ردیف

1

بارم

نمونه سواالت عربی پایه هشتم

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید؟
 -1العلم یحرسک و انت تحرس المال

1

 -2الکالم کالدواء قلیله ینفع و کثیره قاتل

1

 -3غایه العقل االعتراف بالجهل

0/5

(( -4اسرین)) بقیت مده اسبوعین وحیده

0/5

 -5شرح الفرس القصه المه

0/5

 -6انا احب بیع الکتب

0/5

 -7الکلمات العربیه کثیره فی الفارسیه

0/5

 -8هن وصلن الی غرفتهن

0/5

 -9کل واحد منا بحاجه الی االخرین
2

1

 -10والدتی ستطبخ طعاما

0/5

ترجمه درست را انتخاب کنید.

0/5

 -1السکوت ذهب و الکالم فضه
الف) سکوت طالست و سخن گفتن نقره
ب) سکوت مثل نقره است و سخن گفتن طال است
 -2هذه المراه تغسل قبور الشهداء
الف) آن زن قبر شهیدان راشست
ب) این زن قبرهای شهیدان رامی شوید.
3

نام هر تصویر را به عربی کنار آن بنویسید( .طبیبه – شرطی – خیاطه – خباز)
هی -------------

4

0/5

هو-------------

کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید( .دو کلمه اضافی است)

0/5

یمین -غدا – رای – امس – یسار – شاهد
----------- ≠ ----------5

------------- = -----------0/5

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید:
الف) العلم خزائن و مفتاحها السئوال
ب) ان العلم حیاه القلوب و نور االبصار

6

7

0/5

کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟
الف) البساتین

الحدائق

االشجار

الید

ب) الخبز

الرز

الطعام

النافذه
0/5

فعل مضارع و آینده را در جمله زیر تشخیص دهید.
الف) انت ترجعذ الی البیت و نحن سنرجع بعد ساعه

8

با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
 -1این جلست هذه المراه؟

1
 -2کم عدد البیوت؟

ردیف

9

10

بارم

نمونه سواالت عربی پایه هشتم

1/5

در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع و آینده مناسب بنویسید.
 -1بعد ما  --------لی والدی

یسمح

تسمح

 -2نحن  ----------کره القدم

نلعب

العب

 -3ا انت  ----------وحدک یا اختی

تذهب

تذهبین

 -4انتم  ----------الی طهران

جئنا

جئتم

 -5انت سوف  ----------المریضه غدا

تفصحین

فحصت

------------ -6البق ره النهر بسهوله

عبرت

عبر

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید( .یک کلمه اضافه است)

1

(ظلمنا – المتوسط – االخشاب – جدتی – سبعین)
 -1جدی ما طلب منا مساعده و  ---------تطلب المساعده.
 -2اسرین طالبه فی الصف الثانی .------------
 -3اانت تجمع  -----------فی الغایه.
 -4تفکر ساعه خیر من عباده  -----------سنه
(درک مطلب) پس از خواندن متن زیر به پرسش های آن پاسخ کوتاه دهید؟

1

(( ایالر)) طالبه فی الصف الثامن .لها صدیقه .اسمها زینب .هی طالبه فی الصف السابع .ایالر جاءت من ((سنندج)) الی
طهران .والد ایالر فی مهمه اداریه .ووالد زینب یعمل فی المختبر .هو موظف .هما ساکنتان فی طهران.
 -1ما اسم صدیقه آیالر؟

 -2من فی الصف الثامن؟

 -3ما مهنه و الد زینب؟

 -4من ای مدینه جاء ت ایالر؟

درستی یا نادرستی هر جمله را براساس واقعیت معلوم کنید
 -1الرمان اصفر و العنب ابیض

 -2الحلوانی یطبخ الطعام و الطبیب الیفحص المرضی

 -3التفاح من الفواکه اللذیذه

 -4العربیه من اللغات الرسمیه فی منظمه االمم المتحده

1

روان خوانی

3

مکالمه

2

