
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 10/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  عربی آزمون درس :

 

 دقیقه 60مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هشتم پايه:

 2از    1صفحه:   98دی ماه  - دوره اول متوسطه -آزمون های نیمسال اول  جعفرآقای نام دبیر: 
  

 شماره صندلي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 نمره تجديد نظر .......................................      امضاء دبیر    امضاء دبیر       نمره با حروف: ................................................ نمره با عدد .................       

 

 بارم  شماره

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله 1

 الف( ادبُ المرء خیرٌ من ذهبه
 

 ب( اِنّ اللغة العربیّة مِن اللغات العالمیّة
 

 و االنَ تعملُ به ج( انتَ قبلتَ کالم والدکَ
 

 ذکروا اصحاب المهند( الطّالبُ 
 

 ( نحنُ بحاجةٍ الی تعلّم اللغة العربیّةه
 

 و( السکوت ذهبٌ و الکالمُ فِضّةٌ
 

 ی( أنا اُحبُّ الریاضة
 

5/6  

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 2

 نعمتان مجهولتان الصّحة و االمان -1

  ب( سالمتی و امنیت دو نعمت ناشناخته هستند.      اند.الف( سالمتی و امنیت دو نعمت شناخته شده

 دخل المدرّس الصّف و قال -2

 معلم به کالس وارد می شود و می گوید.ب(                    الف( معلم به کالس وارد شد و گفت.

1 

                                          نام هر تصویر را به عربی بنویسید.   3

 (قَمر - رُز –د حداّ -لسان )                                           

  
           ......................                                          ........................ 
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 کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافی است( 4

 بستان( –لسان  –حدیقة  –بعید  –یمین  –)قریب 

....................... = .......................  .......................≠ ....................... 
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 10/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  عربی آزمون درس :

 

 دقیقه 60مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  هشتم پايه:

 2از    2صفحه:   98دی ماه  -دوره اول متوسطه  -آزمون های نیمسال اول  آقای جعفرنام دبیر: 
 

 کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 5

  بالثمربال عملٍ کالشجر  العالمِ
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 ناهماهنگ است؟کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا  6

 کتاب  واجبات      قلم        مطعم 

 فَحصَ  طبیب    ممرّض  خبّاز  
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 فعل ماضی و مضارع را در این جمله تشخص دهید. 7

 فعل ماضی: ........................      فعل مضارع: ............................     انتم کذبتم و نحنُ نصدقُ

1 

 جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.در  8

 تذهبُ( –الف( ایّها الطفل! متی .......................... الی المدرسة. )یذهبُ 

 اَکتبُ( –ب( اَنا .......................... بالقلم االسود. )تکتبُ 

 ترجعینَ( –ج( انتِ .......................... من البیت. )ترجع 

 تزرع( –د( انتَ .......................... الرّز فی المزرعة. )تزرعین 

 تعلمین( –( ایّها البنت! هل .......................... هذا الدرس؟ )تعلمُ ه

 تذهبُ( –اً. )اَذهبُ دو( انا .......................... الی المدرسة غ
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 بنویسید.در جای خالی یکی از کلمات داده شده را  9

 ینفعُ( –حُسن  –ها( مصابیح )چراغ –اَفضلُ  –)لسان 

     ب( العلماء .......................... االرض.              الف( الکالمُ کالدواء ، قلیلُه .......................... و کثیرهُ قاتل.

 .ھد( اکثرُ خطایا ابن آدمَ فی ..........................                                           ج( العلمُ .......................... من العبادة.

1 

 درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید. 10

 نادرست  درست   الف( الفصلُ الثالث فی السنة ، الشتاء

 نادرست  درست   ب( اِنّ اللغة العربیة من اللغات العالمیّة

 نادرست  درست                               ج( ادبُ المرء خیرٌ من ذهبه

 نادرست  درست    د( کُلّ المهن مهّم

1 

 های زیر پاسخ دهید.با توجه به تصویر به پرسش 11

   

 

 

 

 ...................................... مَن هذا الرجل؟                                .................................... کم کتاباً فی هذه الصورة؟

1 

 15 جمع نمره 

 
 


