
   
 

  

    

    

 

 بسمه تعالی

 نام.....................................         اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان        شماره صندلی....... کالس        

 14/10/98و پرورش شهرستان خدابنده       تاریخ امتحان نام خانوادگی...................        ادراه آموزش 

 دقیقه 70نام پدر.............................        امتحان درس عربی پایه هشتم                     مدت امتحان 

 نمره 15از  3از 1صفحه                                                           

 بارم پرسش ردیف

 مهارت ترجمه )هفت نمره(

 
1 

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 (1) [ ]ما َظَلمناُهم َولکِن َظَلموا َأنُفَسُهم  _1

 ( 1)  1غاَیُة الَعقِل االعِِتاُف بِاجلَهلِ  _ 2

 (1) َنحُن َنعیُش َمَع اإلنساِن َو َنخِدُمهُ   _33

راعُة  _ 4 ِم الباِلدِ الزَّ  (1) َعَمٌل َمِهٌم لَِتَقدُّ

 ( 1)  ِدُر َعَلی ِقراَءِة النُّصوِص البَسیَطةِ أنا أق _ 5

َة ُأسبوَعنِی َوحیَدة    _ 6  ( 1) َأرسین َبقَیت ُمدَّ

جوعِ کیَعلََ _  7  (0.5)  َ بِالرُّ

 
6.5 

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 2

 الف( هَي َطَرَقت باَب َبیتِها

 خانه ایی را می کوبد. او درِ خانه اش را کوبید. او درِ

 ب ( ُأختي َتقوُل يل: یا أخي َأ َأنَت َتقول احلَقَّ ؟

خواهرم به من میگوید: ای برادرم آیا 

 تو حق را می گویی؟

برادرم آیا  برادرم به من می گوید؟ ای

 آنها حق را می گویند؟
 

0.5 

 مهارت واژة شناسی ) دو نمره(

با توجه به تصاویر داده شده نام هریک را از داخل پرانتز انتخاب کرده و بنویسید.)  3

یايضدو کلمه اضافی است. ()   ( اجلَّوال – الُعصُفورُ  _الَفَرُس  _الرَّ

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

0.5 

 َولکِن اجلاِهُل کاِذٌب يف هِ ولِ ٌق يف قُ العاِقُل صادِ ادف و متضاد را کنار هم بنویسید.کلمات متر 4

 بعد هادامه سواالت صفح         :                                                          ُمَتضاد: ُمِتاِدف   .کالِمهِ 

0.5 



    

 

 ترجمه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 5

کوُت   ةٌ َو الَکالُم  َذَهٌب السُّ  فِضَّ

  

 

0.5 

 کلمه از نظر معنایی با کلمات دیگر متفاوت است.کدام  6

 َنَصَ  َخلَف  خاَف  الف( َرِحمَ 

 َفواکِه َأشجار  َحدائق ُُشطيب ( 
 

0.5 

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) دو نمره (

 فعل ماضی و مضارع را در جمله زیر تشخیص دهید.  7

 (                امُلساَعَدةَ ) َجّدي ما َطَلَب ِمنّا ُمساَعَدة  َو َجّديت َتطُلُب 

0.5 

 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع بنویسید. 8

 َلَعبتُم  َنلَعُب  ..... يف ساَحِة املَدَرَسِة َکَل الیَومِ  َنحنُ 

ََصدیَقتي...... إلی باِلدِ    َرَجعنَ  َرَجَعت أمسِ  ک 

 َتعرفنیَ  َتعِرُف  َهل ..... ذلک املَُدِرَس یا أخي

بوا املاءَ  البِنُت..... َبت َُشَ  َُشَ

 
ِ
 لنَ َیغِس  َیغِسُل  حاِمُد...... ُقبوَر الُشَهداء

 َطَبخُت  َطَبخِت  أنا..... اخلُبَز َصباحا  
 

1.5 

 مهارت درک و فهم ) سه نمره(

 هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید. 9

 َبالُء اإلنساِن فیه الَفَرُس 

 َخرٌی ِمن َجلیِس الّسوء الَفالَحةُ 

 َحَیواٌن َنجیٌب َیعیُش َمَع اإلنساِن و ََیِدُمهُ  اللِسانُ 

 َیزَرُع الَقمَح و ََیِصُدهُ  ُب األَدَ 

  الَوحَدةُ 
 

1 

 متن زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید.  10

فِّ الثَّ طالَِبٌة يف ا زهرا ِط َو ُعمُرها اثنالصَّ نَّ إلی شریاز أِلَ هراَن ِهَي جاءت ِمن ط. َعَشَ  اين امُلتََوسِّ

