
 

 

 

 

 

 
 

 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:                عزیزنیا     نام دبیر:

ف
ردی

 

 B سؤاالت  

بارم
 

1 

 :عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدآیات و 

 َذَهِبِه. ِمن   َخير  الف( أَدُب الَمرِء 
َحاديثُ  وَ  اَل ُقرآنُ  ب(  ن .يُمب َعَربي   بِِلسان   اْل 
 ال ِمنَضَدِة؟ ُکَرةَ  تَ ل َعبانِ  َمتی   الزَّميالِن، أَي َُّها  ج(
َنعُ  َسوفَ  وَ  ُمخَترِعا   رُ يَسَأصد(   دا .يَجد َجّوال   َأص 
عِ  َأق رِبائِهِ  ِمن   ال ُمساَعَدةَ  طََلبَ  ه (  ال َمحصوِل. ِلَجم 
 الماَء. َيجِلبونَ  و الَحَطبَ  َيجَمعونَ  الرِّجالُ و( 

.  ز( لهِذِه الُمحاَفظَِة غابات 

5/6  
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 ترجمة درست را انتخاب کنید:

  ی:الَمرض ِمهَنُة الطَّبيَبِة َفحصُ  الف( 

    □شغل خانم دکتر دیدار بیماران است.  -1

 □کار خانم دکتر معاینة بیماران است.  -2

 َصالَحُکم: َأطُلبُ  أنَا َتعرِفونَ  َکماب(  

    □خواهم. دانید من صالح شما را میطور که میهمان -1

 □خواهم؟ آیا نمی دانید که من خیر و صالحتان را می  -2

5/0 
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 بنویسید: برای تصاویر زیر یک اسم

 ................ب(                        .................الف(                 

5/0 

 3از  1صفحه    
  

 

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

 )دوره اول( هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران آموزش و پرورش شهر کل اداره ی

 تهران 2منطقه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران 

 سعادت آبادرانه سرای دانش واحد پسدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

    B عربینام درس: 

 علی عزیزنیا نام دبیر:

 0011 /3 / 3 امتحان:  تاریخ

 صبح 8:  04  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



4 
 مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را مشخص کنید:

 .... َحَصدَ ب( َزرََع               َسهلالف(  َبسيط .....         
5/0 
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 مشخص کنید:در هر گروه کلمة ناهماهنگ را 

فَة     □ الف(  حاِفَلة         ََ  □خاَتم       □فُ ر شاة      □مِنش 

 □َهَجَم       □ کَ َضحِ       □َحَطب      □يَِئَس  ب(        

5/0 

6 
 ترجمة واژگانی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید:

َهبُ  صُّداعِ بِال َتشُعرُ  ُأمُُّکم           .ُمسَتوَصفِ ال   إَلی . نَذ 
5/0 

7 
 های ماضی و مضارع را مشخص کنید:در عبارت زیر فعل

 َکثيَرة . َکِلمات   َمعنی   َأعِرفُ  ال ماضَيِة و السََّنةِ  ِفي َنَجح تُ       
5/0 
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 فعل ماضی مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

 )رََجعَن / رََجعُتم/ رََجعنا(الماضي.   اْلسبوعِ  الف(  نحُن ............ في    

 ب(  الرِّجاُل ............ قُبوَر الشَُّهداِء.  )َغَسلُتم / َغَسلوا/ َغَسال(    

5/0 
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 فعل مضارع مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

 )يَعَمالِن / َتعَمالِن / َتعَملَن( . المزرعةِ  فی............ ِن الَفاّلَحتاِن هاتاالف(      

 عاَم؟  )يَأُکلوَن / تَأُکلَن / تَأُکلوَن(َن ............ الطَّ ييا أصِدقائي، أ( ب     

 .  )َترِجُع / يَرِجُع / َأرِجُع(تِ يی البَ لَ نُب ............  اِ يج(  ز       

 الَدُهم في الَمشاِکِل.  )يَنُصروَن / تَنُصروَن / نَنُصُر(د(  ُهم ............  بِ       

1 

10 

 هر واژه را به جملة مربوط به آن وصل کنید:

 الثاني في السََّنِة. الفصلُ              الَوصَفة              

 في اُْلسبوِع. اليوُم الساِدسُ      الَفطور                      

 .الشَّرابَ  و َيکُتُب الطَّبيُب فيها اَل ُحبوبَ      الّصيف                     

 طَعاُم الصَّباِح.   الَخميس                     

 3از  2صفحه   
 
 

 

1 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 04جمع بارم : 

11 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )یک کلمه اضافی است(:

