
 اسمه تعاليب 1: شماره صفحه

 :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  استان البرزاداره كل آموزش و پرورش 

 داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

 1396 ماه ردادخ عصر نوبت نهم پايه

بارم.را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف
N@  )4ره۲(مهارت واژه شناسیهمه چیز خوب خواهد بود تا زمانی که خدا با ماست. َمعنّا هللاکُلُّ َيشٍء َسیَکوُن ِبخیٍر؛ ماداَم @

1 

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

ل –الْحاسوب  –الْطائُِر  –الَْفرَُس (  )الُْمَسجَّ

…………………………….  ………………………. 

5./

2 
یفینِ  املُتَحِف ِيف ) ب  .....................)   َرَقدَ (ِيف املُسَتشَفی  َرَقدَ هو )الف .کلJت مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید /.5 ..................)املُتَحف. (آثاٌر تاریخیٌَّة للَحرَمیِن الرشَّ

3 

 .کلمه را مشخص کنید در هر ردیف یک کلمه با دیگر کلJت در موارد ذکر شده، ناهJهنگ است، آن
)دستوریاز نظر (□َجلَسوا   □کََتJ    □یَْجَمُع    □َجلَبُْت ) الف
)از نظر معنا( □أَحَسن  □أَسَود   □أَبَیض   □أخَرض )ب

5./

4
)ُقْبح-ُصلْح- َجَعَل  - جاء-َحرْب   -َوَضعَ ( )دو کلمه اضافه است(. کلJت متضاد ومرتادف را دوبه دو کنار هم بنویسید

.......................# ....................... ......................................................=.... 
5./

 )4ره ۷(مهارت ترجمه

5 

 .آیات واحادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید
   ﴾رَبِّ إrّ ظَلَْمُت نَْفيس َفاْغِفْريل﴿)الف
 .أَحبُّ ِعباِدِهللا إِلَی ِهللا أَنَفُعُهم لِعباِدهِ )ب
﴾الَْقوِم الْکافرینَ اُنُْرصْنا َعلَی ﴿)ج

75./

75./

5./

6 

.جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید
ندوقِ ) الف   .اِْسَتلِْم نُقوَدکَ . هذا ِمفتاُح الصُّ
. ِعنَدما نَنظُُر إِلی الّنوِر األحَمِر نَشَعُر بالتَّعِب )ب
  .َصَنَع إدیسون ُمخَتَرباً َصغیراً يف َمنِزلهِ ) ج
ْمعِ أَنا أَْعرُِف هَذا )د   .الثَّعلََب؛ هو ثَقیُل السَّ
فِّ الّرابعِ ) ه .هي شاَهَدْت تِلمیَذًة راسبًة يف الصَّ

75./

1

75./

75./

75./

  . . .ادامه سواالت در صفحه دو 
@ @

@ @

@ @





 اسمه تعاليب 2: شماره صفحه

 :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  استان البرزاداره كل آموزش و پرورش 

 داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

 1396 ماه ردادخ عصر نوبت نهم پايه

بارم.را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف

7 

.جمله های زیر را انتخاب کنید ترجمه صحیح  □.کارگران خانه ای می ساختند.۲  □. کارگران خانه ای می سازند. ۱   .َنعوَن بیتاً ْص یَ الُْعJُّل  کان).. الف
 □.غریب کسی است که با دوستش رابطه خوبی ندارد.  ۲ □غریب کسی است که دوستی ندارد.۱  . الْغریُب َمن لَْیَس لَُه َحبیٌب )ب

5./

8 

.ترجمه ناقص را کامل کنید
. است....................................ر قلعه فَلک األفالک قلعه ای تاریخی د.      َجمیلَةٍ  ظَةٍ حافَ َقلَعُة َفلَِک اْألَفالک َقلَعٌة تاریخیٌَّة ِيف مُ 

5./

 )4ره۲(مهارت شناخت وکاربرد قواعد

9 

 .به موارد خواسته شده پاسخ دهید
 ).......................َمْخدوم  (حروف اصلی) ب ).......................... تَْسلیم ( وزن کلمه) الف
 .را در جمله زیر مشخص کنید ودر جای مناسب بنویسید مضارعو فعل  ماضیفعل ) ج

