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  نمره  7مهارت ترجمه:  

1 

 را به فارسی روان ترجمه کنید. جمالت زیر

 لماذا جئتم الی طهران؟    ألنَّ أبی فی مهمةٍ اداریةٍ:الف( 

 :نهما یقول رأیه. فهمتُ الموضوعب( کلُّ م

 أنا أحبّ بیع الکُتُب ألنَّ الکتب کنوزٌ:ج( 

 :الحمد هلل ألنّکم قادرونَ علی فهم العبارات البسیطةد( 

 :الفارسیة و هذا بسبب إحترام االیرانیین للغة قرآنالکلمات العربیة کثیرة فی ه( 

 

4.5 

2 

 آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

 :لکلّ شیءٍ طریقٌ و طریق الجنة العلم الف( 

 :غایة العقل االعتراف بالجهل ب(

 :أکثر خطایا إبن آدم فی لسانه ج(

 :أعلم الناس مَن جَمَعَ علم الناس ألی علمه د(

2 

3 

 را انتخاب کنید.ترجمه درست 

 اولئک أمهّات جالسات علی الکرسی (1

 این زن ها بر روی صندلی نشسته اند.لف( ا

 این ها زن هایی هستند که بر روی صندلی نشسته اند. ب(

 أنتما بقیتُما فی بیتِکُما (2

 شما در منزلتان ماندید. الف(

 شما در منزلتان می مانید.ب( 

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
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 دقیقه90مدت امتحان : 
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  نمره 2مهارت واژه شناسی  

1 
 جمع کلمات زیر را بنویسید.

 :........................................مهنة:......................................                                                  نَهر
0.5 

2 

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

 «، صداقةطبیبعداوة، العب، ریاضیّ، ال»

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

0.5 

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

 ......................................... :البالد تقدّم إنّها عملٌ مهمٌ فیب( ............................... :، أتصدقینَنفس المکانبیتنا فی الف( 
0.5 

4 

 مات ناهماهنگ را مشخص کنید.کل

 صَدیقد(                     سوقج(                    بائعب(                      شراءالف( 

 جَلَسناد(                     یَنظُرُ ج(                  یَئسَب(                  حفظتُالف( 

0.5 

  نمره 2.5مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

1 
 پرسشی مناسب پر کنید.جمله جاهای خالی را با 

 .الطفلُ بین االشجار .....................؟.......ب(..........................         .أنا ایرانیّة؟ ......................الف(..............................
1 

2 

 فعل مناسب را انتخاب کرده و عالمت بزنید.

 (سوف ننظُرُ – نَنظُرُ –نَظَرنا)  .                 الحدیقة بعد یومینلف( أنا و أمی .............................الی ا

 ( تَسمَعُ -تَسمَعینَ – مِعتَ) سَ                   ؟سعید هل ..................................کالم الوالد یا أختب( 

 (یَجمَعُ – جَمَعتُم – جَمَعوا)                           أمس.الرّجال..................................أمام المسجد ج( 

 (تَزرَعنَ – امزَرَعتُ – یَزرَعانِ)                 أیتها الفالحتان هل....................................القمح للبیع؟ د(

 بَدأتُنَّ( – بدأنَ – بَدأتِ)                   یا النساء.......................... بجمع الفواکهة.                     ه(

1.5 

  نمره 2.5مهارت درک و فهم  

1 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 المومنُ (  - )المُسلمُ.             ......................مَن سَلَمَ من لسانه و یدهالف( 

 (العالم  -جاهل ) ال               کأنّه..................................مَن کَتَم علماً، ب( 

0.5 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 صحیح                      غلط                             .عدد الشهور فی الفصل: أربعة الف(

 صحیح                       غلط                                      .  الیوم بعد األحد، الثالثاء ب(

0.5 

  3از  2صفحه   
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 نمره15جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 دهید.کامل  با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ 

ی ه ، زهرا بالعربیة بمعنی الوردة. والدی مدرِّس الکیمیاء. هو یشرحُ الدرس للطلّاب جیّداً. والدتی کاتبة.«زهراء»إسمی 

و لنا « ترش»و فی فصل الصیف نذهبُ الی قریتنا فی مدینة « اردبیل»کتُبُ القصص الجمیلة. نحن نعیشُ فی مدینة تَ

 أنواع أشجار فواکه.  افی قریة حدیقة فیه

  ؟بالعربیة« زهراء»ا معنی الف( م

 ؟ف یُدرّسُ أب زهراء الدرسب( کی

 ؟ذا فی قریة أسرة زهراءج( ما

 ؟القریةتی تذهبِ األسرة الی د( م

1.5 

  نمره 1مهارت مکالمه  

1 

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

  ........................................، ال؟ هل أنتَ واقفةالف( 

 ؟ ....................................................أینَ تلعبینَ فی الیومب( 

 ............................. ؟أی فصلٍ بعد فصل الخریفج( 

1 

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

 مهارت ترجمه 

1 

 (0.5)چرا به تهران آمدید؟     زیرا پدرم در ماموریتی اداری استالف( 

 (1)ریک از شما نظرش را می گوید. موضوع را فهمیدمب( ه

 (1) من کتاب فروشی را دوست دارم، زیرا کتاب ها گنج هایی هستندج( 

 (1)شکر خدا، زیرا شما بر فهمیدن جمالت ساده توانا هستیدد( 

 (1رسی بسیار )زیاد( هستند و این به دلیل احترام ایرانی ها به زبان قرآن است. )( کلمات عربی در فاه

2 

 (0.5)هر چیزی راهی دارد و راه بهشت دانش استالف( 

 (0.5)نهایت )پایان( عقل اعتراف به نادانی استب( 

 (0.5) بیشتر اشتباهات آدمیزاد در زبانش است.ج( 

 (0.5) مردم را با دانش خود جمع کند.ناترین مردم کسی است که دانش د( دا

 نمره( 0.25)هر مورد     الف ( گزینه 2(گزینه ب                1 3

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25)هر مورد  أنهار، مِهَن 1

 (0.25)هر مورد     صداقة، عداوةمتضاد:          العب، ریاضیّمترادف:  2

 (0.25)هر مورد      التقدّم: پیشرفت      نفس المکان: همین جا 3

 (0.25)هر مورد         گزینه جب(            زینه دالف( گ 4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.5 )هر مورد   أینَ الطفلب(       من أینَ أنتِالف(  1

 (0.5)هر مورد   بداتنه(  زرعتما  د(    جمعواج(     تسمعینب(   سوف ننظرالف(  2

 مهارت درک و فهم 

 (0.25)هرمورد   ب( الجاهل       سلمالف( الم 1

 (0.25ب( غلط       )هر مورد       غلطالف(  2

3 
 (0.5حدیقة فیها أنواع أشجار الفواکه. ) ج(        (0.5هو یشرح الدرس للطالب جیداً. )ب(    (0.25الوردة )الف( 

 (0.25)هر مورد      فی فصل الصیفد( 

 مهارت مکالمه 

 (0.25) الشتاءج(   (0.25)  نلعبَ فی الساحة(     ب( 0.5)ال، أنا جالسةالف(  1

 امضاء:  مهسا کاشی پور  نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 15جمع بارم: 
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