
 

 1صفحه 

 

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

 هشتمپایه و رشته : 

...........................نام پدر:..  
..............شماره داوطلب:  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

5139-69سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

  عربی:نام درس

6/7/5139     تاریخ امتحان :   

صبح8ساعت امتحان:   

.دقیقه60مدت امتحان:   

 

روف:          به عدد:               نمره به حنمره تجدید نظر  محل مهر و امضاء مدیر  نمره به عدد:                نمره به حروف:           

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ و امضاء:

 ردیف سواالت     بارم

2 

 سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید :
     .....................................................                                   . زکاُة الِعلِم ، َنشرُُه 
 . ُر ساعٍة َخرٌی ِمن ِعبادِة َسبعنَی َسنة  .....................................................            تَ َفکُّ
            . الَغریُب َمن لَیَس َلُه َحبیٌب                                           .................................................... 
......................................................                       . أکَثُرَخطایا ابَن آدَم يف ِلسانِِه

 

4.5 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید : 
          . يف هذا الُبستاِن ، أشجاُر الِعَنِب و الرُّّمان..................................................... 
.....................................................                                . ُهم وصلوا إلی القریة 
واِلُد ََیِلُس علی الُکرسي .                        ال...................................................... 
.....................................................           . ََنُن قاِدروَن علی َفهِم الِعبارات الَبسیطِة 
........................                      ِم الِبالد  ..............................الزِّراَعُة َعمٌل مهٌم لَِتَقدُّ
.....................................................                   . ستقبِل

ُ
 درَس الیوِم َحوَل مهنة امل

    ُیا فاّلحة          .  ......................................................                 ََتُصدیَن الرُّزَّ
 ......................................................                        . َعََبَ الَفَرُس النَّهَر ِبسهولة  

 

0.5 
 ترجمه صحیح را انتخاب کنید : 

  ة اإلداریَّة ؟ ِهمَّ
ُ

 چه کردی ؟ ندسیدر این کار مهدر این ماموریت اداری چه میکنی ؟      بالف  ماذا تَ ْفَعُل يف هذه امل
روس .                  الف ما باید درس ها را یاد بگریمی . یم .                    بنوشتها را  کتابما  َعَلینا بَتَعُلِم الدُّ

 

0.5 
 کلمه ناهماهنگ در هر ردیف را انتخاب کنید : 

 □ َوجه                      □َوَجع                          □عنی                       □الف (  َید    
□ جریان                     □أبصار                        □َوردة                     □ب (  َخزاِئن    

 

1 

  عبارات مرتبط در ستون الف و ب را به هم وصل کنید : ) در ستون ب یک لغت اضافیست(
 ب الف

 و احلََیوان لِْلبقاء و احلیاة. یأُکُله اإلنسان
 َکیَف أحواُلُکنَّ 

 َبالُء اإلنساِن فیهِ 
 هو َیطُبُخ اخلُبز 

 اللِّسان
 طعام

 َنصّ 
 َخّباز

 ََنُن ِِبَری

 

 



 

 2صفحه 

 

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

 هشتمپایه و رشته : 

...........................نام پدر:..  
..............شماره داوطلب:  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

5139-69سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

  عربی:نام درس

6/7/5139     تاریخ امتحان :   

صبح8ساعت امتحان:   

.دقیقه60مدت امتحان:   

 

0.5 

    و بنویسید : کنید  نام هر تصویر را انتخاب
ّفاح( –) الُعصفور  َنجم  الت ُّ  

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

مّ ..... أ ةواِلد        بَ ْیع ...... ِشراء معلوم کنید :           ≠کلمات مترادف را با عالمت =  و متضاد را با عالمت   0.5   

کوُت              بنویسید :معنی کلمات مشخص شده را  0.5   . قاِطعٌ  ُحسامٌ الَعقُل و الَکالُم ِفّضٌة .           َذَهبٌ السُّ

