
 کالس :صندلی :             شماره  باسمه تعالی  .............  .................................... نام :

 31/31/3033  تاریخ امتحان :             پرورش    وزارت آموزش و   .............................. نام خانوادگی :

 دقیقه 03  مدّت امتحان :  پرورش استان زنجان  آموزش و اداره کل  .........................................نام پدر : 

1 از  3 :  صفحه             اول متوسطه دورهنهم   پایه عــربی  تحان هماهنگ درسام                ..............................نام آموزشگاه : 

بارم مهارت ترجمهالف( 

انتخاب و عالمت بزنید.  ترجمه صحیح را برای هر جمله –1

5/1

کردم. مزرعه کار میدر سرزمینم در  –        2کنم. ای کار می در سرزمینم در مزرعه –1 

.او برادرم و دشمنم است آن خانه همسایه ام است – 2.آن خانه همسایه هایم است. او دشمن برادرم است–1 

.شیشه مواد شیمیایی را شکستی  – 2.شیشه های مواد شیمیایی شکست  -1 

. ترجمه ناقص را کامل کنید –2

گرگ .......................برای خارج شدن ..................    .   .          

.   سال تحصیلی جدید .................... و کالس .................... بود     مُزدَحِماً و کانَ الصّفُ اَلجَدیدُ الدّراسیُّ 

1
 

1

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید . - 3

 ..............................................  :.................... .............................................

  :  ...........................................................................................

 ......  :.........................................................................................

  :  ..............................................................................................

5/0

1
 

1

1

ب( مهارت واژه شناسی 

5/0نام هر تصویر را انتخاب و زیر شکل مربوط بنویسید )دو کلمه اضافه است( : – 4

 کتبی:               جمع:              شفاهی: نمره با عدد
نظر نمره تجدید

: در صورت داشتن اعتراض

کتبی:               جمع:              شفاهی: نمره باعدد

نمره با حروفنمره با حروف

نام و امضای دبیر :  نام و امضای دبیر:

صفحهادامه در 2سؤاالت


2 سؤاالت در صفحه ادامه
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 1از 2: صفحه            3033ماه   خرداد –استان زنجان  اول متوسطه دورهنهم   پایه  عـــربیسؤاالت هماهنگ درس   ادامه

 کلمات متضاد و مترادف را دو به دو کنار هم بنویسید . )دو کلمه اضافه است( . – 5

 ≠ = 

 بارم

 

5/0 

 در هر جمله ، کلمه مشخص شده داخل پرانتز را به فارسی ترجمه کنید . – 6

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

                                      ............................
5/0 

 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

  .موارد خواسته شده را بنویسید –7

 را بنویسید  ........................ الف( وزن کلمه    

 را بنویسید  ........................ب( حروف اصلی کلمه    

 یک فعل امر و یک فعل ماضی در جای خالی بنویسید. در آیه  ج(   

 ..................                             ...  .....................                             فعل ماضی   فعل امر             
 

1 

 برای هر جمله فعل مناسب را انتخاب کنید .  –8
 

           الف(       

            ْب(        

           ج(        

       د(        

1 

 د( مهارت درک و فهم 
 متن زیر را با دقت بخوانید و سپس به سواالت مربوطه پاسخ دهید . -9

ه

 ه

5/0 

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است( –10
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1 سؤاالت در صفحه ادامه

1 صفحهسؤاالت در  ادامه
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  کالس :صندلی :                       شماره                                                    باسمه تعالی                       .............                                             .................................... نام :

  31/31/3033  تاریخ امتحان :             پرورش                                 وزارت آموزش و                                                      .............................. خانوادگی :نام 

        دقیقه 03  مدّت امتحان :                             پرورش استان زنجان  آموزش و اداره کل                                         ......................................... نام پدر : 

 1 از  1 :  صفحه             اول متوسطه دورهنهم   پایه عــربی  تحان هماهنگ درسام                ..............................نام آموزشگاه : 

 ( مهارت مکالمه  ـه

 با توجه به تصاویر گزینه مناسب را انتخاب کنید.  – 11

1 

 

 

         
        1 )          2)   

           
    1)       2) 

 نمره( 2) سواالت اختیاری

 پاسخ دهید ها آنسوال زیر به اختیار دو سوال را انتخاب کرده و به  4موزان عزیز از آ دانش. 

  سوال اول تصحیح خواهد شد 2سوال پاسخ داده شود  2توجه داشته باشید در صورتیکه به بیش از. 
 کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها ناهماهنگ است ؟ –1

د( ج(ب(  الف(

 د( ج( ( ب ( الف

1 

 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنـــید ؟ – 2
 

 







 

1 

 (است  هیک کلمه اضاف).را بنویسید(  ) کلمه ها این ی خالی یکی از هادر جا – 3

1 

 (است  هاضافیک کلمه زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.) – 4

                                                          
                

1 

15جمع بارم
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باسمه تعالي                                                                                                 

     31/31/3033 تاريخ امتحان:                    ان زنجان (    کل آموزش و پرورش است  ) اداره                                                                       

3 از 3 صفحه:                اول متوسطه دوره نهم پايه  ـربیع سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي راهنماي تصحيح                   

 



 م است () با عرض خسته نباشيد به همكاران گرانقدر ، نظر عزيزان محترم و مقدّ
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  کالس ::                       صندلی شماره                                                    باسمه تعالی                       .............                                             .................................... نام :

