
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1

 ................................................................................................................................................................. مَن کَتَمَ عِلماً، فَکَأنَّه جاهِلٌ   الف( 

  ....................................................................................................................................................... المُومِنُ قَلیلُ الکَالم و کَثیرُ العَمَلِ   ب( 

 .................................................................................................................................................... عَرَبیَّةَ کَثیراًموا اللُّغَةَ الْإیرانیّونَ خَدَالْ  ج( 

 ............................................................................................................................................................... فَرَسُ ذلِکَ النَّهرَ بِسُهولَةٍیَعبُرُ الْ د( 

 ............................................................................................................................................................................. أنتَ تَدخُلُ الصَّفَ األوَّلَ  ه( 

 ........................................................................................................................................................... ماظَلمنا هُم وَلکِن ظَلَموا اَنفُسَهُم  و( 

 .......................................................................................................................................................... النَّوافِذَ وَ الْأَبوابَ تَصنَعُ. حَدّادٌ أنتَ ز(
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 ترجمه درست را انتخاب کنید. 2

 أنا قَبِلتُ کَالمَ والِدی و اآلنَ أعمَلُ بِهِ  (1

    .کنمن عمل میپدرم را قبول کردم و االن به آخن من س (الف 

 .کنمقبول می کنم و اآلن به آن عمل میمن سخن مادرم را (ب

 نَحنُ ذَهَبنا إلیَ صَفِّنا .    (  2

             الف( ایشان به کالس هایشان رفتند  

  به کالسمان رفتیم ماب( 
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  ( حَداد ، مُمَرَض ،شُرطی ، طَباخ)        .کنید رمیان کلمات داده شده پیدانام هرتصویر را د 3

 

 

 

  
        

…………………………….                                                          ………………………………  
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 ترجمه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. 4

 الْمُختَبَرِنَحْنُ نَعْمَلُ فِی   ب(                          الکُتُب                     بَیعَ اَنااُحِبُّ  (الف  
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 3از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 جواد پوران نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 ؟ زنظر معنایی بابقیه ناهماهنگ استکدام کلمه ا 7

  طَریق            شارِع                ساحَة          سَمَکَة          الف (

 سَنَة                  ر      شَهْ             ز    خُبْ            بوع     سْأُ  ب(
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 موارد خواسته شده را بنویسید. 6

 ب( الْجَدَّة                   الف( الْجَدّ                                      .............. :الْأَبِ أُمُّالف( 

 الف( المُستَوصَفُ          ب( المَلعَبُ                       المَرضی......... مَکانٌ لِفَحصِ   ب(

1 

 .ترجمه صحیح را از میان معنای داده شده انتخاب کنید 5

 (□دانشمند  □جهان )عالَم (ج       (□سازمان  □منظم)مُنَظَّمَة : (ب          ( □همچنین   □گویا )أیضاً:   (الف
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 .انتخاب کرده و بنویسیدرا های مناسب درجاهای خالی فعل 8

 بَدَأَ               تَبدَئینَ                      أ أنتِ .................... بِجَمعِ الفَواکِهِ بَعدَ یَومَینِ؟      الف( 

 أکَلتِ             تَأکُلینَ                          یا أُختی،هَل .............. التُّفّاحَةَ قَبلَ دَقیقَةٍ؟           (ب

 بَحَثنا            أبحَثُ                              أنَا ...............  عَن طَریقِ الجَنَّةِ فی حَیاتی .         ج( 

 سَنَذهَبُ                   ذَهَبنا                      نَحنُ .............. إلَی البُستانِ قَبلَ ثَالثَةِ أیّامٍ.       د(   

  أجلِسُ           تَجلِسُ                                 أنتَ ............ عَلَی األرضِ.                                ه(  

 تَعرِفُ            تَعرِفینَ                        هَل ............. ذلِکَ المُدَرّسَ یا أخی؟                   و(  

 رَفَعوا           رَفَعنَ                         ز(  هُم ....................................اَیدیَهُم .                       

 تَذهَبینَ             بُ  تَذهَ          هذِهِ الطّالبةُ ...............................إلی المَدرسةِ .                ح( 

  سَاَطبُخُ        سَنَطبُخُ                    اَنا طبّاخةٌ . ...........................طعاماً لَذیذاً .                      (ط

  رَجَعَت            رَجَعنَ            أمسِ                                        کِصَدیقَتی...... إلی بِالدِ ی(
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 .مه رابه توضیح مناسب آن وصل کنیدهرکل 9

 سَبعَةٌ     الف( اِسمُ بِنتٍ    

 سَمیرة                                 ب( عَدَدُ أیّامِ األسبوعِ

 اَلجَهل                                      ج( اَلوقتُ مِثلُهُ 

 الذّهَب                   د( هُوَ یَرفَعُ عَلَمَ وَطنی ایران 

 الجُندیّ                                                                 

1 

 با توجه به تصویر پاسخ دهید. 10

 ....................................  ما هذا ؟ .............................                                   اْلِمْنَضَدِة؟ ... َحْوَل ُکْرسّيًا َکْم

 

 

1 

 3از  1صفحۀ 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 متن زیرابه دقّت بخوانید وپاسخ سؤاالت رابه عربی بدهید . 11

المَصنَعِ صباحاً واَرجِعُ إلی البَیتِ مَساءَ . اَنااَسکُنُ مَعَ اُسرتی.  بَیتِنا فی  کُلُّ یَومٍ اَذهَبُ إلی«علیٌ »اَناحدّادٌ .  اِسمی 

   .الْمُتَوَسِّطِ الثّانی الصَّفِّ هُوَ فِی« حَمیدٌ » لی وَلَدٌ . اِسمُهُ «. خوزستان » فی مُحافظةِ «.   آبادان » ینةٍ . اِسمُ مَدینتنا   مَد

 ......................................................الف : فی اَیِّ صَفٍّ حمید ؟ ..

 ب : مِن اَینَ هذهِ األسرَةُ ؟ .......................................................

 ج: متی یرجِعُ الی البَیت؟ ........................................................
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 کنار هم بنویسید.کلمات مترادف و متضاد را  12

  حَدیقَة،  بُستان، ة ،قافِلَبَعید ، کریم ،   قَریب  

 ..........................=  ...........................                                          ............................≠   ............................... 
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 3از  3صفحۀ 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 هرکس دانش را پنهان کند پس همانا او نادان است.الف( 1

 مومن کم حرف می زند و زیاد عمل می کند. ب(

 ایرانیان به زبان عربی خدمت زیادی کردند.ج(

 اسب از آن رود به راحتی عبور می کند.د( 

 کالس اول وارد می شوی.تو به ه(

 به آنها ظلم نکردیم.همانا آنها به خودشان ظلم کردند.و(

 تو آهنگر هستی . در ها و پنجره ها را می سازی.ز( 

 (ب2( الف        1 2

 شرطی-حداد 3

 آزمایشگاه_خریدن 4

 خبزب(   سمکهالف( 7

 المستوصفب(     جده  الف( 6

 ج(جهان     سازمانب(   همچنینالف( 5

الف(تبدئین    ب(تاکلین    ج(ابحثُ        د(ذهبنا       ه(تجلسُ       و(تعرفُ      ز( رفعوا     ح(تذهبُ    ط(ساَطبخُ       8

 ی(رجعت

  7د(      4ج(     1ب(      2الف( 9

 اربعه    ب( هذا جوالُالف( 10

 الف( الثانی المتوسطه      ب(آبادان   ج(مساء 11

 بعید≠حدیقه=بستان       قریب 12

 امضاء:    جواد پوران نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0311-0011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 عربینام درس: 

 جواد پوراننام دبير: 

 01/0311 / 01 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




