بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :عربی

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

پايه :هشتم

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر
نام و نام خانوادگي:

كالس:

مدت امتحان 70 :دقيقه
تعداد صفحه سوال3 :
محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

رديف

1

تاريخ امتحان97/10/03 :

بارم

متن سوال

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

0/5

الف .العقلُ حسامٌ قاطعٌ

2

ب .و مَن یُشکرُ فانّما یشکُرُ لنِفسه

1

ج .وجعلنا مِن الماء کُلّ شیءٍ حیُّ

1

د .اَنتَ قَبِلتَ کالمَ والدک و اآلنَ تَعمَلُ به

1

هـ  .الخیرَ فی قولٍ اِلّا مَعَ الفعل

1

و .البالدُ بحاجةٍ الی کُلَّ المِهَن

1

ی .مَن کَتَمَ علماً فکاَنّهُ جاهل

1

گزینه درست را انتخاب کنید.

الف .اَنتم نَصَرتُم اَصدقائکم
.1شما دوستتان را ياری مي كنید .

0/25

 .2شما دوستانتان را ياری كرديد .

ب .انتِ ستکتبین الرسالة االدارّیة
.1تو نامة اداری خواهي نوشت 
3

 .2تو نامه های اداری را مي نويسي 

0/25
0/5

نام هر تصویر را به عربی بنویسید.

( طبّاخ – حدّاد – عَین – رُز )

جمع نمره صفحه
نمره با حروف ................................................ :نمره با عدد .................

امضاء دبیر

نمره تجديد نظر .......................................

7/5
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4

تاريخ امتحان97/10/03 :

بارم

متن سوال

0/5

کلمات متضاد و مترادف را دو به دو کنار هم بنویسید ( .دو کلمه اضافی است ).

( غَداً – مهنة – حارٌ – اَمس – شُغل – رخیصة )
= .................................................
5

≠ .................................................

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

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

0/5

کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید.

غایة العقل اِالعتراف بالجهل

6

7

کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنی ناهماهنگ است؟

الف .ثالثة 

اربعة 

ستَّة 

سنة 

ب .ریاضیّ 

العب 

ریاضة 

زمیل 

0/25
0/25
0/5

فعل ماضی و مضارع را در این جمله تشخیص دهید.

«جدّی ما طلب منّا مساعدةً و جدّتی تطلب المساعدة»

8

در جاهای خالی فعل های ماضی و مضارع مناسب بنویسید.

الف .هل هُما  ...........................فی المسابقة

نَجَحتُما 

نَجَحَتا 

0/25

ب .هی  ...................................کالمَ الوالدین

یَسمَعُ 

تَسمَعُ 

0/25

ج .ایّتها الطالبةُ!  ..............................صدیقاتکِ فی الدرس!

تنصُرُ 

تنصرین 

0/25

د .یا حامد!  ...............................مِنضدةً فی االسبوع القادم!

صَنَعتَ 

تصنعُ 

0/25

هـ .اَخی  .................................ذلک الولد

عرفتُ 

عرفَ 

0/25

اَكتُبُ 

نکتُبُ 

0/25

و  .نحنُ  ................................بالقلم االزرق.
9

در جای خالی یکی از کلمات داده شده را بنویسید ( .یک کلمه اضافی است) .

( لسان – افضل – مصابیحُ – حُسن – ینفَعُ )
الف .الکالم کالدواء قلیلهُ  .................................................و کثیرهُ قاتل.

0/25

ب .العلماءُ  .................................................االرض.

0/25

ج .العلمُ  .................................................مِن العبادة.

0/25

د .اکثرُ خطایا ابنِ آدم فی  .................................................ـه

0/25
جمع نمره صفحه

4/5

بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :عربی
پايه :هشتم

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

نام و نام خانوادگي:

مدت امتحان 70 :دقيقه

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر

10

تاريخ امتحان97/10/03 :

كالس:

تعداد صفحه سوال3 :
محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

با توجه به متن گزینه های مناسب را انتخاب کنید.

اللغةُالعربّیة لغة دیننا و نحن بحاجة الی تعلّمها و االیوانیون خدموا هذه اللغة کثیراٌ ،اکثرُ اسماء االوالد و النبات فی العالم
االسالمّی عربیٌّ و الکلماتُ العربیّةُ کثیرةٌ فی الفارسّیة و اَنا اذکُرُ کُلَ کلماتِ السنة الماضیّة و اقدِرُ علی قراءةِ النصوص
البسیطة.

11

12

الف .نحنُ بحاجة الی تعلیم اللغة العربیة.

درست 

نادرست 

0/25

ب .اَنا اذکُرُ بعضُ کلمات السنة الماضیّة.

درست 

نادرست 

0/25

ج .الکلماتُ العربیة قلیلةٌ فی الفارسیّة.

درست 

نادرست 

0/25

د .اللغة العربیّةُ لُغةُ بالدنا.

درست 

نادرست 

0/25

درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.

الف .العلمُ یحرسکَ و انت تحرس المال

درست

نادرست

0/25

ب .البقرةُ حیوانٌ صغیرةٌ جداً

درست

نادرست

0/25

ج .الربیع فصلُ بدایة السنة الدراسیّة

درست

نادرست

0/25

د .عَددُ ایّام االسبوع تِسعَة

درست

نادرست

0/25

با توجه به تصاویر به پرسش هاپاسخ دهید.

الف .کَمَ قَلَماً فی هذه الصورة؟

0/5

ب .مَن هذا الرجل؟

0/5

جمع نمره

اقادم و عمل لکید رس یند هب هر موفقیتی اتس "اپلبو پیاک سو"
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