
 

 

 

 

 

 
 

 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

 

 Aسؤاالت  

بارم
 

1 

 آیات و عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:

 .الّسوءِ  َجليسِ  ِمنْ  َخير   اَْلَوْحَدة  الف( 
 .اْلعاَلميَّةِ  اللُّغاتِ  ِمنَ  اَللِّسان  الَعَربيُّ الم بين   ب(
؟ ال أَنتَ  َفِلماذا َخريفيًَّة؛ َمالِبسَ  لَِبسَ  کَ زَميل    ج(  تَ ْلَبس 
 الشُّْرطيُّ ِمن َأصحاِب اْلِمَهِن. وَ  اْلَخّباز  د( 
 اْلَمحصوِل. ِلَجْمعِ  َأْقرِبائِهِ  ِمنْ  اْلم ساَعَدةَ  طََلبَ  ه (

 الماَء. َيجِلبنَ  و الَحَطبَ  النِّساء  َيجَمعنَ و( 
 ز( غابات  م حاَفظَِة مازندراَن َکثيَرة .
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 ترجمة درست را انتخاب کنید:

 : هذه الطَّبيَبة  الَمرضی ِمهَنة   َفحص    الف( 

    □خانم دکتر است. این دیدار بیماران شغل  -1

 □خانم دکتر است. این معاینة بیماران کار  -2

 َصالَحک م: َأطل ب   أنَا نَ َتعرِف َکماب(  

    □خواهم؟ دانید که من خیر و صالحتان را میآیا نمی  -1

 □ .خواهمدانید من صالح شما را میطور که میهمان   -2
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 برای تصاویر زیر یک اسم بنویسید:

 ب(  ................                      الف(  .................               
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 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 آباددبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 A  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
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 مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را مشخص کنید:

 َبکی  ....   کَ َضحِ  ب(               جاءَ .....    ی  تأَ الف(         
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 کلمة ناهماهنگ را در هر گروه مشخص کنید:

 □ ع شّ       □ف  ْرشاة      □أزهار     □ َشاّللالف(          

 □َعَرَف       □ َشِربَ       □َحَطب      □َجَمَع ب(         
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 ترجمة واژگانی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید:

  .ی  فشم ستَ الْ  إَلی . نَْذَهب   صُّداعِ بِال َتشع ر   أ مُّک مْ        
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 های ماضی و مضارع را مشخص کنید:در عبارت زیر فعل

 َکثيَرة . َکِلمات   َفهمِ  ی  قِدر  َعلأَ  اْلماضَيِة و السََّنةِ  ِفيَجيِّداً  ت  َدَرس      
5/0 
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 فعل ماضی مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

 نا(ساَفرت م/ ساَفر /  ساَفرنَ الماضي.  ) األسبوعِ  الف(  نحن  ............ في    

 ا(و / َغَسال/ َغَسل ما............ ق بوَر الشَُّهداِء.  )َغَسلت   النِ ج  ب(  الرَّ     
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 فعل مضارع مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید:

 )يَعَمالِن / َتعَمالِن / َتعَملَن( . المزرعةِ  فی............ اِن ِن الَفاّلحَ اذهاالف(      

 عاَم؟  )يَأک لوَن / تَأک لَن / تَأک لوَن(َن ............ الطَّ ي، أتيقا( يا َصديب     

 .  )َترِجع  / يَرِجع  / َأرِجع (تِ يی البَ لَ ............  اِ  َسعيد  ج(        

 (انِ نص ر  َن / تَ الَده م في الَمشاِکِل.  )يَنص رَن / تَنص ر ............  بِ  نَّ د(  ه        

1 
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 هر واژه را به جملة مربوط به آن وصل کنید:

 في السََّنِة. رابع  ال الفصل                       اَْلح بوب         

 في األ سبوِع. رابع  اليوم  ال                         َغداءال      

 .الَوصَفةِ َيکت ب ها الطَّبيب  في                         شتاءال      

 ظُّهرِ َطعام  ال                      الثُّألثاء      

 3از  2صفحه   
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  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )یک کلمه اضافی است(:

