باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  1کرج
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه  1کرج
امتحانات نوبت دوم ( خرداد ) مجتمع آموزشی سالله سال تحصیلی 97_98

نام و نام خانوادگی:

آزمون درس  :عربی

نمره به عدد:

نام دبیر :سرکار خانم رضاپور

تاریخ آزمون 98/ 03 / 18 :

نمره به حروف:

مدت آزمون  50 :دقیقه

تعداد صفحات 3 :صفحه

کالس :هشتم

شماره صندلی:

السالم علیک ایتهاالطالبه کیف حالک ؟

بارم

واژه شناسی

ردیف

1

انت بخیر ان شااهلل

نا م تصاویر زیر را از بین کلمات داده شده انتخاب کنید ودر جای مناسب بنویسید .
(شجره  /طباخ /عصفور /خباز)

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

0/5

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

2

ازميان كلمات زير كلمات متضاد و مترادف را جدا نموده وكنار هم بنويسيد(.يک كلمه اضافه است).
(یصدق– مهنه  -حزن – یکذب – شغل )
()..........................≠..........................
().........................=..................

0/5

3

كلماتي كه زير آن خط كشيده شده است را ترجمه كنيد.
...................
الغزاله الصغیره ما یئست .
....................
نذهب الی المستوصف .
كدام كلمه ازنظر معنايي يادستوري بابقيه ي كلمات ناهماهنگ است؟.
الکنوز
السنه
الف) الشهر
فَرس
غراب
ب )بقره
مهارت ترجمه

0/5

5

ترجمه كنيد.

4

الیوم
تُفاح

5/5

الف) تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه. ............................................................................. .
ب)ان حوائج الناس الیکم نعمه من هللا.

0/5

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

1
0/75

ج) کل من هما یصدقان و یفهمان الموضوع و یقوالن رایهما.
. ...............................................................................................................
د) سابدا بجمع القمح بنفسی غدا .

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

و) تهیئه منشفه و فرشاه و معجون اسنان . ..................................................................... .
ه) نحن بحاجه الی تعلم اللغه العربیه النها لغه دیننا . .................................................................... .

1/25
0/75
0/75
1

6

ترجمه ي ناقص زيررا كامل كنيد
آن  .....................از مهمانی . .....................

اولئک الجارات یرجعن من الضیافه .
فی هذه المحافظه غابات و شالالت جمیله .
7

در این  ...................جنگل ها و  ........................زیبایی است .

ترجمه درست را انتخاب كنيد.

0/5

الف) لماذا ال تکتبین واجباتک ؟
ب) هذا العصفور یشرب الماء .

1

برای چه تکالیفت را نمی نویسی ؟

آیا تکلیفت را ننوشتی ؟

آن کبوتر آب می نوشد .

این گنجشک آب می نوشد .
مهارت کاربد قواعد

8

9

درجاي خالي ضميرمناسب قراردهيد.
لف) أَ...........ت َذهَبینَ إلي ال ُمخت َبر َوحدَك یاأَختي ؟

ت
أَن ِ

أَنت ُ ُّن

ب)  .............یجمعون الحطب .

هن

هم

0/5

گزينه صحيح را عالمت بزنيد .
الف) اانتم  ..............مالبسکم امس ؟

غسلتم

تغسلین

سوف ...........إلي بالدي في األُسبوع القادم .
ب) أَنا
َ

أَذهَبُ

ذَ َهبتُ

ج) هل  .........ذلک المدرس یا اخی .

تعرف

تعرفان

صور.
د)أیها ال ُم َعلمونَ هَل  ............إلي ال ّ

ت َن ُ
ظرونَ

َین ُ
ظرونَ

و)الطالبات  .......حول العلم الکیمیاء .

یسالن

یسال

ی)ماذا تفعلون ؟  ........عن مفتاح القربه.

ابحث

نبحث

1/5

مهارت درک و فهم
10

پاسخ صحيح ستون الف را از ستون ب پيدا كرده وعدد مربوط به آن را جلوي ستون الف بنويسيد ( .یک کلمه در ستون

1

ب اضافه است ).
ب

الف

 -1الخریف

 -1قطرات جاریه من العینین ........ .
 -2الفصل الثالث فی السنه .

........

 -2الدموع

 -3مجموعه من المدن .

........

 -3اللسان

 -4بالء االنسان فیه .

........

 -4الشتاء
 -5المحافظه

11

درستي يا نادرستي هرجمله رابراساس واقعيت مشخص كنيد.

1

ال ّ
شهراسفند.
هر الحادي َعشَرفي السن ِة
ُ
ش ُ

ص

غ

الخریف فصل االزهار و بدایه فصول السنه.

ص

غ

مرقد االمام الثالث علیه السالم فی کربالء.

ص

غ

الطبیب هو الذی یعمل فی المستوصف .

ص

غ
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12

1

متن زیر را بخوانید و با توجه به آن  ،به پرسش ها پاسخ مناسب دهید( .پاسخ کوتاه)
طالبات المدرسه سوف یذهبن الی سفره علمیه یوم الخمیس فی االسبوع القادم من شیراز الی یاسوج  .اولئک یذهبن بالحافله
و یرجعن صباح یوم االحد فی الساعه السابعه  .قالت المدیره  :الجوال مسموح فی هذه السفره .
 )1الی اين تذهب الطالبات؟
 )2بم يذهبن الی السفره؟
 )3متی ترجع الطالبات من السفره؟
 )4هل الجوال مسموح فی السفره ؟

مهارت مکالمه
13

با توجه به تصویر زیر به سواالت پاسخ دهید.

0/5

متی یکتب واجباته ؟
.....................
14

ماذا تَلعَبنَ ؟
................................

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .
الف) این تلعبین ؟

0/5

ب) اتعرف مدیرالمدرسه ؟

15

روخوانی

3

16

مکالمه

2
با آرزوی موفقیت .

جمح نمره 15 :

/5
6

