
باسمه تعالی

دقیقه01     مدت امتحان:  صبح 01:01ساعت شروع :   نام پدر: خانوادگی:نام و نام 

هماهنگ درس:سؤ امتحان امتحان:پایه : نهمعربیاالت 00تعداد سوال:0تعداد صفحه: 0011/ 00/10تاریخ

سمنان استان پرورش و آموزش سنجش اداره 0011 خرداد ماهاستانی در هماهنگ دانش آموز و داوطلب آزاد

بارمسؤاالتردیف

بَط اريَّة( -َکْهَربائي   -ِجْسر)  (است اضافی کلمه یک. )بنویسید را تصویر هر نام 0

ب(.................... الف(.....................

5./

/.5َرقَدَ ........ب( نامَ   َحياة .......َموتالف(  ( ≠، کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.)  2

است؟  ناهماهنگها از نظرمعنا با سایرگزینهکدام کلمه 0

ان  تُف اح الف( أَخَضر  اِفتَحْ   أَحَمر  أَزَرق ب(   َسحاب  تَْمر  ُرم 

5./

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 0

اْلقِطار. ...... َرئيسُ  فَطََرَدەُ  َحريق   فََحَدثَ  ب(        ........ .أَمين   َشخص   إلی نُقوِدەِ  تَسليمَ  ُمسافِر   أَراد الف(

5./

.کنیدترجمهرا به فارسی زیر هآی-1 5

.  َعَملا  نُضيُع أْجَر َمْن أْحَسنَ  ال إِن ا -

.کنیدترجمهبه فارسی یکی را به دلخواه داده شده  حدیثاز میان دو -2

 .َوَجدَ  َجدَّ، وَ  َشيئاا  طَلَبَ  َمنْ ( الف

 َوأداِء أْْلمانَِة. اْلَحديثِ  ِصْدقِ  إلی اْنظُروا َولِكنِ  (ب

0

0

.کنیدترجمهروانفارسی رابهشده دادهعبارات 0

لُ  هوَ  الف( ناعيَّةِ  لِْْلَْبحاثِ  ُمختَبَراا  َصنَعَ  َمنْ  أَوَّ .الصِّ

اْْلَن؟ َحتَّی اْلُمتَحفَ  َرأَْيتَ  أَ  ب(

 .َعلَينا تَأثيراا  لوانِ ْْل لِ  أَنَّ  اْلُعلَماءِ  بَعضُ  يَعتَقِدُ  ج(

 .ِمْنهُ  أَمانَتَكَ  اْطلُبْ  وَ  اْلَمجلِسِ  فِي َعلَينا فَاْدُخلْ  د(

0.5

ترجمه ی درست را انتخاب کنید. 7

نَةِ  ِملَفِّ  في -1 ابَِعةِ  السَّ الدِّراَسةَ. تََرَکتِ  هيَ  :الر 

کند.میراترکخواندنچهارم: او درسسالدر پرونده ب(          کرد.راترکخواندنچهارم: او درسسالدر پرونده الف(

ندوقِ  ذلِكَ  في نُقوَدكَ  اِْجَعلْ  -2 بده.آن صندوق قراررا درهایتپول ب(        بده.صندوق قراررا درپولتالف(         .الصُّ

.استتودستبهآنوحلدارممشکلیب(    است.مندستبهآنوحلداریمشکلیالف(      .بِيَِدكَ  َحلُّها وَ  ُمشِکلَة   ِعندي -3

0.5

.بنویسیدموارد خواسته شده را  8

..................:ب( وزن َسعاَدة...............     :تَعاَملَ الف( حروف اصلی 

5./

نمره2مهارت واژه شناسی

نمره 7مهارت ترجمه 

 2مهارت شناخت وکاربرد قواعد 

نمره بعدصفحه سؤاالت ادامه 
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بارمسؤاالتردیف

درجاهای خالی فعل ماضی ویا مضارع مناسب بنویسید . 9

لَِعْبَنتَْلَعْبنَ           .اْلِمْنَضَدةِ  ُکَرةَ ..................الف(أنتُنَّ ..........

