
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

 . ترجمه کنیدبه فارسی زیر را  هایعبارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) .البسیطةهمِ العِباراتِ الف( أنتم قادِرونَ علی فَ

 ( 52/1) المُتَّحدَةِاالُمَمِ  مُنظَّمَةِفی  الرَّسمیّةِمِن اللُّغاتِ  العربیةُب( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (52/1). قَریَةٍج( کان فَرَسٌ صَغیرٌ مَعَ اُمِّه فی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1د( هَل تأتینَ إلی بَیتِنا؟ بِکُلِّ سُرورٍ. )
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 و احادیث زیر را ترجمه کنید.  آیات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــ1الف( اَکثرُ خَطایا ابنِ آدمَ فی لسانِه. )

 ــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1ب( مَن کَتَمَ عِلماً فَکأَنَّهُ جاهِلٌ. )

5 

3 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

 الف( سوفَ نَعمَلُ فی المُختَبَر.

 در آزمایشگاه کار خواهم کرد -        5کنمدر خبرگزاری کار می -1

 کثیراً. اللَغَة العربیةَ ب( االیرانیّونَ خَدَموا 

  کنند.ایرانیان خدمت زیادی به زبان عربی می -      5 ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند. -1

2/0 
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 ویسید. )دو مورد اضافه است(تصویر را زیر آن بن معنای هر

 (رُزّ - خَبّاز -عُصفور – ِفضَّةَ )

     

 ب: ـــــــــ                 الف: ـــــــــ            

2/0 

  3از  1صفحه ی  

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

 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 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 آقای مصطفوی نام دبیر:
 11/11/1311 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 01مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


2 

 ویسید. )دو کلمه اضافه است(بنلغات زیر را مترادف و متضاد 

 (شاهَدَ - حارّ – سَحاب –)یَسار 

 ــــــــــــــــــ #ب( بارِد  ــــــــــــــــــ = الف( رأی

2/0 
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 لغات مشخص شده را بنویسید.  معنای

 ــ(ــــــــــــــ( )ــــــــــــ. )ـةِ المجاور القریةِ إلی  الحقیبةَ الف( هو یَحمِلُ 

2/0 
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 لمه ناهماهنگ را مشخص کنید.ک

  تاءش   مُبین   ربیع   الف( خریف

  شُرطیّ  حَلوانیّ  مُمَرِّض   ب( مِصباح

2/0 
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 ماضی و مضارع را مشخص کنید. فعل 

 .ةَ وجَدَّتی تَطلُبُ مِنّا المساعد ة  جَدّی ماطَلَبَ مِنّا مُساعَد

 ــــــــفعل مضارع: ــــــــ  ـــــفعل ماضی: ـــــــــــ

2/0 
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 .فعل مناسب را قرار دهیدجای خالی  در

  وَصَلوا   وَصَلنَ  .الغرفةـ إلی ــــــالف( الطالباتُ ـــــــ

  وَجَدتُما   وَجَدَتا   ـ المفتاحَ.ــــــب( هما ـــــــ

  أحفِظُ   یَحفِظُ  .ِبدقَّة  ـ القرآنَ ـــــــج( أنا ـــــــ

  سَنَغسِلُ   غَسَلنا نا االُسبوع القادم.سمالبَـ ـــــد( نحنُ ـــــــ

  تَفهَمینَ    تَفهَمُ  ـ التمارینَــــــهـ( یا ُاختی هل ـــــــ

  یَصدِقُ   تَصدِقُ   . ــــــــــــــــ ة  و( البَقَر
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 کلمه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

  تَحصُدُ  تَفحَصُ المَرضَی. ــــــــــــالف( اَنتَ طبیبٌ و ـــ

 عَبَرَ    کَذَبَ الفَرَسُ النَّهر بِسُهولَةٍ. ـــــــــــــــب( ـ

  البَسیطُ  الجَهلُ .ــــــــــــــــــــــج( مَوتُ األحیاءِ 

  المِهَنِ  القاطعِ ـ.ــــــــــــد( البِالدُ بحاجةٍ إلی کُلِّ ــــ

1 

  3از  2صفحه ی  
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 نمره 11جمع بارم : 

11 

 ید و به سؤاالت آن پاسخ دهید.متن زیر را بخوان

 .إدارّیة  َمِهمَّة  ، لِأنَّ والدَها فی «طَهرانَ»إلی « سَنَندجَ»مِن  «أسرینُ» جاءتْ

 ثُمَّ بَدأَتْ آیالرُ، بِالحِوارِ معها. هما کانتا زمیلَتینِ فی الصفِّ الثّامنِ. ة  بَقِیَتْ اُسبوعَینِ وحید

  ال    نَعم   الف( هل کانَتْ آیالرُ مِن سَنَندَجَ؟

  الثامِن   الثالث  ب( فی أیِّ صَفِّ کانَتْ أسرینُ؟

  یَومینِ   اُسبوعینِ  ؟ة  دوحی« أسرینُ»بَقیتْ  ة  ج( کَم مُدَّ

 م همَّة  ادارّیة  لِأنَّ والدَها فی    ة  ألنَّها وحید  إلی طهران؟ أسرینُ د( لِماذا جاءتْ

5 

15 

 باتوجه به تصویر پاسخ دهید. 

 ـــــــــــ؟ ــــــة  المرأ هالف( ماذا تَعمَلُ هذ

 

 

 

 ــتُِحبُّ؟ ـــــــــــــــــــــ ِمهَنة  ب( أیَّ 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 (1ساده هستید. )الف: شما قادر به فهمیدن عبارتهای 

 (52/1ب: عربی از زبانهای رسمی در سازمان ملل متّحد است. )

 (52/1ج: اسب کوچکی با مادرش در روستایی بودند. )

 (1آیی؟ با کمال میل. )د: آیا به خانه ما می

5 
 (1الف: بیشتر گناهان )خطاهای( آدمیزاد در زبانش است. )

 (1نادان است. ) ب: هرکسی دانشی را پنهان کند گویا که او

 (52/0) 1ب:  (52/0) 5الف:  3

 (52/0ب: خَبّاز ) (52/0الف: عُصفور ) 4

 (52/0ب: حارّ ) (52/0الف: شاهَدَ ) 2

 (52/0کناردستی )مجاور( ) (52/0کیف ) 6

 (52/0ب: مِصباح ) (   52/0الف: مُبین ) 7

 (52/0تَطلُبُ ) (       52/0ماطلب ) 8

9 

 (52/0ب: وجدَتا ) (52/0)الف: وصلن 

 (52/0د: سَنغسِلُ ) (52/0ج: اَحفِظُ )

 (52/0و: تَصدُقُ )                                                (52/0هـ: تَفهَمینَ )

10 
 (52/0ب: عَبَرَ ) (52/0الف: تفحَصُ )

 (52/0د: المِهَنِ ) (52/0ج: الجَهلُ )

11 
 (52/0)ب: الثامن  (52/0الف: ال )

 (52/0) یةً ادار مهّمةً د: لِأنَّ والدَها فی  (52/0ج: اُسبوعَینِ )

 (52/0ب: طِبَّ العُیونِ )                           (2/0الف: تَطبخُ ) 15

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 51 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 عربينام درس: 

 مصطفوینام دبیر: 

 19/01/0998 تاریخ امتحان:

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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