 (يَ ر ِجع نَ   / / َسب عيَن / َسفَرة  / ال َعي شِ  )ساَحةِ       

ر   ساَعة   الف( تَ َفکُّرُ      .َسَنة   ............ ِعباَدِة  ِمن   َخي  

 .ال ُمداراةِ  ِفي............   ب( َسالَمةُ    

 .الّضياَفةِ  ِمنَ  ............ ال جاراتُ  کَ ُأول ئِ ج(   

 .َصباحا   ال َمدَرَسةِ ............  في د( َحَضَر الطُّاّلبُ   

1 

12 

 خالی انتخاب کنید:جای کلمة مناسب را برای 

 )َيسألَن / يَقِدرَن(. ال کيمياءِ  ِعل مِ  َحولَ  ............   الف( اَلطّالِباتُ    

(فِ ) . ال ِغزلنِ  َعَلی ............َخمَسةُ  ب( َهَجَمت       راخ  / ِذئاب 

5/0 
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 متن زیر را بخوانید، سپس به سؤاالت پاسخ دهید:

عِ  َسأَبَدأُ : يَقولُ  ال َمزَرَعِة  صاِحبَ  نَّ إ نَ  وَ  ال ِفراخِ  ُأمُّ  َغدا . خاَفت   بِنَ ف سي ال َقمحِ  ِبَجم  : َاْل   يَ ع َتِمدُ  ِعنَدما .بِال ُمهاَجَرةِ  َعَلينا قاَلت 
ِسِه؛ َعلی   يَ ع َتِمدُ  ِعن َدما وَ ُمِهّما   َشيئا   يَفَعلُ  ل َغيِرِە؛ َعلی   نسانُ ال    َشيء . ُکلِّ  َعلی   يَقِدرُ  نَ ف 
 

 بودن عبارات زیر را مشخص کنید: درست و غلطالف( 

ِع ال َقمِح. َسَيبَدأُ صاِحبُ ( اَلَيوَم 1     َجم  َِ  □غ     □ص     ال َمزرََعِة ِب

نسانُ  يَقِدرُ  ( 2    ِسِه.  ص  يَ ع َتِمُد َعلی   َشيء  ِعنَدما ُکلِّ  َعلی   ال   □غ    □نَ ف 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:ب( 

 الَمزرَِعِة؟ال ِفراِخ ِعن َدما َسِمَعت قوَل صاِحِب  أُمُّ ( ماذا قاَلت 1    

نساُن َعلی   (2       َشيء ؟ ُکلِّ  َمتی  يَقِدُر ال 
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 3 از 3  صفحه 
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 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 B پاسخٌاهِ
 

1 

 ًورُ 1 .تْتر است ادب اًساى از طالی اٍ الف( 

 ًورُ 1 ّستٌذ. آشکار زتاى عرتیِ قرآى ٍ احادیث تِب( 

 ًورُ 1.کٌیذ؟ ّا، چِ هَقع  پیٌگ پًَگ )تٌیس رٍی هیس( تازی هیای ّوکالسیج(  

 ًورُ 1هخترعی خَاّن شذ ٍ هَتایل جذیذی خَاّن ساخت. د( 

 ًورُ 1.آٍری هحصَل کوک خَاستًسدیکاًش ترای جوعاز ّـ(  

 ًورُ 1.آٍرًذهیکٌٌذ ٍ آب ّیسم جوع هی هرداى ٍ( 

 ًورُ  5/0 دارد. یّایجٌگل ستاىیي اا  ز(

 

       ًورُ  25/0    1 ( ب     ًورُ  25/0     ۲ ( الف 2 

       ًورُ  25/0  عُصفَرال( ب         ًورُ  25/0   سرَالف( الفَ  3

      ًورُ  25/0≠ب(          ًورُ  25/0 =(   الف  4

       ًورُ  25/0   ةطَحَ( ب           ًورُ  25/0    ( الف  5

       ًورُ  25/0  درهاًگاُ    /       ًورُ  25/0  سر درد 6

       ًورُ  25/0  هضارع: عرِفُأ      /       ًورُ  25/0  تُ: هاضی ًَجَح 7

       ًورُ  25/0    َالسَب( غَ         ًورُ  25/0   ٌا رَجَع (الف 8

9 

      ًورُ  25/0  ىََلأکُب( تَ           ًورُ  25/0     الىِعوَتَ (الف

      ًورُ  25/0  ىٍَد( یٌَصُر               ًورُ  25/0     رجِعُتَج(  

 

 

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

 )دوره اول( هشتن هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران آموزش و پرورش ضهر کل اداره ی

 تهران 2منطقه اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران 

 سعادت آباددبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانص واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 

 عربینام درس: 

 علی عسیسنیا نام دبیر:

 1400 /3/  3 امتحان:  تاریخ

 صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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     ًورُ  25/0

     ًورُ  25/0

     ًورُ  25/0

      ًورُ  25/0

 

       ًورُ  25/0د(     ًورُ  25/0ج (     ًورُ  25/0    ب(      ًورُ  25/0  الف(  11

                 ًورُ  25/0     ب(              ًورُ  25/0   الف(  12

13 

              ًورُ  25/0      (  2         ًورُ  25/0     (  1الف(    

      ًورُ  5/0   ( 2     ًورُ  5/0.  (1 (     ب
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