باسمه تعالی
سؤاالت امتحانی درس :عربی
دوره :متوسطه
دی ماه

تاریخ امتحان :

 ۵۹/۰۱/ساعت امتحان :

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

پایه :هشتم

نام دبیر:آقای محقق

مدیریت آموزش و پرورش برخوار
آموزشگاه نوایی

مدت امتحان  ۰۱:دقیقه
نام و نام خانوادگی :

الف) جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

/۹

 – ۰یَدُاهللِ مَعَ الجَماعَه.

۰

 – ۲وَ مَن شَکَرَ فَانَّما یَشکُرُ لِنَفسِه.

/۹

 – ۳زَکاه العِلمِ نَشرُهُ.

/۵۹

 – ۴السُّکوتُ ذَهَبٌ و الکَالمُ فِضَّةٌ

/۹

 – ۹العِلمُ خزائنُ وَ مَفاتیحُها السُّوالُ.

/۹

 – ۰فی امانِ اهلل ,مَعَ السالمه.

/۹
/۹

 – ۵اللُّغَه العَرَبیَّه مِنَ اللُّغاتِ العالمیَّة

/۹

 – ۸أسرین طالبةُ فی الصَّفِ الثّانی.

۰

 – ۵والدی فی مهمَّةً اداریَّةٍ.
 – ۰۱انا اُحِبُّ بَیعَ الکِتاب لِأنَّ الکُتُبُ کنوزُ

/۹

ب) ترجمه درست را انتخاب کنید.
 – ۰فَجاءَ أِخوة یوسفَ فَدَخَلوا عَلَیه فَعَرَفَهُم.
الف .پس برادر یوسف آمد و داخل شد و یوسف او را شناخت ب .پس برادران یوسف آمدند و پیش او رفتند و او آنها را شناخت .
 – ۲یَخافُ الفَرَسُ وَ یَسألُ بَقَرَةٌ جَنبَ النَّهر.
الف.اسب ترسید و گاوی کنار رودخانه از او پرسید.

ب .اسب می ترسد و از گاوی کنار رودخانه می پرسد.

ج) نام هر تصویر را به عربی کنار آن بنویسید.

۰

ح) کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.

/۹

یسار /شاهَدَ  /بارِد  /غَدَاً  /رأی  /أمس

ت) کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید0
« انَّ العِلمَ حیاةُ القلوبَ و نورُ االبصار»

ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺍﯾﯽ
navaeeschool.ir
@navaeeschool

..................=...................

..................#................
/۹

/۹

پ) کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است.
الف.أُسبوع
ب .تُفّاح

خُبز
اِبتِسام

شَهر
عِنَب

سَنَة
رُمّان
/۹

ث)فعل ماضی ومضارع را در این جمله تشخیص دهید.
نَجَحنا فی المسابقة و نَذهَبُ لِأخذِ الجَوائز.

۰/۲۹

ذ) در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.
الف .أ اَنتِ  .................بِجَمعِ الفَواکِهَ قبلَ یَومَینِ؟

بَدَأ

ب .أَخی  ...................ذلکَ الوَلَدُ.

بَدَأتِ

عَرَفَ

عَرَفنا

یَذهَبُ

تَذهَبینَ

د .أنا .....................الی صَفّی بَعدَ دَقیقَتَینِ.

تَرجِعُ

أرجِعُ

ت .هو  ..................کَالمَ الوالِدین.

یَسمَعُ

نَسمَعُ

پ .نحن  .................الجَبَلَ.

تَصعَدُ

ج .أَ اَنتِ  ..................وَحدَکِ یا اُختی.

نَصعَد

د) در جاهای خالی یکی از کلمات داده شده را بنویسید (( .بِسهولَةٍ – النّاسُ – فِعلِهِ – کَثیرةٌ – مَصاب))
الف .غَضِبَ الجاهِلُ فی قولِه غَضِبَ العاقِل فی . .........................

۰

ب .اَلکَالمُ کَدَّواءِ  .قَلیلُهُ یَنفَعُ وَ  ......................................قاتِلٌ.
ج .ال یَشکُرُ اهللَ مَن ال یَشکُرُ . .................................
د .اَلعُلماءُ ..................................................األرضَ.
ر) پس از خواندن متن زیر به پرسش های آن پاسخ کوتاه بدهید.
((صادق))طالِب فِی الصَف التالیِ المتوسطِ .له اخ اسمه ((کاظم)) و اخت اسمها ((معصومه)) .کاظم اًکبَرُ مِنهُ .هوَ فِیِ الصَّفَّ الثّالِثِ .معصومةُ صَغیرَةٌ .هیَ التَذهَبُ
اٍلَی المَدرَسَةِ .صادقٌ یَذهَبُ اٍلَی المَدرسَةِ مَعَ أخیهِ .والِدُ هذِهِ االُّسرَةِ مُدَرُّسُ الکیمیاءِ وَ والِدَةُ هذِهِ االُّسرةِ طَبیبَةٌ .هُم أُسرَةٌ ناجِحَةٌ .بَیتُهُم بَعیدٌ عَنِ المَدرَسَةِ.
الف.مَا اسمُ أُختِ صادق؟

ج .مَن فِی الصَّفِ الثالث ؟

ب .ما مِهنَةُ والِدِ صادق؟

د .هل بَیتُهُم قَریبٌ مِنَ المَدرسةِ؟

ز) درستی و نادرستی هرجمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.

۰

۰

الف.التُّفّاحُ مِنَ الفَواکِهِ اللَّذیذَةِ.

ص(

)

غ(

)

ب.القَمَرُ کَمِصباحٍ فی سَماءِ اللَّیلِ.

ص(

)

غ(

)

ج.لَیسَت کُرَةُ القَدَمِ ریاضَةً مَحبوبةً عِندَ األوالدِ.

ص(

)

غ(

)

د.الحَدّادُ یَطبُخُ الخُبزَ وَ الخبّازُ یَصنَعُ األبوابَ وَ النَّوافِذَ.

ص(

)

غ(

)

ک) با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
ما ذلکَ؟

مَن هو ؟
۰

