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 نمره ( 2نایس ) ه شواژ
 .نام هر یک از تصاویر زیر را در مجله داده شده بیابید و زیر آن بنویسید -1

یُت » ر ر ایلرومر إشَتر بر رِّ الُمشاةِ یف السوِق فُرشاةً ورعر مر  «ُت ِمن مر

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

5/0 

 مشخص شده را به فاریس ترمجه کنید: در هر مجله ،لکمه -2
فر  تر أررأیر   -الف ّتی الر  الُمتحر ؟حر مر  اثلَّعلرُب  هرذا -ب                                          نر  عِ ثرقیُل السی

5/0 

 :از میان لکمات داخل پرانزت ، لکمات مَتادف و متضاد را پیدا کرده و دو به دو کنار هم بنویسید -3

قردر  ،قربیح،ة ررخیصر )                               «دو لکمه اضایف است » یل ،رر رر  ،مجر  (نامر  ،بحر
000000000  = 000000000                                             00000000000  ≠ 0000000000000 

5/0 

 هماهنگ است؟ سایر لکمه ها نابا  کدام لکمه از نظر معنا -4

ة  ُهجومالف(  رر رثر      َغر ُدوی    مر اد ب(               عر دی لوانی  ِمصباح   حر  ُُشطی    حر
 

5/0 

 نمره( 7ترمجه ) مهارت
 رمجه نمایید:سخنان حکیمانه ی زیر را تو ی ُشیفهآیه  -5

ماواِت »  الف( یِب السی   « إنَّ اهللر اعلُِم غر
ررُعُه ماتر قرلُبهُ  مرنر  ب(  قرلَّ ور
ورِ لَعر الُمسلِمِ إدخاُل ال  اهللِ لر إ األعمالِ  ب  حر أ ج(  ّسی

 
5/0 

75/0 
75/0 

 فاریس ترمجه کنید:مجالت داده شده را به  -6
رشترِغُل یف المرصنرعِ الف(  غرُی ی  اکنر اریخ الصی

ُة المرتر  ب( رِّسر عرتر  الُمدر جَّ ها ور شر ةر  نرفسر  سارر
رتر ج(  ّسر ِد األیاِم إنکر وادِّ الِکمیاوِییةِ دی زُجاجاإحر  یف أحر  ِت المر
لبر ِمنر د(  ِر طر فر عر من السی ا ررجر رمی  ُه األمانةر ور ل
ألر  هرلر ه(  ِة؟ا سر ا هور تأثرُی األلواِن الُمخترلِفر نا یروماً:مر  أنُفسر

 
75/0 
75/0 
1 
1 
1 
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 ترمجه ی درست هر عبارت را انتخاب نمایید: -7
لَّ ِصعایبالف(  ّبی حر ُل رر

ر
أ      :  أسر

  .حل مشالکتم را ازپرورداگرم یم خواهم              . از پرورداگر راه رفع سخّت هایم را یم پرسم        
نرِة: ب(  ترها یف هذهِ السی تر واِِلر در  یهر فرقر
  .مادر فرزندش را در این سال گم کرد                         او مادرش را در این سال از دست داد.       

5/0 

 نمره( 2شناخت و اکربرد قواعد ) مهارت 
نوع»وزن لکمه ی  -8 لَّمر  »و حروف اصیل لکمه ی « َمر   را بنویسید. «سر

    

ُنوع »وزن لکمه ی       لَّمر » حروف اصیل لکمه ی............                 ...« :  ...َمر  «:  .....................سر
 

5/0 

 ، در جای خال فعل مناسب قرار دهید:با توجه به لکمات داخل پرانزت  -9
 

میالال( الف ِعدر »  .  ... ............   ُت زَّ ِعدر  -نر صر  « تر صر
ةِ لر إ .. ...............  ناار ب(  ورر  « نُظرُ ار -نُظرُ نر »  .  الصی
انِ یا ج(  ِلر وت    .........، ......ور کوا». ُمرترِفع   بِصر اک- اِضحر  «ال ترضحر
اِِلرةُ یَُّتها ار د(  ِ » .  الُقرآنر  .... ........... ،الطی یئقا  « نر اِقررأ -رر
دییقا یر  ه(   «الترکِشفر  -اکِشفالتر ». ُعیوبر األصِدقاءِ   ..... .......، ...صر

