
 

باسمه تعالي

رورش استان اصفهاناداره کل آموزش و پنام و نام خانوادگی:  

اداره سنجش

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

 عربی  نام درس:

 دقیقه 06 امتحان: مدت 31/1/89 امتحان: تاریخنام پدر:   

صفحه 3سواالت در صبح36 ساعت امتحان::نام آموزشگاه

مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و :جمع نمره با حروف                    :هینمره شفا :نمره کتبی

نمره 9318ماه  خرداد در نوبتوزش از راه دورداوطلبان آزاد و مدارس آمدانش آموزان، پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
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  کلمه اضافه است(2)نام هرتصویررا بنویسید. ،ازبین کلمات داده شده
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 فقط کلمات مشخّص شده راترجمه کنید.

)سعدی(  تمثال که هست صورت دیوار را همین                        به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص

)موالنا(برود از تو چو در بحر رسیدی وینـتل                               ای سیل در این راه تو باال و نشیب است
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ی متضاد بیابید ودر جای خالی بنویسید.مترادف و دو کلمه یده شده دو کلمهدر جمله ی دا

هُ
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به فارسی ترجمه کنید:
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                  نام و نام خانوادگی:

 اداره سنجش

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

 عربی نام درس:

 دقیقه  06 امتحان: مدت 31/1/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سواالت در  صبح36 متحان:ساعت ا :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                 نمره شفاهی: :نمره کتبی
 

 نمره 9318ماه  خرداد در نوبتوزش از راه دورداوطلبان آزاد و مدارس آمدانش آموزان، پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
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 مشخّص کنید. را  در هر ردیف  کلمه ناهماهنگ
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 هر تصویر را با ص یا غ مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمله ی زیرِ

 

) 
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 فعل مناسب را انتخاب کنید. ،با توجه به مفهوم جمله
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 فعل امر یا نهی مناسب  را انتخاب کنید.، با توجه به تصویر
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 ) یک مورد در ستون ب اضافه است. ( .بنویسید« ب»مرتبطِ آن درستون  را کنار پاسخ« الف» شماره هرعبارت ازستون
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 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                  نام و نام خانوادگی:

 اداره سنجش

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

 عربی نام درس:

 دقیقه  06 امتحان: مدت 31/1/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3سواالت در  صبح36 متحان:ساعت ا :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                 نمره شفاهی: :نمره کتبی
 

 نمره 9318ماه  خرداد در نوبتوزش از راه دورداوطلبان آزاد و مدارس آمدانش آموزان، پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف
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 ارع را مشخص کنید.زیر فعل ماضی ومض یر جملهد

 فعل ماضی:  ...............................      فعل مضارع:................................                                                               
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 توجه به متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید. با
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 واژه های مشخص شده را ترجمه کنید ،با توجه به وزن کلمات

 )سعدی(  .......................... مشهود ،به توانگردلی و نیک نهادی                         جوانمردی و درویش نوازی، مشهوربه 

 

 ..............................   )موالنا(سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا                    و مفتوح تویی فاتحوح تویی روح تویی ر
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 ارتباط دارد؟  حدیثاز نظر مفهوم  با  حدیثکدام 
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 باتوجّه به تصاویر، به پرسش های زیرپاسخ مناسب ) کوتاه ( دهید.

3 

 موفق و پیروز باشید
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استانی دانش  سواالت امتحانات هماهنگ ی تصحیحهنماار

  آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

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

 عربی نام درس:

 31/1/89 امتحان: تاریخ

 9318ماه خرداد   پایه نهم
 

 نمره حترم است.نظر همکاران در تصحیح م ردیف
 

1 

 

  أَبدَأُ بِاسمِ اللّهِ أُموري                 فَاسمُ إِلهی زادَ سُروري 

 2/0 52/0هر مورد     حاسوب–ثَعلب 3

 2/0      52/0هر مورد    به کلمه *رنگ* نمره تعلق نمی گیرد( ) /رنگ کردن  تلوین: رنگ آمیزي :مجسمه )تندیس(     تمثال 5

