
 باسوه تعالی
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دقیقه 00هدت ارزشیابی:                  اداره کل آهوزش وپرورش استاى خوزستاى                          نام خانوادگی: .....................   

           ام آهوزشگاه: ....... ن        اداره سنجش آهوزش وپرورش استاى خوزستاى                                                نام پدر: ..................

  1صفحه :        هدیریت /اداره آهوزش وپرورش شهرستاى .............                         ........  شواره صندلی: .......

 89-82هاه ،سال تحصیلی خرداد     در      نهنپایه      دوم نوبت            عربیسؤاالت ارزشیابی هواهنگ استانی درس    
بارم 

 تصحیح
 بارم

 سؤال

 نوره( 2الف : ههارت واژه شناسی )

 ( رئاَلِ  – اتَلَّمس -اجَِلرس– اجََلَشر)         .ةنویطیر کنار آن م وس حطویس را نا 1

       ب/                                الف/   
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  مشذص کنیر.  (≠و مخضاد را ةا گزاشنت عالمج ) =( واژه وای مرتادف را ةا عالمج )  2
  رَخیَصث                       اغِِلَثب (                    وََطَع                       َجَػَن الف (                            
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 فقط لکمات مشذص شره را حسمجه کنیر.  3
یِّ ََش ٍء نَسََتِجُع 

َ
 ....................  .َك ِيَ الاِلدَ اهف. فَتِأ

ى ب.  ُِ َحُد
َ
َخ أ   ............................   ةَغَخث  ََصَ
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 کرام لکمه از نظس معنا ةا ةقیه ناوماونگ اضج؟در وس ردیف ؛ 4
خَض  اهف. 

َ
فَظن        أ

َ
ةیَض         أ

َ
َْد          أ س

َ
 أ

َسد ب.
َ
 اَهُغراب          ئباَلِّ            ثلَّػوَباَ         اأَل
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 نوره(9ب: ههارت ترجوه )

 آیات و احادید زیس را حسمجه کنیر. 5

ػاَم.        .......................................................................................... اکٍا -اهف  یأُکالِن اهطَّ

 ........................................الََتَزْن ِانَّ اهلَل َيَػَا.            ................................................. -ب

ٌٌ و هکٌ یف اهنِّساِء احلَیاُء حَ  -ج ٌُ َس ْحَس
َ
 .  ........................................................................أ

 

2 

 حسمجه ناقص را اکمل کنیر. 6
خَحِف ؛ رَ  ًُ ُب إََل ال َِ  ةُ ................... یم رویى ؛ هطفاً ..........................         جاًء ِارَکتْا .   اهف. ٍَذ

ٌَ یَت ی طفاُل الَّ
َ
َف ب.اأَل َجفَّ ًُ ػِف يف یَضػُ  َاَولَْن احلَویَب ال   .الّساقَنِی روَن ةِالظَّ

ْداکین لُ .............      احساس طػف یم لََد.  .......... یم خْرٍد در پاِا........... .....ل
 

 

1 

 اداهه سؤاالت در صفحه بعد
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بارم 

 تصحیح

 بارم

 سؤال

   

7 
 مشذص کنیر.  حسمجه  ضحیح را ةا عالمج  

صُمرُ 
َ
فیَدِة. لََع حَْطیحاحَِك  كَ اهف. أ ًُ  ال
 حْ تضمر یم لَى ،حْطیحاحج يفید اسج.  از. 2خاطر حْطیحات يفیدت از حْ يتضمرمةُ  .1

 ب. َسیأيت اهَطّیاُر إََلَّ َغَداً. 
 .فردا خوتان پیش يٌ خْاِد آيد.                2. فردا يٌ ةُ پیش خوتان خْاِى رفج.  1     
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  مجالت زیس را ةه فاریس حسمجه کنیر. 8

خيت  -اهف
ُ
 ............................................................................................... /.(57). الَمترَیةَ ساَغدُت أ

ِع.  -ب ًْ  ...................................................................................................../.(57)اکَن الََْلُ ثَقیَن السَّ

 ....................................................................................................(1). ِك یاحِ حَ يِف  الحیأيسیا ةِنيت  -ج

وراِق اخلَریِف.  -د
َ
ِن ةػُض أ ْْ َ ُن مجیٌن ِيثُن ل  ........................................................................(1)ِذا الوَّْ
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 نوره( 2ههارت شناخت وکاربرد قواعد ) ج. 

