
 

 انم و انم خانوادگی : 

                                                                                                                   انم کالس : هشتم                                                                                                                   انم پدر :  

 انم دبیر : خانم میراحمدی

 ریت آموزش و پرورش شاهین شهردیم

تحصیلی
 کارشناسی سنجش و ارزشیابی 

 اه ندای معلمآموزشگ

 دقیقه    70 : مدت امتحان                                                                  ، زبان قرآن انم ردس : رعبی   

 1401/10/13:  اترخی امتحان                                                                                                          شتم  پاهی : ه 

                                                               1صفحه :    

 1401-1402سال تحصیلی : .............. ماه           .

 3 تعداد صفحه :  ی :                      شماره دانش آموز

 جمع با حروف             نمره شفاهی ـ عملی                          نمره کتبی

 خانوادگی مصحح :                       امضانام و نام 

 بارم واژه شناسی مهارت ردیف

 کلمه اضافه است ( خاب کنید و زیر آن بنویسید . ) دونام هر تصویر را از میان کلامت داده شده انت 1

 « ـ حاِفلَة  ض ـ ُعصفورُمَمر  ـ ُخبز »                                                
                                                                    

 

 
 
                                       .............. .                            ................ 
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 مشخص شده را ترجمه کنید : فقط کلامت 2

            .املُستَقَبِل  ِمهنَةِ ب( َدرُس الیَوِم َحوَل                                    األرِض . َمصابیحُ اَلُعلاَمُء  الف(

5/0 

 کلمه اضافه است ( بنویسید : ) دو ادف و متضاد را در کنار همامت مت کل 3

  « بُستان ، قاِدم ، یَکِذُب ، َحدیَقة ، شاَهدَ ،  یَصُدُق »                                        

                  ................ .... =.........     ....                            .................. ≠ ................... 
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 در هر ردیف کلمه ناهامهنگ را مشخص کنید : 4

 طَریق          رِسالَة            شارِع         الف(  ساَحة

                         َسنَةَشهر                        حاِفلَةب(  أسبوع          
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  مهارت ترجمه 

 زیر را ترجمه کنید : آیات و احادیث 5

ا یَشُکُر لِنَفِسهِ الف(   . َو َمن یَشُکر فإَّنم

 . غایَُة الَعقِل االِعِتاُف ِبالَجهلِ  (ب

  قاِطٌع .ُحساٌم  لَعقُل اَ (  ج

2 
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  2صفحه :                                                                                                                                                                                        انم ردس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             انم و انم خانوادگی :                                  

 : جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید 6

 . الف( اإَلیرانیّوَن َخَدموا اللَُّغَة الَعَربیمَة کَثیراً 

 . ب( أنا أقِدُر َعلَی ِقراَءِة النُّصوِص البَسیطَةِ 

ِم الِبالدِ ج(   . الز راَعُة َعَمٌل ُمهٌم لِتََقدُّ

 .  الَفرَُس ذلَِک النمهَر ِبُسهولَة  ( یَعُبُ د

 والَِدتی َستَطبُُخ طَعاماً لَذیذاً . (ن

5/4 

 ترجمه درست را انتخاب کنید : 7

 َهل أنَت تَجَمُع األخشاَب أَم أُختَُک تَجَمُع ؟ ـ1

 خواهرت جمع میکند؟ آیا تو چوب ها را جمع میکنی یاالف( 

 جمع میکند؟            آیا تو چوب ها را جمع کردی یا مادرتب(  

  .َعلَینا ِباحِتاِم کُل  املَِهن ـ 2

 ما باید به همه شغل ها احتام بگذاریم .                ( ب     الف( بر شام الزم است به هر شغلی احتام بگذارید .        

5/0 

  و کاربرد قواعدمهارت شناخت  

 را مشخص کنید : و مضارع زیر فعل های ماضی جملهدر  8

 أَنَت قَِبلَْت کَالَم والِِدَک َو اآلَن تَعَمُل ِبِه .ــ 
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 را انتخاب کنید : برای جای خالی گزینه درست 9

   َصِعدنا               نَصَعدُ                             .        َسوَف .............. الَجبََل بَعَد یَوَمیِن  نَحنُ الف( 

 أبَحُث                یَبَحثُ                       .                 أنا .............. َعن طَریِق الَجنمِة يف َحیاتیب( 

  تَذَهبینَ               تَذَهُب                              ؟       ............. إلَی املُختََبِ َوحَدکِ  ، َهل ج( یا أختی

 رََجْعنا                نَرِجعُ                         .                        أمِس  .......... إلَی البُستانِ ..... د( نَحنُ 

  یَلَعُب                 تَلَعُب                                                        . ن( هذا الَولَُد ............ ِبسیّارَتِهِ 

بَْت                                                                   . .. املاَء .......... ی( هی بَت                ََشِ   ََشِ
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 3صفحه :                                                                                                                                                                                        انم ردس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             انم و انم خانوادگی :                                 

  مهارت درک و فهم 

10 

 
 (اضافه استیک کلمه در ستون ب ) د :وصل کنی« ب»رتبط با آن در ستون را به کلمه م« الف»هر کلمه از ستون 

 «ب »                          «                        الف »                             

 الل سان                                          َعَدُد أیّاِم األسبوعِ                         

 الُخلُقُحسُن                                          باَلُء اإلنساِن فیه                        

 َسبَعة                                               فاکَِهٌة لَذیَذةٌ                          

 مان الرُّ                                                 قُت ِمثلُهُ اَلوَ                          

َهب                                                                                                               الذم

1 

 : های زیر را بر اساس واقعیت مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت  11

  غلط                صحیح                              . یَفَحُص املَرَضی الَحلوانیُّ  الف(

  غلط                صحیح                                  . ( الُکتُُب بَساتیُن الُعلاَمِء ب

5/0 

 منت زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید : 12

ِط . هي جاَءْت ِمن »  ف  الثّاين املُتََوس  ة  إداریمة  . إسُمها « طهران»إلَی « َسَننَدج»أرسین طالِبٌَة يف الصم  أِلنم والِدها يف ُمِهمم

 

مع . بیُت أرسین يف ساَحِة خراسان .  ِبالُکردیمِة ِِبَعنَی الدم

 ؟ «طهران»الف( لاِمذا جاَءْت أرسین إلی 

                                           ؟  أرسین( يف أي  َصف  ب

    : با توجه به منت جمله های درست و نادرست را معلوم کنید

 صحیح             غلط                            .    «إصَفهان » الف( جاَءْت أرسین ِمن َمدینِة 

مع                      صحیح             غلط                       .                     ب( أرسین ِبالُکردیمِة ِِبَعنَی الدم
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  مهارت مکامله 

  با توجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید : 13
 
 
 
 

یاَضة ؟                         ..؟ ............ الرمُجلَمن هذا       ........              ........ما اسُم هذه الر 

1 

 «موفق باشید »                                                                                                                                                   
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