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. دينک همجرت یسراف ارهب ريز یاه هلمج
( )(1). ِلَبقَتسُملا ِ ةَنهِم َلوَح ِموَیلا سرد - فلا

( ) (./75). ٍةَّیرادا ٍةَّمِهُم یف یدِلا ب-و

( ) (./75). اهِّشُع نِم ٌةَروفصُع ُجُرخَت ج-

( )(1.5). ٌةَلیمج وّلَشاالٌت راهزَا و ٌتاباغ ، ِةَظَفاحُملا هذه د-یف

. دینک باختنا ار تسرد همجرت

. عنصَملا یف ُلمعَی انُدلا -و فلا
دنک. یم راک هناخراک رد ام ردپ . دنک یم راک هناخراک رد امش ردپ

. َنیبذکَت ال ِتنَا ب-
یتفگن غورد وت ییوگ یمن غورد وت

.( تسا هفاضا هملک .(ود دیسیونب مه رانک ار داضتم و فدارتم تاملک
ِق) ئادَح – نیمَی – َنیتاسَب ََع– جَر – َحِرَف – َبَهَذ )

................=................. ................#............

. دیسیونب ار هدش صخشم یاه لکهم یانعم -
( ). ِهِّمُا َعَم ٌریغَص ٌسَرَف َناک ب- ( ) ٍةَریبَک و ٍةَریغَص ٍةَفَشنِم ُةَئِیهَت - فلا

( یروتسد ظاحل .(زا دینک صخشم ار گنهامهان هملک
ُتبَتَک َنوبتکَی ُبُتکَن ُبتکَا

( ). دیسیونب ار " خارِف " هملک درفم

. دیسیونب بسانم عراضم لعف خیلا یاج رد
. ّفَّصلا ..........َنِم َنوملعملا - فلا

َنجُرخَی اوجَرَخ ُجرخَت َنوجرخَی
؟ ةملعملا توص ............! میرم ب-ای

ِناعمسَت َنیعمسَت ِتعمَس ُعَمسَت
االن. بابلا ............... ُنحَن ج-

ُحَتفَت ُحَتفَن َنوحتفت انحتف
. باتکلا .............یلا هرهز و ارهز د-

َنرُظنَت َنورُظنَِی ِنارُظنَت اتَرَظَن
. اهتابجاو یه............ ن-

ْتَبَتَک ُبُتکَت ُبُتکَی ُبُتکَا
؟ ِنیتعاسلا دعب ةَراّیَّسلا لَه..........یف ! ءاسِّنلا اهتَّیا و-

َنسِلجَت َنوسِلجَت ُسِلجَا ُسِلجَن
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1.5

یاالم ناتسا شرورپ و شزومآ

یاالم ناتسرهش

دربراک تراهم ج-

دعاوق

ـی سا اوژهشــن

همجرت تر اهم
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. دینک باختنا بسانم لبقتسم ای یضام لعف خیلا یاجرد
. مداقلا عوبسُا یف ةَّیملِعلا ُةَرفَّسلا ...............یلا دمحم - فلا

َنوبهذَی َبَهَذ ُبهذَا فوس ُبَهذَی فوس
؟ سمَا ِکتابجاو له............. ! یتنِب ب-ای

َنیبُتکَت فوس ِتبتَک اوبتک ُتبتک
. ِنیتقیقد لبق َکِّبر .......... َتنَا ج-

انرکَش ُترکَش َترَکَش ِترکش
. دینک انعم سپس و هدیشک طخ عراضم یاه لعف ریز

( ؟( ِکتابِجاو َنیبُتکَت یتَم - فلا
( ). ةَّیملعلا ِةرفَّسلا یلا َنبهذَی ، تابلا طلا ب-وهالء

( ). ِهِتیب نِم ُجُرخَی ِةَعرزملا ِبحاص َّنَا انرَظَن ج-

. دینک همجرت ار هدش صخشم یضام یاه لعف
( ). ِةَروفصعلا توص ُتعِمَسام -انَا فلا

( ) . اهِئاقدصَا َْعَم تَبِعَل یتخُا ب-

نکید. همجرت ار هدش صخشم لبقتسم لعف
( ). فَصوتسُملا یلِا ُبَهذَاَس - فلا

هفاضا هملک هس )( کلت / کلذ / ِناتاه / َکئلوا / ِناذه ). دیسیونب بسانم هراشا مسا خلای یاخرد
(. تسا

. ِناتَلیمَج ِناتذفان .............- فلا
. ُةَلیمَج ، ُةَراّیَّسلا ب-............

