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 .................................................................................................................... نام و نام خانوادگی:

 

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

 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش استان اردبیل اداره کل

                  وپایش کیفیت آموزشیاداره سنجش 

   1401سالماه  خرداد پایه نهمسواالت ارزشیابی 

                      (3عربی، زبان قرآن )   :درسآزمون 

 

 3/1401/  21     تاریخ امتحان:

 قبل از ظهر  30/11  ساعت شروع:

       17    تعداد سوال:

  دقیقه  60      مدت زمان:

 برگ 2 صفحه:تعداد 

 بارم سئواالت ردیف

1 
 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.

 (                   . )   مَکََّة الـمُکَرَّمََة  مُتَحفِ نَذهَبُ إِلی -ب (                     )  نَفسَها  المَتاَلـُمدَرِّسَةُ  -الف
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 کلمه اضافه است .(      دوهم بنویسید.) کنار به دو دو را متضاد کلمات مترادف و

 

 (رَقَدَ - حَقیبَة – سَتَرَ – بستان - ظََهرَ – نامَ) 
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3 

 

 ( حَریق      رِیاح      جُسور      ) دُخان عَصَفَت   .   را مشخص کنیدمه داده شده با کل هماهنگکلمه 
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4 

 

 ر کلمه )تِمثال:تندیس( می شود: ................. )تندیس ها(کس  جمع مُ         جای خالی را کامل کنید.       
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 ترجمه درست هرجمله را انتخاب کنید. 5

آنها فوتبال بازی می کردند.  -.آنها فوتبال بازی می کنندالَقدَمِ رةَکانوا یَلعَبونَ کُ -لف

 باال نمی روی تو قادر نیستیرو تو نمی توانیباال نال تَصعَدی، أَنتِ التَقدِرینَ  -ب
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را کامل کنید. جمالت ترجمه ناقص   6

...............  را در آخر مسابقه ...................برادر ..الف( شَجَّعُت أخی األصَغر فی نِهایَِة الـمُسابَقَةِ

 ...... می خوریم.........ساعت .... را در ..................فی السَّاعَِة الث انیةِ و الر بعِ الَغداءَ ب( نَتَناوَلُ 

1 

 .جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید 7

.......................................................................  الفَقرَ کَالجَهلِ و المیراثَ کَاألَدبِالف( 

....................................................................... صُنِع الجِسرِ حَسِبَ أنَّه أَمرَ بِب(  

....................................................................... نَحنُ مُستَعِد وَن لِـدَفعِ الثََّمنِج(  

 ....................................................................... َرجاءً، شَغِِّل الـمُکَیِّفَد(  

3 

    بیابید و سپس آن را ترجمه کنید. اضافی( -)وصفیدر جمله مقابل یک ترکیب  مخلوط 8

 

 :........................ترجمه    :........................   ترکیب «    .ال شُکَر عَلی الواجِبِوضیحاتَِک الـُمفیدةِأشکُرَُک عَلی تَ»

5/0 

       .و در جای خالی بنویسید یافته الیه مضافیک  و  یک صفت زیردرعبارت  9

 
   

 «ناعاتَِسَببٌ رَئیسیٌّ لِتَقَدُِّم الصِّ الط اقَةُ الَکهربائیَّةُ فی هذا الَعصرِ »                               

 ..............()............ :الیه مضاف    ...........(  .....)....... :صفت                              
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 جدول را کامل کنید. 10

 

 

 

 حروف اصلی ترجمه وزن کلمه

 .................  .................  فاعل فاتِح

 ض ، ر ، ب .................  .................  مَضروب
 

1 

  :                                       نام و امضای مصحح نمره با عدد :                                                     نمره با حروف :                                                
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 ((  باشیدموفق  ))                                                            2صفحه 

 بارم 2صفحه                                   سئواالتادامه   ردیف

11 
«اُموری / َفاسُْم ِالهی، زاَد ُسروری أبْدَُأ ِباسِْم الل ِه » ماضی و مضارع را در جمله ی مقابل مشخص کرده و در جای خالی بنویسید      

