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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. جمله 1

 .ِمن سنندج إلی طهران أرسین جاءت   -

 .الّسنة الّدراسیّة الجدیدة مبارکة -

 .العقُل حفُظ التَّجارِب -

 .الِبالُد بحاَجة إلی ُکّل املَِهن -

 .یعرُب الَفرَس ذلک النّهر بُسهولَة -

  .اللّغة العربیّة کثیرا  یرانیّون َخَدموا اإل -

5/4 

یزیررابهفارسیروانترجمهکنید.هایحکیمانهجمله 2

 . العلامُء مصابیُح األرض -

 .زکاُة العلِم نرشه -

 .ِمن عبادة سبعیَن سنة تََفکُُّر ساَعٍة خیر   -

2 

یدرستراانتخابکنید.گزینه 3

.العقلُحُسامٌقاطِعالف(

.عقلشمشیریبرندهاست(2.استعقلپندیمفید(1


 .الغریبُمَنلیسَلهحبیبب(

.غریبهکسیاستکهنامرداست(2.غریبهکسیاستکهدوستیندارد(1

5/0 

(َعین   -عُصفور نامهرتصویرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسید.) 4

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

5/0 

(ِِشاء  -ِمهنَة  هایزیرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسید.)مترادفومتضادکلمه 5

........................=ُشغل........................≠بَیع
5/0 

هایمشخصشدهرابنویسید.معنیکلمه 6

:........................األخشاب    :........................َجدّ                    .األخشابما َجَمَع  يَجدّ  
5/0 

 2از 1ی  صفحه

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 هشتمعربی نام درس: 

 گر سمیه میخچه نام دبیر:

 02/10/1397امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

یناهماهنگرامشخصکنید.درهرردیفکلمه 7

ِریاضیّ      غایة      ریاضة      کرة القدم  ب(ِجدار     نافذة      رسالة      باب الف(
5/0 

رامشخصکردهوبنویسید.مضارعوماضییزیرفعلدرجمله 8

..............................: فعل مضارع............................:فعل ماضیقالَت االُّم : البقرة تقدرُ 
5/0 

یدرستراانتخابکنید.گزینه 9

َرَجعتاُم              َرَجع .قبل ساعة........................أنتاُم -

أِشُب           ترَشُب           .الشای فی الغرقه........................أنا -

یذهبوَن          یَذهُب        .إلی الّسفر........................املسافر-

نکتُُب            کتبُت                       .واجباتنا........................نحنُ  -

نََجحوا           تنجحیَن .فی اإلمتحانات........................یا فاطمة-

حفظا          حفظَت                 .سورة الّنرص........................أنَت  -

5/1 

وصلکنید.ستونالفرابهتوضیحمربوطبهآندرستونبهرگزینهاز 10

 ب الف

 قلیله ینفع، کثیره قاتل   الّذهب1

 موُت الحیاء موظّفة2

 الوقُت ِمثلُهُ  الکالم3

 هي تکتب رسائل إداریّة الَجهل4


1 

هایزیررابراساسواقعیتمشخصکنید.درستییانادرستیجمله 11

 نادرستدرستأنِت فی الّصف الثّالِث.          -

 نادرستدرستالطّبیب یفَحُص املَرضی.         -

 نادرستدرستعَدُد أیّام االُسبوع، خمسة.         -

 نادرستدرستأکرث خطایا إبُن آدم فی لِسانه.     -

1 

هاپاسخدهید.باتوجهبهمتنبهسوال 12

سوَف أصیُر املعلِم َدَخَل  يف الّصف و قال: سالم علیکم یا طاُّلبی، درُس الیوم َحول املستقبل ماذا رأیُکُم؟ قال رضا: أنا 

 ُمخرتعا  ألنَّ اُحّب إخرتاع جّوال جدید. قال محّمد: أنا سأصیر کاتبا .

 نادرستدرستمحّمد یُحبُّ إخرتاع جّوال جدید.         (1

 نادرستدرستاملعلّم َدَخَل يف الّصف.  (2

 ؟ ماذا کان موضوع الدرس (3

 ؟َمن قاَل "سأصیُر کاتبا  "  (4

1 

هایزیربراساسواقعیتپاسخدهید.بهسوال 13

ما إسمِک ؟ الف(

َهل أنِت واقفة ؟ ب(

َمن هي معلّمة الفارسیّة ؟ ج(

دانش ؟أیَن مدرسة رسای د(

1 

 5خوانیمکالمهوروان 14

 2از 2ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

بهتهرانآمد.أسرینازسنندج- 1

سالتحصیلیجدیدمبارک.-

هاست.یتجربهعقلحفظکننده-

هانیازمنداست.یشغلکشوربههمه-

کند.اسبازآنرودخانهبهآسانیعبورمی-

هابهزبانعربیبسیارخدمتکردند.ایرانی-

هایزمینهستند.دانشمندانچراغ- 2

گسترشآناست.زکاتدانش-

سالهاست.70ساعتیفکرکردنبهترازعبادت-

عقلشمشیریبرندهاست.- 3

ندارد.یغریبهکسیاستکهدوست-

4 

ُعصفورَعین

مهنة =ُشغلِشاء≠بَیع 5

ها:چوباألخشاب    :پدربزرگَجدّ  6

غایةب(رسالةالف( 7

تقدرُ  :مضارعقالَت:ماضی 8

حفظَت  -تنجحیَن  -نکتُُب  -یذهب  -أِشب  -رجعتام  9

10 


 ب الف

 قلیله ینفع، کثیره قاتل   3 الّذهب1

 موُت الحیاء 4 موظّفة2

 الوقُت ِمثلُهُ  1 الکالم3

 تکتب رسائل إداریّةهي  2 الَجهل4


(درست2(نادرست1 11

درست(4نادرست(3

نادرستب(درستالف( 12

محّمد(4لبحول املستق(3

سةال أنا جال.......ب(إسمي الف( 13

يف شارع مظّفری / يف رسالتد(سیدة آهنگرانج(

 امضاء:   گر سمیه میخچه نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره 20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هشتمعربی نام درس: 

 گر سميه ميخچهنام دبير: 

 02/10/1397 تاریخ امتحان:

 /عصرصبح 8:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشوروا ــیــه
www.Heyvagroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


