
 

 

 

 15سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 18/03/98تاریخ برگزاري: 
 دقیقه 60وقت پاسخگویی:  

 طراح:فاطمه میراب 
 :شماره 

 عربی نام درس:
 هشتم :پایه

 بارم عزیزاتی عید سعید الفطر مبروك علیکنَّ    ردیف

١ 

 آیات و حکمت های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 
 صة.ة ُغرِصالُف ُةالف) اضاَع

 

 عل.ع الِفاال َم یر فی قوِلب) ال َخ
 

 اهللا ... فی دیِن یدخلوَن ج) و َرأیَت الناَس

٥/٢ 

٢ 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.
 .ئرةلطِا ی بِارة االوَلم سافروا فی الَمالف) ُه

 
 .زالِنی الِغعَل ئاٌبة ِذمَست َخَمب) هَج

 
  .الماء جلبوَنَیب و َطالَح جمعوَنَی رجاُلج)اِل

 
 ة. ادارَی الَةرَس بیَنکُت. َت ٌةَفوَظد) انِت ُم

٤ 

٣ 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.
 .شبیًاأصنُع کرسیًا َخجاٌر. َسالف) انا َن

 من نجار هستم، صندلی چوبی خواهم ساخت.ـ ١
 صندلی چوبی ساختم.من نجار هستم،  ـ٢

 بة .   کَتب) لنا َم
    ـ کتابخانه ای دارند.٢          ـ کتابخانه ای داریم.        ١

٥/٠ 

٤ 
 نام هر تصویر را به عربی بنویسید. (دو کلمه اضافه است.)

 )ةقیَبرشاة. َح. ُففةنَشم. ِم(خاَت
 

  ....................                ...................... 

٥/٠ 

٥ 
 مترادف و متضاد کلمات داده شده را از عبارت زیر یافته و در جای خالی بنویسید.

 الٌح.بل َفلف الَجَخ َدشاَه یُرالکَب رُسالَف ـ١
 (مترادف)............................راءب) َو  غیر (متضاد) ....................الف) الَص

 

٥/٠ 

٦ 
 ترجمه کلمات مشخص شده را به فارسی بنویسید.

 .میلٌةَج الالٌتَشظة حاَفالُم فی هذِهالف) 
 

 ظرن الَنَع غائٌبیٌ (عج) َح شَری َعالثاُن ماُمب)اِال 
 

٥/٠ 

٧ 
 در هر ردیف کدام کلمه با بقیه از نظر معنی یا ساختار متفاوت است؟

 َمِلَس    بَُّر   َفَذَق  َعَقالف) َو
 برخَتُم  رضِمُم   اطخَی  اخ طَب ب)

٥/٠ 

٨ 
 نوع فعل های مشخص شده (ماضی و مضارع را در جمالت زیر بنویسید).

 علمةالُم ُمکَال تامَعَس ختاِنب) اُال   بواباَال تصنُع الف) انَت
 

٥/٠ 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا
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٩ 

 جاهای خالی را با افعال مناسب کامل کنید.
 )صدقاِنَیصدقوَن ـ .................. (َی ومنوَنالف) الُم

 

مس (ذهبُت ـ َذهبَن )                                                           ب) انا ............... ا
 

 باِن)ب.(نلعُب ـ یلَعلَعج) هما .................. فی الَم
 

 ُق)طُرـ َت (طرقَت قتیِنقبل دقَی د) انَت .................. الباِب
 

 بتا)نذهُب ـ ذَهم. (ُسسبوع القاِدفی ُاتانِ ........... الی البُسی) نحنُ 
 

 )طبخاِنخَت ـ َتعام.(طَبهل ............ الَط تانِ،ه) ایتها البِن
 

٥/١ 

١٠ 
 در هر عبارت ستون الف را به کلمه مناسب ستون ب وصل کنید.(یک کلمه اضافه است).

 فتوَصمُس    نُهِم خیٌر حدُةـ الَو١
 وءالُس لیُسَج   رضیفحص الَمِل ـ مکاٌن٢
 سجدَم      

٥/٠ 

١١ 
 کلمه مناسب با هر عبارت را انتخاب کنید و روبروی آن بنویسید.( دو کلمه اضافه است).

 موع)زهارـ الُدة ـ اَالش ـ الساَح(الُع
بیع..................ال الَرجَم بُبـ َس٢ ر...................الطاِئ یُش فیِهـ مکان یَع١   

٥/٠ 

١٢ 

 بعد از خواندن متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید.
مال ایران ن مشهد الی ِشِملمیة الِع سفرِةِل ذهبَنَین سوف نُه، ِالسروراٌتَم المدرسِة طالباُت

 ة.ة السابِعی الساَعحد ِفوم اَالفی ُی رجعَنَیة و فِلاالحمیس ِبفی یوم الَخ
 فرة؟َس  الی الف) بَم یذهبَن

 

 تی ترجُع الطالبات ؟ب) َم
 

 ج) الی أین تذهُب الطالبات؟
 

 ؟روراٌتد) هل طالباُت مَس
 

٢ 

١٣ 

 به سواالت مکالمه ای زیر پاسخ دهید.
 ؟دیِنالواِل ـ کیف حاُل١

 

 صٍف انِت؟ ـ فی ای٢َّ
 

 الی المدرسة؟ ـ متی تذهُب٣
 

 ؟الیَنتَس ـ کیَف۴
 

١ 

 ٢ مکالمه ١٤

 ٣  روخوانی ١٥

  ٢٠جمع نمرات کل        ١۵جمع نمرات کتبی  

  میراب»      عزیزاتی انتن ناجحاٌت اهللا یقویکنَّ« 
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 13 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

  نام و نام خانوادگی:

 18/03/98 تاریخ برگزاري:
  دقیقه 60وقت پاسخگویی:    
  طراح :فاطمه میراب 

 

 :شماره 
  عربی نام درس:

 هشتم :پایه

 بارم  الفطر مبروك علیکنَّعزیزاتی عید سعید         ردیف

١  

  آیات و حکمت های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 
  تلف کردن فرصت موجب اندوه است.                    ضاعة الفرصة غصة.إالف) 

  

  نیست خیری در گفتار جز با انجام دادن.                ب) ال خیر فی قول اال مع الفعل.
  

