
  عربی : نام درس 

 97//   /             : تاریخ امتحان   

 :تعداد سؤال :تعداد صفحه  

: نام دبیر  

  :زمان شروع  

دقیقه.......:  وقت   

وبا بخوانید  .آرامش خاطر پاسخ دهیدل به خدا وتوکّت

خانوادگی نام و  : دبیر وامضا ي نام

نظر با عدد          تجدید نمره

نظربا حروف تجدید   نمره

مرتضی مطهري شهید اهللا  بارم »آیه

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

1 

5/0 

روستا ببري به را کیف این  . خواهم

کشور بودي امنیت  حافظ

25/0 

25/0 

2 

طباخه ـ حداد ـ خَباز  ـ لوانی5/0      )ح 

 باسمه تعالی 

                                                    

                                                                    :

                                                                   

 :.شعبه کالس:..........شماره صندلیهشتم 

١

  وزارت آموزش و پرورش

 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان 

آموزش و پرورش شهرستان قایناتمدیریت 

دانش آموزان وداوطلبان عزیز،سؤاالت زیررابه دقّ به خیرمقدم ت بخوانید وباضمن

عدد با نمره

نام و نام خانوادگی

عدد با نمره تجدید نظر

حروف نمره تجدید نظربا

آیه اهللا شهید مرتضی مطهري.«زبان عربی زبان یک قوم نیست، زبان اسالم است

 الف ـ ترجمه

را به فارسی ترجمه  زیر  .کنید ي

 

فارسی ترجمه کنید به را زیر  .هاي

فی منَظَّمه األُممِ المتَّحده هالرَّسمی اللُّغات منَ هرَبیالع  .ـ

نأکُلُه نَحنُ سوفو لَذیذًا طَعاما ستَطبخُ والدتی   . ـ

. 

. 

.نیازمند است 

الَمدَرَسھِ  ساَحِھ في َنلَعُب نحُن . ـ

می بازي  .کنیم مدرسه

کنید انتخاب را درست  .ترجمه

الَحقیَبِھ إلي الَقرَیھِ   .ھِذِه

را به روستا ببري کیف این خواستم تو از ـ خواهم این کیف را به روستا ببري ب ـ از تو می    . الف

في البِالدِ  األَمَن َتحَفُظ ُشرطيٌّ أَنَت  .ـ

کشور حفظ می در را حافظ امنیت کشور بودي. ب ـ تو پلیس هستی    . کنی امنیت

 شناسی ب ـ واژه

مقابل آن بنویسید عربی به را تصویر هر خَباز)  ( دو کلمه اضافه است . (نام ـ حداد ـ حلوانی ـ طباخه

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

 :نام  

:         نام خانوادگی 

           :نام پدر

        : نام آموزشگاه 

هشتم )متوسطه اول(:پایه 
 

دقّ زیررابه عزیز،سؤاالت وداوطلبان آموزان ضمن خیرمقدم به دانش

 : دبیر وامضا ي نام و نام خانوادگی

نمره با عدد         

  نمره با حروف

 ردیف

ترجمه ـ سخنان حکیمانه  1 فارسی ي زیر را به

  . من سأَلَ، علم ـ

عقاط سامقلُ حـ الع.  

ضَّهف الکَالم و بذَه کوتـ الس. 

     .ـ العلَماء مصابیح األرضِ

کنید جمله  2 هاي زیر را به فارسی ترجمه

  .وجدتا مفتاحهماـ هما 

المتَّحده األُممِ هنَظَّمفی م هالرَّسمی نَ اللُّغاتم هرَبیـ الع

النّاس متَخد رِّضَهمم یـ ه.  

  ـ أَ أَنت تَجمع األَخشاب ؟

نأکُلُه سوف ـ والدتی ستَطبخُ طَعاما لَذیذًا ونَحنُ

.ترجمه ناقص را کامل کنید  3

.ـ البِالُد بِحاَجٍھ إلي ُكلِّ الِمَھنِ 

است.............. ي  کشور به همه نیازمند

ـ  نحُن َنلَعُب في ساَحِھ الَمدَرَسِھ

مدرسه بازي می............... ما در 

ترجمه درست را انتخاب کنید 4

الَقرَیِھـ أَطلُُب ِمنَك َحمِل  ھِذِه الَحقیَبِھ إلي

ببري روستا به الف ـ از تو خواستم این کیف را

ـ أَنَت ُشرطيٌّ َتحَفُظ األَمَن في البِالِد

می. تو پلیس هستی  حفظ امنیت را در کشور

بنویسید 5 آن نام هر تصویر را به عربی مقابل

 .............. 
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 ٢

  وزارت آموزش و پرورش

  خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان 

آموزش و پرورش شهرستان قایناتمدیریت   

                                                                                                                                                          

  . را معلوم کنید)#(و متضاد (=)  هاي مترادف کلمه  6

    غایه                                    .......یکذب                                      ب ـ نهایه ....... یصدقُ   الف ـ 

5/0  

7  

  

  .هاي مشخص شده را بنویسید معنی کلمه

 نَهالف ـ کَم س ههِممكدلٌ ................                والمع هب ـ الزِّراعل هِممِمتَقَد     البِالد...............  

