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N@ @

ُة رأُس کلِّ َخیرٍ        )عفت منشأ �ام نیکی هاست(الِعفَّ

    ),ره۲(مهارت واژه شناسی  

1  

   )دو کلمه اضافه است.(زیر شکل مربوط بنویسید نام هر تصویر را انتخاب کنید و

ل – َعَربةالْ  – َسّیاَرُة اْألُْجرَة –لْطائِرةُ ا(                                            .......................................................................                                                                                                 ............................  )الُْمَسجَّ

5./  

2  
َنِة الGْضِیه» سارة« َرَسبَْت ) ب...............)                أَخشاٌب . (کَثیرٌَة يف املَْخزَنِ  أَخشاٌب ي ِعند)الف  .کلGت مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید   ).................َرَسَبْت (ِيف السَّ

5./  

3  

  .در هر ردیف یک کلمه با دیگر کلGت در موارد ذکر شده، ناهGهنگ است، آن کلمه را مشخص کنید
  )دستوریاز نظر (□َجلَْسنَ  □َخرَْجُتG □َع  َجمَ  □ُب یَکْتُ ) الف
ّ̀ □ َخَشٌب □َحّداد )ب   )از نظر معنا(□ُرشطّي □َحلْوا

5./  

4  
  )َموت-َسعاَدة-أَکََل  -َشقاَوة-  طالِب  - تَناَوَل (   )دو کلمه اضافه است(. کلGت متضاد ومرتادف را دوبه دو کنار هم بنویسید

.......................#...........                                ........................=..................................  

5./  

    ),ره ۷(مهارت ترجمه  

5  

  .آیات واحادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید
   ﴾اْغِفْر َو اْرَحْم َو أَنَت َخیُْر الّراِحمینَ رَبِّ ﴿)الف
  ».ّسوِء َشیطانٌ ال َجلیُس «)ب
  ﴾ َحبُّ بُیوتِکُم إِلَی ِهللا بَیٌت فیِه یَتیٌم ُمکَرّمٌ أَ ﴿)ج

  

75./  

5./  

75./  

6  

  .جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید
  .کَ ي ِعندَ نُقود َوضْعُت  .أیُّها الْقايض، إِنَّ يل أَمانًَة ِعنَدکَ ) الف
  . اللَّیلیَّةِ  َقْبَل ابِْتداِء الْغاراِت » A«کاَن الطَّّیاروَن یََتناَولوَن فیتامین )ب
  .َحَدَث َحریٌق َفطَرََدُه َرئیُس الِْقطار) ج
  .ُب َوالَغزالَُة الُْخروَج َمرًَّة أُخَریالثَّعلَ  حاَوَل )د
ّیاَرةِ ه) ه   .َو َرَقَد ِيف الُْمْستَشَفی، تَصاَدَم بالسَّ

  

1  

1  

75./  

75./  

75./  

  . . .ادامه سواالت در صفحه دو 
@ @

@ @

  :عبارتند از  تحصيلي راهنمايي ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از :وجهت    ←←←← ددـع ا ـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

  .مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد

امتحاني، استفاده از  استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت )ب

اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود به ديگران اعم از اينكه در جلسه 

  .امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  )پ

  .ه شده باشداش توسط فرد ديگري نوشت

  .اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو  )ت

    ←←←← روفـنمره با ح

  نام و نام خانوادگي

 ←←←←ي دبير امضاو

  تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر

@ @
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7  

   .جمله های زیر را انتخاب کنید ترجمه صحیح
  .شَتِغُل ِيف الَْمزَرَعةِ ِيف َوطَني کُنُت أَ ) الف
  �.در رسزمینم در مزرعه کار می کردم.  ۲                              �. در رسزمینم در مزرعه ای کار می کنم 
َجرَةِ )ب   .ُعصفوٌر ِيف الَْیِد َخیٌر ِمْن َعَرشٍَة َعلَی الشَّ
  �.بهرت از دهمین گنجشک بر درخت است گنجشک در دست. ۲ �.گنجشکی در دست بهرت از ده گنجشک بر درخت است. ۱

  

5./  

8  

  .ترجمه جمله زیر را کامل کنید
  .که به ما نزدیک می شود است...................شتیکِ نگاه کنید؛ آن          . أُنظُروا ؛ تِلَک َسفینٌَة َحربیٌَّة تَقَرتُِب ِمّنا

 

25./  

    ),ره۲(مهارت شناخت وکاربرد قواعد  

9  

  .خواسته شده پاسخ دهید به موارد)الف
  ).......................  عروفمَ (حروف اصلی) ۲)..........................                                                  َقدیر( وزن کلمه) ۱
  .را در جمله زیر مشخص کنید ودر جای مناسب بنویسید فعل مضارعو فعل ماضی ) ب

