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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           

بارم
 

1 

 به فارسی روان ترجمه کنید:عبارات زیر را 

 الف( هِیَ طالِبه جَدیدَه فِی المَدرسَه وَ بَقیِت مُدَّه اُسبُوعینَ وَحیدَه :

 

 ب( أَتَعرِفُونَ اَنَّ خَلفَ الجِبال عالِماً آخَر:

 

 سَالمَه العیش فِی المُداراه :ج( اَلسّادِس : 

 

5.3 

2 

 کَنزَ الحِکمَه : ترجمه کنید :

 حَیاه القُلُوب وَ نُوراالَبصار :الف(اِن العِلم 

 

 ب( غایَه العَقلُ االِعتِرافِ بِالجَهل :

2 

5 

 برای جای خالی اسم اشاره مناسب انتخاب کنید :

 ج( هذان          ب( هذِه      اَلّالعِبَه ، فائِزه .                الف( ذالِکَ  .............................................................الف(

 

 ج( هذان           ب( هذا          اَلطّالِبان فِی الشارع.       الف ( هاتانِ .............................................................ب(

5.3 

4 
 نام عربی هر تصویر را بنویسید :

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

5.3 

3 

 «بِدایَه  ـ  غالِیه ـ کَثیر ـ والِد ـ نِهایَه ـ والِد » در بین کلمات مقابل یک متضاد و یک مترادف بیابید :  

 

 

1 

 1 معنی لغات مشخص شده را بنویسید : 6

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

  مقطع و رشته: هشتم

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصیلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 عربی نام درس: 

  نام دبیر:

امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه  03 مدت امتحان : 



 

ب( اَلطُّالب ذَکَروُا اَصحابِ المِهَن کَالمُدَرّس وَ ............................................................................................   : کُرَه القدمالف( اَنا العِب مَمتاز فی 

 ...................................................الخَباز

9 

 به سؤاالت پاسخ دهید : 

      ............................................................................................ ب( کَم السّاعًهِ االنَ ؟    ............................................................................................  الف( هَل اَنتِ قَرَأتِ القُرآن ؟   

 

 

 

 

 

1 

9 

 کدام گزینه ناهماهنگ است ؟

                 اَلصَّیف    آبیَض    اَلخَریف   ب( اَلرّبیع                                    تاسِع   سَبعَه   خَمسه  الف( اِثنان 

 حَطَب    حَجَر    جَهل     د( جَبَل                                              نَحنُ   هذا     اَنتِ    ج( اَنا 

1 

8 

 فعل مضارع مناسب بنویسید : 

 ) شَرِبَ  ــِ ( الماء ؟  ........................................الف( اَیَّتُها الطّالبه هَل 

 ) جَلَس  ــِ ( عَلی االَرض.  ........................................ب( نَحنُ 

1 

15 

 «مَدارِس ـ مؤمِنُون ـ تِلمیذَتان ـ حَمامَه ـ تِلمیذان » کلمات مناسب داخل گیومه را در جاهای مربوطی بنویسید : 

 جمع مذکّر جمع مکسّر مفردمؤنّث  مثنای مؤنّث

    
 

1 

 در جاهای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید : 11

 اِلَی المسجد؟ نَعَم ذَهَبتُذَهَبتَ   .............................................................اَنت ؟ اَنا فِی الصَّف .                       ب( .............................................................الف(
5.3 

12 
 افعال داخل جمله را منفی کنید : 

 «فِی الیَوم الثّانی تَخرُجُ العُصفُوره وَ سَمِعت صَوتاً » 

 

5.3 

 در جاهای خالی فعل ماضی مناسب انتخاب کنید : 15

 کِتاباً ) کَتَبَ(  .............................................................اِلی الحَدیقَه ) دًخَل (                     ب( فاطِمَه    .............................................................الف(هَنّ
5.3 

14 

 درک مطلب : با توجه به متن به سؤاالت پاسخ دهید : 

 تَساَلُ وَلَدِها . ما هُوَ رأیُک ؟ أَتَقدِرُ عَلی العُبُور اَم ال ؟  یَشرَحُ الفَرَسَ القِصَّه وَ تَسمَعُ االُم کَالمُهُ . ااَلُم» 

 «یَفهَمُ الفَرَسُ الصّغیر کَالمَ اُمُّه وَ یَذهَبُ اِلَی النَّهر وَ یُشاهِدَ البَقَره وَالسنِجابِ مَشغُولینَ بِالجَدَل . 

 الف( مَن یَذهَبُ اِلَی النَّهر؟                 

 یَذهَبُ الفَرَسُ الصَّغیر؟ب( أَینَ  

 

 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الف: او دانش آموزی جدید است در مدرسه و باقی ماند به مدت دو هفته تنها.

 پشت کوه ها دنیای دیگری است. ب: آیا می دانید که

 ج: ششمی: سالمتی زندگی در سازگاری است.

 قطعا علم )باعث( زنده شدن دلها و نور چشم هاست. الف: 2

 ب: نهایت عقل)عقالنیت( اعتراف به نادانی است.

 الف: هذه )ب(                             ب: هذان)ج(  5

 الف: فرشاه                                           ب: عنب  4

 نهایه                  مترادف: والد = االب      ≠متضاد: بدایه   3

 الف: فوتبال                                         ب: نانوا 6

 السادسه تماماالف: نعم انا قرات القرآن.                   ب: الساعه  9

 د: جهل                                الف: تاسع                                          ب: ابیض                                           ج: هذا                   9

 ربین                                     ب: نجلس الف: تش 8

 مثنای مونث: تلمیذتان             مفرد مونث: حمامه                  جمع مکسر: مدارس              جمع مذکر: مومنون 15

 ب: هل                                            ینآالف:  11

 ما سمعت  12

 ب: فاطمه کتبت                               دخلنالف: هن  15

 یَذهَبُ اِلَی النَّهر ب:                      الفَرَسُ الصّغیر الف:  14

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  جمع بارم :

 

 سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 

 

 

 

 عربی  نام درس: 

 نام دبیر:

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان:

دقیقه  93 مدت امتحان:


