
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف 
ردی

 

بارم  سؤاالت 
 

  مهارت ترجمه 

1 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 

 ، عربیّ: أکثر أسماء األوالد و البَنات فی العالم االسالمی  الف( 

 :  و سوف أصنع جواالً جدیداً لخِدمَة الناس سأصیرُ مخترعاًب( 

 ل: بالجَدَرَة و السنجاب مشغولینَ قلی النهر و یُشاهدَ البإج( یَذهَبُ 

 هُما. ء اهلل، سأسألإن شا؟ هَل یأتی أبوکَ و هل تأتی أمّکِد( 

4 

2 

 آیات و احادیث زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 ه:أکثرُ خَطایا إبنُ آدم فی لِسانِالف( 

 ب(غایة العَقل اإلعتراف بالجَهل: 

 : لماء کلّ شیء حی  ج( وَجَعَلنا مِن ا

 د( ما ظَلَمناهم ولکن ظَلَموا أنفسهُم: 

2 

3 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 

 مَن کَتَمَ ِعلماً کأنَّه جاهِل   (1

 ان است. هرکس دانشی را پنهان کند، پس گویا اون ناد لف(ا

 ن است. ان کند، پس قطعا او ناداهر کس دانشی را پنهب(

 

 .هوالء رجال واقفون( 2

 یستاده اند. ن مردان اای الف(

 این ها مردانی هستند که ایستاده اند.  ب(

 

 

1 

 ادگی:  نام و نام خانو

 ( B) شتمپایه ه مقطع و رشته:

 نام پدر: 

 :  شماره داوطلب

 صفحه  3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب 

 1399 - 1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربی نام درس: 

 مهسا کاشی پور  نام دبیر:

   15/10/1399امتحان:  تاریخ

 عصر  /صبح 10: 00. ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 وسی یا م کَمینِبیَ ما تلکَ (3

 ای موسی، در دست راستت چیزی نیست  الف(

 ای موسی در دست راستت چیست  ب(

 

 الثة أیام إلی البستان بَعدَ ث نحن نذهب ( 4

 باغ می رویم. ما بعد از سه روز به  الف(

 ما سه روز بعد به باغ می رویم.  ب(

 

  مهارت واژه شناسی  

1 
 جمع مکسر کلمات زیر را بنویسید.

 :........................................... دینة:....................................                                     مَ شیء
0.5 

2 

 )یک کلمه اضافی است(کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید.

 « جَعَلَ ، خلفَ ، أخَذَ ، وراء، أمام  »

 ............................................................. مترادف:............................................................................        متضاد:............................

0.5 

3 

 ها خط کشیده شده است را بنویسید.معنای کلماتی که زیر آن 

 :.................................... ألقمارترکیة بمعنی اآیالر بال الف(

 : ................................... اآلخرِینإلی لّ النّاس یحتاجُ کُ ب(

0.5 

4 

 مات ناهماهنگ را مشخص کنید. کل

 

 نَ مَأد(                     بَأذهَج(                َذ أخَب(                   لَأکَالف( 

 مسة خ د(                     هایةنج(                ثالثةب(                   عشرةالف( 

0.5 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد   

1 

 فعل مناسب برای جای خالی را پیدا کنید. 

 

 (  نُسافِرُ – وفَ نسافرُسَ –  سافَرنا)          .                     أختی .........................إلی إصفهان بعد غدٍأنا و الف( 

 (  نَزَلَ  – زَلتنَ – نَزَلوا)             .                    .ارة فی الساعة الثامنةإخوَة من الطیّ...ب(...............

 (تَرجِعینَ  –رَجَعتِ  –) تَرجِعُ                                    ........الحدیقة الیوم؟...........یا أمّ میثم هل........  ج(

 تنظُرینَ (   –یَنظُرُ  –  ) تنظُرُ                        .                جدالمسإلی هدی....................................... د( 

 (  قَتَلَت  –قَتَلَ یَ – ) تقتُلُ                الکالم الکثیر ............................... النّاس.                               ه(

 جَمَعتُما ( –سوفَ جَمَعتُما  –أیّتها الزارعتانِ، هل.............................ورق الشای قبل یومین.                ) جَمَعَتا   و(

1.5 
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 نمره 15جمع بارم : 

2 

 در جای خالی جمله پرسشی مناسب بنویسید.

