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14عداد سوال: ت                                       Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                        96خردادنوبت : 
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 نمره ) ٢ناىس ( ه شواژ
 نام هر يک از تصاو�ر ز�ر را در مجله داده شده بيابيد و مقابل آن بنو�سيد. -١

 ) ىف الَفواكِِه با�لَّوِن األصَفِر اكجَلَزرِ و ا�ِمشِمِش و َعصريِ ا�لّيمونِ  Aيوَجُد فيتامني (
 

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

٥/٠ 

 لكمه های �شخص شده را به فارىس ترمجه كنيد:  -٢
خاءُ   )الف  هِ كرَِبِ َسأَل ىف ِصَغرِهِ أجاَب ىف  َمنْ  )َحسٌن َولِ�ن ىف األغنياءِ أحَسُن                       ب ا�سَّ

 

٥/٠ 

 از ميان لكمات داخل پرانزت ، لكمات مرتادف و متضاد را پيدا كرده و دو به دو كنار هم بنو�سيد: -٣
 » أىت ،َسعاَدة ،جاءَ  ،َصعب  ،قَلَّ  ،َشقاَوة«                                      »دو لكمه اضاىف است«

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

٥/٠ 

 هماهنگ است؟ی �شخص شده لكمه با  ىيكدام لكمه از نظر معنا  -٤

  ا�زّجاَجة      بانالَغْض          ابلَطار�ة       انلّبات :           ا�َكهَر�اء  الف )
  ِصدق             نَهر                قَمح          رَجاًء    :                      ِجرسب)

 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 

 نمره) ٧مهارت ترمجه (
 رمجه نماييد:ز�ر را ت حكيمانه ی  سخنو  رش�فهات آي -٥

  ﴾ىلَع َما يَقو�ُونَ  َواصرِبْ ﴿)الف
 ﴾ ...اكَن فر�ٌق ِمنُهم �َسَمعوَن الَكَم اهللاِ...﴿ )ب
 قَوُل ال أعلَُم نِصُف الِعلمِ  )ج

 
٥/٠ 

١ 
٥/٠ 

 مجالت داده شده را به فارىس ترمجه كنيد: -٦
 َسَيأىت الَقاىض إىَلَّ َغداً  )الف

 ا�ّشوارُِع مَملوَءٌة بِابلَ�نِي َو ابلَناِت  )ب
َخ أَحُدُهم بَغَتةً َو بعَد  )ج الةِ رَصَ  أداءِ ا�صَّ
اىف َحفلَِة ميالِد ا�ُمَدرَِّسِة َجلََب اتلَّالمي)د

َ
 ُذ َهدايا هل

َهىبَّ ىف  )ه ىمِّ خاَ�َمها اذلَّ
ُ
يافَةِ لَ�َِست أ  ا�ضِّ

 
٧٥/٠ 
٧٥/٠ 
١ 
١ 
١ 

  ادامه سواالت در صفحه بعد                                              ١صفحه  
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 ترمجه ی درست هر عبارت را انتخاب نماييد: -٧
 َو انلّصِف  يَ�َناَوُل الَفطوَر ىف ا�ّساَعِة ا�ّساِدَسةِ  )الف

  .و نيم خورده ىم شود نهدر ساعت  صبحانه           .صبحانه را در ساعت شش و نيم ىم خورد 
 »َمَع الَقوِم الّظاملنِيَ  نار�َّنا ال جَتَعلْ « )ب

  .، مارا همراه قوم ستماكران قرار ندهما  پرورداگر           .مارا با قوم ظا�م قرار نىم دهد،  پرورداگر

٥/٠ 

 نمره) ٢مهارت شناخت و اكر�رد قواعد ( 
    را بنو�سيد. »َ�شهود«و حروف اصىل لكمه ی »تَعاُ�ل«وزن لكمه ی  -٨

 »: .....................َ�شهود«حروف اصىل لكمه ی              » : .....................تَعاُ�ل«وزن لكمه ی      
 

٥/٠ 

 با توجه به لكمات داخل پرانزت ، در جای خاىل فعل مناسب قرار دهيد: -٩
 »تَفَتحنيَ  -فَتحُ يَ  « ا�َمدَرَسةِ  باَب .... .................. طابِلَةُ ال) الف
 » نَغِسُل  –أغِسُل «. وُُجوَهنا... ........................... حَننُ ب) 
 »َطعْ ال َ�قْ  –ْقَطُعواال �َ « االشجارَ .. ..............، .....يا اُوالدیج) 
ِ «  كِ َ�صريَ ... ........................ ،يا َ�ر�َمُ د)   » ىلقبَ إ - سَمعْ ا
  »لَعْب التَ  –التَلَعنْبَ « ىف ا�ّشارِِع .. ............، ......ابلَناُت ��َُّتها ه) 
ِ ..... ...........،.... طالُِب يُّها الاَ و)   « َك ىف َحيات