  و دیدی مردم را داخل می شوند در دین خدا.      فی دین اهللا ...ج) و َرأیَت الناس یدخلون 

٥/٢ 

٢  

  جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید.
آن ها مسافرت کردند در بار اول با         .الف) هم سافروا فی المرة االولی با لطائرة

  هواپیما
  

  پنج گرگ بر آهو ها حمله کردند.                .خمسة ذئاب علی الغزالن ْتَمَجب) َه
  

مردان هیزم جمع می کنند و آب می          .جلبون الماءیج)الرجال یجمعون الحطب و 
  آورند.

  
تو کارمند هستی و نامه اداری می               د) انِت موظفة . تکتبین رسالة اداریة. 

  نویسی.

٤ 

٣  

  ترجمه درست را انتخاب کنید.
  .الف) انا نجاٌر. سأصنُع کرسیًا خشبیًا

  من نجار هستم، صندلی چوبی خواهم ساخت.ـ ١
  من نجار هستم، صندلی چوبی ساختم. ـ٢

  ب) لنا مکتبة .   
        ـ کتابخانه ای دارند.٢           ـ کتابخانه ای داریم.        ١

٥/٠ 

٤  
  است.)نام هر تصویر را به عربی بنویسید. (دو کلمه اضافه 

  ). فرشاة. حقیبة(خاتم. منشفة
  

  حقیبة                                               منشفة        

٥/٠ 

٥  
  مترادف و متضاد کلمات داده شده را از عبارت زیر یافته و در جای خالی بنویسید.

  الفرس الکبیر شاهد خلف الجبل فالٌح. ـ١
 خلف (مترادف)ب) وراء   کبیر                الف) الصغیر (متضاد) 

  

٥/٠ 

٦  
  ترجمه کلمات مشخص شده را به فارسی بنویسید.

  آبشارها                      جمیلة. شالالتفی هذه المحافظة الف) 
  

  .         دوازدهم     (عج) حی غائب عن النظر الثانی عشرب)االمام  
  

٥/٠ 

٧  
  ساختار متفاوت است؟در هر ردیف کدام کلمه با بقیه از نظر معنی یا 

  َمِلَس       ُربَّ      َفَذَق    َعَقالف) َو
  مختبر    ممرض      خیاط    طباخ  ب)

٥/٠ 

را امام رضا  تان د ر مد ال س ه ا د–دوره اول  ع  ٦وا
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٨  
  نوع فعل های مشخص شده (ماضی و مضارع را در جمالت زیر بنویسید).

  کالم المعلمة سمعتاب) االختان       االبواب تصنُعالف) انت 
  مضارع                                           ماضی           

٥/٠ 

٩  

  جاهای خالی را با افعال مناسب کامل کنید.
  ـ یصدقان) یصدقوَنالف) المومنون .................. (

  

  ـ ذهبنا) ذهبُتب) انا ............... امس (
  

  )یلعباِنج) هما .................. فی الملعب.(نلعُب ـ 
  

  ـ تطرُق) طرقَت....... الباب قبل دقیقتین (........... د) انَت
  

  ـ ذهبتا) سنذهُبی) نحن ........... الی البستان فی اسبوع القادم. (
  

  )تطبخانه) ایتها البنتان، هل ............ الطعام.(طبخَت ـ 
  

٥/١ 

١٠  
  کنید.(یک کلمه اضافه است).در هر عبارت ستون الف را به کلمه مناسب ستون ب وصل 

  مستوصف        ـ الوحدة خیر منُه١
  جلیس السوء      ـ مکاٌن لفحص المرضی٢

  مسجد            

٥/٠ 

١١  
  کلمه مناسب با هر عبارت را انتخاب کنید و روبروی آن بنویسید.( دو کلمه اضافه است).

  زهارـ الدموع)(العش ـ الساحة ـ األ
    األزهار ـ سبب جمال الربیع٢              العش ـ مکان یعیُش فیه الطائر١

٥/٠ 

١٢  

  بعد از خواندن متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید.
من مشهد الی شمال ایران فی یذهبن لسفرة العلمیة طالبات المدرسة مسرورات، النهن سوف 

  رجعن فی یوم االحد فی الساعة السابعة.یفلة و ایوم الخمیس بالح
  بالحافلة سفرة؟ الف) بَم یذهبن الی

  

  فی یوم األحد فی الساعة السابعة. ب) متی ترجُع الطالبات ؟
  

  إلی شمال ایران. ج) الی أین تذهُب الطالبات؟
  

  نعم. د) هل طالباُت مسرورات؟
  

٢ 

١٣  

  به سواالت مکالمه ای زیر پاسخ دهید.
  هما بخیٍر. ـ کیف حال الوالدین؟١

  

  فی الصَّف الثامن. ـ فی ای صٍف انِت؟٢
  

  فی الصباح _ فی الساعة السابعة. الی المدرسة؟ ینـ متی تذهب٣
  

  ـ کیف تسالین؟ مسرورًة _ بأدٍب٤
  

١  

  ٢  مکالمه  

  ٣    روخوانی  

   ٢٠جمع نمرات کل               ١٥جمع نمرات کتبی   

   میراب»      عزیزاتی انتن ناجحاٌت اهللا یقویکنَّ«  
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