 .َرَجَع َسّجاٌد ِمن الَْمدَرسِة َحزیناً؛ َو هَو یَبدأُ ِبالُبکاءِ 
 ...............................فعل مضارع.....  .....................فعل ماضی

5./

5./

10 

 .در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید
 □ال تَْجلِيس    □التَْجلِسوا .  َعلَی الِْمْنَضَدةِ ...................أیُّها الطُّّالُب، ) الف
با   . َعصیَر الْفاِکهةِ .......................یا َعزیَز�، ) ب �         □ِإْرشَ   □إِْرشَ
 □التَْحِمْل      □التَْحِمال.  هذِه الَحقیَبةَ .................یا َصدیقاِن، ) ج
 □نَ ْشکُرْ اُ       □ْشکُري اُ  . نِعَمَة هللاِ .............ُمؤِمناُت، یا ) د

1 

 )4ره۳(مهارت درک وفهم

11 

)یک کلمه اضافه است(.هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید
 .َمکاٌن لِلتَّعلیِم الْعايل بَْعَد الَْمدَرَسةِ  ○  الَْحطُب 
ناعیَّةُ ○  الْجاِمعةُ  .طاَقٌة تَشَتِغُل ِبها اْآلالُت واْألَدواُت الصِّ
الْکَهَرباءُ 

5./

.م� زیر بخوانید وبه سؤال ها پاسخ دهید 12
أَلَعُب کُرَة القدَم کُلَّ الیوِم مع أصِدقا� ِيف . ، أُِحبُّ الریاَضَة، ألنَّ الریاَضَة مفیدٌة لِلْجسمِ )ع(أنا طالٌب ِيف َمدرسِة اإلمام السّجاد.اِسمي سعیدٌ  /.۵ ؟رّة الَقَدمِ ٌد کُسعی َمتی یَلَعُب . ۱  .املَلَعِب  /.۵؟لJِذا یُِحبُّ َسعیٌد الّریاَضة . ۲

2 

...ادامه سواالت در صفحه سه



 اسمه تعاليب 3: شماره صفحه

 :نام ونام خانوادگي

   :شماره كارت

  :نام آموزشگاه

  استان البرزاداره كل آموزش و پرورش 

 داوطلبان آزاد دانش آموزان و هماهنگ رزشيابيا سؤاالت

 1396 ماه ردادخ عصر نوبت نهم پايه

بارم.را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيدپاسخ سؤاالت : تذكر  رديف

/.۲۵سعیٌد؟ َمدَرَسٍة یَدُرُس يف أَيِّ  .۳
□ دَرَسةِ  املَ ِيف □ الَْملَعِب ِيف /.۲۵؟ کُرَّة الَقدمِ سعیٌد أَیَن یَلَعُب .۴

 □ال  □عمنَ  /.۲۵؟ طالٌب  َسعیدٌ هل .۵
 □ال □عمنَ          /.۲۵؟ یَلَعُب کُرّة الَقَدِم َمَع أخیِه هل سعیٌد . ۶

13 

ئًَة   - َملَْعِب (   ) یک کلمه اضافه است .( درجای خالی گزینه مناسب بگذارید )-َمْصَنعِ  -ُمَهدِّ
 .لُِمعالََجِة ُصداِعهِ .............کََتَب الطَّبیُب لِلَْمریِض ُحبوباً ) الف
 .الْکَرايسِّ ..............جاُرنا یَْعَمُل يف) ب

5./

)4ره۱(مهارت مکامله

14 

.با توجه به تصویرها به سؤالها پاسخ دهید) الف

 ..............................إِلَی البیِت؟ تَْرَجعینَ /َمتی تَْرَجُع . ۲  .................أیَّتها التلمیذاُت، ماذا تَلَْعَ¢؟. ۱
 .به این دو سؤال پاسخ دلخواه دهید ) ب 
 ؟لی املَدرَسةِ تَْذَهبیَن إِ /کَیَف تَْذَهُب . ۱
  ؟        َصدیقِتکِ /ما اسُم َصدیِقکَ . ۲

5./

5./

 15ِمن ِهللا التوفیُق 

3 

2 

5 

 .موفق باشيد  

@ @

تنیس روی میز



.