. َة ُأسبوَعنِی َوحیَدة  ٍة. هي طالَِبٌة َجدیَدٌة يِف امَلدَرَسِة َو َبِقَیت ُمدَّ ٍة إداریَّ يف  والَِدها يف ُمِهمَّ

األُسبوِع الثَّالِِث جاَءت إلیها إحدی َزمیالِِتا باسِم فاطِمَة َو َبَدَأت بِاحلواِر َمَعها . َو َبعَد َذلَِک 

 ادامه سواالت صفحه بعد                                        ُة صدیَقة  َوفییَّة  ََلا.مَ فاطاحلوار صاَرت 

2 



    

 [epyT eTeT] [epyT eTeT] 

                              ؟ِمن ِِتراَن إلی شریاز ءجاَءت زهراالف( ملاذا 

 ؟ءزهرا ب( َکم ُعمرُ 

 ؟ ُء يف أيِّ َصف  ج( زهرا

 ص                                        غ             ءَصدیَقة  لِزهرا صاَرت فاطَِمةُ ج ( 

 مهارت مکالمه ) یک نمره(

 با توجه به تصاویر به هر سوال پاسخ کوتاه بدهید. ) پاسخ به عربی باشد( 11

 الف( َکم َقَلام  هنا؟

َجَرُة؟                                                                      ب( أیَن الشَّ

1 
 
 
 
 
 

15 
 نمره

 نمره شفاهی

 3 روان خوانی 12

 2 مکالمه 13

 

 

 



 بسمه تعالی

 نام.....................................         اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان        شماره صندلی....... کالس        

 14/10/98نام خانوادگی...................        ادراه آموزش و پرورش شهرستان خدابنده       تاریخ امتحان 

 دقیقه 70پدر.............................        امتحان درس عربی پایه هشتم                     مدت امتحان نام 

   

 بارم  ردیف

 مهارت ترجمه )هفت نمره(

 
1 

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

ما به آنها ستم نکردیم اما آنها به خودشان  (1) [ ]ما َظَلمناُهم َولکِن َظَلموا َأنُفَسُهم  _1

 ستم کردند.

 ( هنایت عقل اعِتاف به نادانی است. 1)  1غاَیُة الَعقِل االعِِتاُف بِاجلَهلِ  _ 2

ما با انسان )ها(زندگی و به او )آهنا ( خدمت  (1) َنحُن َنعیُش َمَع اإلنساِن َو َنخِدُمهُ   _33

 می کنیم.

ِم الباِلدِ  _ 4 راعُة َعَمٌل َمِهٌم لَِتَقدُّ  کشاورزی کاری مهم برای پیرشفت کشور است. (1) الزَّ

 انم متنهای ساده را بخوانممن می تو ( 1)  أنا أقِدُر َعَلی ِقراَءِة النُّصوِص البَسیَطةِ  _ 5

َة ُأسبوَعنِی َوحیَدة    _ 6  ارسین به مدت دو هفته تنها ماند. ( 1) َأرسین َبقَیت ُمدَّ

جوعِ کیَعلََ _  7  تو باید برگردی (0.5)  َ بِالرُّ

 
6.5 

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 2

 الف( هَي َطَرَقت باَب َبیتِها

 خانه ایی را می کوبد. او درِ او درِ خانه اش را کوبید.

 ب ( ُأختي َتقوُل يل: یا أخي َأ َأنَت َتقول احلَقَّ ؟

خواهرم به من میگوید: ای برادرم آیا 

 تو حق را می گویی؟

برادرم به من می گوید؟ ای برادرم آیا 

 آنها حق را می گویند؟
 

0.5 

 مهارت واژة شناسی ) دو نمره(

با توجه به تصاویر داده شده نام هریک را از داخل پرانتز انتخاب کرده و بنویسید.)  3

یايضدو کلمه اضافی است. ()   ( اجلَّوال – الُعصُفورُ  _الَفَرُس  _الرَّ

 الریاضي            الجوال   

0.5 



 [epyT eTeT] [epyT eTeT] 

 َولکِن اجلاِهُل کاِذٌب يفالعاِقُل صاِدٌق يف ُقولِِه ادف و متضاد را کنار هم بنویسید.کلمات متر 4

      صادق کاذب ) العاقل واجلاهل(    کالم                          ُمَتضاد: _:       قول  ُمِتاِدف   کالِمِه.