 السیارة. قأنا سائ................................................................؟  الف(

 نعم، أنا شیرازیّة. ...................................................................؟ ب(

 البنت واقفة أمام المسجد. ..................................................................؟  ج(

1.5 

  مهارت درک مطلب و مفهوم  

1 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید. 

 

 صحیح                      غلط                                                عدد بعد ثمانیة، تسعَةالف( 

 صحیح                      غلط                                          إداریةالممرضة تکتب رسائل ب( 

 صحیح                      غلط                                 فی الفصل الربیع، أخضرلون األوراق ج( 

0.75 

2 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 

 دٍ :........................................... عدد األسبوع فی فصلٍ واح الف(

 ی یَفحَصُ المَرضی: ............................................. ب( هو الذّ

 د( أمس کانَ یوم السّبت و غداً یوم ...................................... 

0.75 

  مهارت مکالمه  

1 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید.

 . واجباتکتُبینَ فی المَساء؟ .....................................الف( ماذا تَ

 ب( هل بیتُک قریب مِن المدرسة؟ ............................................ 

 أینَ لَعِبتُما مَعَ أصدقائکما؟ ....................................فی الساحة.ج( 

1.5 

 3از    3صفحه ی  
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 1 ، عربی است.بیشتر اسم های دختران و پسران در جهان اسالم الف(

 1 مت به مردم، اختراع خواهم کردمخترعی )یک مخترع( خواهم شد. تلفن همراه جدیدی برای خدب( 

 1 ال می بیند.به سوی رودخانه می رود و گاو و سنجاب را سرگرم جدج( 

   1گر خدا بخواهد. از آن دو خواهم پرسید.آیا پدرت و مادرت می آیند؟ ا د(

2 

 ( 0.5. )ر زبانش استبیشتر خطاهای آدمیزاد د الف(

 ( 0.5) اعتراف به نادانی است. ل، پایان عقب( 

 ( 0.5. )  م.ادیرا قرار دو از آب هر چیز زنده ای ج( 

 ( 0.5. )ما به آن ها ستم نکردیم اما آن ها خودشان به خودشان ستم کردندد( 

 ( 0.25) هرمورد   ( گزینه الف4       ب( گزینه 3           ب( گزینه 2              الف( گزینه 1 3

 مهارت واژه شناسی  

 ( 0.25هرمورد  )  د ن    ،         م    أشیاءکلمات به ترتیب:  1

 ( 0.25)هر مورد      جَعَلَ، أخذ متضاد:       خلف، وراء      مترادف:  2

 ( 0.25) هرمورد     دیگرانب(         ماه ها   الف(  3

 ( 0.25) هرمورد       نهایة    ب(        أذهب  الف( 4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25) هر مورد       جمعتماو(        یقتل  ه(      رنظتَد(         ترجعینج(    نزل    ب(   وف نسافرسالف(  1

 (     0.5) هر مورد   البنت؟ج( أینَ         هل أنتِ من شیراز؟ )هل أنتِ شیرازیة(ب(      مَن أنتَالف(  2

 مهارت درک و فهم  

 ( 0.25) هر مورد صحیح   ج(            غلطب(          غلطالف(   1

 (0.25) هرمورد       االثنینج(          طبیبب( ال       إثنا عشرالف(  2

 مهارت مکالمه  

 ( 0.5) هر مورد       بنالَعِج(        بیتی قریب..... ب(     أکت ب   الف( 1

 امضاء:    مهسا کاشی پور  نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره 15: جمع بارم  

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 د انقالب واح سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول  کلید

 

 ( B)هشتم . عربينام درس: 

 مهسا کاشي پور نام دبیر: 

 15/10/1399 امتحان:تاریخ 

 صبح  00:10ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




