
  ٩٩/ ۶/٩  : تاريخ     شهرستان قدس                              
  دقيقه     :زمان                                     

  ٢ :تعدادصفحه                              
  
  نمره  ۵٢

 سخن مانند دارو است كم آن سودمي رساند وزيادش كشنده است

  ما براي زيارت شهدا به كوه مي رويم

  مردم است ميوه عقل مداراكردن با

 .آن دو كليدشان را پيدا كردند

  تو مريض را معاينه خواهي كرد

۵  

  ؟ مي گويي اي برادرم آياتو راست

۵/١  

  □.من درس راشرح مي دهم

۵./  

«  

    عين                             

٢  

  □ فَر    صأَ           

      □   موظَّف                        

۵./  

  باغ ها 

١  

٧۵./  

  

شهرستان قدس                              آموزش وپرورش                    :               
                               غير دولتي ابوريحان مدرسه                             

   هشتمعربي                                                    
                  دوره ی اول متوسطه                                                             

              ٩٩-١۴٠٠سال تحصيلي                                                             
۵٢تاپايان  ١ازصفحه ۴تا آخر١از درس  سؤالها

  ترجمه  

  .جمالت زيررابه فارسي ترجمه كنيد

سخن مانند دارو است كم آن سودمي رساند وزيادش كشنده است  .ينفَع وكَثيره قاتلٌواء،قَليلُه د

داءةِ الشُّهزيارلِ النّورِ لبإلي الج بما براي زيارت شهدا به كوه مي رويم   .نَحنُ نَذه

ميوه عقل مداراكردن با                           .ثَمرةُ العقلِ مداراةُ النّاسِ

آن دو كليدشان را پيدا كردند                               .مفتاحهما 

تو مريض را معاينه خواهي كرد                       .أنت سوف تَفحصينَ المريضَة

  .ترجمه ناقص راكامل كنيد

 قَّ تَقولُياأَخي،أَ َأنتاي برادرم آياتو راست ويدگمي  خواهرم به من←؟ الح

  .ادوست دارمر فوتبال ورزش:علي گفت←.القَدمِ ُكرَةُأُحب الرّياضَةَ 

  .ترجمه صحيح راانتخاب كنيد

  ..ماطَلَب منّا مساعدةً وجدتي تَطلُب المساعدةَ

   □.مادربزرگ ازما كمك نخواست وپدر بزرگ كمك خواست

  □.مي خواهدكمك  مبزرگمادرازما كمك نخواست و

رسمن درس راشرح مي دهم - ٢ □.من درس راشرح دادم -١.الد

  واژه شناسي

»ةممرِّض  - عين  – نَوافذ - القَدمكُرَةُ  «.زير هرتصوير نام آن رابه عربي بنويسيد

                             القَدم كُرَةُ                               نَوافذ                                       

  .كلمه ناهماهنگ رامشخص كنيد

                  □أَحمر                               □ أَكبر              

                        □   رياضَة                          □خَباز                         

  .راترجمه كنيدفقط واژه هاي مشخص شده 

 .العلَماء ساتينُبالكُتُب ) ب                                      خودش

  .مفردجمع هاي زيررابنويسيد

    خَطيئَة :خَطايا            ةمنَظَّم  :اتمنَظَّم           

 

 
:               نام ونام خانوادگي

                   یسيدعلي حسين: نام دبير
                                     ٨/  : كالس

                                                            
                                                      

  رديف

  

جمالت زيررابه فارسي ترجمه كنيد  ١

دالكَالم كَالَّ -١

٢- داءةِ الشُّهزيارلِ النّورِ لبإلي الج بنَحنُ نَذه

ثَمرةُ العقلِ مداراةُ النّاسِ -٣

٤- دجما وتاه 

أنت سوف تَفحصينَ المريضَة -٥

ترجمه ناقص راكامل كنيد  ٢

ياأَخي،أَ َأنت :لي تَقولُأُختي )الف

أُحب الرّياضَةَ :قالَ علي)ب

ترجمه صحيح راانتخاب كنيد  ٣

ماطَلَب منّا مساعدةً وجدتي تَطلُب المساعدةَ جدي)الف     

مادربزرگ ازما كمك نخواست وپدر بزرگ كمك خواست -١

ازما كمك نخواست و مپدربزرگ -٢

الدرس أشرَحأنا ) ب

زير هرتصوير نام آن رابه عربي بنويسيد  ٤

  

