
 

 

 

 

 

 
 

 

 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
 

 های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. جمله 1

 .حنُن نلعُب ُکرة القدم   -

 .أسرین بالُکردیّة مبعنی الّدمع  -

 .کاَن فَ َرٌس صغرٌی َمَع أُّمه فی قریٍة  -

 .علینا بإحرتاِم ُکّل املَِهن -

 .أمساء األوالد و البنات بالّلغة العربّیةأکثُر  -

  .أهالً و سهالً ِبُکم فی الّصفِّ الثّاِمن  -

5/4 

 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله 2

 . مثرُة العقِل مداراة الّناِس  -

 .الّسکوُت َذَهٌب و الکالُم ِفّضٌة  -

  .الوحدُة خرٌی ِمن جلیِس الّسوِء  -

2 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 3

 .َمن سأَل ، َعِلَم الف( 
 .هرکس پرسید ، دانست (                           2.آنچه پرسیدنی است ، باارزش است ( 1
 

 .الِعلُم حیُرُسَک و أنَت حتُرُس املال ب( 
 .دانش مهراه توست و تو مهراه ثروتت هستی (           2.دانش از تو نگهداری می کند و تو از دانش نگهداری می کند ( 1

5/0 

 ( ُمَمّرضة  - فَ َرس) نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. 4
 

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

5/0 

 ( َکَذبَ   -  قاِدم) های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. مترادف و متضاد کلمه 5
 ........................  = ُمستقَبل........................                      ≠ َصَدقَ 

5/0 

 های مشخص شده را بنویسید. معنی کلمه 6

 5/0 : .................... ُمهّمٌة إداریّةٌ     : .................                      أب                           .مهّمٌة إداریّةٌ ی  فی أب 

 2از 1ی  صفحه

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  عربی نام درس:

 سمیه میخچه گر نام دبیر:

 / عصرصبح 8: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 نمره 20جمع بارم : 

 ی ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر ردیف کلمه 7

              حّداد  نافذة      طّباخ   ُشرطیّ الف( 
 أبصار   غایة    َمصابیح    أقمار ب(

5/0 

 را مشخص کرده و بنویسید. مضارعو  ماضیی زیر فعل  در جمله 8

            أنا فهمُت و أنَت تفهُم .
 ....................                      :فعل ماضی

 ..................: فعل مضارع

5/0 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 9

           ذََکرّتنن               ذََکرَ                        .قبل ساعة........................   أنُتن  -
  شربت              شربوا                .الشای فی الغرقه........................  هم  -
           تذَهبیَ             ذهبتما                        إلی الّسفر......................... أنتِ -
  ونَ کُتبُ ی             تکتبُ                          .واجباهتا........................  هی -
           ََنَحتا               تَنجحُ               فی اإلمتحانات.........................  رجلیا  -
 حفظَت            َحِفَظ                        سورة الّنصر.........................  هو -

5/1 

 ستون الف را به توضیح مربوط به آن در ستون ب وصل کنید.هر گزینه از  10

 ب  الف 
 مداراة الّناس  العلماء 1
 مصابیح األرض  العلمُ  2
 خرٌی ِمن املالِ   َعصافری 3
  مجع کلمة ُعصفور  العقل مثرة 4

1 

 های زیر را بر اساس واقعیت مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمله 11

 نادرست          درست         . ال خرَی فی قوٍل إال َمَع اجَلهلِ  -
 نادرست          درست                     .اخلَّباز َیطبُخ اخلُبز  -
 نادرست          درست         .      حلوانّی یعمُل فی املزرعة -
 نادرست          درست             .   بالُء اإلنساِن فی ِلسانه -

1 

 ها پاسخ دهید. با توجه به متن به سوال 12

م  اً : بالدن  ا إی  ران ، إاج  ٍة إل  ی ئل  ی داأن  ا طالب  ٌة ُة  ّدٌة ف  ی الّص  فِّ األّول ، إمس  ی زه  راء ، أن  ا ُأح  بل أق  رأُ درس  ی ف  ی الّلی  ل ، أّم  ی مهندس  ٌة و تق  وُل 
 العاملات.

