
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 1

    .ة إلی ُکّل الِمَهنالبالُد ِبحاَجالف( 

 . ُل فی الُمختبرَمُت, َتْعْنالِب ِههِذب( 

  .و أخدُم الّناس بیباًصیرُ طَأَا سوف أَنج( 

 . َيْفَهُم الَفَرس الَصغيُر َکالَم ُامِِّه َو َيْذَهُب الی النَّهرد( 

. والُدنا يْعَمُل فی الَمْصَنعه( 
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57/0 

1 

1 
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 سخنان حکیمانۀ زیر را ترجمه کنید. 2

 ........................................................................................................................................................... ن ظَلَموا أنفُسَهملکِ م وَناهُمْظَلَ ما الف(

 .................................................................................................................. ب( اَلعِلْمُ خَیْرٌ مُنَ المالِ. اَلعِلْمُ یَحْرُسُکَ وَ انْتَ تَحْرُسُ المال.

2 

 .ترجمه درست را انتخاب کنید 3

 ؟معُ األخشابَ أم أُختُکَ تَجمَعُأنتَ تجهَلْ  -1

 ؟کندکنی یا خواهرت جمع میها را جمع میآیا تو چوب (الف

 ؟کردی یا برادرت جمع کرده استجمع ها را آیا تو چوب (ب

 ال خیرَ فی قولٍ إلّا مَعَ الفِعل. -2

 بهترین سخن آنست که همراه عمل باشد.                               الف(

  در سخنی که همراه عمل نباشد خیری نیست. ب( 

1 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 4

 ؟           لِماذا ال تکتُبینَ واجِباتکَ

 ؟ ....................................را  ..................................چرا 
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 (. )یک کلمه اضافی است(فَرَسْ – تُفاح – عِنَبْ. )نام هر تصویر را زیر آن بنویسید 5
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 2از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 جواد پوران نام دبیر:

 / عصرصبح 30:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

........................................ ........................................ 
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 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. 6

       ........................ . مُبینٍالقرانُ و األحادیثُ بِلِسانٍ عربیٍّ الف( 

 .........................  یاضهالالعِبه تصعدُ الجَبَلَ لِلرّ ب(

5/0 

 .مشخص کنید =با و مترادف را  ≠کلمات متضاد را با  7

 حَبیب      صَدیق                         خَلف          وَراء قادم     ماضی

75/0 

 کلمۀ ناهماهنگ را مشخص کنید. ،در هر گروه 8

 « ...........................»           غَسَلَتا – تَشکُرینَ – نَخرُجُ  – یَصدُقُ( الف

 ................. «.......... »                          حَدّاد – رُزّ – طَعام – سَمَک ب(

5/0 

  .در جمله زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید 9

  .......................... فعل مضارع:                .......................فعل ماضی:            .ساَعٍةنحنُ نخرُجُ اآلنَ و هی خَرَجَت قَبلَ 

5/0 

 .مناسب انتخاب کنیدبرای جاهای خالی فعل  10

 ذَهَبنا سَنَذهَبُ          إلی البُستان قَبل ثَالثَه أیّام.   ............................نحنُ  الف(

 تذهبینَ      یَذهَبُ                                 ؟إلی المدرسه وَحدکِ یا أختی ..........................أنتِ أ  ب(

 یَشربُ  تَشربُ                   .                     الماء .......................... فةهذه الزرّا ج(
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 .پیدا کنید« ب»هایی از قسمت جواب« لفا»های قسمت برای عبارت 11

               

 

 
 

 

 

1 

 . دهید پاسخ آن سواالت به سپس بخوانید را زیر متن 11

 ٍةِعْلميَّ َسْفَرٍة إَلی َسَنْذَهُب:  َرُةالمدي ، اسوجي الی رازشي ِمن ٍةِعْلميَّ ِلَسْفَرٍة ْذَهْبَنَي َسوَف ِلَأنَُّهنَّ َمسروراٌت اْلَمَدَرَسِة طاِلباُت

