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بارم نمره 7مهارت ترجمه: 
 

1 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 هی صادقةً ال تکذب.عندما کنتُ صغیراً؛ قال لی طائرٌ عاقلٌ. الف(

 لماذا علینا بالمهاجرة. هو وحیدٌ الصدیق. ب(

 عندنا طعامٌ کثیرٌ للعشاء علی المائدة؛ نأکلُهُ معاً. ج(

 هذا النهر عمیقٌ جداً.علیک بالرجوع. أتفهم؟ د(

 أنا أحبُّ الریاضة.أنا العبٌ ممتازٌ فی کرة القدم. ه(

 نحن بحاجةٍ الی تعلّم اللغة العربیة. و(
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 آیات و احادیث زیر را به درستی ترجمه کنید.

 إنَّ الحَسَد یأکلُ الحسنات کَما تأکلُ النارُ الحَطب. الف(

 أم نحنُ الخالِقون. أ أنتم تخلقونَهب(

 العِلم خیرٌ من المال. العلم یَحرُسُکَ. ج(

 د( و جَعَلنا من الماء کلُّ شیءٍ حیٍّ.
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 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

 الفرخ الثانی ینظر الی صاحب المزرعة.    ..........................دوم به صاحب مزرعه نگاه می کند. الف(

 االمام الثانی عشر سَیمالءُ االرض عدالً.     امام دوازدهم زمین را از عدالت.............................. ب(
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 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 . یخرجُ الالعبان من ساحة المسابقة.1

 الف( دو ورزشکار را از میدان مسابقه بیرون کردند.

 بیرون می آیند.ب( دو ورزشکار از میدان مسابقه 
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  3از  1صفحه  

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

   نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 



 

 . اولئک جیران جلسوا تحت الشجرة.2

 الف( آن همسایگان، زیر درخت نشسته اند.

 ب( آنها همسایگانی هستند که زیر درخت نشسته اند.

  نمره 2مهارت واژه شناسی:  
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 نام هر تصویر را پیدا کرده و در زیر آن بنویسید. ) دو کلمه اضافی است(

 معجون األسنان() البستان، الفرشاة، الشلّال، 

                                                      

................................                                                 ............................................................. 
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 و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید. )دوکلمه اضافی است( مترادف

 النجم، جدّة، أعطَی، کوکب، أمّ، أخَذَ()

 متضاد: ................................... ، ......................................     ....................... ، ...................................              ...... مترادف:
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 معنی کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.

 .        ..............................................ذئابٍفی یومٍ من األیام، هَجَمَت خمسة  الف(

 فی السمتشفی.                       ............................................... صفةوَبی یکتُبُ أ ب(
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 در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.

 د( فی             ج( عَن                        ب( مِن                             مَن                الف(  .1

 جّارد( ن          ج( شُغل                       ب( طبّاخ                             الفلّاح             الف( .2
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  نمره 2مهارت شناخت و کاربرد قواعد:  

1 

 در جمالت زیر فعل را پیدا کرده و زمان آن را بنویسید.

 فعل: ...............................................     زمان: .......................................................     عنَ من الضیافة فی اللیل.جَرَالجارات  الف(

 ....................................سنُشاهدکُم فی الصف الثانیة.                فعل: ...............................................      زمان: .................. ب(
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 یقرأنَ ( –قرأتنَّ  –لماذا ........................... الکتاب أیتّها البنات؟         )قرأنَ الف( 

 تشعرینَ( –تشعُرُ  –..............................النساء بالفرح کلّ یومٍ.              ) یَشعُرنَ ب( 

 سیَرجَعنَ( –سیَرجعونَ  –إخوتی ............................... الی الجامعة غداً.          ) سیَرجعُ ج( 

 طَبَخنا( –أطبُخُ  –أنا و صدیقتی ........................... طعاماَ لذیذاَ الیوم.  ) نطبَخُ  د( 

1.5 

  3از  2صفحه  



 نمره 20جمع بارم : 

 جمعَتا( –جَمعتُما  –الزارعتان .......................... ورق شای فی الربیع.    ) جَمَعا ه( 

 تَسمعونَ(  –سَمعوا  –یا أیّها الرجال، هل .....................صوت القرآن.      ) یسمَعُ و( 
 

  نمره 3مهارت درک و فهم:  

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 نحن نکتب واجباتنا فی الساعة..................................  ) شش بعد از ظهر(الف(

 الطلّاب ذهبوا الی المدرسة فی الساعة............................ ) هفت صبح( ب(

0.5 

2 

 زیر پاسخ درست خط بکشید.

 الزَمیل( –الطالِب  –شخصٌ یدرسٌ معک فی الصّف:                 ) التِلمیذ  الف(

 السبت( –الجمعه  –الیوم االربعا، بعدَ غدٍ یوم...........                   ) الخمیس  ب(

 الغداء( –الفَطور  –طعامٌ نأکله فی المساء :                            ) العشاء  ج(

 المدینة( –الشهر  –مجموعة من الشوارع:                               ) القریة  د(
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 دهید. کاملبا توجه به متن زیر، به سواالت پاسخ 

عِطرُ األزهار مُحافظة فارس فی أیام الربیع جمیلة جدّاً. الجَوُّ فی مُدنِ فَسا و جَهرم و داراب مُعَطَّرٌ بأزهار البُرتُقال و النارنج.یَجلِبُ 

 الربیعیّة، المسافرینُ الی شیراز.

النّوروز، یأتونَ مِن کلِّ ایران ألی شیراز بالطائرة و الحافِلة أو بالسّیارة لِزیارة مَرقَد سعدیُّ و حافِظِ. لِشیراز حدائق المُسافرونَ فی أیّام 

 ان عِطرُ الجنَّة فی ربیع شیراز.جمیلة و منها حدیقة إرَم و عفیف آباد و..... یشعُرُ األنس

 ...........................................................................     الف( کیفَ جوّ فی مُدن فساء و داراب و جَهرم؟ 

 ...........................................................................   ب( لماذا یأتون المسافرون الی شیراز فی الربیع؟ 

 ............................................................................                    ج( بمَ یأتی المسافرون الی شیراز؟

 ............................................................................                د( ماذا یَجلب المسافرین الی شیراز؟ 

 .............................................................................                أتون المسافرون الی شیراز؟متی ی ه(

 ...............و( أینَ  مدینة شیراز؟                                          ..............................................................
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  نمره 1مهارت مکالمه:  

1 

 .را با عبارات مناسب پر کنید جاهای خالی

 )پاسخ کامل(هل أنتِ تغسلینَ مالبسکِ؟ ال،.........................................................الف(

 )پاسخ کامل(من أینَ أنتُما؟...................................................... ب(

 وع الشمس.جَمَعوا االزهار؟ عندَ طل................ج(
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 15 جمع نمرات آزمون کتبی 

 5 مهارت های خواندن، شنیدن، سخن گفتن 
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