٥/٠  ٢٥/٠  
  ٢٥/٠  
٢٥/٠  

  خزَناملَ           ستَشفی            املُ      .               َسّیاَرةِ لتَصاَدَم با .............................ُهَو َرَقَد ِيف  -١                                            .ی خالی کلمه مناسب انتخاب 8اییدبا توجه به مفهوم جمالت در جاها   ١٠  مهارت درک و فهم
یَفینِ لِ  آثاٌر تاریخیَّةٌ ...............................يف -٢       املُتَحف       دارُة املُرور            اِإل           .لَحرََمیِن الرشَّ

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  . ( یک کلمه اضافه است )را به توضیح مناسب آن وصل 8اییدهرکلمه   ١١
َّ الّ  ُهوَ  -الَعُدّو                                            -١   ذي ال یَطلُُب لََک الَخیَر بَل یَطلُُب الرشَّ
عاِب  -            ُدخان                                  -٢   املُشِکالِت  و َحلُّ الصِّ
  َفَرج -٣

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  »»وم سادامه ی سؤاالت در صفحه ی «« 
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 باسمه تعالي

 دقيقه 60مدت امتحان :    عصر 16 ساعت شروع : نهم پايه:  عربيدرس : سؤاالت ارزشيابي هماهنگ استاني 

 3تعدادصفحات : 1400/ 3/ 5تاريخ امتحان:  شماره داوطلب: نام و نام خانوادگي :                                       

  آموزش از راه دوردانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 
 

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

 ) 3از  3(صفحه ي 

 

  .را بر اساس واقعیت معلوم 8ایید درستی یا نادرستی هر جمله  ١٢
زُّ مَ يف ُمحاَفظََتیِن ِبَش6ِل إیرانطَعاٌم َمحبوٌب -١ مکِ : الرُّ   نادرست     درست              .   َع السَّ
  نادرست              درست    .                             اِفذِ یَشَتِغُل يف َمصَنعِ األَبواِب والنَّو الَفالُح -٢
رَهُم َو الد-٣   نادرست            درست            .                         یناُر َو الریاُل أَس6ُء نَقودٍ الدِّ
  نادرست           درست        .               ریقِ والعاِبِر ِيف الطَّ ائِق إِشاراُت املُرور ، عالماٌت لِلسّ -٤

  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  
٢٥/٠  

  ال را مشخص 8ایید. ؤ با توجه به تصاویر پاسخ درست هر س  ١٣  مهارت مکامله
 ؟رٌ ل هذا ¤َ هَ  - ٢                                                ؟   اَعةُ کَم السّ - ١ 

                                                                                 نََعم - صف                                           الفاِبَعة والنِّ الرّ -الف      
   ال -ب                    صف                         اِسَعة والنِّ التّ  - ب       

  
٥/٠  
٥/٠  

  زیر را به فارسی ترجمه 8ایید. جمله  ١٤     .ال به دلخواه پاسخ دهیدؤ س ٢ال زیر فقط به ؤ س ٣از  " دانش آموزان عزیز لطفاً  توجه:
  ....................................................................  ْت َسفیَنُتُهم َصخرًَة َفخافواَفأَصابَ - 

١  

  ،  َصداَقة  )  ئیيسّ ،  َر   (  َشباٌب        لمه اضافه است )    . ( یک ککی از کلمه های مقابل را بنویسیددر جای خالی ی  ١٥    
  . الجاِهل .................َعداَوُة العاِقِل َخیٌر ِمن  -١
  . یَدرسوَن ِيف الجاِمعات .............الطُّالُب .-٢

  
٥/٠  
٥/٠  

  .آن خط بکشیدترجمه کل6تی که زیرشان خط کشیدیم از داخل پرانتز بیابید و زیر   ١٦
  ) ند کَ                ،                  تقسیم کرد(                                                 .  النَّهر َحَفَر  إِنَّه -١
  کم شنوا   )               ،                      ( باهوش                                        .    َو هاِدئٌ  َذکيٌّ ُهو َولٌَد -٢
  تیم پیروزمان  )               ،     دوست  نیکوکارمان   (                 يف نِهایِة املسابقِة.     َفریَقنا الفائزَ نا  عْ َشجَّ -٣
  
  

 

٢٥/٠ 
٢٥/٠  
٥/٠  

 امام خمینی  (ره) : فلسطین پیروز است.

  ٣  روخوانی شفاهی 8ره 
  ٢  مکاملهشفاهی  8ره
  ١٥  کتبی امتحان 8ره 

  ٢٠  جمع 8رات                                                   »»                        موفق باشید ««                                                                                   
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باسمه تعالي 

دقيقه  60 مدت امتحان :  نهم پايه : عربيهماهنگ استاني درس : رزشيابي سؤاالت اراهنماي تصحيح 

1 تعدادصفحات :   1شماره ي صفحه : 1400/     3/    5تاريخ امتحان:   عصر 16 ساعت شروع :

 آموزش از راه دورنيمسال دوم مدارسدانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و 

 1400خرداد ماه عصرنوبت  (دوره ي اول متوسطه) 

نمره راهنماي تصحيحرديف
 ]Type text[

 ) 1از  1(صفحه ي 

۵/۰)۲۵/۰(هرمورد تالمیذ -۲زجاجة عطر -۱۱
۵/۰)۲۵/۰(هرمورد نقاشی کردن -۲بو-٢۱
۵/۰)۲۵/۰(هرمورد مرتادف:    َوضع = َجعَل قیام≠ جلوس ٣
۵/۰)۲۵/۰(هرمورد کاَن ینقذُ  - بطفولة - الف٤
۱)۵/۰(هرمورد شکسته شد -۲بفرمایید - ۱جدول:  ٥
۵/۱)۵/۰(هرمورد ب -۳ب -۲الف-٦۱
هرکس چیزی را بخواهد (خواست) و تالش کند(تالش کرد) بیابد. -۱ - الف٧

  قطعا ما ضایع Sی کنیم پاداش کسی را که کاری را نیکو انجام دهد. -۲
  تو رسنوشتم را تغییر دادی من االن پزشک هستم. -۱ - ب
  او را از مدرسه راند .(به تندی راند) پس مدیر مدرسه اش -۲
  تو به آسانی می توانی خارج شوی-۳
  این ویتامین در گیاهان و میوه ها وجود دارد-۴

۵/۰
۵/۰ 
۷۵/۰ 
۵/۰
۵/۰ 
۷۵/۰ 

۱)۲۵/۰(هرمورد نَنظرُ - ۴َذهَب  -۳ف ت ح -۲مفعول-٨۱
۱)۲۵/۰(هرمورد التکشفوا- ۴التزرع -۳اُنظرنَ  -۲اِسمع-٩۱
۵/۰)۲۵/۰(هرمورد املتحف -۲املستشفي- ١٠۱
)۲۵/۰مورد (هر طلُب لَک الخیر بَل یَطلُب الّرش العدو: ُهو الذي الی-١١۱

  فرج: َحّل الصعاب و املُشکالت-۳
۵/۰

۱)۲۵/۰(هرمورد درست -۴            درست - ۳نا درست-۲درست -١٢۱
۱)۵/۰(هرمورد ب - ۲الف- ١٣۱

انتخابیاالت ؤ س
۱پس کشتی آنها به تخته سنگی برخورد کرد پس ترسیدند١٤
۱)۵/۰(هرمورد شباب -۲صداقة -١٥۱
کند-١٦۱

باهوش -۲
 تیم پیروزمان -۳

۲۵/۰
۲۵/۰ 
۵/۰ 

۱۶االت انتخابیؤ س با جمع Sرات»»موفق باشید«« 
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