
:و نام خانوادگینام

:نام پدر

شماره داوطلبی:

شعبه کالس:

1صفحه:

 یباسمه تعال

هرمزگاناداره کل آموزش وپرورش استان 

................................................مديريت آموزش و پرورش 

...................................................................................نام آموزشگاه:

امتحان هماهنگ درس عربی پايه ی نهم

ساعت شروع امتحان:.......صبح

01/03/1398تاريخ آزمون:

 دقیقه 70مدت آزمون:

 3تعداد صفحات:

(خرداددوم)نوبت:

بارمسؤاالتردیف

1
)دوکلمه اضافی است(توجّه به کلمات داخل پرانتز نام هر تصویر را زیرآن بنویسید.:با الف(مهارت واژه شناسی

«جزر -ِمشمش-کَلب -ثَعلَب»

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

5/0

 کلمه های مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنید.2
جاجات في                 ........  .غَتة  بَالف(َصَرَخ أحُدُهم  ............  .لُمخَتَبراب(إنکسرت إحدی الزُّ

5/0

از میان کلمات داخل پرانتز کلمات مترادف و متضاد را دوبه دو کنار هم بنویسید. 3
دوکلمه اضافی است.«َجَعلَ - جاء-سعادة-نامَ -أتی   -شقاوة»

...............≠        .................      .................=.................

5/0

 است. ناهماهنگ دیگر اتاز نظر معنایی با کلم کلمهکدام 4
جزَ طا    قاضي   عاِمل  ب( طّیار       أخَضر      ِافَتح   الف(أزرق      أحمر 

5/0

آیات و احادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.مهارت ترجمه:ب( 5
.................................. .............................................................................................................................    11مجادلةالَیرَفُع اهلُل الذیَن آَمنوا منُکم الف( 

......... ............................................................................................................................. رسول اهلل «باِده.ُهم ِلعِ ِعباِد اهلل إلی اهلل أنفعُ  بُّ أحَ »ب(

...................................... ............................................................................................................................. . اإلمام علي«.ِعلمِ َقوُل ال أعَلُم ِنصُف ال»( ج

................... ............................................................................................................................. . اإلمام علي «ال فقَر کالَجهِل و ال میراَث کاألَدِب » (د 

2

جمالت داده شده را به فارسی ترجمه کنید. 6
................. .......................... ............................................. ............. ................................................................................................................. تُه.َو َصَدمَ  الف(فاقتربت سّیارٌة ِمنهُ 

......................................... .................................... ....... ..... ............................................................................. ها.دریسِ َة تَ ریقَ َط  ترَ فَسها و َغی  ُة نَ سَ ر  ب(الَمت الُمدَ 

 ....................................... .................................... ....... . .......................................................................................... .الدِ البِ  تقّدمِ  لِ ئیسي  ٌب رَ بَ سَ  الکهربائّیةُ  ج(الّطاقةُ  
 .................................. .................................. ................. ... ............... ..................................................................................................... ..  كَ ِاسَتِلم ُنقودَ :َم القاضي و قاَل د(َسل   

ادامه سؤاالت در صفحه بعد......... ............................... ........ ............................................................................................................................. .................... .ُکنُت أشَتِغُل في المزرعةِ هـ(
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 :و نام خانوادگی نام

 :نام پدر

 شماره داوطلبی:

 شعبه کالس:

 2صفحه:

 یباسمه تعال

 هرمزگاناداره کل آموزش وپرورش استان 

 ................................................مديريت آموزش و پرورش 

 ...................................................................................نام آموزشگاه:

 امتحان هماهنگ درس عربی پايه ی نهم

 .....صبحساعت شروع امتحان:..

 01/03/1398تاريخ آزمون:

 دقیقه 70مدت آزمون:

 3تعداد صفحات:

 نوبت:دوم)خرداد(
 بارم سؤاالت ردیف

 ترجمه ی درست را انتخاب کنید. 7

 ال َتحَزني.و(یا ِبنتي ِاضَحکي ِللحیاة 1

 .ب(ای دخترم به زندگی بخند ناراحت نمی شوی        الف(ای دخترم،به زندگی بخند و ناراحت نشو.

 .َقّسمَت مزرعَتنا الکبیرَة إلی ِنصَفینِ (2

 تقسیم کردی. نصف)بخش(ب(مزرعه بزرگمان را به دو       .تقسیم کردی (بخشنصف)مزرعه بزرگ را به دوالف(

5/0 

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد:ج( 8
 به موارد خواسته شده پاسخ دهید.

 «:.....................ضارب»(حروف اصلی کلمه2«:.......................  مفتوح»(وزن کلمه1

5/0 

 .درجاهای خالی کلمه مناسب را انتخاب کنید 9
 سمعَت( -البناُت............ِمن بعیٍد أصواتًا.)سمعنَ الف(

 أکُتُب(-ب(نحُن............... واِجباِتنا.)نکُتُب 

5/0 

 از میان کلمات داده شده انتخاب کنید.را درجاهای خالی فعل امر یا نهی مناسب  10
 ال تذهبوا( -)ال تذهبيإلی المدینة.الف(یا إخوة رجاًء...............

