
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

کنید. ترجمه فارسی به را زیر هایجمله  

(1تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعینَ سَنَةً.) -1  

(5/0هذانِ البائِعانِ، شاکِرانِ.) -2  

(5/0نا إلَی صَفّنا.)نَحنُ ذَهَبْ -3  

/(5مَن سَأَلَ، عَلِمَ.) -4  

/(5سَوفَ أَصیرُ مُهَندِساً زِراعیّاً.) -5  

(5/0تِرامِ کُلّ المِهَنِ.)نا بِاحْعَلَیْ -6  

(1آخَرینَ.)کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَةٍ إلَی الْ -7  

(5/0أَرفَعُ عَلَمَ وَطَنی إیران.) -8  

(1أَنتَ تَکذِبُ.)أنَا أَصدُقُ وَ  -9  

 (5/0کَالمُ فِضَّةٌ.)اَلسّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْ -10

5/6 

2 

کنید. انتخاب را درست ی ترجمه  

خَیرُ النّاسِ أَنفَعُهُم لِلنّاسِ. -1  

 الف( انسان خوب باید به مردم سود برساند. 

 ب( بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است.

کَلِماتِ الکِتابِ األَوَّلِ.أَنتَ تَعرِفُ مَعنَی  -2  

دانی.های کتاب اوّل را میالف( تو معنی کلمه  

 ب( تو در ابتدا معنی کلمات کتاب اوّل را دانستی.  

5/ 

3 

کنید. ترجمه فارسی به را شده مشخّص کلمات  

 إِنَّ اللُّغَةَ العَرَبیَّةَ مِنَ اللُّغاتِ العالَمیَّةِ.                    دَرسُ الیَومِ حَولَ مِهنَةِ المُستَقبَلِ

 

1 

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

 متوسطه اول هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  عربی هشتمنام درس: 

 آقای سقراط  نام دبیر:

 01/0011 /6 امتحان:  تاریخ

 صبح8 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 01جمع بارم : 

4 

است؟ ناهماهنگ دستوری یا معنایی نظر از کلمات سایر با کلمه کدام  

Oبِالد                   Oطَبّاخ                 Oمُمَرّض               O( شُرطیّالف  

 Oرَسائل                 Oبَیع                      Oکُتُب                 O( نَوافِذب

5/ 

5 
 .(است اضافی کلمه یک. )بنویسید هم کنار دو به دو را متضاد و مترادف کلمات

 ماضی/ نَهر/ خَلف/ قادِم/ وَراء

            ..........=  ..........                                                                        ..........≠ .......... 
5/ 

6 
کنید. مشخص عبارت زیر در را ماضی و مضارع فعل  

 أَنتِ حَفِظتِ سورَةَ النَّصرِ وَ اآلنَ تَحفَظینَ سورَةَ القَدرِ

5/ 

7 

بدهید. قرار ماضی و مضارع مناسب فعل خالی جاهای در  

Oعَمِلتِ                Oأَنتِ .......... فِی المَصنَعِ أَمسِ.              تَعمَلینَ -1  

Oبَحَثتُم                 Oأنَا .......... عَن طَریقِ الجَنَّةِ فی حَیاتی.       أبحَثُ -2  

Oشَرِبتَ                 Oیا أُختی هَل .......... التُّفّاحَةَ قَبلَ دَقیقَةٍ؟        أَکَلتِ -3  

Oتَعرِفینَ                Oتَعرِفُ            هَل .......... ذلِکَ المُدَرّسَ یا أَخی؟ -4  

Oتَذهَبُ               Oأَ أَنتَ .......... إِلَی المُختَبَرِ وَحدَکَ؟            یَذهَبُ -5  

     Oنَذهَبُ              Oنَحنُ .......... إِلَی البُستانِ قَبلَ ثَالثَةِ أَیّامٍ.        ذَهَبنا -6

5/1 

8 

«یک کلمه اضافه است.»هر کلمه را به توضیح مرتبطش وصل کنید.   

 الف( بَالء اإلنسانِ فیهِ:                           اَلذَّهَب        

 ب( اَلجَنَّةُ تَحتَ أَقدامِهِنَّ:                        اَللّسان

اَألُمَّهاتج( بَساتینُ العُلَماءِ:                               

 د( اَلوَقتُ مِثلُهُ:                                 اَلعَمَل

 اَلکُتُب                                                  

1 

9 

کنید. معلوم واقعیت اساس بر را جمله هر نادرستی و درستی  

اإلسالمیّ عَرَبیٌّ.الف( أَکثَرُ أَسماءِ األَوالدِ وَ البَناتِ فِی العالَمِ   

 ب( اَلحَدّادُ یَحفَظُ األَمنَ فِی البِالدِ.

 ج( اَلمُدَرّسَةُ تَفحَصینَ المَرضَی بِدِقَّةٍ.

 د( اَلکَلِماتُ العَرَبیَّةُ، قَلیلَةٌ فِی الفارِسیَّةِ.

1 

11 

بدهید. مناسب کوتاه پاسخ زیر هایپرسش به  

ب( ماذا فی یَدِکَ؟                      الف( مَن أَنتَ؟                             

 ج( أَینَ الخَلیجُ الفارِسیُّ؟                                     د( فی أَیّ صَفّ أَنتَ؟

2 

 0از 0صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است. -1

 این دو فروشنده سپاسگذارند. -2

 ما رفتیم به کالسمان. -3

 هرکس پرسید دانست. -4

 مهندس کشاورزی خواهم شد. -5

 شغلها. ما باید احترام بگذاریم به همه -6

 هریک از ما نیازمند است به دیگران. -7

 برم پرچم کشورم ایران را.باال می -8

 گویی.گویم و تو دروغ میمن راست می -9

 سکوت طال و سخن نقره است. -10

2 
 ب( بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است  -1

دانی.های کتاب اوّل را میالف( تو معنی کلمه  -2  

 شغل -امروز -جهانی -زبان 3

 الف( بالد                           ب( بیع 4

 قادم ≠وراء                                ماضی  =خلف              5

 ماضی: حفظتِ                                 مضارع: تَحفظینَ 6

7 

 عملتِ -1

 أبحَثُ -2

 أَکَلتِ -3

 تَعرِفُ -4

 تَذهبُ -5

 ذهبنا -6

8 

 الف( اللّسان

 ب( اَألُمَّهات

 ج( اَلکتب

 د( الذَّهَب

 الف( صحیح                 ب( غلط                       ج( غلط                             د( غلط 9

11 
 الف( أَنَا علیّ )طالبٌ(                                                 ب( القلم

 إیران                                                   د( فی الصّفّ الثّامنج( فی جنوب 

  

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانشپسرانه  دولتیغیر  دبیرستان
 0411-0410سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

  عربی هشتم نام درس: 

 ..............مجيدسقراط...نام دبير: 

 0411/.....01... / ....6... امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  ....8..... ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