 . القاِدِم اْلُأسبوِع فی ِساْلَخمي وَمَي

 . الساِبَعة الساَعِة فی األَحِد وِمَي صباَح: َرُةاْلُمدي َنرِجُع؟ َمتی: األول

  ِباْلحاِفَلِة:  َرُةالُمدي ُهناَک؟ إلی َنْذَهُب ِبَم: الثانی

   بالطائرة                        بالحافَلة                            ؟ السََّفرِة إَلی ذَهْبَنَي ِبَمالف( 

  سالخمي ومي                ااَلرَبعا ومي               السََّفَرِة؟ الی الطاِلباُت َتْذَهُب َمتیب( 

 ...............الطاِلباُت؟ َتذَهُب َنَاي اَلیج( 

  .............................. ؟ ُرجوعهنَّ وقت ,کاَنْت ساعٍة أیُّد( 

1 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 13

 ( اَنتُنَّ/    هُنَّ.  ) مَدرِسَتکُنَّ فی لَعبتُنَّ( .................. الف

 (اَنتَ/    اَنتِ. ) الحَقائِب تَحمِلُ (.................ب

 (نَفتَحُ/   اَفتَحُ.  ) البابَ...................  اَنا( ج

 (تَکْتُبینَ/    تَکتُبُ.  ) البَیتِ فی الواجِبَ..................َالّطالبة ( د

 ( أَنا .............. أَمسِ و أنتَ سَوْفَ تَذْهَبُ غَداً. ) ذَهَبْتُ  / أَذْهَبُ(ه
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 2از  2صفحۀ 

 ب الف ردیف

 الَحديقة فَحص المرضیيُهو  1

 بالّطبي فِبداَيُتها اّوَل َخري 1

 ة الّدراسيةالسّن نِمن العي قطَرة جارية 3

 الّدمع َمکاَن االشجار 4
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ها نیاز دارد.الف( کشور به همۀ شغل 1

 کند.ب( این دختر در آزمایشگاه کار می

 کنم.ج( من پزشک خواهم شد و به مردم خدمت می

 رود.فهمد و به سوی رودخانه مید( اسب کوچک صحبت مادرش را می

 کند.ه( پدرمان در کارخانه کار می

 الف( به آنها ظلم نکردیم ولی به خودشان ظلم کردند. 2

 کنی.از تو نگهداری می کند و تو از ثروت نگهداری میب( علم از پول و ثروت بهتر است. علم 

 ب -2الف                                -1 3

 نویسی؟را تکالیفت را نمیچ 4

5  

 

 

 

 

 الف( آشکار                          ب( ورزش 6

 َوراء =صَدیق                        خَلف  =حَبیب  ماضی                      ≠قادم  7

 الف( غَسَلَتا                          ب( حَدّاد 8

 فعل ماضی: خَرَجت               فعل مضارع: نخرُجُ 9

 ب( تذهبینَ                   ج( تَشربُ     الف( ذَهَبنا                        10

11                

 

 
 

 

 

 فی الساعة السابعةب( یوم الخمیس            ج( الی یاسوج                د(              بالحاَفلةالف(  12

  ذَهَبْتُ   ه(                         تَکتُبُ د(                         اَفتَحُ ج(                          اَنتَ ب(                   اَنتُنَّ  الف( 13

 امضاء:   جواد پوران نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره23جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 عربینام درس: 

 جواد پوراننام دبير: 

 / عصرصبح  08:30 ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان: 

 عِنَبْ فَرَسْ

 ب الف ردیف

 الَحديقة فَحص المرضیيُهو  1

 بالّطبي فِبداَيُتها اّوَل َخري 1

 ة الّدراسيةالسّن نِمن العي قطَرة جارية 3

 الّدمع َمکاَن االشجار 4
 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/

	6.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