. دیسیونب ار هدش هتساوخ دراوم -
عبارلا ــ..........- -لا یناثلا االلو- . دیسیونب بسانم ددع خیلا یاجرد - فلا
س ماخــ سداس . سی ــ مخلا موی عوبس یفاال ــ......... لا موی ب-

(. تسا هفاضا هملک .(هس دینک ادیپ ار هدش هتساوخ دراوم هدش هداد تاملک نایمزا
( ِناتفقاو / ِنافِّظَوُم / َنیدِجاس / ةلفاح / تاسِلا (ج

( ): رکذم عمج ( ): ثنوم ینثم

روطفلا . دینک لصو نآ هب طوبرم هملک ارهب هلمج ره
ءادَغلا نُدُملا َنِم ُةَعومجَم
ةظفاحُملا حابَّصلا ُماعَط

فَصوتسُملا
. دیهد هاتوک خساپ وساالت هب ریواصت هب هجوتاب

( ؟( ّیسرُکلا َددَع مَک

( َوه؟( نَم

( ؟( َنورفاسُی َمِب
( ؟( بَنِع اذه لَه

. دیهد خساپ نآ یاه شسرپ هب ریز نتم ندناوخ زا سپ
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َو حابَّصلا یِف اوبَهَذ مُه . ِةَضایّرلِل ِلَبَجلا یلِا هِئاقِدصَا نِم ٍةَعبَس َعَم دمحَا َبَهَذ ةعُمُجلا ِموَی یف
. مهتویب یلا ةلفاحلا ِب اوعَجَر ِءاسَملا یف مُه وّلَشاالت. ًاراجشَا و ًاراهزَا قیرَط یف اودَهاش

( ؟( دمحَا ءاقدصَا ددع مَک (2 ( ؟( لَبَجلا یلا هِئاقدصَا عم دمحَا َبَهَذ اذامِل (1
ءاسَملا یف حابَّصلا یف ؟ لَبَجلا یلا دمحَا َبَهَذ یتَم (3
ةلفاحلا ِب ةَعُمُجلا ؟ لَبَجلا یلا دمحَا َبَهَذ ٍموی ّیَا یف (4

صوغ) نتشاذگ .(اب دینک مولعم تیعقاو ساسا اررب ریز مجالت یتسردان ای یتسرد
( ). عِباّسلا ِّفَّصلا یف ةنِّسلا هذه یف َّنتنَا (1

( ) . نانَس اال ِةَّحِص ِظفِحِل ٌءیَش ةاشرُفلا (2
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دیشاب دنلبرس و قفوم



                                       

  
  1401خرداد امتحان: تاريخ   عربيسؤاالت امتحان درس:پاسخ 

  ي ايالمداله دبيرستان بنت  دورة اول متوسطه هشتمسال 
  

  

 پاسخنامه رديف
  

 شغل آينده است. هدرس امروز دربارالف)  1
  ب) پدرم در يك مأموريت اداري است.

  شود. اش خارج مي ج) گنجشكي از النه
  ها) و آبشارهايي زيباست. (گلها  ها و شكوفه د) در اين استان جنگل

 كند.در كارخانه كار مي پدر ماالف)  2
  گويي تو دروغ نميب) 

3  بذَه رجساتينب)  عبدائقح 
 ب) اسب الف) حوله   4
   نوشتم  نويسندمي نويسدسي، مينويمي  نويسممي  5
  رْح (جوجه)فَ  6
 د) تنظُرانِ  ج) نفتَح تسمعب) الف) يخرُجونَ   7
8   نَ ن) تَكتُبسو) تَجل 
9  بذهي الف) سوف ب) كتبت ج) شكَرْت 
 ج) يخْرُج ب) يذهبنَ بينَ الف) تَكتُ  10
 بازي كردب)  نشنيدمالف)  11
 ب) تلك ) هاتانِالف الف) خواهم رفت   12
 ب) السادس الث الف) الث  13
 جمع مذكر: ساجِدينِ مثني مؤنث: واقفتانِ  14
 المحافظة مجموعةٌ من المدن   15

الصباح  طعام الفطور  
  د) ال، هذا تفّاح.  ج) بالطّائرة ب) هو خباز الف) عشرة   16
 ها و درختان و آبشارهايي ديدند. آنان درروز جمعه احمد با هفت نفر از دوستانش براي ورزش به كوه رفت. آنان در صبح رفتند و در راه گلدر ترجمه متن:   17

  عصر با اتوبوس به خانه هايشان رفتند.
  ) چرا احمد با دوستانش به كوه رفت؟ للرّياضة1
  سبعة چند نفر هستند؟) تعداد دوستان احمد 2
  ؟ في الصباح) چه زمان احمد به كوه رفت3
  ) در چه روزي احمد به كوه رفت؟ الجمعة4

 ) شما امسال در كالس هفتم هستيد؟1  18
  ها.  ) مسواك چيزي است براي حفظ سالمتي دندان2
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