
 انم:

 

 اتریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: انم خانوادگی:

 انم دبری طراح سواالت:
 زهرا حیاتی

 مدت زمان امتحان:

   
 هشتم عربی

 اولنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 انمهاهنگ است ؟ هیاب بق یو دستور  ییکدام کلمه ازنظر معنا 1
 ذلک                               هِذهِ           ( َهَرَب                       هذا                1
 سی( الِفضَّه                     السَّبت                       الثُّالاثء                              اخَلم2

0.5 

 است( . ی)دو کلمه اضاف دیسیبنو  یخال یکرده و در جا  دایداده شده پ یواژه ها نیکلمات مرتادف و متضاد را ازب ۲
 ، معلم ، والد ( نی، ُمَدرِ س ، ِشراء ، بسات عی) بَ                                            

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

0.5 

 . دیسیو در کنار آن بنو  دیرا از کلمات داده شده انتخاب کن ریانم هر تصو  ۳
 (ی  ، فرس ، َحلوان ی  )بقره ، ُشرط

0.5 

  

 . دیسیترمجه کلمات مشخص شده را داخل پرانتز بنو  ۴
 ( أان ُُمَر َِضهٌ أخِدُم الن اس . ).....................(الف
 ؟ ).....................( یاُخت ایاملخَترِب َوحَدِک  یإل نیَ ( أأنِت َتذهبب

0.5 

  دیترمجه کن یرا به فارس ریز  مانهیسخنان حک ۵
 و أنَت ََتُرُس املاَل . ُرُسکَ یَ ِمَن املال . اَلِعلُم  ریٌ ( اَلعلُم خَ 1
 ِلسانِِه . یابِن آَدَم ف ایَ ( أکَثُر َخطا2
 ( ََثََرُه الَعقِل ُمداراُه النَّاِس .3
 َنشرُُه .( زَکاُه الِعلِم 4

2 



 . دیرا کامل کن ریانقص ز  یترمجه ها ۶
  دیکرد  دایمشا دوستتان را                                   قکمای( أنُتما ذََکرُُتا َصدالف

  دیکن  یم دایمشا دوستتان را                                                                
 گردم  یم یگردم و به دنبال راه حل  یبه مست مادرم برم        و أحَبُث َعن احللِ              یوالَِدت ی( َرَجعُت إلب

 گردم  یبه طرف مادرم برگشتم و به دنبال چاره م                                                              

0.5 

 : دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یمجله ها 7
 السَّهلة ؟ ثِ یو األحاد تِ ایاأل یمعن نیَ ( أأنِت َتفهم1
 . اءی( اجلهل موُت األح2
 إبحرتام کلُّ املِهن . نای( عل3
 ( أان أصُدُق و أنَت تکذُب .4
 قول إال  مع الفعل . یف ریَ ( الخ5
 . یوالد یل سمحُ یَ ( بعَد ما6
 األرض . حُ ی( العلماءُ مصاب7

3.5 

 . دیترمجه درست را انتخاب کن 8
 آجناست  زینفس املکان .                      چه جالب خانه من ن یف تُنایعجباً . ب( الف

 است . خانه ما در مهاجناست  بیعج                                                           
 هدف از انتخاب شغل او چه بود ؟       ( ماهو اهلدُف ِمن انتخابِ  الشُّغل ؟           ب

 ؟ ستیهدف از انتخاب شغل چ                                                            

0.5 

 . دیابتوجه به مثال ترمجه کن 9
 سأطَبُخ : ....................            ( طََبخُت : پختم                 1
 : .................... نَ یتصَعد                        ی( َصعدِت : ابال رفت2

0.5 

 . دیسیفعل مضارع مناسب بنو  یخال یدر جاها ۱۰
 نلَعُب               ألعبُ                   امللَعب .     ی( حنن ................. ف1
 نی.................        بََدأُت             تَبَدئ  نیِ ومَ یَ ( أأنِت ِِبمِع الفواِکِه بعَد 2

0.5 

 . دیمناسب را انتخاب کن یفعل ماض ۱۱
 طََرَقت  طََرقِت                                     .     تهای................. ابب ب ی( ه1
  .          َذَهبُت                 َذَهبنا م  ایالبستان قبَل ثالثِة أ ی( أان .................  ال2

0.5 

 . دیمشخص کن ریو مضارع را در مجله ز  یفعل ماض ۱۲
 َکَتبَت ابلقلِم األسوِد و اان أکُتُب ابلَقَلِم األمَحِر .  أنتَ 

0.5 

 . دیسیمکسر را بنو  یمفرد مجع ها ۱۳
    ..............................                               اشجار ..............................                             اوراق

0.5 



 . دیسیمناسب بنو  ریضم یخال یدر جا ۱۴
 (................. تکُتُب هذه الرسالَة .          هو                 انتَ 1
 ُغرفَِتِهنَّ           َهنَّ                  انُتَّ  ی...........  َوَصلَن ال(  ......2

0.5 

 (فی. )کم ، هل ، ملاذا ، ک دیسیمناسب بنو  یکلمه پرسش  یخال یدر جا 15
 . ة  ی  طهراَن ؟ ِلُمهم ة  إدار  ی( .................. جاء أبوَک ال1
 ؟ نعم . ةَ ی  العرب( .................. َُتبُّ اللغَة 2

0.5 

 . دیکلمه مناسب انتخاب کن  یخال یجاها یابتوجه به معنا و مفهوم مجله برا 16
 ااُلسبوِع ..................         ِتسَعة               َسبَعة مِ ای  ( عدُد أ1
ب .................       ُمدر س            خمرتع مِ ی(  ُشغلهُ َتعل2  الطال 

0.5 

 . دیاب آن وصل کن حیهرکلمه را به توض 17
 

 ب الف

 الل سان خریُاالُمور

 اَوسطَها حفُظ الت جاِرب

 الُفستان بالءُ االنساِن فیه

 العقلِ  ِمن مالِبِس الن ساِء و البناتِ 
 

1 

 اپسخ درست کدام است ؟ ریابتوجه به مت ز  18
 َبةِ یمع االنساِن و ََنِدُمهُ لذا َاطُلُب منَک مَحَل هذه احلق شُ یقالت : اُمُّ الفرسِ  لَِولِدها . حنُن نعِ  ة  یقر  یمع اُمِه ف ریٌ َفرٌس صغ کان

العبوِر ؟ البقرُة  یلبقرًة واقفًة جنَب الن هِر : هل أقِدُر ع سألُ یالفرُس و  افُ یَ هنراً .  شاهدُ یُ  قهِ یطر  یاجملاورِة الفرُس ف ةِ یالقر  یال
 .تقوُل : نعم 

 «العبور یانت التقدُر عل» ( قالت البقرُة للفرِس ؟ 1
 ( ماذا ظلَبت اُُم الفرِس ِمن ولدها ؟2

0.5 

 دو کلمه( . ای کی) در  دیاپسخ کواته بده ریز  یبه پرسشها 19
 ؟ ةِ ی  ( َمن هو ُمدر ِسة ال لغِة العرب1
 أنَت )أنِت( ؟ نَ ی( ِمن أ2
 ُمدر َِسُتَک )ُمدر َِسُتِک( ؟ نی(أ3
 1( ؟یقتی)صد یقیصد ای( کم ُعمرَُک 4

1 

 


