بسمه تعالی
آزمون عربی میان ترم اول – پایه هشتم
 - 1ترجمه صحیح هر یک از عبارات زیر را انتخاب کنید 1 ( .نمره )
 -1اَلَحم ُد لِلّه لِأَنَّکُم قادِرونَ عَلی فَهمِ النُّصوصِ و العِباراتِ البَسیطَه
◄الف) خدا را شکر زیرا شما قادر به فهمیدن متن ها و عبارات ساده هستید.
ب) خدا را شکر که شما می توانید عبارت های ساده را بفهمید.
 -2نَحنُ بِحاجَةٍ إلی تَعَلِّمِ اللُّغَةِ العَرَبیَّةِ لِأنَّها لُغَةُ دینِنا.
الف) ما به آموزش زبان عربی نیاز داریم زیرا زبانی دینی است.
◄ب) ما به یادگیری زبان عربی نیازمندیم زیرا عربی زبان دین ماست.
 - 2جمالت زیر را ترجمه کنید 5 ( .نمره)
الف) السَّالمُ عَلَیکُم أیُّها الطُّالبُ؛ أهالً و سَهالً بِکُم فِی الصَّفِّ الثّامِن.
سالم بر شما ای دانش آموزان .خوش آمدید به کالس هشتم
ب) أنتَ قَبِلتَ کَالمَ والِ ِدکَ و اآلنَ تَعمَلُ بِه.
تو قبول کردی سخن پدرت را و اکنون به آن عمل می کنی.
ج) العَرَبیَّةٌ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّةِ فی مُنَظَّمَةِ األُمَمِ المُتَّحِدَه.
عربی از زبان های رسمی در سازمان ملل متحد است.
د) العِلمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَر.
دانش در کودکی مانند حکاکی بر سنگ است.
ه) هُنَّ وَصَلنَ إلی المَوقِف.
آنها به ایستگاه رسیدند.
 – 3جدول زیر را با کلمات داده شده کامل نمایید 1/5( .نمره)
شجَرَه – واقِفینَ – جالِسات – مُ َدرِّسِتانِ
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 -4برای هر عبارت گزینه مناسب را انتخاب کنید 1( .نمره)
أنا  .................عَن طَریقِ الجَنَّةِ فی حَیاتی.

بَحَثنا ○

أبحَثُ ●

أ أنتَ  ....................البابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ؟

طَرَقتَ ●

تَطرُقُ ○

أیّها الخَبّازُ المُحتَرَمُ ،هَل  ..............بَع َد دقائِقَ؟

تَعمَلُ●

تَعمَلینَ ○

یا أختی ،هَل  ...............الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَةٍ؟

أکَلتِ ●

َشرِبتَ ○

 -5عبارات زیر را ترجمه نمایید 1/5( .نمره)
العِلمُ أفضَلُ مِنَ العِبادَةِ.
علم بهتر از عبادت است
زَکاةُ العِلمِ نَشرُهُ.
زکات علم انتشار آن است.
سأَلَ ،عَلِمَ.
مَن َ
هر کس پرسید ،دانست.
 -6گزینه مناسب را انتخاب کنید 1( .نمره)
مِن مالبِسِ النِّساءِ وَ البَناتِ:

اللَّوحَة ○

الفُستان ●

عَددُ أیّامِ األسبوعِ:

سَبعَة ●

تِسعَة ○

أمُّ األبِ:

الجَ ّد ○

الجَدَّة ●

مَکانُ األشجار:

الفَلّاح ○

الحَدیقَة ●

 -7به پرسش های زیر به زبان عربی پاسخ دهید 1( .نمره)
الف) کَیفَ حالُکَ؟ .......انا بخیر.........
ب) ما إسمُکَ؟ ...................اسمی محمد..........
ج) هَل أنتَ مِن العِراق؟ ................ال انا من ایران..........
د) أینَ أنتَ؟ ................فی المدرسه...........

 – 8در هر سطر کدام کلمه با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟ ( 1نمره)
الف)مَصنَع ○

مَکتَبَة ○

مَدرَسَة ○

مَلَکَ ●

ب) رَجُالنِ ●

حَدائِق ○

أشجار ○

فَواکِه ○

ج) وَقَعَ ○

قَ َذفَ ○

رُبَّ ●

َسلِمَ ○

د) َشعَرنَ ●

العِبونَ ○

فاعِلینَ ○

مُ َدرِّسات ○

 -9هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید1 ( .نمره)
بَالءُ االنسانِ فیه ○

○ الجَهل

مَوتُ األحیاء ○

○ ال َّذهَب

الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِهِنَّ ○

○ األُمَّهات

الوَقتُ مِثلُهُ ○

○ اللِّسان

 -10متضاد کلمات را با استفاده از کلمه های زیر بنویسید( .دو کلمه اضافه است) ( 1نمره)
فوق – قَلیل – أراذِل – یَمین – سوء – بارِد
حُسن ≠ ...سوء .....یَسار ≠ ...یمین ....تَحت ≠ .....فوق ......أفاضِل≠ .....اراذل...

جمع نمرات 15 :نمره

روانخوانی و مکالمه 5 :نمره

