
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 
 به سوال  زیر براساس تصویر پاسخ دهید. 

 ماذا یفعلُ  هذا الولد ؟د( 
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2 
 های زیر براساس واقعیت پاسخ دهید. به سوال

 ؟ من هی مُدَرّسة اللغة العربیّة ب(                                                            ؟ أینَ أنتِ اآلن الف(
5/0 

3 

 ها پاسخ دهید. با توجه به متن به سوال

أنا بنتٌ صغیرةٌ و إسمی مَهال، عُمری ثالثة سنوات ، أمی إسمها مرجان و هی تطبخُ طعاما لذیذا ألسرتنا،نحنُ نعیشُ فی 

 کبیرةٍ فی جَنوب إیران.قریةٍ 

 نادرست          درست                     . مهال عمره اربع سنوات( 1

 نادرست          درست                     .  قریتهم فی جنوب إیران( 2

 ؟  هل مهال تعیشُ فی قریة صغیرةٍ( 3

 ؟ مَن تطبخ الطعام لِألسرة( 4

1 

4 

 زیر را بر اساس واقعیت مشخص کنید. های درستی یا نادرستی جمله

 نادرست          درست      .    کرة القدم طعامٌ نأکله فی الصباح  -

 نادرست          درست      .       الطّباخ یصنعُ األبواب و النوافذ -

 نادرست          درست            .      الصادِق هو یکذبُ دائماً -

 نادرست          درست        .            غضبُ الجاهلُ فی قوله  -

1 

5 

 هر گزینه از ستون الف را به توضیح مربوط به آن در ستون ب وصل کنید.

 ب  الف 

 أفضلُ مِن العبادة  اإلعترافُ بالجهلِ 1

 غایة العقلِ  نشره 2

 "زَمیل"جمع کلمه   العلمُ 3

 زکاة العِلم  زُمَالء 4
 

1 

6 

 (0.5)( ریاضیّ -فرس   - العُصفورنام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. )

               
              ...........                                                                                                   ........... 

 

 

 

 2از 1صفحه ی 

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

 شتمه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 سمیه میخچه گر نام دبیر:

 51/5311 / 51 امتحان:  تاریخ

 صبح 51: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان :

همیار



 نمره 01جمع بارم :                                                  نجاحکِ أملی                                                                                                                        

7 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه

         ذَکَرتُم             أنتُم  ........................ قبل ساعة.                          ذَکَرَ  -

 شربنَ              هنَّ  ........................ الشای فی الغرقه.                   شربا  -

          رجعتما            أنتِ........................ مِنَ السّفر.                          ترجعینَ -

 یکتُبُ             هو ........................ واجباته.                             تکتبُونَ  -

          نذهبُ              درسة.      ذهبوا نحنُ........................ فی اإلمتحانات إلی الم -

 تحفظ              هی ........................ سورة النّصر.                       یَحفظنَ  -

5/1 

 را مشخص کرده و بنویسید. مضارعو  ماضیی زیر فعل  در جمله 8

   ..................فعل مضارع: ....................                فعل ماضی:           . أنتَ قبلتَ کالمَ والدکَ و اآلن تعملُ به
5/0 

9 
 ی ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر ردیف کلمه

 منظّمة    کتم  مزرعة    مُختَبَر ب(             سنجاب   خزانة     بقرة   فرسالف( 
5/0 

10 
 بنویسید.های مشخص شده را  معنی کلمه

 : .................... فضّةٌ    : .................                       ذهبٌ                          . فِضّةٌ و الکالمُ ذهبٌالسّکوتُ 
5/0 

 (أصحاب-شُغل  - مُستقبلهای زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. ) مترادف و متضاد کلمه 11

 ........................    مِهنة........................                        ماضی
5/0 

12 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه

 . العُلَماءُ مَصابیحُ األرضِالف( 

 .چراغ های زمین هستند،  دانشمندان(                           2. دانشمند، دانای زمین است( 1

 . قلیلُ الکالمِ کثیرُ العملِالمومِنُ ب( 

 . مومن کم حرف می زند و همیشه پرکار است(                    2.مومن کم حرف و پرکار است ( 1

5/0 

13 

 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله

.  زکاة العلمِ نشره -  

. العقلُ حُسامٌ قاطع -  

 . الغریبُ مَن لَیسَ له حبیب -

2 

14 

های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. جمله  

.  هذه الزّرافة تَشرَبُ الماء -  

.أسرین طالبةٌ فی الصّفِّ الثّانی -  

. هذا النّهر عمیقٌ جدّاً ، علیکَ بالرّجوع -  

.درسُ الیومِ حولَ مهنةِ المستقبل  -  

. أنا رجعتُ إلی بیتی -  

.إنّ اللغة العربیّة مِنَ اللغات العالَمیّة  -  
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 5 مکالمه و روان خوانی  15

 0از 0صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 فارسی روان ترجمه کنید. های زیر را به جمله

