
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 مجله های زیر را به فارسی ترمجه کنید. 1
نَُّکم قادأروَن علی قأراءةأ الُنصوصأ الَبسیطةأ.)-1  (1احَلْمُد لّله ِلأ
 (1املاء، َعَلْیَک بأالرُّجوع. )أنَت َسَتْغَرُق يف -2
نَّ الُكُتَب ُكنوٌز. ) -3 ؛ ِلأ بُّ بَ ْیَع الُكُتبأ  (1أنا أحأ
ا َو بََدأْت بأاحلأوار َمَعها. )-4   (1جاءْت إلَْیها إحَدی َزمیالِتأ
5-( . ْخَتََبأ

ُ
رأُة تَ ْعَمَل يف امل

َ
 (5/0هذه امل

6-(. علأ  (1ال َخرَی يف الَقول إاّل َمَع الفأ
فتاُحها الُسؤال.)-7  (1العألُم َخزائُن و مأ

5/6 

 ترمجه درست را انتخاب کنید. 2
 الف: اِلمُّ َتسأَلُُه ؛ لأماذا َرَجعَت ؟ 

 مادر از او می پرسد چرا برگشتی؟         مادرم از او پرسید چرا برمی گردی ؟      
 ب: أَنَت َسوَف تَ ْفرَُح 

 توخوشحال خواهی شد.                   تو خوشحال شدی. 

5/0 

  شناسی ) دو نمره(ه مهارت واژ 

  نام هر تصویر را بنویسید.) یک کلمه اضافی است(. 3
 «الرُّزَّ  -الطَّباخ -ُمَمرِّضة  » 
 

 

5/0 

 کلمات مرتادف و متضاد را مشخص کنید. 4
 َذَهَب/ ُبستان/ َرَجَع/ َحدیَقة

 متضاد مترادف
 

5/0 

 ترمجه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 5
عنی  -الف  الَدمع.أسرین ِبأ

                 ؟َیْکذأبُ َمن  -ب

5/0 

 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با کلمات دیگر متفاوت است. 6
 َسَنة َشْهر ُخبز الف( أسبوع

  َمَلکَ  َمدَرسة َمکَتَبة ب ( َمصَنع

5/0 

 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ............................... شماره داوطلب:

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 فاطمه سلگی نام دبیر:

 10/1400 /06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

  شناخت و کاربرد قواعد ) دو نمره (مهارت  

 فعل ماضی و مضارع را در مجله مشخص کنید. 7
دیُر َذَهَب إلی اِلدارة و اآلن یَ ْعَمُل ُهناَك.

ُ
 امل

5/0 

 در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید. 8
 طََرقَ الف( أ أنَت ...... الباَب قَبَل َدقیَقَتْْی؟         طََرْقَت                

.                فَ َتْحَت                    فَ َتَحْت    َعلِّمُة ...... باَب البیتأ
ُ

 ب( امل

5/0 

 در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید. 9
َدرِّس یا أخي؟

ُ
 تَ ْعرأفَْی   تَ ْعرأفُ   الف( َهل .....  ذلک امل

عُ  َرَجْعتُ  أنا َسوَف ..... يف اِلسبوع القادأم.  أْرجأ
ْخَتََب.

ُ
 أْعَملُ  تَ ْعَملُ  هذه البأنُت ..... يف امل

  َتْذَهبُ  یَْذَهبُ  والأدي ..... إلی الَبیت.

1 

  مهارت درک و فهم ) سه نمره( 

 هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید.)یک کلمه اضافی است(. 10
ثُلهُ  ْعَجمُ  الُسكوُت مأ

ُ
 امل

 اجلُنديّ  الَكلأماتأ كأتاٌب لأشرحأ َمعاين 
َهب حنن يف َفصل   الذَّ

ْن آفاتأ العلمأ  تاء  مأ  الشأ
  النأسیانُ  

1 

 منت زیر را خبوانید و به سواالت آن پاسخ دهید.  11
ّمٍة إداریٍّة. علي طالٌب  ن َسَننَدج إلی طهران لأُمهأ دَرسة و علّی طالأٌب يف الصفأ الثاين املتوسط. والأُدُه ُمَوّظٌف و جاء مأ

َ
َجدیٌد يف امل

َة أسبوَعْْی َوحیدا. َی ُمدَّ  بَقأ
؟  الف ( يف أیأ َصفٍّ کاَن علیٌّ

 ب( لأماذا جاء والأُد علّي إلی طهران؟

َی عليٌّ َوحیدا؟  ج( َکم أسبوعا بَقأ

هَنُة والأدأ علّي؟                      د ( ما مأ

2 

  ه )یک نمره(مهارت مکالم 
 به سؤاالت پاسخ دهید. 12

 الف( ماذا تَ ْفَعلَْی اآلَن؟
ُکم؟  ب( َمن هي ُمَدرَِّسُة الُلَغة الفارسّیة يف َصفِّ

1 

 3 نمره روانخوانی : 

 2 نمره مكالمه : 

