
 

 سمه تعالیاب

 1397/ 10 /16   تاریخ امتحان: انـوزش وپرورش منطقه تبادکـاداره آم یـعربپاسخنامه   درس: یسؤاالت امتحان

 هشتم  پایه: 9 دـواح – )ع(ان امام رضاـدبیرست  نام ونام خانوادگی:

 دقیقه 45   مدت امتحان: 2   تعدادصفحات: 20  :تعداد سؤال کد دانش آموزی:

 مبار سؤاالت شماره

 (3تا  1 تاالؤحیح در کدام گزینه آمده است؟ ) سترجمه ص
َّ.بادة َّع َّحر َّوالب ََّّالوالدین ََّّه َّجوَّو ََّّف َّصح َّيفَّال ََّّظر َّالن َّ 1

     دریاچه عبادت است.مادر و پدر و آیات قرآن،چهره الف(نگاه کردن در 
   چهره پدر و مادر و دریا عبادت است.قرآن و در  ب(نگاه کردن

                  ها،والدین و رودخانه عبادت است.ج(نظر افکندن در دعا
   د(عبادت آن است که تو به قرآن،چهره والدینت و دریاها بنگری.

5/0 

2 .َّ َّب ه  َّتعمل  َّوَّسوف  ک  َّوالد  َّکالم  َّقبلت  َّأنت 
     الف( تو سخن مادرت را قبول می کنی و به آن عمل می کنی. 

   ل می کنی.ب( تو سخن پدرت را قبول کردی و به آن عم
    ج( تو سخن مادرت را قبول می کنی و به آن عمل خواهی کرد. 

   عمل خواهی کرد. تو سخن پدرت را قبول کردی و به آن د(

5/0 

َّالزرعةَّقال:َّس َّ 3 َّصاحب  عناَّأن  م  َّه.أبدأ َّبجمع َّالفواک َّس 
 . شنیدیم که صاحب مزرعه گفت:رشوع به جمع آوری میوه ها خواهم کرد(الف

   یدم که صاحب مزرعه گفت:رشوع به جمع آوری میوه ها خواهد کرد.شن(ب
  شنیدیم که صاحب مزرعه گفت:رشوع به جمع آوری میوه ها خواهیم کرد.(ج
   شنیدیم که صاحب مزرعه می گوید:رشوع به جمع آوری میوه ها خواهم کرد.(د
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 (5و  4 تاالؤاست؟ )س نادرستترجمه کدام گزینه 
 َّ را به دقت معاینه می کنم. انمرِّضٌة.أفحُص املَرضی ِبدقٍَّة :من پرستارم.بیامر أنا مالف(  4

 َّعمیٌق جداً.علیَک بالرجوع.أ تفهُم؟: این رودخانه عمیق است.تو باید برگردی.فهمیدی؟ هذا النهرُ ب( 
فَّ الرابع:من واردکالس سوم شدم وتو وارد ج(  . ویکالس چهارم می شأناَدخلُت الّصفَّ الثالث وأنَت تدخُل الصَّ
َّ.: من آهنگرم. درها و پنجره ها را می سازم أنا حّداٌد.أصنُع األبواَب و الّنوافذَ د( 
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 َّمیکنی؟؟ : ای دخرت،آیادرآزمایشگاه کار َبِ ختَ أ هذه البنُت تعمُل يف املُ الف(  5
 َّ م.آن رایادبگیری نیازداریمت ومااسما  ها: عربی زبان دینإلی تعلُّمِ  دیننا و نحُن بحاجةٍ  لغةُ  العربیّةُ  ب(
 َّ لُِکلِّ َشیٍء طَریٌق و طَریُق الَجنَِّة الِعلُم: هرچیزی راهی دارد، وراه بهشت دانش است.ج( 
ََّّراجمع می کنی یاباخواهرت؟َک؟ : آیاتوبه تنهایی چوب هااُختِ َمَع أم  َوحَدکَ  أَ أنَت تجمُع األخشاَب د( 
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 (7و 6 تاالؤکدام گزینه آمده است؟ )س ترجمه صحیح فعل مشخص شده در
 ؟            واِجبايت تکتب َّ فاطمة ، هلیا علُ  6

  یسمد( می نو                   ج( نوشتی                   نویسد می ب(               الف( می نویسی        
5/0 

هل تعلمین َّ هل یا اُختي،  7     ِة؟   َمعنَی اآلیات ِ و األحادیث ِ السَّ
 ستیداند(             ج( می فهمی                        دانی می ب(                       داندالف( می    
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 (10تا  8 تاالؤاست؟)س صحیحنگارش کدام گزینه 