 این زرافه آب می نوشد . هذه الزّرافة تَشرَبُ الماء  . -

 اسرین دانش آموزی در کالس دوم است . أسرین طالبةٌ فی الصّفِّ الثّانی. -

 این رودخانه بسیار عمیق است ، تو باید برگردی.هذا النّهر عمیقٌ جدّاً ، علیکَ بالرّجوع . -

 درس امروز پیرامون شغل آینده است . مهنةِ المستقبل .درسُ الیومِ حولَ  -

 من به خانه ام برگشتم .أنا رجعتُ إلی بیتی . -

 قطعا زبان عربی از زبان های جهانی است .إنّ اللغة العربیّة مِنَ اللغات العالَمیّة . -

2 

 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله

 زکات دانش گسترش دادن آن است ..  زکاة العلمِ نشره -

 عقل شمشیری برنده است.. العقلُ حُسامٌ قاطع -

 . غریبه کسی است که دوستی ندارد . الغریبُ مَن لَیسَ له حبیب -

3 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه

 . العُلَماءُ مَصابیحُ األرضِالف( 

 .چراغ های زمین هستند،  دانشمندان(                           2. دانشمند، دانای زمین است( 1

 . المومِنُ قلیلُ الکالمِ کثیرُ العملِب( 

 . مومن کم حرف می زند و همیشه پرکار است(          2.مومن کم حرف و پرکار است ( 1

4 

 ( ریاضیّ -فرس   - العُصفورنام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. )

               

 ریاضیّ                                                           العصفور              

 

5 
 (أصحاب-شُغل  - مُستقبلهای زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. ) مترادف و متضاد کلمه

 شغل    مِهنة                     مستقبل   ماضی

6 
 های مشخص شده را بنویسید. معنی کلمه

 نقره:  فضّةٌ                         طال:   ذهبٌ                          . فِضّةٌ و الکالمُ ذهبٌالسّکوتُ 

7 

 ی ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر ردیف کلمه

 منظّمة    کتم  مزرعة    مُختَبَر ب(             سنجاب   خزانة     بقرة   فرسالف( 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتم عربينام درس: 

 سمیه میخچه گرنام دبیر: 

 01/0911 /01 تاریخ امتحان:

 صبح  01 ساعت امتحان:

 دقیقه01مدت امتحان: 

همیار



 

8 

 را مشخص کرده و بنویسید. مضارعو  ماضیی زیر فعل  در جمله

   تعملُفعل مضارع:                     قبلتَ فعل ماضی:       . أنتَ قبلتَ کالمَ والدکَ و اآلن تعملُ به

 

9 

 ی درست را انتخاب کنید. گزینه

           مذَکَرتُ              ذَکَرَ                         ساعة.قبل ........................   مأنتُ -

  نَشرب              اشرب                  الشای فی الغرقه.........................   نَّه -

          رجعتما             ترجعینَ                          السّفر. مِنَأنتِ........................ -

 یکتُبُ              ونَتکتبُ                            واجباته.........................  وه -

           نذهبُ              ذهبوا       .إلی المدرسة فی اإلمتحانات........................ نحنُ -
 فظ تح               نَظیَحف                      النّصر.سورة ........................  یه -

11 

 هر گزینه از ستون الف را به توضیح مربوط به آن در ستون ب وصل کنید.

 ب  الف 

1 
اإلعترافُ 

 بالجهلِ
 فضلُ مِن العبادةأ 3

 غایة العقلِ 1 نشره 2

 "زَمیل"جمع کلمه  4 العلمُ 3

  زکاة العِلم 2 زُمَالء 4

11 

 های زیر را بر اساس واقعیت مشخص کنید. درستی یا نادرستی جمله

 نادرست          درست      .    کرة القدم طعامٌ نأکله فی الصباح  -

 نادرست          درست      .       الطّباخ یصنعُ األبواب و النوافذ -

 نادرست          درست            .      الصادِق هو یکذبُ دائماً -

 نادرست          درست        .            غضبُ الجاهلُ فی قوله  -

12 

 ها پاسخ دهید. با توجه به متن به سوال

أنا بنتٌ صغیرةٌ و إسمی مَهال، عُمری ثالثة سنوات ، أمی إسمها مرجان و هی تطبخُ طعاما لذیذا ألسرتنا،نحنُ نعیشُ 

 جَنوب إیران.فی قریةٍ کبیرةٍ فی 

 نادرست          درست                     . مهال عمره اربع سنوات( 1

 نادرست          درست                     .  قریتهم فی جنوب إیران( 2

 ال هی تعیش فی قریة کبیرة؟  هل مهال تعیشُ فی قریة صغیرةٍ( 3

 أم مهال ؟ مَن تطبخ الطعام لِألسرة( 4

13 
 های زیر براساس واقعیت پاسخ دهید. سوالبه 

 سیّدة میخچه گر ؟ من هی مُدَرّسة اللغة العربیّة ب(                                   فی البیت ؟ أینَ أنتِ اآلن الف(

14 

 یر براساس تصویر پاسخ دهید. به سوال  ز

   ماذا یفعلُ  هذا الولد ؟د( 

 هو یقرأ الکتاب

 مکالمه و روان خوانی  15

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

همیار
https://hamyar.in/