  

                                       ممرِّضة           

كلمه ناهماهنگ رامشخص كنيد  ٥

                     □ أَسود   ) الف

                       □      حداد) ب

فقط واژه هاي مشخص شده   ٦

خودش   .نَفسهيقولُ في ) الف

مفردجمع هاي زيررابنويسيد  ٧

                    موظَّف :ونَموظَّف
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  .گزينه صحيح راانتخاب كنيد  ٨

  □المرأةُ            □الرَّجلُ .      تَغسلُ قُبورِ الشُّهداء...............تلك)الف

  □ تانِها            □ هذانِ.               .في الشّارِع تانِالسيار..........) ب

  □ اإلِثنَين           □ السبت    .         .............اَليوم،يوم األَحدوغَداً) ج

٧۵./  

  شناخت وكاربرد قواعد

                                                                        دادناوانجام  مافَعلَتهي  ←انجام داديد:فَعلتُم)بكرد خواهيم باز نَفتَح سوف ← بازمي كنيم:نَفتَح) الف .ترجمه كنيد  ٩

  من نوشيدم شَرِبت أنا←نوشيد:َشرِب)ج

۵/١  

  .فعل ماضي ومضارع رامشخص كنيد        ١٠

  مضارع تَكتُبينَ .رسائل إداريةً تَكتُبينَ)ب                              ماضي ذَهبت .إلي بيت اهللاِ تذَهبتلك المرأةُ ) الف

١  

  .غلط هاي مشخص شده رااصالح كنيد  ١١

نَ َأنتبخُأنا                                                  نَحنُ كذخُ طَعاماً لَذيذاً تَطبأطب  

١  

  .گزينه ي مناسب راانتخاب كنيد  ١٢

  □ َتعرِفينَ               □ تَعرِف                     ؟أَخيذلك المدرس يا..............هل)الف

  □ تَكتُبينَ                □ أكتُب.                 .رسائل إداريةً............. موظَّفَةٌ،سـَ ا أن) ب

  □ هنَّ                     □ أَنتُنَّ                                   .إلي الُفندقِ تُنَّرجع)...........ج

ته)د يمـة قب.                                      :             غاليالقَميص                □ الذَّه □  

١  

  » جالسونَ – أَحجار – يومانِ – معلِّمات«.كلمات رادرجاي مناسبي ازجدول بنويسيد  ١٣

  جمع مكسر  جمع مؤنث سالم  جمع مذكرسالم  مثني

  أَحجار  اتمعلِّم  ونَجالس  انِيوم
  

١  

  مكالمه

  .پاسخ كوتاه دهيد  ١٤

  في الصف الثامن أنا ؟في أَي صف أَنت)ب                                                 في مدينة قدس ؟ أَينَ بيتُك) الف

   إسمي علي ؟ما اسمك)د                                       ال ، أنا من مدينَة قدس؟ هل أَنت من قُم)ج

١  

  درك وفهم

  )يك كلمه اضافه است.(وصل كنيد»ب«رابه توضيح مرتبط باآن درستون » الف«هركلمه ازستون  ١٥

  ب  الف

  الجهل  زكاةُ العلمِ

 سامقلُ حالع  َنشرُه  

  حسنُ الُخلُقِ  عملُ البائع

  بيع   نصف الدينِ

  قاطع   
  

١  

  .مشخص كنيد جواب درست را  ١٦

  □غلط               □صحيح               .                يعيش في المدينَة الفََرس) الف

  □الصيف            □الشّتاء :                                               البارِدالفَصلُ ) ب

۵./  
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hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار


