
 

 

 

 

 

 بارم سؤاالت ردیف

1 

 مهارت واژه شناسی 

 ( عصفورتان  –عصفور  –َحَلوانی  –.نام هر تصویر را انتخاب کرده و زیر آن بنویسید . ) خّباز 1

                     

(.................)                                         (..................) 

 هم بنویسید ..کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار 2

    

    ..............#...............                      ................=................ 

 .کلامت مشخص شده را به فارسی ترمجه کنید .3

ب   أّی مهنة تهَسألإلیه ف ت أّمهذهب"
ِ  ...................       ...................    "؟  ُتح

 ظر معنا نامهاهنگ است ؟.کدام کلمه با سایر کلامت از ن4

بز         ◻الف . أسبوع   ◻یوم                   ◻َشهر                      ◻خح

بت   ◻الثالثاء                   ◻ ذهبال              ◻اخلَمیس              ◻ب.السَّ

 نمره(2)

2 

 مهارت ترمجه 

 .مجله های زیر را به فارسی ترمجه کنید .1
 نمره(7)

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

 (2هشتم )گروه :مقطع و رشته

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

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

 صفحه 3 :تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد مرزداران دبیرستان غیردولتی پسرانه

 1399 -1400سال تحصیلي  اول نیمسال آزمون

 عربی پایه هشتم: نام درس
 عزیزی :نام دبیر

 10/1399 /15 : امتحان تاریخ

 صبح 10  :ساعت امتحان

 دقیقه 45: مدت امتحان 

 / رأیحار/ یمنییسار / شاَهَد / باِرد /   
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دوان،.َمن 1  اخلحرسان .  اکتسبَزرع العح

 . بنی الناس .زکاة ح العلم نرشه2

نوٌز. ب  َبیعهي ُتِ .3 تحب کح تحب ِِلنَّ الکح  الکح

 بِاحلوارَمَعها فی ساحة املدرسة . تح .َبَدأ4

ح .الع5  . لعالَ ا باحصم اِل

 .ترمجه درست را انتخاب کنید .2

رسّیًا َخشبّیًا.یوف نّجاٌر ،َس  هو.1  صنَعح کح

 ◻ساخت . د،صندلی چوبی خواه نجار هست اولف . ا

 ◻ب. من نجار هستم،صندلی چوبی ساختم .

 والِِدِک؟ عمرح .کم 2

 ◻الف. پدرت چند سال دارد ؟

 ◻ب. مأموریت پدرت چند سال است ؟

 . سخنان حکیامنه ی زیر را به فارسی ترمجه کنید .3

 ............................................   سوء الکالمخرٌی ِمن  السکوت.1

 الِعلم ح أفضلح ِمَن الِعبادة .        ...........................................نرشح .2

3 

 رت شناخت و کاربرد قواعد مها  

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید .1

 ◻َنرِجعح     ◻.........إلی باِلدی فی اِلسبوع القادم .       أرِجعح  سـ الف .أنا 

 ◻َعِملَت    ◻تعمل                 ب.أ أنَت ........فی املصنع ِ أمِس ؟                       

 ◻ ناَطَلَبت     ◻َطَلَب                   ج.أبی ما ........منّا مساعدة .                               

 نمره ( 2)
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..........النّاس .                                       ◻ََیِدمح     ◻أخدم َ                      د.امَلعلِّمح

 ◻نصَعدح    ◻تصَعدح                      ه.نحن ........اجلبََل.                                          

 ◻َنسَمعح     ◻َیسَمعح                    دین .                             و.هو........ کالم َ الوال

 .در مجله ی زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید .2

 نظرح إلی الّسامء و أنت َ َنظرَت إلی البحر. ی هو  

 فعل ماضی )...........(  فعل مضارع)............( 

4 

 مهارت درک و فهم 

 جاهای خالی یکی از کلامت داده شده را بنویسید )یک کلمه اضافه است ( .در1

 

 له و غضبح العاقل فی ............ .اقوأالف.َغَضبح اجلاهل فی 

 قاتٌل.کثریه ینَفعح َو  ........ ب.الکالمح کالّدواء 

اهللَ من  رح .............. .ج.الیشکح رح  الیشکح

 د.َلونح املوز........... .

 .پس از خواندن متن زیر به پرسش های آن پاسخ دهید .2

. کاظم ٌ أکربح منه . هو فِی  "معصومه "طالٌب فی الّصِف الثحانی املتوّسط .َله أخ ٌ و أخت ٌ اسمها  "صادق ٌ"

درسة ِ.صادٌق یذهبح إلی املدرسة مع أخیه .والد ح هذه الّصِف الّثالث .معصومةح صغریٌة .هی التذهبح إلی امل

م بعیٌد َعن املدرسة . دّرسح الکیمیاء و والدة ح هذه اِلرسة طبیبٌة .هم أرسٌة ناِجحٌة .بیتحهح  اِلرسة مح

 ؟ .............................معصومة والف. ماإسم أخ

 سمه ( .................اب.َمن فی الّصِف الّثالث؟)ما 

 ؟................................معصومةج.ما ِمهنةح والِِد 

م   من املدرسة ؟...................... بعیدٌ د.هل بیتحهح

 .درستی و نادرستی هر مجله را براساس واقعیت معلوم کنید .3

 من الفواکه الّلذیذة.                                  ص           غ رمانح الف. ال

 ص           غ  والد         عند اِل کرةح القدم ریاَضة حمبوبةب. 

 ص           غ .           النوافذج.احلّداد یطبخ اخلبز و اخلّباز یصنع 

 نمره (3)

 قلیلهه / النّاس / لِ افِعأمصابیح / أصفر /         
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 ص           غ                         صدقو العاقل ح الی کاذبد.اجلاهل 
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 مهارت مکامله 

 زیر پاسخ دهید .با توجه به تصویر به پرسش های 

   

 

غلح هذا الرجل ؟                     کم کرسّیًا فی الصورة ؟  ماذا شح

......................                        ................................ 

 

 نمره(1)

 15مجع بارم:

 أرجو لکم النجاح
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 عصفورحلوانی/  .1

 یسار ≠/ یمین/ شاهد = رأیبارد ≠ حار .2

 / دوست می داریاز او پرسید .3

 الف: خبز/ ب: الذهب .4

2 

1. 

 .به دست آورد. هرکس دشمنی بکارد زیان 1  

 است. بین مردم . زکات دانش انتشار آن2   

 زیرا کتابها گنج هستند. او خریدن کتاب ها را دوست دارد. 3     

 .  با او در حیاط مدرسه شروع به گفتگو کردم.4     

 .جهان است دانشمند چراغ      

2 . 

 الف.2. الف/ 1  

3 . 

 سکوت بهتر از کالم بد است: 1   

 دانش بهتر از عبادت است. نشر.2   

 

3 
 الف: أرجع/ ب: عملت/ ج: طلب/ د:یخدم/ ه: نصعد/ و: یسمع: 1

 : مضارع/ نظرت: ماضیینظر.2

4 

 / ج: الناس/ د: أصفرقلیلهله/ب: افعاالف:  .1

 : کاظم/ ج: مدرّس الکیمیاء/ د: نعم/ بصادقالف:  .2

 غ/ج: غ/ د: صالف: ص/ ب:  .3

 

 : أربعة2شرطی/  .1 5

 امضاء:   قاسم عزیزی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 02 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (2تم )گروهعربي هشنام درس: 

 قاسم عزیزینام دبیر: 

 01/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




