بأسمه تعـالی

نام و نام خانوادگی:
ماده درسی :عربی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

پایه تحصیلی :هشتم

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه
دبیرستان دوره اوّل متوسطه..............

شعبه:

ساعت شروع:

نوبت امتحان :هماهنگ

طرّاح سؤاالت :تقـوی

تاریخ امتحان :دی ماه

تعداد صفحه2 :

مدّت امتحان54 :دقیقه

تعداد سؤال93 :

شماره صندلی...... :

«آزمون هماهنگ عربی» 79-79
*دانش آموزان عزیز« :با توکّل به خداوند متعال  ،ابتدا سؤاالت را به دقّت بخوانید و سپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید»
ردیف

بارم

سؤاالت

«مهارت ترجمه»(7نمره) *جمله های زیر را به فارسی ترجمه نمایید.
م المُتَّحِده.
ت الرَّسمیَّ ِه فی مُنَظَّمَهِ األُمَ ِ
-1اَل َعرَبیَّهُ مِنَ اللُّغا ِ

د بِحا َجهٍ إلَی کُلِّ المِهَنِ.
-2کُلُّ مِهنَ ٍه مُهِمَّ ٌه وَ البِال ُ

-3فی یَومِ السَّبتِ جاءَت إلَیها إحدَی زَمیالتِها.

-4أنَا أقدِ ُر عَلَی قِرا َءهِ النُّصوصِ البَسیطه.
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صهَ و تَس َمعُ األُ ُّم کَالمَهُ.
-5یَشرَحُ ال َفرَسُ القِ َّ

*سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.
س المالَ.
ت تَحرُ ُ
-6اَلعِلمُ خَیرٌ مِنَ المالِ.اَلعِلمُ یَحرُسُکَ َو أن َ

-7اَلکالمُ کَالدَّواءِ.قلیلُهُ یَنفَعُ َو کَثیرُهُ قاتِلٌ.
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*ترجمه درست را انتخاب کنید.
-8إِذامَلَکَ األَراذِلُ؛هَلَکَ األَفاضِلُ .الف-هرگاه شایستگان به فرمانروایی برسند؛فرومایگان هالک می شوند.
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ب-هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند؛شایستگان هالک می شوند.
-9کَم سَ َنهً مُهِ َّمهُ والِدِک؟

الف-پدرت چندماه مأموریت دارد؟

ب-مأموریت پدرت چندسال است؟

«مهارت واژه شناسی»(2نمره) *نام هریک از تصاویر زیر را به زبان عربی بنویسید.
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-11هذا.........

-11هذا.........

*کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید(.دو کلمه اضافی است)
هدَ)
(ماضی-رَأیَ-قادِم-أَتَی-بَیع-شا َ

».......#.......«-12

».......=.......«-13
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*در هریک از جمالت زیر؛معنای کلمات مشخّص شده را بنویسید.
«-14أسرین» بِالکُردیَّهِ بِمَعنَی الدَّمع.

ب طِبَّ العُیونِ.
-15أنَا أُحِ ُّ
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*کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیّه کلمات ناهماهنگ است.
-16الغُراب

بَقَرَه

سَمَکَه

عِنَب

-17األربِعا

/
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الثالث

الخَمیس

الثُّالثاء

«مهارت شناخت و کاربرد قواعد»(2نمره) *در جمالت زیر افعال ماضی و مضارع را مشخّص کنید.
ک المَرأَ ُه تَنفَعُ أُسرَتَها.
-18تِل َ
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-19دَخَلَ ال ُمدَرِّسُ فِی الصَّفِّ.

*جاهای خالی زیر را با انتخاب فعل مناسب،کامل کنید.
َ -21أأَنتِ......فِی المَصنَع(.عَمِلتَ-تَعملینَ)

-21ماذاتَفعَلُ یا وَلَدٌ؟......الکِتابَ(.أقرَ ُأ-تَقرَأُ)

-22هیَ......قُبورَ الشُّهَداءَ(.غَسَلَت-غَسَلتِ)

ت-أکَلتِ)
-23یاأخی؛هَل.......التُّفا َحهَ؟(أکَل َ

-24نَحنُ......إلَی البُستانِ(.أذهَبُ-نَذهَبُ)

-25والِدَتُنا.......األخشابَ(.تَجمَعُ-تَجمَعنَ)
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«مهارت درک و فهم»(3نمره) *پاسخ جمالت زیر را براساس واقعیّت،انتخاب کنید(.دوکلمه اضافی است)
(سَبعَین-عِبادَ ٌه-األحمَر-شُرطیٌّ-األسوَد-سَبعَهٌ)
د أیّام األُسبوع؟.....
-26عَد ُ

سهُ العُلَماءِ؟.....
-27مُجالَ َ

-28مِهنَتُهُ حِفظُ األَمنَ؟.....
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ب لَونَهُ؟.....
-29الغُرا ُ

*درستی یا نادرستی هریک از جمالت زیر را براساس واقعیّت و مفهوم؛ مشخص نمایید(.ص /غ)
ل الخَریفِ).....(.
-31اَوَّلُ الفُصولِ فَص ُ

-31اَلیَومُ یَومُ األَحَدِ،غَد ًا یَومُ اإلثنَینِ).....(.

-32اَلسَّحابُ أَبیَضٌ).....(.

-33طَعـامُ نَأکُ َلهُ فِی الصَّباحِ العِشاء).....(.

1

*متن زیر را بخوانید و به سؤاالت آن پاسخ دهید.
ال الجُمُعَهِ.مَصنَعُ ُه
اِسمُ هذا الرَّجُلِ حمیدٌ.هُ َو حَدّادٌ مُجِدٌّ.یَصنَعُ األبوابَ و النَّوا ِفذَ جَیِّداً.هُ َو یَعمَلُ فی کُلِّ أیّامِ األُسبوعِ إ ّ
فی ساحهِ إِنقالبَ .لهُ وَلَدانِ َو بِنتانِ.هُوَ یَعیشُ فی شیرازِ.
ی مِهن ُه حمیدٍ؟........
-34ما هِ َ
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-35مَصنَعُ حمیدٍفی.............

کلِّ أیّامِ األُسبوع.
د یَعمَلُ فی ُ
-36حمی ٌ

صحیح

د أفرادِ أُسرَتِهِ؟
-37کَم عَدَ ُ

سِتَّـه

غلط
أربَعَه

«مهارت مکالمه»(1نمره) *با توجه به هرتصویر،پرسش مربوطه اش را پاسخ دهید.
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-38ماذا یَش َربُ؟..............
.....نمره پایانی =  .....نمره کتبی ..... +

د المَفاتیح؟............
-39کَم عَدَ ُ
نمره شفاهی

یاحق -تقوی
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