ةر اهللِ  ..... ........ ، ومِنونر ی ها املار و(   » . نِعمر
ُ
  -واشُکرُ أ

ُ
 «شُکرر أ

 

 
 

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

 نمره( 3درک و فهم ) مهارت 
 «یک لکمه اضایف است » :هر لکمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید -10

ثرٌی مِنر الاِس                                    الیاِجح الف(      ُل فیها کر ٌة جتارییٌة أو اقتِصادییٌة یرعمر سر  مؤسی

ُدوی       ماکٌن َملوٌء بِاألشخاِص ور األشیاءِ                                       ب( العر

ُة      کر ریقِ                                      ج(الّشی ائِِق ور العابِر یف الطی الماٌت للسی  عر

ر                                     د(الُمزدرِحم       ی ال یرطلُُب ل  اخلرریر  كر اّلی

          شاراُت املرورِ ه( إ   
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 با توجه به منت زیر، به سواالت پاسخ کوتاه بدهید: -11
ٌة ِمنر »  موعر روااحلریواناِت یف َغبرة  .یف یروم  ِمن األییاِم اکنرت َمر فر ییادینر و حر وها جاءر ِستَُّة صر َتر ًة ُثمَّ سر میقر ةً عر  ُحفرر

بنر ِلنَُّهنَّ  رر ةً لِکنَّ احلریرواناِت هر در لربا ُمساعر ةِ برغترًة فرطر زالرٌة یف احُلفرر یِد احلریواناِت.ورقرعر ثرعلرٌب و غر ِمعنر ِمن لِصر  سر
یادینر   .«برعید  أصواتر الصَّ

ییادی -ا ُد الصر در م عر  نر ؟ ............................کر
؟ ............................. -2 یادونر عرلر الصَّ  ماذا فر
ةر؟ ............................ -3 در لربر الُمساعر  مرن طر
بنر احلریرواناُت؟  ..........................      -4 رر اذا هر  لمر

2 

 نمره ( 1مهارت ماکمله ) 
 توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید:با الف(  -12

 
ةُ؟                      أینر اتلیلمیذر

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

     
 

 
 

رُسمر  ب( 
ُ
ةر إالی ُربعاً                                      /أ ةر الواِحدر اعر رُسیم السی

ُ
 أ

  

1 

 نمره ( 5پرسش شفایه ) 
 3 رواخنوان -13
 2 ماکمله -14

 نمایند.دانش آموزان عزیز وهماکران حمَتم یم توانند با مراجعه به سایت مندرج در رسبرگ، سوال و راهنمای تصحیح این درس را مشاهده 
 20 مجع نمرات                                                             موفق باشید                                                                                                3صفحه

 م و نام خانوادگي نا تصحیح و نمره گذاري
 دبری /حمصحی 

 م و نام خانوادگي نا پس از رسیدگي به اعَتاضات نهايينمره 
 دبری /حمصحی 

  با حروف با عدد  با حروف  با عدد 
 : امضاء   : امضاء  

 

Hamkelasi.ir       T.me/ihamkelasi



 باسمه تعالي
 ( رضوي ) استان خراسان  هماهنگ پایه نهماالت امتحان ؤراهنماي تصحيح س

 وبت بعدازظهرن                                   96-1395سال تحصيلی :                                   عربی         درس :

 3/96/ 18تاريخ امتحان

  اداره سنجش آموزش وپرورش 

 بارم سواالت ردیف
 

1- 

                                                                                
 فُرشاة                                                                                الُمشاة   َمَمر                                 

5/0 

م   اثلَّعلَُب  َهذا -ب                                     موزه     َن؟َحّتی ال   الُمتَحَف  َت أَرأی    -الف -2  0/ 5 روباه    ع  ثَقیُل السی
 5/0 قَبیح ≠  ََجیل                                                  نامَ  =  َرقَدَ  -3
اد ب(               َعُدوی    َمرثَ      ََغَرة  ُهجومالف(  -4   5/0ُُشطی    َحلوانی  م صباح   َحدی

