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بارم سؤاات
 

 مهارت ترجمه
 .مانه ی زیررابه فارسی ترجمه کنیدسخنان حکی 1

 ............................................................................................................................................. العِلمُ حیاةُ القُلوبِ و نورُ اأبصارِ . الف :

 .   ...........................................................................................................................................................قلُ حُسامٌ قاطِعٌ .    ......ب: الع
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 جمات زیررابه فارسی ترجمه کنید. 5

  ......................................................................................................................................................  نَحنُ نَعیشُ مَعَ اإنسانِ .   الف :

  .......................................................................................................................................   دَرسُ الیَومِ حَولَ مِهنَةُ المُستقبل .   ب :

 .  ......................................................................................................................................ایرانیّونَ خَدَموا اللُغةُ العربیةِ .   ........ج : ا

 .  ......................................................................................  ...............................................................والِدَتی سَتَطبُخُ طَعاماً لذیذاً د : 
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 ترجمه ی درست راعامت بزنید . 3

 شما باا بردید دستتان را              آنها باا بردند دست هایشان را       : هُم رَفعوا أیدیهِم .         الف

  این زنان نشسته اند     ب : اولئکَ ااُمَهاتُ جالِساتٌ .    آن مادران نشسته اند                
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 شناسی مهارت واژه
                                                                                                                                                  ( نَهر  – طَبّاخ –کُرةُ القَدَم  – شُرطیّ. )  کلمه اضافه است5تصاویرراپیدا کنید .ازمیان کلمات داده شده نام  4

                                                                                   
        

                      (...........                   ) ................                                                                   . (.........) ................ 
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 3از  1ی  صفحه

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسامی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 (حافظواحد ) سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 جواد پوران نام دبیر:

 10/1397 / 02 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  45  ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 
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بارم سؤاات

 

 ازمیان کلمات داده شده درهرردیف ، کدام کلمه بابقیه هماهنگ نیست ؟ 2

     تَجلِسینَ                       یَحمِلُ                             کَتَبا                     نَذهَبُالف(      

             شَهر                       طَریق                        سَنة                         سبوعب(        اُ
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 ( مشخص کنید .  #کلمات متضاد  ومترادف رابا عامت  ) =  ،   6
  حَزِنَ)      (      فَرِحَ                       حَدائق    )      (   بَساتین

2/0 

 معنای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.فقط  5

 .....  (.........)  ...... المُجاورة یَذهَبُ الفَرَسُ إِلی القَریَةِ   الف (

  ........... (............اأسود)ب : أَنَا أَکتُبُ بِالقَلَمِ  
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 مهارت شناخت و تشخیص قواعد
 مضارع را مشخص کنید .در جمله ی زیر فعل ماضی و  8

  نَظَرتَ إِلَی البَحرِ . انتَ و أَنظُرُ إلَی السَماءِ أنا 

 ( ...................... مضارع )فعل ....... (   ...ماضی ) ............ فعل 
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 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید . 9

         دَخَلنا                    دَخَلتُ؟         قائقدَنَحنُ ..................... فِی الصّفِ قَبلَ  الف (

     قَرَأتُما                   قَرَأتُم     .          م ...  دَرسَکُب  (  انتم  .............

2/0 

 ی خالی قرار دهید .هاگزینه ی مناسب را در جا 10
      تَکتُبینَ                        تَکتُبُ .           التَمریناتَ فِی الکتابِ ............ أنتِ .......( 1
 
    أَخدِمُ                        یَخدِمُ                                الناسَ . ........ .......المُعلِمُ ....( 5
 
 تَجلِسُ         نَشکُرُ    هِیَ ....................... عَلَی الکُرسی .                 ( 3
 
  تَعرِفینَ    ..................... ذلکَ الرَجُلُ یا أَخی ؟            تَعرِفُ                       ْ( هَل4
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 مهارت درک و فهم
 سَبعة  (  –جُمُعةُ  –خَمیسُ  –العُلماء  –کلمه اضافه است . ) مریمُ 1با کلمات داده شده، جاهای خالی را کامل کنید .  11

 لف( عَدَدُ أَیّامِ ااُسبوع .....................ا

 ب( .................... مَصابیحُ اأرضَ .

 ج( ..................... مِن أَسماءِ البَناتِ . 

                                                                              .( یَومُ  ال................ قَبلَ یَومُ السَبتِ د
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 3از  2ی  صفحه
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 نمره 15جمع بارم : 
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بارم سؤاات

 

 درک مطلب : 15

 متن زیررابا دقت بخوانید. سپس به سؤاات آن پاسخ دهید .

لِاُمِها . ثُمَ رَجَعَتا  وَ الفُستانَ وَ  وردةٌ ، الکتابَالسوقِ نَم  ْتشتریَ. ا السوقِ یال تِهااَخمَعَ  ْبَتذَهَ یَهِة فِی الصف الثّامن طالبزینب ُ 

 إلَی البیتِ قَبلَ الظُهر.

 :سؤاات

  الف (  زینبُ فی ایِ صفٍ ؟      ...........................

 زینبُ واُختها مِنَ السوقِ ؟ ..........................ب (  متی رَجَعَتا 

 زینبُ مَعَ أبوها الی السوقِ .                صحیح                 غلط ْج (  ذَهَبت

 شیئاً   ْما اشتریت       زینب ؟     الکتاب والفستان والوردة              ْد (  ماذا  اشتَرَیَت

5 

 مهارت مکالمه
 با توجه به تصاویر به سؤاات زیربه عربی پاسخ دهید . 13

                      
 

 کَم عددُ الحَمامَةُ حولَ المَسجد ؟...................                                   ماذا شُغلُ هذِهِ المَرأة  ؟     ................... ؟                     
 

1 

                                       روخوانی  : ....................                                 نمره کتبی: ...........................                                                                           

                                                                                                                               : ................... یوشفاه یمجموع نمرات کتب                مکالمه شفاهی:   ...................     

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
 ها و نور چشم هاست. علم زندگی قلب الف( 1

 ب( عقل شمشیری برنده است.
 کنیم. الف( ما همراه انسان زندگی می 5

 ب( درس امروز راجع به شغل آینده است.
 ج( ایرانیان به زبان عربی خدمت کردند.

 د( مادرم غذایی لذیذ خواهد پخت.
 اند دران نشستههایشان را             ب( آن ما الف( آنها باا بردند دست 3
 القدم ةکر                         نَهر              4
 ب( طَریق                الف( کَتَبا                2
 حَزِنَ  فَرِحَ   حَدائق                     بَساتین  6
 ب( سیاه«                  همسایه»الف( کنار 5
 ماضی: نظرت                          مضارع: انظر 8
 أتُمالف( دَخَلنا                             ب( قَرَ 9
 ( تعرف4( تجلس                 3          یخدم           ( 5( تَکتُبین                 1 10
 ج( جمعه                د( خمیس          ب( علما                 الف( سبعه              11
                ةالوردج( صحیح               د( الکتاب والفستان و          ب( رجعتا قبل الظهر   الف( الصف الثامن      15
 ضة             ثمانيةممرض یا ممر 13

 امضاء:    جواد پوران نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 (حافظ واحد) سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصيلی  اولسؤاات پایان ترم نوبت  کليد

 عربی هشتم نام درس:

 جواد پوراننام دبير: 

 10/1397 / 02 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  8:45 ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان: 
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