5/0  

  

  

8  

  

  .در هر گروه کلمه نا هماهنگ را مشخص کنید 

    لسان                   قَدم                  بیع                 عین )  الف 

  نَصرَ   وراءَ  خاف    رحم )  ب 

5/0  

  2  ج ـ کاربرد قواعد  

  .گزینه مناسب را انتخاب کنید  9

 صنَعِ .............ـ أ أنتی المأمسِف  لتملینَ                   ؟                       عتَعم  

   طَرَقت                   أطرُقُ.                            قبلََ دقیقَهالباب ............... ـ أنا 

5/0  

10  

  

  

  

   .جاي خالی فعل مضارع مناسب را انتخاب کنیدبراي 

  تَکتُبینَ              تَکتُب .                         رسائلَ إداریه. ...............ـ أنت موظِّفَه

  نَنظُرُ            ینظُرُ.          إلی الیمینِ و الیسارِ ثُم یعبرُ الشّارِع............ـ العاقلُ 

  تَعرِفینَ              ذلک المدرس یا أخی؟                         تَعرِف ...............ـ هل 

 وـ ه.................هدوال کَالم                                       . عسمی           عأسم  

1  

  ) من ـ لماذا ـ ما ـ کَم ـ إینَ.        ( کلمه پرسشی مناسب را انتخاب کنید براي جاي خالی  11

  جاءت أُسرَه أسرین إلی طَهران؟ لمهِمه إداریه............ ـ 

  . صفا فی مدرِستک؟ سبعه صفوف.............ـ 

  

5/0  

  3  د ـ درك و فهم  

 . با توجه به معنی و مفهوم جمله در جاهاي خالی کلمه مناسب قرار دهید  12

 ـ أنت  ......... کاتب                 ذَهوالنّاف األَبواب تَصنَع                   اددح  

  أحمرُ                      أخضَرُ       ..............ـ لَونُ أوراقِ األَشجارِ 

  

5/0  



  عربی : نام درس 

 97//   /             : تاریخ امتحان   

 :تعداد سؤال :تعداد صفحه  

: نام دبیر  

  :زمان شروع  

دقیقه.......:  وقت   

 1  )یک کلمه اضافه است »

5/0 

أَخیه عۀِ مسدرإلی الم بذهی هذه األُسرَةِ والد . صادق

1 

ممرِّضَۀٌ؟            یه  کَم عدد البیوت؟           هل

1 

 باسمه تعالی 

                                                    

                                                                    :

                                                                   

 :.شعبه کالس:..........شماره صندلیهشتم 

٣

  وزارت آموزش و پرورش

 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان 

آموزش و پرورش شهرستان قایناتمدیریت 

»ب«در ستون .( وصل کنید» ب«ي مناسب در ستون را به کلمه

 »ب»  « 

ِأمس 

العقل 

ِالکُتُب 

وارالح 

  ِیونالع طب 

 .هاي زیررا مشخص کنید

شَهرًا            عشَرَ دأَح السنَۀِ، شُهورِ ددع   غلط)ب                            صحیح) الفـ

اللَّذیذَه                 هالفَواک منَ التُّفّاح   غلط)ب                            صحیح ) الفـ

به پرسش زیر متن خواندن از . ها پاسخ دهید پس

الثّانی المتَوسط فالص فی بطال . هأَخٌ إسم م«لَهها » کاظإسم أُخت عصومه«وم« .

ثالثّال فالص فی وغیرَةٌ. هۀِ. معصومۀُ صسدرإلی الم بالتَذه یه .أَخیه عم المدرسۀِ إلی بذهصادق ی

األُسره طَبیبۀٌ ههذ والدةُ و الکیمیاء سردۀٌ. مم أُسرَةٌ ناجِحۀِ. هسدرنِ المع عیدم بیتُهب. 

الثّالث؟             صادق   فالص فی من  کاظم   ـ

درصادق؟    م دوال مهنَۀُ ما  طَبیبۀ  س الکیمیاءـ

المدرسه؟                 نَعم  منَ قَریب بیتُهم هل  ال   ـ

المدرسۀِ               صحیح إلی بتَذه معصومۀُ  غلط   ـ

 هـ  ـ مکالمه

سؤال پاسخ  هر به تصاویر به توجه  .کوتاه دهید با

هل هی ممرِّضَۀٌ؟      من هذا الرجل؟  

 :نام  

:         نام خانوادگی 

           :نام پدر

        : نام آموزشگاه 

هشتم )متوسطه اول(:پایه 
 

13 

14 

کلمه» الف« هر کلمه از ستون را به

«الف«    «

ثَمرَتُه مداراه النّاسِ

الماضیالیوم 

لَماءساتین العب

 بتُح هنهم أي

کنید درستی یا نادرستی جمله مشخص زیررا هاي

ـ عدد شُهورِ السنَۀِ، أَحد عشَرَ شَهرًا

ـ التُّفّاح منَ الفَواکه اللَّذیذَه        

پس از خواندن متن زیر به پرسش 15

طالب فی الصف الثّانی المتَوسط» صادقٌ«

الثّالث. کاظم أکبرُ من صادقٍ فی الصف وه

طَبیبۀٌ األُسره هةُ هذدوال و الکیمیاء سردم

صادق ـ من فی الصف الثّالث؟            

درم ـ ما مهنَۀُ والد صادق؟             

نَعم ـ هل بیتُهم قَریب منَ المدرسه؟  

صحیح ـ معصومۀُ تَذهب إلی المدرسۀِ   

16 

پاسخ با توجه به تصاویر به هر سؤال

ما اسم هذه الرّیاضۀ؟ 
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  وزارت آموزش و پرورش

 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان 

آموزش و پرورش شهرستان قایناتمدیریت 