  »أَبَْحُث َعْن َعَمٍل؛ َهل ِعنَدَک َعَمٌل؟« :قاَل النَّّجارُ 
                        ......................فعل مضارع                         ..........................فعل ماضی

5./  

  

5./  

  

10  

  .در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید
  □ال تَْخرُجي    □التَْخرُجوا .           ِمن الّصفِّ ...................أیُّها الطُّّالُب، ) الف
  □أُْکُتبي       □أُکُْتبا .        واِجباتِِک اْلَمْدَرسیَّةِ ......................یا َعزیَز�، ) ب
  □ْث إِبْحَ      □إِْبَحثا   .               َعن َموادَّ ِغذائیَّة.................یا طالِباِن، ) ج
  □التَظَْهْرنَ    □ال تَظَْهري .                  ِبدوَن ِحجاٍب .................یا أَخوا�،) د

1  

    ),ره۳(مهارت درک وفهم  

11  

  )یک کلمه اضافه است.(هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید
  .ِصَفٌة َحَسَنٌة لِلَْحلیِب َو الْفاِکهةِ  ○الّناُر             

  اَلطّاَزجُ  .نَتیَجُة اْحِرتاِق الَخَشِب َوَغیرِهِ ○         ْسمُ الرَّ 

5./  

12  

  )- َزرَ جَ الْ  - َدلیلِ   -َملَْعِب الْ (   ) یک کلمه اضافه است .( درجای خالی گزینه مناسب بگذارید 
  .ُمفیٌد لَِتقویَِة الُْعیونِ .................إِنَّ ) الف
َفرِ ..............لَیُحّجاُج الْقاِفلَِة ِبحاَجٍة إِ ) ب   .السَّ

  

  

5./  

  ...ادامه سواالت در صفحه سه
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13  

  .سؤال ها پاسخ دهید به توجه به م�ا بخوانید وببا دّقت  م� زیر 
تي نُشاِهُدها َحولَنا کَاللَّون إِنَّ أََحبَّ األَلواِن إلَی الَْعیِن، األَلواُن الطَّبیعیَُّة الَّ .یَعَتِقُد بَعُض الُْعلGَِء أَنَّ ِلألَلواِن تأثیراً َعلَینا

Gويُّ  أَّما الَلوُن األَحَمُر یَُحرُِّک األَعصاَب، یَْسَتْخِدُمُه ِيف اْألَماِکِن الّتي ِبحاَجٍة إِلَی اِالنِْتباِه کَإِشاراِت املُروِر؛ . األزَرُق السَّ
  .  اللَّوُن الَبَنفَسجيُّ ُمناِسٌب لُِغَرِف النَّومِ 

  ......................................./.۵أَیَن یَْسَتْخدُم اللَّوَن األَحمَر؟ . ۳    ..........................................                                                             /. ۵ما هو تَأثیُر لوِن األحَمر؟.  ۲                                                /. .............................................۵ بَعُض الُْعَلGِء ؟ ِ�ا یَْعَتِقدُ . ۱
    □ اللَّوُن الَبَنفَسجيُّ             □ اللَّوُن األزَرُق         /.۲۵........... اللَّوُن املُناِسُب لُِغرَِف النَّوِم هو.۴
                          □األَلواُن اّلتي تَُحرُُّک األعصاَب     □أََحبُّ األَلواِن إلَی الَْعینِ         /.۲۵............... األَلواُن الطَّبیعیَُّة  هي. ۵
  

  

2  

    ),ره۱(مهارت مکامله  

14  

  . با توجه به تصویرها به سؤالها پاسخ دهید)الف

  

  

  

  

  

  ................................إِلَی البیِت؟تَْرَجعیَن /َمتی تَْرَجُع . ۲                                 ...      ...............؟ونَ ، ماذا تَلَْعبیا تَالمیُذ  .۱    

  به سوالهای زیر پاسخ دهید؟)ب  
  ..........................................أَ َرأَیَْت ُمتَحفاً َحتَّی اْآلَن ؟. ۱
راّيس يف َمتی نِهایَُة الْعامِ . ۲   ........................................ إیراَن؟الدِّ
  

  

5./  

  

  

  

  

  

  

  

5./  

  

  15  جمع ,ره  ِمن ِهللا التوفیق                                                  

  3  روانخوانی  

  2  مکامله  

  5  جمع ,ره  

  .موفق باشيد  

@ @
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 1: اتحتعدادصف                                  باسمه تعالي 1: شماره صفحه

 عربي:نام درس

 صبح:نوبت

 

 اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 و داوطلبان آزاد پايه نهمسواالت دانش آموزان راهنماي 