0.5 

 ترجمه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 5

کوُت   ةٌ َو الَکالُم  َذَهٌب السُّ  الَذَهب : طال        الِفَضة : نقره   فِضَّ

0.5 

 کدام کلمه از نظر معنایی با کلمات دیگر متفاوت است. 6

 َنَصَ  َخلَف  خاَف  الف( َرِحمَ 

 َفواکِه َأشجار  َحدائق ب ( ُُشطي
 

0.5 

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) دو نمره (

 فعل ماضی و مضارع را در جمله زیر تشخیص دهید.  7

            َطَلَب : ماضی   َتطُلُب : مضارع(     امُلساَعَدةَ  َتطُلُب ِمنّا ُمساَعَدة  َو َجّديت  َطَلَب  ) َجّدي ما

0.5 

 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع بنویسید. 8

 َلَعبتُم  َنلَعُب  ..... يف ساَحِة املَدَرَسِة َکَل الیَومِ  َنحنُ 

ََصدیَقتي...... إلی باِلدِ    َرَجعنَ   َرَجَعت أمسِ  ک 

 َتعرفنیَ   َتعِرُف  َهل ..... ذلک املَُدِرَس یا أخي

بوا البِنُت..... املاءَ  َبت َُشَ   َُشَ

 
ِ
 َیغِسلنَ  َیغِسُل  حاِمُد...... ُقبوَر الُشَهداء

  َطَبخُت  َطَبخِت  أنا..... اخلُبَز َصباحا  
 

1.5 

 مهارت درک و فهم ) سه نمره(

 به توضیحات آن وصل کنید. هر کلمه را 9

 َبالُء اإلنساِن فیه الَفَرُس 

 َخرٌی ِمن َجلیِس الّسوء الَفالَحةُ 

 َحَیواٌن َنجیٌب َیعیُش َمَع اإلنساِن و ََیِدُمهُ  اللِسانُ 

 َیزَرُع الَقمَح و ََیِصُدهُ  األََدُب 

  الَوحَدةُ 

 ادامه سواالت صفحه بعد

 

1 



 [epyT eTeT] [epyT eTeT] 

 متن زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید.  10

ِط َو ُعمُرها اثنا َعرَشَ .ِهَي جاءت ِمن طهراَن إلی شریاز أِلَنَّ  فِّ الثَّاين امُلتََوسِّ زهرا طالَِبٌة يف الصَّ

َة ُأسبوَعنیِ  ٍة. هي طالَِبٌة َجدیَدٌة يِف امَلدَرَسِة َو َبِقَیت ُمدَّ ٍة إداریَّ . يف األُس والَِدها يف ُمِهمَّ بوِع َوحیَدة 

الثَّالِِث جاَءت إلیها إحدی َزمیالِِتا باسِم فاطِمَة َو َبَدَأت بِاحلواِر َمَعها . َو َبعَد َذلَِک احلوار 

 صاَرت فاطَمُة صدیَقة  َوفییَّة  ََلا.

ةٍ      ؟الف( ملاذا جاَءت زهراء ِمن ِِتراَن إلی شریاز ٍة إداریَّ                          إِلنَّ والَدها يف َمِهمَّ

 إثنا َعرَشَ  ؟ب( َکم ُعمُر زهراء

 يف الصف الثاين املتوسط ج( زهراُء يف أيِّ َصفٍّ ؟

 ص                                        غ            صاَرت فاطَِمُة َصدیَقة  لِزهراء ج ( 

2 

 مهارت مکالمه ) یک نمره(

 سوال پاسخ کوتاه بدهید. ) پاسخ به عربی باشد(با توجه به تصاویر به هر  11

 أرَبعٌ  الف( َکم َقَلام  هنا؟

َجَرُة؟                                                    َعَلی اجلَبَلب( أیَن الشَّ

1 

 نمره شفاهی

 3 روان خوانی 12

 2 مکالمه 13

 

 

 

 


