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 مشهد 4اداره آموزش وپرورش ناحیه 

 امتحانات نوبت دوم 

 

 ........................:نام و نام خانوادگی          

 ............................... :شماره صندلی 

 هشتم عربی:نام امتحان

  1متوسطه– هشتمپایه  :رشته -پایه

 803-802-801: شماره کالس

  3:تعداد صفحه

 

 )نمره7(ترجمه مهارت 
 )نمره 5/6.(به فارسی ترجمه کنیدحکمتها وعبارت هاي زیر را-)الف

                 .ٌ..........................................                                                                                 انّما المومنونَ اخوة-1

 ...................................مجالسۀالعلماءعبادة-2

        ..............................................                                                                               اضاعۀالفرصۀغُصۀ-3

 .....................................النساءیجلبنَ الطعام َوالخبزَ-4

..........................................                                                                                   الغزالۀالصغیرةشاهدت عصفُوراً.-5

 .................................نحنُ نذهب بِالحافلۀِ-6

7-مالمرضیالم صفحی رّض                                                                                         ...........................

 ................................عندك منشفَۀوفرشاة-8

 )            نمره 5/0. (ترجمه درست را انتخاب کنید-)ب

1-علمواَنتم التعلمونَ واهللا ی. 

 □. وخداوند می داند وشما عمل نمی کنید-ب                □وخداوند می داند وشما نمی دانید -الف

 .اَنتُم نَصرتُم اَصدقاءکُم-2

 □شما دوستان را یاري می کنید  -ب                      □ شما دوستانتان را یاري کردید-الف

 )نمره2(مهارت واژه شناسی

 )نمره 5/0(.نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید-)الف

 

   1-............  2-.............                                     

 به نام داناي توانا
 دقیقه 60:مدت پاسخگویی

 03/94/ :  تاریخ امتحان 

 خسروي آقاي:نام دبیر

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 



 ٢

 )نمره/ 5)  (یک کلمه اضافی است.(کلمات مترادف ومتضاد را دو به دو کنار هم بنویسید -)ب

 )قادم-جاء-شراء-أتی-بیع(                                    

                               .......≠............=............                    ........ 

 )نمره 5/0.(ترجمه ناقص عبارت زیر را کامل کنید -)ج

 .است.......... در امتحان................. هل الجوالُ مسموح فی االمتحانِ؟آیا

 )نمره 5/0(نگ است؟کدام کلمه با بقیه ناهماه-)د

 □   فضۀ                         □سروال                       □فستان              □قمیص          

 □طباخ                           □      جار                     □      حداد            □    موظف      

 )نمره2(مهارت شناخت وکاربرد قواعد

 )نمره 5/0(فعل ماضی ومضارع را در جمله زیر مشخص کنید-)الف

 ...............فعل مضارع................فعل ماضی    ←زمیلُک لَبِس َمالبس خریفیۀفلماذا انت التلبس؟   

 )نمره 5/1.(فعل ماضی ومضارع مناسب را انتخاب کرده ودر جاي خالی قرار دهید -)ب

 )عملنا  -عملت  (فی المصنع ِ................نحنُ -1

 )کتبا-کتبتا.   (درسهما...............ومریمفاطمۀ-2

3- وفی األسبوعِ القادم...........أنا سالی بلدي ف).أرجِع- رجعت( 

 )ننظرُ-ینظرُ.(الی الیمینِ والیسارِ ثم یعبرُ الشارع..............العاقلُ -4

 )یلعبونَ-تلعبونَ..(القدمکرة.................انتم -5

 )            یعملنَ-تَعملنَ .(فی المختبرِ..................هنّ-6

 )نمره3(مهارت درك وفهم
 )نمره 1.(پاسخ مناسب را انتخاب کنید-)الف

 )األول،الرابع.(جائزةذهبیۀ.................للفائز -1 

 )حادي عشر،الثانی عشرال.(، شهر بهمنالسنۀِفی .............الشهرُ -2

 )الغداء،الفطور.........(طعام الصباح ِ،-3

 )المحافظۀ،المکتبۀ.......(مجموعۀمن المدنِ-4



 ٣

 )نمره 1(درك مطلب-)ب

 .متن زیر را بخوانید سپس به سواالت پاسخ کوتاه دهید

واَما والده السید علوي مهندس » عالمۀ«هو طالب مودب اسم مدرسۀِ مهدي.مهدي طالب  فی الصف الثامنِ  

والدة ُمهدي  اسمها مریم ،هی طبیبۀ ٌوتفحص المرضی فی .هو رجلٌ منظم .زراعی فی مدینۀِ مشهد 

المستوصف. 

 من هو مهندس زراعی ؟-1

2- مهدي ؟درسۀِ مما اسم 

3- صرضی  ؟والدةُ أینَ تفحمهدي الم 

 هل  مهدي ٌفی الصف السابعِ؟-4

 )نمره 1.(مشخص کنید)غ(و)ص(درستی ونادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت  با -)ج

 .(.......)ِاالنسانِ صحۀ،شیءلحفظ المنشفۀ-1

 (.........) الکاظمیۀِفی )علیهماالسالم(مرقد االمامِ السابعِ والتاسعِ -2

 (.........) السنۀِ فصولِبدایۀُالصیف،فصلُ االزهارِ و-3

 (..........)،اُم ّاألبِ الجدة-4

 )ا نمره(مهارت مکالمه                                                            
 

 )یک یا دو کلمه(به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهید

 

 اد اُسرتک ؟کَم عدد اَفر-1

 

 هل المرقد االمام الثامنُ فی مدینتک ؟-2

 

 کیف وصلت الی  مدرستک ؟-3

 

 موفق باشید                 متی تأکلُ الغداء ؟-4

 )نمره 15جمع بارم (                                                                                                 



 ٤

 

 »پاسخنامه« 

 ):                                                                                                         نمره7(مهارت ترجمه

تلف کردن فرصت اندوه  -3/همنشینی با دانشمندان عبادت است -2/فقط مومنان برادرند -1:ترجمه جمالت-الف 

 آهوي کوچک گنجشکی را دید-5/زنان غذا ونان می آورند -4/است

 حوله و مسواك داري-8/پرستار بیماران را معاینه می کند -7/ما با اتوبوس می رویم -6

 الف گزینه -2                    الف گزینه -ا:یدترجمه درست را انتخاب کن-ب

 )نمره2(مهارت واژه شناسی

 الطائرة:هواپیما:2شاي                         نام تصویر:چاي:1نام تصویر)الف

 أتی ،جاء:کلمات مترادف/          بیع وشراء :کلمات متضاد-)ب

 مجاز-تلفن همراه : ترجمه قسمت ناقص-)ج

 جار/    فضۀ:نگ بترتب عبارتند ازکلمات ناهماه-)د

 )نمره2(مهارت شناخت وکاربرد قواعد

 ال تلبس:فعل مضارع/لبس                    :فعل ماضی-)الف

 یعملن-6تلعبون    -5ینظر   -4أرجع   -3کتبتا -2عملنا  -1-)ب

 )نمره3(مهارت درك وفهم

 لمحافظۀا-4االفطور           -3الحادي عشر     -2االول   -1-)الف

 ال-4/فی المستوصف -3/ ۀعالم-2/السید علوي -1:درك مطلب-)ب

 ص-4غ         -3ص 2غ    -1-)ج

 )نمره1(مهارت مکالمه

 جواب ها اختیاري وآزاد است

 


