
 باسمه تعالي
 1397/ 19/3تاريخ امتحان :                          مازندراناداره كل آموزش وپرورش              عربيسواالت امتحاني درس :

                                                                                                                                                                                                                                               صبح30/9ع:    ساعت شرو بابل                              آموزش وپرورش شهرستان                      نام و نام خانوادگي:  
                            (اول متوسطه)هشتمپايه : 

 دقيقه50مدت امتحان :     13: تعداد سوال     غير دولتي پژوهش   دبيرستان 

 بارم شرح سوال  رديف

 .جمله هاي زير را به فارسي ترجمه كنيد 1

 .كانَ فَرَس صغيرٌ مع أمه في قَريةٍ  -الف

 . فَرِح الجميع لهذه السفرَةِ الجميلَة -ب 

 .      تَخرُج عصفورةٌ من عشِّها في مزرعةٍ كَبيرَةٍ -ج

 .  رَةِ.ئلَي بِالطّاوهم سافَروا في المرَّةِ األُ-د

4 

 .زير را ترجمه كنيدسخنان حكيمانه  2

 إِنَّما المؤمنونَ إِخوةٌ........................................  -ب ......................................إضاعةُ الفُرصةِ غُصةٌ -الف
5/1 

  .ترجمه درست را انتخاب كنيد 3

1-رتَفعلَ المبت الغَزالَةُ الجدعآهو به كوه هاي بلند نگاه كردالف)   . ص  .     (آهو از كوه بلند باال رفتب . 

 . مقرآن مي خوانمن ب)                   . ما قرآن مي خوانيمالف)                 .  نَحنُ نَقرَأُ القُرآنَ-2

5/0 

 ترجمه ناقص را كامل كنيد. 4

 .............................. .الف)تَطبخُ النِّساء طَعام السفَرِ.     خانم ها،غذاي سفر را 

 . كوچك.........................تهيه .   صغيرَةٍ منْشَفَةٍ تَهيِئَةُب)

 وسخن گفتن .................. است.........................فضَّةٌ.     سكوت كردن وا لكَالم ذَهب اَلسكوتج)

1 

 دوكلمه اضافه است)حمامه -قَمح –حافلة  -وكَبكبنويسيد .  (نام هر تصوير  را به عربي كنار آن  5

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

1 

  )يمين - رأَي -والد  –  شاهد –(يسار را معلوم كنيد. ≠كلمات مترادف را با عالمت  =، ومتضاد را با  عالمت   6

      ......................=    .........................                             ......................#.................... 
1 

 .شده را به فارسي ترجمه كنيد كلمات مشخص 7

 5/0 ..).... (..........المسكِّنَةَ و الشَّراب اَلحبوب...........)           ب)........     (جميلَةٌ غابات الْمحافَظَةِ هذه في الف)   

 5/0 ماضي (         )  مضارع(         ) .قالَت الغَزالَةُ : أَنت تَكذبينَ  .بنويسيد وفعل ماضي ومضارع را مشخص كنيد  مقابلدرجمله  8



 

 

 

 

 در هر رديف كلمه ناهماهنگ رامعلوم كنيد.                        9

   فَرخ    عصفور      شَلّال     عشالف)

  ابتسام     رمان         عنَب           تُفّاح  ب)   

5/0 

 . فعل مناسب رابراي جاي خالي انتخاب كنيد   10

      تَرجِعانِ              رجعتُما                          .اَمسِ.................اَنتما-1

2- كرسل................... د؟          يا أخي ه   قَرَأت               قَرَأت   

   تَاكُلُ               نَاكُلُ                        .  اَلفَطورنحنُ ............ -3

4-دنَ         .                  الفَلّاحونَ..............القَمححصي            َدونحصي     

 تَكتُبونَ               تَكتُبانِ              أَنتُم ................واجِباتكُم.-5

 يفتَح              هذا المعلِّم.................. الكتاب.                    تَفتَحينَ-6

5/1 

 

 

 

 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهيد. 11

  طالبات المدرسةِ مسرورات لأَنَّهنَ سوف يذهبنَ منَ شيراز إلَي ياسوج . قالَت المديرَةُ : سنَذهب إلَي سفرَةٍ  

ديو ج مٍ نَظيفطعفي م لَةِ و نَأكُلُ الطعامناك بِالحافإلَي ه بمِ . نَذهفي األسبوعِ القاد الخَميس ومةٍ يلميع . 

 ال   ؟ نعم و جيد نَظيف مطعم ج)هل الف ) لماذا طالبات المدرسةِ مسرورات ؟

 ؟سنَذهب إلَي سفرَةٍ علميةٍ د)من قالَت  ب ) متي تَذهب الطالبات إلَي السفرَةٍ ؟

1 

 باتوجه به تصاوير به پرسش ها پاسخ دهيد.(به عربي) 12

  لماذا  يذهبونَ النّاس إلي  المشهد؟.....      )ب         ……؟من هذا الرَجل  الف)

 

13 

 

 

 

 .درستي يا نادرستي هر جمله را بر اساس واقعيت مشخص كنيد

             غلط     الف ) اليوم السادس في األسبوعِ يوم األحد .   صحيح  

   غلط      صحيح  .الْعملِ كَثيرُ الْكَالمِ قَليلُ اَلْمؤمنُ ب)

   غلط      ج)اَلمستَوصف بيت الطائر.

   غلط      د)اَّول الفُصول فَصل الخَريف..

 »وِمن اهللا التوفيق «                                   )20(      مجموع      )                    2)  نمره مكالمه (3نمره قرائت (    
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1 


