
 

 

 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 22تاپايان  1ازصفحه 2و1از درس  سؤالها رديف

 ترجمه 

 .جمالت زیررابه فارسی ترجمه کنید 1

 .کسی که علمی را پنهان کند پس گویا او نادان است                       .مَن کَتَمَ عِلماً،فَكَأَنَّهُ جاهِلٌ(1

 .من می توانم متنهاي ساده رابخوانم        .أَنا أَقْدِرُ عَلی قِراءَةِ اَلنُّصوصِ اَلْبَسیطَةِ( 2

 آیا توبه کتابخانه می روي؟                     هَلْ أَنْتَ تَذْهَبُ إلی اَلْمَكْتَبَةِ؟(3

 همانا زبان عربی از زبانهاي بین المللی است؟             .مِن اَلْلُغاتِ اَلْعالَمیَّةِ إِنَّ اَللُّغَةَ اَلْعَرَبیَّةَ(4

 .نگاه کردن درقرآن عبادت است                         .اَلنَّظَرُ فی اَلمُصحَفِ عِبادَةٌ(5

 .شما به روستایتان نزدیك شدید                            .أَنْتُم قَرُبْتُم مِنْ قَریَتِكُمْ(6
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 .ترجمه ناقص راکامل کنید 2

 .با دانشمندان عبادت است همنشینی  .العُلَماءِ عِبادَةٌ مُجالَسَةُ(الف

  .می کنیباز  تو درِ کالس را. أَنْتَ تَفْتَحُ بابَ اَلصَّفِّ(ب

1 

 .ترجمه صحیح راانتخاب کنید 3

 □.توجمله هاي طالیی رابه دقت حفظ کردي( الف .اَلْجُمَالتِ اَلذَّهَبیَّةَ بِدِقَّةٍ تَحْفَظینَ أَنْتِ(1

 □. توجمله هاي طالیی رابه دقت حفظ می کنی( ب 

  □.ایرانی ها به زبان عربی بسیار خدمت کردند(الف. اَللغَةَ اَلْعَرَبیَّةَ کَثیراً خَدَمواأَلْایرانیّونَ (2

 □.زبان عربی بسیار خدمت می کنند ایرانی ها به( ب

1 

 (غلط3)«.أَکْثَرُ أَسماء اَلْأَوالدِ وَاَلْبَناتِ ،عَرَبیٌّ» .رااصالح کنید فارسی ترجمههاي  اشتباه 4

 .،عربی است پسرهاو دخترهااز اسمهاي  کمی

 .،عربی است دخترهاو پسرهااسمهاي  بیشتر

5/1 

 واژه شناسی

 .داده شده انتخاب کنیدترجمه صحیح راازمیان معناي  5

 (                                                □دانشمند   □جهان :   )لِمعا (ج(  □ماهیگیران   □ماهی ها : )اَلْأَسماك (ب( □بازار  □خریدن :)شِراء (الف
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 .(کلمه اضافی استیك .)مترادف یامتضاد کلمات راازمیان کلمات داده شده انتخاب وجلوي هریك بنویسید 6

 ( آخِر –کَبیر  –یَسار)

                 یَسار ≠یَمین                                         آخِر   ≠ أَوَّل

1 
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 .موارد خواسته شده رابنویسید 7

   ینِیوم/انِ یوم ←« یَوم» مثناي               اتأُمَّه ←« أُمّ» جمع                  نَص ←« نُصوص»مفرد
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 .مفرد جمع هاي زیر رابنویسید 8

                 وَلَد/  أوالد                                                       بنت/ بَنات

1 

 کدام گزینه با دیگري متفاوت است؟ 9

 □    تَعلَمُ                      □نَجَحوا                          □ فَهِمنا                     □ جَعَلتُ

 

5./ 

 شناخت وکاربرد قواعد

 .گزینه ي مناسب راانتخاب کنید 11

 □هذانِ            □هاتانِ .        تانِجَمیلَ تانِالشَّجَرَ.........

 

5./ 

 .درجمله زیر کدام فعل ماضی وکدام مضارع است 11

 تَدخُلُ ←مضارع       دَخَلتُ ←ماضی .        أَنا دَخَلتُ الصَّفِّ الثّانی وأنتَ تَدخُلُ الصَّفِّ األوَّلَ

5./ 

 .کدام گزینه پاسخ صحیح رانشان می دهد 12

 □تَقرَأُ            □أنظُرُ .               إلی صورَةٍ................... ماذا تَفعَلُ یا وَلَدُ؟ 
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5./ 

 .کنید غلط هاي مشخص شده رااصالح 13

 ( فْعَلُتَ .)یاسَیِّد؟أَقرَأُ کِتابَ الشِّعرِ تَفعَلینَماذا ( ب       (ا تقَرَأَ) (نثؤم).مادرسَه تْقَرَأَ ماهُ( الف

1 

 .درجاي خالی کلمه ي مناسب بنویسید 14

 اجازه می دهی:تَسَمحینَ←(ونثم)اجازه داد: تْسَمِحَ(ب      (مذکر)ییمی شو غْسِلُتَ ←شستم:غَسَلتُ(الف

   

1 

 .رامشخص کنید له زیرباتوجه به متن درس ، درستی یا نادرستی جم 15

 □غلط          □صحیح .           کَتَبَ الفیروزآبادي مُعجَماً فی اللُّغَةِ العَرَبیَّةِ

5./ 

 مكالمه

 .پاسخ کوتاه دهید 16

  السَّیِّدُالحُسینیمَن هُوَ مُدَرِّسُكَ؟( ب                                     فی الشّارع عالَمی ؟أَینَ بیتُكَ ( الف
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