 نادرست          درست           . فی الّصّف الثّانی زهراء( 1
 نادرست          درست                     . معّلمٌة  هاأمّ ( 2
 ؟األّم   قاَلت ماذا ( 3
 ؟ َهل زهراء طالبة ةّدة( 4

1 

 واقعیت پاسخ دهید.های زیر براساس  به سوال 13

 ؟ ما إسم جّدکِ  الف(
 ؟ جالسةٌ َهل أنِت  ب(

 ؟ اإلَنلیزیّةَمن هي معّلمة  ج(
 ؟ بیتِک أیَن د( 

1 

 5 خوانی مکالمه و روان 14

 2از 2ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.های  جمله 1
 .  ما فوتبال بازس می کنیم -

 . ارین به کردی به معنی اشک است -

 . اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود -

 .ما باید به مهه ی شغل ها احرتام بگذارمیعلی -

 .بیشرت اسم های پسرها و دخرتها به زبان عربی است -

 . به کالس هشتم خوش آمدید -

 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله 2
.  میوه ی عقل مدارا کردن با مردم است -  

. سکوت طال و سخن نقره است -  

 . تنهایی هبرت از مهنشی بد است -

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 3
 الف( َمن سأَل ، َعِلَم .

 ■( هرکس پرسید ، دانست .                          2( آنچه پرسیدنی است ، باارزش است .1
 

 .ب( الِعلُم حیُرُسَک و أنَت حتُرُس املال 
 ( دانش مهراه توست و تو مهراه ثروتت هستی .2          ■. یکند و تو از دانش نگهداری می کن  ( دانش از تو نگهداری می1

 (ُمَمّرضة   -فَ َرس بنویسید. )نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و  4
 

   فَ َرس                                                                ممّرضة                       
 

 ( َکَذبَ    -قاِدم  های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. ) مترادف و متضاد کلمه 5
 قادم  = ُمستقَبل                   کذبَ  ≠ َصَدقَ 

 های مشخص شده را بنویسید. معنی کلمه 6
 ماموریت اداری:  ُمهّمٌة إداریّةٌ                          پدر:  أب                           .مهّمٌة إداریّةٌ ی  فی أب 

 ی ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر ردیف کلمه 7
 أبصار   ■غایة   َمصابیح    أقمار  ب(             حّداد  ■نافذة     طّباخ   ُشرطّی الف( 

 را مشخص کرده و بنویسید. مضارعو  ماضیی زیر فعل  در جمله 8
 تفهمُ فعل مضارع:                      فهمتُ  فعل ماضی:           أنا فهمُت و أنَت تفهُم .

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 عربی هشتمنام درس: 

 سميه ميخچه گرنام دبير: 

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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 ی درست را انتخاب کنید. گزینه 9
          ■ذََکرّتنن               ذََکرَ                        قبل ساعة.........................  أنُتن  -
 شربت              ■شربوا                 الشای فی الغرقه.........................  هم  -
          ■تذَهبَی            ذهبتما                         إلی الّسفر.أنِت........................ -
 یکُتُبوَن             ■تکتُب                          واجباهتا.........................  هی -
          ََنَحتا               ■تَنجُح               فی اإلمتحانات.........................  یا رجل -
 حفظَت            ■َحِفَظ                        سورة الّنصر.........................  هو -

10 
 هر گزینه از ستون الف را به توضیح مربوط به آن در ستون ب وصل کنید.

 ب  الف 
 مداراة الّناس 4 العلماء 1
 مصابیح األرض 1 العلمُ  2
 خرٌی ِمن املالِ  2 َعصافری 3
 مجع کلمة ُعصفور 3 العقلمثرة  4

 

 های زیر را بر اساس واقعیت مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمله 11
 ■نادرست          درست      ال خرَی فی قوٍل إال َمَع اجَلهِل.     -
 نادرست          ■درست اخلَّباز َیطبُخ اخلُبز .                     -
 ■نادرست          درست         حلوانّی یعمُل فی املزرعة.       -
 نادرست          ■درست    بالُء اإلنساِن فی ِلسانه.             -

 ها پاسخ دهید. با توجه به متن به سوال 12
ماً : بالدنا إیران ، إاجٍة إلی ئأّمی مهندسٌة و تقوُل لی داأنا طالبٌة ُةّدٌة فی الّصفِّ األّول ، إمسی زهراء ، أنا ُأحبل أقرأُ درسی فی الّلیل ، 

 العاملات.
 ■نادرست          درست           فی الّصّف الثّانی.  زهراء( 1
 ■نادرست          درست                      معّلمٌة .  ها( أمّ 2
 بالدنا إیران ، إاجة إلی العاملات ( ماذا قاَلت  األّم  ؟3
 نعم هی طالبة ةّدة  َهل زهراء طالبة ةّدة ؟( 4

 های زیر براساس واقعیت پاسخ دهید. به سوال 13
 امسه علی ما إسم جّدِک ؟ الف(

 نعم انا جالسة َهل أنِت جالسٌة ؟ ب(
 هی سیدة افشار / سیدة صدیقی َمن هي معّلمة اإلَنلیزیّة ؟ ج(
 فی شارع........ أیَن بیتِک  ؟د( 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:   گر سمیه میخچه نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20مع بارم :ج
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