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 عربی هشتم – آزمون نوبت دوم

 نام و نام خانوادگی:                                                             دبیر:

 کلاس:                                                                              تاریخ امتحان:

 های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.عبارت-1

 الف( المؤمنُ قَلیلُ الکَلامِ، کَثیرُ العَمَل.

 ب(هَل تَصنَعُ کُرسیّاً؟

 پ(دَخَلَ المُدَرِّسُ الصَّفَّ.

 ت(نَحنُ نَذهَبُ إلَی الجَبل.

 ث(والِدَتی سَتَطبُخُ طَعاماً لَذیذاً.

 ج(اَینَ تَذهَبونَ ییا أَولادی؟

 چ(تَخرُجُ العُصفورةُ مِن عُشِّها.

 لَبَ المساعَدَه.ح(صاحِبُ المَزرَعَهِ طَ

 خ(هُم یَسمَعونَ القُرآن.
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 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.آیات و حکمت-2

 الف(اِنَّ الحَسَدَ یَأکلُ الحَسَنات.

 ب(إنَّ اللهَ جَمیلٌ یُحِبُّ الجَمال.

 پ(}وَ جَعَلنا مِنَ المآءِ کُلِّ شَیءٍ حَیٍّ{

 ت(أدبُ المَرءِ خَیرٌ مِن ذَهَبِهِ.

 یَعلَمُ و أنتُم لا تَعلَمونَ{ ث(}اللهُ
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 ی درست را انتخاب کنید.ترجمه-3

 (من به خانه بر نگشتم. ) (2(من به خانه ام بر نگشتم. ) (     1جَعتُ إِلَی بَیتی.            الف( أَنَا ما رَ

 (ما به کلاسمان رفتیم.  ) (2(ما به کلاسمان می رویم.  ) (      2ب( نَحنُ ذَهَبنا إلی صَفِّنا.               
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 مترادف و متضاد را مشخص کنید.-4

 أب ... والِد              أمس ... غَداً 
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 هر تصویر را به عربی بنویسید.-5

                                                        
                        ..................................                                 ....................... 
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 هر ردیف را مشخص کنید. کلمه ناهماهنگ-6

 الف( تفاح         ابتسام          عَِنب            رُمّان

 سَنَه      َشهر                ب( اسبوع         خُبز     
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 برای جاهای خالی، فعل مضارع مناسب انتخاب کنید.-7

 الف( أ أنتِ ........ فی المصنعِ غَداً؟         عَمِلتَ        تَعمَلینَ

 ب( أنا ............... عَن طَریقِ الجَنَّة.        بَحَثنا      أبحَثُ
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 برای جاهای خالی، فعل ماضی مناسب انتخاب کنید.-8

 الف( أ أنتَ ......... البابَ قَبلَ دقیقَتَین؟             طرَقتَ              نطرُقُ 

 ب( نحنُ ......... الصفّ الثّانی.                        دَخَلنا                   أدخُلُ 
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 هر توضیح را به کلمه مربوط به آن وصل کنید.-9

 الجهل نِصفُ الدین

 اللّسان الوَقتُ مِثلُهُ 

 الذّهَب مَوتُ الاحیاء

 نُ الخُلُقِ حُس فیهِ بَلاءُ الاِنسانِ
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 متن زیر را بخوانید؛ سپس به پرسش های زیر ، به عربی پاسخ دهید.-10

لفرس لِولدها: نحن نعیشُ مَعَ الانسان و نَخدِمُهُ؛ لذا أطلُبُ منکَ حَملَ ة. قالَت أمّ اعَ أُمّهِ فی قَریمَ کانَ فَرَسٌ صَغیرٌ »

هذهِ الحقیبة الی قریة المجاورة. هوَ یَحمِلُ الحقیبةَ و یذهَبُ إلی القریة المجاورة. فی طَریقة یُشاهِدُ نَهراً. یَخافُ 

 «الفرسُ و یسأَلُ بَقَرَةً واقفَةً جَنب النّهر.

 رس؟الف(ماذا یُشاهِدُ الف

 ب(ماذا تَطلُبُ أُمَّ الفرس من ولدها؟             حمل الحقیبة               السّؤالَ مِنَ البَقَرَة

 پ( أینَ یَذهَبُ الفرَسُ؟                             جَنبَ النَّهرِ                      إِلی القریةِ المجاورة
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 با توجه به تصاویر، به پرسش ها پاسخ دهید.-11

[PHOTO:[                           ]بالا بردن پرچمPHOTO:]جمع کردن سیب 

 ماذا یفعَلانِ؟                                               ماذا یَرفَعونَ؟

                          ............................        ................ 
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.-12

 الف( الطُّلّابُ سَـ ............. إلَی الصُّفوفِ غَداً.               یَرجِعونَ                 رَجَعَتا

 تَکتُبانِ           ب(هاتانِ البِنتانِ العاقِلَتانِ ........... واجِبَهُما.                 تکتُبونَ        
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 های زیر جدول را کامل کنید.با استفاده از کلمه-13

 «ناجِحات –فائزونَ  –یَومانِ  –مُؤمِنات  –احیاء  –واقفینَ »

 جمع سالم مذکر جمع مکسر
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 .ها را ترجمه کنیدهای به هم ریخته جمله بسازید و آنبا کلمه -14

 الف( جَمیلٌ / إنَّ / الجِمالَ / الله / یُحِبُّ 

 جمله و ترجمه:
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 ب(یا / تَذهَبونَ / اولادی / اینَ

 جمله و ترجمه:

 

 15 جمع نمره

 روان خوانی

 مکالمه ساده

3 

2 

 5 جمع نمره شفاهی

 20 جمع کل نمره

 موفق باشید
 جلیمنبع: کتاب کارآموزِ عربی هشتم )انتشارات مهر  و ماه( نویسنده: دانش ت
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