8 
                .       عن الَفرَِس  البنُت یَبحثُ هذه ب(           ها.             بیتِ  ةِ إلی ساحَ  تذهبینَ  مریمُ  الف(

َّ يف حیايت.  ث ُ عن طریِق الجنَّةِ بحَ د( أنا أ           بیَّة کثیرا ً.      ج( اإلیرانیُّون َخِدمن َ اللّغة الَعر 
5/0 

9 
              . فِّ   ب(تَخرُج الولُد مَن املدرسة برسعٍة .            الف( املعلّموَن َخرجَن من الصَّ

َّ د(البنتاِن تشکریَن والَدهام.                         ج(یا محّمُد ،ملاذا تلعُب يف الّشارِع؟
5/0 

 

 



 

 

10 
رِس الجدید. تسأُل الف(    َمعاً. ب( البنتاِن رَِجعا إلی بیِتِهام          املعلّمُة ِمن تِلمیذاتِها َعِن الدَّ

َّ ُب.د( الجاهُل یَکِذُب و العاقُل تکذِ          ادم.         نَرِجُع إلی بالدي يف األسبوِع الق َسوَف ج(أنا 
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 (13تا  11 تاالؤاست؟ ) س ناهماهنگکدام گزینه با بقیه 
 5/0 َملَکَ د(        ج( َمریضة       ب( َمکتَبَة               الف( َمدرسة                 11

 5/0َّج( یَوم                د( اُسبُوع                ب( َسنَة                   قََمرالف(      12

 5/0 د( سائق ج( بائع                     ب( َحلوايّن                       ریاَضةالف(      13

 (16تا  14 تاالؤجای خالی است؟ )سبرای  مناسبکدام گزینه 
 5/0 الطّالبةأیَّتها ( د        لطالبة   اج( أیُّها       الطالب          ب( أیُّها الف(یاطالُب     ظیَن القرآَن جیِّداً؟  ..... هل تحف 14

 5/0 (  یَعَمُل د    صنُع    تب( تَعَمُل          ج( سوَف         َسیصنعُ هو نّجار. ........ يف املصنعِ کُرسیّا َخَشبیّا .   الف(  15

ِک؟       16  5/0 یَأيت-(تأيتد              تَأيت-یَأيتئتُم          ج(جِ -أيت       ب(جاءت-الف(تأتینَ      هل..... أبوِک؟ وهل ..... أمُّ

 االت تشریحی(ؤ)س
َّجمالتَّزیرَّراَّترجمهَّکنید. 17

 ردند،مانند معلم و فروشندهکصاحبان شغل ها را یاد دانش آموزان     (25/1)الف( الطُّالُب ذَکروا أصحاَب املَِهِن کاملَُدرِِّس و البائِعِ .

 کردند ستمن ا ستم نکردیم ولی آنها به خودشاما به آنه                          (1)ب( ماظَلمناُهم ولِکن ظَلموا أَنُفَسهم.

ة .  سکوت طال وسخن نقره است                            (75/0)ج(الّسکوُت َذَهٌب و الکالُم فضَّ

3 

َّبنویسید.معنیَّکلامتَّمشخصَّشدهَّرا 18
بین َّب( القرآُن ِبلِساٍن عريبٍّ                    پایان   الَعقِل االِعرتاُف ِبالَجهِل.َّغایة َّالف(   آشکار  .م 

صابیح َّد( الُعلامُء                        گویاجاِهٌل.          هک أن َّف ََّمن کَتََم ِعلامً، ج( َّهاَّچراغََِّّض.األر  م 

 

2 

َّ(َّ≠=َّ،ََّّ)کلامتَّمرتادفَّوَّمتضادَّراَّمعلومَّکنید. 19
 آِخرَّ=هایة نِ             َوراَء             َّ=َخلَف                  رأی         َّ=شاَهَد               رِشاء      َّ≠بَیع   

1 

َّاسخَّکوتاهَّدهید.پبهَّپرسشَّهایَّزیر 20
 ..و. –هندس م –حلوانّی  –مدرّس          يف املُستَقبَِل؟  الف( ماذاَستَصیرُ 

َّعرشة أربعة               ب( کَم ُعمُرَک یا عزیزي؟ 
1 

 پاسخنامه سواالت تستی

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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                 ب

                 ج

                 د
 
 
 
 

 تجدید نظر پس ازرسیدگی به اعتراضات تصحیح دوم تصحیح اول

 باحروف باعدد باحروف باعدد باحروف باعدد

      

 امضاء –نام ونام خانوادگی مصحح اول 

 
 امضاء –تجدیدنظرکننده نام ونام خانوادگی  امضاء –نام ونام خانوادگی مصحح دوم 

 


