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 13/03/1398 تاريخ امتحان: عمومی رشته: هشتم پايه: عربی :سواالت امتحان

 

 دقیقه 60 مدت امتحان: 98ماه  خرداد دومآزمون  نیمسال  آموزش متوسطه اولدوره 

 3 تعداد صفحات:  
 

 شماره صندلي: واحد آموزشي: كالس:                                                                                    نام و نام خانوادگي:               

 
 
 
 
 

 بارم متن سوال ردیف

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1

 دساً زراعیّاً. هنم صیرُسوف اَالف. 

 فی المرة الثانّیة بالسفینة.  سافروا هم ب.

 قرآناً عربّیاً.  ها جعلنااِنّپ. 

 اِنَّ الحَسد یاکلُ الحَسَنات. ت. 

 کَما تعرفونَ اَنا اَطلَبُ صالحکم. ث. 

 ة العربیّة مِن اللغات العالمّیة. اللغ نّاِج. 

 مَن لِنصرِ وطنهنّ. دوالء المجاهدات یخهچ. 
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 گزینة درست را انتخاب کنید. 2

الدی؟واَین تذهبونَ یا ا.1

ب. ای پسرهایم کجا می روید؟                 الف. ای پسرهایم کجا رفتید؟

قالوا : مَن فَعَلَ هذا بآلهتنا؟.2

 آیا کسی این را با خدایانمان انجام داد؟ب. می گویند   الف. گفتند چه کسی این را با خدایانمان انجام داد؟
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 آن بنویسید. رنام هر تصویر را به عربی کنا 3

 (منشَفَة -ان نسالا معجون – طائرة –)سفینة 

  

 

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

5/0 

 هم بنویسید. رکلمات مترادف و متضاد را کنا 4

 « بستان – قادم –سار ی – بیع –بل مستق –یمین » 

                           ≠  . ................... ....................           .....................=.................... . 
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 8 ادامه سواالت پشت صفحه 

خمیر دندان
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 13/03/1398 تاريخ امتحان: عمومی رشته: هشتم پايه: عربی :سواالت امتحان

 

 دقیقه 60 مدت امتحان: 98ماه  خرداد دومآزمون  نیمسال  آموزش متوسطه اولدوره 

 3 تعداد صفحات: 
 

 شماره صندلي: واحد آموزشي: كالس:                                                                                    نام و نام خانوادگي:               

 مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. کلمات 5

 ..................(  /) .................. الحسنی االسماءللّه 
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 مشخص کنید. تنها از نظر معناییناهماهنگ را  کلمه 6

 سفرة  سیارة سفینة طائرة

 البستان احتفّال لبرتقالا الرّمان
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 را تشخیص دهید. مضارعو فعل  ماضیدر هر جمله فعل  7

 « فهمنا هذا الدرس واالن نعمل بهنحنُ» 

 فعل مضارع=  فعل ماضی=
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 مضارع مناسب بنویسید.در جای خالی فعل ماضی و  8

– . اللغة العربیة )ذکرتُنّ   (نتذکر الف. اَنتنّ سوف ..............

– . عن مفتاح الغرفة )تبحثُ   اَبحثُ( ب. ماذا تفعلُ؟ ..............

 ان(نعتص –ان عن......... المکتبة فی القادم )یصپ. یا اَخوان! ........

 سمعَ( –عتْ م)ست. هو ................. صوت المعلم 

 تدخالن( –م )دخلتا و ................. بالملعب الیث. هُما ال

. الکتُب )ما  دتما(ماوج –م دتُجَوَ ج. اَنتما ................

5/1 

 مربوط به آن وصل کنید. هر جمله را به کلمه 9

 العلم   فصلُ بدایة السنة الدراسِیة

 المحافظة       کله الطفل فی الصباحاَ

 االمهّات                  حیاة القلوب

 الخریف      اقدامهِنَّ      الجنة تحت 

                                                الفطور 

1 

 هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید. تی و نادرستیسدر 10

 نادرست           درست                                 ان مِن الوانسنالف. معجون اال

 نادرست            درست                           الصیفب. الفصل الرابع فی السنة، 

 نادرست            درست                        انهسآدم فی ل ابن ایاپ. اکثر خط

 نادرست            درست     منظمةِ االمم المتحدهت. لیستْ العربّیة لغةً عالمیّةً فی 