 2/0 52/0هر مورداحسن                 =افضل..       کَثر.. ≠. قلَّ.. 1

4 

 52/0   در زبانش است  52/0    خطا هاي  انسان )بنی آدم، آدمیزاد(52/0  بیشترین  -الف

 52/0  کمک کردم  52/0   در درس ها  52/0  به خواهر کوچکم  -ب

  2/0هنگامی که خشمگین شدي سکوت کن    -ج

    52/0  گوش کنید)بشنوید(   2/0   یروي برق راپیرامون ن     52/0   سخن راهنما -د

    52/0  دیدیم       52/0  از دور       52/0را    رنگهاي آرام بخش       52/0  سربازان جواب دادند:  -ه

 2/0  هیچ فقري مانند نادانی و هیچ میراثی چون ادب نیست)اگر به کلمه*  هیچ * اشاره اي نشده نمره منظور گردد.( -و

)نوشتن فعل به صورت ماضی 52/0می خوردند         2/0قبل از حمالت شبانه  ویتامین آ     52/0خلبانان    -ز

 استمراري  الزامی است (  

2/2 

 52/02/0هر مورد 2

6 3 

7 2/0 

9     2/0 

8 3 

 2/0)تترک(      التَترُکُ  فعل مضارع :      فَقَدَتْ  فعل ماضی : 30

33 5 

 2/0      :  گشاینده )باز کننده ، فتح کننده (  فاتحمشهود  : دیده شده )شهادت داده شده ، گواهی داده شده(    35

 2/0 اَلسَّخاءُ حَسَنٌ وَ لکِنْ فِی األَغنیاءِ أَحسَنُ     31

34 3 
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 باسمه تعالي

 هماهنگ استانی اتامتحان سواالت جدول مشخصات                                         

   ساعت شروع امتحان:                  9318/   /    تاريخ امتحان:        9318 سال ماهخرداد  در نهمايه ی پ       عربي  درس هماهنگسؤاالت امتحان 

 محتوا
 موضوع()فصل ، بخش ، 

 هدف
بارم  حيطه

 نمره
ی سؤال در شماره تعداد و نوع سؤال

 فرا دانشي دانشي ی امتحانبرگه

   2 4 5-3-2-1 يادآوری لغات و تشخيص تصاوير و تشخيص متضاد و مترادف ژه شناسيوا

انتخاب گزينه صحيح غلط .کامل کردن جای خالي ..گزينه مناسب ترجمه  ترجمه

 احاديث و آيات و عبارات..ترجمه روان 

  7 3 13-6-4 

  2 4 12-11-8-7  تشخيص وزن حروف اصلي ترجمه آن..تشخيص انواع فعل قواعد

پاسخ به سواالت متن ..پاسخ به سواالت جورکردني..نقطه چين..سواالت  درک و فهم

 درست و نادرست

  3 2 11-9 

   1 1 14 استفاده از تصاوير و پاسخ کوتاه عربي به جمالت سوالي عربي  مکالمه

       

       

       

       

       

       

       

  14 15   جمع

 

 

 :سوال راهنماي تكميل جدول مشخصات 

 نوع سؤال براساس دستور کار طراحي سؤال تعيين شود.                     -6    طراحي سؤال را مطالعه فرماييد. کار قبل از طراحي سؤال دستور -1

 سؤال دانشي و فرادانشي براساس دستور کار طراحي سؤال تعيين شود.                      -7 يات تکميل گردد.    حذف ، براساس مجموعه بارم بندی و محتوا و ستون بارم نمره ستون  -2

 پس از نهايي شدن جدول مشخصات نمون برگ صفحه بعد در پشت همين صفحه چاپ و امضا شود. -8 نيز بارم نمره ، نسبت به تعيين اهداف مورد نظر در امتحان اقدام گردد. باتوجه به محتوا و -3

 قرار داده شود.  CDنمون برگ در پاکت محتوی ،  امضای طراحان و کارشناس مسئول/کارشناس سنجشپس از  -9                                با توجه به اهداف نسبت به تعيين تعداد و نوع سؤال اقدام گردد.               -4

 ؤال تکميل گردد.                پس از تايپ سؤال و تأييد نسخه های اصلي ، ستون مربوط به شماره س -5
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