جاءْت صدیَقيت قبَل َدقائق و اآلن َنذَهُب إلی املکَتبِة .فعل ماضی و مضارع را در جمله مشخص کنید :         0.5  

1.5 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید : 
 إلی الَیمنِی و الَیسار ُُثَّ یَعَُبُ الّشارِع  .                    الفالعاِقُل...........  َب                        نظُرُ ن  ُیَنُظر 
ُُها ........ ِمفتاَحُهما يف الُغرفِة .                                           الف َوَجَدتا                       ب  َّوَجدُتن 
رَضی ِبِدّقة.                                      الف

َ
 تَفَحُص  ب                َتسمحنَی     یا طبیُب هل .......... امل

 ............... سابَ َقة.             ُزمالئُکمأنُتم
ُ

 َنصرنا ب      َنَصرُُت                   الف                      يف امل
 أنا سوَف ............ إلی ِبالدي بَعَد أسبوَعنِی .                         الف ُب                        فَ َعلت  ُأرِجع 
هذه الّزرافُة ........... املاء .                                              الف                     ب    َتشَرُب  ُمَشرِبت

 

1 

تعیین کنید : راساس واقعیت درستی یا نادرستی جمالت زیر را ب

رست.             داحَلّداُد ََیمُع األخشاب و یصَنُع أشیاء َخشبّیة     نادرست  

 .درست                                   َعَدُد أیّاِم األسبوِع سبعة     نادرست  

 ر.                                      درست الُغراُب بِلوِن األمح     نادرست       
  .درست                                     ُُماَلَسُة الُعَلماء ِعبادة     نادرست 

 

 

  (1با توجه به متن زیر ، پاسخ دهید :  )
تَِّحدة . اإلیرانّیوَن َخَدموا ال

ُ
َکَتَب ُمعَجماً يف اللُّغة "الفریوزآبادی "ة َکثریاً . لُّغة الَعربیّ الَعربّیُة لَُغُة دیَننا. الَعَربیَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّمسّیة يف ُمَنظََّمِة األَمِم امل

حیط"الَعربّیة إمُسُه 
ُ

 . "الِکتاب"ِکتاٍب کاِمٍل يف قواِعِد اللُّغة الَعربّیة إمُسُه   َکَتَب أّولَ "سیَبَویهِ "؛ و  "القاموُس امل
  ما أسُم ُمعَجِم اللُّغة الَعربّیة لِفریوزآبادی ؟............

  َل ِکتاٍب کامٍل يف َقواِعِد اللُّغة الَعربّیة ؟ .............َمن َکَتَب أوَّ

  .درست                       اللُّغة الَعربّیُة لَُغُة دیَننا                 نادرست

  ِدرستَخَدموا اللُّغة الَعربّیة َکثریاً  ندیّونَ ال            .                 نادرست

 

0.5 

 با توجه به تصویر پاسخ کوتاه دهید :
ّیاَرة؟ ............                                         ماذا تفَعلنَی یا بِنت ؟..............        ِلَمن هذه السَّ  

 
 

0.5 
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

                                  ..................  يف أيِّ َصفٍّ أنِت ؟
.................   أیَن مرقُد اإلمام احُلَسنی علیه الّسالم ؟

 

  روان خوانی :مکالمه و  5



 

 3صفحه 

 

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

 هشتمپایه و رشته : 

...........................نام پدر:..  
..............شماره داوطلب:  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

5139-69سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

  عربی:نام درس

6/7/5139     تاریخ امتحان :   

صبح8ساعت امتحان:   

.دقیقه60مدت امتحان:   

 

سواالتکلید     

2 

 سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید :
 زکات علم نشر آن است                                        
ساعتی فکر کردن هبرت از هفتاد سال عبادت است              
 نداردغریب کسی است که دوستی 
بیشرت خطایای آدمی زاد در زبانش است

 

4.5 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید : 
 در این باغ درختان انگور و انار است 
آهنا به روستا رسیدند 
پدر روی صندلی می نشیند 
. ما توانایی فهم عبارت های ساده را دارمی  
کشاورزی کاری مهم برای پیشرفت کشور است 
 امروز پریامون شغل آینده است .درس 