 (/ َسفَرة  / اْلم داراةِ  يَرِجعونَ  / ِعباَدةِ  / )ساَحةِ       

ر   ساَعة   الف( تَ َفکُّر       .َسْبعيَن َسَنةً  ............ ِمنْ  َخي ْ

 . ............ ِفي ب( َسالَمة  اْلَعْيشِ    

 .الّضياَفةِ  ِمنَ  ............ يران  اْلج کَ أ ول ئِ  ج(   

 .َصباحاً  اْلَمدَرَسةِ ............  في د( َحَضَر الطُّاّلب    

1 
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 جای خالی انتخاب کنید:کلمة مناسب را برای 

 َن(و َن / يَقِدر و )َيسأل. اْلکيمياءِ  ِعْلمِ  َحولَ  ............  اّلب  الف( اَلطُّ    

(يوف  ض  ) . اْلِغزالنِ  َعَلی ............َخمَسة   ب( َهَجَمتْ      / ِذئاب 
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 متن زیر را بخوانید، سپس به سؤاالت پاسخ دهید:

: َسأَبَدأ   اْلَمزَرَعةِ  صاِحبَ  إنَّ   يَ ْعَتِمد   ِعنَدما .بِاْلم هاَجَرةِ  َعَلينا قاَلْت: َاْْلنَ  وَ  اْلِفراخِ  أ مُّ  َغدًا. خاَفتْ  بِنَ ْفسي اْلَقمحِ  ِبَجْمعِ  يَقول 
 َشيء . ک لِّ  َعلی   يَقِدر   نَ ْفِسِه؛ َعلی   يَ ْعَتِمد   ِعْنَدما م ِهّماً وَ  َشيئاً  يَفَعل   ال َغيِرِە؛ َعلی   اْْلنسان  

 
 درست و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:الف( 

َجْمِع اْلَقمِح.    ص  َسَيبَدأ  صاِحب   َغداً ( 1     ِِ  □غ     □اْلَمزرََعِة ِب

 □غ    □نَ ْفِسِه.  ص  يَ ْعَتِمد  َعلی   َشيء  ِعنَدما ک لِّ  َعلی   اْْلنسان   يَقِدر  ال  ( 2   

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:ب( 

 بِاْلم هاَجَرِة؟ َعَلينا ن قاَلت:( مَ 1    

 ؟م ِهّماً  َشيئاً يَفَعَل  أنيَقِدر  اْْلنسان  ال َمتی   (2     
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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
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بارم A پاسخىامٍ
 

1 

 ومرٌ 1 .تىُایی از َمىشیه تذ تُتر است الف( 

 ومرٌ 1.َای جُاوی استاز زتان ،آشکار زتان عرتیِ ب( 

 ومرٌ 1.پًشی؟َای پاییسی پًشیذ؛ پس چرا تً ومیَمکالسی )ديست( تً، لثاسج(  

 ومرٌ 1.َا َستىذواوًا ي پلیس از صاحثان شغل د( 

 ومرٌ 1.آيری محصًل کمک خًاستترای جمعاز وسدیکاوش َـ(  

 ومرٌ 1.آيروذمیکىىذ ي آب زوان َیسم جمع می ي( 

 ومرٌ 5/0 .َای استان مازوذران زیاد َستىذجىگل ز(

 

         ومرٌ 25/0  ۲ ( ب          ومرٌ 25/0   ۲ ( الف 2 

         ومرٌ 25/0  راخالفِ( ب            ومرٌ 25/0  سرَالف( الفَ  3

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

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

         ومرٌ 25/0 تیمارستان    /         ومرٌ 25/0 . کىذاحساس می 6

         ومرٌ 25/0    مضارع: أقذِرُ      /       ومرٌ 25/0   ستُ: ماضی رَدَ 7

         ومرٌ 25/0    السَب( غَ          ومرٌ 25/0    روا سافَ ( الف 8
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        ومرٌ 25/0  لهَأکُب( تَ                 ومرٌ 25/0     النِیَعمَ (الف

        ومرٌ 25/0  د( یَىصُرنَ                    ومرٌ 25/0    ج( یَرجِعُ 

 

 

 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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       ومرٌ 25/0

       ومرٌ 25/0

       ومرٌ 25/0

        ومرٌ 25/0

 

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

                  ومرٌ 25/0      ب(                ومرٌ 25/0   الف(  12
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             ومرٌ 25/0          (  2           ومرٌ 25/0     (  1الف(    

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