ُ
  –صُدْق أ

ُ
 »ْسُكىتأ

 

 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 

 نمره) ٣مهارت درک و فهم ( 
 »لكمه اضاىف است دو « :در مقابل توضيح مناسب آن بنو�سيدرا  های داده شده �مهيک ازهر  -١٠

ئ�ىسُّ ، ا� هارُ انلَّ «  » ا�لَكُب ، ّصومُ ، ا�، الَفّالحُ ّصاِعَقةُ ، ا� رَّ
ماءِ َمَع ا�رَّعدِ الف)     »................     «    َكهَر�اٌء تزَنُِل مِن ا�سَّ
»................     « َحَيواٌن حَيُرُس أ�واَل انلّاِس ب)     
»................    « ما بنََي ا�ّصباِح و ا�لَّيلِ ج)     

 »................     «  االمتِناُع َعِن الّطعاِم َو ا�رّشاِب لَِفر�َضٍة دي�يَّةٍ د)     
 

١ 
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 »باسمه تعالی «  
 18/03/96اریخ امتحان : ت                   نام :                                                             اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي             
 دقیقه  60دت امتحان :     م                                 نام خانوادگی :                                                      اداره سنجش آموزش وپرورش         

 صبح 10اعت شروع :  س             نام آموزشگاه :                                         سواالت امتحان هماهنگ پایه نهم(متوسطه اول)                 
    3تعداد صفحات :                                        عربی            :   رسد                                ي داوطلب :                                  شماره

14عداد سوال: ت                                       Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                        96خردادنوبت : 
 بارم سواالت ردیف

 

 با توجه به منت ز�ر، به سواالت پاسخ كوتاه بدهيد: -١١
غرُي ىِف احلاِديَةَ  ِمَن الُعمِر.إسىم حُمَّمٌد َو إسُمُه فَرزاُد.ىف يَوٍم اكَن يَ�ُتُب واِجباتِِه ا�َمدَرسيََّة  ةَ َعرشَ  اكَن أىَخ ا�صَّ

َخَذهُ انلّومُ ىف ا�ّساَعِة ا�و
َ
َ�َتَح َحقي�ََتُه َو َجَعَل لكَّ ا�واِجباِت ُ�مَّ  َكَتَب َو َ�َهَض بعَد ساَعتنِي بَغَتًة َو  اِحَدةِ ُظهراً فأ

 فاتِرَهُ فيها َو جاَء َمىع إىل ا�ّسوِق �رِِشاءِ ا�َمال�ِِس.ُكُتَبُه َو دَ 
                                                                                           ...................................َ�م ُعمُر فرزاَد؟  الف) 
 ....................................  أيَن َذَهَب حُمَّمٌد ؟ب)   
 .......................................  ىف أیِّ ساَعٍة َ�َهَض فَرزاُد ِمَن انلوِم؟ج)   
ِ د)     ...........................................  ؟هِ ماذا َ�َعَل فَرزاُد بَعَد كِتابَِة واِجبات

٢ 

 نمره ) ١مهارت �اكمله ( 
      به پرسش های ز�ر پاسخ كوتاه دهيد:با توجه به تصو�ر  -١٢

 ؟أيَن الّطائرُ  -ب                                                  ؟َماذا ىف ا�ّصوَرةِ  -الف                        
                                                                 .............................          ........................................ 

١ 

 نمره ) ٥پرسش شفاىه ( 
 ٣ رواخنواىن -١٣
 ٢ �اكمله -١٤

 سوال و راهنمای تصحيح اين درس را �شاهده نمايند.دا�ش آ�وزان عز�ز وهماكران حمرتم ىم توانند با �راجعه به سايت مندرج در رس�رگ، 
 ٢٠ مجع نمرات�وفق باشيد                                                                                              ٣صفحه

 م و نام خانوادگي نا تصحيح و نمره گذاري
 دبري /ح�صحّ 

 م و نام خانوادگي نا اعرتاضاتنهايي �س از رسيدگي به نمره 
 دبري /ح�صحّ 

  با حروف با عدد  با حروف  با عدد 
 : ا�ضاء   : ا�ضاء  

 



 باسمه تعالي
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١- 
 

                                                                          
                             َعصري ا�لّيمونِ                                                             َجَزر                                

٥/٠ 

خاءُ   )الف -٢  ٥/٠ بزرگساىل:  هِ كرَِبِ َسأَل ىف ِصَغرِهِ أجاَب ىف  َمنْ  )ب   خبشندىگ َولِ�ن ىف األغنياءِ أحَسُن  َحسنٌ  ا�سَّ

