
 نام و نام خانوادگی: 

 هشتممقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 

   عربینام درس: 

 گرمیخچهخانم  دبیر:نام 

 16/10/1396 امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                             دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 .ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدهای حکیمانهجمله الف

 ها السّوالُ( العِلمُ خَزائِنُ و مفتاح1ُ

 ( ثمرةُ العقلِ، مُداراةُ النّاس2ِ

 ( الغریبُ مَن لیسَ لَه حبیب.3

2 

 .های زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدجمله ب

 بِحاجَة إلی اآلخَرین. کُلُّنا( 1

 ( أنا لَعِبتُ کُرةَ القَدَم.2

 ( أکتبُ رسالةً لِصدیقی.3

 ( الحَدّادُ یَصنَعُ األبوابَ و النَّوافِذَ.4

 .( علیکَ بالرُّجوع5

 ( إنّ الّلغة العربیّةَ مِنَ الّلغاتِ العالَمیّة.6

 سمَعُ کالمَ الحَیَوانَینِ.( وَلَدُ الفَرَسِ ی7َ

5/4 

 ی درست را انتخاب کنید.گزینه ج

  دهد.گوش می ب( مادرم به من                دهد.الف( پدرم به من اجازه می              ( یَسمَحُ لی ولدی.         1

  ب( سکوت طال و سخن نقره است.           ( السّکوتُ ذَهَبٌ و الکالمُ فِضَّةٌ.       الف( سکوت نقره و دروغ طالست.2

5/0 

 الغزال( –السّمکة  –نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. )الفَرَس  د

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

5/0 

 بگذارید. ی متضاد عالمت و بین دو کلمه ی مترادف عالمتبین دو کلمه هـ

 یکذُبُ جاءَ                     یَصدُقُ  ی تأ
5/0 

 های مشخص را بنویسید.معنی کلمه خ
 قاطِعٌ حُسامٌ( العَقلُ 2األرِض                                              مَصابیحُلماء ( الع1ُ

5/0 

 ی ناهماهنگ را مشخص کنید.در هر گروه کلمه و

 نِسیان -طبّاخ  –کاتِب  –( حَلوانّی 2                          الطبیب –السَّبت  –الخَمیس  –( الثُّالثاء 1
5/0 

 2از  1صفحه 



 ، فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید:در جمله زیر ز

 ز.بُ لِأخذ الجوائِذهَاَو  قةِسابفی المُ تُنَجَح
5/0 

 :گزینه درست را انتخاب کنید ح

 (غسلوا –هوالء الرّجال ......قُبورَ الشّهداء فی األسبوعِ الماضی. )یغسِلُ  – 1

 (تکتُبینَ –أنتنَّ ........درسکُنَّ أمسِ. )کتبتُنَّ  -2

 ( عَبَرَ –هذه البقرة ........... النّهرَ بسهولة. ) تعبُرُ  -3

 تعملُ (  –أ أنتَ ......... فی المصنع ؟ )عملوا  –4

 یرفعُ ( –مَ ایران. )أرفعُ لَ... عَالجندیُّ ... -5

 عرفتُم( –ل ......... ذلک المدرّسُ یا أخی ؟ ) تعرِفُ هَ -6

5/1 

 هر توضیح را به کلمه مربوط به آن وصل کنید:  ط
 

 ب الف

 الدّموع بِدایةُ فُصولِ السّنة

 الوحدة مکانٌ مناسبٌ لِلسّیّارات

 الشّارع هی خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوء

 الرّبیع جاریةٌ مِنَ العَینَینِ قطراتٌ

1 

 با توجه به متن ، به سواالت زیر پاسخ دهید: ی

 ، مِهنتُهُ شُرطیّ و زوجتُهُ السَّیِّدةُ معصومیّ، شُغلُها موظّفةٌ و هی تعملُ فی المُختبرِ. لَهُما ثَالثة أوالدٍ: رضا،لسّیّد صادقی رجلٌ منظّمٌ جِدّاًا

 ؛ حسین فی الصَّفِّ الخامس و مریمُ فی الصَّفِّ الثّانیّ.مِنهُما. مریم و حسین تلمیذانِ مریم أصغرُدٍ و حسین، مریم. رضا أکبرُ أوال

 أینَ تعملُ أُمّ رضا ؟ ............... -2ماهی مهنة السّیِد صادقی؟ ..............                            -1

 فی أیِّ صَفٍّ مریم ؟ ............... -4                            کم ولداً لِهذه االسرة .............        -3

1 

 درستی و نادرستی جمالت زیر را با توجه به واقعیت مشخص کنید:  ک

 نادرست    درست             یومُ الخَمیس بعدَ األحد.  -         2نادرست     درست   المکتبةُ مکانٌ لِلمُطالعة.   -1

 نادرست   لونُ أوراقِ األشجار فی الصَّیف، أخضر.  درست -         4نادرست      أیّامِ األسبوع، تسعة.  درست عددُ -3

1 

 پاسخ کوتاه دهید: ل

 ماذا فی یَدِکِ؟  ..................... -2کیفَ حالِک؟ ...................                               -1
5/0 

 تصویر، پاسخ کوتاه دهید: توجه به  با م

 أ هذا قمیص أم سروال؟ .................. -2          مَن یَطبُخُ الخُبز؟ ...................                -1

 
 

 

5/0 

 رافقتکِ السّعادة أینما کنت 15 

 2از  2صفحه 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:

 



 پاسخ نامه سواالت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 

 هشتم عربینام درس: 

