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 باسمه تعالی
 ................................. نام و نام خانوادگی:

 دهم انسانیپایه: 
 منطقه نازلوآموزش و پرورش  اداره

 دبیرستان زینب کربی )س(
 22/22/79 : تاریخ آزمون

 21:80 ساعت آزمون : 
 8قرآن  زبان عربی هشتم درس: امتحان

 دبیر : شیوا تقی زاده
 79-79سال تحصييل 

  80:  تعداد سواالت
 دقیقه 02مدت آزمون:   

 

 بارم متن سواالت ردیف

1  
 که زیر آن خط کشیده شده است ترجمه کنید:را ای کلمه

 و تَْضَحك  كاإلْنساِن. رَُتَْصفََ( 2                 .ُمْنِقذيأْن أْشك َر  َعَزْمت   (1
1 

2  

 از بین کلمات زیر دو مترادف و دو متضاد بیابید: 

 (شاطئاِْستَلََم ،  فَْجأَة  ، ،بََكى ،  َضَحكَ ساِحل ، ، بَْغتَة  ، دَفَعَ )
 ........................ ≠ ................... ب(  ................... =................  الف(

 ........................ ≠ ................... (د  ................... =................  (ج

 

2 

3  
 متفاوت است بیابید: از نظر معنیای را که در هر دسته، کلمه

    فِضَّة      أساِور    ِصغار     ذََهب       الف(

   الِكتاب    اللَّبّونَة    الُمْعَجم    الَموسوَعة   ب(
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4  
   رو را بنویسید:مفرد یا جمع کلمات روبه

 ....................: أُنوف              ............... :َبْحر  
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5  

 های زیر را ترجمه کنید:عبارت

 الغََرِق.شاِهد  أْعضاء  األ ْسَرةِ فِْلماً رائِعاً َعِن الدُّْلفیِن الَّذي أْنقََذ إْنساناً ِمَن ی  . 1

 

 إنَّ الدُّْلفیَن َحَیواٌن َذكيٌّ ی ِحبُّ اإلْنساَن.. 2

      

ع  بِس ْرَعٍة َحْوَلها. . 3 ها َعلَى َسَمَكِة الِقْرِش تَتََجمَّ   إذا َوقََع نََظر 

 

ةٍ ث مَّ أَخَذني إلى الشاِطئ. .4  َرفََعني َشيٌء َبْغتَةً إلى األْعلى بِق وَّ

 

 األْخالِق فَإنَّ َربّي بََعثَني بِها.َعلَْیك م ِبَمكاِرِم . 5

 

0 

6 

 ی صحیح هر عبارت را انتخاب کنید:ترجمه

 ﴾لَهُ ما في السَّماواِت و ما في األْرِض ﴿  ( 1

  .آنچه در آسمان ها و زمین است از آِن اوست (الف

        .در آسمان و زمین است برای اوست چیزی کههر ( ب

 .َخْیٌر ِمَن الَوْحَدةِ الَجلیُس الّصاِلُح    (2

   .همنشین شایسته بهتر از تنهایی است(  الف 

 . است تنهایی از بهتر نیکوکار با همنشینی( ب

1 



 

2 

7 

 های زیر را کامل کنید:فارسی عبارت ترجمه

 .اإلْنسانِ َسْمُع الدُّلفیُن یَفوُق َسْمَع اإلْنساِن َعْشَر َمّراٍت و َوْزنُهُ یَْبلُُغ ِضْعفَْي َوْزِن  -1

................ بیشتر از شنوایی انسان است و وزنش به .................. شنوایي دلفین 

 .وزن انسان می رسد

 .أَْنَت الّذي في السَّماِء َعِظَمتَُك و في البِحار َعجائِبُكَ . 2

 .دریاهاستدر ..................... در آسمان و ................... تو کسی هستی که 

2 

8 

 است ترجمه کنید: داخل كمانكمواردی را که باتوجه به جمله 

 (....................... )كاَن یَْلَعُب :        دَْوَرهُ ِبَمهاَرةٍ باِلغٍَة.   یَْلَعبُ ُكلُّ طاِلٍب  كانَ .1

 (......................:  اْنُصْرنا)                      َعلَى القَْوِم الكافِریَن.  واْنُصْرنا. 2
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9 
را فعلیه(  –)اسمیه آنها کرده و نوع  از هم جداعبارت زیر چند جمله دارد؟ جمالت را 

 یَْقبَُل التَْوبَةَ َعْن ِعبادِه و َیْعفو َعْن السَّیِّئاِت. للّاُ                      :بنویسید

 

1 

11 
 مورد( دو) :و ترجمه آنها را بنویسید زیر ، جار و مجرورها را مشخص کنید عبارتدر 

 الدَّْهُر یَْوماِن؛ یَْوٌم َعلَْیَك و یَْوٌم لََك.
1 

11 
 )دومورد( هستند بیابید.نون وقایه كلماتي را كه داراي زیر ،  در جمله

 واْجعَْلني في َعْیني َصغیرا  و في أْعیُِن النّاِس َكبیرا . ْرَحْمنياِ اللهمَّ 
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12 

 را برای جای خالی انتخاب کنید: گزینه مناسب

ْسمیَِّة في العالَِم.            ............. -1  َعَربیِّة       العََربیَّةُ ِمَن اللُّغاِت الرَّ

 الشََّجُر      الشََّجرِ بِال ثََمٍر.                      .........العاِلُم بِال َعَمٍل كـَ  -2

 الُمْسِلمیَن    الُمْسِلمونَ .                .............ُخْمُس ُسّكاِن العالَِم ِمَن  -3
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13 

 بنویسید: به طور كاملنقش كلماتي را كه زیر أنها خط كشیده شده است 

یَّةٌ ِمْنَطقَةٌ  الشاطئُ  -2           یا لَْیتَني ُكْنُت تُرابا . الكافِرُ یَقوُل  -1  .الَبْحرِ  بِِجوارِ  بَّرِ
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11 

 زیر را مرتب كرده و یك سوال و جواب بنویسید:كلمات 

 .............................................        ؟ -َحبیبي  –ما  –هي  –الُمْشِكلَةُ  –یا سوال :  

 ..........................................  -و  –لَْیَست  –فیها  –نَظیفَة   -نَواقٌِص  – الغُْرفَةُ جواب: 

1 

11 

 كلمه اضافي است( )یك مکالمه زیر را با استفاده از کلمات داده ، کامل کنید:

  َعْیني – ناقِصٌ   –الُمْشِرف  – تَْسلَمُ  – األْخرى 

 ما الُمْشِكالُت ............؟ -

 َشْرَشٌف.............. . الثّانیَّةِ و في الغُْرفَِة  َمْكسور+  في الغُْرفَِة األولى َسریٌر 

 نَْعتَِذُر ِمْنُكم. َسنَُصلُِّح ُكلَّ َشيٍء بُِسْرَعٍة؛ َعلى............ . -

 + ............. َعْینَُك.
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 25 ** پیروز و سربلند باشید ** 

 


