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 باسمه تعالی

 

1 

 

دوره اول متوسطه: دوره تحصیلی عربی راهنمای تصحیح سئواالت امتحان هماهنگ استانی درس:    

 پایه تحصیلی : نهم صبح 8ساعت  1400/  02 /29:  تاریخ امتحان

0140 سال اردیبهشت ماه داوطلبان آزاد سراسر استان نوبتدانش آموزان روزانه و   بوشهر اداره کل آموزش و پرورش اداره سنجش و ارزشیابی  
 

 ردیف ی اول(راهنمای تصحیح )صفحه نمره
 

 1 ثَْعلَْبْتصویر سمت چپ:                      ِجرس تصویر سمت راست: 5/0

 2 مردودب(                                بیمارستان الف( 5/0

5/0 
 ( َرَقدَْ =   نامَْ)           (           کَُثَْ ≠  َقل ْ) متضاد:  

3 

 4  َجّوالب(                                جليِسْتَْْال الف( 5/0

 5 « الف» ی . گزینه2 «                         ب» ی . گزینه1 5/0

 (25/1). کنیمضایع نمی کار نیکی انجام داد کسی را که پاداش قطعاً ما .1 25/2

 (1) )یافت، پیدا کرد(. یابدمی، ش کرد(تال -)تالش کند دو بکوشطلب کرد(  -)بخواهد چیزی طلب کند هر کس. 2

6 

52/4  .در قطار چاپش کردو  نوشتای( )هفته نامه هفتگی روزنامه( الف 

 )بود(. ای استنمونهو  فعال آموزاو دانش سال اول در پروندهب( 

 .تحویل دهد داریشخص امانتبه  هایش راپول)خواست(  گرفت مسافری تصمیمج( 

  شود(.)یافت نمی وجود ندارد خشک در شیر ولی آند( 

ی مفهومی طور که مستحضرید با توجه به رویکرد جدید کتاب و اهمیت ترجمههمکاران محترم، همان توجه:

ی عبارت را طوری بیان آموزی ترجمهآموزان نیز بالمانع است(؛ چنانچه دانشاللّفظ توسط دانش)گرچه ترجمه تحت

ر منفصل و متصل، که چون حروف و ضمایذکر است ناً قابلی کامل تعلق گیرد. ضمکند که مقصود حاصل گردد، نمره

از  ه هر کدامشوند، بهتر است به آنها بارم نمره تعلق نگیرد. همچنین ببیشتر نقش کمکی داشته و در ترجمه هضم می

. عالوه یک بارم تعلق گیرد ک هردو زبان باشدمشتر در صورتیکه یک جزء آنهای اضافی و وصفی در عبارات، ترکیب

 باشند.و ... فاقد بارم نمره می قطاربر آن، کلمات مشترک بین دو زبان مانند 
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 8 د، هـ، ش حروف اصلی:                           لُمفاعِْ وزن: 5/0

 9 ْعَمالنِْتسوَفْب(                                    َذهْبُتم الف( 5/0

 10 َعْبَْتَلْْْالد(               اِْْشَيبج(                أُنْظُرواب(                ْیأيسالْتَْالف(  1

 ی دوم(ی راهنما در صفحه)ادامه 
 

 

 

 

 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 باسمه تعالی
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دوره اول متوسطه: دوره تحصیلی عربی راهنمای تصحیح سئواالت امتحان هماهنگ استانی درس:   

صبح 8ساعت  1400/  02 /29:  تاریخ امتحان پایه تحصیلی : نهم

0140 سال اردیبهشت ماه داوطلبان آزاد سراسر استان نوبتدانش آموزان روزانه و   بوشهر اداره کل آموزش و پرورش اداره سنجش و ارزشیابی

ی دوم(راهنمای تصحیح )صفحه نمره ردیف

1 ب. 5          اضافی است. 4                 الف. 3    د. 2               ج .1 11

1  . ب2                                              . الف1

ّیارةا) .بالّسّیارة .4                       لیالً.ْيفْالساعةْالتاِسعة .3 (لس 

12

1 درست  د( درستناب( درست  ج(         درست ناالف(  13 

1 نمایناد، نماره    اشااره  نیز  یَلعُبـوَنْو یا   القدمْکرةُْچنانچه تنها به  – ُهمْیَلعبونْبالکرةْالقدمْ)یلعبونْکرةْالقدم( الف(

 کامل داده شود.

 .عُةْااِّلُْربعاًْالساب ب(

14

ات شما نظر ح میباشد لذابا عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت همکاران بزرگوار این کلید فقط جهت هماهنگی در تصحی

است )من اهلل توفیق(. ارجح اساتید
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