
 

 

 08/ 90/    :تاريخ     شهرستان قدس                              آموزش وپرورش                    :               نام ونام خانوادگي
 دقيقه     :زمان                                     غير دولتي ابوريحان مدرسه                             یسيدعلي حسين: نام دبير

 1:شماره صفحه                                                    هشتمعربي                                                      8/  : كالس
 2 :تعدادصفحه                                          دوره ی اول متوسطه                                                             

 :ماره امتحانيش                                              08-00سال تحصيلي                                                             
 نمره 25تاپايان  1ازصفحه 4تا آخر1از درس  سؤالها رديف

 ترجمه 

 .جمالت زیررابه فارسی ترجمه کنید 1

 عاقل به راست وچپ نگاه می کند سپس از خیابان عبور می کند اَلْعاقِلُ یَنْظُرُ إلی اَلْیَمینِ وَ اَلْیَسارِ ثُمَّ یَعْبُرُ اَلشّارِعَ -1

  ما به کوه نور برای زیارت شهدا می رویم                      إلی الجَبَلِ النّورِ لِزیارَةِ الشُّهَداءِنَحنُ نَذهَبُ  -2

 به عقلش است( ارزش انسان)انسان                                                                   اَلْإنْسانُ بِعَقلِه -3

 شما دوستانتان رایاری کردید                                                               أنْتُم نَصَرْتُم أَصدِقاءکُم -4

4 

 .ترجمه ناقص راکامل کنید 2

 .رسیدند اتاقشان به آنها ← .غُرْفَتِهِنَّوَصَلْنَ إلی  هُنَّ(الف

 .رادوست دارم فوتبالورزش :علی گفت←.القَدَمِ ةُکُرَأُحِبُّ الرّیاضَةَ :قالَ عَلیٌ(ب

5/1 

 .ترجمه صحیح راانتخاب کنید 3

 .صَدیقاتكُنَّ نَصَرْتُنَّأَنْتُنَّ (الف     

  □.شما دوستانتان را یاری می کنید -1

 □.یاری کردید شما دوستانتان را -2

 □.خداهمیشه باجماعت است -2 □.خداباجماعت است دست -1.اَهللِ مَعَ اَلْجَماعَةِ یَدُ( ب

1 

 واژه شناسی

 «قَمیص  -  لِسان – فَرَس - کُرَةُ القَدَم ».زیر هرتصویر نام آن رابه عربی بنویسید 4

 

 

             لِسان                               کُرَةُ القَدَم                               فَرَس                                      قَمیص           

2 

 .کلمه ناهماهنگ رامشخص کنید 5

 □    طَبْخ                        □    طَبّاخ                           □ طَبَخَ                         □    طَرَقَ( الف

     □   أَعْلَمُ                        □   أَمْثال                           □  أَعْرَفُ                      □      أَقْدِرُ( ب

1 

 .فقط واژه های مشخص شده راترجمه کنید 6

 بازار قَمیصاً اَلسّوقِ جَدَّةُ إِشْتَرَیتْ مِنْ( ب                              پیشرفت برای اَلْبِالدِ تَقَدُّمِلِ اَلزِّراعَةُ عَمَلٌ مُهِمٌّ( الف

1 

 .زیررابنویسیدمفردجمع های  7

 خَطیئَة  :خَطایا                       ةمُنَظَّمَ :اتمُنَظَّم                  مُوَظَّف :ونَموظَّف
 

5/1 

 
   

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 

 

 .گزینه صحیح راانتخاب کنید 8

 □ عَلیُ            □ عَلَینا             .   بِاحْتِرامِ کُلِّ اَلْمِهَنِ...............(الف

 □ تانِها            □ هذانِ                .فی الشّارِع تانِالسَّیّارَ..........( ب

 □ اإلِثنَین           □ السَّبت    .         .............اَلیَوم،یومُ األَحَدِوَغَداً( ج

75./ 

 شناخت وکاربرد قواعد

                                                                              بازخواهیم کردفتَحُ نَ سَوفَ ← بازمی کنیم:فتَحُنَ( الف                                               .ترجمه کنید 9

 من نوشیدم شَرِبتُ أنا←نوشید:شَرِبَ(ج  اوانجام نداد:فَعَلَتْماهی  ←انجام دادید:فَعَلتُم(ب

75./ 

 ( كتُبینَتَ فعل مضارع           ذَهَبَتْ فعل ماضی)  درجمله های زیر بنویسید کدام فعل ماضی وکدام فعل مضارع است؟       11

 .رَسائل إداریَّةً كتُبینَتَ(ب                                      .إلی بَیتِ اهللِ ذَهَبَتْتِلکَ المَرأةُ ( الف

1 

 .اصالح کنید غلط های مشخص شده را 11

 طْبُخُ أَ .   طَعاماً لَذیذاً بُخُتَطنا أ(ب                                             حنُنَ. كذِبُ نَ نتِأَ (الف

1 

 .گزینه ی مناسب راانتخاب کنید 12

 □ تَعرِفینَ               □ تَعرِفُ                     ؟أَخیذلِکَ المُدَرِّسَ یا..............هَل(الف

 □ تَكتُبینَ                □ کتُبُأ.                 .رَسائِل إداریَّةً............. سـَ مُوَظَّفَةٌ، ناأ( ب

 □ هُنَّ                     □ تُنَّ أَن                                  .إلی الفُندُقِ تُنَّرَجَع(...........ج

 □ القَمیص                □ الذَّهَب  .                                    :             قِیمَةُ غالیَة(د

1 

 «  ونَمُدَرِّس – نُصوص – انِکتاب – اتطالِب».کلمات رادرجای مناسبی ازجدول بنویسید 13

 جمع مُكسَّر جمع مؤنث سالم جمع مذکرسالم مُثنی

 نُصوص اتطالِب ونَمُدَرِّس انِکتاب
 

1 

 مكالمه

 .پاسخ کوتاه دهید 14

               أنا طالِبٌ                      مَنْ أَنْتَ؟( الف

  أنا فی الصَّفِ اَلثّامِن ؟فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَ(ب

1 

 درک وفهم

 (استیک کلمه اضافه .)وصل کنید«ب»رابه توضیح مرتبط باآن درستون « الف»هرکلمه ازستون 15

 ب الف

 الجَهل مِنْ اَلشیطان

 اَلْعَجَلَةُ العَقلُ حُسامٌ 

 حُسنُ الخُلُقِ غایَةُ اَلْعَقل

 آَلْإعْتِرافُ بِالْجَهلِ  نِصفُ الدّینِ

 قاطِع  
 

1 

 .مشخص کنید جواب درست را 16

 □غلط               □صحیح               .                الفَرَس یَعیشُ فی المَدینَة( الف

 □الصَّیف            □الشّتاء :                                               البارِدالفَصلُ ( ب

5./ 
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