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 دقيقه     :زمان                                     غير دولتي ابوريحان مدرسه                             یسيدعلي حسين: نام دبير

  هشتمعربي                                                    8/  : كالس
 2 :تعدادصفحه                                          دوره ی اول متوسطه                                                             

             97-98سال تحصيلي                                                             
 نمره 11تاپايان  1ازصفحه 1از درس  سؤالها رديف

 ترجمه 

 .جمالت زیررابه فارسی ترجمه کنید 1

 المُؤمِنُ قَلیلُ الکَالم وَکَثیرُ العَمَلِ(1

 .الخُسرانَمَن زَرَعَ العُدوانَ،حَصَدَ  (2

 .اولئکَ األُمَّهاتُ،صابِراتٌ (3

 .آفَةُ العِلْمِ، اَلنِّسیانِ( 4

4 

 .ترجمه ناقص راکامل کنید 2

 . رضَا اهللِ فی رِضَا الوالِدینِ

 .است............... خشنودی خدا درخشنودی 

1 

 .ترجمه صحیح راانتخاب کنید 3

 .إذامَلَکَ األَراذِلُ،هَلَکَ األَفاضِلُ

 □.هروقت بدی حاکم شود خوبی نابود می شود( الف 

 □. هرگاه فرومایگان به فرمان روایی برسند،شایستگان هالک می شوند( ب 

1 

 .اشتباه ترجمه فارسی را اصالح کنید 4

 .هذانِ اَلْجَبَالنِ مُرتَفَعانِ

 .این کوه،مرتفع است

1 

 واژه شناسی

 .کلمه ناهماهنگ رامشخص کنید 5

 □رُمّان                   □غُراب                           □عِنَب                     □تُفّاح 

1 

 .(یک کلمه اضافی است.)مترادف یامتضاد کلمات راازمیان کلمات داده شده انتخاب وجلوی هریک بنویسید 6

 (أَمس  –کَبیر  –لُغَة - عَداوَة )

 ........             ≠صَغیر .........                 =عُدوان..........                   ≠غَداً 
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 .موارد خواسته شده رابنویسید 7

 .........←«   قادر»جمع                              ..........  ←« عالمینَ»مفرد

 

2 



 

 

 .مفرد جمع های زیر رابنویسید 8

 .................حَقائب                               ............           عُلَماء

2 

 .راانتخاب کنید ناهماهنگگزینه  9

 □رَجُالنِ                       □أشجار                         □فَواکِه                     □حَدائق 

5./ 

 .ترجمه درست راانتخاب کنید 11

 (□دوستی      □دشمنی )عُدوان(                                     □فروشنده      □سرد)بائع 

1 

 .ژه مشخص شده راترجمه کنید فقط وا 11

 ).....................(    .اَلسّوقِأَنْتَ وَجَدْتَ حَقیبَةَ أَسْوَدَ فی 

1 

 شناخت وکاربرد قواعد

 .گزینه ی مناسب راانتخاب کنید 12

 □هذانِ            □هاتانِ .        الشَّجَرَتانِ جَمیلَتانِ.........

5./ 

 .درجمله زیر کدام فعل ماضی است 13

 .............       ←ماضی .        أَنا دَخَلتُ الصَّفِّ الثّانی

5./ 

 .غلط مشخص شده رااصالح کنید 14

 . )..................(     درسَها قَرَأَتْ هُوَ

5./ 

 مکالمه

 .پاسخ کوتاه دهید 15

 .............      مااسمُکَ؟( الف

 ..........مَن هُوَ مُدَرِّسُکَ؟( ب
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 درک وفهم 

 کدام مورد صحیح است؟« اُمُّ اَلْأَب » درمورد  16

 □اَلْمَدرسة                     □جَدَّة                    □اَلحَدیقَة                   □حِوار 

5./ 

 .درستی یا نادرستی جمله زیر رابراساس واقعیت مشخص کنید 17

 □غلط               □صحیح .                 اَلْوَلَدُ الصّالِح، فَخرٌ لِلوالِدَینِ

5./ 
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