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مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار
امتحان عربی نوبت اول پایه :هشتم  -دبیرستان شهید فهیمی نوق(متوسطه اول)
نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان  01 :دقیقه

ردیف
0

طراح سئوال :رحمان پور

شرح سئوال

بارم

سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف  :العلم خزائن ُ و مفتاحها السوال ُ .

2
ب  :اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه.
ً
علما فکانه ُ جاهل ُ .
د :.من کتم

ج  :العقل حسام قاطع ُ .
2

تعدادصفحات2:

تاریخ :

0931/01/

مهر آموزشگاه

4/5

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف  :ذلک الالعب ُ فائز ُ ./5 .
ب  :نحن بحاجة الی تعلم اللغة العربیة./55 .

ج  :الزراعة عم ُ
ل مهم لتقدم البالد./5 .

ح  :بقیت مدة اسبوعین وحیدة./5 .

د  :فیر جع الی والدته ویبحث ُ عن الحل"1" .

و  :هذه المراة تغسل قبور الشهداء./55 .

ز  :و جعلنا من الماء کل شی حی./5 .
9

4

0/5

ترجمه ناقص را کامل کنید.
الف  :ادب المرء خیر من ذهبه.

ب  :هذه البنت ُ تعمل فی المختبر .

ادب آدمی بهتر از ...............اوست.

این دختر در .................کار می کند.
0/5

ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
ً
صفنا.
الف ) نحن ذهبنا الی
 - 1ایشان به کالسهایشان رفتند □ ما به کالسمان رفتیم □
ب ) انت سوف تفحصین المریضة.
 - 1تو بیماران را مالقات خواهید کرد.
 -2تو بیمار را معاینه خواهی کرد.

1

کلمات مترادف و متضاد را با عالمت  = #مشخص کنید(یک مورد انتخابی).
اب ........والد

0

بستان ......حدیقة

حزن .....فرح

کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را به فارسی ترجمه کنید.

بیع  .....شراء

1
شاهد .....رأی
0/5

فی االسبوع الثالث فی یوم السبت جاءت الیها احدی زمیالتها.
7

کدام کلمه باسایر کلمات ناهماهنگ است؟
 -1بقره □
 -2شعرن

8

فرس □
□

العبون □

مهنة □
فاعلین □

0/5
غراب □
مدرسات□

نوع فعل ها ( ماضی و مضارع) را در جمالت زیر معین کنید.
 - 1انا دخلت الصف الثانی و انت تدخل الصف االول.

0/5

9

1

در جای خالی فعل مناسب قرار دهید.
 -1أأنت .................الباب قبل دقیقین.
 -2أأنت  ................االخشاب ام اختک.
 -3انا سوف ............الی بالدی فی االسبوع القادم.

طرقت □

10

تجمع ُ □

ُ
جعلت □

ارجع ُ □

ننظ ُر □

ینظر ُ □

 -4العاقل .................الی السیار و الیمین ثم یعبرالشارع.
متن زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.

ُ
یجمع □

تطرق ُ □

قال الطالب:انا احب بیع الکتب الن الکتب کنو ُز و قال رسول اهلل(ص) عنها«الکتب بساتین العلماء»و

2

الطالب ذکروا اصحاب المهن المختلفة:و ایضاء ذکروا بان هذفنا من انتخاب الشغل خدمة الناس لهذا کل
مهنة مهمه علی عقیدتهم و علینا باحترام کل المهن.
 ماذا قال النبی( ص )حول الکتب؟ ما هو الهدف من انتخاب الشغل؟ ای شغل مهم برایک؟ در متن باال یک فعل و یک اسم جمع مکسر پیدا کنید.11

./5

در جای خالی گزینه مناسب را قرا ر دهید( .الطیبة – الفالحة – الشرطی)
الف )  ...............یحفظ االمن فی البالد.
ب ) ...................تفحص المرضی بدقة.

12

./5

به سواالت پاسخ مناسب و دلخواه دهید.
من این انت؟
ماذا فی یدک؟

13

./5

در جای خالی کلمه پرسشی مناسب قرار دهید ( .ما – من – لماذا – این – کم)
الف).....................تذهب الی المکتبة ؟ للمطالعة.
ً
صفا فی مدرستک ؟ سبعة صفوف.
ب).......................

14

کلمه مناسب رااز داخل پرانتز انتخاب و در جمله مربوطه قرار دهید(.الجندی – اللسان – الذهب – الجهل)

0/5

 - 1بالء االنسان فی . ..................
 ...................... - 2موت االحیاء .
با عدد
نمره ورقه:
نام دبیر و امضاء:

با عدد
نمره تجدید نظر

با حروف
تاریخ :

نام دبیر و امضاء

با حروف
تاریخ :

«أرجوکم من اهلل التوفیق»

