به نام خدای زیبائیها
نوبت دوّم
شماره دانشآموز:
شهرستان :الهیجان
تاریخ امتحان:

سؤاالت امتحانی درس :عربی
نام و نامخانوادگی:
نام مدرسه:
پایه :هشتم

مدت امتحان  60 :دقیقه
ساعت شروع امتحان:
صفحه 1
تعداد صفحات 3 :صفحه
امضاء:

نمره مستمر .....................:نمره پایانی ........................:جمع .........................:نام و نامخانوادگی (معلم مربوطه):

«مهارت ترجمه»
 -1سخنان حکیمانه ی زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف  :اَلعُلماءُ مَصابیح اَألَرضِ .
ب  :العَقلُ حُسامُ قاطعٌ .

بارم

2

ج  :اِضاعَةُ اَلفُرصَة الغُصَّةُ .
 -2جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف :تَخرُجُ اَلعُصفُورةُ مِنَ اَلعُشِ .

4/5

ب  :هَجَمَت خَمسَة دِنأبٍ عَلَی اَلغِزالنِ .
ج  :اَنتَ سَتَغرُقُ فی اَلماءِ .
د  :ما مَهِنَّة اَبیکِ ؟
ه  :اَنَا ال اَکذبُ ؟
 -3ترجمه ی درست را انتخاب کنید.
 )3-1وَالِدَتی سَتَطبُخُ طَعامَاً لَذیذاً وَ نَحنُ سَوفَ ناکلُهُ .
الف  :مادرم غذای لذیذی می پزد و ما آن را می خوریم  ب  :مادرم غذای لذیذی خواهد پخت و ما آن را خواهیم خورد 
 )3-2هَل عِندکِ ضغطُ الدّمِ اَو مَرضُ السُکرِ ؟
ب  :آیا فشار خون یا بیماری قند داری ؟ 
الف  :آیا فشار خون یا بیماری قند داشتی ؟ 

0/5

«مهارت واژه شناسی»
 -4نام هر تصویر را از بین کلمات داده شده به عربی زیرش بنویسید  ( .مُختَبَر – مِنشَفَة – بارِد – فَرخ ) دو کلمه اضافی است.
1

ب:

الف :
 -5کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید .
بَیع
الف  :شِراء

ب  :بَساتین

0/5

حدائق

نمره کتبی

نمره شفاهی– عملی

جمع نمره پایانی

نمره تجدیدنظر

نام و نامخانوادگی دبیر

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

و امضاء
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 -6در هر ردیف کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است  .با عالمت  مشخص کنید .
الف  :طائرة 

سَفینةُ 

غابَة



سیّارة 

ب  :یَکتُبُ 

اَکتُبُ 

تکتُبُون 



اَکثر

0/5

 -7معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید .
الف  :نَحنُ نَذهَبُ اِلی المُستَوصِفِ ) .................................. ( .

0/5

ب  :هُم یَحصُدُونَ اَلقمّحَ ) .................................. ( .
«مهارت شناخت و کاربرد قواعد»
 -8در جمالت زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید و داخل پرانتز بنویسید .
الف  :هِیَ تَحمِلُ اَلحَقیبةَ ( .

)

ب  :نَحنُ ذَهَبنا اِلی البُستانِ ( .

)

0/5

 -9در جاهای خالی فعل ماضی مناسب بگذارید.
الف  :اَ اَنتَ  .............................اَلبابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ  ( .طَرَقتَ  تَطرُقُ ) 
قَالَ ) 
( قالتا 
ب  :مَاذا  .....................النبیُّ (ص) حَولَ الکُتُبِ ؟
 -10در جاهای خالی ضمیر مناسب بگذارید .
هُما ) 
اَلطِّفلتانِ  ...........................تَرجِعانِ اِلی البَیتِ  ( .اَنتُما 

0/25

)

0/25

حَوائِج

 -11مفرد جمع مکسر روبرو را بنویسید .

(

0/5

 -12در جاهای خالی فعل مضارع مناسب قرار دهید .
الف  :هاتانِ اَلفالحَتانِ  ........................الرُّز فی اَلمَزرعةِ .

( تَزرَعَانِ 

تَزرَعُ ) 

ب  :اَلعَاقِلُ  ...........................اِلی یَسارِ و الیَمینِ ثُمَّ یَعبُرُ الشارع  ( .ننظُرُ 
( نَفهَمُ 
ج  :أَ تَفهَمنَ اَلدَّرسُ ؟ نَعَم  ............................... .اَلدّرسُ سَهلٌ .
یَغسَلُ ) 
د  :اَنَا  .........................مَالبِسی و مَالبَسَ أُسرَتی  ( .اَغسِلُ 
«مهارت درک و فهم»
 -13هر کلمه را به توضیح مرتبط آن وصل کنید  ( .یک مورد اضافی است )
ن .......
ن العَینَی ِ
 -1قَطَرات جَاریةٌ ِم َ

0/5

نور اَلعُلماءِ

خُسرانِ
 -2اَلعِلمُ .............
اَلدُّموع
 -14جمالت درست و نادرست را با عالمت  مشخص کنید .
نادرست 
درست 
الف  :اِنَّ وَعدَ اهلل حَقٌ .
ب  :عَددَ اَلفُصُول ،سِتَةٌ .

یَنظُرُ ) 
تَفهَمِینَ ) 

1

درست



نادرست 
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« درک مطلب »
 -15بعد از خواندن متن به سؤاالت آن پاسخ دهید .
الطّالِبات اَلمَدرسة یَذهَبنَ اِلی سَفره عِلمِیة مِن شیراز اِلی یَاسُوج  .اَلمُدیرَة سَنَذهبُ اِلی سَفَرَة عِلمیه فی اَالسُبُوع اَلقادمِ  .فی یَومِ
اَلخَمیس نَذهَبُ اِلی هُناکَ بالحافِلَة  .نَبقی لِالِستراحة فی فُندُقِ اَلمُعلمِ  .ثُمَّ نَرجِعُ اِلی شیراز مَساءٍ یَومَ اَالِثنینِ فی السّاعة الرّابعة .
الف  :بِمَ تَذهَبُ الطّالِباتُ اِلی یاسُوجِ ؟

بالطائرة 

ب  :اَینَ نَبقی الطّالباتُ لِالستراحة ؟

فی الفُندُقِ اَلمُعلِّم 

ج  :مَتی تَرجعُ الطّالباتُ مِنَ السّفَرِ ؟

مَساء یَومَ اَالثنینِ 

د  :اَلمُدیرةَ سَنَذهَبُ اِلی السّفَره عِلمیة فی اَالُسبوع قادِمِ .

بِالحَافلة 

صحیح 

فی فُندُقِ اَلمَدینهِ

1



صَباح اَلیَوم االثنَینِ 
غلط 

« مهارت مکالمه »
 -16به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .
الف  :فی اَیُّ صَفِّ اَنتِ ؟
ب  :اَینَ بَیتکِ ؟

0/5

 -17با توجه به تصویر پاسخ کوتاه بدهید .
0/5

ب  :ماذا تَأکلینَ ؟

الف  :مَن هذا الرَّجُلُ ؟

 51نمره

 -18نمره روان خوانی ( :

)

3

(

)

2

 -19نمره مکالمه :

 با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان 
نمره کتبی

نمره شفاهی– عملی

جمع نمره پایانی

نمره تجدیدنظر

نام و نامخانوادگی دبیر

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

و امضاء

 02نمره

