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 هشتم عربی

 نوبت اول
 

 ابرم التؤاس ردیف

 .دیسیبنو  رآنیدر ز  ررایکلمات داده شده ، انم هرتصو   نیازب 1
 الِعباٌت"َ–َیَ ُشرطََ–ح داِئٌقََ–"الِعبونَ 

0.5 

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

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

 .دیترمجه کن یفقط کلمات مشّخص شده ؛ را به فارس ۲
الةِ اْلَمکتَ َبِة بَ ْعَد  ی.{                       ب(  أاَن أْذَهُب إلَ نیٍ ُمب}بِِلساٍن َعَربٍّ ثُ یالف( أْلُقرآُن َواْْلحاد  .الصَّ

0.5 

 است.( یکلمه اضاف  کی)  .دکنی  مشّخص را) = ( ها مرتادف و(  ≠کلمات داده شده متضادها)   نیازب 3
 ( ساریَ ، لُغَ ة ، َحداِئق ،  نییَ ،  نی) َبسات

0.5 

...................≠ .................... ....................=................... 

 .دیمشّخص کن گرراید یکلمه انمهاهنگ اب سه ات ۴
               َفواِکه              أْشجار             َحداِئق              ( َرُجالِن الف

                          کاِتْب               اَْک ُتُب               َخ ّباز                  ( َح ّداد ب

0.5 

 .دیمشّخص کن  Xعالمت   رابیرا درعبارات ز  حیترمجه صح 5
 ایَُاختیَ،َه لَت کتُبنی َواِجباُتِک؟ -1

  ب( ای برادرم ، آای تکالیفت را نوشتی؟                               الف( ای خواهرم ، آای تکالیفت را می نویسی؟

0.5 



َُکلِ َاْلِمه ِن. -2  ع ل ـْیناَِِبْحتِـراِم
  ب( من ابید به هرشغلی احرتام کنم.                                     بگذارمی.الف( ما ابید به مهه شغل ها احرتام 

 .دیترمجه انقص هرعبارت را کامل کن ۶
 ُمَنظََّمِة اْلَُمِم اْلُمتَِّحَدِة. یف ةِ یَّ ِمَن اللُّغاِت الرَّمس ةُ یَّ ( أْلَعربالف

 درسازمان ملل مّتحد است. ی............................. رمس از یعرب
 َحْوَل ِمْهن َِة اْلُمستَ ْق َبِل.  َومِ ی( َدْرُس ألْ ب

 است. ندهی............................. آ امونری درس ............................. پ

0.75 

 .دیترمجه کن یبه فارس ررایز  ثیعبارات  واحاد ۷
 ( َمْن َسَأَل ، َعِلَم.الف

 اْلَعْقِل اإلْعرتاِف اْْلَْهِل. ةُ یَ ( غاب
 ِِلِ ْدَمِة الّناِس.   ًبایطَب ریُ ( َسوَف أصج

 الطَّعاَم. نیَ (  ََنُن َنْشَرُب اْلماَء َوأْنِت أْتُکلد

4.25 

 .دیروان ترمجه کن ی،  به فارس ریرا ابتوّجه به تصو  ریمجله ز  ۸

 أاَن أقْ رَاُ اْلقرآنَ 
...................................................................................................... 

 َبٌة؟یطَب یَ ل هِ ه
...................................................................................................... 

1 

  

 .دیافعال داده شده را ترمجه کناب توّجه به منونه ،  ۹
 ..............................  أْنَت َتْسَمعُ   یدی" أْنَت مِسْعَت: تو شن

 .............................. َتْذَهبُ  یَ هِ   َذَهَبْت: اورفت. یَ هِ 

0.5 

 منت زیر را اب دّقت خبوانید و سپس به سئواالت زیر آن جواب کواته بنویسید.  10
ِط. أُب ال«  ألّصاِدقُ »  فِّ الثّايَن اْلُمَتَوسِّ د » ّصاِدُق ، طاِلٌب انِجٌح ِفی الصَّ یُِّد ُُمَمَّ َمَع اُسرَتِِه َو جاَء هُ ؛  ُمَهْنِدُس الّزِراعیُّ «ألسَّ