1 

 5 ی بعدادامه سواالت صفحه 
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 13/03/1398 تاريخ امتحان: عمومی رشته: هشتم پايه: عربی :سواالت امتحان

 

 دقیقه 60 مدت امتحان: 98ماه  خرداد دومآزمون  نیمسال  آموزش متوسطه اولدوره 

 3 تعداد صفحات:  
  

 شماره صندلي: واحد آموزشي: كالس:                                                                                    نام و نام خانوادگي:               

 پس از خواندن متن زیر درست یا نادرست بودن عبارت ها را مشخص کنید. 11

سون علی کراسیّهم و قال ذَهَبَ الطلّاب الی المدرسةِ صباحاً. دَخَلَ مُدرسهم الصف. کان الصف مملوةً بالطالب. هم جال

مبروکةٌ. الحمداهلل الجدیدة  اسّیةُ المدرس اهالً و سهالً فی الصف الثامن. اَنا مدّرس اللغةُ العربّیة. اِسمی موسوی. السنة الدر

 .ةطیالسبالعبارات الَنکم قادرون علی فهم 

 نادرست            درست                           دةضالف. الطالبُ جالسون علی المن

 نادرست            درست                 غة العربیة سید شاهرودیب. اسمُ مدِرس الل

 نادرست             درست                         مساءپ. ذهب الطالب الی المدرسة 

 نادرست            درست       ة طیقادرین علی فهم العبارات السب البت. کان الط

1 

 با توچه به به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید. 12

     ماذا یلعبون الرّجال؟الف. 

 

 

            

 

 ما اسمُ مجموعةِ المُدُن؟ب. 

 

 

  

1 

 15 جمع نمره 
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 دقیقه 60 مدت امتحان: 98ماه  خرداد دومآزمون  نیمسال  آموزش متوسطه اولدوره 

 3 تعداد صفحات: 
 

 شماره صندلي: واحد آموزشي: كالس:                                                                                    نام و نام خانوادگي:               

 
 

 بارم سوال متن ردیف

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1

 مهندس کشاورزی خواهم شد.الف. 

 آن ها در بار دوم با کشتی سفر کردند.ب. 

 همانا ما قرار دادیم آن را قرآنی عربی.پ. 

 همانا حسادت خوبی ها را می خورد.ت. 

 همانطور که می شناسید من صالح شما را می خواهم.ث. 

 عربی از زبان های جهانیست. قطعا زبانج. 

 این مجاهدان خدمت می کنند برای یاری وطنشان.چ. 
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×ب. ای پسرهایم کجا می روید؟ (  1 2

    ×الف. گفتند چه کسی این را با خدایانمان انجام داد؟ ( 2

5/0 

 ..................  سفینة ..................... .................... االنسانمعجون  ................... 3
 

5/0 

 5/0مستقبل  = قادم یسار ≠  یمین 4

 5/0 نیکونام های  5

 سفرة  6

  البستان
 

5/0 

 5/0 نعملُفعل مضارع=  فهمنافعل ماضی=  7

 در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید. 8

 نَذکرتالف. 

 ب. اَبحثُ

 اننعپ. تص

 ت. سمعَ

 ث. تدخالن

ماوجدتما ج. 

5/1 

 هر جمله را به کلمة مربوط به آن وصل کنید. 9

  : الخریففصلُ بدایة السنة الدراسِیة

 : الفطورآکله الطفل فی الصباح

1 
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 دقیقه 60 مدت امتحان: 98ماه  خرداد دومآزمون  نیمسال  آموزش متوسطه اولدوره 

 3 تعداد صفحات: 
 

 شماره صندلي: واحد آموزشي: كالس:                                                                                    نام و نام خانوادگي:               

 :العلمحیاة القلوب

 : االمهاتاقدامهِنَّالجنة تحت 

 نادرستالف.  10

 نادرستب. 

 درستپ. 

نادرست ت. 

1 

 نادرستب. نادرست الف.  11

درست ت. نادرست پ. 

1 

کرة القدم الف.  12

محافظة ب. 

1 

 15 جمع نمره 
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