
 

 باسمه تعالی

 (امام رضا )ع هوشمند دبیرستان دخترانه دوره اول 

 

 عربی نام درس:

  تاریخ امتحان : نام خانوادگی:و نام 

 دقیقه 60 مدت زمان امتحان: :نام پدر

 3 تعداد صفحات: مریم کیانی دبیر:نام 

  شعبه: هشتم پایه:

 یعنی یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیمبلکه   موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم

 بارم سواالت ردیف

 مهارت واژه شناسی 1

 درعبارات زیر ترجمه کلامت مشخص شده را بنویسید.  -
تا  َموقف  الف(  ْسَتشَفی ب( أَينَ                     .أَماَمَك  الْحافِلا  ؟ الَْحَسنا  ماما الْ  م 

 

5./ 

 (قادم/ َوصفة/ممنوع/ م ستقَبل/ مسموح) از میان کلامت داخل پرانتز متضاد و مرتادف را مشخص کنید.  2
.....................#..........                                                           ............= 

5./ 

 مفرد کلمه زیر را بنویسید. 3
زالن:....................  غا

25./ 

 ناهامهنگ است؟و ساختار  کدام گزینه با سایر گزینه ها از نظر معنا    -4 4
 سبعة             ةثِلثة           خمسة            ثانی

25./ 

 مهارت ترجمة 5
 ترجمه  صحیح را انتخاب کنید.

 
 چه حادثه ای رخ داد؟  (2                              حادثه چیست؟(  1             ماذا َحَدَث؟     الف(  

                             خواهم کرد جمع آوری گندم را رشوع  (  2         ( جمع آوری گندم را رشوع کردم1         سأبدأ  ِبَجمعِ القمح؟ب( 

5./ 

 منره  4جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.   6

ج  الف(   /.(75َمزَرَعٍة. ) يف هاعش   ِمنْ  ع ْصفوَرة   تَْخر 

حاَفظَةِ  هِذهِ  ب( يف . ) وَ  أَنْهار   وَ  شاللت الْم   منره(1أَزهار 

ر   داع ج( أَشع   /.(5) .طفقَ  ِبالص 

مْ   /.(75باِلطّائِرَِة. ) ولی  اْل  الَْمرَّةِ  يِف  ساَفروا د( ه 

 /.(5) .الَْقَدمِ  ک رَةَ  نَلَْعب   و( نَْحن  

لَامء  َمصابیح  الرض. )  /.(5ه( الع 
 

4 

 مهارت کاربرد قواعد 7

 در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید.

 تَعرِفین                  تَعرف        ؟                                 ياملَدرس  یا أخذلک  َهْل ..........  (  1

 أکَلنا               نأک ل                                    اليوم.نحن  ........... الت فاح يف الب ستان    (2 

5/1 



د س                           القمح غدا  ......................   ( ايتها الفالحة3 دينَ س            تحص   َتحص 

 َن           تطب خان يطبخ                                                  .االمهات ............الطعام  ( 4

   ارجع                 نرجع             ...............الی البيت                                         انا(  5

   ( ............البنتان يف امل خَتََب.                                                تعمالن            تَعَمل  6

8 
 بنویسيد.ماضی  در جای خالی فعل  

م...............علی الک ريس                                         َجسلوا                    َجَلساالف(    ه 

س   رَس لِلطّالِباِت.                      ةج( امل َدرِّ حَ                     ََشََحت      ..................... الدَّ  ََشَ

5./ 

 الطبیبات/  املعلمتان/  الک ت بجدول زیر را کامل کنيد.                9
 جمع مؤنث سامل جمع مکرس

   

5./ 

 جدول را کامل کنيد. 10
 

   الثالث  الول

5./ 

11 
 (هاتان/ اولئَک/ هؤالء  /هذاناسم اشاره مناسب را در جای خالی قرار دهيد.    )

 )اسم اشاره دور( الِعبونَ ..............                                             فاّلحان................

5./ 

 مهارت مکامله  12
 

ل؟2(متی ترجعنَي ِمَن املدرسة؟                      1  ( کَم َقلاَم  يف الصورة؟3                  ( ما هَي مهنتة  هذا الرج 
 

                                             
 ( لاِمذا نذَهب  إلی مکة؟4                                                      

 

1 

 در عبارات زیر، فعل های ماضی و مضارع را ترجمه کنید. 13

ْصفور              ........: گنجشک آب را.........الاْمءَ يَْْشَب   الف( الْع 

 الَْجَبَل: ما از کوه...... نَْصَعد   َسوفَ  ب( نَحن    

م  ج(          ..........غذای افطار.....آنها  اْْلفطاِر:  طَعامَ  يأک لونَ ه 

 ِعنَدَك: نزد تو............. َرَجعت  د(    

يِّدِ  أ رسَة   ساَفرَْت و(   َفّتاحّي إلی کربالء: خانواده آقای فتاحی به کربال.............. السَّ

: نسخه ای برایت ........... لَكِ  أَکْت ب  ه(    َوْصَفة 

 تو به مردم................  .الّناَس  تَظْلِم   ال ل( أَنَت 

 آیا میوه ها را برای فروش .......................   لِلَْبيِع؟ الَْفواِکهَ  ال تَْجَمعونَ ی( أ  

2 



14 
 در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید.

م/ انتم(الف(  ام(                             ب( .............تَسَمعون )ه   ................حَصَدتا. )انتام/ ه 

5./ 

15 
 درک مطلب

 هر کلمه را به جمله مرتبط وصل کنید. 

 فيه اشجار  کثرية                            م ستوَصف

 بالء  اْلنساِن فيه                              حاممة

 الغابة                             فيه الکلامت الکثرية

 لِسان                             َمکان  لِعالجِ املريض

عَجم  م 

1 

16 
 درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنيد.

 صحيح                            غلط            التأشرية و الجواز.الف( للسفر إلی خارجِ البالد نحتاج  إلی  

 صحيح                            غلط                                                       ب( الوقت  مثل  الَذَهب.

طي يحفظ  الَوطَن.ج(    صحيح                           غلط                                                    الْش 

 صحیح                           غلط                                                  د( العبادة  أفَضل  ِمَن العلم.

1 

 جمع منره منره کتبی مکامله منره روخوانی
    
 

                                                                                                                        ارجو لکُنَّ النجاح



ف
دي

ر
 

 «هشتمعربی کلید سواالت »  

            

 باسمه تعالی

 دبیرستان دخترانه دوره اول  هوشمند امام رضا )ع(

 1401نام درس: عربی  خرداد 

                                                                                                                                                           

ره
نم

 

 مهارت واژه شناسی 1

 / منره(25)هر مورد                                              ایستگاه              بیامرستان

 

  / منره(25)هر مورد                               ممنوع# مسموح            قاِدم= مستقبل 2

  / منره(25)هر مورد                                                                    َغزال         3

  / منره(25)هر مورد                                                                   ثانية          4

 مهارت ترجمه 5

 / منره(25)هر مورد                                             2( 2                     2الف( 

 

 /.(75الف( گنجشگی از النه اش در مزرعه ای خارج می شود. ) 6

 منره(  1ب( در این استان آبشارها، رودها و شکوفه ها )گلها( است. )

 /.(5ج( فقط احساس رسدرد دارم. )

 /( 75د( آنها بار اول با هواپیام سفر کردند. )

 /. منره(5زی می کنیم. )و( ما فوتبال با

 /.(5ه( دانشمندان چراغهای زمین هستند. )

 

 

 مهارت ترجمه 7

 ارِجُع         تَعَمُل                   يظُبخنَ حُصديَن             ست   نأکُُل       (تَعرُِف           1

 / منره(25)هر مورد 

 

 (/.25)هر مورد   8

 الف( َجلَسوا                  ََشََحت

 

  / منره(25)هر مورد               الطبیبات                              الُکتُب 9

  / منره(25)هر مورد           الثالث              الرابع                          10

  / منره(25)هر مورد                 اؤلئک                                       هذان 11

  الساعُة الخامسة                 الطباخ              ستة              للزيارة 12



   / منره(25)هر مورد  

 می نوشد            باال خواهیم رفت          می خورند            برگشتم          سفر کرد              می نویسم 13

 / منره(25هر مورد ) 

 

 ُهام                   انتم 14

 / منره(25)هر مورد      

 

 / منره(25)هر مورد      مهارت درک و فهم 15

 َمکاٌن لِعالجِ املريض ُمستوصف 

 فيه اشجارٌ کثريةٌ الغابة     

 بالءٌ اإلنساِن فيهلِسان    

        فيه الکلامت الکثريةُمَعجم      

 

  / منره(25)هر مورد ص              ص                      غ                          ص      16
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