 ٥/٠ َسعاَدة   ≠  َشقاَوة                  أىت  = جاءَ    -٣
  ا�زّجاَجة      بانالَغْض          ابلَطار�ة       انلّبات :           ا�َكهَر�اء  الف )  -٤

  ِصدق             نَهر                قَمح          رَجاًء    :                      ِجرسب)
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 

 گو�ند.و صرب �ن بر آ�ه ىم )الف -٥
 ش�يدند.گروىه از آنها سخن خدا را ىم )ب
 دام نيىم از علم است.گفنت نىم )ج

٥/٠ 
١ 
٥/٠ 

 فردا قا� نزد من خواهد آمد )الف -٦
 خيابان ها پر از �رسان و دخرتان است )ب
 نماز صبح ناگهان ي�ى از آنها فر�اد زدادای بعد از  )ج
 معلم دا�ش آ�وزان برا�ش هديه هاىي آوردند.خانم در جشن تودل  )د
 انگشرت طال�ش را پوشيد. هماىنيممادرم در  )ه

٧٥/٠ 
٧٥/٠ 
١ 
١ 
١ 

  .و نيم خورده ىم شود نهدر ساعت  صبحانه           .صبحانه را در ساعت شش و نيم ىم خورد )الف -٧
  .، مارا همراه قوم ستماكران قرار نده ام پرورداگر           .، مارا با قوم ظا�م قرار نىم دهدپرورداگر  )ب

٥/٠ 

 ٥/٠ د  ش ه »: َ�شهود«حروف اصىل لكمه ی            تَفاُعل» : تَعاُ�ل«وزن لكمه ی     -٨
 )تَفَتحنيَ  -فَتحُ يَ ( ا�َمدَرَسةِ  باَب  تَفَتحنيَ  طابِلَةُ ال) الف -٩

 ) نَغِسُل  –أغِسُل . (وُُجوَهنا نَغِسُل  حَننُ ب) 
 )َطعْ ال َ�قْ  –ْقَطُعواال �َ (االشجارَ  ال َ�ْقَطُعوا، يا اُوالدیج) 
ِ   كِ َ�صريَ  إقَبىل ،يا َ�ر�َمُ د)   ) ىلقبَ إ - سَمعْ (ا
 ) لَعْب التَ  –التَلَعنْبَ (ىف ا�ّشارِِع  التَلَعنْبَ  ،ابلَناُت ��َُّتها ه) 
صُدْق  ، طالُِب يُّها الاَ و) 

ُ
ِ  أ  ( َك ىف َحيات

ُ
  –صُدْق أ

ُ
 )ْسُكىتأ

٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 
٢٥/٠ 



 باسمه تعالي
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ماءِ َمَع ا�رَّعدِ الف)     -١٠ »  ا�ّصاِعَقةُ   «    َكهَر�اٌء تزَنُِل مِن ا�سَّ
»   ا�لَكُب   « َحَيواٌن حَيُرُس أ�واَل انلّاِس ب)     
»  انلَّهارُ  « ما بنََي ا�ّصباِح و ا�لَّيلِ ج)     
 »ا�ّصوم  «  َو ا�رّشاِب لَِفر�َضٍة دي�يَّةٍ االمتِناُع َعِن الّطعاِم د)     

١ 

                                                                                         ةَ احلادِيََة َعرشَ َ�م ُعمُر فرزاَد؟  الف)  -١١
 إىل ا�ّسوقِ   أيَن َذَهَب حُمَّمٌد ؟ب)   
 ا�ّساَعِة ا�اِ�َةِ ىف   فَرزاُد ِمَن انلوِم؟ىف أیِّ ساَعٍة َ�َهَض ج)   
(ذكر يک �ورد نزي صحيح َ�َتَح َحقي�ََتُه َو َجَعَل ُكُتَبُه َو َدفاتِرَهُ فيها  ؟ ماذا َ�َعَل فَرزاُد بَعَد كِتابَِة واِجباتِهِ د)   

 است.)

٢ 

١٢- 

                                                      
 

 ؟أيَن الّطائرُ  -ب                                                  ؟َماذا ىف ا�ّصوَرةِ  -الف                        
َمَكة/ احَلَجر/ املاء                          َجرَ                                                  ا�سَّ  ةِ ىلع الغصِن/ىلع ا�شَّ
 هر پاسىخ كه با تصاو�ر ارتباط صحيىح داشته باشد، درست است.                       

١ 

 



نمونه ســـواالت حاضر بر�رفته از آزمون های 
نهایـــی برتریـــن مـــدارس �شـــور می باشـــد.