   . ای کشاورز برنج را درو می کنی 
 . اسب به راحتی رودخانه را عبور کرد  

0.5 
 ترجمه صحیح را انتخاب کنید : 

 در این ماموریت اداری چه میکنی ؟      الف
ما باید درس ها را یاد بگریمی . ب

0.5 
 کلمه ناهماهنگ در هر ردیف را انتخاب کنید : 

             □الف (  َوَجع     
  □َوردة ب (     

1 

  عبارات مرتبط در ستون الف و ب را به هم وصل کنید : ) در ستون ب یک لغت اضافیست(
 الف

 = طعامیأُکُله اإلنسان و احلََیوان لِْلبقاء و احلیاة.
 = َنن ِبری َکیَف أحواُلُکنَّ 

 = اللسان َبالُء اإلنساِن فیهِ 
 = خبازهو َیطُبُخ اخلُبز 

 

0.5 

    و بنویسید : کنید  نام هر تصویر را انتخاب
ّفاح( –) الُعصفور  َنجم  الت ُّ  

عصفور                .      تفاح                                                               

مّ أ = ةواِلد        ِشراء   ≠بَ ْیع معلوم کنید :           ≠کلمات مترادف را با عالمت =  و متضاد را با عالمت   0.5  



 

 4صفحه 

 

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

 هشتمپایه و رشته : 

...........................نام پدر:..  
..............شماره داوطلب:  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

)سرای دانش( دخترانه اولدبیرستان دوره   

5139-69سال تحصیلی پایان ترم اول امتحانات   

  عربی:نام درس

6/7/5139     تاریخ امتحان :   

صبح8ساعت امتحان:   

.دقیقه60مدت امتحان:   

 

 مششری          طال             معنی کلمات مشخص شده را بنویسید : 0.5

=مضارعَنذَهُب = ماضی      جاءْت فعل ماضی و مضارع را در جمله مشخص کنید :         0.5

1.5 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید : 
 ب  ُیَنظُر 
 الف                        َوَجَدتا 
 ب  تَفَحُص 
  الف                   َنَصرُُت      
 ب  ُأرِجع 
 الف               َتشَرُب

1 

تعیین کنید : راساس واقعیت درستی یا نادرستی جمالت زیر را ب

 رستد     

  درست     

  نادرست       
  درست    

 

  (1با توجه به متن زیر ، پاسخ دهید :  )
تَِّحدة . اإلیرانّیوَن َخَدموا ال

ُ
َکَتَب ُمعَجماً يف اللُّغة "الفریوزآبادی "ة َکثریاً . لُّغة الَعربیّ الَعربّیُة لَُغُة دیَننا. الَعَربیَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّمسّیة يف ُمَنظََّمِة األَمِم امل

حیط"الَعربّیة إمُسُه 
ُ

 . "الِکتاب"ِکتاٍب کاِمٍل يف قواِعِد اللُّغة الَعربّیة إمُسُه   َکَتَب أّولَ "سیَبَویهِ "؛ و  "القاموُس امل
  القاموس احملیطما أسُم ُمعَجِم اللُّغة الَعربّیة لِفریوزآبادی ؟

  َل ِکتاٍب کامٍل يف َقواِعِد اللُّغة الَعربّیة ؟ سیبویهَمن َکَتَب أوَّ

  درست                 

 نادرست

0.5 

تصویر پاسخ کوتاه دهید :با توجه به   
ّیاَرة؟                                 أقرأ الکتاب ماذا تفَعلنَی یا بِنت ؟              ِلُشرطیّ ِلَمن هذه السَّ

 

0.5 
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

                                  الصف الثامن  يف أيِّ َصفٍّ أنِت ؟
فی کربال   اإلمام احُلَسنی علیه الّسالم ؟أیَن مرقُد 

 مکالمه و روان خوانی : 5
 


