
 

 

 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

 .مؤمن کم حرف وپرکاراست                    .العَمَلِالمُؤمِنُ قَلیلُ الکَالم وَکَثیرُ (1

 .أَکثَرُ أَسماءِ األَوالدِ وَاَلبَناتِ فی العالَمِ اإلسالمیّ عَرَبیّ( 2

 .بیشتراسمهاي پسرها ودخترها درجهان اسلم عربی است                                                       

 . هر کَس دشمنی کاشت،زیان دروکرد                       .الخُسرانَ مَن زَرَعَ العُدوانَ،حَصَدَ(3

 .علم بهتر از عبادت است                                   .اَلعِلمُ أفضَلُ مِن العِبادَةِ(4

 .آن مادرها صبور هستند                                .اولئکَ األُمَّهاتُ،صابِراتٌ(5

 . براي هرچیز راهی است وراه بهشت علم است                    .ریقٌ وَطَریقُ الجَنَّةِ العِلمُلِکُلِّ شیءٍطَ(6
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 .ترجمه ناقص راکامل کنید 2

 .است پدر ومادر خشنودي خدا درخشنودي . رضَا اهللِ فی رِضَا الوالِدینِ(الف

 .است آشکار به زبان عربی قرآن واحادیث. القٌرآنُ واألحادیثُ بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ(ب

1 

 .ترجمه صحیح راانتخاب کنید 3

 □.هروقت بدي حاکم شود خوبی نابود می شود( الف. إذامَلَکَ األَراذِلُ،هَلَکَ األَفاضِلُ(1

 □. هرگاه فرومایگان به فرمان روایی برسند،شایستگان هالک می شوند( ب 

  □.من سخن پدرم راقبول کردم واآلن به آن عمل می کنم(الف. أناقَبِلتُ کَالمَ والِدي واآلنَ أَعمَلُ بِهِ(2

 □.من سخن مادرم راقبول می کنم واآلن به آن عمل می کنم( ب

1 

 (غلط3)«.أَنتِ حَفِظتِ سورَةَ النَّصرِ وَاآلنَ تَحفَظینَ سورَةَ القَدرِ» .رااصالح کنید فارسی ترجمههاي  اشتباه 4

 حفظ می کنی/   حفظ کردي/  تو . حفظ می کنم واآلن سوره ي قدر را حفظ کردم  سوره نصر را من
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 واژه شناسی

 .ترجمه صحیح راازمیان معناي داده شده انتخاب کنید 5

 (                                                □دانشمند   □جهان :   )عالَم (ج(     □همچنین    □گویا    : )أیضاً(ب(    □سازمان   □منظم: )مُنَظَّمَة(الف
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 .(یک کلمه اضافی است.)مترادف یامتضاد کلمات راازمیان کلمات داده شده انتخاب وجلوي هریک بنویسید 6

 (کَبیر  –لُغَة -بارِد )

 لُغَة =لِسان                              کَبیر ≠صَغیر 

1 
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 .رابنویسیدموارد خواسته شده  7

 ینَ قادِر / ونَقادِر←«   قادر»جمع             لُغَة←«لُغات»مفرد                 عالَم←« عالمینَ»مفرد
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 .زیر رابنویسید مفرد جمع هاي 8

 حَقیبَة  ←حَقائب                                         اسم←أسماء

1 

 کدام گزینه با دیگري متفاوت است؟  9

 □رَجُالنِ                       □أشجار                         □فَواکِه                     □حَدائق 
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5./ 

 شناخت وکاربرد قواعد

 .گزینه ي مناسب راانتخاب کنید 11

 □تَعمَلینَ          □أَعمَلُ             .فی المَصنَعِ......... أَنا 
  888https://telegram.me/arabic: كانال عربي هشتم        ali135106.loxblog.com وبالگ عربي        ali1351.blogfa.com وبالگ عربي

5./ 

 .زیر کدام فعل ماضی وکدام مضارع است کلمه هاي در 11

 ذْهَبُأَ ←مضارع             تُمذَهَبْ ←ماضی                     ( ذَهَبْتُم    -أَذْهَبُ    )

5./ 

 .گزینه پاسخ صحیح رانشان می دهدکدام  12

  □أَلعَبُ           □لَعِبتُ .               مَعَ صَدیقی.......... أَ تَلعَبُ مَعَ أُختِکَ؟ ال،
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5./ 

 .غلط هاي مشخص شده رااصالح کنید 13

 ( فْعَلُتَ .)یاسَیِّد؟أَقرَأُ کِتابَ الشِّعرِ تَفعَلینَماذا ( ب(       هیَ  . )درسَها قَرَأَتْ هُوَ (الف

1 

 .درجاي خالی کلمه ي مناسب بنویسید 14

 کنی مییاد:تَذکُرُ ←یاد کردي :ذَکَرتَ(ب  (                مذکر)ییمی شو:غْسِلُ تَ←شستم:غَسَلتُ(الف
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1 

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

 □غلط          □صحیح .                  االیرانیونَ خَدَموا اللُّغَةَ العَرَبیةَ قَلیالً 
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 مکالمه

 .پاسخ کوتاه دهید 16

                   َنا بِخیرٍ أ کیفَ حالُکَ؟( ب                                      إسْمی عَلیٌ مااسمُکَ؟( الف
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