  31/31/3033     تاریخ امتحان :             پرورش                                 وزارت آموزش و                                                      .............................. نام خانوادگی :

        دقیقه03  مدّت امتحان :                             پرورش استان زنجان  آموزش و اداره کل                                         ......................................... نام پدر : 

 1 از  3 :  صفحه             اول متوسطه دورهنهم   پایه عــربی  تحان هماهنگ درسام                    ..............................نام آموزشگاه : 

 بارم  مهارت ترجمهالف( 
 عالمت بزنید.را  جمالت عربی زیرترجمه صحیح  – 1
 

   .( در مجلسی بر ما وارد شو و امانت خود را از او بخواه1         
.و امانتش را از تو طلب کرد ( در مجلسی بر ما وارد شد2        

   
  .بویش مانند بوی مادرم بود (1        
.بوی تو مانند بوی مادرم است( 2        

  
 ما نزدیک شد . آن کشتی برای جنگ به( 1       
.آن کشتی جنگی به ما نزدیک می شود( 2       

 

5/1 

 کنید .ترجمه ناقص را کامل  – 2

...........................      رویم ، لطفاً می     به .......................( الف    

 (ب    

 ...... می خورند در پاها احساس ضعف می کنند..............   ............که ..... کودکانی          


 

2 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید . - 3

 ...............................................................................                             (الف   

 ...............................................................................(ب   

 ...............................................................................                   (ج   

 ...............................................................................              د(   


1 

5/0 

1 

1 

 ب( مهارت واژه شناسی 

 5/0 نام هر تصویر را انتخاب و زیر شکل مربوط بنویسید )دو کلمه اضافه است( : – 4

 

 نمره تجدید نظر جمع:         کتبی:      شفاهی:     نمره با عدد

 : در صورت داشتن اعتراض

  نمره باعدد

  نمره با حروف  نمره با حروف
 نام و امضاي دبیر :                                                                                                                                           نام و امضاي دبیر:

 

2 سؤاالت در صفحه ادامه


2 سؤاالت در صفحه ادامه
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1از 2: صفحه            3033ماه  خرداد  –استان زنجان  اول متوسطه دورهنهم   پایه  عـــربیسؤاالت هماهنگ درس   ادامه

( مشخص کنید . ≠و متضاد را با عالمت ). ( =واژه هاي مترادف را با عالمت ) – 5

(ب ( الف 

بارم

5/0

در هر جمله ، کلمه مشخص شده داخل پرانتز را به فارسی ترجمه کنید . – 6

................................  الف(  

................................ ( ب 

5/0

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

) منظور ( و حروف اصلی کلمه ) کاتب ( را بنویسید.  وزن کلمه – 7

حروف اصلی                                                 وزن                  

                          ..................... .
5/0

 براي هر جمله فعل مناسب را انتخاب کنید . –8









1

د( مهارت درک و فهم 

متن زیر را با دقت بخوانید و سپس به سواالت مربوطه پاسخ دهید . -9

هِهِ

هُ

هِ

هِ

1

1 سؤاالت در صفحه ادامه
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  کالس ::                       صندلی شماره                                                    باسمه تعالی                       .............                                             .................................... نام :

  31/31/3033   تاریخ امتحان :             پرورش                                 وزارت آموزش و                                                      .............................. نام خانوادگی :

        دقیقه03  مدّت امتحان :                             پرورش استان زنجان  آموزش و اداره کل                                         ......................................... نام پدر : 

 1 از  1 :  صفحه             اول متوسطه دورهنهم   پایه عــربی  تحان هماهنگ درسام   ..............................نام آموزشگاه : 

 هر یک از کلمات داده شده را در مقابل توضیح مناسب آن بنویسید .) دو کلمه اضافه است ( –10
 

 

1 

 ( مهارت مکالمه  ـه

 با توجه به تصاویر گزینه مناسب را انتخاب کنید.  –11

1 
 

     

 نمره( 2) * سواالت اختیاري* 

  سوال زیر به اختیار دو سوال را انتخاب کرده و به آن پاسخ دهید. 4دانش اموزان عزیز از 

  سوال اول تصحیح خواهد شد . 2سوال پاسخ داده شود  2توجه داشته باشید در صورتیکه به بیش از 
     (یک کلمه اضافه استزیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.) -1

                                                                                                
1 

 (است  هیک کلمه اضافرا بنویسید.)( )در جاهاي خالی یکی از این کلمه ها   –2

1 

 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنـــید ؟ –3
 

    غ       ص                                          
    غ       ص                       
    غ       ص                                                      

 غ       ص                      .                

1 

 کدام کلمه از نظر معنایی با کلمه مشخص شده هماهنگ است ؟ –4
                             الف(        
                                                  ( ب        

1 

15بارم جمع
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باسمه تعالي            

   31/31/3033  تاريخ امتحان:                      نجان (    استان زکل آموزش و پرورش   ) اداره     

3 از 3 صفحه:        اول متوسطه دوره نهم پايه  عــربی سؤاالت امتحان هماهنگ ماده درسي راهنماي تصحيح  




مقدّم است ( ) با عرض خسته نباشيد به همكاران گرانقدر ، نظر عزيزان محترم و

≠(ب                   = ( الف

(الف
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