 فعل مایض و مضارع را در مجله  زیس پیرا کنیر و در جای دایل ةنویطیر. 9

ػوُِّى  اهّطاِهَب ،  إ ًُ َل  ال
َ
ٌَ حََُظرُ َسأ  (            )         مظارع/   (                    )يایض /        یا َوََلي؟      َل أی
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 حسوف اضیل لکمات داده شره را ةنویطیر. ووزن   ،" درمث" و " مکخوب "ةا حوجه ةه لکمات  10
 )                                             (    «ِاسخَْخَدمَ »حروف اصیل  -.............................   « اکحِب»وزنِ  -اهف
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 فعل مناضب را مشذص کنیر.ةسای جاوای دایل  11

اک    .  املدیَثَ .................. ِذه  یا ةنخاِن؛ رجاءً  -اهف   الَتَْتُيک             الَتَْتُ

ا اثلَّػوَُب .................. هَقد َجرَّحَج  -ب  الحَْصَػْد          الحَْصَػدَن   .   َك ةََدٍَ أیُّّ

ََْظَدةِ  الاّلِغتَثُ أیّخّا  -ج ًِ  ِاهَْػتْا                      اِهَْػَب               . ..................... ُلرَة ال

والدي -د
َ
ًَظوَْم يف ُُکِّ َياکنٍ ......................  یا أ  اٍُُصوا         اٍُُصْ   .                ال

 

 

1 

 اداهه سؤاالت در صفحه بعد  
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3صفحه :          هدیریت /اداره آهوزش وپرورش شهرستاى .............                          شواره صندلی: ...............    

بارم  89-82در    خرداد     هاه ،سال تحصیلی   نهنپایه      دوم نوبت            عربیسؤاالت ارزشیابی هواهنگ استانی درس    

 تصحیح
 بارم

 سؤال

 نوره( 3ههارت درک وفهن ) د . 

  ةا دقج خبوانیر ضپص ةه ضؤاالت آن پاضخ دویر.منت زیس را  12

دٌ »أٍا  ًّ خيتو « ُُم
ُ
َة و « ساَرة» أ تاِح حّّت الّساَغِث اثلّاٍیَث َغْْشَ ٌَ الصَّ ُن ِي ًَ َا ُيَدرَِّسٌث. ِِهَ َتْػ يُّ

ُ
ٌف و أ َْظَّ أةٍْا ُم

 ٌُ ا ةِِص  نَضُػرُ انلِّصِف ُظّراً. حن ٍََّ
َ
ػاَدِة أِل   ذا الَستَِب.لِ  نضُمر ربََّافَ  ٍث حَّ ةالسَّ

رَسِة؟   -اهف
ُ
              ثالثَث       /.(27)َکْى َغَدُد أفراد ِذهِ األ

َ
 رَبَػث أ

ْن تَْضُػُر ِِذهِ  -ب ػاَدِة؟  األرسةُ َِ  ال                 ٍػى        /.(27) ةالسَّ

 ............................................................ /.(7)يّت حَرِجُع األّم إَل ابلیِج؟ -ج

 

1 

 درضیت یا نادرضیت وس مجله را ةساضاس واقعیج مشذص کنیر. 13

بیُع فَْصٌن  -اهف یِف.       یأيتالرَّ  غ               ص    َبْػَد الصَّ

.   -ب ُِ فِ ُِ و ََشَ ٌْ أَدةِ رِء َخرْیٌ ِي ًَ ُب ال َِ  غ                ص   َذ

ػَجُى" ِلخاٌب یََْشُح َيػاين الََکًِاِت.       -ج ًُ  غ                ص  "اَل

ًَریَض ماکٌن یَ  اَلّضاِرعُ  -د  غ                 ص  . الِج لِوػِ رقُُد فیُ ال

 

1 

 .کرام لکمه از ضخون الف ةا لکمه ای از ضخون ب ارحتاط دارد؟ شماره را دادل پسانزت ةنویطیر 14

 اطافُ اسج.()یک لکًُ 
 

 ب اهف

 (       (          َحرب )         ُمستَضََف )     ةَیع  -3           راقِد  -2            َغّدو   -1

 

1 

 اداهه سؤاالت در صفحه بعد
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بارم  89-82در    خرداد     هاه ،سال تحصیلی   نهنپایه      دوم نوبت            عربیسؤاالت ارزشیابی هواهنگ استانی درس    

 تصحیح
 بارم

 سؤال

 نوره( 1ههارت هکالوه ) ه. 

 ةا حوجه ةه حطاویس ةه ضؤاالت پاضخ دویر. 15

  

اغُث اآلَن؟   -اهف حاب؟                  -ب کى السَّ ٌَ السَّ  ياذا یزَِنُل ِي

 

 

 

5/0 

  ةه ضؤاالت زیس پاضخ کوحاه دویر. 16

ًَسِجدِ  تنَی( إَل ال َِ  ................؟  ...............اهف.  مِلاذا حَذُِب )حَذ

ٍج ؟ ............
َ
ي َصفٍّ أ

َ
 ..........................ب. يف أ

 

5/0 

  ماکمله  17
2 

  روان دواین 18
3 

 هوفق باشید                          تصحیح سوم     -3                                     تصحیح دوم      -2                                              تصحیح اول       -1              

 

 

 

نوره با 

 عدد

نوره با                                حروفنوره با 

 عدد

نوره با   حروفنوره با 

 عدد

 حروفنوره با 

      

 نام ونام خانوادگی دبیر/اهضا

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

 نام ونام خانوادگی دبیر/اهضا

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

 نام ونام خانوادگی دبیر/اهضا

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

 