 2از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زیر را به فارسی ترمجه کنید. مجله های 1
نَُّکم قادأروَن علی قأراءةأ الُنصوصأ الَبسیطةأ.)-1  .خدا را شكر كه مشا مي توانید منت هاي ساده را خبوانید(1احَلْمُد لّله ِلأ
 تو در آب غرق خواهي شد، باید برگردي. (1أنَت َسَتْغَرُق يف املاء، َعَلْیَک بأالرُّجوع. )-2
بُّ  -3 نَّ الُكُتَب ُكنوٌز. )أنا أحأ ؛ ِلأ  من فروش كتاب ها را دوست دارم، چون كتاب ها گنج هایي هستند. (1بَ ْیَع الُكُتبأ
ا َو بََدأْت بأاحلأوار َمَعها. )-4   یكي از مهكالسي هایش نزد او آمد و شروع كرد به صحبت كردن با او. (1جاءْت إلَْیها إحَدی َزمیالِتأ
رأُة تَ ْعَمَل -5

َ
. )هذه امل ْخَتََبأ

ُ
 .این زن در آزمایشگاه كار مي كند (5/0يف امل

6-(. علأ  هیچ خریي در سخن گفنت نیست، مگر اینكه مهراه با عمل باشد. (1ال َخرَی يف الَقول إاّل َمَع الفأ
فتاُحها الُسؤال.)-7  دانش گنجینه هایي است و كلید آن سوال است. (1العألُم َخزائُن و مأ

 تخاب کنید.ترمجه درست را ان 2
 الف: اِلمُّ َتسأَلُُه ؛ لأماذا َرَجعَت ؟ 

 مادر از او می پرسد چرا برگشتی؟مادرم از او پرسید چرا برمی گردی ؟      
 ب: أَنَت َسوَف تَ ْفرَُح 

 .توخوشحال خواهی شد                تو خوشحال شدی.  
 مهارت واژة شناسی ) دو نمره( 
  بنویسید.) یک کلمه اضافی است(.نام هر تصویر را  3

 «الرُّزَّ  -الطَّباخ -ُمَمرِّضة  » 
 
 
 

  الرز                                                                ممرضة
 کلمات مرتادف و متضاد را مشخص کنید. 4

 َذَهَب/ ُبستان/ َرَجَع/ َحدیَقة
  : ذهب# رجعمتضاد : بستان =حديقةمترادف

 ترمجه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 5
عنی  -الف  اشك الَدمع.أسرین ِبأ

             دروغ مي گوید     ؟َیْکذأبُ َمن  -ب

6 

 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با کلمات دیگر متفاوت است.
 َسَنة َشْهر ُخبز الف( أسبوع

  َمَلکَ  َمدَرسة َمکَتَبة ب ( َمصَنع
 مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) دو نمره ( 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتم عربينام درس: 

 فاطمه سلگي نام دبیر:

 10/1400 /06 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60  مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 فعل ماضی و مضارع را در مجله مشخص کنید. 7
دیُر َذَهَب إلی اِلدارة و اآلن یَ ْعَمُل ُهناَك.

ُ
 یعمل: مضارع                   ذهب: ماضي   امل

 در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید. 8
 طََرقَ                 طََرْقتَ الف( أ أنَت ...... الباَب قَبَل َدقیَقَتْْی؟         

.                فَ َتْحَت                     َعلِّمُة ...... باَب البیتأ
ُ

    فَ َتَحتْ ب( امل
 در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید. 9

َدرِّس یا أخي؟
ُ

 تَ ْعرأفَْی   تَ ْعرأفُ   الف( َهل .....  ذلک امل
عُ  َرَجْعتُ  أنا َسوَف ..... يف اِلسبوع القادأم.  أْرجأ

ْخَتََب.
ُ

 أْعَملُ  تَ ْعَملُ  هذه البأنُت ..... يف امل
  َتْذَهبُ  یَْذَهبُ  والأدي ..... إلی الَبیت.

 مهارت درک و فهم ) سه نمره( 
 است(. هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید.)یک کلمه اضافی 10

ثُلهُ  ْعَجمُ  الذهب               الُسكوُت مأ
ُ

 امل
 اجلُنديّ  املعجم          الَكلأماتأ كأتاٌب لأشرحأ َمعاين 

َهب الشتاء          حنن يف َفصل   الذَّ
ْن آفاتأ العلمأ  تاء  النسیان           مأ  الشأ

  النأسیانُ  
 منت زیر را خبوانید و به سواالت آن پاسخ دهید.  11

ّمٍة إداریٍّة. علي طالٌب َجدیٌد يف  ن َسَننَدج إلی طهران لأُمهأ دَرسة و بَقأَی علّی طالأٌب يف الصفأ الثاين املتوسط. والأُدُه ُمَوّظٌف و جاء مأ
َ

امل
َة أسبوَعْْی َوحیدا.  ُمدَّ

؟  لأٌب يف الصفأ الثاين املتوسطعلّی طا   الف ( يف أیأ َصفٍّ کاَن علیٌّ
ّمٍة إداریٍّة.  ب( لأماذا جاء والأُد علّي إلی طهران؟ ن َسَننَدج إلی طهران لأُمهأ   جاء مأ

َی عليٌّ َوحیدا؟ َة أسبوَعْْی   ج( َکم أسبوعا بَقأ  ُمدَّ
هَنُة والأدأ علّي؟                      والأُدُه ُمَوّظفٌ د ( ما مأ

 نمره(مهارت مکالمه )يک  
 به سؤاالت پاسخ دهید. 12

 أنا أْكُتبُ  الف( ماذا تَ ْفَعلَْی اآلَن؟
ُکم؟  السیدة تَبیزكي ب( َمن هي ُمَدرَِّسُة الُلَغة الفارسّیة يف َصفِّ

 منره رواخنوانی : 
 منره مکامله :        
 أرجو َلُکم الَتوفیق و النَّجاح 

 امضاء:    فاطمه سلگی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




