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بارم سؤاالت
 

  نمره  7مهارت ترجمه:  

1 

 را به فارسی روان ترجمه کنید. جمالت زیر

 

 الف( نحن بحاجة الی تعلّم اللغة العربیة ألنّها لغة دیننا:

 ب( کلُّ مهنةٍ مهمةٍ و البالد بحاجة الی کلِّ المِهَن:

 :ج( جاءت الیها إحدی زمیالتها و بدأت بالحوار مَعَها

 د( أنتَ ستغرقُ فی الماء.علیکَ بالرّجوع.أ تفهم؟:

 دوان، حَصَد الخسران:ه( مَن زَرَع الع

4.5 

2 

 آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

 

 الف( و جَعَلنا من الماء کلَّ شیءٍ حیٍّ:

 العَقلُ حسامٌ قاطعٌ:ب( 

 ال خیرَ فی القول االّ مع الفعل: ج(

 العلمُ خزائن و مفتاحها السّوال: د(

2 

3 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 االرض الغیب االّ اهلل(الیَعلم من فی السماوات و 1

 لف( چه کسی در آسمان ها و زمین جز خدا می داندا

 ب( کسی در آسمان ها و زمین نهان را نمی داند جز خدا

 

 (هاتان طبیبتان تعمالن فی المستشفی.2

 الف( این  دو پزشک در بیمارستان کار می کنند

 ب( این ها دو پزشکی هستند که در بیمارستان کار می کنند

0.5 

  3از  1صفحه  

 ادگی: نام و نام خانو

 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 
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  نمره 2مهارت واژه شناسی  

1 
 جمع کلمات زیر را بنویسید.

 ................مِصباح:......................................                                                  طَعام:........................
0.5 

2 

 در کنار هم بنویسید.کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و 

 «قادِم، تحتَ، وراء، ماضیخَلف، »

 .............................................................مترادف:............................................................................        متضاد:............................

0.5 

3 
 کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.معنای 

 :...............................................................االداریة مهمّةب( أبی فی        ........................................... :المُختَبَرالف( هذا الولدُ یعملُ فی 
0.5 

4 

 کنید.مات ناهماهنگ را مشخص کل

 د( لماذا                      الف( کَیفَ                       ب( ألنَّ                      ج( لِمن

 د( عَبَرنا                     الف( کَتَبَ                      ب( جَعَلَ                     ج( یشکر

0.5 

  نمره 2مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

1 

 جاهای خالی را با کلمه پرسشی مناسب پر کنید.

 أیّها الرجال؟ نذهبُ الی السفر...تذهبونَ، الف(..............................

 .......یرجع الی البیت؟ یرجع الی البیت فی المساء.ب(..........................

0.5 

2 

 فعل مناسب را انتخاب کرده و عالمت بزنید.

 یَزرعانِ( –زَرَعتا  –) تَزرعانِ  ....................القَمح للبیع.                 الف( الفالحان

 سیخرجنَ ( -ستخرجینَ –) ستخرجُ  ب( النساء...................من البیت بعد غدٍ.              

 تنظُرنَ( –تنظُرینَ  –) تنظرُ   ج( هل................الی السماء یا نسرین؟               

 أکَلنا( –نأکلُ  –أنا و أختی....................التفاح أمس.                 ) أکلتُ  د(

 طَرَقتَ( –یطُرُق  –) تطرُقُ                ............الباب قبل دقیقتین؟ ه( أ أنتَ....

1.5 

  نمره 3مهارت درک و فهم  

1 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 المومنُ ( –.............................قلیل الکالم و کثیر العَمَل.              )المُسلمُ الف( 

 الجاهِل( –ب( الشّخص الذّی ال یصدُقُ و یَکذِبُ، هو....................         ) العاقِل 

0.5 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 صحیح                      غلط                             یوم الثالث من أسبوع، اإلثنین. الف(

 صحیح                       غلط                              الجوّ فی الفصل الخَریف، حارُّ.   ب(

0.5 

  3از  2صفحه   
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 نمره15جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 دهید.کامل  با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ 

الت فی طریق البیت ق« علیکِ باالدرس کثیراً.». قالت المعلمة لها: "نگین" ایومٍ من االیام جاءت الطالبة فی الصف االول إسمه فی

درسُ ة و تبدق تبُ دروسهاثمَّ تک« أنا أقدر.:»ین فی نفسها قالت نگ« الی النَّجاح قریباً. تعملین واجباتک و تصلین أنتِ:» صدیقها 

 .واجباتها بسهولة

  ؟من نگین الف( ماذا طلبت المعلمة

 ب( کیف تکتب نگین دروسها؟

 ج( ما قالت صدیقة لِنگین؟

 ؟اد( ماذا قالت نگین فی نفسه

2 

  نمره 1مهارت مکالمه  

1 

 دهید.کامل  سواالت زیر از شماست. به آن ها پاسخ 

 ........................................،  الف( أ تعرفینَ مدیر المدرسة؟ ............

 ب( کم صفّاً فی مدرستکِ؟ ....................................................

 ج( فی أیِّ صفٍّ أنتِ؟ .........................................................

1 

 3از  3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ترجمهمهارت  

1 

 (1ما به آموختن زبان عربی نیاز داریم )نیازمندیم( زیرا آن )او( زبان دین ماست)الف( 

 (1) .ب( هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل ها نیاز دارد

 (1) .ج( یکی از همکالسی هایش به سویش آمد و با او شروع به گفت و گو کرد

 (1) آیا می فهمی؟د( تو در آب غرق خواهی شد.تو باید برگردی. 

 (0.5ه( هر کس دشمنی کاشت )بکارد(، زیان درو کرد )می کند(. )

2 

 (0.5الف( و از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم. )

 (0.5ب( عقل شمشیری برنده است. )

 (0.5ج( هیچ خیری در سخن )کالم( نیست مگر با انجام دادن )عمل کردن( همراه باشد. )

 (0.5است و کلید آن پرسش است. )د( دانش گنجینه هایی 

 نمره( 0.25)هر مورد       ( گزینه ب2(گزینه ب                1 3

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25)هر مورد  مصابیح، آطعمة 1

 (0.25)هر مورد       مترادف: خلف، وراء          متضاد: ماضی، قادم 2

 (0.25)هر مورد      المختبر: آزمایشگاه    المهمة: ماموریت 3

 (0.25)هر مورد             الف( گزینه ب           ب( گزینه ج 4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25)هر مورد   ب( متی           الف( أینَ 1

 (0.5الف( یزرعان    ب( سیخرجنَ    ج( تنظرین   د( أکلنا   ه( طَرَقتَ   )هر مورد  2

 فهممهارت درک و  

 (0.25)هرمورد   الف( المومن    ب( الجاهل     1

 (0.25الف( صحیح        ب( غلط       )هر مورد  2

3 
 أنتِ تعملین واجباتک و تصلین الی النَّجاح قریباً. تکتب نگین دروسها بدقة        ج( الف( قراءة الدرس     ب( 

 (0.5د( أنا أقدر       )هر مورد 

 مهارت مکالمه 

 (0.25(     ج( أنا فی صفّ ثامن )0.25(     ب( خمسة )0.5الف( نعم، أنا أعرف مدیر المدرسة ) 1

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 15جمع بارم: 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق
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