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 شماره صندلی  مشخصات آزمون مشخصات  دانش آموز

 
 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

  (متوسطه دوره ی اول2دبیرستان فرزانگان)  

 هرستان  نورآبادش

 10/1401/  19تاریخ  امتحان :    نام درس : عربی نام :

 ضاییرنام دبیر :  دقیقه 60مدت امتحان :  نام خانوادگی :

 اولنوبت آزمون :  8ساعت برگزاری امتحان:  هشتمپایه :  

 نمره نمره ( 7سؤاالت عربی / صفحه اول  ) مهارت ترجمه  ردیف

1 

 جمله های عربی داده شده را به فارسی روان ترجمه کنید.

 . (/75الف( اإَلیرانیّوَن َخَدموا اللَُّغةَ الَعَربیَّةَ َکثیراً. ) 

 ( 1نََعم أَصنَُع. )  ُکرسیّاً ؟ تَصنَعیَن  ب( َهل 

ٌض  ج(  (1. )اَلسَّیَدةُ َسعدي ُمَوظَّفَةٌ َو َزوُجها ُمَمرِّ

 ( ./75) الُمسابِقَِة. َعلََم إیران فِي َرفَعَ  د( اَلّّلِعُب الفائُِز ،

 (1قادروَن َعلی قِراَءِة النُّصوِص البَسیطَِة. ) أنتُم ه( 
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 کنید.آیه وحکمت داده شده را به فارسی ترجمه 

 ( .  ( 1الف( َو َجَعلنا ِمَن الماِء ُکلَّ َشیٍء َحيٍّ

 (1ب(  اَلَغریُب ، َمن لَیَس لَهُ َحبیٌب . )

 

2 

3 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

 الف( َسأصیُر ُشرطيٌّ  فِي الُمستَقبَِل.   

                          می شوم.  در آینده  پرستار  (1

     خواهم شد. پلیس در آینده  (2

 

 .الّسوءِ  َجلیسِ  ِمن َخیرٌ  اَلَوحَدةُ ( ب    

                   ( تنهایی بهتر از همنشین بد است.  1

  ( همنشین بد بهتر از تنهایی است.  2 

5/. 

 نمره ( 2) مهارت واژه شناسی  

4 

 با توجه به جمّلت  داده شده ، لغت مناسب هر تصویر را انتخاب کنید.

 بَِر بِِدقٍَّة.  الف . یَطبُُخ الطَّباُخ  طَعاماً لذیذاً لَنا .                                               ب.اُختي تَعَمُل  فِي َهذا الُمختَ     

                                         

5/. 

5 

 و در جای مناسب بنویسید. متضاد ومترادف را در متن زیر پیدا کنید

ُجُل  ُجُل یَکِذُب.؛ َعلِمُت أَنَّهُ َجَدٌل بَیَن البائُِع َو الرَّ  فَفَِهمُت أَنَّ البائَِع یَصُدُق  والرَّ

  =  ) .........................   مترادف     .........................  (  ≠ ) ......................... متضاد
) ......................... 

5/. 

6 

 کلمه ناهماهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کنید.

 از لحاظ مفهوم                    ) ............................. (         َزرافَة – بَقََرة – ُعصفور – فََرسالف( 

 از لحاظ قواعد                   ) ............................. (                تَزَرع –تَفَهمیَن  – َشِربوا –سأَُل ب( نَ 
 

5/. 

7 

 فقط کلمه هایی که در هر جمله زیر آن ها خط کشیده شده را به فارسی ترجمه کنید.

 ............ (    ) ...................       ، ُمفیَدةٌ لِلبِّلِد. ِمهنَةٍ ُکلُّ  الف(

 ) ................................ (          أنهارآب در پای ترنج وبه وبادام روان  / همچو در زیر درختان بهشتی  ب( 

 

5/. 

همیار



2 

 نمره ( 2مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) 
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 در متن داده شده فعل ماضی و مضارع را بیابید و در پرانتز بنویسید.

 بیتِنا ؟قالت َزمیلَتي لي َهل تأتیَن إلی 
مضارع                                            ماضی ) ........................ (                           

)...........................( 

5/. 

9 

 فعل ماضی مناسب را عّلمت بزنید.

   اأَکلتُم                   أََکّل                ؟                   ، َهل .................. ِمن الفواِکهِ  الِطفّلنِ  أیُّهاالف( 

   قََرأتُنّ                    أنَ قَرَ         ..................... القُرآَن َجیِّداً.                                                  ُهنَّ ب( 

 

5/. 

10 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

                     ینَ تَنظُرُ                          ی األشجاِر.                            .......................... إلَ  أَنتِ الف( 

       یَنظُرُ 

                     نَذَهُب                       ی الَمسجِد.                          إلَ أَذَهُب   ؟  ................( أیَن ......ب

      تَذَهبُ 

                   َرَجعنا              .                    الماضياألُسبُوع  فِي ی بّلدنا...................... إلَ ...نَحُن ج( 

    نَرِجعُ َسوَف 

                     تَکتُمینَ                       .                          َصدیقاتِهاأسراَر ......................... "َریحانَة " د(

     تَکتُمُ 

 

1 

11 

 ) در گروه الف یک کلمه اضافه است. ( .و بنویسید کلمه مناسب گروه الف را در گروه ب بیابیدشماره 

ز      1الف(     لَحیَوان. اَ 5سائل     رَّ لاَ . 4    َحلوانيّ اَل. 3  لَمرضی . اَ 2. اَلرُّ

 

   فلُمَوظَّ اَ           لفََرس اَ           ّلحلفَ اَ        لطَّبیبَةب( اَ 

 

1 

12 

 یک کلمه ای (پاسخ کوتاه ه  - د  -ج )  متن زیر را با دقت بخوانید و به پرسش های آن پاسخ کوتاه دهید.

ف الثّ  طالِبةٌ فِي ِرضوان »  أِلنَّها بِالَوحَدِة تَشُعُر  ِرضوان . تَعیُش فی َمدینة أهوازاآلَن ولِکن  ِدزفولیَّة اِمن، ِهيالصَّ

 ِهي . َزهراءت َصدیقَتها . هناَک شاَهدَ َعباءةً  اِشتََرتاإلمام َو وق سُ ی َمَع أُّمها إلَ  َذَهبَتیَوٍم ِمن االیاِم  فِي  َغریبةٌ.

 ِجّداً.سرورةً مَ  صاَرت

 

  غلط                       صحیح        وق اإلمام.               سُ أبوها إلی  َمعَ  َذَهبَت َرضوان  الف(

       غلط                   صحیح                      .                                تَشُعُر بِالَوحَدةِ  َرضوان ب( 

 ؟ .................................... رضوان ِمَن الّسوقِ  اشتََرت ج( ماذا 

 ؟ ................................. ِرضوان اسُم َصدیقةِ د( ما 

فِّ السابِِع؟ .......................... ه(  َهل ِرضوان طالِبَةٌ في الصَّ

2 

 نمره ( 1مهارت مکالمه  ) 

13 

پاسخ کوتاه ) یک یا دو کلمه ای (  آموخته های خودو به سوال ب با توجه به به سوال الف با توجه به شکل 

 .  دهید

 

وَرِة؟ ....... فِي َکم طالِباً الف(         .........................         الصُّ

 ِک ؟  ...................................ب( َمتَی تَکتُبیَن واجباتِ 

1 

 3 روانخوانی 14

 2 مکالمه شفاهی 15

  20 أرجو لَُکنَّ التَّوفیق 

همیار
https://hamyar.in/
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 پاسخنامه 

 مشخصات آزمون

 
 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

  (متوسطه دوره ی اول2دبیرستان فرزانگان)  

 اهواز 2ناحیه 

 10/97/  10تاریخ  امتحان :    نام درس : عربی

 نام دبیر : سعدی دقیقه 60مدت امتحان : 

 پایه :  هشتم
برگزاری امتحان: ساعت 

 صبح 8
 اولنوبت آزمون : 

 نمره نمره ( 7سؤاالت عربی / صفحه اول  ) مهارت ترجمه پاسخ   ردیف

1 

 ( ./25هر مورد )   خدمت کردند.   بسیار    ایرانی ها به زبان عربیالف(  

 .(/25) هر مورد   می سازم.   بله؟   سازیمی    آیا   صندلیب(  

 .(/25) هر مورد .پرستار است     همسرشست و کارمند ا  خانم سعدی ج(

 .(/25) هر مورد در مسابقه باال برد.را  پرچم ایران    برنده   ازیکنب د( 

 .(/25) هر مورد . بخوانیدرا   متن های ساده  توانیدمی   شماه( 

 

5/4 

2 
 .(/25) هر مورد   قراردادیم.   زنده  را از آب   همه چیزالف( و 

 .(/25) هر مورد . ندارد  دوستی   کسی است  که،  تنهاب(   

 

2 

3 
 الف( َسأصیُر ُشرطيٌّ  فِي الُمستَقبَِل.   

                          می شوم.  در آینده  پرستار  (1

     خواهم شد. پلیس در آینده  (2

 .الّسوءِ  َجلیسِ  ِمن َخیرٌ  اَلَوحَدةُ ( ب   

 ( تنهایی بهتر از همنشین بد است.  1

  ( همنشین بد بهتر از تنهایی است.  2 

5/. 

 ./5 . نمره    /25الف .  الطَّباُخ                            ب.الُمختَبَِر                                                     هر مورد      4

 ./5 . نمره /25یکِذُب                           مترادف: علمُت = فَهمُت                   هر مورد  ≠متضاد: یصُدُق  5

 ./5 . نمره/25الف( ُعصفور                        ب( َشِربوا                                                             هر مورد  6

 ./5 . نمره/25ب( رودخانه ها                                                          هر مورد        الف( شغل                 7

 ./5 . نمره/25ماضی: قالت                           مضارع : تأتیَن                                                      هر مورد  8

 ./5 . نمره /25الف(أَکلتُما                  ب( قََرأَن                                                                         هر مورد  9

 1 نمره. /25الف( تَنظُریَن     ب( تَذَهُب        ج( َرَجعنا          د( تَکتُُم                                  هر مورد  10

11 
سائل= اَلُمَوظَّف    ه(        -الف (الّرز = اَلفّلح          ب( اَلَمرَضی = الطَّبیبَة         ج(الحلوانّي =  د( الرَّ

 الحیوان= الفََرس
1 

12 
   . نمره (    ) ج. د .ه/25الف( ص       ب( ص      ج(  عباءة       د( َزهراء      ه( ال   ) الف و ب هر کدام 

 نمره ( 5/0
2 

 1 الف( أربََعة                             ب( َمساًء   13

 

 پاسخنامه

همیار