 ِافَتحي( -ب(یا مریُم............... الباَب.)ِافتحا
 ُانظر( -ج(یا طاِلبتاِن.................إلی الّسماء.)ُانُظرا

 ُاخُرجَن( -.)ُاخرجاف  یقاتي رجاًء..............ِمن الص  د(یاصد

1 

 د(مهارت درک و فهم: 11
 ن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است(آهر کلمه را به توضیح مناسب 

 اللونِ  طائٌر أسودُ                           حفلة   -1
 اِس ِلَفَرحٍ اجتماُع النّ                        الُمتحف-2
 ما بیَن الّصباِح و اللیلِ                           األزرق -3
 مکاٌن ِلحفِظ اآلثار الّتاریخّیة                       هار   النّ -4
  الُغراب-5

 ادامه سؤاالت در صفحه بعد                                                                            

1 
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:و نام خانوادگی نام

 :نام پدر

 شماره داوطلبی:

 شعبه کالس:

3صفحه:

 یباسمه تعال

هرمزگاناداره کل آموزش وپرورش استان 

................................................مديريت آموزش و پرورش 

...................................................................................نام آموزشگاه:

امتحان هماهنگ درس عربی پايه ی نهم

ساعت شروع امتحان:.......صبح
01/03/1398تاریخ آزمون:
 دقیقه 70مدت آزمون:

 3تعداد صفحات:
 نوبت:دوم)خرداد(

بارمسؤاالت ردیف

 بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید.متن زیر را  12

و   َنَفقاِت ِدراَسِته .َفطرَدُه ُمدیُر َمدَرَسِتهفعِ ن دَ ه عَ سرتُ أُ زت جَ ما عَ ندَ عِ  کان إدیسون في الّسابعة ِمن ُعمرهِ 

ه و لِ مَ في عَ  حَ جَ غیرًا و نَ رًا َص بَ ختَ مُ  واٍت نَ سَ  عدَ بَ  عَ نَ ثیرًا فَص کَ  تهُ دَ ه ساعَ مُّ أُ ن کاکه ولولفبائعًا لِ َبعَدها صار 

 .ّسینمال الموسیقی و آلة السج  نها مُ مِ  هم  مُ  ختراعٍ إ لِف أن مِ  اکثرَ  عَ رَ اختَ 

 ماذا ترک إدیسون المدرسة؟الف(لِ 

 ب(من ساعد إدیسون بعد ترِکه للمدرسة؟

 متی صنَع ُمختبرًا صغیرًا؟ ج(

 د( کم عدد اختراعاِت إدیسون؟

2

 هـ: مهارت مکالمه: 13

تصاویر به سؤاالت پاسخ دهید.با توجه به 

تنیس روی میز        5:45
کم 

.......................؟لعبانماذا ی     کم الساعة اآلن؟.........................    

1

نمره 5پرسش شفاهی         
3روانخوانی 14
2مکالمه 15

ُدمُتم ناجحین         
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راهنمای تصحیح سؤاالت امتحان 

هماهنگ استانی دانش آموزان ،داوطلبان 

  آزادومدارس آموزش از راه دورپایه نهم

 اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان         

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

 نام درس: عربی

 01/03/1398تاریخ امتحان:

 (98نوبت: دوم )خردادماه 

 ردیف

1 
 

 25/0ب(الثعلب              25/0الف(مشمش 

 بارم

5/0 

 5/0 25/0ب(آزمایشگاه          25/0الف(ناگهان   2

 5/0 25/0أتی=جاء         25/0سعادة ≠شقاوة 3

 5/0 25/0ب(طازج          25/0الف(ِافَتح  4

 5/0الف(خداوند کسانی از شما که ایمان اوردند را باال می برد. 5

 5/0ب(محبوب ترین بندگان خدا به خدا سودمندترینشان به بندگانش هستند.

 5/0گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.ج(

 5/0د(هیچ فقری مانند نادانی نیست و هیچ میراثی مانند ادب نیست.

2 

 1به او نزدیک شد و با او برخورد کرد. )ماشینی(الف(پس خودرویی 6
 1ب(معلم خودش را مالمت کرد و روش تدریسش را تغییر داد.

 1اصلی برای پیشرفت کشور است. یوی برق عّلترج(نی
 1د(قاضی سالم کرد و گفت پولهایت را دریافت کن.

 5/0در مزرعه کار می کردم. هـ(

5/4 

 5/0 25/0ب  -2        25/0الف -1 7

 5/0 25/0ض ر ب  -2       25/0مفعول -1 8

 5/0 25/0ب(َنکُتُب       25/0الف(َسِمعَن  9

 1 25/0د(ُاخُرجَن      25/0ج(ُانُظرا   25/0ب(ِافتحي     25/0الف( ال تذهبوا   10

 25/0التاریخیة المتحف: مکاٌن لحفظ اآلثار                   25/0حفلة=اجتماع الناس لفرح  11

 25/0الغراب: طائٌر أسوُد اللون          25/0النهار: ما بین الصباح و اللیل 

1 

 5/0 الف( ألّن اسرته عجزت عن دفع نفقات دراسته.)بسبب عجز اسرته( )لفقر اسرته( 12

 5/0لف إختراع أد(أکثر من                   5/0ج(بعد سنوات              5/0ب(أمه 

2 

 1 5/0ب(کرة المنضدة      5/0اال ربعا        ّسادسةالف( ال 13
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