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 نمره  سواالت ردیف 

 جمله ها و عبارات زیر را ترجمه کنید؟ 1

 (العَرَبیَّهٌ مِنَ اللغات الرَّسمیَّه فی مُنَظَّمة االُمَمِ المُتَّحِدَة1

 الریاضَةَ . أناالعِبُ مُمتازُفی کُرَة القَدَمِ. (أنا اُحِب2ُ

 ( هذا النَّهرُ عَمیق جِداً علیک بالرُّجوع3ِ

 وار مَعَها فی ساحَةِ المَدرَسَةحِبَدأت بال(4

 (ثَمَرَةُ العَقلِ مُداراةُ الناس5
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 آیه و حدیث زیر را به فارسی ترجمه کنید؟ 2

 م عِلماًفکأَنَهُ جاهِلٌت.مَن ک1

 یَشکُر فانمایَشکُرَلِنَفسِه .ومَن2

2 

 ترجمه درست هر عبارت را مشخص کنید. 3

 ( یاری خدا در همبستگی است                 2( دست خدا با جماعت است1            ه لالف:یَدُاللّهِ مَعَ الجماع

     ( کشور به هر شغلی نیاز دارد.         2(کشور به بعضی شغل ها نیاز دارد 1   جاجةٍ إلی کُلِ المِهَن بب: البالُدِ
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 ( رسَوانی ، فَلَرطی ، حَ) شُ           نام هر تصویر را زیر آن بنویسید ) یک کلمه اضافی است(  4
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 است( یکلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید )یک کلمه اضاف 5

 رأی ، جمیل ، خَلف ، قَبیح ، شاهَد

1) .......  = .....  ..                                                 2... )... ...≠........ 
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 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید؟ 6

 الدَّمعب(أسرین بالکُردَیِّةِ بمَعَنی                                          مُبینٍالف( بلسانٍ عَرَبیًّ 
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 در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید ؟ 7

        □ طریق          □ شارع           □ساحَة         □الف: سُمَکةَ 

5% 

 سمه تعالی عربینام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

 كارشناسی سنجش و ارزشيابی تحصيلی متوسطه

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

 دبيرستان غير دولتی دخترانه علوم

      10/89/ 52     تاریخ امتحان :

 دقيقه  00مدت پاسخگویی : طراح سوال :  محمدی رازی

پایه و رشته تحصيلی :هشتم )متوسطه  نام دبير :  

 اول( 

 1تعداد صفحات :  نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : 11تعداد سواالت: 

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

. 

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



 

 

 □ الخَمیس         □الثُالثاء           □ السَّبت          □ ب:الفِضَّة 

 در جمالت زیر مشخص کنید؟فعل های ماضی و مضارع را  8

 الف : نَحنُ ذَهَبنا إلی صَفَّنا 

 ب: أنا أعرِفُ الکلمات 
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 با توجه به جمالت داده شده فعل مناسب را انتخاب کنید؟ 9

 □ نَذهَبُ            □ أذهبُ                                 الف: نحن ...  إلی الجَبَل      

 □ تکتُبُ           □تکتبینَ                             ب:أنت مُوظِفَة ... رسائل اداریة 

 □ تَغسِلَ           □یَغسِلُ                                       ج: هو  ... قُبورالشُهداءِ     

 □ تَقرَأُ               □أقرَاُ                              د: مإذا تَفعَلُ یاوَلَد؟ ... الکتاب  

 □شَربتَ               □اَکَلتِ                                  و:یااُختی هل ... التفاحَة ؟   

 □طرقَتَ              □تَطرُقُ                                ه: أأنتِ ... الباب قبل دقیقتین
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 بط به آن وصل کنید ) یک کلمه اضافی است(هر کلمه را به توضیح مرت 10

 مَودتُ االحیاءِ □                              حُسنُ الخُلُق       

 نِصف الدین □                                         الذَّهَب   

 بَالءُ انسانِ فیهِ □                                الجَهل            

 الوقت مِثلُهُ□                               اللَّسان            

 االُمَّهات

1 

 متن زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید؟ 11

 اِسمی آیالر ، آیالر بالتُرکیَّةِ بِمَعَنی األقمارِ. والدتی طَبیةٌ .هی تَفَحص المَرضی.

 شَهدمدینة والدی مُدَّرسُ الکیمیاء. نَحن نَعیشُ فی مَ

 □ غلط           □صحیح                  الف: آیالر  بالترکیه بمعنی االقمار

 □ غلط            □ صحیح              ب: آیالر تعیش فی مدینة تبریز      

 ج: ماهی مِهنَة وادة آیالر؟       

 د: ماهو مَهنة والد آیالر؟

2 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 12

 ؟             ( کیف حالِک3ِ                             (من أینَ أنتِ ؟  1

 ( ما اسمُ مُعَلّمِتکِ؟4       ( کم صَفاً فی مُدَرسَتکِ ؟           2 

1 

 3 نمره روخوانی ؟ 13

 2 نمره مکالمه ؟ 14

 15موفق باشید                                                                               جمع نمرات                                                                   
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