 ................(.........فعل مضارع: )    .........(   ...............فعل ماضی: )
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 کنید انتخابرا  گزینه مناسببرای جاهای خالی 

 

 اُکتُبا                     یُاکتُب       .         َجوابَ الس ؤالَینِ...................  الف( یا َصدیقتانِ 
  مَعنَ إسْ                   مَعواِاسْ                . ق  الحَکَالَم .......................   َصدیقاتییا  (ب

 ال تَیَأسْ                 الَتکذِبی                  .     ج( یا َولَدی،  .................. فِی حَیاِتکَ
 ال تَْزرَعْ                 الَتزرَعوا                   .     صَداقَةً َو ................. عَداوَةً  ِازرَعْد(  

 سَتَذَهبینَ                تِذَهَبْ        ؟              هِر القادمِفی الشَّبالء رْو( أنتِ ..........الی کَ 
دُقوااُصْ                  دُقااُصْ     م ؟           یاتکُلِلبَنین:............. فی حَی( قالَتِ المُدَرِّسَة 
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.جدول را بر اساس کلمات زیر کامل کنید
 

 وابَُتغضِ / ال  / ماجَلَسنَ  َیرسُبُ /  رنَیَنظُ/ ال  کانا یَلَعبانِ  /  سَنَرفَعُ                                 

 فعل مستقبل مضارع منفی ماضی استمراری ماضی منفی 

     افعال

     ترجمه فعل
 

2 

14 

 توجه به تصویر، پاسخ دهیدبا 

  

 .صَباحاً.... .............ة؟ فـی الس اعَةِ .....مَتی تَذهَبُ الی المدرَسَ              اآلنَ؟ ...........................    کَمِ الس اعَةُ            
 

1 

 به سواالت زیر در یک یا دو کلمه پاسخ دهید. 15

 

 

 

 ............... ؟ یرضَالمَ  یرقدُ فیهِمجه زٍ مُ مکانٍماذا اسْ ب(       ..............  ؟یأتی بَعدَ الَخریفِ مُ َفصلٍ ماذا اسْ الف(
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16 

 

العام دایة هو فی بِ َمعَ ُأسـرَتِهِ.« اردبیل»سَعیدٌ طالٌِب فِـی الصَّفِّ الت اسِِع. هُـوَ یَعیشُ فـی قَـریٍَة صَغیرٍَة فـی مُحافَظَةِ 

وضوعاٍت عَن مَ بحَثُ یَ أن هلِ طٍ ینَش ریغَ اًذیتِلمسعیٌد صاَر َبعدَ مُدٍَّة  .ًا لَهحاسوبَ والِده یرشتَاِ الد راسی  کان تلمیذًا ذکیَا.

 َرسَبَ فی دروسِهِ و الَم نَفسَهُ هایة فی النِّ .رةٍیثساعاٍت کَ فی اإلنترنتِ ةٍدیمف رِیغ

)به عربی پاسخ داده شود(سواالت زیر پاسخ دهیدمتن باال را بخوانید سپس به 

 ......................  ؟«اردبیل» مُحافَظَةِ هَل سَعیدٌ یَعیشُ فی مَدینَةٍ صَغیرَةٍ فی الف(

 ...................... ه؟ راستِدِ فی العام دایةبِ فی سعیدٌ  کان یفَکَب( 

 ...................... غَیَر نَشیط؟  ج( لِماذا صاَرسعیدٌ

......................   لَِسعیدٍ؟ حاسوباً تَـری د( مَِن اشْ

1 

 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.   17

 ....... (....... حیاةِ االنسانِ. )مِن  سطیوُِهیَ سنواتُ ال «الط فولَةُ» -ب              ( .............اسمُ سائقِ الط ائِرَةِ طَی ارٌ. ) .. -الف
 

5/0 

 15 بارم جمع                              : نام و امضای مصحح                              نمره با حروف :                                            نمره با عدد :                         

https://hamyar.in/ همیار



https://hamyar.in/ همیار



https://hamyar.in/ همیار


