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دقيقه 54 مدت امتحان:           نام و نام خانوادگي: ...........................       شماره دانش آموز:               

نام مدرسه:                            سؤاالت امتحانی درس عربی        تاریخ امتحان:       /01 /    0195 ساعت شروع:  پایه: 

هشتم        دوره متوسطه  نوبت اول     سال 0195                                                تعداد صفحات سؤال: 1       صفحه 0

بارم نمره مستمر:              نمره پاياني:                     جمع:                         نام و نام خانوادگي معلم مربوطه، امضا:

«.ءِ و ثروت فقراست دانش و علم زينت اغنیامي فرمايد:  پیامبر اکرم)ص(» 

   درست را انتخاب کنید . ۀترجمـ 1

 .∙أَصدِقاء کُم ∙أَنتُم نَصَرتُم( 1-1

ب( شما دوستانتان را یاری کردید .   الف ( شما دوستان را یاری می کنید.

     یَهُ .∙مِنهُما یَقُولُ رَأ کل ُ ( 2-1

ب( همه آنها نظرشان را گفتند . الف ( هر یک از آن دو نظرش را می گوید .

ـــ

5/0

 نام هر تصوير را به عربي بنويسید .ـ 2

( ما هِذِه ؟ ..................................2-2  هُوَ ..................................... ( 1-2

ـــ

5/0

 ؟ کدام کلمه با ساير کلمات از نظر معنايي يا دستوری ناهماهنگ استـ 3

مَدرَسَه  فَذَقَ                   مَصنَع                       (  مَکتَبَه  1-3

أفعَلُ  تَفعَلُ                     ∙فَعَلتُم                       لُ (  یَفعَ 2-3

ـــ

5/0

کلمه اضافي است ( 2)  کلمات مترادف و متضاد  را دو به دو کنار هم بنويسید .ـ  4

قادم( -هايهنِ -جاءَ –بدايه –سُوءِ  –) أَتي   

................. =.................ب(  ................. =....الف ( .............

ـــ

5/0

 فعل ماضي و مضارع را در اين جمله مشخص کنید .ـ  5

 رع..........................األُمُّ تَسأَلُ : لِماذا ذَهَبتَ ؟              فعل ماضي ......................                فعل مضا

ـــ

5/0

در جاهای خالي فعل ماضي مناسب بنويسید .ـ  6

قَرَأتِ  قرأتم                   الف( أنتِ....................کتاباً ؟      

 نَجَحنا  نَجَحتُ           ب( أَنَا.................... في امتحاني .      

ـــ

5/0
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دقيقه 54مدت امتحان:    نام و نام خانوادگي: ...........................       شماره دانش آموز:

نام مدرسه:                سؤاالت امتحانی درس عربى                   تاریخ امتحان:       /        0195 /01ساعت شروع: پایه:   هشتم        
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بارم مع:                         نام و نام خانوادگي معلم مربوطه، امضا:نمره مستمر:              نمره پاياني:                     ج

در جاهای خالي فعل مضارع مناسب قرار دهید. ـ 7

يَکتُبُ هذا الطّالِبُ ..............................واجِبَهُ بِدّقهٍ .   تکتُبُ الف(

يکتُبانِ   .............واجِبنَا غَداً .   نَکتُبُنَحنُ ..................... ب(

تَرجِعانِ  تَرجِع   ج( أَأَنتَ ................إلي البیتِ .   

تَسمَعَینَ  تَسمَعُ   د( هِذِه الطّفلَهُ .........................کالمَ والِدها .   

ـــ

1

در جاهای خالي يکي از کلمات داده شده را بنويسید .) يک کلمه اضافي است (ـ  8

 المال ( –اَلعیش  -حفِظُ -مِهنَه –) العُلمَاءِ         

. راهِ .                           ب( اَلعَقلُ .................التَّجارِبِ................فِي المُدا الف( سَالمَهُ

ج( ..........................مَصابیحُ األَرضِ .                             د( اَلعِلمُ خَیرُ مِنَ ........................ . 

ـــ

1

.ت معلوم کنیددرستي يا نادرستي هر جمله را براساس واقعیـ  9

نادرست درست               .       سانِبَالءُ االِنسانِ فیِ الل َالف (

نادرست درست          ب( اَلعقلُ ثَمَرتُهُ مُداراه الن اسِ .         

نادرست درست     وانِی  حِفظَ األُمنِ فیِ الباِلد.  لالحَ ج( مهِنَهُ

نادرست درست       د( کُرَهُ القَدمِ ریاضَهٌ مَحبوبَهٌ عِندَ الن اس .

ـــ

1

؟ .با توجه به تصوير به سواالت پاسخ کوتاه دهید ـ  10

...............أَينَ الطَّفلُ ؟ ........ ؟ ...........................  هِذا الرَّجُلُ مَن 

ـــ

1

کلمات مشخص شده را به فارسي ترجمه کنید.ـ 11

.   النَّوافِذَ. تَصنَعُ األَبواب و  حَدّادٌأنتَ  -

 . قاطِعٌ حُسامٌاَلعقلُ  -
ـــ

1



زمون
و آ

 میکر

MicroAzmoon.ir

باسمه تعالي

دقيقه 54..................  شماره دانش آموز:  مدت امتحان:  نام و نام خانوادگي: .........
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بارم نمره مستمر:              نمره پاياني:                     جمع:                         نام و نام خانوادگي معلم مربوطه، امضا:

ه شده را در جای مناسب درجدول قرار دهید .هريک از کلمات  دادـ 12

قَلَمان ( –مجاهدات   -واقِفونَ  -) مَفاتیح 

 مکسّر جمع مونث سالم جمع مذّکر سالم مثنّي
ـــ

1

 جمالت زير را به فارسي ترجمه کنید . ـ13

....................................................سؤالِها . ........................ ∙الف ( ما أَجابَ السَنجابُ الصَّغیرُ عَن

..............ب( سَأَلَ المُدرِّسُ . أَیَّ مِهنَهِ تُحِبُّ . ..............................................................................

..................................................................ج( أَنتم قادِرونَ عَلَي قِراءَهِ النُّصوصِ البَسیطَه . ........

........د( والِدَتي سَتَطبُخُ طَعاماً لَذيذاً و َ نَحنُ سَوفَ نَأََکُلُهُ . .........................................................

ـــ

6

 روان خواني .ـ 14
ـــ

2

مکالمه . ـ16

– و من اهللا التوفیق  

ـــ

3