یَِّدُة  » الّصاِدقُ  ِمْن َتربیِز. َو أُمُّ  َو أّما    ِفی اْلَمْدَرَسِة بِْنُت اْْلُدی .إَلی الطُّالبِ  َتْدِرسُ  وَ   ُمَوفَّ َق ةٌ  ةٌ  ُمَدّرِسَ  ِهیَ «.  فاِطَمةألسَّ
 ٌة. حاِذقَ ، ِهَی بِْنٌت ُمَؤدَّبَةٌ َو طَبیبةٌ  ُشْغُلها طَبیبةٌ  وَ  « مُسَیَّةُ  »صاِدق ، إْس ُمها اُْخُت 

                                                     ج: ُمَهنِدُس الّزِراعیُّ                                                                                                              الف: طاِلٌب               ب: طَبیَبةٌ              ما ُهَو ُشغٌل َاُب الّصاِدق؟        -1
 ج: َشهیدهاِِشی  ی          ب: بِنُت اْْلُدی         الف: زَیَنُب ُکرب  أْیَن  اُمُّ ّصاِدٌق َمشغوَلٌة اِبلتَّدریِس؟     -2
 ج: ََخَْسة                                            َکْم َعَدُد اْلفراِد فی هِذِه ااُلسَرِة؟       الف: أربَ َعة                ب: َثالثَة               -3
د  َمن ِهَی طَبیَبةُ اْْلاِذَقة؟                -4  الف: اُمُّ الّصاِدق          ب: اُْخُت الّصاِدْق        ج: أمُّ ُُمَمَّ

1 



 0.75 مورد اضافه است. (                                                  کی.) دیوصل کن« ب»مرتبِط آن درستون  حیرا به توض« الف» هرعبارت ازستون 11

 الف
:  أْْلَنَّةُ ََتَت أقداِمِهنَّ

 زَکاُة اْلِعْلمِ 
 اِْلُ ْب َز. طُْبخُ یَ ُهَو 

 

 ب
 َنْشرُهُ 

 َخّباز
 طَّباخ

هاتِ   أاْلُمَّ

 برای جاهای خالی گزینه مناسب راانتخاب کنید. 12
   ب( اَْلُعَلماءُ                 : ...................... َمصابیِح اْْلرِض.            الف( َاْْلغنیاءُ 1
  ب( ألرَّبیعُ                 ...................... َفصُل ِبدایَِة اْلَمداِرس        الف( أِْلَریفُ : 2

0.75 

 .کنید  معلوم  ؛ واقعیت براساس را زیر عبارات اندرستی ای و درستی 13
          اندرست      درست.       َکرَبالءِ   یَمرَقِد اإْلماِم الثّاِمُن ف: 1
  اندرست      درست             .اْلُعَلماءِ  نیُ أْلُکُتُب َبسات: ۲

0.5 

 . دی، مضارع و مستقبل را مشّخص کن یماض یها رفعلیدرعبارت ز  14
 أْنِت َرَجْعِت قَ ْبَل ساَعٍة َو ََنُْن َس َنْرِجُع بَ ْعَد ساَعٍة. ؟نیَ ماذا تَ ْعَمل »

0.75 

 .دیرا انتخاب کن حیصح نهیدرهرعبارت گز  15
 مَجَْعَن (           –( ألطّالِباُت ....................... اْلُکُتَب.  )مَجَعوا الف

 أاَن ( –ب( ....................... ََنَْمُع اْلَفواِکَه. )ََنُْن 
 ( نیَ تَ ْفحض –) تَ ْفَحُض  ؟ی! َهل أْنَت ....................... اْلَمْرضَ بُ یَهاالطَّبی ُّ ( أج

 ِلماذا ( -الّسوِق؟ ِلِشراِء اْلَمالِبِس.) ِلَمن  یإلَ  نیَ .................. َتْذَهب(  .....د

0.5 

 0.5  .دیسیمناسب بنو  راپسخیز  یبه پرسش ها ر،یابتوّجه به تصاو  16

 
 الّصورَِة؟  یَکْم َعَدُد اْلِبْنُت فِ   -1

 
 َمن هَذا الرَُّجِل؟ -2

 .دیکلمه اپسخ ده  کیسئواالت در مورد ِشاست ، در  نیا 17
 ساِکٌن ، أْنَت) أْنِت(؟ نَ یْ أ -2                                           (؟  ِک)حاُلَک  فَ یکَ   -1
 ِة؟یَّ َة اْلفارسَما اْسُم ُمَدرُِّس اللُّغَ  -4                                          اْْلُُمَعِة؟ ومِ یَ َبعَد  ومٍ یَ  یُّ أ -3

۱ 

 

 موفق ابشید