 1396ماه  خرداد صبح نوبت

  10/3/1396:   تاريخ امتحان

 صبح8:ساعت 

 

 بارم راهنماي تصحيح رديف
 

  باز می کند معلم واقعی ه2ن کسی است که پنجره های اندیشیدن را بر جهان »املُعلُم الَحقیقي هو الذي یَفتُح نواِفذ التَفکیر علی العا�« 
ُل الْ =تصویر دوم                        /. ٢٥َسّیارة اْألُجرَة=تصویر اول   ١  /.٥ /.٢٥ُمَسجَّ
 /.٥ /.٢٥مردود شد= َرَسَبْت )ب   /.    ٢٥ Rره تعلق می گیرد  ترجمه شود)چوب(هم مفرد اگر  چوبها=أخشاب )فال ٢
 /.٥ /.  ٢٥َحقیَبةُ )ب                                                      /.     ٢٥ ُب یَکْتُ ) الف ٣
 /.٥ /.٢٥ أَکََل = تَناَوَل                                                 /.    ٢٥ َسعاَدة #َشقاَوة ٤

٥ 
 /.  ٧٥.ته شودمحبوبرتین خانه هایتان نزد خدا خانه ای است که در آن یتیمی گرامی داش) ج /.٥.شیطان است) اهریمن(همنشین بد )ب /.٧٥ .بهرتیِن رحم کنندگان هستی)که تو(بیامرز ورحم کن وتو  )پروردگار(پروردگارم ) الف :ترجمه آیات واحادیث

٢ 

٦ 

 /.٧٥.او در بی2رستان بسرتی است، با ماشین تصادف کرده است) ه /.٧٥.ن آمدن بار دیگر تالش کردندروباه وآهو  برای بیرو ) د /.٧٥.)طرد کرد(رخ دادو رئیس قطار اورا بیرون کرد) آتشی(آتش سوزی ) ج ١.می خوردندA خلبانها در جنگ جهانی دوم پیش از آغاز حمالت شبانه ویتامین )ب ١.پو� را نزد تو گذاشتم .امانتی نزد تو دارمای قاضی ، ) الف :ترجمه جمله ها

٤.٢٥ 

 /.٥ /.٢٥)١) (ب                          /. ٢٥ )٢) (الف ٧
 /.٢٥ /. )  ٢٥  جنگی(   ٨

 ١ /.٢٥  أَبَحُث = فعل مضارع                   /.  ٢٥  قاَل  = فعل ماضی) ج ./٢٥   ف ر ع= عروفمَ حروف اصلی ) ب          /.   ٢٥   َفعیل بر وزن = َقدیر) الف ٩

 ١ /.٢٥ نَ ال تَظَْهرْ ) د            /.  ٢٥  َحثاإِبْ ) ج             /. ٢٥  ُتبيأُکْ) ب               /.٢٥  رُجواخْ ال تَ ) الف ١٠

 /.٥ /.٢٥نَتیَجُة احرتاِق الَخَشب َوَغیرِه = النارُ  /.٢٥  ِصَفٌة َحَسَنٌة لِلَْحلیِب َوالفاِکهةِ = لطّاَزُج ا ١١

 /.٥ /.  ٢٥  َدلیلِ ) ب              /.            ٢٥  الَْجَزرَ ) الف ١٢

١٣ 

اگر دانش آموز منظور سؤال را درک کرده باشد وجواب مناسب داده باشدحتی کوتاه،   )درک مطلب(هادر این سؤال /. ٢٥أََحبُّ األلوان إلی الَعینِ .٥ /.٢٥اللَّوُن الَبَنفَسجي .٤ /. ٥.اگر فقط اشارات املرور هم نوشته شود Rره تعلق می گیرد/. ٥.إِلی االنتباه یَسَتخِدُمُه ِيف األماکِن الّتي ِبحاَجةٍ  .٣ /.٥.اللوُن األحَمر یَُحرُِّک األعصاَب . ٢ /. ٥.   إنَّ األلواَن تأثیٌر َعلینا. ١      Rره تعلق گیرد نظر مصحح گرامیبا

٢ 

١٤ 
والنصف ةثالِثَ ال ةِ الساعَ يف )  ٢            کُرَّة الَقدمِ . ١)الف  /. ٢٥.شهر ُخرداد ،یا فصل الربیع Rره تعلق می گیرد اما جواب مورد نظر ماه خرداد است. ٢ /.٢٥.تعلق می گیرد/. ٢٥یا جواب کامل هم Rره  ) ال (یا )نََعم (فقط. ١) ب

١ 

  گرامی وآرزوی سالمتی برای ش2 بزرگوارانبا تشکر از همه همکاران                                      
.                                                                                                                       موفق باشيد  

٢٥ /.٢٥./ 
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