
 

 

  ٩٩/ ٠٩/    :تاريخ     شهرستان قدس                              آموزش وپرورش                    :               نام ونام خانوادگي
  دقيقه     :زمان                                     غير دولتي ابوريحان مدرسه                             یسيدعلي حسين: نام دبير

  ١:شماره صفحه                                                    هشتمعربي                                                      ٨/  : كالس
  ٢ :تعدادصفحه                                          دوره ی اول متوسطه                                                             

  :ماره امتحانيش                                              ٩٩-١۴٠٠سال تحصيلي                                                             
  نمره  ۵٢تاپايان  ١ازصفحه ۴تا آخر١از درس  سؤالها  رديف

  ترجمه  

  .جمالت زيررابه فارسي ترجمه كنيد  ١

١- رُ اَلشّارِعبعي سارِ ثُماَلْي مينِ ونْظُرُ إلي اَلْيلُ يعاقل به راست وچپ نگاه مي كند سپس از خيابان عبور مي كند اَلْعاق 

٢-  بنَحنُ نَذهداءةِ الشُّهزيارلِ النّورِ لبما به كوه نور براي زيارت شهدا مي رويم                      إلي الج  

 به عقلش است) ارزش انسان(انسان                                                                   اَلْإنْسانُ بِعقله -٣

  شما دوستانتان راياري كرديد                                                               أنْتُم نَصرْتُم َأصدقاءكُم -٤

٤  

  .ترجمه ناقص راكامل كنيد  ٢

  .رسيدند اتاقشان به آنها ← .غُرْفَتهِنَّوصلْنَ إلي  هنَّ)الف

  .رادوست دارم فوتبالورزش :علي گفت←.القَدمِ ةُكُرَأُحب الرّياضَةَ :قالَ علي)ب

٥/١  

  .ترجمه صحيح راانتخاب كنيد  ٣

  .صديقاتكُنَّ نَصرْتُنَّأَنْتُنَّ )الف     

   □.شما دوستانتان را ياري مي كنيد -١

  □.ياري كرديد شما دوستانتان را -٢

  □.خداهميشه باجماعت است - ٢ □.خداباجماعت است دست -١.اَهللاِ مع اَلْجماعةِ يد) ب

١  

  واژه شناسي

  »قَميص  -  لسان – فَرَس - كُرَةُ القَدم «.زير هرتصوير نام آن رابه عربي بنويسيد  ٤

  

  

              لسان                               كُرَةُ القَدم                               فَرَس                                      قَميص           

٢  

  .كلمه ناهماهنگ رامشخص كنيد  ٥

  □    طَبخ                        □    طَباخ                           □ طَبخَ                         □    َطرَقَ) الف

      □   أَعلَم                        □   أَمثال                           □  أَعرَف                      □      أَقْدر) ب

١  

  .فقط واژه هاي مشخص شده راترجمه كنيد  ٦

  بازار قَميصاً اَلسوقِ جدةُ إِشْتَرَيت منْ) ب                              پيشرفت براي َالْبِالد تَقَدمِل اَلزِّراعُة عملٌ مهِم) الف

١  

  .زيررابنويسيدمفردجمع هاي   ٧

  خَطيئَة  :خَطايا                       ةمنَظَّم :اتمنَظَّم                  موظَّف :ونَموظَّف

  

٥/١  

 
   

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



 

 

  .گزينه صحيح راانتخاب كنيد  ٨

  □ علي            □ علَينا             .   بِاحترامِ كُلِّ َالْمهنِ...............)الف

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

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

٧٥./  

  شناخت وكاربرد قواعد

                                                                         بازخواهيم كردفتَح نَ سوف ← بازمي كنيم:فتَحنَ) الف                                               .ترجمه كنيد  ٩

  من نوشيدم شَرِبت أنا←نوشيد:َشرِب)ج  اوانجام نداد:فَعلَتماهي  ←انجام داديد:فَعلتُم)ب

٧٥./  

  ) تَكتُبينَ فعل مضارع           ذَهبت فعل ماضي(  درجمله هاي زير بنويسيد كدام فعل ماضي وكدام فعل مضارع است؟        ١٠

  .رسائل إداريةً كتُبينَتَ)ب                                      .إلي بيت اهللاِ ذَهبتتلك المرأةُ ) الف

١  

  .اصالح كنيد غلط هاي مشخص شده را  ١١

  طْبخُ أَ .   طَعاماً لَذيذاً بخُتَطنا أ)ب                                             حنُنَ. كذب نَ نتأَ )الف

١  

  .گزينه ي مناسب راانتخاب كنيد  ١٢

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

  □ تَكتُبينَ                □ كتُبأ.                 .رسائل إداريةً............. سـَ موظَّفَةٌ، ناأ) ب

  □ هنَّ                     □ تُنَّ أَن                                  .إلي الفُندقِ تُنَّرجع)...........ج

  □ القَميص                □ الذَّهب  .                                    :             غالية قيمته)د

١  

  »  ونَمدرس – نُصوص – انِكتاب – اتطالب«.كلمات رادرجاي مناسبي ازجدول بنويسيد  ١٣

  جمع مكسر  جمع مؤنث سالم  جمع مذكرسالم  مثني

  نُصوص  اتطالب  ونَمدرس  انِكتاب
  

١  

  مكالمه

  .پاسخ كوتاه دهيد  ١٤

                أنا طالب                      منْ أَنْت؟) الف

   أنا في الصف اَلثّامن ؟في أَي صف أَنت)ب

١  

  درك وفهم

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

  ب  الف

  الجهل  منْ اَلشيطان

 سامقلُ حلَةُ  العجاَلْع  

  حسنُ الُخلُقِ  غايةُ اَلْعقل

  آَلْإعتراف بِالْجهلِ   نصف الدينِ

  قاطع   
  

١  

  .مشخص كنيد جواب درست را  ١٦

  □غلط               □صحيح               .                الفَرَس يعيش في المدينَة) الف

  □الصيف            □الشّتاء :                                               البارِدالفَصلُ ) ب

٥./  
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