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 زابل شهرستان پرورش و آموزش مدیریت
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 :  امتحان تاریخ                             عربی: درس نی امتحا سواالت

        دقیقه70:  امتحان مدت                                  (متوسطه اول)هشتم:  پایه                                    صبح8:    عشرو ساعت
    نمره20: ارمب                                                    :سواالت طراح                    : .................   خانوادگی نام و نام

 ( نمره 7)  ترجمه مهارت

  بارم 1و2و3:صفحه شماره   ســــــــــــــــــواالت شــــــــــــــــــــــرح   ردیف

 .کنید ترجمه فارسی به را زیر های جمله 1

 (1)الِعلِم؟ قیَمةُِ َحولَُ َحدیثا ُ َیعِرفُ  َمن-1

 (1). الَجمیلَة فَرةُِالسُ  لِهِذهُِ الَجمیعُ  َفِرحَُ -2 

جُ  -3 شِّها ِمن ع صفوَرة ُ َتخر        (1). َکبیَرةُ  َمزَرَعةُ  فی ع 

م-4 ةُِ ِفی ساَفروا ه   (1) . .َرةُِئُِِبالّطا یاأل لَُ الَمر 

4 

 .کنید ترجمه را زیر حکیمانه سخنان 2

ةُ  الف رَصةُِ إِضاَعةُ    -1  ( 75/0 ) . َغص 

 (1) .َعلیمُ  َشیءُِ ِبک لُِّ َوللا ُ لِلّناسُِ األَمثالَُ للا ُ َیضِربُ  -2

75/1 

  .کنید انتخاب را درست ترجمه 3

رَتفعَُ الَجَبلَُ الَغزالَةُ  َصِعَدت-1    . الم 

  .رفت باال بلند های کوه از آهو(ب         .  کرد نگاه بلند های کوه به آهو(الف

 .   الق رآنَُ َنقَرأ ُ َنحنُ -2

 . خوانند می قرآن آنها(ب         . خوانیم می قرآن ما(الف   

5/0 

 .کنید کامل را ناقص ترجمه 4

َفرُِ َطعامَُ النِّساءُ  َتطب خُ (الف  .......... ..................... را سفر ها،غذای خانم.        الس 

 ......... ......................را تکلیفشان دختر دو این.   واِجَبه ما َتکت بانُِ الِبنتانُِ هاتانُِ(ب

 ......................... سبز قلم.     أَخَضرُ  َقلَمُ  ِعندی(ج

75/0 

 ( نمره 2) شناسی واژه مهارت

 (ِفراخ-َقمح– حاِفلة-وَکبک).   بنویسید آن کنار عربی به را  تصویر هر نام 4

                        .............................          .............................                                                       

5/0 

-َبیت– لَجمی– َیسار).کنید معلوم را ≠  عالمت  با را ومتضاد ،=  عالمت با را مترادف کلمات 5
  (َمنِزل-َیمین-والِد

5/0 
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      ......................=   .                             .............................................. 
#.................... 

 .کنید ترجمه فارسی به را شده مشخص کلمات 6

بوبَُ(ب.     )...........(            َوَجیِّدُ  َنظیفُ  َمطَعمُ  فی(الف     .ابَُالش ر وَُ َسکَِّنةَُالمُ  اَلح 

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

5/0 

                        .کنید رامعلوم ناهماهنگ کلمه ردیف هر در 7

   َسماء        َقَمر     ع صفور     َشمس( الف

  َیجلِسونَُ      َتجَعلُ      َتلَعبان        َکَتبنا(   ب

5/0 

 (نمره2)  قواعد وکاربرد شناخت مهارت

  بنویسید پرانتز وداخل کنید مشخص را ومضارع ماضی فعل  زیر درجمله 8

َعلَِّمةُِ َکالمَُ َسِمَعتا اأَل ختانُِ -1 ما وَُ الم   .   ِبهُِ َتعَمالنُِ ه 
  (    )                        مضارع(                                     )   ماضی

5/0 

 : بنویسید مناسب مضارع فعل خالی درجای    9

        َهبتُ ذَُ              َذَهَبت                        .الَسوقُِ إِلَی.................ِهیَُ-1

     َقَرأتُ                 َقَرأتَُ                ؟َدرَسکَ................... َهل أخی یا -2

   رَفعُ أَُ                رَفعُ نَُ                         .  إیرانَُ َعلَمَُ............  نحنُ -3

دنَُ        .                  الَقمحَُ..............الَفاّلحونَُ-4 دونَُ            َیحص       َیحص 

 َتکت بونَُ            َتکت بانُِ                  .واِجباتِک م................ أَنت م-5

َعلِّمُ  َهذا-6  فَتحُ یَُ           َتفَتحینَُ        .            الکتابَُ.................. الم 

5/1 

 

 

 

 (نمره 3) وفهم درک مهارت

 .        دهید کوتاه پاسخ ان پرسشهای به زیر متن خواندن از پس 10

فُِ ِفی طالبُ  أََنا َدرُِّ والِدی .میداود دینةُِالمَُ ِفی أ سَرتی َمعَُ أعیشُ  أََنا.زهراء إسمی.الثاِمن الص   سُ م 
َمِرَضة والَِدتی وة اللَُّغلَةالَعَربیة ماَیعَمالنُِ.م   یفُِ َهوَُ.حسینُ  خیأ إسم.ةراِبعَُ تیأَسرَُ َعَددُ .َکثیرا ُ ه 

فَُ نا َمسرورینَُ َنحنُ . الّساِدس الص  َقدُ  هدُِمش زیارةُِ لیإ إمِتحانات إتمامُِ َبعدَُ َسَنذَهبُ  ألنُّ  .سم 

 میداود ِمن           َمشهد ِمن      ؟الَزهراء أینَُ ِمن(1

َمِرَضة       ؟َزهراء والَِدة ُ ش غلُ  َماذا(2 َعلُِّ           م   َمةم 

 ؟َزهراء أَسرة َسَیذَهبونَُ أَینَُ(3

سینُ (4  ؟صفُ  أیُِّ فی ح 

1 

 .شود،بنویسید می مرتبط ان به که حدیثی یا آیه زیر را هرجمله شماره 13

 آفرینش لطف آیینه            بینش راه چراغ است علم-1

 باز دهد بیابانت در ایزد که      انداز دجله در و میکن نیکی تو-2

 

1 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها غصه نخوری گیر،تا خود،دست فرصت          ها باد ابر،درگذر مثل ما فرصت-3

 باد بر دهد می سبز سر سرخ زبان-4

 َطریقُ  َشیءُ  لِک لُ 
 الِعلم الجنة طریقُ 

ةُ  الف رَصة إِضاَعة  َسالمة اللِّسان س کوتُ  َغصُّ
 اإلنسان

رُ  للا إنُ  یأم  اإلحسان. َبالَعدل ََ  

 

    

  

 (1) مکالمه مهارت

  دهید پاسخ زیر پرسشهای به تصویر به توجه با 14

                                                   

 إلی الّناسُ  َیذَهبونَُ  لِماذا                      .......... ................الطالَِبتاِن؟ أینَُ       
                   ....................َمشهد؟

 

 

 (نمره5)  شفاهی نمره

 : کل نمره   

 «العزیزونَُ الّطالبونَُ أیُّها واِل سرِتک نُ  والّنجاحَُ الّتوفیقَُ لَک نُ  أرجو»

 

1 

همیار
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