نام شهرستان/منطقه:

بسمه تعالی

ساعت شروع امتحان9:30 :

تاریخ امتحان1400/3/6 :
درس :عربی

روزانه،راه دور،داوطبان آزاد

وزارت آموزش و پرورش

اداره سنجش آموزش و پرورش استان ایالم

آزمون هماهنگ استانی پایه نهم دوره خردادماه 1400
تعداد سؤاالت15 :

تعداد صفحات 4:

نام ونام خانوادگی................... :

نام کالس......................... :

نام آموزشگاه..................... :

زمان پاسخگویی 65 :دقیقه

دانش آموزان عزیز ،باتوکل به خداوند مهربان ودقت کافی به سواالت پاسخ دهید .
ردیف
1

مهارت واژه شناسی 2نمره

بارم

نام هرتصویررا با استفاده از کلمات داده شده بنویسید  ( .دو کلمه اضافه است) ( مِصباح  ،مُسَجِّل  ،التَّمْر  ،الْمِشمِش )
/5
الف....................... :

2

ب........................ :

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید .

/5

الف) الیُوجَدُ فیتامین «سی» فی الْحَلیبِ الْمُجَفَّفِ ) .................. ( .

ب) فَحَزِنَتْ وذَهَبَتْ لِمُشاهَدَةِ مِلَفِّ سارَة ) .................. ( .
3

کلمات مترادف ومتضاد را دو به دو کنار هم بنویسید(دوکلمه اضافه است)

( کَتَمَ  ،جَعَلَ  ،حَرْب  ،قَبیح  ،وَضَعَ  ،صُلْح )
مترادف................ = .............. :

4

متضاد ................. # .................. :

در هر ردیف یک کلمه با سایر کلمات ناهماهنگ است آن را مشخص کنید .

الف) (از نظر زمان )  :أخَذتُم

ب) (از نظر معنا ) :

شُهور

أمَروا
غابَة

أسمَعُ

لَیالی

أکَلنا

أیّام

/5

/5

مهارت ترجمه 7نمره
5

ترجمه درست را انتخاب کنید.

 )1الْغَریبُ مَن لَیسَ لَهُ حَبیبٌ .

الف) غریب کسی است که دوستی ندارد.

ب) غریب آن کسی است که با دوستش رابطه خوبی ندارد.

الف) از تو به خاطرکارهای نیک تشکر کردم.

ب) از تو به خاطر کارهای نیکت تشکر می کنم .

 )2اَشکُرُکَ عَلَی عَمَلِکَ الصّالِحِ .

 )3اَرادَ مُسافِرٌ تَسلیمَ نُقودِهِ إلَی شَخصٍ اَمینٍ.

الف) مسافری پولهایش را به شخص امانتداری تحویل داد .

ب) مسافری خواست پولهایش را به شخص امانتداری تحویل دهد.

1/5

نام شهرستان/منطقه:

بسمه تعالی

ساعت شروع امتحان9:30 :

وزارت آموزش و پرورش

تاریخ امتحان1400/3/6 :
درس :عربی

اداره سنجش آموزش و پرورش استان ایالم

آزمون هماهنگ استانی پایه نهم خردادماه 1400
تعداد سؤاالت15 :

تعداد صفحات 4:

ردیف
6

روزانه،راه دور،داوطبان آزاد

نام ونام خانوادگی........................ :
نام کالس........................... :

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

زمان پاسخگویی 65 :دقیقه

صفحه دوم
آیه وحدیث زیر را ترجمه کنید .

الف) إنّا النُضیعُ أجْرَ مَن أحسَنَ عَمَالً .

بارم
2

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

ب) مَن طَلَبَ شَیئاً و جَدَّ  ،وَجَدَ ........................................................................................ .
7

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف) فی وَطَنی کُنتُ أشتَغِلُ فی الْمَزرَعَةِ ...................................................................................................... .
ب) رَأینا دُخاناً مِن بَعیدٍ .

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

ج) فَصارَتْ تِلمیذَةً مِثالیّةً .................................................................................................................. .

3/5

د) اِجعَلْ نُقودَکَ فی الصُندوقِ ............................................................................................................. .
مهارت شناخت وکاربرد قواعد2نمره
8

موارد خواسته شده را بنویسید.

9

درجاهای خالی فعل مناسب قرار دهید

ب) حروف اصلی کلمه ی « تَعامَلَ » ................... :

الف) وزن کلمه ی « مَکْتوب » .................. :
الف) السَّیارَتانِ  .................اَمامَ بابَ الْمَصنَعِ .

تَصادَما 

تَصادَمَتا 

ج) یا طالِبانِ  ................... ،مَالبِسَ مُناسِبَةً .

اِلْبَسا

اِلْبَسوا

یَبْدَأ ُ

ب)  .................والِدی یَومَهُ بِقراءةِ الصَّحیفَةِ .

تَبْدَئینَ 

د) اَیُّها االَطفالُ  ................... ،شَیئاً عَلَی الشَّجَرِ.

التَکتُبْ

التَکتُبوا

و) اَیُّها الرَّجُلُ  ..............قَمیصاًاَسوَد فی اللَّیلِ لِعبورالشّارِعِ.

التَلبَسْ

التَلبَسی

ه) یا اُختی  ................ ،کَالمَ مُدَرِّسَتِنا .

