
 

 

 98/ 7/  : تاريخ     شهرستان قدس                              آموزش وپرورش                    :               نام ونام خانوادگي
 دقيقه     :زمان                                     غير دولتي ابوريحان مدرسه                             یسيدعلي حسين: نام دبير

  هشتمعربي                                                    8/  : كالس
 2 :تعدادصفحه                                          دوره ی اول متوسطه                                                             

             98-99سال تحصيلي                                                             
 نمره 11تاپايان  1ازصفحه 1از درس  سؤالها رديف

 ترجمه 

 .جمالت زیررابه فارسی ترجمه کنید 1

 .تنهایی بهتر از هم نشین بداست .اَلْوَحْدَةُ خَیرٌ مِنْ جَلیسُ السوء (1

 .این دو فروشنده ،ایستاده اند            .هذانِ اَلْبائعانِ،واقِفانِ (2

 .ادب انسان بهتراز طالي اواست       .أَدَبُ اَلمَرءِ خَیرٌ مِنْ ذَهَبِهِ (3

  ما لباسهایمان راشستیم             .نَحْنُ غَسَلنا مَالبِسَنا( 4

4 

 .راکامل کنید ترجمه ناقص 2

 .تِلْكَ اَلْكاتِبَةُ ناجِحَةٌ

 .، موفق است نویسنده آن

1 

 .ترجمه صحیح راانتخاب کنید 3

 .بُستانُهُم مَملوءٌ بِاألَشجارِ اَلْمُثمِرَةِ

 □.باغ مان پراز درختهاي میوه داراست( الف 

 □. باغ شان پراز درختهاي میوه داراست( ب 

1 

 .اصالح کنیداشتباه ترجمه فارسی را  4

 .أَنْتُما لَعِبْتُما مَعَ صَدیقِكُما

 .بازي کردید  دوست تان  باشما   .شما پیش دوستان تان بازي کردید

1 

 واژه شناسی

 .کلمه ناهماهنگ رامشخص کنید 5

 □ سَلِمَ                  □رُبَّ                            □قَذَفَ                      □ وَقَعَ

1 

 .(یك کلمه اضافی است.)مترادف یامتضاد کلمات راازمیان کلمات داده شده انتخاب وجلوي هریك بنویسید 6

 ( قَبیح – نهایَة –لُغَة - وَراءِ )

          نهایَة    ≠ بِدایَة            وَراءِ    =خَلف                  قَبیح  ≠ جَمیل

 

1/5 

 .موارد خواسته شده رابنویسید 7

    انِ یوم ←« یَوم» مثناي                                      اُمَّهات←« أُمّ» جمع 

2 
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 .مفرد جمع هاي زیر رابنویسید 8

                وَلَد / أوالد                                                 بِنت/ بَنات

2 

 .راانتخاب کنید ناهماهنگ گزینه  9

 □ لِمَن                      □ ینَأ                        □ کیفَ                     □ مِنْ

5./ 

 .ترجمه درست راانتخاب کنید 11

 (□ کالغ     □ میوه ها)غُراب (                                     □پیراهن      □چادر) قَمیص

1 

 .ژه مشخص شده راترجمه کنید فقط وا 11

 (آبی )    فی السَّماءِ أَزْرَقُاَلسَّحابُ 

1 

 شناخت وکاربرد قواعد

 .گزینه ي مناسب راانتخاب کنید 12

 □هذانِ            □هاتانِ .        نَظیفانِ الطّالِبانِ.........

5./ 

 .درجمله زیر کدام فعل ماضی است 13

        ذَهَبنا ←ماضی .        ذَهَبنا إلی اَلْمَسجِدِ نَحنُ

5./ 

 .غلط مشخص شده رااصالح کنید 14

 (      أَنا . )وَصَلْتُ إلی بَیتی نَحْنُ

5./ 

 مكالمه

 .پاسخ کوتاه دهید 15

      اَلحُسینی اَلسَّیِّد ؟هُوَ اُستاذُ اللُغَة العَرَبیةمَنْ ( الف

         أَنا بِخیرٍ کیفَ حالُكَ؟( ب
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 درك وفهم 

 کدام مورد صحیح است؟«  لِلدَّرسِمَكانٌ » درمورد  16

 □اَلْمَدرسة                     □جَدَّة                    □اَلحَدیقَة                   □حِوار 

5./ 

 .درستی یا نادرستی جمله زیر رابراساس واقعیت مشخص کنید 17

 □غلط               □صحیح                 .قیمَة اإلنسانِ، بِالثروَةِ

5./ 
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