 1: اتحتعدادصف  باسمه تعالي 1: شماره صفحه

عربي:نام درس

 عصر:نوبت

 اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 و داوطلبان آزاد پايه نهمسواالت دانش آموزان راهنماي 

 1396ماه  عصر خردادنوبت 

بارمراهنماي تصحيح يفرد

معلم واقعی ه4ن کسی است که پنجره های اندیشیدن را بر جهان باز می کند »املُعلُم الَحقیقي هو الذي یَفتُح نواِفذ التَفکیر علی العا�«
/.5/.٢٥الَفرَس        :تصویر دوم/.٢٥الْحاسوُب  : تصویر اول 1

/.5/.٢٥موزه   = الُْمتَحف )ب/.٢٥) خوابید(رتی شد بَس =َرَقَد  )الف 2

/.5/.٢٥أَحَسن  )ب/.٢٥  َمعُ جْ یَ ) الف 3

/.5/.٢٥َجَعَل  = َوَضعَ /.٢٥ُصلح #َحرَب 4

5 

/.٧٥).  بیامرز(ظلم کردم پس مرا ببخش) خود(ه4نا من به خودم ) پروردگار(پروردگارم) الف :ترجمه آیات واحادیث
/.٧٥. بندگان خدا نزد خدا سودمندترین آنها برای بندگانش است) دوست داشتنی ترین(بوبرتین مح) ب
/.٥).   پیروز گردان (مارا برقوم کافریاری فرما) ج

2 

6 

/.٧٥.)بردار(پولت را دریافت کن  است،صندوق ) ه4ن(آناین کلید ) الف :ترجمه جمله ها
 ١.احساس خستگی می کنیم ) می نگریم(م هنگامی که به نور قرمز نگاه می کنی)ب
/.٧٥.إدیسون آزمایشگاه کوچکی در خانه اش ساخت) ج
/.٧٥.)سنگین گوش است(من این روباه را می شناسم ؛ او کم شنواست) د
/.٧٥)مشاهده کرد.(او دانش آموزی مردود در کالس چهارم دید) ه

4 

/.5/.٢٥)   ١) (ب/.٢٥   )٢) (الف 7

/.5 یا استان زیبای/. ٢٥زیبا/.    ٢٥استانی  8

9 
/.٢٥   م د خ= َمخدومحروف اصلی ) ب/.٢٥تَفعیل  بر وزن = تَسلیم) الف
 /.٢٥ بدأُ یَ = فعل مضارع                       /.   ٢٥َرَجَع  = فعل ماضی) ج

1 

 1/.٢٥      نَ رْ شکُأُ ) د/.٢٥  ال ال تَْحمِ ) ج                 /. ٢٥   إِ ْرشnَ) ب           /. ٢٥ ال تَْجلِسوا  ) الف 10

11 
ناعّیةالتَشَتغُل ِبها اْآلالُت َو األََدواُت  طاقةٌ = هَرباُء کَالْ  /.٢٥. صِّ
 /.٢٥.  َمکاٌن لِلتَّعلیِم الْعايل بَْعَد الَْمدَرَسةِ = جاِمعُة الْ 

5./

12 

/.٥. یَلَْعُب کُلَّ الیومِ  . ١
/.٥/ِألَنَّ الریاَضُة ُمفیَدٌة لِلِْجسمِ . ٢
/.٢٥) ع(ِيف َمدرسِة اإلمام الَسّجاد . ٣
/.٢٥ِيف الَْملَعب . ٤
/.٢٥ال   .٦          .  /٢٥نََعم  . ٥

سؤال را درک کرده باشد وجواب مناسب داده باشدحتی کوتاه،  بانظر مصحح اگر دانش آموز منظور ) درک مطلب(در این سؤالها
   گرامی �ره تعلق گیرد  

2 

ئَة  )  الف 13 /.5/.٢٥َمْصَنعِ )  ب/.٢٥ُمَهدِّ

14 

/.٢٥لساَعِة الواِحدة والربعِيف ا. ٢/.٢٥کُرَُّة املِنَضَدِة ) ١
نظر ...) ِبالُرسَعةو(بالحاِفلَِة  یا هر نوع وسیله نقلیه، چون سوال با کیَف پرسیده شده جواب با هرحالتی هم درست است مثالً  . ١) ب

 .مصحح  گرامی ارجح است
 .......یا اسُمها  ....... اسُمُه . ٢

5./

5./
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