 داند.عا خدا به راز آسمان ها دانا است / قطعا خدا راز آسمان ها را یمقط -الف -5
 مرید.هر کس پارسایی اش کم شود، قلبش یم -ب
 دوست داشتین ترین اکرها نزد خدا، واردکردن شادی بر مسلمان است. -ج

5/0 
75/0 
75/0 

 برادر کوچکم در اکرخانه اکر یم کرد. -الف -6
 معلم خودش را رسزنش کرد و ساره را تشویق کرد -ب
 در یکی از روزها یکی از شیشه های مواد شیمیایی شکست. -ج
 و هناگیم که از سفر برگشت از او امانت را خواست. -د
 پرسیدیم : تاثری رنگ های خمتلف چیست؟ خودمان  روزیآیا از  -ه

75/0 
75/0 
1 
1 
1 

  .پرورداگرم یم خواهم ازحل مشالکتم را          .  از پرورداگر راه رفع سخّت هایم را یم پرسم   -الف -7
  .مادر فرزندش را در این سال گم کرد                       .او مادرش را در این سال از دست داد  -ب

5/0 

  س ل م«:  َسلَّمَ » حروف اصیل لکمه ی                َمفعول« :  ََمُنوع »وزن لکمه ی      -8
 

5/0 

میالال( الف -9 نَ    ُت زَّ  « ت  َصع دَ  -نَ َصع د  »  .   َصع د 
وَرة  َل إ اَنُظرُ   نااَ ب(   « نُظرُ اَ -نُظرُ نَ »  .  الصی
 «ال تَضَحاک- ا ضَحکوا». ُمرتَف ع   ب َصوت   ال تَضَحاک ،َوََلان  یا ج( 
َةُ یَُّتها اَ د(  اِل   « نَ ا قرَأ -َریئقا   ».  الُقرآنَ   ا قَریئ ، الطی
ف  ، أیخا یَ  ه( قاء  ُعیوَب   التَکش  فالتَ ». األصد  ف   -اکش    «التَکش 

شُکُروا ، وم نونَ ی ها املاَ و( 
ُ
 » . ن عَمَة الل    أ

ُ
  -واشُکرُ أ

ُ
 «شُکر  أ

 

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
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َسٌة جتارییٌة أو اقت صادییٌة یَعَمُل فیها َکثرٌی م َن انلاس                                     انلیاج ح الف(      -10  مؤسی

 ماکٌن َملوٌء ب األشخاص  َو األشیاء                                        ب( الَعُدوی     

َکُة      ائ ق  َو العابر  یف الطی                                      ج(الّشی  ریق  َعالماٌت للسی

َ                                     د(الُمزَدح م       ی ال یَطلُُب ل  اخلرَیَ  َك اّلی

          ه( إشاراُت املرور     

1 

تَّةٌ َکم َعَدُد الَصییادیَن ؟  -ا -11  س 
یادوَن؟  -2  (نوشنت َجله اول نزی اکیف است)  ُحفَرةً َعمیَقًة ُثمَّ َسََتوها َحَفرواماذا َفَعَل الصَّ
 َغزالَةُ الو  علَُب اثلَ  الُمساَعَدةَ؟َمن َطلََب  -3
یادینَ لَماذا َهَربَن احَلَیواناُت؟   -4 عَن م ن بَعید  أصواَت الصَّ نَُّهنَّ َسم       ل 

2 

       أیَن اتلیلمیَذةُ؟ الف(  -12

 اَمام انلاف َذه/ امام الم نَضَدة/جنب املعلَِّمة              
 «مشخص شود صحیح استهر پاسیخ که ماکن صحیح دانش اموز » 

     
 

 
 

َدةَ إالی ُربعاً                                      ب(  اَعَة الواح  رُسیم السی
ُ
رُسم/ أ

ُ
 أ

  

1 
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