اِسْمَعْ

/5

1/5

اِسْمَعی

مهارت مکالمه  1نمره
10

با توجه به تصویر پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 )1کَمِ السّاعةُ الْآنَ؟

الف) اَلْخامِسَةُ والرُّبع 

ب) السّادِسةُ اِلّا رُبعاً 

 )2مااسمُ هذهِ الصّورَة ؟

الف) شَالالتُ شوشتر

ب) غابَةُ مَدینَةِمینودشت

1

نام شهرستان/منطقه:

بسمه تعالی

ساعت شروع امتحان9:30 :

تاریخ امتحان1400/3/6 :
درس :عربی

روزانه،راه دور،داوطبان آزاد

نام ونام خانوادگی.................... :

وزارت آموزش و پرورش

نام کالس......................... :

اداره سنجش آموزش و پرورش استان ایالم

آزمون هماهنگ استانی پایه نهم خردادماه 1400
تعداد صفحات 4:

نام آموزشگاه....................... :
زمان پاسخگویی 65 :دقیقه

تعداد سؤاالت15 :

صفحه سوم
ردیف
11

بارم

مهارت درک وفهم 3نمره
با توجه به متن زیر به سؤاالت داده شده پاسخ دهید .

کانَ اِدیسون فی السّابِعَةِ مِن عُمرِهِ  .عِندَما عَجَزَتْ اُسرَتُهُ عَن دَفعِ نَفَقاتِ دِراسَتِهِ  ،فَطَرَدَهُ مُدیرُ مَدرَستِهِ مِنَ المَدرَسَةِ

وقالَ عَنهُ  « :اِنَّهُ تِلمیذٌ اَحمَقُ »  .فَصارَ بائِعُ الفَواکِهِ  ،ولکِنَّهُ ماتَرَکَ الدِّراسَةَ  ،بَل دَرَسَ بِمُساعَدَةِ اُمُّهُ  .کانَ اِدیسون ثَقیلُ
السَّمعِ بِسَبَبِ حادِثَةٍ اَو مَرَضٍ اَصابَهُ اَیّامَ الطُّفولَةِ  .کانَ اِدیسون مَشغوالً فی مُختَبَرِهِ لَیالً و نَهاراً .
مُدیرُ المَدرَسَةِ 

الف) مَن قالَ اِنَّهُ تِلمیذٌ اَحمَقُ ؟

لِاَنَّ مَشغوالً فی المُختَبَر 

ب) لِماذا کانَ اِدیسون ثَقیلُ السَّمعِ ؟

نَعَم 

ج) هَل تَرَکَ اِدیسون دِراسَتِهِ ؟

د) مَتی کانَ اِدیسون مَشغوالً فی مُختَبَرِهِ ؟ .........................................

اُسرَتُهُ 

1

بِسَبَبِ حادِثَةٍ اَومَرَضٍ 

ال 

« سؤاالت انتخابی  :دانش آموزان عزیز از  4سؤال زیر دو سؤال را انتخاب کرده و به آنها پاسخ دهید» .
12

هرکلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید ( .یک کلمه اضافه است)
الف

اَلفَلّاحُ

الطّازَجُ
اَلتَّلوینُ

مَن یَعمَلُ فی زِراعَةِ الْأرضِ.

راسب

الطّالِبُ الَّذی الیَنجَحُ فی الْاِمتحانات .

درستی یانادرستی هرجمله را بر اساس حقیقت بنویسید.
الف) اَلْبِئرُ حُفرَةٌ عَمیقَةٌ فی الْأرضِ فیها ماءٌ اَو غَیرُهُ .

ب) اَلقِطارُ مَکانُ بَیعِ الْبَضائِعِ مِثلُ الْمَالبِسِ .

ج) الصّاعِقَةُ کَهرَباءٌ تَنزِلُ مِنَ السَّماءِ مَعَ الرَّعدِ .
د) الطَّیارُ  ،اِسمُ سائِقِ الطّائِرَةِ .

1

اِعطاءُ الْألوانِ لِشَیءٍ .

صِفَةٌ حَسَنَةٌ لِلْحَلیبِ والفاکِهَةِ .

اَلنَّهارُ

13

ب

درست

نادرست

درست

نادرست

درست

نادرست

درست

نادرست

1

نام شهرستان/منطقه:

بسمه تعالی

ساعت شروع امتحان9:30 :

تاریخ امتحان1400/3/6 :
درس :عربی

روزانه،راه دور،داوطبان آزاد

وزارت آموزش و پرورش

اداره سنجش آموزش و پرورش استان ایالم

آزمون هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه خردادماه 1400
تعداد سؤاالت15 :

تعداد صفحات 4:

نام ونام خانوادگی.................... :
نام کالس..................... :

نام آموزشگاه................... :

زمان پاسخگویی 65 :دقیقه

صفحه چهارم
14

درجای خالی کلمه ی مناسبی از کلمات زیر بنویسید  ( .یک کلمه اضافه است)

( تَعویض  ،اَلجَزَر  ،التَّعَبِ  ،شَقاوَة  ،اَنفَعُهُم )

1

الف) مِن  ................ابنِ آدَمَ سوءُ الْخُلُقِ .
ب) اِنَّ  ..................مُفیدٌ لِتَقویَةِ الْعُیونِ .

ج) اَفضَلُ النّاسِ  ...................لِلنّاسِ .

د) عِندَما نَنظُرُ اِلَی النّورِ الْاَحمَرِ  ،نَشعُرُ ب. ..................

15

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف) اَلْمُهَندِسونَ صَنَعوا  ..............لِعبورِ السَّیاراتِ .

مَخزَناً 

ج)  ، ................جَریانُ قَطَراتِ الدَّمعِ مِنَ الْحُزنِ أوِالْوَجَعِ .

اَلْبُکاءُ

ب)  ، ...............فَصلُ یَأتی بَعدَ الصَّیفِ .

د) عَجَزَالْمَریضُ فَ .............فی الْمُستَشفَی.

جِسراً

اَلْخَریف

الرَّبیع

حَفَرَ 

رَقَدَ

اَلْإدخال

1

15نمره

نمره شفاهی
16

روخوانی

3نمره

17

مکالمه

2نمره
« موفق باشید »

