
 

سواالت   نمره   شماره 

5 /0                                                                                                                                                                 

 
ل                                          قَمح       َشّلا  

 نام تصاویرمقابل را از کلمات داخل پرانتزانتخاب کنید و زیر هر تصویربنویسید.                  
ل   –اَسنان  – قَمح  - ب ُرطَ  ) ( َحماَمة  -َشّلا  
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5 /0  معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.  
 الف( أ َضغُط الدَِّم  ِعندَک أَم َمَرُض السَُّکر               ب:الرجاُل یَجَمعوَن الَحَطب . 

 الف: فشار خون     ب: هیزم 
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فارسی ترجمه کنید. عبارتهای زیر را به  5  
 

همانا زبان عربی از زبان های بین المللی است. الف :اِنَّ اللُغَةَ العََربیَّةَ ِمَن اللُغاِت العالَمیَِّة.  
 

ج گرگ بر آهوها حمله کردند.ن در روزی پ َعلَی الِغزالِن.:فی یوٍم َهَجَمت َخمَسةُ ِذئابٍ ب   
 
است. رچیزی قادرهرکسی برخودش اعتمادکند،برههرگاه ٍء.َعلی ُکلاِ َشیَمن یَعتَِمُد َعلی نَفِسِه، یَقِدرُ  : ِعنَدماج  

 
غرق خواهی شد  ب کوچک،تودرآب ای اسعمیٌق ِجدااً.لنهرِ هذا ا. انَت َستَغِرُق فی الماءِ ،: ایاها الفََرُس الصغیرُ د   
ن رود بسیارعمیق است. ای  
 
امام دوازدهم زنده،پنهان از نظر)دید( است.غائٌب َعِن النََّظِر. : ااَلماُم الثانی َعَشَر َحی  و  
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را به فارسی ترجمه کنید. سخنان حکیمانه زیر  1  
ةٌ.         َوهللاُ یَعلَُم َو انتُم ال تَعلَموَن .ب:                       الف : اِضاَعةُ الفُرَصِة ،ُغصَّ

 الف: تباه کردن فرصت،غم است .                    ب: و خدا می داند و شما نمی دانید.       
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5 /0 ( یَغِسلَن ساحةُ البَیِت. نساءُ الهوالء ) گزینه صحیح را انتخاب کنید.   
 الف:این زنان حیاط خانه را شستند.                    ب: این زنان حیاط خانه را می شویند. 
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5 /0 مشخص کنید. مترادف و متضاد کلمات زیررا با عّلمت ) =  # (    
 )ِمهنَة   =   ُشغل(     )بَیع  #    ِشراء(     
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1401/  3/  7تاریخ آزمون:     
دقیقه  70زمان آزمون :    
سوال   13تعداد سواالت :     

 به نام خداوند جان وخرد 
 اداره آموزش و پرورش شهرستان قوچان 

 نام آموزشگاه: دوره اول متوسطه راهیان نور 
نمره(   15آزمون درس : عربی )   

 
 نام ونام خانوادگی: 

 پایه : هشتم 
شاهرضا نام دبیر:الهه   



5 /0  ساعت های زیر را به عربی بنویسید.  
 الف :الساَعةُ العاشرةُ  : ساعت ده است                         ب: 6:00   الساعَةُ  السادسةُ             
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 در هر مجموعه کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.   1
َضة   الف( َحدااد          َخبااز               ُعشا             ُمَمراِ
ان   ب( یَد               َعین              َوجه             ُرما
 ج( فائزیَن          ُمؤِمنوَن         ُمسِلموَن        َرُجلَینِ 

 د( فَرخ              َغزال            ُمختَبَر            ُعصفور 
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5 /0 را انتخاب کنید.  ضمیر مناسب برای افعال زیر   
 الف( .......  تَکتُبیَن . )انَت  – اَنتِ   – انتُم(           ب( ........یَکتُبَن . )انتُنَّ  –  ُهنَّ  –  ُهم( 
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5 /1  گزینه درست را انتخاب کنید. 
 الف( اَلعاقُِل ............. اِلی الیَساِر َو الیَمیَن ثمَّ یَعبُُر الشااِرع. ) نَنُظُر –  یَنُظرُ  ( 

 
 ب( یا بِنتی ، َهل ........... صوت الُمعَلاِم اآلن؟ )تَسَمعینَ  –  تَسَمُع ( 
ِ . )  نَذَهبُ   – یَذَهبوَن (  َمِة الَحجا

 ج ( اَیَن تَذَهبوَن ؟ ......... اِلی ُمنَظَّ
 

 د( ماذا یَفعَلوَن ؟ ُهم ........... )تَحُصدوَن –  یَحُصدونَ   (
 

 و( المسافِراِن .......... اِلی الفُنُدق اَمِس . ) ذََهبا  –  تَذَهباِن ( 
ِ َغد اً   . )  َرَجعوا –  یَرِجعونَ  (   ی( الطُّّلُب َس............ الی الصَّفا
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مه افعال زیر را بنویسید. با توجه به معنی داده شده ، ترج 1  
 نََظَر : نگاه کرد.              نََظرُت :  نگاه کردم                    اَنُظُر :نگاه می کنم 

 َرَجعوا : برگشتند.           ما َرَجعوا: برنگشتند                   الیَرِجعوَن:  برنمی گردند 

11 

اضافی است .یک کلمه با توجه به تعاریف داده شده کلمه مناسب را از ستون روبرو انتخاب کنید  1  
هات  ِة االَسناِن. فرشاة              اَ الُمَّ  الف:َشیٌء ِلِحفِظ صحَّ
  ب:َطعاُم الصَّباح .اَلفَطور                             اَلثُّلثاء

هات        فرشا  ة   . ااَلُمَّ  ج:الجنةُ تَحَت اَقداِمِهنَّ
 د:الیوُم الثالث فی االسبوع . ااَِلثنَینِ                   اَلفطور

نِ ی اَااَِلثنَ                                                           
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5 /1  متن زیررا به دقت بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید.  
  ُخراسان َرَضوی.  سفرةٍ َحوَل قوجان فی ُمحافظةِ   نَذَهبُ طالباُت َمسروراٌت اِلَناُهنَّ سوَف  نحُن 

رِجُع  َسنَذَهُب الی َسفََرةٍ یَوَم الَخمیس فی االُسبوعِ القاِدم. نَحُن َسنَذَهُب بِالحافِلَِة فی الساعِة السابِعَِة َصباحاٌ َو َسنَ
اِلَنَّ الجوُّ الباِرِد.   ِسبَةِ لُمنااّلبِِس فی الساَعِة الثاِمنَِة لَیّلٌ الی المدرسِة. َعلَینا بِتهیِة المَ   

 الف: الطالباُت َسیَذَهبَن فی یوِم االَربعاء.     درست □            نادرست  □ 
 ب: ِلماذا  علیهنَّ   تهیة المّلبس المناسبة؟ اِلَنَّ الجو بارد 

  ج: متی الطالبات سیَرِجعَن الی المدرسة؟فی الساعة الثامنة لیّل 
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 موفق و پیروز باشید. 


