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2

ردی
ف

بارممنره( 2الف :  مهارت واژه شناسی )

1

کلمه مربوط به تصویر را مشخص کنید:

                     

5/
.

2
کدام کلمه با سایر کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟

ب      بوع       س  أ    (الف  ر             َسنَة    َشه       ز       خ 
طَریق      َسَمکَة          ساَحة         شارِع           ب( 

5/
.

3
در عبارات زیر ترجمه کلامت مشخص شده را بنویسید.

ختَََبِ.  -2                                .لَذيذا   طَعاما   أَط ب خ  . طَبّاَخة   أنَا -1 َمل  ِِف ال م  ن  نَع  نَح 
5/
.

4
کنيد. معلوم(  ≠ = ،با عالمت های )  را متضاد و مرتادف کلامت

ب ستان........َحديَقة  -2   قَريب........بَعيد            -1
5/
.

منره( 7 ) ب :  مهارت ترجمه

5

ترجمه درست را انتخاب کنید:
َرح   َسوَف  أَنَت  -1 تو شاد خواهی شد.             .الف( تو شاد می شوی      :تَف 

________________________________________________________
م   -2 ب(  دستهای آنها بلند است. ایشان را بلند کردند.        الف ( آنها دسته     .أَيديَه م رَفَعوا ه 

5/
.

6

سخنان حکیامنه زیر را به فارسی ترجمه کنید:
ِل .إِ ِفی ال َقو ِل  الَخی رَ  -1 منره(1) اّل َمَع ال ِفع 

..................................................................
واَن؛ َزَرعَ  َمن   -2 د  انَ  َحَصدَ  ال ع  منره(1). ال خ ْس 

2

اَل َفاّلح

اَلطّبّاخ

 َ لُّشر طیّ ا

اَل َفرَس

اَل بََقرَة

اَلّذئب



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

7

ی ترجمه کنید.سجمله های زیر را به فار 
هولَة  َفرَس  یَعَب   ال   -1 .........................................منره( ........................1.)ذلَِک النَّهَر ِبس 
................................................منره( .........1َعَربیََّة کَثیرا . )موا اللرَغَة ال  یرانیّوَن َخدَ ال   -2
َبوابَ  تَصنَع  . َحّداد   أنتَ  -3 منره ( ...................................................... 1)  . النَّواِفذَ  وَ  اْل 
..................منره (  .............................. 5/1)  .والَِديت تَقبَل   وَ  والِدي يل يَسَمح   بَعَدما -4

5/
4

منره( 2شناخت و کاربرد قواعد)ج :  

8

مضارع را مشخص کنید. درعبارت زیر فعل ماضی و
فَّ الثّانیأ   َف اْلوََّل.            فعل ماضی َو أ  نَا َدَخلت  الصَّ ل  الصَّ عل مضارع:  ف    :   ...............نَت تَدخ 

............... 
5/
.

9

کدام فعل ماضی یا فعل مضارع مناسب جای خالی  است؟
تَبَدئینَ              بََدأَ     أ أنِت .................... ِبَجمعِ الَفواکِِه بَعَد یَوَمیِن؟      -1
بََحثنا            أبَحث     َجنَِّة فی َحیاتی .          أنَا ...............  َعن طَریِق ال -2
تَجلِس    أجلِس                                         أنَت ............ َعلَی اْلرِض.      -3
تَعرِفینَ  تَعرِف                 َس یا أخی؟                  َهل ............. ذلَِک امل َدّر  -4
.           نَحن  .............. إلَی الب ستاِن قَب -5 َسنَذَهب     ذََهبنا           َل ثاَلثَِة أیّام 
؟           یا أ ختی،َهل .............. الترّفاَحةَ  -6 تَأک لینَ   أکَلِت              قَبَل َدقیَقة 

5/
1

ردی
بارم 2صفحه         1395نوبت اّول         پایه هشتم          مدرسه شهید حبیب زاده           دیامه  عربیآزمون  ف

منره(  3مطلب )سواالت درک د :  

10

 با استفاده از کلامت داده شده جای خالی عبارات را پر کنید.  
لاَمء   –) ِفعلِِه           َخیر ِمن ( –الَجهِل  -َزکاة    -الع 

الِعلم  ........... املاِل.  -1
........ َمصابیح  اْلرِض.  -2
............  .غایَة  الَعقِل ااِلعرِتاف    -3
َغَضب  الجاِهِل فی قَولِِه َو َغَضب  العاقِِل فی ........  .  -4

1



11
برای جای خالی گزینه مناسب را انتخاب کنید .

َِب  أ مر  -1 ة          الف( ال َجدّ    :اْل  ب( ال َجدَّ
ب( املَلَعب    الف( امل ستَوَصف                         الَمرضی......... َمکان  لَِفحِص    -2

1

12

  درستی و نادرستی هرجمله را براساس واقعیّت معلوم کنید.
غلط      صحیح      

بََقرَة  َصغیرَة . نجاب  کَبیر  َوال  لس  الف( اَ 
َعة  یَوم  ِمن أیّاِم اْل  سبوِع اَل  ب(    م  .     ج 

تَفَحص  املَرضی.            لطَّبیبَة  اَ ج( 
ؤَنَِّث د(      ." َحمید  " اسم  لِل م 

1

منره(  1مهارت مکامله )و :  

13

با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید؟

 .............   َما هذا؟   ............َمن هَذا الَولَد  ؟  
1

منره شفاهی
3روان خوانی

2مکامله
جعفری                 موفق ورسبلند باشید