 گرمیخچهخانم   نام دبیر:

 16/10/96  امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
م ن

 

 .ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدهای حکیمانهجمله الف

 علم گنجینه است و کلیدش سوال است.( 1

 ی عقل، مدارا کردن با مردم است.میوه( 2

 غريب کسی است که دوستی ندارد.( 3

2 

 .فارسی روان ترجمه کنید های زیر را بهجمله ب

 ما به يکديگر نیازمنديم. یهمه( 1

 ( من فوتبال بازی کردم.2

 نويسم.ای برای دوستم می( نامه3

 سازد.ها را می( آهنگر درها و پنجره4

 ( تو بايد برگردی.5

 های جهانی است.( قطعاً زبان عربی از زبان6

  شنود.ی اسب سخن دو حیوان را میبچه( 7

5/4 

 ی درست را انتخاب کنید.گزینه ج

  دهد.ب( مادرم به من گوش می                دهد.( یَسمَحُ لی ولدی.                       الف( پدرم به من اجازه می1

  ت.ب( سکوت طال و سخن نقره اس           ( السّکوتُ ذَهَبٌ و الکالمُ فِضَّةٌ.       الف( سکوت نقره و دروغ طالست.2

5/0 

 الغزال( –السّمکة  –نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. )الفَرَس  د

                                 
 ....السّمکة ....             .........                                            الفَرَس .......                                                               

5/0 

 بگذارید. ی متضاد عالمت و بین دو کلمه ی مترادف عالمتبین دو کلمه هـ

 یکذُبُ ≠جاءَ                     یَصدُقُ  = ی تأ
5/0 

 های مشخص را بنویسید.معنی کلمه خ
     قاطِعٌ حُسامٌ( العَقلُ 2                                           األرضِ   مَصابیحُ( العُلماء 1

 شمشیر                                                                             هاچراغ               

5/0 

 ی ناهماهنگ را مشخص کنید.در هر گروه کلمه و

 سیاننِ -طبّاخ  –کاتِب  –( حَلوانّی 2                         الطبیب –السَّبت  –یس الخَم –( الثُّالثاء 1
5/0 

 2از  1صفحه 



 ، فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید:در جمله زیر ز

 )مضارع(  بُذهَاَ)ماضی(                     تُنَجَح        ز.بُ لِأخذ الجوائِذهَو اَ قةِسابفی المُ تُنَجَح
5/0 

 :گزینه درست را انتخاب کنید ح

 (غسلوا –هوالء الرّجال ......قُبورَ الشّهداء فی األسبوعِ الماضی. )یغسِلُ  – 1

 (تکتُبینَ –کتبتُنَّ أنتنَّ ........درسکُنَّ أمسِ. ) -2

 ( عَبَرَ – تعبُرُ. النّهرَ بسهولة. ) هذه البقرة .......... -3

 ( تعملُ  –أ أنتَ ......... فی المصنع ؟ )عملوا  –4

 (یرفعُ  –مَ ایران. )أرفعُ لَالجندیُّ ...... عَ -5

 عرفتُم( – تعرِفُل ......... ذلک المدرّسُ یا أخی ؟ ) هَ -6

5/1 

 هر توضیح را به کلمه مربوط به آن وصل کنید:  ط
 

 ب الف

 الدّموع ایةُ فُصولِ السّنةبِد

 الوحدة مکانٌ مناسبٌ لِلسّیّارات

 الشّارع هی خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوء

 الرّبیع قطراتٌ جاریةٌ مِنَ العَینَینِ

1 

 با توجه به متن ، به سواالت زیر پاسخ دهید: ی

 دةُ معصومیّ، شُغلُها موظّفةٌ و هی تعملُ فی المُختبرِ. لَهُما ثَالثة أوالدٍ: رضا،، مِهنتُهُ شُرطیّ و زوجتُهُ السَّیِّلسّیّد صادقی رجلٌ منظّمٌ جِدّاًا

 .امس و مریمُ فی الصَّفِّ الثّانی؛ حسین فی الصَّفِّ الخمِنهُما. مریم و حسین تلمیذانِ مریم أصغرُحسین، مریم. رضا أکبرُ أوالدٍ و 

 ...فی المختبرأینَ تعملُ أُمّ رضا ؟ ... -2                      ...     هو شُرطیُّماهی مهنة السّیِد صادقی ؟ ...-1

 ....ثانیفی أیِّ صَفٍّ مریم ؟ ... -4            ...                             إثنانکم ولداً لِهذه االسرة ... -3

1 

 درستی و نادرستی جمالت زیر را با توجه به واقعیت مشخص کنید:  ک

 نادرست    درست             یومُ الخَمیس بعدَ األحد.  -        2نادرست       درست   لِلمُطالعة.   المکتبةُ مکانٌ-1

 نادرست   لونُ أوراقِ األشجار فی الصَّیف، أخضر.  درست -         4نادرست       عددُ أیّامِ األسبوع، تسعة.  درست-3

1 

 پاسخ کوتاه دهید: ل

 ...القلمماذا فی یَدِکِ؟  .... -2...                          أنا بخیر...کیفَ حالکِ؟  -1
5/0 

 باتوجه به تصویر، پاسخ کوتاه دهید:  م

 ....هذا قمیصأ هذا قمیص أم سروال؟ .... -2          ....               خَبّازمَن یَطبُخُ الخُبز؟ ... -1
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 15 موفق باشید.                                                                            جمع کل                                                                                     

 2از  2صفحه 

 

 