تَصاَدَمتاتَصاَدما      .اْلَمصنَعِ  بابِ  أَمامَ  ..................اَلسَّي اَرتانِ  ب(

5./

مناسب بنویسید.« نهی  -امر » های درجاهای خالی فعل 01

،...................... أَصِدقائي، ياالف(  فِّ  ِمنَ  َرجاءا اُْخُرْجنَ   اُْخُرجوا . الصَّ

تَْجَعلْ  ال تَْجَعلي ال  .هُنا ............................َحقيبَتَكَ  َحبيبي، ب( يا

ؤالَينِ  َجوابَ  َصديقَتاِن،................... ج( يا اُْکتُبا  ْکتُبياُ   .السُّ

ُب،.......................يا طُ  د( إِْکِشفوا تَْکِشفوا ال  . أَصِدقائُِکم ُعيوبَ  ل 

0

 .پاسخ دهید املک فقط یک سؤال را  به دلخواه ب( -) الف سؤال 2از میان  00

درجای خالی کلمه ی مناسبی از کلمات زیر بنویسید . دو کلمه اضافی استالف(

(ِمشِمشاَلْ  - اَْلَجَزرَ  - فَريَضة   - بَضائِعَ  - يَْرَکبونَ  - اِْجَعلْ )

انِهِ  إلی َجديَدةا  ...................................... الت اِجرُ  يَْجلِبُ  -1 .لِْلبَْيعِ  ُدک 

.اْلَمدَرَسةِ  حافِلَةَ  ......................................التَّلميذُ  کانَ  -2

.اْلُعيونِ  لِتَقويَةِ  ُمفيد   ..................................... إِنَّ  -3

َك؛عَ  َعلَی قََدْرتَ  إذا -4 .َعلَْيهِ  لِْلقُْدَرةِ  ُشْکراا  َعْنهُ  اْلَعْفوَ  ................فَ  دوِّ

يک کلمه اضافه است .ب(هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید

.رضِ اْْلَ  ِزراَعةِ  في يَْعَملُ  َمن      اَلتَّلويُن  -1

باحِ  بَينَ  ما  اَْلَمطَُر -2  .اللَّيلِ  وَ  الصَّ

ُح  -3  .لَِشيء   اْْلَلوانِ  إِعطاءُ   اَْلفَل 

.السَّحابِ  ِمنَ  تَْنِزلُ  الَّتي اْلماءِ  قَطَراتُ       اَلن ارُ  -4

اَلنَّهاُر    -5

0

.کنید مشخص واقعیت براساس را هرجمله ونادرستی درستی 02

نادرست       درست             .اْْلنسانِ  َحياةِ  ِمنْ  اْْلُولی السَّنَواتُ  هيَ  اَلطُّفولَةُ  الف(

اِسبُ  ب( نادرست       درست  .ِْلْمتِحاناتِ ا فِي يَْنَجحُ  هوَ  اَلر 

ِ  بَيتُ  ج( َمةِ  َمکَّةَ  في للا  نادرست      درست          .اْلُمَکرَّ

بيِع  د( يفِ  بَعدَ  يَأْتي فَصُل الرَّ نادرست       درست        . الصَّ

0

ادامه سؤاالت صفحه بعد

نمره 0مهارت درک مطلب
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پاسخ صحیح را عال مت بزنیدمتن زیر رابه دقت بخوانید سپس  00

. طالِب   د  ُمَحمَّ  اَعةِ  فِي َصباحاا  يَنهَضُ  َذکيَّ اِدَسةِ  الس  لِة يَ  ال   إِ  الس  اَعةِ ُرْبعاا. َو بَعَد الصَّ اِدَسِة َو  تَناَوُل فَطوَرەُ فِي الس  الس 

نتِرنِت بِالدُّخولِ  لَهُ  َسَمحَ  وَ  لَهُ  حاسوباا  والُِدەُ  اِْشتَری النِّصِف.  اْلفَراِغ. أَوقاتِ  في فِي اْْلِ

د  ة  والِدَ  تْ يَ اِْشتَرَ الف(  غلط    صحيح   .لَهُ  حاسوباا  محم 

د  ب(  اَعةِ  فِي َصباحاا  يَنهَُض محمَّ اِدَسةِ  الس  غلط      صحيح ُرْبعاا. ال   إِ  الس 

لِة.ج(  غلط      صحيح يَتَناَوُل فَطوَرە قَبَل الصَّ

د  د(  نتِرنِت يَدُخُل محمَّ غلط      صحيح اْلفَراِغ. أَوقاتِ  في فِي اْْلِ

0

. صحیح را عالمت بزنید باتوجه به تصویر 00

الظُّهِر؟ أَذانِ  َموِعدُ  َمتی -1

اَعةِ  الف(في اَعِة اْلواِحَدةُ. ب(في          َعْشَرةَ . الث انيَةَ  الس  الس 

اْلَحرِب؟ ساَحةِ  إِلَی تَْذهَبونَ  َمتی -2

اَعةِ  الف( في اَعةِ  ب( في           لَيلا.  الث اِمنَةِ  الس  اِدَسةِ  الس  . الس  َمساءا

َکم عدد مفتاح  هُنا؟ -3

ب( أربََعةالف( َخمَسة

؟ سينا اْبنِ  اْْليرانيِّ  اْلعالِمِ  أيَن مَرقدُ  -4

شيراز. َمدينَةِ  ب( في                همدان.  َمدينَةِ  الف( في

0

2مهارت قرائت:  05

0مهارت مکالمه:  00

21"موفق باشید

نمره0 مهارت مکالمه



سمه تعالیاب

 1تعداد صفحه:  صبح 10:30:ساعت شروع  نهمپایه :   عربیؤاالت امتحان هماهنگ درس راهنمای تصحیح س

15جمع بارم کتبی   1400/  03/  11  تاریخ امتحان: 

استان سمنان سنجش آموزش و پرورش اداره1400ماه    سال      خرداد و داوطلب آزاد دردانش آموز 
گرامی این راهنمای تصحیح جهت هماهنگی در تصحیح تنظیم شده است  همکار

        نمره سؤال انتخابی2 
بارمردیف

/.5/.55ُر هورد      ِجْسرب( بَطّاريَّةالف(  1

/.5/.55ُر هورد هحرادفب( هحضاد الف(  2

/.5/. 55 هوردُر فحَخْ اِ  ب(   َسحاب الف( 3

/.5/.55ُر هورد       آجص سوزیب(      جحويل دادىالف(  4

 /.5 قسوثُر                                 ًور1ٍ            .جباٍ ًوی کٌین کاری را ًیکو اًجام داد      قطعاً ها پاداش کسی کَ - 5

اگر هاضی هعٌا کرداضکال ًذارد   ًور1ٍ  .(یافت(  هی يابذ ) الش کردتجالش کٌذ)    و (خواستُرکس چیسی بخواُذ) الف( 

                                                             سؤال اًحخابی الف/ب                 ًور1ٍ               .ًگاٍ کٌیذ ) اهاًحذاری( و بَ جاآوردى اهاًث   سخي ولی بَ راسحی ب(  

2

/.5 قسوثُر ًور1ٍ  .ُای صٌعحی ساخثبرای پژوُص    او اولیي کسی اسث کَ آزهايطگاُیالف( 6

/. ًور5ٍ(                                          دیدی)  ؟آيا هوزٍ را جا اآلى ديذٍ ایب( 

ًورٍ 1          .أثیری دارًذکَ رًگ ُا برها ج     ذبعضی داًطوٌذاى اعحقاد دارًج( 

ًورٍ 1      (طلب کن) بخواٍ  را از او حثًاها   و و پس برها در هجلس  وارد ضد(

3.5

1.5/.5ُر هورد      ب   -3ب   -5        الف-71

/.5/.  55ُر هورد عالة        الف( ع م ل ب( فَ  8

/.5/.55ُر هورد         جَصاَدَهحا -5     جَْلَعْبيَ   -91

1/.55ُر هورد جَْکِطفوا ال -4      اُْکحُبا -3    جَْجَعلْ  ال -5   اُْخُرجوا-101

/.55ُر هورد  اِْجَعلْ  -4    ْلَجَسرَ اَ  -3       يَْرَکبوىَ  -5    بَضائِعَ -1 الف( 11

ٌِْسلُ  الَّحي اْلواءِ  قَطَراتُ  -5        .لَِطيء   اْْلَلواىِ  إِعطاءُ  -1  ب( سؤال اًحخابی الف/ب . السَّحابِ  ِهيَ  جَ

باحِ  بَیيَ  ها - 5         .اْْلَرضِ  ِزراَعةِ  في يَْعَولُ  َهي  - 3       اللَّیلِ  وَ  الصَّ

1

1/.55رد ُر هو         درسث    د( ًادرسث ج(    ًادرسث ب( درسثالف( 12

1/.55ُر هورد صحیخ د( غلط ج (        صحیخ  ب(    غلط الف( 13

1/.55ُر هورد الف -4          الف -3       ب -5  الف -141

همکار گرامی شما برای سالمتی آرزوی و تشکر با
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